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BURSİYER  

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA  
AÇIK RIZA BEYANI 

                                    

İşbu Açık Rıza Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“Kanun”] veri 
sorumlusu sıfatıyla Türk Patent ve Marka Kurum’u nezdinde 2022/022554 numarası ile tescilli 
“mezunolsun” ibareli marka sahibi Süje Fotoğraf Akademisi ve Dayanışma Derneği [“Dernek”] 
tarafından burs başvurusunda bulunan ve/veya burs başvurusu kabul edilen Bursiyerler’in 
kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine muvafakat etmelerine ilişkindir. 

Dernek bünyesinde bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verinin Kanun ve sair mevzuat 
kapsamında öngörülen düzenlemelere tâbi olduğunu ve bu hususta Dernek tarafından tarafıma, 
Kanun kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yapıldığını kabul ve 
beyan ederim.  

Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Çerçevesinde Kanun ve ikincil 
mevzuatlardan doğan ve bahse konu mevzuat çerçevesinde kurulan hukuki ilişki uyarınca; 
bursun tarafıma ifa edilmesi, Dernek faaliyetlerinin ve meşru amacının yerine getirilmesi, burs 
temin etmek için öğrenci seçme süreçlerinin yürütülmesi, burs sürekliliğinin sağlanması ve 
düzenlenen destek projeleri kapsamında en iyi hizmetin verilebilmesi amaçlarıyla;  

Tarafıma ait kişisel verilerin (Ad/Soyad, Eğitim, Görev, Sınav sonuçları, fotoğraf, e-posta, 
mobil ve sabit  telefon numaraları, iletişim adresleri, banka hesap ve nüfus cüzdanı fotokopileri, 
gelir beyanları, taşınır, taşınmaz mal beyanları) başlangıçta burs başvurumun ve sonrasında da 
bursumun devamına ilişkin karar alınırken değerlendirilebilmesi işlemleri için işlenmesini, 
analiz veya araştırma yapılabilmesini, Derneğin faaliyet konusu ile ilgili her türlü hususta 
tarafım ile iletişime geçilebilmesini, bilgilerimin Dernek bünyesindeki fiziki ortamlarda ve 
elektronik olarak Bursiyer veri tabanında ve Dernek bünyesinde veya dışarıda tutulan uygun 
görülecek sair elektronik ortamlarda saklanmasını, anılan amaçlar çerçevesinde Dernek veya 
görevlendireceği Kurumlar tarafından işlenmesini ve başta Burs sağlayan 3. Kişiler olmak 
üzere, Derneğin faaliyet konuları ile ilgili 3. Kişi, Kurum ve Kişilere aktarılmasına muvafakat 
ettiğimi hür irademle kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

Okudum, anladım ve kabul ediyorum. (El yazısı ile yazılacak)(veya metin doğrudan dolduran 

kişi tarafından atılacak) 

 

Ad/Soyad : 

T.C.K.N : 

İmza  : 

 


