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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA AYDINLATMA
METNİ

GERÇEK KİŞİ ÜYE, BAĞIŞÇI VE GÖNÜLLÜLER– TÜZEL KİŞİ ÜYE, BAĞIŞÇI VE
GÖNÜLLÜLERİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİLERİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu : 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (“YEKÜV”)
Adres :  Ortaklar  Cad.  Bahçeler  Sokak  No:2  Daire:  9  Mecidiyeköy  /
İSTANBUL
İletişim : yekuv@yekuv.org

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca düzenlenmiş olan işbu Aydınlatma Metni, anılan kanun
uyarınca öngörülmüş olan Veri Sorumlusu’nun aydınlatma yükümlülüğünün ifasına yönelik olup; Veri
Sahibi, aşağıdaki hususlarda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder;

Madde-1 Tanımlamalar

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uygulanmasında;

a) Anonim hâle getirme  : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği
belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

b) Veri Sahibi  : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
c) Kişisel veri  : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
d) 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,

e) Kurul  : Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
f) Kurum  : Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
g) Veri işleyen  : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen

gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Veri  kayıt  sistemi  :  Kişisel  verilerin  belirli  kriterlere  göre  yapılandırılarak  işlendiği  kayıt

sistemini,
i) Veri  sorumlusu  :  Kişisel  verilerin  işleme  amaçlarını  ve  vasıtalarını  belirleyen,  veri  kayıt

sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
j) Özel nitelikli  kişisel veri  :  Kişilerin ırkı,  etnik kökeni,  siyasi düşüncesi,  felsefi  inancı,  dini,

mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı,
cinsel  hayatı,  ceza  mahkûmiyeti  ve  güvenlik  tedbirleriyle  ilgili  verileri  ile  biyometrik  ve
genetik verilerini,

ifade eder.

Madde-2 Verilerin İşlenmesine Dair Esaslar

2.1 YEKÜV’ün faaliyetleri kapsamında;

Veri Sahibi (“İlgili Kişi”)’nin;

Kimlik Verisi Ad,  Soyadı,  T.C.  Kimlik  No,  Kimlik
Fotokopisi,  İmza,  Doğum  Yeri,  Doğum
Tarihi, Cinsiyet.

İletişim Verisi E-Posta  Adresi,  Cep  Telefonu  Numarası,
Telefon  Numarası,  Adres,  İş  Adresi  ve  İş
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Telefon Numarası.
Eğitim Verisi Mezun Olunan Okul ve Bölüm.
Dernek ve Sendika Üyeliği Verisi Sivil Toplum Kuruluşu Üyeliği Bilgisi.
Referans Verisi Referans Kişisinin Adı ve Soyadı.
Görsel ve İşitsel Kayıt Verileri Fotoğraf.

Finansal Veri
Ödeme  Planı,  Kredibilite  Bilgisi,  Banka
Hesap  Bilgileri,  Vergi  Kimlik  No.,  Vergi
Levhası Bilgisi, Vergi Dairesi Bilgisi.

Mesleki Bilgi
Çalıştığı  İşyerinin  Unvanı,  Unvanı
(Pozisyonu), Mesleki Bilgisi, Aile Üyesinin
Meslek Bilgisi.

[*] dâhil olmak üzere Kişisel Verileri ;

 Vakıf  faaliyetlerimiz  kapsamında  veya  sizlerle  olan  gönüllülük  ve  üyelik  ilişkimiz
dâhilinde,

 İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı,  sınırlı  ve ölçülü
şekilde,

 Tarafımıza  bildirdiğiniz  veya  bildirildiği  şekliyle  kişisel  verilerin  doğruluğunu  ve
güncelliğini koruyarak kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek
ve sair suretlerle işburada belirtilen kayıtlar dâhilinde işlenebilecektir.

