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1. AMAÇ 
 
Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği (“AGD”) olarak, üyelerimiz, bağışçılarımız, iş ve etkinlikler ile ilgili 
bağlantılarımız ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi önceliğimizdir. 
 
Bu amaçla faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz kişisel verileri işbu AGD Kişisel Verilerin Korunması ve 
İşlenmesi Politikası’na (“Politika”) göre işlemekteyiz. İşbu Politika’nın temel ilkesi, kişisel verilerin 
korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin gözetilmesidir. 
 
2. KAPSAM 
 
İşbu Politika, faaliyetlerimiz sırasında toplanan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde 
işlenmesine dair izlediğimiz yöntemleri kapsamaktadır. AGD tarafından işlenen tüm kişisel veriler işbu 
Politika’nın kapsamındadır. 
 
İşbu Politika, sadece gerçek kişilerin kişisel verileri ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye 
ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kapsam dışındadır. 
 
3. TANIMLAR 
 
İşbu Politika kapsamında baş harfi büyük yazılan kelimeler aşağıda tanımlanan anlamları ifade eder. 
 
3.1. Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüde yer 

bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı ifade eder. 
 

3.2. AGD: Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği’ni ifade eder. 
 

3.3. Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği 
belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder. 
 

3.4. Bağışçı: AGD üyesi olmamakla birlikte AGD’ye bağış yapan gerçek kişileri ifade eder. 
 

3.5. Etkinlik Bağlantıları: AGD tarafından düzenlenen panel, seminer, webinar gibi her tür etkinlikte 
konuşmacı, sunucu, moderatör ve benzeri kapsamda yer alan gerçek kişileri ifade eder. 
 

3.6. İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade eder. 
 

3.7. İmha: Kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ifade eder. 
 

3.8. İş Bağlantıları: AGD’ye ürün veya hizmet sunan gerçek kişileri ifade eder. 
 

3.9. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. 
 

3.10. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi 
bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, 
kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının 
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. 
 

3.11. KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder. 
 

3.12. KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder. 
 

3.13. Politika: İşbu AGD Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı ifade eder. 
 

3.14. Üye: AGD üyesi olan gerçek kişileri ifade eder. 
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3.15. Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri 
işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 
 

3.16. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 
kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

 
4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 
 
4.1. İlkelerimiz 
 
Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz. 
 
4.1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf 

yöntemlerle ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz. 
 

4.1.2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma: İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için 
Politika’da düzenlenen gerekli tedbirleri almaktayız. İlgili kişiye de verilerini güncellemesi ve var 
ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için başvuruda bulunma olanağı sunmaktayız. 
 

4.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme: Kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, 
mevzuat ve hayatın olağan akışı çerçevesindeki faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen 
meşru amaçlarımız dâhilinde işlemekteyiz. 
 

4.1.4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Kişisel verileri açık ve kesin olarak 
belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz. İlgili olmayan veya 
işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, 
yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz 
gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız. 
 

4.1.5. Mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme: Kişisel 
verileri tabi olduğumuz mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli 
olan süre kadar saklamaktayız. Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya 
işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya 
anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerimiz işbu Politika’nın ilgili maddesinde 
açıklanmıştır. 

 
4.2. Amaçlarımız 
 
Kişisel verileri aşağıda yer alan amaçlar uyarınca işlemekteyiz. 
 
4.2.1. Tüzük: AGD tüzüğünde yer alan tüm faaliyetler, üyelik işlemleri, genel kurul toplantıları dahil ve 

bunlarla sınırlı olmaksızın tüm işlem ve uygulamaların ifası (AGD tüzük: 
https://arabuluculukgonulluleri.org.tr/amac-hedef-ve-ilkelerimiz-tuzuk/) ve bunlara ilişkin kayıt 
tutulması, 
 

4.2.2. Sözleşmeler: Ürün ve hizmet temini amacıyla Etkinlik Bağlantıları, İş Bağlantıları ve diğer 
üçüncü kişiler ile sözleşme kurulması ve ifası, 

 
4.2.3. Hukuki Yükümlülükler: 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği, 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu ve sair tabi olduğumuz mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuki 
yükümlülüklerimizin ifası ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi. 

 
Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, aşağıdaki maddede yer 
verilen hukuka uygunluk nedenlerinden birini karşılamaması halinde, işleme sürecine yönelik açık 
rızanız alınmaktadır. 
 
  

https://arabuluculukgonulluleri.org.tr/amac-hedef-ve-ilkelerimiz-tuzuk/
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4.3. Hukuki Nedenlerimiz 
 
Kişisel verileri aşağıda yer alan hukuki nedenler uyarınca işlemekteyiz. 
 
4.3.1. Açık rıza alınması yoluyla işlenmesi: Mevzuat gereği, 4.3.2 maddesinde yer alan durumlar hariç 

olmak üzere, kişisel verilerinizi Açık Rıza’nız olmaksızın işlememekteyiz. 
 
