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VAKIF BÜNYESİNDEKİ FAALİYETLERE KAYIT İÇİN TUTULAN KİŞİSEL VERİLERİN 

İŞLENMESİ İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ 

İşbu aydınlatma metninde geçen;  

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak 

yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,  

Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı: İlgili metinde HEKVA olarak anılacaktır. 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu; Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla HEKVA (Hanımlar Eğitim Ve Kültür 

Vakfı) tarafından hazırlanmıştır. 

1-)HEKVA, gönüllü faaliyetler yapan ve sıklıkla burs ve bağış etkinlikleri düzenleyen bir kuruluştur. Bu 

kampanyalara web sitesi veya dernek üzerinden başvuran herkesin kişisel bilgileri, iletişim bilgisi, ses ve 

görüntü kaydı, ad soyad bilgisi,vukuatlı nüfus kayıt örneği, öğrenci belgesi, adli sicil kaydı  gibi  

HEKVA’ya başvuru sırasında istenen tüm belgeleri kişisel verileri ; 

a)Vakfın burs ve bağış işlemlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi, vakıftan alınan hizmetlerin kayıtlı 

tutulması, 

b)Yiyecek içecek yardım kartlarının düzgün bir şekilde hazırlanması, 

c)Doğabilecek uyuşmazlıklarda vakıf için delil olarak kullanılması, 

d)Öğrenci eğitim destek fonu, 

e)Kira Yardımı, 

f)Giyim desteği,Gıda kolisi desteği, 

g)Acil nakit ihtiyacı, 

h)Kardeş aile desteği 

ı)Öğrenim gören öğrenciler için kırtasiye desteği vs tüm aynı/nakdi yardımlar 

 amacıyla veri sorumlusu kuruluş HEKVA tarafından sınırlı olarak işlemektedir. 

2-)Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü 

yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 

kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine 

dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. 

3-) KVKK 8. Ve 9. Madde uyarınca kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar dahilinde işlenmekte ve 

gerekli görüldüğü taktirde 3.kişilere aktarılabilecektir.  
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4-)Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’ nin 2. Maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere;  ilgili 

tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. 

Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. 

 

5-) Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki 

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, 

 ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir 

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarınız bulunmaktadır. İşbu taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” 

göre  “Haseki Sultan Mh. Haseki Cd. No: 33 Aksaray/İstanbul” adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit 

edildiği elektronik posta üzerinden info@hekva.org.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. 

 


