
Cansağlığı Vakfı “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu” Aydınlatma Metni

Tanımlar
İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Cansağlığı Vakfı: Cansağlığı Vakfı’nı
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri

işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,

veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya
tüzel kişiyi, ifade eder.

Veri Sorumlusu
KVKK uyarınca muhatap, üye, vakıf çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel

verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Cansağlığı Vakfı tüzel kişiliği tarafından aşağıda
belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi, Amacı ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz kanunda öngörülen amaçlar ve vakfımızın politikası doğrultusunda;

● Onkoloji hastalarının her türlü ihtiyacının karşılanması ile ilgili projeler
geliştirmek, bu hastaların tedavi edileceği sağlık tesis ve kurumları,
transplantasyon merkezleri ile araştırma merkezleri ve laboratuvar, enstitü,
meslek yüksek okulu, üniversite ve yüksek öğretim merkezi kurmak, Vakıf
amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü
maddi ve manevi yardımlaşmalarda bulunmak, kanser hastalıklarının
araştırılması, yeni tedavi yöntemlerinin bulunması amacı ile resmi ve özel
kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel
araştırmalarda bulunmak.

● Onkoloji hastalarında kullanılan her türlü tıbbi cihaz, ilaç ve bu alanda
kullanılan materyallerin üretimini gerçekleştirmek üzere tesisler kurmak ve bu



üretimi yapan kişi ya da kuruluşlarla kuracağı çalışma grupları ya da
ortaklıklar vasıtası ile vakfın amacına uygun faaliyetleri desteklemek.

● Psikiyatrik ve psikolojik açıdan klinik ilgi odağı olan zorlukların ortaya
çıkmasında ve süreğenlik kazanmasında etkili olan süreçlerin anlaşılması ve
saptanmasına yönelik gerekli bilimsel araştırmalar yürütmek, bu süreçlere
ilişkin kapsamlı veri tabanları oluşturmak, yenilikçi ve etkili tedavi
yöntemlerinin geliştirilerek bu yöntemlerin uygulanmasına yönelik çalışmalar
yürütmek.

● Birey, aile, grup, kurum, toplum seviyelerinde insan davranışlarının bilimsel
ilkeler doğrultusunda daha iyi anlaşılmasına ve bu alanlardaki davranışların
iyileştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları yürütecek
merkezler kurmak.

● Psikoloji ve Psikiyatri bilimleri alanında yeni felsefi, teorik ve pratik
yaklaşımların geliştirilerek yeni, alternatif metotların ve tedavi yöntemlerinin
araştırılmasını sağlayacak uygulama ve araştırma merkezi, meslek yüksek
okulu, üniversite ve yüksek öğretim merkezleri ve enstitü kurmak, kurulan bu
merkezler ya da bu amaçlarla üniversite ve diğer eğitim kurumlarındaki
öğrenci ve araştırmacıların temel ve ileri eğitimlerini tamamlamaları amacıyla
gerek yurtiçi gerekse yurtdışında yapacakları araştırma faaliyetlerini
desteklemek.

● Yurtiçinden ve yurtdışından nitelikli öğretim elemanları ve bilim insanlarının
teminine yönelik çalışmalar yapmak ve gereken her türlü desteği vermek.

● Vakfın amacına katkıda bulunacak her türlü faaliyette bulunmak; paneller,
seminerler, fuarlar, çalıştaylar, konferanslar, kongreler, söyleşiler, yarışmalar
düzenlemek; görsel, dijital ve yazılı yayın yapmak.

● Vakfın amacına katkıda bulunacak projeler için ulusal ve/veya uluslararası
kurum ve kuruluşlardan hibe ve/veya kredi sağlamak, ilgili yurt içi ve/veya
yurt dışı kurum ve kuruluşlara ayni ve/veya nakdi hibe programları
düzenlemek.

● Vakfın amaçları doğrultusunda uluslararası kişi ve kurumlarla yurtiçinde ve
yurtdışında ortak projeler yürütmek, işbirlikleri gerçekleştirmek.

● Ağır psikiyatrik bozukluklara sahip olan bireylerin toplum içinde tedavisine
yönelik hizmet verecek yapılar oluşturmak, toplum içinde tedavisi mümkün
olmayan ya da özel bakıma muhtaç olan bireyler için özel klinik, hastane,
bakım evi, rehabilitasyon merkezleri kurarak, kurulacak bu merkezler vasıtası
ile tedavilerini sağlamak.

● Kimsesi olmayan yaşlı ve bakıma muhtaç olan kişilerin bakımlarını sağlamak,
ihtiyaçlarının giderilmesi için yaşlı bakım evleri kurmak.

● Toplumda psikiyatrik bozukluklara sahip kişilere yönelik farkındalık
oluşturmak ve bu kişilere yönelik damgalayıcı tutumları azaltmaya yönelik
toplumsal faaliyetlerde bulunmak.

● Vakfın faaliyetleri tüm Türkiye’yi kapsayacaktır.



 Ayrıca ilgili mevzuat, sözleşme, talep, genel teamül, dürüstlük kurallarına dayalı

olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde yazılı, sözlü ya da
elektronik yöntemlerle ya da açık rızanız ile kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel
veriler de dahil olmak üzere yukarıda sayılan yöntemlerle

ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Cansağlığı Vakfı’nın faaliyetlerinin
sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak,
KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte,
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz Cansağlığı Vakfı’nın misyon ve amaçları doğrultusunda, muhafaza
edilme kurallarına uygun bir şekilde Cansağlığı Vakfı’nın aşağıda yer alan faaliyetleri
doğrultusunda işlenecektir.

Cansağlığı Vakfı faaliyetleri;

● Kültürel Araştırmalar
● Bilimsel Araştırmalar
● Tıbbi Cihaz ve İlaç Üretimi
● Psikososyal Müdahale ve İyileştirme
● Psikoloji ve Psikiyatri Bilimleri Alanında Yaklaşımlar Geliştirmek
● İnsan Davranışlarının Bilimsel İlkeler Doğrultusunda Araştırılması
● Onkolojik Zorluklar Yaşayan bireylerin Tedavisi İçin Yapılar Oluşturmak
● Bakıma Muhtaç Olan Kişilerin Bakımlarını Sağlamak
● Farkındalık Oluşturmak

Kişisel Verilerin Aktarımı
KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde,

Cansağlığı Vakfı’nın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için kişisel veri işleme şartları ve amaçları
çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

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,
ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e)KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.



Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için aşağıdaki linkte bulunan KVKK Talep
Formu’nu doldurmak suretiyle yasal yollardan tarafımıza bildirimde bulunabilirsiniz.

KVKK TALEP FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.  
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https://cdn.cansav.org/media/doc/CANSAGLIGI_VAKFI_KISISEL_VER%C4%B0_TALEBI_BASVURU_FORMU_.pdf
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