
 
İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI 

BASIN YAYIN FAALİYETLERİ 

 KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ 

AYDINLATMA METNİ  

1. Veri Sorumlusunun Kimliği  

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla İstiklal Caddesi Odakule İş Merkezi No: 142 Kat:16 Beyoğlu/İstanbul adresinde 

mukim İstanbul Sanayi Odası Vakfı (“İSOV” veya “Vakıf”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları dahilinde; öncelikle 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve ikincil mevzuattaki yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi, ilgili mevzuatlara dayanarak Vakıf faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli 

çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Vakfımız ve Vakfımız ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin 

hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ve bununla sınırlı olmamak üzere Vakfımız tarafından sağlanan imkanlardan 

yararlanmanız amaçları ile İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 21.03.1994 tarih ve E.1994/66, K.1994/105 sayılı Kararı 

ile kabul edilen Vakıf Resmi Senedi hükümleri doğrultusunda işlenebilecektir.  

Yukarıda açıklanan işleme amaçlarına ek olarak;  

 İSOV program, etkinlik, organizasyon ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,  

 Basın ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesi,  

 Gerekli koordinasyonun sağlanması,  

 Toplantı ve konferansların düzenlenmesi,  

 Etkinliklerin kayıt altına alınması,  

 Mütevelli heyeti, yönetim kurulu vb. toplantıların gerçekleştirilmesi,  

 Sosyal medya ve internet sitesinin yönetilmesi,  

 Basın yayın faaliyetlerine ilişkin ilişkili kurumlara bilgi verilmesi,  

 Duyuru ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,  

 Faaliyet raporu ve ilgili diğer belgelerin oluşturulması, yayınlanması 

 Amaçları kapsamında işlenebilecektir.  

 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuk Sebebi 

Kişisel Veri Kategorisi ve Kişisel 

Veri Detayları  

Kimlik 

Ad, soyad, unvan 

Kişisel Verinin Toplanma 

Yöntemi 

Toplantı ve organizasyonlar aracılığıyla elektronik veyahut fiziki ortamda 

toplanmaktadır.  

Hukuki Sebebi  KVKK m.5/2-f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

  

Kişisel Veri Kategorisi ve Kişisel 

Veri Detayları 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar 

Fotoğraf, Video ve ses kaydı 

Kişisel Verinin Toplanma 

Yöntemi 

Toplantı ve organizasyonlar aracılığıyla elektronik veyahut fiziki ortamda 

toplanmaktadır. 

Hukuki Sebebi KVKK m.5/2-f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

 

 

 



 
4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları 

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda sayılan veri işleme amaçları kapsamında Kanun’un 8. ve 9 uncu maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartları dahilinde yurt içinde bulunan, kamu kurumları ile, kamu kurumu niteliğinde özel hukuk tüzel kişileri 

ile, işleme amaçları ile sınırlı kalmak kaydıyla özel hukuk tüzel kişileri ve Vakfımızın Mütevelli Heyeti ve Üst Yönetimi ile ve 

basın yayın faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla internet sitemiz veya sosyal medya hesaplarımızda paylaşılabilmektedir.  

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak 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 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 taleplerinizi, www.isov.org.tr adresinden ulaşabileceğiniz KİŞİSEL VERİLERİN 

KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de 

yer alan asgari şartları içerir dilekçenizi İstiklal Caddesi Odakule İş Merkezi No: 142 Kat:16 Beyoğlu/İstanbul adresine ıslak 

imzalı olarak elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak isov@hs01.kep.tr KEP adresine 

iletebilir veya Vakfımızın sistemlerinde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden isov@isov.org.tr adresine gönderebilirsiniz.  

 

 

http://www.isov.org.tr/
mailto:isov@isov.org.tr

