
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 

MUVAFAKATNAME 

……………………..………..…6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. 

maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü tam ve eksiksiz bir şekilde yerine getirdiğini 

ve aynı Yasanın 11. maddesinde kapsamında …………………..…’ye başvurarak, kişisel 

verilerimin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme 

amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/ yurt dışında 

aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. 

maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/ yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. 

kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhime bir sonucun ortaya 

çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum konularında detaylı ve ayrıntılı bir 

şekilde tarafımı bilgilendirdiğini kabul ve beyan ederim. 

 ………………………………….…..’ce kişisel verilerimin sözlü, yazılı, görsel veya 

elektronik ortamda toplanabileceğini bilmekteyim. 

İşbu muvafakatname ile, ……………………………..…………..’nin Veri Sorumlusu olarak 

işbu tahhütname öncesinde, İşletmede Mesleki Eğitim sırasında ve İşletmede Mesleki 

Eğitiminin sona ermesi sonrasında 10 yıl süre ile şahsıma ait genel nitelikli kişisel verileri 

6698 Sayılı Yasa kapsamında hukuka uygun şekilde; işlenmesine, kaydedilmesine, 

saklanmasına, güncellemesine, sınıflandırmasına ve aynı amaçlarla usul ve esaslara uygun 

olarak mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere aktarılmasına ve devretmesine özgür 

irademle açık ve yazılı olarak rıza göstermekteyim.  

Yine ……………………………………………..Veri Sorumlusu olarak özel nitelikli 

(örneğin, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, dini ve felsefi inanç, kılık kıyafet, dernek, vakıf ve 

sendika üyeliği, sağlık, ceza mahkumiyeti, biyometrik/genetik veriler vb.) kişisel verilerimin 

İşletmede Mesleki Eğitim ile bağlantılı olarak ve İşletmede Mesleki Eğitim döneminin 

gerektirdiği ölçüde ……………………………………….…………..tarafından işlenmesine, 

bu bilgilerin gerektiğinde Kamu Kurum ve Kuruluşları ile hukuka uygun amaçlarla üçüncü 

kişiler ile paylaşılmasına da özgür iradem ile açık ve yazılı olarak rıza göstermekteyim. 



Bunun yanı sıra, İşletmede Mesleki Eğitim sebebi ile………………………….…….…… ve 

………………………………………..’nin ticari ilişki içinde bulunduğu veya bu hususu 

müzakere ettiği, hizmet aldığı, hizmet verdiği üçüncü kişiler ile diğer 

…………………………………………………..çalışanları hakkında ulaştığım tüm genel ve 

özel nitelikli kişisel verileri gizli tutarak üçüncü kişilerle paylaşmayacağımı ve/veya ifşa 

etmeyeceğimi ve/veya aktarmayacağımı, aksi bir davranışımın tespit halinde yasal 

düzenlemeler kapsamında  bu konuda ………………………………………………….’nin 

doğrudan veya dolaylı olarak uğrayacağı maddi ve manevi her türlü zararı tazminle yükümlü 

olacağımı kabul, beyan ve taahhüt etmekteyim.  

İşbu muvafakatname kapsamında göstermiş olduğum açık rızanın İşletmede Mesleki Eğitim 

döneminin sona ermesinden sonra 10 yıl süre ile geçerli olacağını ayrıca kabul, beyan ve 

taahhüt etmekteyim. 

…………………………………………………, bu muvafakatimin hukuki ve cezai 

sonuçlarını tarafıma tam olarak anlatmış ve bu muvafakatimin anlamı konusunda tarafımı en 

geniş ölçüde bilgilendirmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan, işbu muvafakati hiçbir baskı veya 

zorlama altında olmaksızın, hür irademle okudum, anladım ve kabul ediyorum.   

 

                 Öğrenci       

                                    Adı, Soyadı                      

                    Tarih, İmza  

 


