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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AIPA AI (Tomorrow Summit)  

AYDINLATMA METNİ 

Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level No:3 A Kat: 16 Daire No: 80 PK:06520 

Çankaya/Ankara adresinde kurulu Yapay Zeka Politikaları Derneği (“AIPA” veya “Dernek”) olarak 

gerçekleştirdiğimiz AIPA AI Tomorrow Summit Konferansının internet sitesi olan 

https://aitomorrowsummit.com adresini ziyaret ederek konferansa katılım göstermek amacıyla 

başvuruda bulunduğunuzda sizlere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami 

hassasiyeti göstermekteyiz. Derneğimizin KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü 

kapsamında siz, https://aitomorrowsummit.com ziyaretçilerimizi işbu Kişisel Verilerin Korunması ve 

İşlenmesine İlişkin AIPA AI (Tomorrow Summit) Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile 

bilgilendirmek isteriz. İşbu Aydınlatma Metni’nde AIPA tarafından yürütülen faaliyetlerin KVKK’da yer 

alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.  

İşbu Bilgilendirme Metninin amaçları kapsamında, 

 “Kişisel veri”: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,  

 “Kişisel verilerin işlenmesi”: 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  

anlamına gelmektedir. 

a. Dernek tarafından işlenen kişisel verileriniz ve toplanma usulü; 

AIPA, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. AIPA 

tarafından toplanan ve kullanılan, web sitesi üzerinden AI Tomorrow Summit Konferansına kayıt olan 

kişilere ait kişisel veriler şunlardır: 

 Ad-soyad, e-posta adresi, cep telefonu numarası, şirket adı, unvan, şehir, mezun olunan 

üniversite/bölüm bilgisi. 

Kişisel verileriniz kayıt işlemi sırasında doğrudan sizin tarafınızdan https://aitomorrowsummit.com web 

sitesinde yer alan “Etkinliğe Katıl” formu doldurularak elektronik ortamlar aracılığıyla toplanmaktadır. 

b. Dernek tarafından toplanan kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepler; 

Dernek tarafından, https://aitomorrowsummit.com adresini ziyaret ederek kayıt oluşturmanız suretiyle, 

web sitesi aracılığı ile kişisel verileriniz toplanmaktadır. Bu kişisel veriler Dernek’in Genel Sekreterliği 

tarafından işlenmektedir ve Derneğimizin başka bir birimi ile paylaşılmamaktadır. 

Kişisel verileriniz beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ortamlar 

aracılığıyla toplanmakta olup, KVKK’ya uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik 

olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlere uygun 

olarak işlenmektedir.  

Kişisel verileriniz, 
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 AIPA AI Tomorrow Summit Konferansına ilişkin olarak kayıt işlemlerinizin düzenlenmesi ve 

 Konferansa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme/konferans değerlendirme maili gönderilmesi  

amacıyla açık rızanızın bulunduğu hallerde ve sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 

olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine 

dayanılarak işlenecektir.  

Yukarıda anılan ve Derneğimiz tarafından talep edilen kişisel verilerinizden başkaca verileri Derneğimiz 

ve/veya üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız ile paylaşmanız anılan verileri kendi iradeniz ile alenileştirmeniz 

anlamına gelmektedir. Tarafınızca alenileştirilen veriler hususunda Derneğimizin herhangi bir sorumluluğu 

bulunmamaktadır. 

c. Dernek tarafından toplanan kişisel verilerinizin aktarılması; 

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, 

ilgili kişinin kişisel verileri yurt içinde ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Dernek 

tarafından kişisel verileriniz herhangi bir üçüncü tarafa aktarılmamaktadır. 

d. Bilgi Edinme Hakkınız 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, AIPA’ya 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. 

AIPA KVKK’nın 13. maddesine ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun 

olarak ileteceğiniz başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz 

olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir. Talebin reddedilmesi halinde, ret 

nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.  

Talebinizi, Şirketimize yazılı olarak Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Next Level No:3 A Kat: 16 Daire 

No: 80 PK:06520 Çankaya/Ankara adresine bizzat elden veya noter aracılığı ile veya info@aipaturkey.org 

adresine e-posta aracılığı ile iletebilirsiniz.  

İşbu Aydınlatma Metni, kanuni zorunluluklar nedeniyle ve gerekli görüldüğü hallerde Dernek tarafından 

revize edilebilir. Dernek politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda 

güncellenebilecektir. Güncelleme yapılması durumunda güncellemeye ilişkin bilgilendirme 

https://aitomorrowsummit.com sitesi üzerinden yayınlanacaktır.  
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