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BURS VEREN  

KİŞİSEL VERİ AKTARIM ve KORUMA PROTOKOLÜ 
 

1. Kapsam ve Amaç 
 
Süje Fotoğraf Akademisi ve Dayanışma Derneği (“Süje Derneği”) ODTÜ öğrencilerine burs 
desteği sağlanması amacıyla Türk Patent ve Marka Kurum’u nezdinde 2022/022554 numarası 
ile tescilli “mezunolsun” ibareli markası altında ihtiyaç sahibi Bursiyer ile Burs Verenler’i bir 
araya getirmektedir.   
 
İşbu Protokol’ün amacı; Bursiyer’e ait kişisel verileri (ad soyad, kimlik numarası bilgisi, banka 
hesap bilgileri, eğitim, görev, sınav sonuçları, fotoğraf, e-posta, mobil ve sabit telefon 
numaraları, iletişim adresleri, nüfus cüzdanı fotokopileri, gelir beyanları, taşınır, taşınmaz mal 
beyanları vb.) ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kişisel veri ile her türlü yazılı ve sözlü 
verinin korunması ile ilgili Burs Veren’in yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 
 
2. Kişisel Veri  
 
“Kişisel Veri” terimi işbu Protokolün amacı doğrultusunda, Süje Derneği tarafından Burs Veren 
ile paylaşılan; yazılı ve/veya sözlü olarak herhangi sair bir yolla iletilen her türlü bilgi ve 
Bursiyer’e ait tüm kişisel veriler anlamına gelmektedir. 
 
3. Gizlilik Yükümlülüğü 
 
3.1. Süje Derneği tarafından veya Süje Derneği adına Burs Veren’e ifşa edilen Kişisel Verilere 

ilişkin olarak, Burs Veren, işbu Protokol ile: 
 
(i) Kişisel Veri’nin güvende tutulmasını ve Kişisel Veri’nin veya Kişisel Veri’nin 

herhangi bir kısmının, herhangi bir üçüncü kişiye ifşa edilmemesini; 
aktarılmamasını,   

(ii) Her halükârda gösterilecek makul özenden az olmamak üzere, gizliliğin 
korunması için, kendisine ait olan aynı önemi haiz verileri koruduğu şekilde ve 
aynı derecede tedbir gösterilmesini; 

(iii) Burs Veren tarafından Kişisel Veri’yi kullanarak, Bursiyer’e hibe edilen bursun 
sağlanması amacı dışında, Bursiyer ile hiçbir suret ile iletişime geçilmeyeceğini, 
Süje Derneği tarafından sağlanan olanaklar harici ayriyeten bir destek unsuru 
sağlanmayacağını; 

(iv) Bursun sağlanması dışında herhangi bir amaç için Kişisel Veri’nin tamamının 
veya bir kısmının kullanılmayacağını,  

(v) İşbu Protokol kapsamında işlenen Kişisel Verilerin, Süje Derneği uhdesinde 
bulunduğunu ve uhdesinde kalacağını ve Kişisel Veriler bakımından süresiz 
olarak sır saklama yükümlülüğüne tabi olacağını  

 
açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder. 
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3.2. Burs Veren, üçüncü bir kişi tarafından dahi işbu Protokol hükümlerinin ihlal edilmesinden 
sorumlu olacağını ve söz konusu üçüncü kişiler tarafından Kişisel Veri’nin yetkisiz 
kullanılmasını engellemek için tüm önlemleri alacağını kabul eder. 

 
4. Kişisel Veri’nin İade Edilmesi 
 
Kişisel Veri, Bursiyer ile Burs Veren arasındaki ilişkinin sona ermesi veya Süje Derneği’nin 
yazılı talebi üzerine, herhangi bir şekilde veya ortamda kopyaları alınmadan Burs Veren 
tarafından derhal kullanım alanlarından (telefon kaydı, bilgisayar kaydı, mobil bankacılık 
tanımlı hesap bilgisi vs) silinecek/kaldıracaktır.  
 
İşbu Protokolü okudum, anladım ve kabul ediyorum. (Bu kısım el yazısı ile yazılacak veya metin 

doğrudan dolduran kişi tarafından atılacak) 
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