
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

EĞİTİM İHTİYAÇ ANKETİ AYDINLATMA METNİ 

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(“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve 

aktarılmaktadır. 

 İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Birlik tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel 

verilerinize ilişkin olarak KVKK’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi 

ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

uyarınca birliğin  hukuki yükümlülüğünün yerine getirmesini sağlamak ve Birliğimizin  şeffaflık  ve hesap 

verebilirlik ilkelerine uyumu hakkında  üyelerimiz ve çalışanlarına bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. 

İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’nunda yapılan 

tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’nunda geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya 

belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel 

verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak 

kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, 

değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle 

getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her 

türlü işlemi ifade eder. 

İlgili Kişi: Kişisel verileriniz Birlik tarafından işlenen sizler Kanun tarafından İlgili Kişi olarak kabul 

edilmektesiniz. 

Veri Sorumlusu: Üyeler ve üyelerin çalışanlarıyla ilgili kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını 

belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Türkiye Değerleme 

Uzmanları Birliği veri sorumlusudur. Veri Sorumlusunun iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ 

Birliğimizde eğitim ihtiyaç anketi çalışması kapsamında işlenen verilerinize, verilerinizin işleme amaçları 
ve işlemenin dayandığı hukuki sebeplere aşağıda yer verilmiştir. 

Adınız soyadınız, eğitim durumunuz, mezun olduğunuz okul ve bölüm faaliyet gösterdiğiniz mesleki 
alan, gayrimenkul sektöründeki kadronuz, kaç yıldır görev yaptığınız, sektördeki ana faaliyet alanınız,  
TDUB Eğitim Akademisinden aldığınız veya almak istediğiniz mesleki veya kişisel gelişim eğitim bilgileri, 
eğitim yöntemi ve zamanı bilgileriniz;  hizmet içi eğitimlerin planlanması, eğitimlerin gerçekleştirilmesi 
ve sizleri daha sonraki etkinliklerimizden haberdar etme amacıyla,  KVKK Md.5/2F'de yer alan İlgili 
kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri 
için veri işlenmesinin zorunlu olması’  hukuki şartı kapsamında işlenmektedir.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Kişisel veriler, faaliyetlerimizi yürütmek ve sağlıklı iletişimin sağlanması amacıyla şirket tarafından 

“Eğitim İhtiyaç Analizi Anket Formu” ile internet sitesi veya e-posta aracılığıyla elektronik olarak ya da 

fiziksel olarak ilettiğiniz dokümanlar ve telefon aracılıyla sözel olarak ilettiğiniz bilgilerinizle 

toplanmaktadır.  



KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMACI VE AKTARILAN ALICI GRUPLARI 

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, ilgili 

kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı veri sorumlusunun meşru menfaatleri için 

veri işlenmesinin zorunlu olması’  hukuki şartı kapsamında aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilmekte 

ve belirtilen kişi ve kurumlara aktarılabilmektedir. 

Kişisel verileriniz Kanunlarda öngörülmesi şartı kapsamında Kanunen bilgi vermekle mükellef 

olduğumuz Kamu Kurumlarına, Eğitim Performans değerlendirme süreçlerinin incelenmesi amacıyla 

Kurum Yönetim Kurulu Üyeleri ve Komite Üyelerine, Veri Sorumlusunun Hizmet içi Eğitim Planlanması 

ve Uygulanması amacıyla TDUB Eğitim Akademisiyle paylaşılmaktadır 

 

HAKLARINIZ  

Kanunun 11.maddesi ilgili kişi olarak kişisel haklarınızı tanımlamaktadır. 
a)Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, b)Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi 
talep etme, c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç)Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d)Kişisel verileri eksik veya 
yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar 
çerçevesinde kurumun hukuki yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile silinmesini veya yok edilmesini 
isteme, f)Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. Kişilere KVKK’nın 11. Maddesinde yer alan (d) ve (e) bentleri 
uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile 
analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerinin 
kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme 
hakkınız vardır. 
11. Maddedeki haklarınız kapsamında bilgi isteme başvurusu yapabilirsiniz. 
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen 
tarifedeki ücret alınabilir.  

BAŞVURU ŞEKLİ 

Kanun 11.madde kapsamındaki başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğ te açıklandığı ıslak imzalı yazılı başvurunuzu Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Sümer 

Sokak No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi Kat:14/B, 34485 Sarıyer/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 ile ya 

da tarafınızdan Birliğimize daha önce bildirilen ve Birlik sisteminde kayıtlı bulunan e posta adresiniz 

üzerinden iletebilirsiniz. 

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

 Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği  

Posta Adresi: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Sümer Sokak No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi 

Kat:14/B, 34485 Sarıyer/İstanbul  

 e-posta Adresi: info@tdub.org.tr 

Tel: 0212 276 2021 


