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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ  
KONUŞMACI/KATILIMCI AYDINLATMA METNİ 

 
1) Veri Sorumlusu  
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket 
eden Moment Eğitim Araştırma Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Amerikan Hastanesi”) ile 
Halikarnas Özel Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Bodrum 
Amerikan Hastanesi”) ve Koç Üniversitesi’nin iktisadi kuruluşu olan Koç Üniversitesi Hastanesi (“Koç 
Üniversitesi Hastanesi”),  (tek tek “Kurum” birlikte “Kurumlar”) tarafındalkişisel verileriniz aşağıda 
açıklanan kapsamda işlenebilecektir.  
 
Kişisel verilerinizin Kurum tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, 
https://www.amerikanhastanesi.org/kisisel-verilerin-korunmasi, 
https://www.amerikanhastanesi.org/bodrum-amerikan-hastanesi/kisisel-verilerin-korunmasi ve 
https://www.kuh.ku.edu.tr/kisisel-verilerin-korunmasi linklerinden erişilebilen ilgili Kişisel Verilerin 
Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz. 
 
2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 
Toplanan kişisel verileriniz, Kurumlarca gerçekleştirilen etkinlikte (“Etkinlik”) konuşmacı olarak yer 
almanızın sağlanması kapsamında size teklif sunulması, teklifi kabul etmeniz halinde kaydınızın 
sağlanması; Etkinlik’e katılımcı olarak katılım sağlayacağınız hallerde başvurunuzun alınması, 
değerlendirilmesi; Etkinlik’e katılımınızın sağlanmasına yönelik olarak gerekli çalışmaların iş 
birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; fotoğraf veya video kayıtlarınızın 
Etkinlik’in görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi, farkındalığın arttırılması amacıyla 
Kurumlar’ın sosyal medya hesaplarında, internet sitelerinde ve Kurum içi ve dışı sair mecralarda 
yayımlanması; paylaştığınız iletişim bilgilerinize tanıtım, duyuru ve benzeri ticari elektronik ileti 
gönderilmesi amaçlarıyla işlenmesi (“Amaçlar”) kapsamında Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel 
veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir. 
 
3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  
Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, tedarikçilerimize, kanunen 
yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde yer alan veri işleme 
şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara 
uygun olarak aktarılabilecektir.  
 
Açık rızanızı vermeniz halinde işlem güvenliği bilginiz Etkinlik’in düzenlenmesi için kullanılacak online 
platform hizmetinin tedarik edilmesi amacı ile yurt dışında mukim tedarikçi Microsoft Inc. ile açık 
rızanıza dayalı olarak Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara 
uygun olarak paylaşılabilecektir. 
 
4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kişisel verileriniz, Etkinlik’e katılımınızın sağlanması amacıyla elektronik ortamda internet sitelerimiz, 
formlar ve e-posta kanalları ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen 
kişisel veri işleme şartları uyarınca aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.  
 
Bu kapsamda kişisel verileriniz Etkinlik’te konuşmacı olarak yer almanızın sağlanması kapsamında size 

teklif sunulması, teklifi kabul etmeniz halinde kaydınızın sağlanması; Etkinlik’e katılımcı olarak katılım 

sağlayacağınız hallerde başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi; Etkinlik’e katılımınızın sağlanmasına 

yönelik olarak gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin 

yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un 5/2(c) maddesi kapsamında bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 

https://www.amerikanhastanesi.org/kisisel-verilerin-korunmasi
https://www.amerikanhastanesi.org/bodrum-amerikan-hastanesi/kisisel-verilerin-korunmasi
https://www.kuh.ku.edu.tr/kisisel-verilerin-korunmasi
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doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 

olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.  

