
BERLIN BOSPHORUS INITIATIVE ETKİNLİK KATILIMCILARI İÇİN KVK AYDINLATMA METNİ 

 

Değerli katılımcımız, 

Berlin Bosphorus Initiative (BBI) olarak, düzenlediğimiz etkinlik/webinara gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.  

BBI olarak siz, katılımcılarımıza ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ikincil düzenlemelerine 

(“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması hususunda azami hassasiyeti göstermekteyiz.  

BBI’ın KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında siz, katılımcılarımızı işbu BBI webinar KVK Aydınlatma Metni 

(“Aydınlatma Metni”) ile bilgilendirmek isteriz.  

Katılımcılarımızın İşlenecek Kişisel Verileri Nelerdir? 

Katılımcının, BBI ile etkinlik/webinar kayıt formunda paylaşacağı ad ve soyadı, eposta adresi, telefon numarası, kurum, unvan ve katılımcı 

tarafından yöneltilecek soru, talep ve geri bildirim gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileri BBI tarafından işlenecektir.  

BBI tarafından düzenlenecek webinarlar/çevrimiçi etkinlikler boyunca ses ve görüntü kaydı yapılabilecektir. Katılımcılarımızın görüntü ve ses 

paylaşımında bulunmayı tercih etmeleri durumunda, bu verilerin işlenmesi ve 3. Şahıslar ile paylaşılmasına açık rıza gösterdikleri kabul edilecektir. 

Ses ve görüntülerinin kaydedilmesini istemeyen katılımcılarımızın, kamera ve mikrofonlarını kapalı tutmaları gerektiğini önemle hatırlatırız.  

BBI tarafından işlenecek kişisel verileriniz yukarıda belirtilenler ile sınırlıdır.  

Önemle hatırlatmak isteriz ki, webinarlarımız ve etkinliklerimizi çevrimiçi takip edecek izleyicilerimiz için gerekli teknolojik altyapı Zoom Video 

Communications, Inc. şirketinin “Zoom” adlı ürünü kullanılarak sağlanmaktadır. Zoom platformunda düzenlenen webinara katılım için iki farklı 

imkân bulunmaktadır: 

• Katılımcıların, Zoom’a üye olarak webinara katılmayı tercih etmeleri durumunda; Zoom ile paylaşacakları ad ve soyad, eposta adresi, 

doğum tarihi vb. kişisel verileri Zoom Video Communications, Inc. Şirketi tarafından işlenecektir. BBI bahsi geçen kişisel veriler hakkında 

herhangi bir veri işleme faaliyetinde bulunmamakta olup; söz konusu veriler hakkında veri sorumlusu veya veri işleyen olmayacaktır. 

 

• Katılımcıların, Zoom’a üye olmadan webinara katılmayı tercih etmeleri durumunda; ad ve soyad bilgisi paylaşarak webinara 

katılabileceklerdir. Zoom ile paylaşacakları ad ve soyad vb. kişisel verileri Zoom Video Communications, Inc. Şirketi tarafından 



işlenecektir. BBI, bahsi geçen kişisel veriler hakkında herhangi bir veri işleme faaliyetinde bulunmamakta olup; söz konusu veriler hakkında 

veri sorumlusu veya veri işleyen olmayacaktır. 

Önemle belirtmek isteriz ki, işbu aydınlatma metni BBI tarafından işlenecek kişisel verileri kapsamaktadır. Katılımcılarımıza, Zoom Video 

Communications, Inc. Şirketi ile paylaşacakları kişisel verileri hakkında, Zoom’un Gizlilik Politikasını ve kişisel verilerin korunması politikasını 

incelemelerini önemle tavsiye ederiz.  

Zoom ile kişisel verilerini paylaşmak istemeyen katılımcılarımıza, üye olmadan toplantıya katılmaları ve kullanıcı adı bölümünü “Katılımcı” olarak 

doldurmaları önerilmektedir.  

Zoom çerez kullanmaktadır. Katılımcılarımızın, Zoom tarafından kullanılan çerezler hakkında kontrol yetkisi bulunmaktadır. Katılımcılar, 

Zoom’un çerez kullanımına ilişkin tercihlerini belirleyebileceklerdir.  

Etkinliklerimize fiziki olarak katılacak davetlilerimiz için ayrıca etkinlik mekanında aydınlatma yapılacak olmakla birlikte kayıt esnasında da 

kendilerini bilgilendirmeyi önemsiyoruz. Kayıt esnasında alınan ve bu aydınlatma metni ile gerekli bilgilendirmenin yapıldığı veri işlemenin 

haricinde olmak üzere; BBI olarak, benimsemiş olduğumuz ilkeler doğrultusunda, geniş kitlelere ulaşabilmek ve çalışmalarımızı kamuoyuyla 

paylaşabilmek amacıyla, etkinliğe ait görüntülere sosyal medya platformlarında yer vermekte ve etkinliklere ait anları tanıtımlarımızda 

kullanmaktayız. Bu kapsamda etkinliğe katılmanız halinde etkinlik esnasında ses ve görüntü kayıtlarınızın alınabileceği hususunu sizlere 

hatırlatmak isteriz. 

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi yollarla elde ediyor ve işliyoruz? 

