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AKADEMİK ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10.  maddesi ile

Aydınlatma  Yükümlülüğünün  Yerine  Getirilmesinde  Uyulacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Tebliğ

kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Kent Üniversitesi (“Kent”) tarafından hazırlanmıştır.

T.C.  Resmi  Gazete’de  yayınlanan  akademik  kadro  yayınlarına  istinaden  Kent’e  yapacağınız

başvurular kapsamında akademik personel adayı olarak kişisel  verileriniz Kent tarafından aşağıda

belirtildiği üzere işlenecektir.

1. ÖĞRETİM  GÖREVLİSİ  VE  ARAŞTIRMA  GÖREVLİSİ  KADROLARINA

BAŞVURDUĞUNUZDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Başvurunuz çerçevesinde Kent’e ilettiğiniz;

❖ Kimlik bilgileriniz (ad-soyad, T.C. Kimlik No/Yabancı Kimlik No/Pasaport No, doğum tarihi ile

nüfus cüzdan fotokopinizde ve YÖK formatlı özgeçmişinizde bulunan diğer kimlik bilgileri),

❖ Fotoğraf,

❖ Telefon numaranız,

❖ E-posta adresiniz,

❖ Eğitim durumu, diploma/mezuniyet bilgileriniz ile tez bilgileriniz,

❖ Transkript bilgileriniz,

❖ Yabancı dil sınav sonuç bilgileriniz,

❖ ÖSYM ALES sınav sonuç bilgileriniz,

❖ Mesleki deneyiminiz ve SGK hizmet dökümü, 

❖ Bildiğiniz yabancı diller, 

❖ Özgeçmişiniz  ve  başvuru  dilekçenizin  içeriğinde  bize  tercihleriniz  doğrultusunda  ilettiğiniz

diğer kişisel verileriniz,

❖ (Erkek adaylar için) Askerlik terhis, tecil veya muafiyet bilgileri,

❖ (Lisansüstü eğitime devam eden adaylar için) Devam eden öğrencilik bilgileri,

Kent  tarafından,  bilgilerinizin  başvurunuza  ilişkin  evrakların  elektronik  ortamda  saklanması  ve

akademik  personelin  üniversitenin  ilgili  düzenlemelerine  uygun  biçimde  seçilmesi  ve  işe  alım

süreçlerinde değerlendirilmesi suretiyle çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

ve  faaliyetlerin  mevzuata  uygun  yürütülmesi  amaçlarıyla,  Kanunun  5.  maddesinde  belirtilen “veri

işleme faaliyetinin veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması” ve  “veri sorumlusunun

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki dayanaklarıyla kısmen otomatik

yollarla işlenecektir.

2. PROFESÖR,  DOÇENT  VEYA  DOKTOR  ÖĞRETİM  ÜYESİ  KADROLARINA

BAŞVURDUĞUNUZDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ



KENT-İK – 11 – Akademik Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Başvurunuz çerçevesinde Kent’e ilettiğiniz;

❖ Kimlik bilgileriniz (ad-soyad, T.C. Kimlik No/Yabancı Kimlik No/Pasaport No, doğum tarihi ile

nüfus cüzdan fotokopinizde ve YÖK formatlı özgeçmişinizde bulunan diğer kimlik bilgileri),

❖ Fotoğraf,

❖ Telefon numaranız,

❖ E-posta adresiniz,

❖ Eğitim durumu, diploma/mezuniyet bilgileriniz ile tez bilgileriniz,

❖ Bilimsel/akademik çalışma ve yayın bilgileriniz,

❖ Doçentlik bilgileriniz,

❖ (Doktor  öğretim üyesi  kadrolarına  başvuran  erkek  adaylar  için)  Askerlik  terhis,  tecil  veya

muafiyet bilgileri,

❖ Özgeçmişiniz  ve  başvuru  dilekçenizin  içeriğinde  bize  tercihleriniz  doğrultusunda  ilettiğiniz

diğer kişisel verileriniz,

Kent  tarafından,  bilgilerinizin  başvurunuza  ilişkin  evrakların  elektronik  ortamda  saklanması  ve

akademik  personelin  ilgili  mevzuata  uygun  biçimde  seçilmesi  ve  işe  alım  süreçlerinde

değerlendirilmesi suretiyle çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve faaliyetlerin

mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “veri işleme faaliyetinin

veri  sorumlusunun  meşru  menfaatleri  için  zorunlu  olması” ve  “veri  sorumlusunun  hukuki

yükümlülüğünü  yerine  getirebilmesi  için  zorunlu  olması”  hukuki  dayanaklarıyla  kısmen  otomatik

yollarla işlenecektir.

Kanunun   ilgili   kişinin   haklarını   düzenleyen   11.   maddesi   kapsamında kişisel verilerinizin

işlenmesine dair taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun

olarak Kent’e iletebilirsiniz.

Not: Kanun’a  uyum  çalışmaları  kapsamında  başvurularda  Kent’e  ileteceğiniz  nüfus  cüzdanı

fotokopinizi (eski tip cüzdanlar için) din ile kan grubu hanelerinin (bu hanelerde bulunan veriler Kanun

kapsamında özel nitelikli kişisel verilerden olduğundan) üzerini içeriği anlaşılmayacak biçimde çizerek

veya kapatarak iletmenizi rica ederiz.


