Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Aydınlatma Metni
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları
ve
Hukuk Araştırmaları Derneği
İşbu Aydınlatma Metni, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunlarının
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları ve Hukuk Araştırmaları Derneği’ne
(“MÜHF-DER”) üyeliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu MÜHF-DER tarafından kişisel verilerin işlenmesine
ilişkin aydınlatma ve bilgilendirmenin yapılması amacıyla hazırlanmıştır.
1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, MÜHF-DER’in
tüzüğünde yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal
zeminde, eksiksiz ve zamanında sunulabilmesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 56 vd.
maddeleri, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, MÜHF-DER’e üyeliğinizin oluşturulması, MÜHFDER’in hukuk araştırmaları faaliyetleri başta olmak üzere; seminer, sempozyum, panel, açık
oturum, konferans, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projeleri, sosyal sorumluluk projeleri,
yurtiçi ve yurtdışı gezileri de dahil etkinlikler ve organizasyon süreçleri ile MÜHF-DER’in
üyeleriyle sınırlı olarak sağladığı imkanlardan faydalanmanız, MÜHF-DER’in sağladığı
hizmetlerden faydalanmanız, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunlarına yönelik
oluşturulacak kan grubu bilgi bankasına ilişkin verinin toplanması, mevzuata uygun olarak
MÜHF-DER bünyesinde bağış, burs ve yardımların toplanması ve MÜHF-DER tarafından
bağış, burs ve yardımlarda bulunulması gibi amaçlar dâhil olmak üzere MÜHF-DER’in
yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili komisyonlarımızca gereken çalışmaların
ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, MÜHF-DER tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden
ilgili kişileri faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yürütülmesi
ve bu minvalde süreçlerin yürütülmesi ile MÜHF-DER’in ürün, hizmetlerine ve projelerine
yönelik tanıtım/reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
2. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşımı
Tarafımızca, KVKK ve ilgili mevzuat gereği toplanan kişisel verileriniz, MÜHF-DER’in
tüzüğünde yer alan amaçlar ve çalışma alanları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal
çerçevede eksiksiz ve zamanında sunulabilmesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 56 vd.
maddeleri, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, MÜHF-DER’e ıslak imzalı form ile yaptığınız
başvuruya istinaden üyelik kaydınızın yapılması, MÜHF-DER’in sağladığı imkanlardan
faydalanmanız, , MÜHF-DER’in hukuk araştırmaları faaliyetleri başta olmak üzere; seminer,
sempozyum, panel, açık oturum, konferans, sosyal dayanışma ve yardımlaşma projeleri,
sosyal sorumluluk projeleri, yurtiçi ve yurtdışı gezileri de dahil etkinlikler ve organizasyon
süreçleri ile MÜHF-DER’in üyeleriyle sınırlı olarak sağladığı imkanlardan faydalanmanız,

