
 

 
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA  
BİLGİLENDİRME VE TAAHHÜTNAME 

Bu bilgilendirme ile Çelikel Eğitim Vakfı ("ÇEV"), 07.04.2016 tarihinde Resmî Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 
kapsamında "Veri Sorumlusu" sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği 
yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 

Bursiyer adayının ve/veya velisinin ya da vasisinin ("İlgili kişi") ÇEV'e sağladığı ve sağlayacağı 
gerek kendisine gerekse aile bireylerine ilişkin kişisel veriler ve belgeler burs verilmesi, 
araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi faaliyetlerinde kullanılması 
amaçlarıyla toplanması, depolanması, değiştirilmesi, burs ilişkisi boyunca ve burs ilişkisinin 
sona ermesi halinde hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, ilgili mevzuatta izin 
verilen başkaca gerekçelerle ve/veya verinin işlenme amacının gerektirdiği süreyle 
saklanması, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması gibi işlemlerde kullanılabilecektir. 

Bursiyer adayının ÇEV’e Bursiyer olarak kabul edilmesi ve ÇEV’in herhangi bir Projesinde 
Gönüllü olarak yer alması halinde; Bursiyer ÇEV tarafından kendisine sağlanan (yazılı, sözlü, 
elektronik veya sair ortamda) Kişisel Veriler bakımından, KVKK düzenlemeleri uyarınca Veri 
İşleyen olarak taraflara atfedilen tüm yükümlülüklere uygun hareket ettiğini, Veri Özneleri 
tarafından kendisine iletilen taleplere (KVKK Madde 11’de düzenlenen haklar) ilişkin ÇEV’e 
derhal gerekli bilgilendirmeyi yapıp, bu konuya ilişkin yapılması gereken işlemleri 
gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder. 

Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, 
ÇEV’in faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları 
çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (başkaca vakıf/devlet üniversiteleri,  program 
ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı, vakıf yöneticileri/çalışanları, ÇEV 
yönetimi/güvenlik birimi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, sair burs veren 
kurumlar, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı) aktarılabilecektir. 

İlgili kişinin kişisel verisi, ÇEV birimleri, çağrı merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile ÇEV'in 
faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı 
kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile, 
otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda 
toplanabilmektedir. 

ÇEV işbu Bilgilendirme’ye ilişkin olarak kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuata 
uyduğunu ve sözleşme sona erse dahi uymaya devam edeceğini ve mevzuatın ihlal 
edilmesine sebep olmayacağını ve kişisel verilerin toplanması esnasında ilgili kişileri 
mevzuata uygun şekilde bilgilendirdiğini taahhüt ve garanti etmektedir. 

İlgili kişi, kendi kişisel verileriyle ilgili, ÇEV'e başvurarak kişisel verisinin işlenip 
işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bu 
amaca uygun işlenip işlenmediğini öğrenme, yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 
üçüncü kişileri öğrenme, eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 
isteme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde 
silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme 
işlemlerinin bu verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen 
verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kullanıcı 
aleyhine ortaya çıkan sonuca itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi dolayısıyla zarar 
uğramışsa bu zararı talep etme haklarına sahiptir. 

 



 

 
 
 
Açık Rıza Beyanı 
Kişisel verilerimin işbu bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde aktarılmasına ve 
işlenmesine açık rıza gösteriyorum. Gerek başvuru sürecinde gerekse diğer aşamalarda 
sisteme aktarmış olduğum aile bireylerime ait kişisel verilerin Çelikel Eğitim Vakfı 
tarafından burs değerlendirme süreci ile ilgili olarak toplanmasına, işlenmesine, 
saklanmasına, (yurtdışı aktarım da dahil olmak üzere) paylaşılmasına yönelik gerekli 
bilgilendirmeyi aile bireylerine yaptığımı ve kendilerinden açık rıza temin ettiğimi 
taahhüt ederim. 


