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Türkiye Kızılay Derneği (Türk Kızılay) olarak öğrencilere belirli şartlar dâhilinde burs 
imkânı sağlamakta ve bu amaç kapsamında birtakım kişisel verilerinize ihtiyaç duy-
maktayız. Türk Kızılay olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Ver-
ilerin Korunması Kanunu (Kanun)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri 
almaktayız. Burs başvurularınızın değerlendirilmesi süreçleriyle ilgili olarak sizleri 
aydınlatmak adına detaylı bilgiye aydınlatma metnimizden ulaşabilirsiniz.

Ne Tür Verilerinizi Topluyoruz?
Türk Kızılay olarak siz değerli bursiyer adaylarımızın burs başvurularını değer-
lendirmek, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlamak amacıyla yürüttüğümüz faali-
yetimiz kapsamında bazı kişisel verilerinizi Kanun’un 4. maddesinde öngörülen genel 
ilkelerle uyumlu olarak işlemekteyiz. İşlediğimiz kişisel verileriniz şunlardır:

 • Kimlik bilgileriniz (ad, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, cinsiyet, 
doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum, uyruk, vukuatlı nüfus kayıt örneğinde 
yer alan kişisel veriler),
• İletişim bilgileriniz (cep telefonu numarası, e-posta adresi, hane bireylerine ve 
velilere ait iletişim bilgileri, ailenin ikametgah adresi, varsa bursiyerin ikametgah 
adresi ve ikamette bulunma süresi, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi),
• Finans bilgileriniz (varsa kira desteği ve kira bilgisi, varsa yurt ücreti bilgisi, 
alınan burs/kredi bilgileri, geçiminize katkı sağlayan kişi bilgileri, ailenize ait gay-
rimenkul, araç ve gelir bilgisi, ailenize ait gider ve borç durumu bilgisi, başka 
kurum/kurumlardan alınan bursları/kredileri gösterir belgede yer alan kişisel 
verileriniz, varsa kira kontratı/yurt barınma sözleşmesi, ailenizin mali ve borç 
durumunu gösterir belgeler, risk merkezi raporu belgeleriniz),
• Eğitim bilgileriniz (üniversite/fakülte/bölüm/sınıf bilgileri, öğrenim şekli bilgisi, 
üniversite sınavı ve yerleşim puanı bilgileri, üniversite giriş tarihi, lise türü ve 
yerleşim şekli bilgileri, lise sınav bilgileri, varsa dikey geçiş sınavı bilgileri, varsa 
yüksek lisans ve doktora eğitim bilgileri, çalışma/staj durumu bilgileriniz, lise 
diploma bilgileri, öğrenci belgesinde ve öğrenci kimlik belgesinde yer alan kişis-
el veriler, transkriptte yer alan kişisel veriler, lise diplomasında yer alan kişisel 
veriler, üniversite yerleştirme sonucunda yer alan kişisel veriler, varsa okuyan 
kardeşlerin öğrenci belgeleri, varsa ALES veya yabancı dil bilgilerini gösterir 
belgeler, onur belgesi, yayınlanmış eserlere ilişkin bilgiler, ödüllerinize ilişkin 
bilgiler, özgeçmiş bilgileri)
• Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgileriniz (adli sicil kaydındaki bilgiler),
• Görsel kayıtlarınız (güncel vesikalık fotoğrafınız),



• Sağlık bilgileriniz (varsa hastalık ve engellilik durumunuza ilişkin bilgileriniz, 
varsa engelli sağlık kurulu ve tedavi, ilaç, tıbbi cihaz/malzeme raporunuz),
• Diğer bilgileriniz (Referanslarınıza ilişkin bilgiler, milli sporcu veya gazi yakını 
gibi varsa belirtmek istediğiniz özel durum bilgileriniz ve bu durumu gösterir 
belgeleriniz, hobileriniz, özel yetenekleriniz, aktiviteleriniz ve ülke deneyim bilgil-
eriniz, sosyal medya hesaplarınız).

Bu Verilerinizi Nereden Alıyoruz?
İşlemiş olduğumuz kişisel verilerinizi dijital ortamda doldurmuş olduğunuz Türk 
Kızılay Burs Başvuru Formu aracılığıyla kısmen otomatik yollarla, Sosyal Yardım Bilgi 
Sistemi üzerinden kısmen otomatik yollarla ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı’ndan kısmen otomatik yollarla işlemekteyiz. 

