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......./......../.........
Çevre Dostu Yeşil Binalar Deneği (ÇEDBİK)
tarafından düzenlenen ÇEDBİK
Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması’na ………….....…………………... Ekibi olarak ….............…..
kişi katıldık. Yarışma jürisinin değerlendirmesi sonucunda ödül aldığımız projemize ait
görsellerin, yazdığımız metinlerin ve Çevre Dostu Yeşil Binalar Deneği (ÇEDBİK) tarafından
uygun görülen içerik ve görsellerin her türlü basılı belgede, faaliyette, internet sitesinde,
sosyal medya ve benzer mecralarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”) kapsamında yayımlanmasına muvafakat eder, Açık Rıza Beyanı ve Devredenin
Hak ve Yükümlülükleri maddelerinin tümünü kabul ederiz. Ayrıca, bunlarla ilgili hakları
(lisans alma, çıkartma, her türlü medyada, internet ortamında, reklâm, tanıtım, pazarlama
faaliyetinde ve herhangi bir ürün veya servis için paketleme de dâhil olmak üzere bu
görüntüleri işleme, tadil, birleştirme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret ve ses ve/veya görüntü
nakline yarayan araçlara umuma iletim hakkı da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere süresiz olarak, muhteviyat sınırı da olmaksızın) Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’ne
(ÇEDBİK) bedelsiz devrettiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
1. ÜYE
İsim Soyisim :
TC Kimlik No :
Üniversite İsmi :
Bölümü :
Telefon No :
E-Posta:

2. ÜYE
İsim Soyisim :
TC Kimlik No :
Üniversite İsmi :
Bölümü :
Telefon No :
E-Posta:

İmza

İmza

3. ÜYE
İsim Soyisim :
TC Kimlik No :
Üniversite İsmi :
Bölümü :
Telefon No :
E-Posta:

4. ÜYE
İsim Soyisim :
TC Kimlik No :
Üniversite İsmi :
Bölümü :
Telefon No :
E-Posta:

İmza

İmza

5. ÜYE
İsim Soyisim :
TC Kimlik No :
Üniversite İsmi :
Bölümü :
Telefon No :
E-Posta:

Saygılarımızla
Ekip Başı …………………………….
İsim Soyisim …………………………
İmza ………………………………….

İmza
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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri
sorumlusu sıfatına sahip olan Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (DERNEK) tarafından
işlenen kişisel verilere dair sizleri aydınlatmak amacıyla kaleme alınmıştır. Bu bağlamda
kişisel verilerinizin işlenme amaçları, toplanma yöntemleri ve Kanundan kaynaklanan
haklarınız konusunda sizleri aydınlatmak istiyoruz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI:
Kişisel verileriniz Dernek tarafından;






Dernek politikalarının uygulanması ve dernek organizasyonunun sağlanması,
Derneğin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
Derneğin gerekli kalite ve standart denetimlerini yapabilmesi ya da kanun ve
yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve sair yükümlülüklerini yerine getirilmesi,
Dernek faaliyetlerinin etkin bir şekilde icra edilmesi
Dernek faaliyetlerinin çalışma raporu, broşür, sosyal medya, web sayfası, basılı medya,
vb. tanıtımı ve bilgilendirme amacıyla işlenebilecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatta Derneğe yüklenen yükümlülükler
kapsamında ilgili Kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki danışmanlık hizmeti alınan bürolara,
denetim firmalarına, iş ortaklarına, hissedarlara, hizmet sağlayıcılarına, Derneğe bağlı
mevcut ve kurulacak şirketlere aktarılabilecektir.
Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:
Kişisel verileriniz Dernek tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı,
görsel ya da elektronik yöntemlerle ve 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere mevzuattan ve
akdi yükümlülüklerden kaynaklanan hukuki sebeplerle toplanabilir.
KVKK’ nın 11. maddesi gereği haklarınız:
Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin,










İşlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse bilgi talep etme,
İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde
silinmesini/ yok edilmesini isteme,
Verileri aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini
talep etme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün
içinde sonuçlandırılacaktır.
KVKK hükümleri kapsamında başvuru yapabileceğiniz
Veri Sorumlusu
ÇEDBİK- Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği
ADRES: Küçükbakkalköy Mah.Vedat Günyol Cad. Defne Sok. Flora Residence No:1 Kat 23 Daire 2314
Istanbul/Türkiye
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AÇIK RIZA BEYANI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Çevre Dostu
Yeşil Binalar Derneği (DERNEK) tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel
verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki
sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım olduğu hususlarında
bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.
Dernek politikalarının uygulanması ve dernek organizasyonunun sağlanması, derneğin
mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, derneğin gerekli kalite ve
standart denetimlerini yapabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş raporlama ve
sair yükümlülüklerini yerine getirilmesi, dernek faaliyetlerinin etkin bir şekilde icra edilmesi,
dernek faaliyetlerinin çalışma raporu, broşür, sosyal medya, web sayfası, basılı medya, vb.
tanıtımı ve bilgilendirme amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin,
adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin, veri sorumlusu sıfatıyla DERNEK
veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler
tarafından; KVK Kanununun 4’üncü maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde
işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre
zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza
edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde
açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini,
işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen
hususlarla ilgili olarak DERNEK tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde
açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; derneğe
başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim
işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin 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, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu
düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı
olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile
kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi ÇEDBİK- Çevre
Dostu Yeşil Binalar Derneği, Küçükbakkalköy Mah.Vedat Günyol Cad. Defne Sok.
Flora Residence No:1 Kat 23 Daire 2314 Ataşehir/ Istanbul/Türkiye bulunan DERNEK
MERKEZİNE veya onay gelen e posta adresine kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat
elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme
hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel
verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere
kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu
ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve bu mevzuatın tamamına https://www.kvkk.gov.tr/
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adresinden ulaşabileceğimi bildiğimi, yukarıdaki AYDINLATMA METNİNİ okuduğumu ve
anladığımı kabul ve beyan ederim.
DEVREDENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
DEVREDEN:

