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İNŞAAT HUKUKU DERNEĞİ 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni 

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma 

Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ve 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu İnşaat Hukuku Derneği 

(“Dernek”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma 

yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

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 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 

Dernek: İnşaat Hukuku Derneği’ni 

Veri İşleyen: 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 üye, bağışçı, muhatap, bursiyer, dernek çalışanı/yöneticisi sıfatıyla 

paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen İnşaat Hukuku Derneği tüzel 

kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir. 

Kişisel Verilerin İşlenme 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 öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 

muhafaza edilme 

kurallarına uygun bir şekilde İnşaat Hukuku Derneği’nin tüzüğünde yer alan; “İnşaat Hukuku 

ve ilgili diğer konularda kamu yararına faaliyetler yürütmek ve bu alanda yapılan eğitim, 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek” amacı doğrultusunda aşağıda yer alan 

faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir. 
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İnşaat Hukuku Derneği faaliyetleri; 

(a) Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak; 

(b) Konferans, seminer, sergi, burs, kurs, ders, sosyal faaliyet ve benzeri projelerin 

desteklenmesi, organize edilmesi ve bu tarz etkinliklere katılım sağlanması; 

(c) İlgili çalışma ve çalışma ekiplerinin desteklenmesi yoluyla İnşaat Hukuku ve 

konuyla ilgili teknolojinin bütün boyutlarına ilişkin bilgi toplayarak bu çalışmalar neticesinde 

elde edilen faydalı bilgilerin yayınlanması; 

(d) İnşaat Hukukuna ve ilgili diğer konulara ilişkin her türlü makul ve etkili bilgi 

kaynaklarının yayınlanması veya ilgili taraflara iletilmesi; 

(e) Türkiye sınırları içerisinde veya diğer ülkelerde aynı veya benzer amaçlara hizmet 

etmekte olan kişi ve kurumlar ile gerekli ilişki, birlik ve irtibat kurarak bilgi alışverişinde 

bulunulması, karşılıklı olarak yürütülen çalışma ve bulguların paylaşılması; 

(f) Üyelere ve aynı koşullara tabi ve Kurul tarafından zaman zaman yetkilendirilen diğer 

taraflara yasal danışmanlık, hukuki destek ve temsil yetkisinin verilmesinin kolaylaştırılması, 

(g) Derneğin amacını yerine getirmek için gerekli görülebilecek vekil veya memurların 

(Derneğin üyesi olmamak kaydıyla) işe alınması, 

(h) İlgili yasalar uyarınca öngörülen rızaların alınması kaydıyla Dernek amaçlarının 

yerine getirilmesi için herhangi bir mülkün satın alınması, satılması, ipotek edilmesi, 

ücretlendirilmesi veya kiralanması; 

(i) Gerekli izinlerin alınması şartıyla, abonelik ücreti, bağış, yardım, hibe ve derneğin 

amaçlarına ilişkin diğer ücretlerin toplanması ve toplanan paranın gerekli şekilde kullanılması 

veya ilgili taraflara aktarılması; 

(j) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki ilgili dernek veya kuruluşlara üye 

olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak; 

(k) Bina ve diğer mülklere gerekli tesis, mobilya ve ekipmanların sağlanması, 

döşenmesi, teçhiz edilmesi, donatılması ve bu yapı ve mülklerin gerekli şekilde yönetilmesi; 

Kişisel Verilerin Aktarımı 

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar 

dahilinde, İnşaat Hukuku Derneği’nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme 

şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (iş birliği yapılan ve/veya 

hizmet alınan kurum veya kuruluşlar, dernek yöneticileri/çalışanları, kanunen yetkili kamu 

kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel kişiler ya da yabancı ülkeler veya aktarımın gerekli 

olduğu diğer kişiler) aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, İnşaat Hukuku Derneği tarafından 

• Üyelik Başvuru Formları 

• İnşaat Hukuku Derneği Web Siteleri İletişim Formları 
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• İnşaat Hukuku Derneği Web Siteleri Kayıt Formları 

• İş Başvuru Formları 

• Etkinlik Kayıt Formları 

gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak İnşaat Hukuku Derneği’nin faaliyetlerini 

sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. 

ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu 

Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve 

aktarılabilmektedir. 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

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

a) Kişisel verilerinin 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) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, 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, 

haklarına sahiptir. 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili İnşaat Hukuku Derneği’ne yazılı olarak 

başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak 

yanıt verilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilir. 

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerinizi tespit edici 

belgeleri veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel 

vekaletnamenizi de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla 

İnşaat Hukuku Derneği Mimar Sinan Mah., Üsküdar Cad., YEDPA Ticaret Merkezi, İç Kapı 

No:258, Ataşehir/İSTANBUL adresine ulaştırmanız gerekmektedir. 


