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ÖĞRENCİ/BURSİYER  
MUVAFAKATNAME 

 

İşbu Muvafakat Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“Kanun”] 
uyarınca veri sorumlusu sıfatı bulunan ve 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 başvurusu ODTÜ Burs 
ve Yardım Ofisi tarafından Derneğe yönlendirilmiş olan öğrenciler/bursiyerler ile 
gerçekleştirilen ön görüşmeler/mülakatlar kapsamında, kayıt altına alınan/alınacak 
olan video ve fotoğraf çekimleri ile çekimler esnasında kaydedilen fotoğraf, görüntü, 
ses ve/veya diğer kayıtlara ve Dernek etkinlik ve toplantılarında çekilecek olan 
fotoğraf, görüntü, ses ve/veya diğer kayıtlara ilişkin olarak düzenlenmiştir.   

İşbu Muvafakatname ile, ön görüşmeler/mülakatlar kapsamında kayıt altına 
alınan/alınacak olan video ve fotoğraf çekimlerim ile çekimler esnasında kaydedilen 
fotoğraf, görüntü, ses ve/veya diğer kayıtlarımın, Dernek tarafından işlenmesine ve 
Burs Veren ve/veya Dernek üyelerinin Bursiyer seçim kriterlerini denetlemesi amacı 
ile Burs Veren ve/veya Dernek üyelerine ve Dernek ilgili organlarına aktarılmasına 
yönelik olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKK) uyarınca 
gerekli açık rızayı verdiğimi, hür irademle kabul, beyan ve taahhüt ederim.  
 
Ayrıca Dernek etkinlik ve toplantılarında çekilecek olan fotoğraf, görüntü, ses 
ve/veya diğer kayıtlarıma ilişkin olarak, anılan kayıtların televizyon, radyo, sinema, 
yazılı ve görsel basın, dijital platformlar, açık hava, internet, sosyal mecra (facebook, 
instagram, twitter, youtube vs) ve mobil uygulamalar dahil olmak üzere her türlü 
mecrada, tüm versiyonları ile sınırsız sayıda ve süresiz olarak serbestçe 
kullanılmasına ve yayınlanmasına muvafakat ettiğimi,  

Bu yayımların önlenmesine ilişkin her türlü talep hakkım başta olmak üzere, şimdi 
veya gelecekte hiçbir ücret, telif hakkı, tazminat ve sair herhangi bir hak talep ve 
iddiasında bulunmayacağımı; sözü edilen ses, fotoğraf, video ve görüntü kayıtlarının 
kullanılmasına engel yasal bir mani veya diğer herhangi bir durumun bulunmadığını 
ve ayrıca tarafıma bu konuda tam ve açık bir bilgilendirme yapıldığını, işbu metni 
okuyup, anlayıp içeriğini ve sonuçlarını kabul ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt 
ederim. 
 
Tarafıma ait fotoğraf, görüntü, ses ve diğer kayıtlarımın, Dernek reklam ve tanıtım 
faaliyetlerinde kullanılmasına yönelik olarak işlenmesine ve ilgili 3. Kişilere 
aktarılmasına yönelik olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKK) 
uyarınca gerekli açık rızayı verdiğimi, hür irademle kabul, beyan ve taahhüt ederim.  
 
Okudum, anladım ve kabul ediyorum. (El yazısı ile yazılacak)(veya metin doğrudan 

dolduran kişi tarafından atılacak) 
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