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 Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni:  

Amaç:  

Bayındır memur – Sen Mesyet İktisadi İşletmesi tarafından Mesleki yeterlilik sistemi 

kapsamında sınav ve belgelendirme hizmeti alan kişiler için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nda bulunan temel yükümlülüklerden biri olan kişisel verilerin korunmasında; elde edilen 

veri türleri ve elde edilme yöntemleri ile saklanmaları, veri sorumluluğu, veri toplama ve işleme 

amacı, verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarıldığı, hukuki sebepleri, ilgili kişinin kanunun 11. 

Maddesinde sayılan hakları hakkında aydınlatılma sağlamaktır.  

Aydınlatma Yükümlülüğü Kapsamı:  

1. Elde Edilen Veri Türleri Ve Elde Edilme Yöntemleri İle Saklanması:  

Bayındır Memur – Sen Mesyet İktisadi İşletmesi tarafından Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuran 

kişilere ait kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (adres, telefon, e-mail adresi ), öğrenim durumu, çalışma 

durumu ve çalışıyor ise iş yeri adı, özel durumu (sağlık sorunu, engelli olma vb.), banka hesabı iban 

bilgileri ile ilgili veriler toplanmaktadır. Başvurusu onaylanan adayların katıldıkları sınav programları 

kamera ile kayıt altına alınmaktadır.  

Bayındır Memur – Sen Mesyet İktisadi İşletmesi kişisel verileri posta, e- posta,kep, Bayındır 

Memur –Sen Mesyet yazılım programı, çalışanlar için işveren muhasebe biriminden toplayabildiği 

gibi kişilerin başvuru aşamasında elden teslim etmeleri şeklinde de toplayabilmektedir.  

Bayındır Memur – Sen Mesyet İktisadi İşletmesi kişilere ait topladığı verileri, Mesleki 

Yeterlilik Kurumu ve yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda, sınav dosyalarında, MYK web 

portalında, MESYET yazılım programında ve muhasebe programında saklamaktadır.  

2. Veri Sorumluluğu:  

Verilerin sorumluluğu (kişi verilerinin toplanması, güncellenmesi, düzeltilmesi, saklanması 

ve imhası) Bayındır memur – Sen Mesyet İktisadi işletmesine aittir.  

Veri Sorumlusu İletişim Bilgileri:  

Bayındır Memur – Sen Mesyet İktisadi işletmesi  

Adresi: Aşağı Öveçler Mah. 1327 Cad. No: 4/3 Çankaya / Ankara  

E-mail Adresi: bmsmesyet@gmail.com  

KEP Adresi: mesyet@hs03.kep.tr  

Tel: (0312) 230 04 09  

Faks: (0312) 230 61 19  
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3. Veri Toplama Ve İşleme Amacı:  

Bayındır Memur – Sen Mesyet İktisadi İşletmesi, Mesleki yeterlilik Belgesi almak isteyen 

kişilere ait verileri, MYK mevzuatı hükümleri gereği kişilerin sınav programlarına dahil edilebilmeleri 

ve belgelendirilmeleri, başvuruların ayrılması ve sınıflandırılması, sınav programlarının 

oluşturulması, sınav sonuçlarının aday, iş veren ve MYK’na bildirilmesi amacıyla toplamakta ve 

işlemektedir.  

4. Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarıldığı:  

Bayındır Memur – Sen Mesyet iktisadi işletmesi tarafından adayların başvuru durumları, 

sınav programları ve sonuçları adaylara MESYET yazılım programı üzerinden hizmet alınan operatör 

aracılığı ile sms yöntemiyle aktarılmaktadır. Kişilerin banka hesabı iban bilgileri sınav programı 

sonucunda başarılı olarak belge almaya hak kazanmaları durumunda MYK ile kişilerin 4447 sayılı 

İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında sınav ücretlerinin adaya geri ödenmesini sağlamak amacıyla 

paylaşılmaktadır. Ayrıca sınav programına dahil edilen adaylardan sınav programı sonucu başarılı 

olanların durumları, sınav ücreti işveren tarafından ödenmiş ise işverenlerin 4447 sayılı İşsizlik 

Sigortası Kanunu kapsamında teşvikten yararlanmalarını sağlamak amacıyla işveren ile 

paylaşılmaktadır.  

Bayındır Memur – Sen Mesyet iktisadi İşletmesi kişilere ait verileri ( kimlik bilgileri, iletişim 

bilgileri, sınav sonuçları ve sınav kamera kayıtları) denetime tabi tutulduğu Mesleki Yeterlilik 

Kurumu ve TÜRKAK kurumu ile denetim, itiraz veya şikayet durumlarında ve MYK’nın talep etmesi 

durumunda paylaşmaktadır.  

Bayındır Memur – Sen Mesyet İktisadi İşletmesi; 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki 

Yeterlilik Kurumu Kanununun 4 üncü ve 22 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan Mesleki Yeterlilik 

Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme Ve Belgelendirme Yönetmeliği gereğince; başvurusu 

onaylanan adayların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere göre değerlendirilmesi 

amacıyla MYK Teorik ve Performansa Dayalı Sınavlar İçin Uygulama Rehberi doğrultusunda teorik, 

uygulamalı ve benzeri yöntemlerle sınav yapmaktadır. Bu sınavlar, kişinin bilgi ve becerisini sınavdan 

sonra da değerlendirilmesine imkân verecek şekilde ve mevzuata uygun olarak MYK Teorik ve 

Performansa Dayalı Sınavlar İçin Kamera Kayıt Rehberi doğrultusunda kamera ile kayıt altına 

alınmaktadır ve bu kayıtlar istenildiğinde MYK ve TÜRKAK ile paylaşılmaktadır.  

Bayındır Memur – Sen Mesyet İktisadi işletmesi kişilere ait verileri sınav ve belgelendirme 

sürecini yazılım programı üzerinden gerçekleştirdiği için hizmet alınan yazılım firması ile 

paylaşmaktadır.  

5. Verilerinin Elde Edilmesindeki Hukuki Sebepler:  

Bayındır Memur – sen Mesyet iktisadi İşletmesi, kişi verilerini, sınav ve belgelendirme 

hizmetlerini eksiksiz, doğru ve yasal gereklilikleri sağlayacak şekilde gerçekleştirebilmek için 
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yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik yöntemlerle ve 6698 

sayılı Kanun başta olmak üzere mevzuattan ve sözleşme yükümlülüklerinden kaynaklanan hukuki 

sebeplerle toplamaktadır.  

6. İlgili kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları  

a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi 

talep etme,  

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel 

verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kişisel verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı 

olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.  

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kişisel 

Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiklerinize 

yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.mesyet.com.tr adresindeki F182 KVKK Kapsamında 

Başvuru Formunu doldurarak, formda belirtilen başvuru yöntemlerinden sizin için uygun olan 

yöntem aracılığı ile tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. 

          

 

 