Açık rızanızı vermeniz halinde fotoğraf veya video kayıtlarınız Etkinlik’in görselleştirilerek kamuya 

tanıtılması, bilgi verilmesi, farkındalığın arttırılması amacıyla Kurumlar’ın sosyal medya hesaplarında, 

internet sitelerinde ve Kurum içi ve dışı sair mecralarda yayımlanması amacıyla ve kimlik ile iletişim 

bilgileriniz paylaştığınız iletişim bilgilerinize tanıtım, duyuru ve benzeri ticari elektronik ileti 

gönderilmesi amacıyla açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.  

5) İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

 İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve 
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme, 

 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme,  

 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme. 

 
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuata uygun olarak Kurumumuza 

iletebilirsiniz. Başvurunuzu dilerseniz https://www.amerikanhastanesi.org/kisisel-verilerin-korunmasi, 

https://www.amerikanhastanesi.org/medamerikan-tip-merkezi, 

https://www.amerikanhastanesi.org/bodrum-amerikan-hastanesi/kisisel-verilerin-korunmasi ve 

https://www.kuh.ku.edu.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adreslerinde bulunan ilgili başvuru formu ile 

iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz 

olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 
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KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ 

 

 Konuşmacı/Katılımcı Aydınlatma Metni kapsamında görsel kaydımın Etkinlik’in tanıtılması ve 

Kurumlar’ın sosyal medya hesaplarında, internet sitelerinde ve sair mecralarda yayımlanması ile kimlik 

ve iletişim verilerimin ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesini ve bu amaçla hizmet 

alınan tedarikçilerle paylaşılmasını; işlem güvenliği bilgimin Etkinlik’in düzenlenmesi için kullanılacak 

online platform hizmeti için yurt dışında mukim tedarikçi Microsoft Corp. ile paylaşılmasını kabul 

ediyorum. Fikri mülkiyet hakları beyanını okudum, kabul ediyorum.  

 
 
 

“FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANINI” 
 
Etkinlik kapsamında sağladığım fotoğraf ve video görüntüsünün ve bunların teknik yöntemlerle 
çeşitli işlemlere tabi tutulmuş versiyonlarının (“Materyal”) Moment Eğitim Araştırma Sağlık 
Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Kurum”) tarafından herhangi bir süre ve yer sınırı olmaksızın 
yazılı ve görsel mecralarda, sosyal medya hesaplarında, web sitesinde serbestçe ve bu içeriklerin 
üçüncü kişiler tarafından indirilebilir, paylaşılabilir şekilde; üzerinde doğmuş/doğabilecek olan Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki her türlü kullanma, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, 
ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim/yayın hakları da dahil tüm mali haklar 
ile manevi hakları kullanma yetkilerini ve ayrıca Türk Medeni Kanunu ile diğer ilgili mevzuat 
çerçevesinde mevcut olan tüm hakları Kurum’a devrettiğimi/devretmeyi taahhüt ettiğimi; Etkinlik 
için hizmet alınan üçüncü kişiler ile paylaşılmasına muvafakat ettiğimi, Materyal’in kullanılmasını, 
çoğaltılmasını, satılmasını, dağıtılmasını, saklanmasını ve yayımlanmasını ve internet ve intranet 
dahil dijital ortamlarda yer almasını ve umuma iletilmesini ve bu haklara ilave olarak Materyal 
üzerindeki haiz bulunduğum/bulunacağım komşu hakları münhasıran, gayrikabili rücu, süresiz ve 
bedelsiz olarak, yurt içi veya yurt dışında herhangi bir yer, içerik, mecra ve sayı ya da diğer bir unsur 
sınırlaması olmaksızın Kurum’a devrettiğimi veya devretmeyi taahhüt ettiğimi, tüm bu kullanımlar 
nedeni ile hiçbir ücret, telif hakkı, alacak, tazminat ve sair herhangi bir hak ve talep iddiasında 
bulunmayacağımı ve hak sahibi olarak işbu muvafakatnameyi imzalamaya tam yetkili olduğumu, bu 
kapsamda her türlü izin ve yetkinin tarafıma ait olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt 
ederim. 
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