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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 
 KİŞİSEL VERİLERIN KORUNMASINA İLİŞKİN  

İŞLEME, SAKLAMA VE İMHA POLITIKASI 

I. GİRİŞ 

1.1.  Politikanın Amacı 

Anayasa’nın “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 20. maddesi ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Hakkında Kanun (“Kanun”) ve yürürlükte bulunan yönetmelik ve tebliğ hükümleri uyarınca Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi (“Üniversite”) tarafından elde edilen kişisel verilerin işlenmesi, veri sahiplerinin 
(çalışanlar (akademik personel, idari personel, hizmetli personel) çalışan adayları, öğrenciler, öğrenci 
adayları, mezun öğrenciler, stajyer/kısmi süreli çalışan öğrenciler, PAMER danışanları, ziyaretçiler ve 
diğer üçüncü kişilerin vb.) başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinin korunması 
ve kişisel verileri işleyen veri sorumlusunun hukuka uygun olarak veri işleme faaliyetini gerçekleştirmesi, 
elde edilen kişisel verilerin korunması, işlenmesi, saklanması, gerektiğinde silinmesi, yok hale getirilmesi 
ve anonim hale getirilmesine dair imha süreci esaslarının belirlenmesi bu Politika’nın amacını 
oluşturmaktadır. 

1.2.  Politikanın Kapsamı 

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilginin kişisel veri olarak Üniversite 
tarafından veri sorumlusu sıfatıyla 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 hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi her türlü işlemin veri 
işleme faaliyeti olarak kabul edildiğinden hareketle Üniversite tarafından gerçekleştirilen veri işleme 
faaliyetinin usul ve esaslarının oluşturulması bu Politika’nın kapsamını belirlemektedir. 

1.3.  Politikanın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması 

İşbu Politika, yürürlükte bulunan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 Sayılı Yüksek Öğretim 
Personel Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 
Disiplin Yönetmeliği, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Devlet 
Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Arşiv Yönetmeliği, Standart Dosya Planı 
İle İlgili 2005/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi, ilgili mevzuat ve başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Hakkında Kanun, 30286 sayılı Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ve 30224 sayılı 
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik olmak 
üzere, Kurul tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun 
hazırlanmıştır. Üniversite tarafından Politika’nın yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta 
değişiklik olması ve Politika’nın söz konusu değişiklikle uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen 
hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, karar ve 
rehberler Üniversitemiz tarafından takip edilmekte, Politika ile öngörülen kurallar güncel tutulmaktadır. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050325-10.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050325-10.htm
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1.4.  Politikanın Yürürlüğü 

Politika, Üniversite’ye ait www.gidatarim.edu.tr internet sitesinde yayımlanmış olup, yayımı tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 

II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR  

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 

6698 sayılı Kanun’un 12. maddesine göre veri sorumlusu; 

• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, 
• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, 
• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak 

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla 
yükümlüdür.  

Açıklanan nedenlerle Üniversite, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, 3. kişilere aktarılmasını 
ve açıklanmasını, yetkisiz erişimlerin ve başkaca yollar ile ortaya çıkan güvenlik eksikliklerini önlemek 
için güvenlik tedbirlerini uygulamaktadır. Alınan idari ve teknik tedbirlere ilişkin açıklamalar VI. 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN ALINAN İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER kısmında 
yer almaktadır. 

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması 

Niteliği gereği hassasiyet arz eden ve 3. kişilerin eline geçmesi halinde veri sahibi kişilerin mağduriyetine 
veya ayrımcılığa uğramasına sebep olabilecek veriler Kanun kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak 
kabul edilmiştir. Özel nitelikli kişisel veriler, kişinin ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 
mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza 
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerinden oluşmaktadır. 
Veri sahibi ilgili kişinin açık rızası olmaksızın özel nitelikli kişisel veriler işlenemez. 

Üniversite tarafından özel nitelikli kişisel verilerin korunması için gerekli tüm tedbirler alınmakta olup bu 
tür verilerin olabildiğince elde edilmemesi ve işlenmemesi esastır.  

