
 
 
 

GLOBAL MEDİA GROUP PRODÜKSİYON TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. 
NE HABER BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURUSU 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE 
AYDINLATMA METNİ 

 
Global Media Group Prodüksiyon Televizyon Yayıncılık A.Ş. (“Veri sorumlusu”, “Global Media”) olarak 

sunduğumuz yayıncılık faaliyetleri esnasında; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, 

“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işlemekte, işleme faaliyetlerine yönelik kanunlarda 

öngörülmüş tüm teknik ve idari tedbirleri alarak gerekli korumaları sağlıyoruz. Kişisel verileriniz; 

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 

• İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme 

ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. 

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENMEKTEDİR? 

Tarafımıza yaptığınız başvuru formu kapsamında alınan adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz, telefon 

bilgileriniz, cinsiyetiniz, doğduğunuz ve yaşadığınız şehir, aslen nereli olduğunuz bilgisi, en son mezun 

olduğunuz okul, e-posta adresiniz, mesleğiniz, hobileriniz, fobileriniz, ilgi alanlarınız, varsa şaşırtıcı 

yetenekleriniz, kronik rahatsızlık durumunuz, bugüne dek yaşadığınız ilginç/eğlenceli olay, sizi hayal 

kırıklığına uğratan ya da unutamadığınız üzücü bir olaya dair anılarınız, ne sıklıkla gazete aldığınız, haber 

sitelerini ne sıklıkla takip ettiğiniz, hangi kanalda ne sıklıkla haber izlediğiniz, unutamadığınız 

haber/manşet veya olaya dair anılarınız, daha önce gerçekleştirdiğimiz yarışma görüşmeleri veya 

katıldığınız yarışmalar, yarışmaya ilişkin hedef ve planlarınız kişisel verilerinizden olup: 

• Tarafımıza ulaşan başvurular arasında ayırt edilebilirliğinizi sağlamak, 

• Mülakata çağrılmaya uygun bulunmanız halinde sizle iletişim kurabilmek, iletişim numaranıza 

ulaşamamamız halinde forma yazdığınız diğer numaralarınızdan size ulaşabilmek ve yarışma 

sürecinin devamlılığını sağlayabilmek, 

• Sizinle aynı ad ve soyada sahip kişiler arasında ayırt edilebilirliğinizi sağlamak, 

• Yarışmaya katılan kadın ve erkek sayıları, yaş grupları arasında denge kurmak, 

• Yarışmadan beklentilerinizi öğrenebilmek, 

• Ülkemizin farklı bölgelerinden yarışmacı adayları belirleyebilmek, 

• İzleyici kitlemizin beğeni ve hassasiyetlerine uygun yarışmacı adayları seçebilmek, 

• Eğitim seviyeniz, yaptığınız meslek ve diğer becerileriniz göz önüne alınarak yarışmaya yetkinlik 

seviyenizin ölçüleceği kriterleri belirleyebilmek, 



• Entelektüel kişiliğiniz ve bilgi birikiminiz ile ilgili fikir sahibi olabilmek, yarışma programı 

temasıyla ilginizi anlayabilmek, 

• Daha önce bir yarışma programına katılıp katılmadığınızı, yarışma programı geçmişinizi 

öğrenebilmek, 

• “Ne Haber?” mülakatına daha önce çağırılıp çağrılmadığınızı öğrenerek yaptığınız başvuruyu 

eski başvurularınızdan ayrı olarak değerlendirebilmek, 

• Yarışmamızda yer vermek için her tür kültür kesiminden, öğrenim seviyesinden yarışmacı adayı 

belirleyebilmek, 

• Sizi diğer başvuranlardan farklı kılan ve size özel yanlarınızı öğrenerek yarışmacı adayı olarak 

seçilmenize etki edecek özelliklerinizi belirleyebilmek, sizi tanımak, 

• Bilgi birikim ve yetkinliğinizi oluşturan ya da etkileyen her türlü ailevi, sağlığınıza bağlı, kültürel, 

demografik, akademik, çevresel, kökensel faktörü bize ilettiğiniz kadar öğrenebilmek ve bu 

bilgilere bağlı olarak mümkün olduğunca çeşitli ve ilgi çekici bir yarışmacı aday kitlesi 

oluşturabilmek, 

• Global Media’ya ait kanalda yayınlanacak, başvurmakta olduğunuz yarışma esnasında 

oluşabilecek acil durumlara yönelik süreçleri yürütebilmek, 

• Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK”) tarafından belirlenen “Yayıncılık Etik İlkeleri”ne 

uyumlu olarak; 

