
        6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU                        

      EGE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ  MELEK YATIRIM ÜYELİĞİ  

                AYDINLATMA METNİ  

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı  

Ege Genç İş İnsanları Derneği  (dernek olarak anılacaktır)  Melek Yatırımı (  
“Melek Yatır ım” olarak anılacaktır)  6698 sayıl ı  Kişisel Veri lerin Korunması  
Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır. )  kapsamında,  
yatır ımcılarımıza ai t  kişisel veri lerin korunması için bir takım tedbirler 
almaktayız. Kişise l Veri lerinizi ,  KVKK ve i lgi l i  yasa l mevzuat kapsamında ve 
“veri sorumlusu” sıfat ımızla aşağıda açıklanan sebeplerle  ve yöntemlerle 
işlemekteyiz.  

Kişise l Veri ler in İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni,  KVKK’nın 10.  
Maddesinde yer alan “ Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü “ başl ıkl ı  
maddesi  uyarınca:  Melek Yatırım  üyelerinin  veri kimliği ,  kiş isel  veri lerinizin 
toplanma yöntemi - hukuki sebebi,  bu veri lerin hangi amaçla iş leneceği,  kimlere 
- hangi amaçla aktarı labileceği,  veri iş leme  süresi  ve KVKK’nın 11. Maddesinde 
sayılan haklarınızın neler olduğu i le i lgi l i  sizi  en şeffaf şekilde bilgi lendirme 
amacıyla hazırlanmışt ır.  Aydınlatma metninde “Kişisel Veri leriniz” için yapılan 
açıklamalar,  “Özel Nitel ikl i  Kişisel  Veri ler”inizi  de kapsamaktadır.  Özel nitel ikl i  
kişise l veri ler iç in aç ık rıza metinleri  bi lahare al ınacaktır .  

Buna göre;  

Aşağıda bel irti len şekil lerde elde ettiğimiz kişise l veri lerinizin,  

•  Tarafınız i le melek yatırıma  üyelik iç in ibraz ettiği kişisel veri ler 
çerçevesinde,  

•  İşlenmelerini  gerektiren  amaç çerçevesinde ve bu amaç i le  bağlantı l ı ,  
sınır l ı  ve ölçülü  şekilde,  

•  Tarafımıza bildirdiğ iniz veya bildiri ldiği şekliyle kiş ise l  veri lerin 
doğruluğunu ve en güncel hal ini  koruyarak,  

•  Kaydedileceğini ,  depolanacağını,  muhafaza edileceğini,  yeniden 
düzenleneceğini,  kanunen bu kişisel veri leri  talep etmeye yetkil i  olan 
kurumlar i le paylaşı lacağını ve KVKK'nun öngördüğü şartlarda, yurt içinde 
yurtdışında üçüncü kişi lere aktarı lacağını,  devredileceğini,  
sınıflandırı labileceğini ve KVKK'nda sayılan sair şekil lerde 
işlenebileceğini  bi ldir iriz.   

1. Veri Sorumlusu  

Dernek Unvanı  :  Ege Genç İş İnsanları  Derneği  Melek Yatırım Projesi  

Adres        :  1456 Sok.  No:10/1 K:8 Alsancak Konak İZMİR  

E-mail         :  egiad@egiad.org.tr  



İnternet Sitesi    :  www.egiad.org.tr  

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişise l veri ler iniz , otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ,  melek 
yatır ımın  bağlı  birimleri ,  internet sitesi ,  sosyal medya mecralar ı ,  çağrı merkezi,  
mobi l uygulamalar ,  fi rma içerisinde faal iyetler in yürütülebi lmesi  için kullanı lan 
yazıl ımlar,  kamera çekimi vasıtası i le benzeri vası talar la sözlü, yazıl ı  ya da 
elektronik olarak toplanabilecektir.  Kişisel veri leriniz, dernek  i le  i l işkiniz devam 
ettiğ i müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem di j ita l  hem 
de f iziki  ortamda muhafaza al tında tutulabilecektir.  

Kişise l veri leriniz,  aydınlatma metnimizin devamında yer alan amaçlar 
doğrultusunda ve 6698 sayıl ı  Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirti len kişisel 
veri işleme şart lar ı  ve amaçları kapsamında iş lenebilmekte ve aktarı labilmektedir .  
 
