TÜRKİYE AVUKATLARI SOSYAŞ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun (“Kanun” veya
“KVKK”) 10’uncu maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla Türkiye Avukatları
Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (“TÜRAVAK”) tarafından hazırlanmıştır.
Sayın İlgili Kişi,
TÜRAVAK tarafından gerçekleştirilecek İleri Eğitim Programı süresince yaptığınız başvurulara
istinaden tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi önemsiyoruz. Verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu kapsamında öngörülen ilke ve esaslara uygun şekilde işlediğimizi,
güvenliği sağlanmış ortamlarda sakladığımızı ve haklarınız konusunda oldukça hassas
davrandığımızı belirtmek isteriz.
Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu
verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla
aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve mevzuat
kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.
İleri Eğitim Programı Başvuru Formu (“Başvuru Formu”) aracılığıyla işlenen kişisel veriler
TÜRAVAK tarafından aşağıda belirtilen amaç ve usuller ile işlenmektedir.
A. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI
Aşağıda sayılan kişisel verileriniz ilgili kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara
uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.
Kimlik Verileri ve bu veri grubuna ait işlenebilecek sair veriler;
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, katılımcıların başvuru süreçlerinin yürütülmesi, veri
sorumlusu için mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin
yürütülmesi, duyuru işlemlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, finans ve
muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin
yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, katılımcı talep ve şikayetlerinin takibi, veri sorumlusu
operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
İletişim Verileri ve bu veri grubuna ait işlenebilecek sair veriler;
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, eğitim
hizmet süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, ilgili ilişkileri yönetimi
süreçlerinin yürütülmesi, ilgili kişi memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, duyuru

süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi
amaçları ile mevzuata uygun şekilde işlenmektedir.
Mesleki Deneyim & Özlük Verileri ve bu veri grubuna ait işlenebilecek sair veriler;
İlgili Kişilerin katılım türü başlığı altında beyan etmesi beklenen kişisel verileri, katılımcıların
başvuru süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata
uygun yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, İleri
Eğitim Programı ücretlendirme politikasının yürütülmesi ve uygulanması ile veri sorumlusu
operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.
İlgili Kişilerin kayıtlı oldukları Baro adını beyan etmesi beklenen kişisel verileri ise İleri Eğitim
Programı’ndan faydalanan Baro ve üyeleri konusunda ülke genelinde profilleme yapmak ve
istatistiki verilere ulaşmak ve süreç içerisinde vilayetlere göre eğitim programlarının
düzenlenmesi süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile mevzuata uygun işlenmektedir.
Müşteri İşlem Verileri ve bu veri grubuna ait işlenebilecek sair veriler;
İlgili Kişilerden, başvuruları sırasında TÜRAVAK tarafından sürdürülecek eğitim faaliyetleri
kapsamında ilgili hizmeti katılımcılara faturalandırması maksadıyla kişilerden fatura unvanı,
fatura adres, vergi dairesi ile vergi kimlik numarası talep edilmektedir. Belirtilen verilerin
gerçek bir kişiye ait olması halinde mevzuata uygun olarak; eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mevzuattan
kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile işlenmektedir.
İşlem Güvenliği Verileri (IP Adresi, Çerez Bilgileri)
IP adresi, çerez bilgileri gibi işlem güvenliği verileri, veri sorumlusuna ait internet hesabının
en verimli şekilde yönetilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin
yürütülmesi, kullanıcıya ileri kullanımlarında daha iyi bir deneyim sunulması, faaliyetlerin
mevzuata uygun yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu
operasyonlarının güvenliğinin temini amaçları ile mevzuata uygun şekilde işlenmektedir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE İŞLEMEYİ GEREKTİREN
HUKUKİ SEBEPLER
Kişisel verileriniz, Kanun’ da belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak Kişisel Verilerin
Koruma Hukuku İleri Eğitim Programı Online Başvuru Formu ve TÜRAVAK ile yapılan
yazışmalar, elektronik posta, SMS, MMS, telefon, elektronik arama makineleri vasıtasıyla
aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplanmaktadır;
1. İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, TÜRAVAK’ın
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
2. İlgili Kişinin taraf olduğu sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya
ilgili olması kaydıyla, sözleşmelerin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması,

3. İlgili kanunlarda açıkça öngörülmüş olması ve/veya TÜRAVAK’ın hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
4. İlgili Kişinin kişisel verilerinin işlenmesi hususunda onayının alınması,
5. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasıdır.

C. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMAÇLARI VE ALICI GRUPLARI
Kişisel verileriniz; KVKK ’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması
hükümleri çerçevesinde; Kanun’dan kaynaklı TÜRAVAK yükümlülüklerinin yerine getirdiği
hallerde ve hukuki bir uyuşmazlık halinde, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli
ve idari mercilere, TÜRAVAK faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla; TÜRAVAK Kurullarına,
Türkiye Barolar Birliği’ne, iş ve proje ortaklarına, eğitmenlere, yetkili kişi kurum ve
kuruluşlara aktarılmaktadır.
Başvuru yapan İlgili Kişi, SMS, MMS, telefon, e-posta, elektronik arama makineleri
aracılığıyla; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, duyuru ve bülten bilgilendirmesi için
kendisiyle iletişime geçilmesine; Başvuru Formu’nun özgülendiği amaca hizmet edebilmesi
bakımından sınırlı amaçlarla ve yalnızca gerektiği kadar kişisel veriyi TÜRAVAK ve onun
işbirliği içinde olduğu kuruluşlara, iş ortaklarına ve onların alt yüklenicilerine ilgili politikalar
çerçevesince aktarılmaktadır.
Ayrıca iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için ad-soyad ve fatura bilgileriniz
Google., Yandex., Facebook (WhatsApp)., ve Microsoft gibi yurt dışı veri tabanlı iletişim
hizmet sağlayıcılara; eğitim başvurusu ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi için kullanılan
Google firmasına ait online form sistemi nedeniyle ad-soyad, kimlik numarası, adres, telefon
numarası, elektronik posta adresi, fatura unvanı-adresi, vergi dairesi-numarası, mensubu olduğu
baro ve ücret bilgileriniz yurt dışı veri tabanlı bulut bilişim hizmet sağlayıcıları ile 6698 s.
Kanunun 8 ve 9. maddeleri dikkate alınarak paylaşılacaktır.
D. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN MUHAFAZA SÜRESİ
Muhafaza süresinin kanuni yükümlülükler ve öngörülen amaç ile orantılı olma durumu dikkate
alınarak; kimlik, iletişim, mesleki deneyim-özlük, müşteri işlem verileriniz hukuki ilişkinizin
sona ermesiyle birlikte on yıl süre boyunca muhafaza edilmekle birlikte bu sürenin sona
ermesiyle üç ay içerisinde tarafımızca imha edilmektedir.
Google firmasına ait formları oluşturduğumuz hesabımızda tarafımıza göndermiş olduğunuz
bilgiler yedi (7) iş günü içerisinde fiziki olarak sınıflandırılmak ile birlikte belirtilen iş günü
sonunda Google hesabımız içerisindeki verileriniz silinerek imha edilmektedir.

E. VERİ GÜVENLİĞİ
Kişisel verilerinizin kazara kaybolmasını, kullanılmasını veya yetkisiz bir şekilde erişilmesini,
değiştirilmesini veya ifşa edilmesini önlemek için hem insan kaynaklı hem de doğa kaynaklı
felaketlere uygun güvenlik önlemleri almaktayız.
Kişisel verilerinize erişimi yalnızca şirketin erişime yetkilendirilmiş kişileri sınırlandırıyoruz.
Ayrıca paylaşım yapılan söz konusu hizmet sunucuları ve sağlayıcıları veri güvenliği
taahhütnameleri hükümlerine tabidirler.

F. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Veri Sorumlusunun 6698 sayılı Kanun’ dan kaynaklı bir diğer yükümlülüğü ilgili kişiyi hakları
hakkında bilgilendirmektir.
Bu kapsamda Kanun’un 11’inci maddesine göre ilgili kişiler Veri Sorumlusu’ na başvurarak;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
f) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme,
Haklarına sahiptir.
İlgili kişinin haklarını ve bu haklarını kullanabileceği yöntemlerin anlaşılması şirketimiz
tarafından üzerinde durulan önemli konulardan birisidir. Bu haklar vakfımız tarafından yapılan
veri işleme, saklama, aktarım, silme, anonimleştirme ve yok etme faaliyetlerinin her aşamasına
ilişkindir.
TÜRAVAK alınan talebi ücretsiz olarak veya işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde,
Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenen tarifeye göre alacağı ücret mukabilinde
en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracak ve ilgili veri sahibini
bilgilendirecektir. Konu edilen hususta hatalı ise alınan ücret ilgiliye iade edilecektir.

İlgili kişi açık rıza beyanını her zaman geri alma hakkına sahiptir. Ancak belirtmek gerekir
ki; açık rızanın geri alınmasının ileriye etkili olarak sonuç doğuracağı unutulmamalıdır. Açık
rıza beyanınızı geri çektiğiniz hallerde TÜRAVAK, diğer veri işleme şartlarından herhangi
birine dayanarak veri işleme faaliyeti gerçekleştirmeyecektir.
Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun
11’inci maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için
http://www.turavak.org.tr/ adresinden detaylı bilgiye ulaşabilir konuyla ilgili başvurularınızı
“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” riayet ederek; Oğuzlar Mah.
Av. Özdemir Özok Sokak (Eski 1366. Sk.) No:3 Kat:1 06520 Balgat / ANKARA adresine
kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden veya info@turavak.org.tr adresine iletebilir veya
noter kanalıyla gönderebilir.

