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BEAM MOBILITY TURKEY TEKNOLOJİ A.Ş. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİYLE İLGİLİ VERİ GİZLİLİĞİ BİLDİRİMİ 

 
1. Veri Sorumlusu  

 
Beam Mobility Turkey Teknoloji A.Ş. (“Beam Türkiye”) olarak, siz değerli müşterilerimizi veri sorumlusu 
sıfatıyla kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz konusunda bilgilendirmek isteriz. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, kişisel veri kimliği belirlenmiş 
veya kimliği belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilgili her türlü bilgi anlamına gelmektedir (“Kişisel Veriler”) ve 
özel nitelikli kişisel veriler de bir kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi fikirleri, felsefi inançları, dini, dini mezhebi 
veya diğer inancı, görünümü, giysileri, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, cezai 
mahkumiyetleri ve güvenlik önlemleri hakkındaki bilgiler ve biyometrik ve genetik verilerden meydana 
gelmektedir (“Özel Nitelikli Kişisel Veriler”). Bu bağlamda, Kişisel Veriler tanımı, ayrıca Özel Nitelikli 
Kişisel Verilerinizi içerebilir.  

2. Toplama Yöntemi ve Veri İşlemenin Yasal Dayanağı 

Kişisel Verileriniz, Beam Türkiye tarafından yapılan işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Madde 4’te 
belirtilen amaç doğrultusunda ve kapsam dahilinde toplanmaktadır. Verilerinizi aşağıda belirtilen 
yöntemleri kullanarak veya üçüncü taraflar vasıtasıyla, otomatik olan ve olmayan yollarla, sözlü veya 
yazılı olarak ve/veya elektronik formda toplayabiliriz: 

 
• Beam Türkiye’ye ait olan web sitesi ve/veya uygulamayla etkileşime girildiğinde, 
• Sözlü veya yazılı olarak bize taleplerinizi veya şikayetlerinizi ilettiğinizde, 
• Web sitemiz ve/veya uygulamamız yoluyla formları doldurduğunuzda ve sunduğunuzda, 
• Beam Türkiye’nin müşterileriyle ilgili olarak hizmetler aldığı ve Beam Türkiye’nin 

sözleşmeye dayanan ve iş ilişkisine sahip olduğu üçüncü taraflar yoluyla. 
 

Kişisel Verilerin işlenmesi konusunda gerekli olan ve KVKK’nın 5. ve 6. Maddesinde belirtilen yasal 
dayanaklar aşağıdaki gibidir:  

 
• Sizin açık rızanız, 
• Kanunda açıkça gerekli olduğunda, 
• Fiziksel sakatlık nedeniyle rızasını kendisi veremeyen veya rızası yasal olarak geçerli 

sayılmayan veri sahibinin veya diğer kişinin hayatını veya fiziksel güvenliğinin 
sağlanmasında gerekli olduğunda, 

• Kişisel verilerin bir sözleşmenin kurulması veya ifası için işlenmesi gerektiğinde, 
• Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinde gerekli olduğunda, 
• Veri sahibinin kendisi tarafından kamuya açık hale getirilen veriler söz konusu olduğunda, 
• Bir hakkın kurulması, kullanılması veya korunması için gerekli olduğunda, 
• Sizin temel haklarınızın ve özgürlüklerinizin zarar görmemesi şartıyla, bizim meşru 

menfaatlerimiz açısından gerekli olduğunda. 
 

3. Kişisel Veri Türleri 

Sizden toplanan Kişisel Verilerin türleri, Madde 4’te gösterilmiştir.  
 

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Kişisel Verileriniz, Beam Türkiye tarafından açık rızanıza bağlı olarak veya KVKK kapsamındaki diğer 
yasal nedenler yüzünden aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir: 
 

i. Hizmetlerimizin ifası için, web sitemiz ve/veya uygulamamız vasıtasıyla 
müşterilerimiz adına kullanıcı profilleri oluşturmak (kimlik bilgileri, irtibat bilgileri) 
(Yasal dayanak: Bir sözleşmenin ifa edilmesi) 

ii. Müşterilerimize en yakın taşıt lokasyonunu sunan ve web sitemiz ve/veya 
uygulamamız aracılığıyla diğer malları ve hizmetleri sağlayan taşıtlarımızla ilgili 
kiralama işlemlerinin ifası (kimlik bilgileri, irtibat bilgileri, lokasyon bilgileri, işlem 
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güvenliği (teknik) bilgileri) (Yasal dayanak: Bir sözleşmenin ifası, bir hakkın 
kurulması, kullanılması ve korunması için kişisel verileri işlemenin gerekli olması)  

iii. Ödemelerin alınması, fatura düzenleme ve vergi yükümlülükleriyle diğer 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi (kimlik bilgileri, irtibat bilgileri, müşteri işlem 
(kullanım) bilgileri, lokasyon bilgileri, finans bilgileri), (Yasal dayanak: Özellikle 
kanunlar kapsamında gerekli olduğunda; yasal yükümlülüklerimizin yerine 
getirilmesi, bir sözleşmenin ifası, bir hakkın kurulması, kullanılması ve korunması 
için kişisel verileri işleme gerekli olduğunda)   