Kişise l Veri leriniz, melek yatırıma  üyelik başvurusu esnasında f iziki  olarak 
veya  www.egiad.org.tr  adresindeki  melek yatır ım  web si tesi üzerinden doldurulan 
başvuru formu fiziki  olarak sunulan veya elektronik ortamda aktarı lan belgeler 
vası tasıyla,  ayrıca yapılan çeşitl i  i le tişimler kapsamında ( te l e f on veya  e l ektronik 
pos ta i l e  me lek yatı r ım  i l e  i l e t i ş ime ge çmeniz gibi ) sözlü veya yazıl ı  olarak veya 
elektronik ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir .  
 
Bu kapsamda Kişisel  Veri leriniz;   

* Bel irti len amaçlar ve çal ışma konuları doğrultusunda faal iyetlerin yürütülmesi ,   

* Melek yat ırım organizasyon ve yönetim süreçlerinin yürütülmesi,  

* Melek yat ırım üyeleri i le i letişimin sağlanması ,  

* Melek yatırımın bağlı  olduğu Dernek içi  raporlama faal iyetler inin icrası ,  idari  
kurum ve kuruluşlar ın ve mahkemelerin ta lebi üzerine gerekli  bi lgi ve belgelerin 
bu kurum, kuruluş veya mahkemelere sunulması,  mevzuat tahtında Dernek 
tarafından tutulması  öngörülen defter ve kayıtlar ın tutulması ve 5223 sayıl ı  
Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri  
uyarınca yükümlülüklerin yerine get ir i lmesi  kapsamında KVKK’nın 5/2(ç) 
maddesi gereği veri sorumlusu olan Dernek’in hukuki yükümlülüklerini yerine 
getirebilmesi iç in zorunlu olması ve y ine üyeler i le i letişim kurulabilmesi,   

* Melek yat ırımın tanıtımı ve gerçekleştiri len etkinlikler hakkında bilg i veri lmesi,   

* Melek yatırımın faa l iyet ve hizmetlerinin belirlenmesi ve uygulanması,  hizmet 
poli t ikalarının yürütülmesi ,   

https://www.egiad.org.tr/


* Melek yat ırım üyelerin bilgi lendiri lmesi,   

* Melek yat ır ımın bağlı  olduğu Dernek’e ai t tüm tesisler in güvenlik ve 
denetiminin yürütülmesinin temini,  veri kayıplarının önlenebilmesi için 
kopyalanması/yedekleme yapılması amaçlarıyla KVKK’nın 5/2(f) maddesi gereği  
üyelerimizin (veya tüzel kişi  üyelerimizin gerçek kişi  temsilc i lerinin) temel hak 
ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıy la,  Dernek’ in meşru menfaatleri  için 
veri işlenmesinin zorunlu olması,  ek olarak Üyeler i le i lgi l i  hukuki süreçlerin 
yürütülmesi amacıyla KVKK’nın 5/2(e) maddesi gereği  hakkın tesisi ,  
kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması için sorumlu 
olması hukuki sebepleri kapsamında iş lenmektedir .  

Melek Yatırım, Kişisel Veri ler iniz in iş lenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti  
Anayasası ,  ülkemizin taraf olduğu uluslararası  sözleşmeler,  KVKK, ikincil  
mevzuat ve Kişisel Veri leri  Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rehberler ve 
i lke kararlar başta olmak üzere i lg i l i  mevzuat kapsamında belirti len veri işleme 
i lkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.  

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları  

Kişise l Veri leriniz yasal  yükümlülükler gereği iş ve işlemlerde daha uygun bir 
hizmet verebilmek amacıyla güvenli  bir şekilde Kişisel Veri lerin Korunması  
Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.  

Bu kapsamda kişisel  veri olarak tabloda yer alan veri ler toplanmaktadır;  

Kimlik: Kişi kimliğine dair bi lgi lerin bulunduğu veri grubudur.   

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Medeni Hali ,  Cinsiyet,  Vesikalık Fotoğraf,  Doğum 
tarihi doğum yeri ,  baba adı.  
 
(İşbu veri ler üyeliğ in devamı süresince ve bitiminde it ibaren 20  yıl  boyunca  
saklanmaktadır. )  
 
(İşbu veri ler Gerçek-Özel Hukuk Tüzel Kişi ler i ,  Yetki l i  Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ,  Yönetim Kurulu Üyeleri ,  Avukat i le  Paylaşı lmaktadır.)  
 
İşbu veri lerden Ad Soyadı bilg i leri  Ege İş İnsanları Derneği’nin işbirl iğ i  
içerisinde bulunduğu kişi  ve kurumlar i le paylaşı lmaktadır.  
 
