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6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre (6698 Sayılı KVKK), kişisel verileriniz; veri sorumlusu 

olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi  (“Üniversite”) tarafından aşağıda belirtilen şekilde işlenebilecektir: 

1) Hangi Amaçlarla Kişisel Verilerin İşleneceği 

Üniversite tarafından toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda 

sıralanmış olan amaçlarla; 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilmiş olan kişisel veri işleme 

şartları kapsamında işlenebilecektir:  

 Üniversitemizin akreditasyon ve değerlendirme faaliyetleri, 

 Üniversitemizin ve Üniversitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin 

temini; Üniversitemizin akademik süreçlerinin ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,  

 Üniversitemizin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama ve geliştirmeye yönelik yükümlülükleri çerçevesinde;  

o Acil durum operasyonlarının yürütülmesi ve acil durum listelerinin oluşturulması,  

o İşe giriş muayenesinin yapılması,  

o İş kazası muayenelerinin gerçekleştirilebilmesi, acil durum analiz raporlarının oluşturulması,  

o Rıza vermeniz durumunda, tespit edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin 

yapılması ve bu yolla sağlığınız için uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması.  

o İşyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,  

 Üniversitemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin sağlanması kapsamında;  

o Üniversitemiz ile yaptığınız iş sözleşmesinde yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan 

yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, 

o Üniversite ile iş ilişkinizin sona ermesi sonrası, tercihinize bağlı olarak dolduracağınız çıkış 

mülakat formları vasıtasıyla insan kaynakları süreçlerimizin iyileştirilmesi,  

o Özlük dosyanızın oluşturulması,  

o Yurt dışı görevlendirmelerinin yapılması,  

o Rıza vermeniz durumunda, etkinlik yönetimi, kurum içi eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim 

çalışmaları amacıyla fotoğraf ve görüntülerinizin işlenmesi hakkındaki süreçlerin yürütülmesi, 

o Üniversite içinde ve dışında temsil ile görevlendirilme kapsamında gerçekleştirilecek 

vekâletname ve imza sirküleri süreçlerinin yönetimi,  

o Hastalık raporlarının sebeplerinin toplanması,  

o Üniversite’nin sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesinin temini 

kapsamında, kamu kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre 

gruplandırmaların yapılması;  

o Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi.  

o Kişiye özel avans ve kredi süreçlerinin yönetilmesi,  

o Rıza vermeniz durumunda, hayat sigortası ve sağlık sigortası operasyonlarının yürütülmesi,  

2) İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla ve Kimlere Aktarılabileceği  

Kişisel verileriniz; iş sözleşmenizde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin 

sürdürülmesi ve geliştirilmesi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların 

performanslarının değerlendirilmesi, iş güvenliğinin temini ve geliştirilmesi maksadıyla ve ayrıca 

Üniversitemizin ve Üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin ticari ve güvenliğinin sağlanması; 

Üniversitemizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması maksadıyla; İş Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, İnternet Ortamında 

Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu Kanun’u, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer 

mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Yükseköğretim Kurulu, Kişisel Verileri Koruma 

Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri; bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı 

yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel 
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olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin 

önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle 

müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. Kişilere 6698 sayılı 

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilmiş olan kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak 

aktarılabilecektir. 

3) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Nedeni 

Kişisel verileriniz Üniversitemiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki nedenlere dayanarak; 

Üniversitemizin insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi maksadıyla toplanmaktadır. Bu 

maksatla toplanan kişisel verileriniz; Üniversitemiz insan kaynakları politikaları kapsamında ve iş 

sözleşmenizde yer alan amaçlar çerçevesinde, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, 

sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş 

güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi maksadıyla ve faaliyetlerimizi ve operasyonel süreçlerimizi yürütmek 

hukuki nedeniyle, işe giriş ve iş sözleşmesinin devamı sırasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. 

Bu hukuki nedenle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilmiş olan 

kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (1) ve (2) maddelerinde belirtilen 

amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

4) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Belirtilen Hakları  

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınız ile ilgili taleplerinizi kisiselveri@gelisim.edu.tr adresine e-mail yoluyla 

iletmeniz durumunda Üniversitemiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz 

olarak neticelendirecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda, Üniversitemiz 

tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenmiş olan tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri 

bu kapsamda;  

o Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

o Kişisel verileri işlenmişse bununla ilgili bilgi talebinde bulunma,  

o Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

o Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin hangi üçüncü kişilere aktarıldığını öğrenme,  

o Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini talep etme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, 

o 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel verilerin silinmesini veya yok 

edilmesini talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini talep etme, 

o İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

o Kişisel verilerin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi nedeniyle zarara uğraması durumunda zararın 

giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 
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KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında; verileriniz İstanbul Gelişim 

Üniversitesi koruması altındadır. 

Kişisel Verileri İşleyen Birim KURUMSAL İLETİŞİM 

İşlenen Kişisel Veriler 󠆻 Adı Soyadı                

☒ Fotoğraf, Video ve Ses 

Kayıtları 

󠆻 Telefon Numarası 

󠆻 Motorlu Taşıt Plakası 

󠆻 Sosyal Güvenlik Numarası 

󠆻 E-posta Adresi 

󠆻 Hobiler 

󠆻 Tercihler 

󠆻 Grup Üyelikleri  

󠆻 Aile Bilgileri 

󠆻 Sağlık Bilgileri 

󠆻 Doğum Tarihi    

󠆻 Parmak İzleri 

󠆻 Doğum Yeri  

󠆻 TC Kimlik Numarası 

󠆻 İkametgâh Adresi 

󠆻 Borç Bilgileri 

󠆻 Eğitim Öğretim Bilgileri 

󠆻 Pasaport Numarası 

󠆻 Özgeçmiş 

󠆻 IP Adresi 

󠆻 Diğer………………………… 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla 

İşlendiği 

Tanıtım ve Reklam 

Kişisel Verilerin Nereye 

İşlendiği 

Basılı ve Dijital Ortamlar 

Kişisel veriler paylaşılıyor ise bu 

kişisel verilerin paylaşıldığı 

kişi/kurum veya diğer alanlar 

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin tüm basılı ve dijital platformları 

okuyucuları ve kullanıcıları 
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"Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma ve Rıza Metinleri"ni 

_____________________________________________ (okudum anladım el yazısı ile yazılacak) ve 

onay veriyorum. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen, veri işleyenin 

aydınlatma yükümlülüğü kapsamında veri sahibi olarak sahip olduğum haklar tarafıma anlatılarak yukarıda 

belirtilen kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işleneceği tarafıma bildirildi.  

Yukarıda belirtilen kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlar ve veri işleyenin aydınlatma yükümlülüğü 

kapsamında bana anlatılanlar doğrultusunda belirtilen yerlere işlenmesine, bu kişisel verilerim paylaşılıyor ise 

yukarıda belirtilen kişi,  kurum veya diğer alanlar ile paylaşılmasına ve yasal mevzuatların öngördüğü süre 

boyunca Üniversite tarafından saklanmasına rızam ve muvafakatim vardır. 

 

Kişisel Verisi İşlenecek Olan Kişi 

Ad-Soyad / İmza   Tarih : __ / __ / ______ Saat : __ / __ 

_____________________ 

 

Bilgi Veren Kişi 

Ad-Soyad / İmza   Tarih : __ / __ / ______ Saat : __ / __ 

_____________________ 
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