
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 
 

1. Veri Sorumlusu 
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri 
sorumlusu Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 
 
Veri sorumlusu TİHV’in genel merkezi Ankara’dadır. Adresi Mithatpaşa Cad. No:49/11 Kızılay -Ankara’dır. 
 
TİHV’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, 09/05/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2020/315 sayılı 
kararı gereği Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğü yoktur. 
 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 
 
TİHV’e sunduğunuz kişisel verileriniz İnsan Hakları Aktörlerinin Salgın Sonrası Dönemde Taban Merkezli Bir 
Yaklaşımla Korunması ve Desteklenmesi Programı’nın yürütülmesi kapsamında; 
 

• “Travma ve İnsan Hakları Güz Okulu 2022” programı sürecinin planlanmasında ve icra edilmesinde 
yer alan kişi, kurum ve kurullar ile paylaşılmak üzere 

• Yine adı geçen program kapsamında başvuran kişilerin teknik, hukuki güvenliğinin temini 
 
amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde 
işlenecektir. İşlenen verileriniz başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile saklanacaktır. 
 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
 
İşlenen kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, programa destek 
veren ve programda tanımlanmış şekilde iş birliği yaptığımız kurumlar ile kanunen yetkili kamu kurumlarına 
ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 
amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 
 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
 
Kişisel verileriniz, TİHV ile aranızda var olan ilişkinin yürütülmesi kapsamında fiziki ve elektronik ortamda, 
bizimle temas kurduğunuz kanallar üzerinden Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 
şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır. 
 
Toplanan kişisel verileriniz kanunlarda açıkça öngörülmesi, TİHV’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi 
için zorunlu olması, sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olma ve TİHV’in meşru menfaatine yönelik hukuki 
sebeplere dayalı olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir. 
 

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 
 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi tihv@tihv.org.tr adresine elektronik posta ile 
iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 
 

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



• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• 6698 sayılı 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 uğramanız hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

 
  
 