2.2 Veri Sahibi’nin madde 2.1’de belirtilen Kişisel Verileri, Veri Sorumlusu tarafından;

 Düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin etkinliğini izlemek ve raporlamak,
 Vakıf faaliyetlerinin ve süreçlerinin yürütülmesi,
 Vakıf faaliyet süreçlerinin koordinasyonunun sağlanması ve tanıtımının yapılması,
 Süreç geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapılması,
 Finansal işlemlerin yapılması halinde kimlik bilgilerinin tespiti ve güvenliğin sağlanması
 Çalışanların denetlenmesi ile doğru uygulama ve uygunluk denetimlerinin yapılması,
 Vakıf hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 Bağış işlemlerinin yürütülmesi, 
 iletişim ağının genişletilmesi,
 Yasal, düzenleyici ve Vakıf yönetimi yükümlülükleri ve doğru uygulama ile uyum 

sağlanması, 
 Güvenlik ve internet kullanımı ile ilgili koşullar gibi vakıf politikalarına uyum sağlama 

amacı,
 Gönüllülük işlemlerinin yürütülmesi, 
 Gönüllülük ve üyelik işlemlerinin yürütülmesi, 
 Teşekkür edilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 Teşekkür mektubu gönderilmesi,
 Etkinlik ve projelerin duyurulması, 
 Etkinlik, duyuru ve etkinliklerde çekilen fotoğrafların web sitesinde yayımlanması,
 Üyelik İşlemlerinin Yürütülmesi, 
 Üyelik Finansal İşlemlerinin Yürütülmesi, 
 Yasal  işlemlere  veya  taleplerle  bağlantılı  olarak  veya  düzenleyici  organlar  tarafından

yürütülen soruşturmalar için bilgi toplanması.,
 Finansal işlemlerin yürütülmesi.
 Hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 Toplu SMS ve e-posta gönderimi,
 [*]

amaç ve hukuki sebepleri ile ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun  5.  ve  6.  maddesi  kapsamında  işlenebilecektir.   Söz  konusu  veriler,  yukarıdaki
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amaçlarla  sınırlı  olarak  elektronik  ortamda  ve/veya  toplantılar  neticesinde  fiziksel  yollarla
toplanmaktadır. 

2.3 Kişisel Veriler sadece Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinden ve ilgili mevzuat hükümlerinden
doğan  yükümlülüklerin  ifası  ve  ayrıca  hizmet  kalitesini  arttırmak  ve  her  iki  tarafın  meşru
menfaatlerini  korumak  için  gerektiği  taktirde  ve  gerektiği  ölçü  ve  kapsamda olmak üzere  ve
Kurum kararları dikkate alınmak suretiyle, 

(i) Kanunen yetkili kılınmış mercilere, hukuken yetkili kılınmış kamu kurum ve kuruluşlarına
ve hukuken yetkili olan özel hukuk kişilerine, hukuki danışmanlara, avukatlara ve/veya

(ii) T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü, vergi daireleri, kurum müfettişleri ve SGK başta olmak
üzere idari kurum ve kuruluşlarına,

(iii) Veri Sorumlusu tarafından yetkili kılınmış ilgili çalışanlara ve/veya,
(iv) Bütçe yönetimi, faturalama gibi muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve

raporlanması  amacı  ile  bu  amaca  ulaşmak  için  gerekli  olan  kişisel  verilerinizi,  bağlı
olduğumuz firmalara ve denetim firmalarına,

(v) Muhasebeye ilişkin ve finansal işlemlerin yönetimi için kullanılan ilgili programa gerekli
olduğu takdirde işleme amacına uygun kişisel verilerinizi paylaşabildiğimizden bu veri
tabanını sağlayan firmalara,

(vi) İletişim  ve  teşekkür  faaliyetlerinin  yürütülmesi  ile  üyeler,  bağışçılar,  bursiyerler  ve
Vakfımız arasında ilişkilerin güçlendirilmesi ve etkinlik duyurularının gerçekleştirilmesi
amacıyla toplu SMS ve Mail gönderimi hizmeti sağlayan firmaları ile Vakıf web sitesi
veri tabanını sağlayan firmalara,

