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ADAY AYDINLATMA METNİ  

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu “Dikilitaş, Akşit Plaza, Ayazmaderesi 

Cd No:12 D:7 Kat:7, 34349, Beşiktaş/İstanbul” adresinde mukim Kategori Mağazacılığı 

Derneği İktisadi İşletmesi [“KMDİİ] tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI  

Ulusal Mesleki Yeterlilik Belgesi temin etmek, sınava girmek amacıyla online olarak yapmış 

olduğunuz başvuru sırasında Başvuru Formuyla ve fiziken iletmiş olduğunuz belgeler ile 

toplanan T.C. kimlik numarası, isim, adres, e-posta vb. kişisel verileriniz ile sağlık durumu, 

fotoğraf vb. özel nitelikli kişisel verileriniz; 

• KMDİİ tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz 

tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,  

• KMDİİ tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli 

çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi 

• Ulusal Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavına başvuru için uygun olup olmadığınızın 

tespiti, 

• Mesleki Yeterlilik Sınav kaydınızın yapılması, sınav süreçlerinin yürütülmesi, 

• Ulusal Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin temin edilmesi, 

• Öneri, şikâyet ve taleplerinizin değerlendirilmesi, 

• Ulusal Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin geçerlilik süresi ve yenileme süresine ilişkin 

olarak sizleri bilgilendirmek amaçlarıyla işlenir. 

Bu faaliyetler kapsamında temin edilen kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler fiziki ve 

elektronik ortamda temin edilmektedir. 

Kişisel verilerinizi işlememizi gerektiren hukuki yükümlülüklerimiz 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununu 

ve ikincil mevzuattan doğmaktadır.  

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI YERLER VE AKTARIM AMACI  

Kişisel verileriniz, Kanun’a ve mevzuata uygun olarak iş ortaklarımıza, ilgili resmî kurumlara 
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ve istisnai olarak özel kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin 

aktarım amacı paralellik göstermektedir.  

KMDİİ, Mesleki Yeterlilik Belgesi başvurusu sürecinde temin edilen kişisel verileriniz yapmış 

olduğunuz başvurunun değerlendirilebilmesi, Mesleki Yeterlilik sınavlarına ilişkin bildirimleri, 

Mesleki Yeterlilik Belgesi temin edildiğinde söz konusu belgenin yenilenme tarihi, geçerlilik 

süresinin sona erdiği tarihi sizlere bildirebilmemiz için işbirliği yaptığımız kurumlarla, 

kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti veren yurt içindeki kişi ve 

kurumlarla, kargo şirketleri ile yurt içindeki diğer üçüncü kişiler ve ilgili iş ortakları ile 

paylaşabilmektedir.   

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz yükümlü olduğumuz hizmetleri yürütmek amacıyla KMDİİ tarafından 

elektronik ortamda ve fiziki yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından 

öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu aydınlatma 

metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

4.         Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu 

bildiririz: 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini 
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veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme.  

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.peravoc.com/kvkkbasvuruform 

linkinden ulaşabileceğiniz KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU 

FORMU’nu doldurarak KMDİİ’nin “Dikilitaş, Akşit Plaza, Ayazmaderesi Cd No:12 D:7 

Kat:7, 34349, Beşiktaş/İstanbul adresine posta yoluyla veya info@kategorimagazaciligi.org  

adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 

otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir 

maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye 

göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

Verilerinizin KMDİİ nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için 

teşekkür ederiz. 

Aydınlatma metnini okudum, kişisel verilerimin yukarıda yer alan prensipler 

uyarınca işlendiğini anladım.  

Ulusal Mesleki Yeterlilik Belgesi temin etmek, sınava girmek amacıyla online 

olarak yapmış olduğum başvuru sırasında Başvuru Formuyla ve fiziken iletmiş 

olduğum sağlık bilgisi gibi özel nitelikli kişisel verilerimin KMDİİ tarafından 

işlenmesine onay verdiğimi kabul ve beyan ederim. 

Başvurumun olumsuz sonuçlanması halinde dahi ileride açılabilecek iş fırsatları, 

eğitimler için bilgilerimin üç yıl süre ile KMDİİ nezdinde saklanmasına izin verdiğimi 

beyan ederim. 

Adı  :  

Soyadı :  

Tarih  : 

İmza  : 
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