Kimlik bölümüne i l işkin kişisel veri ler gezi amaçlı  yurt dışı  programlarının 
düzenlenmesi için yurt dışındaki otel ,  turizm acentaları ,  kişi  ve kurumlar  vb. i le  
paylaşı lmaktadır.  
 

İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabi lecek veri grubudur.   

Telefon numarası ,  Mail adresi ,  Nüfusa kayıtl ı  olunan yer, Ev Adresi ,  Referans 
Kişi Bilg is i .  



 
(İşbu veri ler üyeliğ in devamı süresince ve bitiminde it ibaren 20  yıl  boyunca  
saklanmaktadır. )  
  
(İşbu veri ler  Gerçek-Özel Hukuk Tüzel Kişi ler i ,  Yetki l i  Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ,  Yönetim Kurulu Üyeleri ,  Avukat i le  Paylaşı lmaktadır.)  
 
İlet iş im bölümüne i l işkin kişisel veri ler gezi amaçlı  yurt dışı  programlarının 
düzenlenmesi için yurt dışındaki otel ,  turizm acentaları ,  kişi  ve kurumlar  vb. i le  
paylaşı lmaktadır.  
 
 
 

Fiziksel Mekan Güvenliği: Bu veri kategorisi  Çalışan ve ziyaretçi lerin giriş 
çıkış kayıt bilgi leri ,  Kamera kayıtları  gibi veri türlerini  i fade etmektedir.  

Görüntü kayıt,  Kameralar.  
 
(İşbu veri ler  son kamera kaydından i tibaren  14 gün saklanmaktadır. )  
 
(İşbu veri ler Gerçek-Özel Hukuk Tüzel Kişi ler i ,  Yetki l i  Kamu Kurum ve 
Kuruluşları  i le Paylaşı lmaktadır.)  
 

Finans: Kişinin finansal bilg i ler inin bulunduğu veri grubudur.   

Kredi Kart ı  Bilg i ler i ,  Mail Order Bilg is i .  
 
(İşbu veri ler üyeliğ in devamı süresince ve bitiminde it ibaren 20  yıl  boyunca 
saklanmaktadır. )  
 
(İşbu veri ler Gerçek-Özel Hukuk Tüzel Kişi ler i ,  Yetki l i  Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ,  Banka,  Yönetim Kurulu Üyeleri ,  Muhasebe-Mali Müşavir i le 
Paylaşı lmaktadır .)  
 
Menkul ve Gayrimenkul Bilgileri:  (Bireysel Katı l ım Yatırımcısı Lisansı almak 
isteyen kişi  için geçerl idir.)     
 
Tapu, banka ekstresi ,  maaş bordrosu.  
 
(İşbu veri ler üyeliğ in devamı süresince ve bitiminde it ibaren 20 yı l  boyunca  
saklanmaktadır. )  
 
(Yetki l i  Kamu Kurum ve Kuruluşları  i le Paylaşı lmaktadır.)  
 

Sağlık Bilgileri : Kişinin sağl ık bilgi ler inin bulunduğu veri  grubudur.  

Ka n  g ru bu  
 
 (İşbu veri ler üyeliğin devamı süresince ve bitiminde i t ibaren 20  yıl  boyunca  
saklanmaktadır. )  



  
(İşbu veri ler Gerçek-Özel Hukuk Tüzel Kişi ler i ,  Yetki l i  Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ,  Yönetim Kurulu Üyeleri ,  EGİAD Üyeleri i le Paylaşı lmaktadır.)  
 
 
 
Eğitim Verisi:  
Okul Bilgisi  
 
(İşbu veri ler üyeliğ in devamı süresince ve bitiminde it ibaren 20  yıl  boyunca  
saklanmaktadır. )  
 (İşbu veri ler Gerçek-Özel Hukuk Tüzel Kişi leri ,  Yetkil i  Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ,  Yönetim Kurulu Üyeleri i le Paylaşı lmaktadır.)  
 
 
 
Aile Yakını Bilgileri :  
Baba Adı Soyadı,  Eş Adı Soyadı,  Eşin Doğum Tarihi ,  Eşin mesleği ,  Çocuk Adı,  
Çocuk Doğum Tarihi  
 
(İşbu  veri ler üyeliğ in devamı süresince ve bitiminde it ibaren 20  yıl  boyunca  
saklanmaktadır. )  
 
(İşbu veri ler Gerçek-Özel Hukuk Tüzel Kişi ler i ,  Yetki l i  Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ,  Yönetim Kurulu Üyeleri ,  EGİAD Üyeleri i le Paylaşı lmaktadır.)  
 
