
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA VE 
POLİTİKA METNİ İLE AÇIK RIZA ONAY FORMU 

BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI (“BALEV”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma 
Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi kapsamında; kişisel 
verilerin işlenmesine ilişkin temel ilkeler, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki 
sebepler, kişisel verilerin işlenme amaçları,  kişisel verilerin muhafaza edilmesi, silinmesi, yok 
edilmesi veya anonimleştirilmesi, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla 
aktarılabileceği, kişisel veri sahibinin hakları ile ilgili olarak, BALEV’e fiziken veya 
www.balev.org.tr web sitesi ve buna bağlı alt alan adı ile uzantıları (“Web Sitesi”) üzerindeki 
sistemleri kullanarak doldurulan başvuru formları aracılığı ile burs başvurusunda bulunan 
öğrenciler ve veli/yasal temsilcilerini (“Kullanıcı”) bilgilendirmekteyiz.  

Çocuklara ait kişisel verilerin korunması ve işlenmesi sürecinin T.C. Anayasası ve KVKK  
başta olmak üzere ilgili mevzuat ve çocuk haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve 
düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi konusu önceliğimizdir. 

Bu kapsamda kişiler veriler, Kullanıcı’nın ad ve soyadı, T.C. kimlik numarası, telefon 
numarası (ev iş), adres, e-posta adresleri, faks gibi iletişim bilgileri, ses ve görüntü kaydı, 
cinsiyeti, uyruğu, doğum tarihi, eğitim düzeyi, sağlık durumu, gelir düzeyi ve geliri, 
malvarlığına ilişkin bilgiler, barınma durumuna ilişkin bilgiler, finansal ve mali bilgiler, medeni 
durumu, okul sınıf bilgisi/numarası, notları, başarı durumu, ailesine ilişkin bilgiler (hayatta 
olup olmadıkları, medeni durumları, doğum tarihleri, eğitim/çalışma durumlarına ilişkin 
bilgiler, gelirleri, mal varlıkları, sağlık bilgileri vb. gibi), ilgi alanları/ memnuniyetleri, şikayetleri, 
referansları, sosyal medya tercihleri, beğeni ve tercihleri, spor alanındaki tüm tercihleri, 
etkinlik katılımı alışkanlıkları, eğitim ve iş tecrübesi geçmişi/özgeçmiş bilgileri/kariyer 
hedefleri, iş unvanı/mesleği/çalıştığı yer, uygulama kullanım bilgileri, web sitesi, blog, 
uygulama vb üzerinden yapılan girişler sırasında elde edilecek veriler, e-bülten okuma/
tıklama hareketleri, üyelik kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralardaki 
tercihleri, gerçekleştirilen işlemleri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum 
verileri, kamuya açık bilgi bankalarının sunduğu veriler, Kullanıcı’nın sosyal medya 
platformları (örn. Facebook, Google Plus, Spotify, İnstagram,Zoom  gibi sosyal paylaşım 
siteleri) aracılığıyla Web Sitesine veya uygulamalara bağlanması halinde Kullanıcı’nın ve 
arkadaşlarının bu sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma açık profil ve verileri, Web Sitesi 
üzerinden veya başkaca programlar üzerinden alınan ses ve görüntü kayıtları, web 
sitelerinde ve uygulamalarında gezinme/trafik bilgileri, gibi yöntemlerle ve yasal 
düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan 
fotoğraflar gibi, yukarıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere KVKK 
kapsamında kişiye ilişkin her türlü kişisel verilerdir. Özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik 
köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, 
vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle 
ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER  

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; 
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, 
• Doğru ve gerektiğinde güncel, 
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için, 
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, 
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 
edilme kurallarına uygun bir şekilde BALEV’in aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı 
olacak şekilde işlenecektir. 

KVKK uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki 
durumlardan birinin varlığı halinde açık rıza aranmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir; 
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• Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına 

hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya 
beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş̧ olması, 
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, 
kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti 
ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel 
veridir. Özel nitelikli kişisel veriler de ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak 
aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde açık rıza aranmaksızın özel nitelikli kişisel 
veriler işlenebilecektir; 

•Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin 
açık rızası aranmaksızın işlenebilir.  

•Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu 
hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile 
finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan 
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın 
işlenebilir. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEPLER 
Kullanıcı Kişisel Verileri, BALEV ile yapılan işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda belirtilen 
amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik 
şekilde ve aşağıdaki yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır. 
• Burs başvuru formları, kullanıcı beyanı ve formlar, 
• M.E.B. İzmir Bornova Anadolu Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, 

BALEV, Bornova Anadolu Lisesi Spor Klübü Derneği gibi Kullanıcı’nın bağlantılı 
olduğu ve/veya BALEV’in işbirliği içerisinde olduğu okullar, kurumlar, 

• Öğrenciler tarafından doldurulan bilgi, kayıt formları, 
• Veliler tarafından doldurulan veli kayıt/izin belgeleri, 
• İnternet sitesi ziyaretleri, sizi tanımak için kullanılan çerezler, 
• Sosyal medya kanalları 
• İnternet sitesi log kayıtları 
• Görüntü ve ses kayıt sistemleri 

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki 
gibidir: 
• Açık rızanızın bulunması, 
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi, 
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin 

zorunlu olması 
• Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru 

menfaatlerimiz için zorunlu olması. 
Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz bakımından işlemeye ilişkin hukuki 
sebep, açık rızanızın mevcut olmasıdır. 



KULLANICIYA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 
Toplanan sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel veriler BALEV veya BALEV tarafından 
yetkilendirilen 3. Kişiler tarafından; 
• Burs sağlanabilmesine yönelik inceleme ve değerlendirme yapılabilmesi, burs 

bağlanmasına karar verilmesi durumunda bursun iletilebilmesi, 
• Öğrencilerin eğitim durumlarının, ailevi durumlarının, sağlık durumlarının, özel 

ihtiyaçlarının takibi, 
• Öğrenciler ile gerçekleştirilecek etkinliklerin planlanması, öğrencilerin kişisel 

durumları, sağlık durumları gibi konularla bağlantılı olarak BALEV etkinliklerine 
uygunluğunun tespiti, 

• BALEV’in faaliyetleri çerçevesinde öğrencilerin emniyet ve başarılarının sağlanması, 
• Öğrenciye ilişkin acil durumlarda yakınları ve ilgililer ile irtibat kurabilmek, 
• BALEV, Bornova Anadolu Lisesi Spor Klübü Derneği, Bornova Anadolu Lisesi 

Mezunlar Derneği ve BALEV’in işbirliği yaptığı ya da irtibatlı olduğu diğer kurumların 
faaliyetleri ile ilgili bilgi vermek ve duyurularını iletmek, elektronik ileti göndermek,  

• Web Sitesi üzerinden oluşturulabilecek platformlara erişiminin sağlanabilmesi,  
• Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve  

Kullanıcı’nın kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi, 
• Sunulacak olanak, burs, hizmetler, etikinlikler ve içerikleri konusunda bilgilendirme 

yapılabilmesi, 
• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması, 
• Hizmetlerinin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel 

veri ve bilgilerin değerlendirilmesi, 
• BALEV, Bornova Anadolu Lisesi Spor Klübü Derneği, Bornova Anadolu Lisesi 

Mezunlar Derneği sponsorlarına/destekçilerine, etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar 
ve yeniliklerinden haberdar edilmesi, 

• Talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili Kullanıcı’ya bilgilendirme yapılması, 
• Kullanıcı’nın yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi, 
•
• Mobil uygulama/application’ların yönetilebilmesi, 
• Verilerin saklanmak üzere aktarılması, 
• Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi, 
• Yasal mevzuata uygun şekilde ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, 
• Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi gibi amaçlarla işlenebilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA EDİLMESİ, SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA 
ANONİMLEŞTİRİLMESİ 