Yarışmaya Başvuran Ekip Üyeleri

DEVRALAN:

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)

DEVREDEN;
-ESER’in daha önce hiçbir yerde yayımlanmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
-ESER’in devir ve temlik ettiğim haklar bakımından devre ehil olduğunu, ESER üzerinde
üçüncü kişilerin herhangi bir hakkının bulunmadığını, daha önce başka kişi veya kurumlara
devretmediğini, ileride de devretmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
-Devrettiği hakların kendisine ait olduğunu ve daha önce hiç kimseye bu hakları
devretmediğini; üçüncü kişilerin ESER’in tümü ya da bir bölümü üzerinde herhangi bir hak
iddia etmesi durumunda bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal sorumlulukların
kendisine ait olacağını, her türlü zararı da derhal ve nakden tazmin
edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
-MALİ HAKLARIN DEVRİ
-5648 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 80’inci maddesi uyarınca sahip
bulunduğu/bulunacağı eser sahibi haklarını ve komşu haklarını ve Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’nun 21’inci maddesinde düzenlenen “İşleme” hakkını, 22’inci maddesinde
düzenlenen “Çoğaltma” hakkını, 23’üncü maddesinde düzenlenen “Yayma” hakkını”,
24’üncü maddesinde düzenlenen “Temsil” hakkını, 25’inci Maddesinde düzenlenen işaret
ses ve/veya görüntü nakline yarayan her türlü araçla (televizyon, radyo, video, VCD,
DVD, DIVX, GPRS, internet, IPTV, DVB-H, DVB-T, DVB-T2, video on demand, near video
on demand, catch-up, web tv, mobil tv, HD, 3G – 3. Nesil, HD, MP3, IVR (Interactive Voice
Response), MMS Servisleri, Bluetooth ile kapalı ortamlarda dağıtımı, cep telefonlarına
Ringtone olarak Mono Melodi, Poly Melodi, MP3 olarak full track MP4, AMR, WAV, MMF
tüm kodekler formatında ve bölümler halinde, cep telefonu, free tv, pay tv, kablolu tv,
uydudan ve bunun gibi her türlü araçlarla) Sözleşme’nin imza Tarihi’nde var olan ya da imza
tarihinden sonra geliştirilecek, internet iletim yönteminin ya da teknolojisinin kullanıldığı ya
da kullanılacağı her türlü izlenme ve yayın şekliyle ve İmza Tarihi’nde var olan ya da İmza
tarihinden
sonra
geliştirilecek
internet
iletim
yönteminin/teknolojisinin
kullanıldığı/kullanılacağı her türlü cihaz aracılığıyla Platform üzerinden umuma iletim ve
yeniden iletim haklarını ve işbu Sözleşme’de belirlenen diğer hakları süre, yer, sayı ve
muhteva itibariyle gayrimahdut olarak tam ruhsat şeklinde, tüm bu hakları yazılı muvafakat
aranmaksızın yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere devir hakları ile birlikte
münhasıran DEVRALAN’a devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
-DEVREDEN İşbu Mali Hak Devir maddelerini okuduğunu, anladığını, herhangi bir baskı
altında kalmaksızın, tamamen özgür iradesi ile imzaladığını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
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-KOMŞU HAKLARIN DEVRİ
-Komşu hakları kullanmaya yönelik fiillerinden dolayı DEVREDEN’DEN herhangi bir hak,
alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

-MANEVİ HAKLARIN DEVRİ
-Manevi hakların eser sahibi olarak DEVREDEN’de olduğunu; ancak DEVRALAN’ın,
kendisine devredilen mali haklar çerçevesinde manevi hakları kullanma yetkisine sahip
olacağını ve bu kapsamda FSEK’in 14’üncü maddesinde düzenlenen “Umuma Arz
Salahiyeti”, 15’inci maddede düzenlenen “Adın Belirtilmesi”, 16’ıncı maddede düzenlenen
“Eserde Değişiklik Yapılmasını Önleme”, 17’inci maddede düzenlenen “Zilyede ve Malike
Karşı Eser Sahibinin Kullanabileceği Hakları” üçüncü kişilere karşı ileri sürebileceğini ve
buna
karşılık,
eser
sahibinin
şerefini
ve
itibarını
zedeleyecek
tarzdaki
yayını DEVREDEN’in önleme hakkının mahfuz olduğunu kabul ve taahhüt eder.,
-İşbu sözleşmeye konu ESER’den ile ilgili olarak devir(ler), lisans(lar) ile elde edilecek her
türlü gelirlerin DEVRALAN’a ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
-Sözleşmenin mirasçılarına karşı da ileri sürülebileceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.
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