iv. Beam Türkiye tarafından sağlanan hizmetlerle bağlantılı olarak, abonelik ve/veya 
geçiş kartı ve/veya kredi satışı (kimlik bilgileri, irtibat bilgileri, finans bilgileri, müşteri 
işlem (kullanım) bilgileri, işlem güvenliği (teknik) bilgileri), (Yasal dayanak: Bir 
sözleşmenin ifası, bir hakkın kurulması, kullanılması ve korunması için kişisel 
verileri işleme gerekli olduğunda)    

v. Reklam/pazarlama kampanyaları sırasında veya özel teklifler ve benzeri iletiler ile 
ilgili olarak, elektronik ticari mesajların gönderilmesi (telefonla, SMS, MMS, e-mail 
olarak (standart veya müşteriye uygun hale getirilmiş) veya diğer formlarda) (Kimlik 
bilgileri, irtibat bilgileri, müşteri işlem (kullanım) bilgileri, işlem güvenliği (teknik) 
bilgileri, pazarlama bilgileri), (Yasal dayanak: Açık rıza)  

vi. Pazarlama analizi, standart veya müşteriye uygun hale getirilmiş ve gruplara 
ayırma yoluyla yapılan pazarlama faaliyeti (işlem alışkanlarının analiz edilmesi 
yoluyla) ve taşıtların sunumunda iyileştirmeler dahil, tüm pazarlama ve müşteri 
ilişkileri yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi (Kimlik bilgileri, irtibat bilgileri, 
lokasyon, pazarlama bilgileri, müşteri işlem (kullanım) bilgileri, işlem güvenliği 
(teknik) bilgileri, pazarlama bilgileri), (Yasal dayanak: Açık rıza)  

vii. Geri bildirim ve araştırma amaçları doğrultusunda, web sitemiz ve/veya 
uygulamamızla ilgili olarak (kiralanan taşıtlar dahil) yapılacak her türlü anket 
(müşteri memnuniyeti anketleri dahil) (Yasal dayanak: Açık rıza)  

viii. Web sitemiz ve/veya uygulamamız içinde yer alan anketler ve mallar ve hizmetler 
sağlandıktan sonra kısa bir süre için geçerli olan tek seferlik anketler (Yasal 
dayanak: Meşru menfaat) 

ix. Müşterilerin sosyal medya içeriklerini kullanarak, Beam Türkiye’nin sosyal medya 
platformlarında reklam ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi (kimlik 
bilgileri, irtibat bilgileri, görsel ve sesli kayıtlar), (Yasal dayanak: Veri sahibi 
tarafından kamuya açık hale getirme) 

x. Müşterilerin görsel ve sesli kayıtlarını ve fotoğraflarını videolarını kullanarak, Beam 
Türkiye’nin sosyal medya platformlarında reklam ve pazarlama faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi (kimlik bilgileri, irtibat bilgileri, görsel ve sesli kayıtlar), (Yasal 
dayanak: Açık rıza) 

xi. Müşteri talepleri / şikayetleriyle ilgili müşteri ilişkileri yönetimi (kimlik bilgileri, irtibat 
bilgileri, pazarlama bilgileri, işlem güvenliği (teknik) bilgileri, müşteri işlem (kullanım) 
bilgileri), (Yasal dayanak: Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir 
sözleşmenin ifası, bir hakkın kurulması, kullanılması ve korunması için kişisel 
verileri işleme gerekli olduğunda) 

xii. Yasal konuların takip edilmesi ve Beam Türkiye’nin haklarının ve mülklerinin 
korunması (kimlik bilgileri, irtibat bilgileri, müşteri işlem (kullanım) bilgileri, lokasyon 
ve yasal işlem bilgileri, işlem güvenliği (teknik) bilgileri), (Yasal dayanak: Yasal 
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın kurulması, kullanılması ve 
korunması ve meşru menfaatimiz için kişisel verileri işleme gerekli olduğunda)  

xiii. Yasal yükümlülüklere ve yönetmeliklere uygun davranmak için, devlet kurumlarına 
ve kuruluşlarına bilgi verilmesi (kimlik bilgileri, irtibat bilgileri, lokasyon, müşteri 
işlem (kullanım) bilgileri, finans bilgileri, işlem güvenliği (teknik) bilgileri, pazarlama 
bilgileri, yasal işlem bilgileri), (Yasal dayanak: Yasal yükümlülüklerimizin yerine 
getirilmesi için gerekli olduğunda).  

