
 
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı 

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Kapsamında Veri Koruma Politikası ve 
Bilgilendirme Metni 

 
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) 1988 yılında insan kaynağına ilişkin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi 
olumsuz yönde etkileyen sağlık, eğitim ve istihdamla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmak için çalışmalar 
yapmak amacıyla kurulmuş bir Vakıftır.  
 
Kişisel verileriniz İKGV tarafından aşağıdaki açıklandığı kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(KVKK) kapsamında işlenebilir.    
 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı  
 
KVKK’nın 4, 5 ve 6. maddelerinde açıklanan ilkeler ve koşullara uygun olarak kişilerin rızası dahilinde ad, soyadı, 
doğum tarihi, adres, cep telefonu, e-posta adresi, ailevi bilgiler ve statü ile ilgili diğer kişisel bilgiler İKGV 
tarafından aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir:  
 

a. İKGV tarafından yürütülen etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesi sürecinde danışmanlık, destek 
ve hizmet sunduğu hedef kitlelerin üyelerine ait kişisel bilgilere gereksinim duyulması,  

b. İKGV’nin idari işlerinin yürütülmesi amacıyla resmi kurum, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında 
çalışanların bilgilerine gereksinim duyulması,  

c. İKGV çalışanlarının özlük işleri ve Vakfın idari işlerinin yerine getirilmesi amacıyla istihdam ettiği kişilere 
ait kişisel bilgilere olan gereksinim.  

 
2. Genel İlkeler   

 

Kişisel verilerinizin işlenmesinde aşağıdaki ilkeler geçerlidir: 

a. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun  
b. Doğru ve gerektiğinde güncel  
c. Belirli, açık ve meşru amaçlar için  
d. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü  
e. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme  

 
3. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi 

 
Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; telefon, web sitesi veya e-posta gibi kanallar aracılığıyla 
toplanabilir.  
 
İKGV toplamış olduğu kişisel bilgileri KVKK ile uyumlu biçimde mekanik ya da elektronik olarak işleyebilir.   
 
Kişisel veriler ilgili kişinin rızası dahilinde işlenir ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık 
rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: 
 

a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 
b. 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. 

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

d. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 
e. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 
f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 
g. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri 

için veri işlenmesinin zorunlu olması. 
 



4. Kişisel Verilerin Aktarımı  
 
Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılması ile ilgili 8. ve 9. 
maddeleri ile uyumlu biçimde gerekli görülen üçüncü kişilere (işbirliği içinde olduğumuz diğer Sivil Toplum 
Kuruluşları, tedarikçi, bağışçı, vakıf yöneticileri/çalışanları, İKGV Temsilcilikleri, İKGV yönetimi/güvenlik birimi, 
hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ve program ortağı olan yurtiçi ve 
yurtdışında mukim gerçek ve tüzel kişilikler) aktarılabilecektir.  
 

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları  
 
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;  
 

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  
f. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme,  
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 

talep etme, haklarına sahiptir.  
 
Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili İKGV’ye yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 
30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak, işlemin İKGV için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 
hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunuzu açık, anlaşır 
bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, 
postayla ya da noter kanalıyla Yeniçarşı Cad. No: 34 34425 Beyoğlu/İstanbul/Türkiye adresine ulaştırmanız 
gerekmektedir.  

 
Güvenlik ve Gizlilikle İlgili Yasal Uyarı 

 
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’nın (İKGV) web sitesini ziyaret etmektesiniz. Siteyi ziyarete ve kullanmaya devam 
etmeniz bu yasal uyarı metnindeki güvenlik ve gizlilikle ilgili koşulları ve kuralları kabul etmeniz anlamına gelir. 
Metinde bahsedilen koşul ve kuralları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız bu siteden ayrılın ve 
kullanmayın. Bu metinde belirtilen koşul ve kurallar genel nitelikli olup, web sitemizin farklı sayfalarında genel 
koşul ve kurallara ek özel bazı koşul ve kurallar belirtilmiş olabilir. Bunları da dikkate almanız gerekmektedir. 
 

Güvenlik ve Gizlilikle İlgili Koşul ve Kuralların Değişimi 
 
İKGV önceden haber vermeksizin Vakıf için gerekli olan herhangi bir zamanda güvenlik ve gizlilikle ilgili kural ve 
koşulları değiştirebilir, ek kural ve koşullar oluşturabilir. Web sitemizi kullanırken topladığımız bilgilerin nitelikleri, 
işlenmesi, kullanımı, paylaşımı ve aktarımı konusundaki değişiklikler bu sayfada yayınlanacaktır. Değişiklikleri 
düzenli olarak takip etmek sizin sorumluluğunuzda olup, sitemizi değişiklikten sonraki bir zamanda tekrar ziyaret 
etmeniz bu değişiklikleri kabul etmeniz anlamına gelir. 
 
 
 
 
 
 
  