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunlarına yönelik oluşturulacak kan grubu bilgi
bankasına ilişkin verinin toplanması, mevzuata uygun olarak MÜHF-DER bünyesinde bağış,
burs ve yardımların toplanması MÜHF-DER tarafından bağış, burs ve yardımlarda
bulunulması gibi amaçlar dâhil olmak üzere MÜHF-DER’in yürüttüğü faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi için ilgili komisyonlarımızca gereken çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin
yürütülmesi, MÜHF-DER tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri
faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yürütülmesi ve bu
minvalde süreçlerin yürütülmesi ile MÜHF-DER’in ürün, hizmetlerine ve projelerine yönelik
tanıtım/reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne, Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi’ne kanunen
yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel
veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
3. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, üyelik formu veya diğer
bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple
toplanan kişisel verileriniz Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması, MÜHF-DER’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması durumları da dahil KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen
amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
4. Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK m.11’de Sayılan Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller
saklı kalmak kaydıyla,
• 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 verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
• KVKK 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
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararınızın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz ve yukarıda da detaylı şekilde anılan
haklarınızı kullanmak için link üzerinde belirtilen Başvuru Formu’nu eksiksiz şekilde
doldurarak MÜHF-DER ............ adresine bizzat teslim ederek veya noter vasıtasıyla iadeli
posta yoluyla göndererek MÜHF-DER’e başvurabilirsiniz. MÜHF-DER, talebin niteliğine
göre talebinizi ivedilikle ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma
Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır1.
Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her
zaman kisiselveri@muhfder.org.tr adresine mail yoluyla veya bizzat ..... adresine başvurmak
suretiyle bildirebilirsiniz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma
Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince, kişisel verilerimin kim tarafından, hangi
amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel
veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım
konusunda hazırlanan işbu “Bilgilendirme Metnini” okudum, anladım ve veri sorumlusu
sıfatına sahip MÜHF-DER tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.
10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren
“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahipleri,
başvuru taleplerini yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik
imza, mobil imza ya da veri sahibi tarafından MÜHF-DER’e daha önce bildirilen ve MÜHFDER’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru
amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla MÜHF-DER’e iletebilir.

10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, şayet veri sahiplerinin başvurusuna yazılı şekilde
cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa
için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Veri sahibinin başvurusuna ilişkin cevabın CD, flash
bellek gibi bir veri kayıt ortamında verilmesi halinde tarafından talep edilebilecek ücret kayıt
ortamının maliyetini geçemez
1

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Açık Rıza Metni
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları
ve
Hukuk Araştırmaları Derneği
Bu metni imzalayarak herhangi bir etki altında kalmaksızın “Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Mezunları ve Hukuk Araştırmaları Derneği (“MÜHF-DER”)
Aydınlatma”nin 1. maddesinde belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine açık bir şekilde
rızamı verdiğimi kabul ve beyan ederim.
Yazılı Onay Metni:
Aşağıda imzası bulunan ben [___________], Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mezunları ve Hukuk Araştırmaları Derneği (“MÜHF-DER”) tarafından, aşağıda yer alan
iletişim bilgilerime tanıtım, etkinlik vb. ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu
amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve MÜHF-DER’in gönderimin sağlanması için hizmet
aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca sahip olduğum haklara ve bu haklarla ilgili başvuru
yöntemlerine ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirilmiş olduğumu ayrıca
kabul ederim.

Telefon No: [___________]
E-mail: [___________]
İmza: [___________]

 Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin Aydınlatma ve Rıza Metni’ni kabul ediyorum.
Elektronik Ortamda Onay Metni:
 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları ve Hukuk Araştırmaları Derneği
(“MÜHF-DER”) tarafından, yukarıda yer alan iletişim bilgilerime tanıtım, etkinlik vb.
ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını
ve MÜHF-DER’in gönderimin sağlanması için hizmet aldığı üçüncü kişilerle
paylaşılmasını, Aydınlatma Metni ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak
kaydı ile kabul ediyorum.
Elektronik ortamda onay alındıktan sonra ilgili sms no./e-mail adresine iletilecek onay
teyidi:
Hangi iletişim türü kullanılıyorsa ona iletilmeli, hem SMS hem e-mail alındı ise her ikisine de
gönderilmelidir.
SMS için:
Elektronik iletişim adresiniz onayınız doğrultusunda MÜHF-DER tarafından ticari elektronik
iletilerin gönderilmesi amacı ile veritabanımıza kaydedilmiştir. Bizden ticari elektronik ileti
almak istemiyorsanız …… yazıp ……’a gönderebilirsiniz.
E-mail için:
Elektronik iletişim adresiniz onayınız doğrultusunda MÜHF-DER tarafından ticari elektronik
iletilerin gönderilmesi amacı ile veritabanımıza kaydedilmiştir. Bizden ticari elektronik ileti
almak istemiyorsanız buraya tıklayarak ticari elektronik ileti gönderimini durdurabilirsiniz.