yukarıda  belirtilen  amaç  ve  hukuki  sebepler  ile  ve  mevzuatımız  kapsamında  Vakıf  tarafından
aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz,  YEKÜV’ün yasal yükümlülüklerini  yerine getirmesi amacıyla
yetkili  mercilere;  yurt  içinde  ve  yurt  dışında  YEKÜV’ün  faaliyet  alanı  itibarıyla  mensubu
olduğu kuruluşlara,  banka ve finans kuruluşlarına,  eğitim hizmetleri  sağlayıcısına,  etkinlik
hizmetleri  sağlayıcısına,  hukuki  danışmanlara,  bursiyerlere, gerçek  veya  tüzel  kişi  vakıf
üyelerine  yönetim  kurulu  ve  mütevelli  heyetine,  YEKÜV’ün doğrudan  veya  dolaylı
iştiraklerine, kargo,  kurye evrak ulaştırma şirketlerine,  bilgi  teknolojileri  hizmet  şirketleri,
mesleki danışmanlar,  kamu kurumları,  sosyal güvenlik kurumları,  iş sağlığı  kurumları  gibi
üçüncü kişilere, yurtdışında bulunan üye ve iş ortaklarına, tedarikçilerine, dünya çapındaki
veri tabanlarında yeterli korumaya sahip olan veya olmayan ülkelerde bulunan gerçek ve tüzel
kişilere  aktarılabilir  ve Kişisel  Veriler  bu kişiler/firmalar  tarafından yukarıda  tanımlandığı
şekli ile işlenebilir.

Madde-3 Veri Sahibi’nin Sair Hakları

Veri Sahibi, KVKK’nın 11. maddesi gereği yukarıda özetlenen temel ilkelerin ifasını takip ve talep
etme hakkından ayrı olarak ve bunlara ilaveten,

a) Kişisel Verileri’nin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel Verileri’nin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verileri’nin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel Verileri’nin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kişisel  Verileri’nin  işlenmesini  gerektiren  sebeplerin  ortadan kalkması  halinde,  kanun ve

ilgili yasal mevzuatın öngördüğü şekilde ve sınırlar çerçevesinde, Verilerinin silinmesini
veya yok edilmesini isteme,

g) Kişisel Verileri’nin silinmesi veya düzeltilmesi talebinin Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

h) İşlenen Kişisel Verileri’nin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel Verileri’nin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
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haklarına da ayrı ayrı sahip bulunmaktadır.

Başvuru yönteminin 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları
Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak Veri Sahibi, kimliğini gösteren belgeler
ile birlikte “Ortaklar Cad. Bahçeler Sokak No:2 Daire: 9 Mecidiyeköy / İSTANBUL” adresine
ıslak  imzalı  olarak;  ya  da  “yekuv@yekuv.org” adresine  kayıtlı  elektronik  posta  (KEP)  adresi,
güvenli  elektronik imza,  mobil  imza ya da Veri  Sorumlusu’na daha önce bildirilen ve sisteminde
kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvurabilir. Başvuruda yer alan talepler,
talebin  niteliğine  göre  en  geç  30  gün  içerisinde  ücretsiz  olarak  sonlandırılacaktır.  Bu  konuda
mevzuattan doğan haklar saklıdır.

Madde 4- Veri Sahibi’nin Kişisel Verilerinin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Veri Sahibi’nin kişisel verileri, Veri Sorumlusu tarafından fiziki, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda
toplayabilmektedir.  Veri  Sorumlusu,  faaliyetleri  devam  ettirmek,  hukuki  yükümlülüklerini  yerine
getirmek ve kanundan açıkça öngörülen nedenlerle kişisel verilerinizi işlemekte ve paylaşmaktadır.

Madde 5- Veri Sahibi’nin Kişisel Verilerinin Güvenliği

Veri Sahibi’nin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde saklanmasını
sağlamak ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla, Veri Sorumlusu
uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

Madde 6- Veri Sahibi’nin Kişisel Verisinin Saklanması

Veri Sahibi’nin kişisel verisi Veri Sorumlusu Personeli ve benzeri vasıtalarla fiziki ve dijital ortamda
saklanmaktadır.  Veri  Sahibi’nin  kişisel  verileri  işlenme  amaçlarının  gerektirdiği  süreler  boyunca
saklanabilmektedir. İşlenme amacı ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep
olmaması halinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini okudum ve anladım.
Ad Soyad :
Tarih :
İmza :
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