T.C.
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (“Üniversite”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine
ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün
olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Bu bilinçle, Üniversite olarak,
Üniversite ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem
atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu”
sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar
çerçevesinde işlemekteyiz. Veri sorumlusu olarak, KVKK çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi
politikamızı açıklamak üzere işbu Kişisel Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi İle İlgili Bilgilendirme
Formu’nu (“Aydınlatma Metni”) hazırlamış bulunmaktayız.
1. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi, İşleme Amaçları ve İşlenme Süresi
Üniversite, veri sahibinin açık rızasıyla veya KVKK’nın 5. ve 6.maddelerinde öngörülen hallerde açık
rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir. Sair mevzuat ışığında ve işbu
onay formunda yer alan esaslar ve Üniversite’nin meşru menfaati doğrultusunda, Üniversite tarafından
aşağıdaki amaçlar dahilinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir:


Üniversitemiz ile ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların
(öğrenciler, çalışanlar, ziyaretçiler, hastalar, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Üniversitemiz
ve/veya

Üniversitemize

bağlı

Merkez

ve

birimlerinin

ürün

ve

hizmetlerinden

yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi ile
kayıt sırasında paylaşılan her türlü bilgi ve belgeniz,


Üniversitemiz ana kampüsü ve/veya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek
ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (öğrenciler, çalışanlar, ziyaretçiler, hastalar,
tedarikçiler, iş ortakları vb.) can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı
güvenliklerinin temini,



2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 3308
sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği vb. ilgili tüm
kanunlardan

ve

ikincil

düzenlemelerden

doğan/doğabilecek

yasal

ve

gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,

düzenleyici



Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,



Öğrenciler ile akademik ve idari personel hakkında açılan/açılabilecek disiplin soruşturması
süreçlerinin yönetilebilmesi,



Üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenci kulüplerine üye olunabilmesi, kulüp çatısı altında
yapılan çalışmalardan, etkinliklerden ve organizasyonlardan yararlanılabilmesi; ayrıca dernek,
vakıf, sivil toplum kuruluşu ve/veya sendikalarla herhangi bir işbirliği ve/veya bağlantısı
bulunan bir kulübe üye olunması halinde, bu üyelik ile ilgili kanunlarda öngörülen kayıtların
tutulabilmesi,



Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine
getirilmesi,



Üniversitemiz ve Üniversitemize bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin
kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapılması bu hususta
istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin
memnuniyeti arttırılması ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunulması,



Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmenin
yapılması, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi, mezuniyet öncesi staj ve uygulama,
mezuniyet sonrası kariyer fırsatları için ve Üniversitemiz ile paylaşılan iletişim kanalları
üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçilebilmesi,



Akademik eğitimler, bilimsel araştırmalar, proje başvuruları, FSEK ve Sınai Mülkiyet Kanunu
kapsamındaki haklara ilişkin başvuru, devir vb. her türlü işlemler ile yayın, danışmanlık vb.
her türlü faaliyetin sürdürülebilmesi,



Üniversitemizin tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi ile Üniversitemizin
idari ve akademik süreçlerinin, iş stratejilerinin ve yasal uyum süreçlerinin belirlenmesi,
geliştirilmesi ve uygulanması,



Akademik personelin performans süreçlerinin denetimi ile yurt dışı görevlendirilmelerin
yapılması,



Öğrenci, Akademik ve İdari personelin ulusal ve uluslararası değişim programları kapsamında
bilgi paylaşımı yapılması,



Üniversitemiz ile Üniversitemize bağlı merkez ve birimlerin akreditasyon ve değerlendirme
çalışmalarının yapılabilmesi,



Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının
yapılması,



Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi,



Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin
alınması.

