
 
CİSEF, CİSED, IICPI VE MEDİKON EĞİTİM BİLİŞİM LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN 

KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ  

 

Değerli kullanıcılarımız,  

CİSEF, CİSED, IICPI ve Medikon Eğitim Bilişim Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinizin güvenliği, 

T.C.Anayasası, insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslar arası sözleşmeler ile 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) başta olmak üzere, tüm ilgili mevzuat 

çerçevesinde işlenmesi ve muhafaza edilmesi hususlarına büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede 

KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla işbu aydınlatma metnini yayınlıyoruz.  

KVKK uyarınca;  

Kişisel veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,  

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi 

bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, 

kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, 

açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da 

kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade 

etmektedir.  

 

1- Veri Sorumlusu  

Kişisel verileriniz KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla CİSEF, CİSED, IICPI ve Medikon 

Eğitim Bilişim Ltd. Şti. tarafından işbu aydınlatma metni kapsamında işlenecektir.  

 

2- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı  

Kişisel verileriniz KVKK’nın düzenlemesine uygun olarak,  

1. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,  

2. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,  

3. Doğru ve güncel olarak,  

4. Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.  

 

Kişisel verileriniz (ad, soyad, telefon, e-mail, mesleğiniz, yaşadığınız il, çalıştığınız kurum, TC 

Kimlik No, uzmanlık alanınız vb.) KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 

şartları çerçevesinde, sunduğumuz hizmetin bir parçası olarak sizlerle iletişim kurabilmek, 

hizmetlerimiz ile kullanım koşulları ve hizmet değişikliklerimiz hakkında bilgilendirebilmek, 

şikayet ve taleplerinizi değerlendirebilmek, sektörle ilgili pazar araştırmaları ve istatistiksel 

çalışmalar yapabilmek, kişilere özel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, mevzuat tarafından 

düzenlenen yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, sizi sitemizdeki haber, tanıtım, eğitim, 

makale vb. materyallerden yararlandırabilmek, tarafımızca verilecek yeni hizmet, eğitim, etkinlik 

vb. haberdar edebilmek, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı durumlarda, 

hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, il bazında ihtiyaç yoğunluğu ve eğitim 

ihtiyaçlarını belirleyebilmek amacı ile işlenebilecektir.  

 

3- Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği  

 

KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, yukarıda sayılan 

amaçlar dahilinde; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya 

kuruluşlarına veya bu kurumlara iletilmek üzere 3.taraf şirketlere, faaliyetlerimiz gereği yurt 

içindeki ve yurt dışındaki teknoloji çözüm ortaklarımıza aktarılabilecektir.  

 

4- Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri  

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan kapsam ve amaçlarla, CİSEF, CİSED, IICPI ve Medikon 

Eğitim Bilişim Ltd.Şti. sahip olduğu tüm web sayfalarından (medikon.tv, oglenogren.tv, 



doktorlive.net), mobil uygulamalar , üçüncü kişilerin internet sitelerinde yer alan, tarafımızla 

iletişime geçmek için doldurduğunuz iletişim formları, CİSEF, CİSED, IICPI ve Medikon Eğitim 

Bilişim Ltd.Şti.’nin erişimine izin verdiğiniz  sosyal medya mecraları üzerinden ve benzeri 

otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü şekilde ya da elektronik olarak 

toplanabilecektir. 

 

5- Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması  

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,  

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c) Kişisel verilerin 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 halinde bunların düzeltilmesini isteme,  

e) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  

f) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini 

talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize 

bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın 

giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.  

Başvuruların içeriğinde aşağıdaki bilgilerin bulunması KVKK gereği zorunlu olup, bilgilerin 

eksikliği halinde başvurunuz işleme alınmayacaktır. Başvuruda bulunması gerekli bilgi ve 

belgeler,  

a. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza 

b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlar için TC Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport 

numarası veya varsa kimlik numarası,  

c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, 

d. Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, 

e. Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir.  

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanma talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile bize iletebilirsiniz. Yazılı talebinizi 

CİSEF, CİSED, IICPI ve Medikon Eğitim Bilişim Ltd. Şti. iletişim adreslerine ıslak imzalı olarak 

gönderebilirsiniz veya iletişim eposta adreslerine mail yolu ile iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa süre 

içinde ve her halde 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. 