İşbu Aydınlatma Metninde sayılan kişisel verileriniz, yalnızca gerekli olduğu ölçüde ve BBI’ın  meşru menfaati kapsamında, KVK Mevzuatı 

uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde;  (i) Webinar/etkinlik kapsamında ileteceğiniz soru, görüş ve önerilerinize cevap 

verilmesi ve webinarın katılımcılarımıza bekledikleri faydayı sağlaması, (ii) Geri bildirim ve katılım istatistiklerinin analizi neticesine elde edilen 

anonim verinin, BBI, tarafından organize edilecek webinar süreçlerinin iyileştirilmesi için kullanılması, (iii) Webinar/etkinlik kayıt formu ile 

BBI’ya ileteceğiniz soru, görüş ve önerilerin cevaplanması taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla, katılımcı ile iletişime geçilmesi, amaçlarıyla 

bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle BBI tarafından KVK 

mevzuatına uygun olarak işlenmektedir.  

Kişisel verileriniz kimlerle, hangi amaçlarla paylaşılmaktadır?  

https://zoom.us/privacy


İşbu Aydınlatma Metninde sayılan kişisel verileriniz, yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıra dernek faaliyetlerimizin  yürütülebilmesi 

amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, dış hizmet sağlayıcıları (reklam ajansları, IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme ve kurtarma 

uzmanları vb.) ile KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız. 

Bir etkinlikle ilgili olarak ayrıca bir aydınlatma yapılmadığı müddetçe bir BBI webinarı için elde edilen aşağıdaki kişisel veriler BBI tarafından 

server hizmeti alınan şirkete ve organizasyon hizmeti alınan şirkete aktarılabilir. Bunlar haricinde aktarımı gerektiren haller ilgili etkinlik için 

yapılan özel aydınlatmalar kapsamında ayrıca katılımcılarımıza bildirilmektedir. 

 

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler, KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel 

verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup BBI’ın denetimindedir. 

Kişisel verilerinizi son olarak hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamları ile 

KVK mevzuatına uygun olarak paylaşmaktayız.  

Türkiye içerisinde gerçekleşecek burada belirtilen aktarımın hukuki dayanağı KVKK madde 8/2(a) bendinin atfiyla aynı Kanun’un 5/2 (c) bendi 

uyarınca  program ortakları veya tedarikçilerimizle yürütülen işbirliği ve akdedilen sözleşmelerin ifasının sağlanmasıdır. 

Kişisel Veriniz 
BBI’ya Ulaştığı 
Ortam İşleme Amacımız/Amaçlarımız 

Trafik verisi https: //bbi-
de.org 

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele 
Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek. 

Ad-soyad, e-posta adresi, 
ceptelefonu numarası 

https: //bbi-
de.org 

Konferansa kayıt işlemlerinin düzenlenmesi  



Kişisel Veriniz 
BBI’ya Ulaştığı 
Ortam İşleme Amacımız/Amaçlarımız 

Ad-soyad, cep telefonu 
numarası, e-posta  

https://bbi-
de.org 

Konferans sonrası iletişimin zorunlu olacağı durumlarda temasa geçebilmek 

Ses ve görüntü kaydınız  Etkinlik 
mekanı/zoom 

Etkinliğin canlı yayını ve etkinlik sonra tanıtım ve geniş kitlelerce bilinirliğinin sağlanması için yapılabilecek  

ses ve görüntü kayıtlarının yayımlanması 

 

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılıyor mu? 

BBI, webinar kayıt formu ile topladığı kişisel verilerinizi yurtdışında mukim üçüncü kişilere aktarmamaktadır.    

Önemle hatırlatmak isteriz ki, webinar veya çevrim içi katılımın gerçekleştirildiği Zoom platformu, kişisel verilerinizi yurtdışına aktarmaktadır. 

Daha önce de belirtildiği üzere; BBI, Zoom ile paylaşılan veriler hakkında veri işleyen veya veri sorumlusu değildir. Ayrıca BBI, Zoom’a kişisel 

verilerinizi aktarmamakta ve dolayısıyla kişisel verilerinizi yurtdışına aktarmamaktadır. Zoom ile kişisel verilerini paylaşan katılımcılarımızın, 

kişisel verilerinin yurtdışına aktarılmasına açık rıza vermiş olacağını belirtmek isteriz.  

Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası 

BBI, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir.  BBI bu doğrultuda, işbu Aydınlatma 

Metni’nde belirtilen siz katılımcılarımıza ait kişisel verileri başta KVK mevzuatı olmak üzere BBI’ın KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve 

İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliğini sağlayarak işlemektedir.  



Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükârda yasal düzenlemelerde belirtilen 

kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde BBI, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası 

doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir. 

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle 

değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla BBI KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari 

tedbirleri alır. KVK mevzuatı uyarınca gereken hallerde BBI sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir. 

Bilgi Edinme Hakkınız 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, BBI’ya başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin 

bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 

eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini 

isteme; (v) kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin 

düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi 

nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. İlgili taleplerinizi info@bbi-de.org BBI’a iletebilirsiniz.  

Kişisel Verilerinizin yürürlükteki veri koruma kurallarının ihlal edilerek işlendiğine inanıyorsanız, BBI tarafından başvurunuzun reddedilmesi veya 

aldığınız yanıtı yetersiz bulmanız veya zamanında bir cevap almamanız halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikayet etme hakkına sahip 

olursunuz. 

İşbu Aydınlatma Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuatına uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.  

Berlin Bosphorus Initiative  

mailto:info@bbi-de.org