 
 

5. Üçüncü Taraflara Aktarımlar 

Beam Türkiye, Kişisel Verilerinizi Türkiye içinde veya yurt dışında, Beam Türkiye’ye hizmetler sunan 
veya işbirliği yapan Beam Türkiye’nin grup şirketleriyle birlikte, sigorta, güvenlik, bilgi teknolojisi 
(bulut hesaplaması, yedekleme hizmeti dahil), yazılım, ödeme hizmetleri, pazarlama, faaliyetler, 
müşteri hizmetleri, hukuk, bankacılık, finans, lojistik ve vergi konularında hizmetler sunan üçüncü 
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taraflara ve aynı zamanda pazarlama amaçları doğrultusunda Beam Türkiye’nin işbirliği yaptığı 
sosyal medya şirketlerine ve (talep edilmesi durumunda), yasal ihtilafların çözümlenmesi ve 
yasalara uygunluk amaçları doğrultusunda adli makamlara ve emniyet yetkililerine aktarabilir 
ve/veya erişilir kılabilir.   
 
6. KVKK Madde 11 kapsamında Veri Sahibinin Hakları 
 

Veri sahibi olarak, herhangi bir zamanda veri sorumlusu sıfatında hareket eden Beam Türkiye 
karşısında, KVKK Madde 11 kapsamında aşağıda belirtilen haklarınızdan istediğiniz hakları kullanma 
yetkisine sahip olacaksınız. 

Bu bağlamda sahip olduğunuz haklar şunlardır: 

i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, 
ii. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyeti hakkına bilgi talep etmek, 
iii. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bu kişisel verilerin bu amaçlara uygun olarak 

kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,  
iv. Kişisel verilerinizin ülke içinde veya dışındaki üçüncü taraflara aktarılması durumunda, 

bu üçüncü taraflar hakkında bilgi talep etmek, 
v. Kişisel verilerinizin eksik veya hatalı işlenmesi durumunda, bu eksik veya hatalı 

verilerin düzeltilmesini istemek ve bu konuda yapılan işlemin, kişisel verilerin 
aktarılmış olduğu üçüncü taraflara bildirilmesini istemek, 

vi. Kişisel veriler KVKK ve yasanın diğer ilgili hükümleri uyarınca işlenmiş olsa bile, kişisel 
verilerin işlenme amaçlarının ortadan kalkması durumunda, Kişisel Verilerin Silinmesi, 
Tahrip Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, kişisel 
verilerin 30 (otuz) gün içinde silinmesini, tahrip edilmesini veya anonim hale 
getirilmesini talep etmek bu konuda yapılan işlemin, kişisel verilerin aktarılmış olduğu 
üçüncü taraflara bildirilmesini istemek, , 

vii. Kişisel verilerinizin tamamen otomatik olan yollarla işlenmesi sonucunda sizin 
aleyhinize ortaya çıkan sonuçlara itiraz etmek, ve 

viii. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sonucunda zarara maruz 
kalmışsanız, bu zararların tazmin edilmesini istemek. 

Yukarıda belirtilen talepler, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Beam Türkiye’ye yazılı olarak veya 
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle aktarılabilir.  

Yukarıda belirtilen haklarınızla ilgili taleplerinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilen e-mail 
adresini, sizin kayıtlı e-posta adresinizi (KEP), güvenli elektronik imzayla elektronik posta adresini, 
mobil imzayı veya size daha önce Beam Türkiye tarafından bildirilen ve Beam Türkiye’nin sisteminde 
kayıtlı olan elektronik posta adresini (sizin kimlik bilgilerinizi içeren belge eklentileriyle birlikte) 
kullanarak veya orijinal imzalı bir dilekçeyi elden bize teslim ederek veya noter yoluyla aşağıda 
belirtilen ve zaman zaman değişebilen posta adresimize bir dilekçe göndererek aktarabilirsiniz. 

Bu talep açık ve anlaşılabilir olmalı; sizin tarafınızdan talep edilen mesele sizinle alakalı bulunmalıdır. 
Başka bir kişi adına ve namına hareket ediyorsanız, bu konuda tamamen yetkili olmalısınız ve söz 
konusu yetki belgelendirilmeli ve ayrıca talebiniz, kimlik bilgilerinizi ve adres bilgilerinizi içermelidir.  

Beam Türkiye, bu talepleri mümkün olan en kısa süre içinde ve her halükarda otuz (30) gün içinde 
ücretsiz olarak (herhangi bir masraf olmaması şartıyla) sonuçlandıracaktır. Ancak işlem ilave masraf 
gerektiriyorsa, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret sizden talep edilebilir. 
Talebe cevabın CD veya flash disk gibi bir ortama kayıt edilmesi istenmişse, talep edilen kayıt 
ortamının masrafına göre bir ücret kesilecektir. 

Veri Sorumlusu : Beam Mobility Turkey Teknoloji A.Ş.  
 
Posta adresi : Balmumcu Mah. Bestekar Şevki Bey Sk. Yüksel Proje Blok No: 17 Beşiktaş / 

İstanbul 
 
E-mail adresi :  
 
KEP adresi  :  

 