 
 
 
 
Dernek, Vakıf,  Sendika Üyeliği:  
 
De rne k  Ü y e l i ğ i ,  Va k ı f Ü y e l i ğ i  
 
(İşbu veri ler üyeliğ in devamı süresince ve bitiminde it ibaren 20  yıl  boyunca  
saklanmaktadır. )  
 
(İşbu veri ler Gerçek-Özel Hukuk Tüzel Kişi ler i ,  Yetki l i  Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ,  Yönetim Kurulu Üyeleri i le Paylaşı lmaktadır.)  

 

Toplanan kişisel  verileriniz;  

 
Bu kapsamda Kişisel  Veri leriniz;  

* Bel irti len amaçlar ve çal ışma konuları doğrultusunda faal iyetlerin yürütülmesi ,   



* Melek yatırım  toplantı ları ,  ça l ışma grubu toplantı ları ,  etkinliklerin ve i lgi l i  
süreçlerin organizasyonu,  yöneti lmesi ve yürütülmesi,   

* Melek yatırım  i le üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine i l i şkin 
konularda i letişimin sağlanması ve i lg i l i  hak ve yükümlülüklerin yerine 
getiri lmesi ,   

* Melek yat ırımın  tanıtımı ve gerçekleştiri len etkinlikler hakkında bilg i veri lmesi,   

* Melek yatırımın  faa l iyet ve hizmetlerinin belirlenmesi ve uygulanması,  hizmet 
poli t ikalarının yürütülmesi ,   

* İletişim ve işbirl iğ inin güçlendiri lmesi,   

* Melek yat ırım üyelerinin hukuki süreçlerinin yöneti lmesi ,  

Amaçlarıyla,  6698 sayıl ı  Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirti len kişisel veri 
işleme şartları  ve amaçları dâhi l inde işlenecektir.  

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  
Melek yatırım, Kişisel Veri lerinizi aşağıda belirti ldiği şeki l  ve durumlarda, 
KVKK tarafından öngörülen temel i lke lere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9.  
maddelerinde belirti len şartlara uygun olarak aşağıda belirti len kişi lere 
aktarabilecektir:  

Melek yatır ımın bağlı  bulunduğu Dernek üyeliğ i kapsamında  5223 sayıl ı  
Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği de dahil  olmak üzere kişisel  
veri lerin işlendiği süre boyunca yürürlükte olan herhangi bir mevzuat tahtında 
öngörülmesi veya mevzuat  tahtında öngörülen bir yükümlülüğün yerine 
getiri lebilmesi  için bu veri lerin paylaşı lmasının da gerekli  olması  durumunda 
Kişise l Veri leriniz  kanuni veya hukuki yükümlülüklerin  yerine getirebilmesi için 
ve bununla sınırl ı  olarak i lgi l i  kurum ve kuruluşlar i le paylaşı lacaktır.  

Melek yatırımın bağlı  olduğu dernek  üyel iği veya tüzel k iş i  üyenin gerçek kişi  
temsilci l iğine ek olarak Dernek organlarında görev almanız durumunda Kimlik 
Bilg i leriniz , İletişim Bilg i leriniz ve meslek bilginiz Dernekler Kanunu ve ikinci l  
mevzuattaki  çeşit l i  yükümlülüklerin yerine getiri lebilmesi amacıyla  veri 
sorumlusu olan Dernek’in kanuni ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi  
için zorunlu olması hukuki sebepleriy le İ l  Dernekler Müdürlüğü ve i lgi l i  diğer 
kamu kurum ve kuruluşları  i le paylaşı lacaktır.  

Melek yatırımın bağlı  olduğu Dernek toplu elektronik posta gönderimine i l işkin 
olarak üçüncü kişi lerden hizmet almakta olup, Dernek üyeliği kapsamında  
tarafınıza Dernek’in faal iyetleri  ve  gerçekleştiri len etkinlikler hakkında bilgi  



verecek  elektronik postaların gönderi lebilmesi iç in, elektronik posta adresler iniz 
gönderimin yapılacağı dönemde hizmet al ınan  ajans i le  temel hak ve 
özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla,  Dernek’in meşru menfaati  kapsamında 
paylaşı lacaktır .  

