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GENEL KURUL FAALİYETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 
AYDINLATMA METNİ 

 

a)  Veri Sorumlusu  
 
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (Birlik) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel 
verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız 
her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”)’na uygun 
olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. 
 
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği  
Toplanan kişisel verileriniz; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Genel Kurul faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi ve yönetimi kapsamında aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) 
Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde 
işlenecektir.   

• Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının gerçekleştirilmesi, toplantılara 
katılımınızın sağlanması ve gerekli organizasyonların yönetimi,  

• Gündem maddelerinin görüşülmesi,  
• Genel Kurul toplantılarının ve muhalefet şerhlerinin tutanak altına alınması,  
• Hazirun cetvelinin hazırlanması,  
• Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, SPK ve 

ikincil mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi,  
• Koronavirüs (Covid-19) salgının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması adına Genel 

Kurul toplantılarının gerçekleştirildiği alanların güvenliğinin sağlanması ve Türkiye 
Değerleme Uzmanları Birliği ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin bu doğrultudaki 
menfaatlerinin korunması amacıyla sağlık verilerinizin sır saklama yükümlülüğü 
altında bulunan kişiler tarafından işlenmesi.  
  

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 
kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde 
düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel 
verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.   

  
d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  
Kişisel verileriniz, Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında fiziki ortamda Şirket 
yerleşkesine girişiniz esnasında fiziki ortamda ateş ölçümü cihazı ve kimlik kontrolü 
üzerinden, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler ile elektronik ortamda e-posta ve telefon 
kanalları üzerinden, Üye Yönetim Sitemi ve Taşınmaz Değerlemesi Bilgi Sistemi’nde yer 
alan kayıtlarınız ve kameralar vasıtasıyla sağlanan görsel verileriniz vasıtasıyla 
toplanmaktadır. 
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Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Türkiye Değerleme Uzmanları 
Birliği tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı 
olarak toplanmakta ve işlenmektedir.  

 
  

 

HAKLARINIZ  

Birlik KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını 
kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol 
göstermektedir. KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca Birlik’e başvurarak; 
 
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında 
bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri 
bilme, Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, 
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde şirketimizin hukuki yükümlülükleri 
saklı kalmak kaydı ile silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. 
kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir 
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme hakkınız vardır. 
 
Kanun 11.madde kapsamındaki başvurularınızı, ıslak imzalı yazılı başvurunuzu bizzat 
adresimize getirerek veya www.tdub.org.tr web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak Merdivenköy Yolu Caddesi No:12 Kat:3 
Küçükbakkalköy 34750 Ataşehir/İstanbul Türkiye adresine bizzat teslim edebilir, noter 
kanalıyla gönderebilir veya info@tdub.org.tr adresine, 
turkiyedegerlemeuzmanlaribirligi@hs02.kep.tr (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil 
imza ya da ilgili kişi tarafından birliğimize daha önce bildirilen ve birliğimiz sisteminde 
kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz. 
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz 
olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Birlik için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 
hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

http://www.tdub.org.tr/
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