
I. Aydınlatma Metni

1. Giriş

İşbu aydınlatma metni; Türkiye Tasarım Vakfı ve kurulmuş veya kurulacak iktisadi işletmeleri
(“Vakıf”) olarak edindiğimiz/edineceğimiz kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve
insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı  Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak
işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin
sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Vakıf ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka
uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak
işlenebilecektir.

2. Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri  işleme
kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “kişisel veri”
kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel  verilerin
işlenmesi” kavramı ise, 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 ifade eder.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

KVKK 4. maddesi uyarınca veri  sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına
uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Vakıf tarafından
aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz;

• Vakıf ile akdettiğiniz sözleşmelere ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve diğer
yasal, idari  veya sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Etkin bir hizmet sunulması için soru, talep ve iddiaların yanıtlanması, tespit edilen sorunların
giderilmesi, Vakıf’ın uygulamalarının ve hizmetlerinin, kampanyalarının, projelerinin
tanıtılması, kampanya, promosyon, tanıtım, vb. avantajlardan ve etkinliklerden tarafınızın
haberdar edilmesi, yararlandırılması ve etkinlikler hakkında bilgilendirilebilmeniz, tarafınıza
sağlanan hizmetlere yönelik memnuniyet analizlerinin yapılabilmesi ve bu kapsamda
tarafınızla iletişime geçilebilmesi,

• Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili
idari  veya adli makamlara bildirilmesi,



• İleride Vakıf ile tarafınız arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Vakıf’ın hukuki
zeminde kendisine tanınan haklarını kullanması ve koruması,

amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri  işleme şartlarına uygun
olarak işlenecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Vakıf, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir
şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı  kalmak kaydıyla, kişisel
veriler ve özel nitelikli veriler, tarafınızın açık  rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya
tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair  mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise
kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli  kurum veya özel kuruluşlara aktarılması
esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen
gösterilmektedir.

Kişisel verileriniz;

• Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile
kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,

• Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı
makamlarına,

• Vakıf’ın hizmet aldığı iletişim hizmet sağlayıcılarına, Vakıf’ın çalıştığı çağrı merkezine,
Vakıf’ın iştiraklerine, iş ortaklarına

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

6. Kişisel Verilerin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel  verileriniz, Vakıf tarafından verilen hizmet, ya da ticari faaliyete bağlı olarak
değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle; Vakıf
tarafından doğrudan, imza ettiğiniz bu form üzerinden, internet sitesinden, sözlü, yazılı  veya
elektronik olarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Söz konusu
kişisel verilerinizin Vakıf tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; verdiğiniz açık rıza ve
KVKK’nın 5.maddesinin ikinci fıkrasının a, c, ç, e ve f bentlerinde belirtilen açık rızanın
istisnası olan hallerdir. Kişisel  verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle başta KVKK, 6098 sayılı
Türk  Borçlar Kanunu, 6102 sayılı  Türk  Ticaret Kanunu olmak üzere yürürlükte olan her türlü
mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlarla
Vakıf tarafından toplanmaktadır.

7. Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Vakıf’a başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel
verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep
etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü



kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde
bunların düzeltilmesini talep etme; KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde
kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve
(e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle kişinin  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel
verilerin kanuna aykırı  olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

II. Açık  Rıza ve Taahhüt

a) Yukarıda 6698 sayılı  Kişisel  Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanan
aydınlatma metninde belirtilen hususları okudum ve anladım. Aydınlatma metninde
belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verilerimin yine bu metinde belirtilen amaçlar
ve ilkeler kapsamında işlenmesine ve aktarılmasına, söz konusu verilerimin ilgili
mevzuatta öngörülen veya Vakıf’ın verileri saklamakta hukuki olarak meşru
menfaatinin bulunduğu süreler boyunca saklanmasına ve işlenmesine özgür iradem
ile açıkça rıza veriyorum.

b) Vakıf tarafından gerçekleştirilen etkinlikler/eğitimler kapsamında elde edilecek
görüntü, video ve ses kaydımın; broşür, el ilanı, poster, duvar reklamı, gazete ilanı, afiş
ve her nevi reklam ve promosyon malzemesi, branda, web sitesi ve internet ortamında
bulunan her türlü ilan, içerik platformu, bina giydirme, vitrin üzeri giydirme, ulusal ve
uluslararası televizyon kanallarında yayını mümkün olan reklam filmleri, ödül, plaket
ve herhangi bir sınırlama olmaksızın yayımlanacak tüm kitap, dergi, mecmua ve sair
unsurlarda ve bu sayılanlar ile sınırlı kalmamak kaydıyla, ticari olan veya ticari
olmayan, Vakıf’ın kendisi ve/veya Vakıf’ın yazılı muvafakat veya onayıyla üçüncü
şahısların sembol, marka, logo ve sair unsurlarını taşıyan, görsel nitelikte olan tüm
tanıtım unsurlarında şahsıma ait boy fotoğrafı, portre ve diğer resimlerin ve bilumum
kayıtlarımın kullanılmasına muvafakat eder, işbu muvafakatin 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ve ilgili mevzuat kapsamında düzenlenmiş olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt ederim.

c) FSEK’in 21 ila 25. maddelerinde düzenlenmiş olan İşleme, Çoğaltma, Yayma, Temsil,
İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla dijital iletim de dahil olmak
üzere Yayın ve Umuma İletim Haklarını ve FSEK’in 80. maddesinde düzenlenmiş olan
Bağlantılı Haklar’ı süresiz olarak, Türkiye’de ve Dünya’da gayrimahdut ve gayrikabili
rücu olarak, her türlü iştirakine de devir hakkını da kapsar şekilde, Vakıf’a
devredilmesi, Vakıf’ın tanıtımı amacıyla görüntülerimin, kişisel verilerimin, sesimin,
Vakıf’a ait sosyal medya ve dijital platformlarda, internette ve televizyonda
yayınlanmasına, bir veya daha fazla kaydedici cihaz ile kayıt altına alınmasına, bu
kayıtların hemen veya daha sonra montajlanarak ya da montajlanmadan, süresiz
olarak, televizyon, internet ve benzeri mecralarda İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline
Yarayan Araçlarla Umuma İletimine, yayınına, ve devrine serbest irademle muvafakat
ettiğimi ve rızam olduğunu herhangi bir ücret mukabili olmaksızın kabul ve beyan
ederim.



d) Vakıf’ın işbu muvafakat kapsamında devraldığı hakları kısmen veya tamamen ve
süresiz olarak, dilediği mecralarda, tam veya basit ruhsat vermesine, bunları tescil
ettirmesine, devraldığı anılan hakları kendi nam ve hesabına kullanmasına ve
bunlardan tamamen istifade edebilmesi için gereken her türlü işlemi yapmasına ve bu
içerikleri ve içeriklerin kopyalarını ve maddi veya manevi başkaca hakları Vakıf ve
yetkilendireceği üçüncü kişilerden talep etmeyeceğim hususunda muvafakat ederim.

e) İşbu rıza kapsamında kullanılacak bilumum görsel ve kayıtlarımın 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanunu kapsamında kişilik haklarımı zedelemeyeceğini, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu kapsamında özel hayatıma karşı suç oluşturmayacağını kabul, beyan ve
taahhüt ederim.