4.3.2. Açık rızanın aranmadığı durumlar: Aşağıda sayılan ve kanundan doğan hukuka uygunluk 

nedenlerinin varlığı hallerinde kişisel verilerinizi Açık Rıza olmaksızın işleyebiliriz: 
 

4.3.2.1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi: İlgili Kişi’nin kişisel verileri, kanunlarda açıkça 
öngörüldüğü hallerde hukuka uygun olarak işlenebilecektir. 
 

4.3.2.2. Fiilî imkânsızlık sebebiyle ilgilinin açık rızasının alınamaması: Fiili imkânsızlık nedeniyle 
rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan 
kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için 
zorunlu olması durumunda İlgili Kişi’nin kişisel verileri işlenebilecektir. 
 

4.3.2.3. Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması: Bir sözleşmenin 
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına 
ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda İlgili Kişi’nin kişisel verileri 
işlenebilecektir. 
 

4.3.2.4. AGD’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması: AGD, veri 
sorumlusu olarak, bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için işlenmesi 
zorunlu olan kişisel verileri işleyebilecektir. 
 

4.3.2.5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması: İlgili Kişi’nin kendisi tarafından 
alenileştirilen kişisel verileri işlenebilecektir. 
 

4.3.2.6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması: Bir 
hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 
durumunda kişisel veriler işlenebilecektir. 
 

4.3.2.7. AGD’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması: İlgili kişinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, AGD’nin meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması durumunda İlgili Kişi’nin kişisel verileri işlenebilecektir. 

 
5. VERİ KATEGORİLERİ 
 
AGD olarak (i) Kimlik Bilgileri, (ii) İletişim Bilgileri, (iii) Mali Bilgiler ve (iv) Diğer Üyelik Bilgileri içeren 
kişisel veriler işlemekteyiz. 
 
Bu veri kategorilerinin içeriği, İlgili Kişileri, işleme amaçlarımız, hukuki nedenlerimiz, veri toplama 
yöntemlerimiz aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. 
 
İnternet sayfalarımız üzerinden elde edilen çerezler ile ilgili kişisel veriler Ek 3’te yer alan Çerez 
Politikası’nda açıklanmıştır. 
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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: AGD’ye 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. 

 
6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 
 
6.1. Kişisel verilerin yurtiçine aktarımı 

 
Kişisel verilerin yurt içinde aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen düzenlemelere ve KVK Kurulu 
tarafından alınan kararlara uygun hareket etmekteyiz. Mevzuatta yer alan hukuka uygunluk nedenleri 
saklı kalmak kaydıyla, kişisel verileri İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarmıyoruz. 
 
6.2. Kişisel verilerin yurtdışına aktarımı 
 
Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurtdışına aktarılamaz. Ancak, işbu 
Politika’da yer alan hukuka uygunluk nedenlerinden birisinin varlığı halinde, yurtdışında bulunan 
üçüncü kişilerin: 
• KVK Kurulu’nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması veya 
• Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye’de ve söz konusu yabancı 

ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK 
Kurulu’nun izninin bulunması koşuluyla kişisel veriler açık rıza olmaksızın yurtdışına aktarılabilir. 
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6.3. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler 
 
AGD kişisel verileri işbu Politika’da belirtilen kurallar kapsamında (i) İş Bağlantıları’na ve (ii) hukuken 
yetkili kamu kurum ve kuruluşlara aktarabilir. 
  

VERİ AKTARIMI 

 
 

Açıklama Amacımız Hukuki Nedenimiz 

İş
 B

ağ
la

n
tı

la
rı

 

AGD’ye ürün veya hizmet 
sunan gerçek veya tüzel 
kişileri ifade eder. 

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. 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi: 
Tabi olduğumuz kanunlarda açıkça 
öngörülen durumlarda kişisel 
verileri aktarabiliriz. 
Hukuki yükümlülüğünü yerine 
getirebilmesi için zorunlu olması: 
Tabi olduğumuz mevzuat ve 
dernek tüzüğümüzde doğan 
hukuki yükümlülükleri yerine 
getirebilmek için zorunlu olduğu 
ölçüde kişisel verileri aktarabiliriz. 

K
am

u
 

K
u

ru
m

 v
e 

K
u

ru
lu

şl
ar

ı Hukuki düzenlemeler 
çerçevesinde AGD’den 
bilgi ve belge almaya 
yetkili kamu kurum ve 
kuruluşlarını ifade eder. 

Hukuki Yükümlülükler: Tabi 
olduğumuz mevzuat çerçevesinde 
hukuki yükümlülüklerimizin ifası ve 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına 
bilgi verilmesi. 

  
7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI 
 
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. 
 
Aksi Kurul tarafından öngörülmediği veya İlgili Kişi tarafından talep edilmediği sürece, kişisel verileri 
silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçiyoruz ve bu işlemlere 
dair kayıtları mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere 3 (üç) yıl boyunca saklıyoruz. 
 