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’ nin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere;
Üniversitemizin ve Üniversitemize bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, başta Yükseköğretim
mevzuatı olmak üzere, diğer ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve
zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik
yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.
Yine aynı şekilde ilgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Üniversite’ye ait
fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda
muhafaza altında tutulabilecektir.
Hukuken daha uzun sürelerde saklama gerekliliği ya da izni bulunan durumlar hariç olmak üzere
Üniversite, işbu aydınlatma metninde belirlenen amaçlar doğrultusunda KVKK’ya uygun şekilde
temin ederek işlediği kişisel verileri yine KVKK ve diğer özel kanunlarda belirtilen sürelerce
saklamaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amacının sona ermesi ve sair mevzuat ile Üniversite

tarafından KVKK’ya uygun şekilde belirlenen saklama sürelerinin sona erdiği durumlarda kişisel
veriler, yalnızca muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda delil niteliği taşıması, kişisel veriye bağlı ilgili
hakkın ileri sürülebilmesi ve/veya savunmanın tesisi amacıyla ya da yetkili resmi merciler tarafından
talep edildiği takdirde ibraz etmek amacıyla saklanacak olup mezkûr sürelerin belirlenmesinde, bahsi
geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik, ilgili mevzuatta belirlenen zamanaşımı ve saklama süreleri
esas alınacaktır. Yukarıda bahsedilen saklama sürelerinin sona ermesini müteakip mezkur kişisel
veriler yine KVKK’ya uygun şekilde Üniversite tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale
getirilecektir.
2. Kişisel Verilerin Aktarılması
Toplanan kişisel verileriniz; Üniversitemiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların
ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Üniversitemizin ve Üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan
kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Üniversitemiz tarafından yürütülen iletişime yönelik
idari operasyonlar, Üniversiteye ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hukuki
uyum süreci, mali işler v.b.), Üniversitemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile
Üniversitemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza,
tedarikçilerimize, Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. ile bağlı ve hakim şirketleri ve
iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Üniversite kişisel verileri, KVKK 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar çerçevesinde işbu aydınlatma
metninde belirtilen amaçlar için yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya
elektronik şekillerde elde edebilmektedir. Ayrıca kişisel veriler; veri sahiplerinin irtibat kurabileceği

Üniversite’ye ait diğer fiziki ortamlar, internet siteleri, elektronik işlem platformları, sosyal medya ve
diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen etkinlikler, sözleşmeler, başvurular, formlar, İnternet
Sitesi ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies) aracılığı ile de toplanabilmektedir.
4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın
11. maddesi çerçevesinde Üniversitemize başvurarak, kişisel verilerinizin;
a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b. İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,
c. İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
f.

Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,

g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesin isteme,
h. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
i.

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep
etme, haklarına sahipsiniz.

Başvurular, Üniversitemize ait işbu internet adresinde yer alan “KVKK Veri Sahibi Başvuru
Formu” doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda
yapılabilecektir.
5. Veri Güvenliği
KVKK’nın 12.maddesi çerçevesinde, Üniversite, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve
verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak
amacıyla “veri sorumlusu” olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve
idari tedbirleri almaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde
bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmakta ve/veya mevcut veri güvenliği
sistemleri geliştirilmekte, güncellenmekte ve bu hususta gerekli denetlemeler yapılmaktadır.
6. Şikayet ve İletişim
Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik
tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde
sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, işbu aydınlatma metninde yer alan “Veri Sahibi
Başvuru Formu” nu doldurarak;
 Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, Üniversitemiz Evrak Kayıt Ofisi’ne
kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru
yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya
da noter aracılığıyla “ Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü Kayışdağı Cd.
No:32, 34752 Ataşehir/İstanbul” adresine gönderebilirsiniz.
 Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;
Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli
elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Üniversitemiz
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan acibademuniv@hs02.kep.tr ‘ye gönderebilir ya da
tarafınıza ait, Üniversitemize daha önce bildirdiğiniz ve Üniversitemiz sisteminde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresi kullanılarak kvkk@acibadem.edu.tr adresine göndermek suretiyle veya başvuru
amacına yönelik Üniversitemiz tarafından geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama olması halinde bu
vasıtalar aracılığıyla iletebilirsiniz.

