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GİRİŞ

İDMİB Araştırma Belgelendirme Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun (“KVKK” veya ‘‘Kanun’’) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerini yerine
getirirken herhangi bir şekilde temas ettiği tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu
çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem
vermektedir.
2. AMAÇ
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), kişisel verilerin İDMİB Mesleki
Belgelendirme Merkezi (İDMİB MBM) tarafından toplanması, kullanılması, saklanması, paylaşılması, ve
imhası ile ilgili süreçler ve prensipler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
İşbu Politika’da, (İDMİB MBM) tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin
esaslara, KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar (İDMİB
MBM) çalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi ve (İDMİB MBM) ile ilişki
içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.
KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle
KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Tanımlar: Politikada yer alan terim ve kısaltmalar (bkz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununu
a- Genel İlkeler: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ve ilgili diğer kanunlarda
öngörülen usul ve esaslar.
(İDMİB MBM) tarafından kişisel verilerin işlenmesi, KVKK’da yer alan aşağıdaki usul ve esaslara tam
uyum içerisinde sağlanmaktadır.
KVKK’nın 3. maddesi uyarınca, kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi
bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girmektedir.
Bu bağlamda, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur;
❖ Hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
(İDMİB MBM) Anayasa başta olmak üzere, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel verileri
işleme faaliyetlerini hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yürütür.
❖ Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
(İDMİB MBM) kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülürken kişisel verilerin doğruluğunu ve
güncelliğini sağlamaya yönelik her türlü idari ve teknik tedbirleri alır.
❖ Verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi,
(İDMİB MBM) kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine başlamadan önce kişisel veri işleme amacını açık
ve kesin olarak belirler.
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❖ Verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
(İDMİB MBM) tarafından kişisel veriler, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiği ölçüde
işlenir. Sonradan kullanılabileceği varsayımı ile veri işleme faaliyeti yürütmez.
❖ Verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilmesi,
(İDMİB MBM) kişisel verileri, KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen veya veri işleme faaliyetine ilişkin
amaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak saklar.
4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
(İDMİB MBM), kişisel veri sahibinin açık rızası ile ve/ veya KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülen
hallerde açık rıza olmaksızın kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri işler.
a. Kişisel Verilerin İşlenmesi:
(İDMİB MBM) kişisel veri işleme faaliyetlerini KVKK’nın 5. maddesinde ortaya konulan veri işleme
şartlarına uygun olarak yürütür. Bu şartlar;
▪ Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
▪ Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki

geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması,
▪ Bir sözleşmenin kurulması veya iflasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
▪ (İDMİB MBM),’nin, hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu
olması,
▪ Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
▪ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
▪ Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, (İDMİB MBM)’nin meşru

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şeklindedir.
b. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi:
Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel
nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, (İDMİB MBM), tarafından özel hassasiyet gösterilir. Bu
kapsamda, yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın
işlenmez. Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler,
kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla
beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla ve aşağıda
sayılan sebeplerin varlığı halinde kişilerin açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir;
•

Kamu sağlığının korunması,

•

Koruyucu hekimlik,

•

Tıbbî teşhis,

•

Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

•

Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
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5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENME AMAÇLARI
(İDMİB MBM)’de kişisel veriler otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, sınav merkezleri,
internet sitesi ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda toplanır. Aşağıdaki yollarla
elde edilen kişisel veriler açıklanan kapsamlar dâhilinde işlenir;
• İstanbul, Adana, Kayseri ve Çerkezköy’de yer alan ofislerimizin ziyaret edilmesi veya aranması
halinde,
•

(İDMİB MBM)’nin internet sitesinin ziyaret edilmesi veya sınav amacıyla giriş yapıldığında,

•

(İDMİB MBM)’nin düzenlediği sınav organizasyonlarına katılındığında,

•

(İDMİB MBM)’nin tam zamanlı/sözleşmeli çalışanı olunduğunda veya komitelerinde görev
aldığında,

•

(İDMİB MBM) tarafından gerçekleştirilen ürün veya hizmet alımlarında, kişisel veriler işlenir.

