
                                                  
 

 
 

 

tusiad.biz İnternet Sitesi KVKK AYDINLATMA METNİ 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi 

https://tusiad.biz internet sitesini ziyaret etmenizle birlikte başta trafik verileriniz olmak 

üzere aşağıda belirtilen kişisel verileriniz beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı 

ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik 

olmayan yöntemlerle Derneğimiz tarafından KVK mevzuatına uygun olarak işlenmektedir. 

https://tusiad.biz internet sitesindeki kaydınız oluşturulurken veya şifre değiştirme işlemi 

sırasında, dernek etkinliklerinin yönetim ve denetimi ile yuvarlak masa ve çalışma 

gruplarımızın çalışma düzeninin sağlanması amacıyla profil bölümünde sorulan kişisel 

verileriniz kayıt altına alınacaktır. Bu bilgilerinizi, kaydınız oluştururken veya şifrenizi 

yenilerken elektronik ortamda yazılı form üzerinden toplamakta ve yalnızca genel TÜSİAD 

duyurularının size ulaştırılması ve ilgili olduğunuz alanlardaki TÜSİAD faaliyetlerinden ve 

çalışmalarından haberdar olmanız için kullanılacaktır.  

https://tusiad.biz adresini ziyaret etmenizle birlikte 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 

Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 

Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek 

amacıyla internet trafik bilginiz kayıt altına alınacak ve sadece bu amaçla amaçlarla 

bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde işlenecektir. 

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz KVK mevzuatına uygun şekilde TÜSİAD tarafından, 

mevzuatın gerektirdiği süreler saklı kalmak kaydıyla, işleme amacının gerektirdiği süreler 

boyunca ve güvenlik tedbirlerine uygun şekilde muhafaza edilecek; gereken hallerde 

kişisel verilerinizin güvenliği azami derecede korunarak hizmet sağlayıcılarımız ile 

paylaşılacak; işleme süresinin sona ermesiyle birlikte silinecek, yok edilecek veya anonim 

hale getirilecektir.  

Bilgi Edinme Hakkınız 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, TÜSİAD’a başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip 

işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve 

amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 

3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVKK’nın 7. 

maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel 

verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış 

işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi 

nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak 

işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına 

sahip olduğunuzu bildiririz.  

Bilgi edinme formunu Derneğimizin KVK Yetkilisinden temin edebilirsiniz 

KVK Yetkilisi: 

Serkan Ersöz- Meşrutiyet Caddesi No: 46 Tepebaşı Beyoğlu İstanbul-   kvkk@tusiad.org 
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