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Ek 1 – Aydınlatma Metni 
 

AYDINLATMA METNİ 
 
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel 
verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla 
düzenlenmiştir. 
 
Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir? 
 

VERİ KATEGORİLERİ 

 
Kimlik Bilgileri İletişim Bilgileri Mali Bilgiler Diğer Üyelik Bilgileri 

İçerik 

İsim, soyisim, T.C. 
kimlik numarası gibi 
verilerdir. 
 

Telefon numarası, 
elektronik posta 
adresi, posta adresi 
gibi verilerdir. 
 

Borç bilgileri, 
ödeme bilgileri, 
fatura bilgileri, 
vergi numarası gibi 
verilerdir. 
 

Meslek, cinsiyet, 
üyelik türü, üyeliğe 
giriş tarihi, üyelik 
durumu ve türü, 
ayrılma tarihi ve şekli, 
görev aldığı organ ve 
görevi gibi verilerdir. 

İlgili Kişiler 
Üyelerimiz, Bağışçılarımız, Etkinlik Bağlantılarımız, İş 
Bağlantılarımız ve sair üçüncü kişilerdir. 

Üyelerimizdir. 

A
m

aç
la

rı
m

ız
 

Üye 

Tüzük: AGD tüzüğünde yer alan tüm işlem ve uygulamaların ifası ve bunlara ilişkin kayıt 
tutulması, 
Hukuki Yükümlülükler: Tabi olduğumuz mevzuat çerçevesinde hukuki 
yükümlülüklerimizin ifası ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi. 

Bağışçı 

Tüzük: AGD tüzüğünde yer alan tüm işlem ve uygulamaların ifası 
ve bunlara ilişkin kayıt tutulması, 
Hukuki Yükümlülükler: Tabi olduğumuz mevzuat çerçevesinde 
hukuki yükümlülüklerimizin ifası ve ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarına bilgi verilmesi. 

[Uygulanmamaktadır] Etkinlik 
Bağlantıları 

Tüzük: AGD tüzüğünde yer alan tüm işlem ve uygulamaların ifası 
ve bunlara ilişkin kayıt tutulması, 
Sözleşmeler: Ürün ve hizmet temini amacıyla sözleşme kurulması 
ve ifası, 
Hukuki Yükümlülükler: Tabi olduğumuz mevzuat çerçevesinde 
hukuki yükümlülüklerimizin ifası ve ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarına bilgi verilmesi. 

İş 
Bağlantıları 

Hukuki 
nedenlerimiz 
 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi: Tabi olduğumuz kanunlarda açıkça öngörülen durumlarda 
kişisel verileri işlemekteyiz. 
Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması: İlgili Kişiler ile sözleşme 
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait 
kişisel verileri gerekli olduğu ölçüde işlemekteyiz. 
Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması: Tabi olduğumuz mevzuat 
ve dernek tüzüğümüzde doğan hukuki yükümlülükleri yerine getirebilmek için zorunlu 
olduğu ölçüde kişisel verileri işlemekteyiz. 

Veri toplama 
yöntemimiz 

Kişisel veriler doğrudan İlgili Kişi’den ve basılı formlar, elektronik formlar, telefon aracılığıyla 
toplanmaktadır. 

 
Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz? AGD kişisel verileri AGD tüzüğünde yer 
alan işlem ve uygulamaların ifası, ürün ve hizmeti temini, tabi olduğumuz mevzuat çerçevesinde 
hukuki yükümlülüklerimizin ifası ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amacıyla ürün 
veya hizmet temin eden tedarikçilere ve hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlara aktarabilir. 
  
Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz? Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır. 
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Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre Saklanır? Kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen saklama süreleri 
saklı kalmak kaydıyla, işleme amaçlarımızın gerektirdiği süre boyunca saklıyoruz. Kişisel verilerinizi, 
işleme amaçlarımızın veya mevzuatta yer alan sürenin sona ermesi ya da İlgili Kişi’nin talebi halinde 
siliyor, yok ediyor veya anonim hale getiriyoruz. Kişisel verilerinizi birden fazla amaç ile işlediğimiz 
hallerde, verinin işleme amaçlarının hepsinin ortadan kalkmasını esas alıyoruz. 
  
İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir? KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin 
olarak; 
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerin 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 halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme, 
• Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep 

ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın 

giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 
 
Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz? İlgili kişi, Kurul’un belirlediği diğer yöntemler saklı kalmak üzere, 
kişisel verilerine ilişkin yukarıdaki taleplerini, AGD KVK Başvuru Formu aracılığıyla, kimliğini 
doğrulayıcı belgeleri (nüfus cüzdanı kopyası vs.) eklemek suretiyle, ıslak imzalı olarak Merkez Mah. 
Hasat Sok. No.: 52 Kamara İş Merkezi Şişli İstanbul adresine noter aracılığıyla veya elektronik imzalı 
olarak info@arabuluculukgonulluleri.org.tr e-posta adresine iletebilir. 
  
Başvurunuz Ne Kadar Sürede Cevaplanır? Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede 
ve her koşulda en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin 
yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılır. 
AGD başvuruyu değerlendirirken ek bilgi ve belge talep edebilir. 
 
Başvurunuz Nasıl Cevaplanır? Talep kabul edilir ise gerekli işlemler uygulanır ve başvuru sahibine yazılı 
veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya 
elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir. 
 

*** 
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