
 

 

 

 

 

     TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ  

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI 

“KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU” 

AYDINLATMA METNİ  

 
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası olarak ; 
Üyelerimiz ve tüm çalışanlarımız dahil olmak üzere Odamızla ilişkili kişilerin bünyemizde bulunan 
kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak 
üzere ilgili yasal mevzuat çerçevesinde güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle 
yaklaşıyoruz.  
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca “Veri sorumlusu “ sıfatıyla 
aydınlatma yükümlülüğümüz bulunduğundan, tarafımızca hazırlanan aydınlatma metni  aşağıda 
dikkatinize sunulmaktadır.  
 
 
Tanımlar 
 
İşbu aydınlatma metninde geçen; 
Kişisel veri :  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) : 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 
TMOBB Gemi Mühendisleri Odası: Postane Mah. Gölboyu Nil Sokak No: 10 Tuzla-İstanbul,34940 
adresinde mukim Gemi Mühendisleri mühendislik meslek odasını, 
Veri işleyen  : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek 
veya tüzel kişiyi, 
Veri sorumlusu : Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi 
 
ifade eder.  
 
 
Veri Sorumlusu  
 
KVKK uyarınca, stajyer öğrenci olarak başvurduğunuz staj programına ilişkin paylaşmış olduğunuz 
“Ad-soyad, üniversite, not ortalaması, e-posta, ikametgah adresi, fakülte, bölüm, sınıf, telefon 
numarası, stajyer programına katılmak istenen dönem, staj konusu, GMO öğrenci üyeliği, 
katılmış olunan faaliyetler, staj programına katılmak istenen şehir” konusundaki kişisel verileriniz; 
veri sorumlusu olarak belirlenen TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tüzel kişiliği tarafından aşağıda 
belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.  
 
 
Kişisel Verilerin işlenme amacı  
   

KVKK’nın 4. 5. ve 6. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz, 

 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun 

 Doğru ve gerektiğinde güncel 

 Belirli, açık ve meşru amaçlar için 

 İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 

 İlgili mevzuatta görülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme 

kurallarına uygun bir şekilde  TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın öğrenci staj başvurularının 

alınması sonucunda stajyerlerin yerleştirilmesi ve yerleştirilen kurumlara bilgi verilmesi  

faaliyetleri ile bağlantılı olarak işlenecektir.  
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Kişisel Verilerin Aktarımı  

KVKK’nın 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler dahilinde, TMMOB 

Gemi Mühendisleri Odası’nın işbu faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve 

amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, iş birliği yapılan kurum, 

hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) 

aktarılabilecektir.  

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişisel verileriniz, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından başvuru formunun web sayfasına 

yüklenmesi ile yazılı veya elektronik olarak staj başvuru formları kanalıyla toplanarak TMMOB Gemi 

Mühendisleri Odası’nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere 

uygun olarak, KVKK’nın 5/2–e maddesinde belirtilen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya 

korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.  

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları  

KVKK’ nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

 Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

 Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlı işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

 Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın 

giderilmesini talep etme, 

haklarına sahiptir.  

 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili talebinizi yazılı olarak Postane Mah. Gölboyu Nil Sok. No:10 

Tuzla- İstanbul, 34940 adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, posta ya da noter kanalıyla 

iletebilirsiniz.  

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı 

içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile 

ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel yetkili olmanız ve yetkinizin 

belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici 

belgelerin eklenmesi gerekmektedir.  