Melek yatırımın bağl ı  buluınduğu Dernek bünyesinde düzenlenen genel kurul 
toplantı lar ı ,  çal ışma grubu toplantı ları ,  zirveler,  gündem toplantı ları ,  diğer üye 
toplantı lar ı  gibi çeşi tl i  faal iyet ve hizmetler in sağlanması amacıyla dönem dönem 
Dernek dışı  organizasyon firmaları  i le ça l ışı l ıyor olup,  etkinlikler in 
organizasyonunu sağlamak ve kat ı l ımcılara etkinliğe ai t k imlik kart ları  gibi  
materyelleri  sağlamak amacıyla söz konusu etkinliğe katı lacak kişi ler in isim ve 
soyisim bilgi leri  Dernek’in belirl i  etkinlik leri  açısından yetkilendirdiği ve o iş 
özelinde veri iş leyen sıfatını taşıyacak olan organizasyon firması  i le temel hak ve 
özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Dernek’in meşru 
menfaati  kapsamında paylaşı lacaktır .  

İlgi l i  firmalara hususi olarak bir veri aktarımı yapılmamakla bir l ikte, melek 
yatır ımın bağl ı  olduğu Dernek bünyesinde bi lgi teknoloj i leri  hizmetlerinin 
sağlanması amacıyla Dernek dışı  bi lg i teknoloji ler i  fi rmaları i le çal ışı lmakta olup, 
üyelerimizin (veya tüzel kişi  üyelerimizin gerçek kişi  temsilc i lerinin) temel hak 
ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıy la,  Dernek’ in meşru menfaatleri  için 
veri iş lenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı  olarak, bu hizmetlerin 
görülmesi  kapsamında bu firmalar,  teknik destek sağlamak amacı i le  zaman 
zaman Dernek’in kullandığı  sunucu ve programlara,  bu kapsamda dolaylı  olarak 
da bu programlar altında olan veri lere erişebilmektedir.  Ancak bu f irmalar 
tarafından veri ler in kendi sistemlerine aktarı lması veya kendi leri  tarafından da 
bu veri lerin işlenmesi  ve saklanması söz konusu olmamaktadır .  

Üyenin hak veya yükümlülükleri veya  melek yatır ımın bağlı  olduğu  Dernek 
nezdindeki üyelik i le i lgi l i  herhangi bir uyuşmazl ık olması  halinde, i lg i l i  
uyuşmazlık i le i lg i l i  olduğu ölçüde ve sınır l ı  olarak Kişisel Veri leriniz Dernek’ in 
avukatları ,  danışmanları ve i lg i l i  yargı makamları ve icra mercileri  i le   veri  
sorumlusu Dernek’ in haklarının tesisi ,  kul lanılması  veya korunması  için zorunlu 
olması kapsamında paylaşı labilecektir.  

Melek yatırımın bağlı  olduğu Dernek’in yukarıda belirti len veri işleme amaçları  
ve Dernek Tüzüğü kapsamındaki faal iyetlerini yerine getirebi lmesi iç in gerekli  
olması durumunda, yalnızca bunlarla  s ınırl ı  olarak,  Dernek’ in hizmet,  destek ve 
danışmanlık a ldığı  danışman, mali  müşavir,  denetçi gibi yurtiçi  ve yurtşında  
yerleşik üçüncü kişi ler i le Dernek’in haklarının tesisi ,  kullanı lması veya 
korunması  için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek 
kaydıyla veri sorumlusu olan Dernek’in meşru menfaati  kapsamında 
paylaşı labi lecektir.  



Yukarıda sayılanlara ek olarak, i lg i l i  i şlem veya talep tarihinde yürürlükte olan 
mevzuat tahtındaki yasal ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getiri lmesi için 
gerekmesi  hal inde veya resmi kurumlardan bu şekilde bir ta lep gelmesi  
durumunda yetkil i lerce istenecek Kişisel Veri leriniz i lgi l i  kurum ve kuruluşları  
i le veya yargı organları i le kanuni veya hukuki yükümlülüklerin yerine getiri lmesi 
amacıyla paylaşı labi lecektir.  

Kişisel Verilerin Sil inmesi,  Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getiri lmesi  

Kişise l veri leriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirti len amaçlarla sınır l ı  olmak 
üzere; melek yatırım  i le i lgi l i  tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri  
işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek iş lenecektir.  Kanunlarda veri  
işleme sürelerine i l i şkin değişikl ik yapı lması halinde,  belirlenen yeni süreler esas 
al ınacaktır .  
 
