
 

 
 

PERSONEL KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ 

SÜRECİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ olarak, personellerimizin sağlık raporlarına ilişkin süreçte 

personellerimize ait Sağlık Raporu(Ad, Soyad, Sigorta Sicil No, T.C. Kimlik No, Teşhis/Tanı, 

Hastaneye Yatış Tarihi, Hastaneden Çıkış Tarihi) kişisel verilerini; Çalışanlar için iş akdi ve 

mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sürecinde kişinin sağlığının takip 

edilebilmesi, personellerin sağlık promosyonlarından (kan bağışı, özel hastane anlaşması)  vb. 

süreçlerden yararlanmasının sağlanabilmesi, acil durum süreçlerinin yürütülebilmesi, insan 

kaynakları ve iş sağlığı süreçlerinin yürütülebilmesi ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak 

kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak, 6698 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 2 nci fıkrasında yer 

alan “İlgili kişinin açık rızası” hukuki sebebi doğrultusunda, Kişisel verileriniz veri sorumlusu 

sıfatıyla ERCİYES ÜNİVERSİTESİ tarafından ilgili sağlık raporunun birimimize sunulması suretiyle 

otomatik olmayan yöntemlerle personel özlük dosyasına ve personel kayıtlarının tutulduğu 

elektronik ortamda işlenmektedir. Bu kapsamda sizlerin Üniversitemiz ile paylaştığı kişisel 

veriler, Üniversitemizin ilgili birimlerine yalnızca gerekli olan bilgilerle sınırlı olarak ve hukuki 

uyuşmazlıklarda talep edilmesi halinde ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır. Yurt dışına 

aktarımı söz konusu değildir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. 

Maddesinde yer alan taleplerinizi, 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ERCİYES 

ÜNİVERSİTESİ’ nin “Yenidoğan Mahallesi Turhan Baytop Sokak No:1 38280 TALAS / KAYSERİ” 

adresine yazılı olarak veya Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, Üniversitemizin Genel 

Evrak Birimine kimliğini tespit edici bir belge ile şahsen teslim ederek veya 5070 sayılı 

Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir 

elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “Üniversitenin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)” 

adresi olan erciyesuni@hs01.kep.tr adresini kullanarak gönderebilirsiniz. Üniversitemize 

iletilen talepler, hemen ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. İşlemin ücret gerektirmesi 

halinde; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7 inci maddesinde 

belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.  

Üniversitemiz iş bu aydınlatma metni üzerinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni düzenlemeler getirilmesi halinde 

değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 


