
Kişisel Verilerin Korunması 
"Rehber Öğretmen" Aydınlatma Metni 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre T.C. İstanbul Gedik Üniversitesi (Gedik Üniversitesi) 
sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü 
düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda 
bilgilendirmekle yükümlüdür. 

İlgili Kişi 
Kişisel verileri Gedik Üniversitesi tarafından işlenen siz, çekilişe katılmanız durumunda Rehber Öğretmen olarak 
olarak kabul edileceksiniz. Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz. 

Veri Sorumlusu 
Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Gedik Üniversitesi veri sorumlusudur. 

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri 

KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan 
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 
işlenmesinin gerekli olması sebebiyle 
Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Görüşme Talebinize 
istinaden;  
Toplantı tarihi, toplantı saati, toplantı kodu, toplantı katılım şifresi ve toplantı notları 

KVKK Md.5/2e'deki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri 
işlemenin zorunlu olması sebebiyle 
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 
Telefon numarası (mobil), kişisel e-posta adresi, toplantı tarihi, toplantı saati, toplantı kodu, toplantı katılım 
şifresi, toplantı notları, soyad, ad, fakülte / bölüm, bilgi istenilen konu, kayıt zamanı, çalıştığı kurumun adı ve 
adres il 

KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda 
Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla  
Telefon numarası (mobil), kişisel e-posta adresi, soyad, ad, fakülte / bölüm, bilgi istenilen konu, kayıt zamanı, 
çalıştığı kurumun adı ve adres il 
kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir. 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 
Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık 
rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. 
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep 
edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari 
makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir. 
Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin 
dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri 
Kişisel verileriniz web sitemiz üzerinden internet ortamında otomatik yöntemle elde edilmektedir. 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız 
İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. 
Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz. 



Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep
etme
Haklarınızı veri sorumlusuna başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi 
Başvurunuzu 
Cumhuriyet Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1-3-5 Yakacık Kartal / İstanbul adresine yazılı olarak; 
gedikuniversitesi@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi 
kullanarak; Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile; 
Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkk@gedik.edu.tr adresine e-posta 
göndererek yapabilirsiniz. 
Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz. 

T.C. İstanbul Gedik Üniversitesi



Kişisel Verilerin Korunması 
"Rehber Öğretmen" Açık Rıza Metni ve Beyanı 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre sizinle ilgili bazı kişisel verilerin, veri sorumlusu olan T.C. 
İstanbul Gedik Üniversitesi (Gedik Üniversitesi) tarafından işlenebilmesi için açık rızanız gerekmektedir. 

Açık Rızanıza İstinaden İşlenecek Olan Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları 
Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla  
Telefon numarası (mobil), kişisel e-posta adresi, soyad, ad, fakülte / bölüm, bilgi istenilen konu, kayıt zamanı, 
çalıştığı kurumun adı ve adres il 
Yukarıda amaçları belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmesini kabul ve beyan 
ediyorum. 
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