➢ İzleyicilerin gereksinim, beğeni ve hassasiyetlerine önem vererek eşitlik temelinde toplumun 

her kesiminden yarışmacı adayı belirleyebilmek, 

➢ Yarışma akışının çok sesliliği ve kültürel çeşitliliği ön plana çıkaran yapısını koruyabilmek, 

➢ Yayınlarımızda farklı grupları birleştirici içerikler sunabilmek ve bir grup insanın; cinsiyet, 

milliyet, etnik köken, bedensel ve zihinsel engelli olması veya benzeri nedenlerle dışlanmasının 

önüne geçebilecek nitelikte birleştirici yayınlar yapabilmek adına yarışmacı adayları 

belirleyebilmek, 

➢ Seçilmeniz halinde gerçekleşecek olan yarışma programının akışını, paylaşmayı tercih ettiğiniz 

kişisel verileriniz ışığında belirleyebilmek ve şekillendirebilmek, 

amaçları ile işlenmektedir. 

“Ne Haber?” yarışmasına başvuru süreciniz kapsamında; doldurduğunuz formlarda bulunan soruların 

cevaplarını özgür iradeniz ile belirlemektesiniz. Başvurunuz kapsamında değerlendirilmemesini talep 

ettiğiniz kişisel verilerinizi, formlarda belirtmemenizi tavsiye ederiz. 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPE DAYANILARAK TOPLANMAKTADIR? 

Kişisel verileriniz; doldurduğunuz “Ne Haber? Başvuru Formu” ile bize iletmiş olduğunuz başvurularınız 

aracılığı ile toplamakta olup; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da bir veri kayıt sisteminin parçası 

olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmekte ve ilgili kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. 

maddelerinde belirtilen; 

• Sözleşmesinin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin 

işlenmesinin gerekli olması, 



• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için kişisel veri 

işlemesinin zorunlu olması, 

• Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız, 

hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz. 

“Ne Haber?” yarışmasına başvuru süreciniz kapsamında; tarafımıza aktardığınız üçüncü kişilere ait kişisel 

veriler bakımından ilgili kişilere gerekli bilgilendirmeleri yaptığınız ve ilgililere ait kişisel verileri bize 

aktarmaya yetkili olduğunuzu taahhüt ettiğiniz kabul edilecektir. 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE, HANGİ AMAÇLA AKTARILMAKTADIR? 

Kişisel verileriniz; 

• İş ortaklarımıza, Program yapımcısına; mülakata çağrılmanıza karar verilmesi halinde sizinle 

iletişime geçebilmek için destek alınabilmesi, yarışmaya ilişkin iş süreçlerinin yürütülebilmesi, 

• Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü 

kişilere; kanuni haklarımızı kullanabilmemiz, 

• Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizin yerine 

getirilebilmesi, 

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, 

kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, hukuki 

yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, 

amaçları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde 

aktarılabilecektir. 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE YÖNELİK HAKLARINIZ NELERDİR? 

KVKK’nın 11. maddesi gereği Şirketimize şahsen başvuru yapılması, kimliğin ispat edilmesi kaydıyla, 

kişisel veriler ile ilgili; 

• Global Media’nın kişisel verilerinizi işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin 

bilgi talep etmek, 

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenmek, 

• Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını 

öğrenmek,  

• Şirketimizden, eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış 

olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek, 

• Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinin imha edilmesini 

(silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Global Media’dan talep etme, aynı 

zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebi ile ilgili 

bilgilendirilmesini talep etme,   

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize 

bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 



• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın 

giderilmesini talep etme, 

haklarına sahipsiniz. 

Sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, başvurularınızı yazılı olarak veri sorumlusu 

sıfatıyla “Global Media Group Prodüksiyon Televizyon Yayıncılık A.Ş. Huzur Mahallesi, İmam çeşme 

Yolu Caddesi Gürel İş Merkezi No:10 Kat:4 Seyrantepe/Sarıyer/İstanbul” adresimize, kimliğinizi tespit 

edici belgeler ile yazılı/imzalı şekilde elden teslim edebilir ya da noter kanalıyla ya da iadeli taahhütlü 

mektupla gönderebilirsiniz. 

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter 

aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya 

da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise 

elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.  

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’ nin başvurusunda isim, 

soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde 

pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta 

adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. 

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin 

açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin 

bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise 

başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) 

gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı 

belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, 

ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Global Media sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep 

edebilecektir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 

(otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve sonuç yazılı olarak ya da elektronik ortamda 

tarafınıza bildirilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafınızdan yalnızca 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir. 

      Global Media Group Prodüksiyon Televizyon Yayıncılık A.Ş. 

 

 

 

 



 