Bu hususlarda mevzuat hükümleri ve KVK Kurulu kararlarına uyuyor ve işbu Politika’da yer alan 
güvenlik tedbirlerini alıyoruz. 
 
8. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ 
 
AGD olarak; (i) kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, (ii) kişisel verilerinize 
hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve (iii) kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak saklanmasını 
sağlamak için idari ve teknik tedbirler almaktayız. 
 
8.1. Teknik Tedbirler 
 
Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve korunmasını sağlamak için aldığımız teknik 
tedbirler aşağıdaki gibidir: 
 
8.1.1. Teknik Alt Yapı: Kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak ve güvenli biçimde işlenmesi 

(saklanması, korunması, aktarılması, imha edilmesi vb.) için gerekli teknik alt yapıyı 
oluşturmakta, 
 

8.1.2. Güvenlik Sistemi: Kişisel verilerinizin güvenliği için teknolojik gelişmelere uygun güvenlik 
sistemleri kurmakta ve gerekli yazılım veya donanım ürünleri kullanmakta, 
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8.1.3. Denetim: Oluşturulan teknik alt yapının ve güvenlik sistemlerinin süreçlerini takip etmekte ve 
denetimlerini yapmakta, 
 

8.1.4. Güncelleme: Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte, 
 

8.1.5. Riskler: Riskli durumları inceleyerek teknolojik çözümler üretmekte, 
 

8.1.6. Teknik Destek: Yukarıdaki hususlarda teknik uzmanlardan hizmet almaktayız. 
 
8.2. İdari Tedbirler 
 
Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve korunmasını sağlamak için aldığımız idari 
tedbirler aşağıdaki gibidir: 

 
8.2.1. Bilgilendirme: Yetkililerimizi kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında 

eğitmekte ve bilgilendirmekte, 
 
8.2.2. Erişim Prosedürü: Dernek bünyesindeki yetkililer için kişisel verilere erişim prosedürleri 

oluşturmakta, 
 
8.2.3. Sözleşmeler: Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı hallerde, 

kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına 
ilişkin hükümlere yer vermekte, 

 
8.2.4. Denetim: AGD içerisinde, birlikte çalıştığımız veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının 

üzerinde kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemekte, 
 

8.2.5. Bildirim: Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde ilgili 
kişiye ve KVK Kurulu’na durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen 
incelemeleri yapmakta ve ilgili tedbirleri almaktayız. 

 
9. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 
Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken; (i) kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, (ii) 
kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler, (iii) işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi 
amaçla aktarılabileceği, (iv) kişisel verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi ve (v) kanundan 
doğan haklar konusunda İlgili Kişi’yi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. 
 
Bu kapsamda hazırlanan “Aydınlatma Metni” (Ek 1) AGD internet sayfamızda yayınlanmaktadır. 
 
10. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 
 
10.1. Haklar 
 
İlgili Kişi, kendisine ait kişisel veriler ile ilgili olarak aşağıda sayılan haklara sahiptir: 
• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
• Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir 

sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme ve 
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın 

giderilmesini talep etme. 
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10.2. Başvuru 
 
İlgili kişi, Kurul’un belirlediği diğer yöntemler saklı kalmak üzere, kişisel verilerine ilişkin yukarıdaki 
taleplerini, AGD KVK Başvuru Formu (Ek 2) 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. 
 
İlgili kişi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı başvuruda, kullanmayı talep ettiği hakka 
ilişkin açıklamalarını ve talebini açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. 
 
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor 
ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel 
vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurucunun kimlik ve adres bilgilerini eklenmesi 
gerekmektedir. Yetkisiz kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
10.3. Başvurunun değerlendirilmesi 
 
10.3.1. Başvurunun cevaplandırılma süresi: 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. 
 

10.3.2. Başvuruyu reddetme hakkımız: Kişisel veriler ile ilgili başvurular, aşağıdaki hallerde 
reddedilebilir: 

• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve 
istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, 

• Kişisel verilerin, ilgili kişinin özel hayatının gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da 
suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü 
kapsamında işlenmesi, 

• İlgili kişi tarafından alenileştirilen kişisel verilerin işlenmesi, 
• Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması, 
• Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istek içermesi, 
• Başvuru usulüne uyulmaması. 

 
10.3.3. Başvurunun değerlendirilme usulü: 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. 

 
10.4. Şikâyet hakkı 
 
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi 
hallerinde; başvuru sahibinin, cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün ve her halde başvuru 
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır. 
 
11. YÜRÜRLÜLÜK 
 
İşbu Politika AGD Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp AGD internet sitesinde yayınlanması ile 
yürürlüğe girmiş kabul edilir. Islak imzalı nüshalar Yönetim Kurulu’nca saklanır. Politika yılda en az bir 
kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde güncellenir. 
 
AGD Yönetim Kurulu işbu Politika’nın yürürlükten kaldırılmasına karar verebilir. Bu halde eski Politika 
5 yıl süre ile saklanır. 

*** 
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