Bu Verileri İşlemekteki Amaçlarımız Neler ve 
Hangi Hukuki Şarta Dayanıyoruz?
Burs başvuru süreçleri esnasında bursiyer adaylarımızı değerlendirmek ve etkin bir 
bursiyer tercih süreci yönetebilmek amacıyla işlediğimiz kişisel verilerinizi, Kanun’da 
öngörülen veri işleme şartlarından “Açık rızanın varlığı” şartı kapsamında işlenmekte-
dir.
Elde ettiğimiz bu verileri şu amaçlarımızı gerçekleştirmek için sizlerden talep etmek-
teyiz:
 • Kimlik bilgilerinizi,
  o Kimliğinizi doğrulayabilmek amacıyla,
  o Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla,
  o Bursiyer adaylarımızı tanıyabilmek amacıyla,
  o Tarafınıza bir hak tesis edebilmek amacıyla,
  o Burs başvurularınızı değerlendirebilmek amacıyla,
 • İletişim bilgilerinizi,
  o Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla,
  o Bursiyer adaylarımızı tanıyabilmek amacıyla,
  o Burs başvurularınızı değerlendirebilmek amacıyla,
 • Finans bilgilerinizi,
  o Tarafınıza bir hak tesis edebilmek amacıyla,
  o Burs başvurularınızı değerlendirebilmek amacıyla,
 • Eğitim bilgilerinizi,
  o Bursiyer adaylarımızın akademik yetkinliklerini değerlendirebilmek
  amacıyla,
  o Tarafınıza bir hak tesis edebilmek amacıyla,
  o Burs başvurularınızı değerlendirebilmek amacıyla,
 • Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgilerinizi,
  o Bursiyer adaylarımızın adli sicil belgelerini incelemek ve aday yeterliliği
  kapsamında değerlendirebilmek amacıyla,
  o Burs başvurularınızı değerlendirebilmek amacıyla,



 • Görsel kayıtlarınızı,
  o Kimliğinizi doğrulayabilmek amacıyla,
 • Diğer bilgilerinizi,
  o Bursiyer adaylarımızı tanıyabilmek amacıyla,
  o Tarafınıza bir hak tesis edebilmek amacıyla,
  o Türk Kızılay gönüllülük projelerinde sizleri istihdam edebilmek amacıyla,
  o Burs başvurularınızı değerlendirebilmek amacıyla.

Verileri Kimlerle Paylaşıyoruz?
İşlemiş olduğumuz kişisel verilerinizi burs başvuru süreçlerinin yürütülmesi esnasın-
da ihtiyaç durumunun belirlenebilmesi ve sosyal yardım durum bilgilerinizi burs 
desteği sağlanmadan önce önce Veri Tabanından sorgulayabilmeleri amacıyla Çalış-
ma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı birimleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile 
3294 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan vakıflara aktarmaktayız. Belirtilen 
üçüncü kişiler dışında kişisel verilerini ilgisiz ve yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşma-
maktayız.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi
Türk Kızılayı olarak kişisel verilerinizi, kişisel verilerinizin işlenmesi amacı doğrul-
tusunda, işleme amacıyla bağlantılı ve ölçülü bir şekilde genel ilkelere uygun olarak 
işlemekte ve saklamaktayız. Saklanan kişisel verilerin güvenliği için Kanun 
kapsamında öngörülen her türlü teknik ve idari tedbir almakta ve verilerinizi 
aktardığımız üçüncü kişilerin de bu tedbirlere uygunluğu denetlemekteyiz. 
Kişisel verilerinizi işleme amacı ve sebebi, ilgili mevzuatın gerektirdiği süre ve hukuki 
yükümlülüklerimiz gibi unsurları gözeterek saklamaktayız. Belirtilen kriterlere göre 
eğer bir kişisel verinize ihtiyacımız kalmamışsa ve kanunen saklama yüküm-
lülüğümüz de bulunmuyorsa söz konusu kişisel verilerinizi Kanun ile uyumlu olarak 
imha etmekteyiz.

Başvuruya İlişkin Diğer Hususlar
Yakınlarınıza ait kişisel verileri bizlere iletmeniz durumunda Kanun’a uygun olarak 
kişisel verisi işlenen kişileri bu konuda aydınlattığınızı ve rızalarını aldığınızı kabul, 
beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir
Bursiyer adaylarımız, bize başvuruda bulunarak;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanıl-
madığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,



• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi-
ni isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel 
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin 
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen 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. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede 
ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara 
bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerek-
tirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki 
ücret esas alınacaktır. Ayrıca veri işleme süreçlerinize ilişkin olarak detaylı bilgi almak 
isterseniz yine bize başvurabilirsiniz.
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