Kişilerin kendi rızasıyla ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen diğer hukuka uygunluk
nedenleri gereği elde edilmiş kişisel veriler aşağıdaki şekilde gruplanabilir;
• Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler ve bunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin
yerine getirilmesi,
(İDMİB MBM)’nin gerekli kalite ve standart denetimlerini yapabilmesi ya da kanun ve
yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
• Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi yönetimi,
•

(İDMİB MBM)’nin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için tedarikçilerden dış kaynaklı olarak
temin ettiği hizmetlerin sağlanması,
• Müşteriye dokunan süreç ve operasyonların yapılması,
•

•

(İDMİB MBM)’nin diğer iç ve dış operasyonlarının yapılması,

•

İş görme edimi nedeniyle çalışanlara tahsis edilen ve aynı zamanda özel kullanıma da sunulan her
türlü araç ve gerecin işveren tarafından çalışma saatleri ile sınırlı olmaksızın denetim, kontrol ve
takibe tabi tutulabilmesi,

•

İşverenin yönetim ve denetim hakkı kapsamında biyometrik veriler yoluyla mesai takibini
sağlaması,

•

Diğer insan kaynakları operasyonları,

•

İş güvenliğinin, genel güvenliğin ve bina güvenliğinin sağlanması,

“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun” gereği internet ortamında gerçekleştirilen her türlü erişime ilişkin
trafik bilgisinin kayıt altına alınması,
• Diğer yasal sorumluluklar.
Yukarıda belirtilen kategoriler bilgilendirme amaçlı olup, (İDMİB MBM),’nin gelecekteki ticari ve
işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için bunlara ek olarak başka kategoriler de eklenebilecektir.
Bu gibi durumlarda, belirtilen kategoriler için ilgili metinlerde güncellemeler yapılarak en hızlı şekilde
bilgilendirmeler yapılır.
6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Elde edilen kişisel veriler, (İDMİB MBM),’nin ticari faaliyetlerinin yerine getirebilmesi amacıyla, uygun
süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanır. Söz konusu faaliyetler
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kapsamında, (İDMİB MBM), tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak
üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilir. (İDMİB MBM),’nin meşru
menfaatinin olduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona
ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler,
Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel zaman aşımı süresinin (on yıl) sona ermesine kadar saklanır. Bahsi
geçen zaman aşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, silinerek yok edilir, yahut anonim
hale getirilir.
a) Kayıt Ortamı
Bu politikanın uygulanmasında kayıt ortamı, kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam anlamına
gelmektedir. (İDMİB MBM), işlediği kişisel verileri başta “Kişisel Verileri Koruma Kanunu” olmak üzere
ilgili mevzuata uygun olarak ve veri güvenliğine ilişkin en güncel tedbirleri almak suretiyle aşağıdaki
kayıt ortamlarında saklar.
Bu bağlamda (İDMİB MBM),’nin kayıt ortamları;
MYK Portal
TÜRKAK Portal
(İDMİB MBM),Vidco Yazılımı
Bölüm/Birim Dolapları
Arşiv Dolapları
(İDMİB MBM),’nin İstanbul, ofisinde yer alan sınav kayıtlarının tutulduğu hard disklerdir.
7. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI:
(İDMİB MBM), kişisel verileri yurt dışına aktarmaz.
8. İSTANBUL DERİ VE DERİ MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (İDMİB)’NİN VERİ
SAHİPLERİNİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
KVKK 10. maddesine göre, kişisel verilerin toplanması sırasında kişisel veri sahiplerinin aydınlatılması
yükümlülüğü bulunmaktadır.
Bu bağlamda, (İDMİB MBM) aşağıdaki konularda kişileri aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirir;
•

Veri sorumlusu sıfatıyla (İDMİB MBM)’nin unvanı,

•

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

•

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

•

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

•

Kişisel veri sahibinin hakları.

9. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri
sahiplerine yapılması gereken bilgilendirme işbu Politika'nın yanı sıra (İDMİB MBM)’ne kişisel veri
sahiplerinin göndereceği dilekçe aracılığıyla gerçekleştirilir. Kişisel veri sahipleri, kişisel verilerinin
işlenmesi faaliyetlerine ilişkin şikâyet veya taleplerini dilekçe ile tarafımıza ulaştırabilir.
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a) Başvuru Hakkı
KVKK' nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes (İDMİB MBM)’ye başvurarak kendisi
ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir,
• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğinin öğrenilmesi,
•

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edilmesi,

•

Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının
öğrenilmesi,

•

Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi edinilmesi,

Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesinin istenmesi ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesinin
istenmesi,
• Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini,
yok edilmesini veya anonim hale getirilmesinin istenmesi ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesinin istenmesi,
•

İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri
sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edilmesi,
•
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın
giderilmesinin talep edilmesi.
b) Başvuru Hakkının Kapsamı Dışında Kalan Durumlar
KVKK’nın 28. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde kanun hükümleri uygulanmaz.
Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak
kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili
faaliyetler kapsamında işlenmesi,
Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve
istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
• Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik
güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek
kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında
işlenmesi,
• Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya
ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve
kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarî faaliyetler kapsamında işlenmesi,
• Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı
makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
KVKK’nın 28. maddesinin 2. fıkrası gereğince kişisel veri sahiplerinin haklarını (zararın giderilmesini
talep etme hakkı hariç olmak üzere) ileri sürmeleri mümkün olamayacaktır:
• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
•

•

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

•

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme
görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
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Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali
çıkarlarının korunması için gerekli olması.
c) Cevap Verme Usulü
KVKK'nın 13. Maddesi uyarınca (İDMİB MBM) kişisel veri sahibinin yapmış olduğu başvuru taleplerini,
talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır.
Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilir,
•

•

Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi,

•

Orantısız çaba gerektirmesi,

•

Bilginin kamuya açık bir bilgi olması,

•

Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması,

•

KVKK uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması,

10. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
KVKK' NIN 12. Maddesi uyarınca (İDMİB MBM), uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin
hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin
muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve
idari tedbirleri alır.
a) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı
Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler.
İDMİB Mesleki Belgelendirme Merkezi;
Veri güvenliğini sağlamak amacıyla bilgili ve deneyimli kişiler istihdam eder ve personeline gerekli
KVKK eğitimlerini verir,
• Kullanılan yazılım ve donanım sistemlerine erişim yetkileri sınırlandırır, yetkileri düzenli olarak
gözden geçirir,
•

•

Virüs koruma sistemlerini ve güvenlik duvarlarını içeren yazılım ve donanımları kullanılır,

•

Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar,

Kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapının temin
edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar,
• Kişisel verilerin güvenli biçimde saklanmasını sağlamak üzere hukuka uygun yedekleme programları
kullanır,
•

•

Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişim kayıt altına alır, (loglama), yetkisiz erişim
veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletir.

b) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı
Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler
İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, (İDMİB
MBM) bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
• Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, (İDMİB MBM), kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile
çerçeve sözleşme imzalar veya sözleşmelere ekleyeceği hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
•

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
•
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(İDMİB MBM), KVKK’ ya uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları
için iç politikaların hazırlanmasını sağlar.

11. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ
KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re'sen veya kişisel veri sahibinin
talebi üzerine (İDMİB MBM), tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Anonimleştirme
söz konusu ise (İDMİB MBM), Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayınladığı Kişisel Verilerin
Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi
Rehberinde gösterilen Kişisel Verilerin Anonim hale getirilmesi yöntemlerinden uygun olanı kullanılır.
KVKK Hükümleri Kapsamında Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu:
İDMİB Araştırma Belgelendirme Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.
Adres: Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Dış Ticaret kompleksi B Blok Kat 5- YenibosnaBahçelievler/İSTANBUL Türkiye
E-mail adresi: voctest.idmib@itkib.org
Tel: 0212 454 05 95
Faks: 0212 454 07 15