Kullanıcı; kişisel bilgilerinin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 
KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat 
açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların 
tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir. BALEV tarafından işlenen 
kişisel veriler işlenme amaçlarının gerektirdiği ve KVKK’daki süreler boyunca saklanacak 
olup, KVKK M7/1uyarınca işlenme amacı ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir 
hukuki sebep olmaması halinde veya ilgili kişinin talebi üzerine silinecek, yok edilecek veya 
anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. 
BALEV, KVKK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, kişisel verilere 
yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha 
edilmesine karşı korumak için uygun güvenlik düzenini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve 
idari tedbirleri almakta, gerekli özeni göstermekte, bu yükümlüklerine uygun davranmak 
üzere ilgili üyelerini görevlendirme ve farkındalıklarını sağlayarak bu konularda gerekli 
denetimleri yapmaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 
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Kullanıcı’nın kişisel verileri, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak KVKK Madde 8 ve Madde 9 
kapsamında yurtiçinde veya yurtdışında; depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği 
(hosting, bulut bilişim, SMS veya e-posta gönderimi, CRM sistemi desteği vb) veren 
kuruluşlar, işbirliği yapılan ve /veya hizmet alınan sigorta şirketi, eğitim, sağlık, hukuk, yazılım 
, reklam ajansı ve benzeri alanlarda destek alınan firmalar ve kuruluşlar, ürün/hizmet 
karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların 
gerçekleştirilmesinde hizmet alınan, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, diğer 
eğitim vakıflarına, Bornova Anadolu Lisesi Spor Klübü Derneği’ne, Bornova Anadolu Lisesi 
Mezunlar Derneği’ne, BALEV’in n faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren, işbirliği 
yaptığı üçüncü kişilere ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişi ve 
kurumlar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarabilmektedir ve/veya erişime açabilmektedir. 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

Veri sahibi olarak KVKK m.11 kapsamında veri sorumlusuna başvurarak;  

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
b) Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,  
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme,  
d) Kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme, 
e) Kişisel verilerinizin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,  
f) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin 

silinmesini / yok edilmesini isteme,  
g) Kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri 

uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,  
h) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi 

nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara 

uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları kullanabilir.  

BALEV veri sorumlusu sıfatıyla, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz 
gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak 
sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki 
ücret alınabilir.  
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri 
info@balev.org.tr adresine bildirebilirsiniz. 

Bu formda hüküm bulunmayan hallerde, Kanun ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri 
uygulanacaktır. 

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre yazılı olarak veya kayıtlı 
elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından 
veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan 
elektronik posta adresini kullanmak suretiyle aşağıdaki iletişim adreslerine iletebilirsiniz. 
Başvuruda; ad, soyad ve imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, 
yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas 
yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks 
numarası, talep konusu bulunması zorunludur. Bu madde kapsamındaki hak ve talepler veri 
sahibi çocuğun veli veya yasal temsilcisi aracılığıyla kullanılabilecektir. Söz konusu 
başvuruyu gerçekleştiren veli veya yasal temsilci, başvurularına kanuni temsilcilik sıfatlarını 
kanıtlayacak nitelikte belgeler (ör. çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi, vesayet kararı vb.) 
eklemelidir.  

KANUN KAPSAMINDA BAŞVURU YAPABİLECEĞİNİZ VERİ SORUMLUSU 
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Veri Sorumlusu : BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI 

İletişim Bilgileri : Mevlana Mahallesi, 1701/7 sk. No:23A Bornova /
İZMİR 

           0232 374 21 21 com.tr  

      info@balev.org.tr 

AÇIK RIZA ONAY METNİ 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tam olarak aydınlatıldığımı ve 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a uygun olarak BALEV tarafından benim ve/veya 
velisi olduğum çocuk ve velayet/temsil hakkına ilişkin herhangi bir kısıtlamam bulunmadığını 
taahhüt ettiğim ve bilgilerini paylaştığım çocuğumun kişisel verilerimin toplanmasına, 
işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanı ve veri kayıt 
sistemlerinde tutulmasına ve yurt içindeki veya yurt dışında yukarıda sayılan 3.kişilerle 
paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da kullanılmasına ve saklanmasına 
açık rızamı beyan ederim. 