KVKK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişise l veri lerin i lgi l i  mevzuata uygun 
olarak işlenmiş olmasına rağmen, iş lenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 
kalkması hal inde kişisel veri ler re ’sen veya i lgi l i  kişinin talebi üzerine melek 
yatır ım tarafından si l inir,  yok edi l i r veya anonim hale get iri l i r .  Kişisel veri ler iniz , 
i lgi l i  mevzuatta belirti len veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar 
geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreler i  kadar muhafaza 
edilecektir .   
Bu kapsamda süreç bazlı  kiş ise l veri lerin saklama süresi melek yatırımın bağlı  
olduğu Ege Genç İş İnsanları Derneği  envanterinde bulunmaktadır.  
 

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN ÜYENİN  HAKLARI  

KVKK' nun 11. maddesi  gereği bize kimliğinizi  ibraz edip,  gerekli  kontrollerin 
yapılmasına müteakip, üyelerimiz  kişisel veri leri  i le i lgi l i  aşağıda yer alan haklara 
sahiptirler:  

a.  Kişisel veri lerinin  i şlenip iş lenmediğini öğrenme,  
b.  Kişise l veri leri  işlenmişse buna i l işkin bi lgi ta lep etme,  
c.  Kişisel veri lerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıl ıp  
kullanılmadığını öğrenme,  
d.  Yurt içinde  ve yurt dışında  kişisel veri lerin aktarı ldığı  üçüncü kişi leri  bi lme,  
e.  Kişisel veri lerin eksik veya yanlış işlenmiş olması  hâlinde bunların 
düzelt i lmesini isteme ve bu kapsamda yapı lan iş lemin  kişisel veri lerin aktarı ldığı 
üçüncü kişi lere bildir i lmesini  isteme,  
f.  KVKK Kanunu ve i lgi l i  diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş 
olmasına rağmen, işlenmesini  gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 
kişise l veri ler in si l inmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapı lan 
işlemin kişisel  veri lerin aktarı ldığı  üçüncü kişi lere bildiri lmesini isteme,  
g.  İşlenen veri ler in  analiz edilmesi  suretiy le kişinin kendisi  aleyhine bir  sonucun 
ortaya çıkması halinde bu sonuca it i raz etme,  



h. Kişise l veri lerin kanuna aykır ı  olarak işlenmesi sebebiyle  zarara uğraması
hâlinde zararın gideri lmesini  talep etme.

Kişise l veri lerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde 
veri lerinizin imha edilmesini (si l inmesini,  yok edi lmesini veya anonim hale 
getiri lmesini) melek yatır ımın bağlı  olduğu Dernek yönetiminden  talep 
edebil i rsiniz. Aynı zamanda veri lerin aktarı ldığı veya aktarı labileceği 3. kişi lerin 
söz konusu imha ta lebiniz i le i lgi l i  bi lgi lendiri lmesini ta lep edebil i rsiniz . Ancak 
imha ta lebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın 
koşullarına göre tarafımızca değerlendiri lecektir.  Bu bağlamda seçtiğimiz imha 
yöntemini  neden seçt iğimiz i le i lgi l i  bizden her zaman bilg i talep edebil i rsiniz.  

Kişise l veri leriniz in kanuna aykırı  olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 
halinde zararın gideri lmesini  talep edebil i rsiniz.  

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin nitel iğine göre en geç otuz gün içinde 
ücretsiz olarak sonuçlandırı lacaktır.  Ancak, işlemin dernek  iç in ayrıca bir  
maliyet i  gerektirmesi  hâlinde, Kişise l Veri leri  Koruma Kurulu taraf ından Veri  
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları  Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki  
ücret al ınabil ir .  

Kişise l veri lerinizin işlenmesi i le i lgi l i  hususlarda başvurunuzu yazıl ı  olarak veya 
kayıtl ı  e lektronik posta (KEP) adresi ,  güvenli  elektronik imza, mobi l imza ya da 
bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta 
adresinizi  kullanmak suret iyle  melek yat ırımın bağlı  olduğu  dernek adresine  
tesl im etmeniz gerekmektedir .  Melek yatırımın bağlı  olduğu Dernek  tarafından 
talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size a it olup 
olmadığının belirlenmesi  ve böylece haklarınızı koruyabi lmek amacıy la ek 
doğrulamalar (kayıtl ı  telefonunuza mesaj gönderi lmesi ,  aranmanız gibi)  
istenebi l i r.  