III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi 

Kanun’un 4. maddesi uyarınca kişisel verileriniz işlenmesinde uygulanacak ilkeler şunlardır: 

• Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma, 
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 
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• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, 
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 

Üniversite tarafından elde edilen kişisel veriler, Kanun’da öngörülen istisnalar hariç olmak üzere, ilgili 
kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kişisel verileriniz aşağıda gösterilen hallerde açık rıza olmaksızın 
işlenebilir: 

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki 
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması 
için zorunlu olması, 
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

3.3. Açık Rıza Alınması Yükümlülüğünün İstisnaları 

a)  Kanunlarda açıkça öngörülmesi 

Veri işleme şartlarından birisi kanunlarda açıkça öngörülmüş olmasıdır. Kişisel verilerin işlenebileceğine 
dair kanunlarda yer alan hükümler veri işleme şartı oluşturabilmektedir. Böyle bir durumda ilgili kişinin 
açık rızasının alınması aranmamaktadır. 

b) Fiili imkânsızlık 

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik 
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu 
olunan hallerde ilgili kişinin kişisel verileri açık rızası alınmaksızın işlenebilmektedir. 

c) Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması 

Veri sahibi kişinin tarafı olduğu bir sözleşmenin kurulması veya sözleşmenin ifası sürecinde veri işlemenin 
zorunlu bulunması halinde açık rıza alınmaksızın kişisel verinin işlenmesi gündeme gelebilmektedir. 

d) Üniversitenin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi 
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Veri sorumlusu sıfatıyla Üniversitemizin yerine getirmesi gereken hukuki yükümlülüklerin ifası amacıyla 
açık rıza alınmaksızın kişisel veriler işlenebilmektedir. 

e) İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması 

Veri sahibi ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş bulunan kişisel veriler, başka bir deyişle herhangi bir şekilde 
kamuya açıklanmış olan kişisel veriler açık rıza alınmaksızın işlenebilmektedir. Bu durumda dahi 
alenileştirilmiş olan kişisel veri amacı dışında kullanıma konu olamaz. 

f) Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olan hallerde ilgili kişinin kişisel verilerinin 
açık rızası olmaksızın da işlenmesi mümkündür. 

g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için zorunlu olması 

Kişisel verilerin işlenmesi veri sorumlusu açısından zorunlu bulunup da veri işleme faaliyeti ilgili kişinin 
temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek ise açık rıza alınmaksızın kişisel veriler işlenebilir. 

Veri sorumlusunun meşru menfaati, gerçekleştirilecek olan işleme sonucunda elde edeceği çıkara ve 
faydaya yöneliktir. Veri sorumlusunun elde edeceği fayda; meşru, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğü ile 
yarışabilecek yeterli düzeyde etkin, belirli ve hâlihazırda mevcut olan bir menfaatine ilişkin olmalıdır. Veri 
sorumlusunun gerçekleştirdiği güncel aktivitelerle ilişkili ve ona yakın gelecekte fayda sağlayacak bir işlem 
olması gerekmektedir. 

3.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi Kanun’un 6. maddesine tabi olup ilgili kişinin açık rızası olmaksızın 
işlenmesi yasaktır. 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve 
kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik 
tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Bu kapsamda yer 
alan veriler sınırlı sayıda olup yorum yoluyla genişletilemez. 

Özelliği gereği özel nitelikli kişisel veriler, öğrenilmesi halinde ilgili kişinin ayrımcılığa ve mağduriyete 
uğramasına neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı 
şekilde korunmaları gerekmektedir. 

a) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler  

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen 
hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir. 
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b) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler 

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu 
hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının 
planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve 
kuruluşlar tarafından işlenebilmektedir. 

3.5. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi 

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Üniversitemizin veri sorumlusu sıfatıyla veya yetkilendirdiği 
kişilerce, veri sahiplerine bilgilendirme yapılmaktadır. Yapılan bilgilendirmeye dair usul ve esaslar 
Üniversite tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metinlerinde 
belirtilmiş olup bilgilendirme özetle aşağıdaki unsurları içermektedir: 

• Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği, 
• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 
• Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 
• Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 
• Kanun’un 11. maddesinde gösterildiği üzere ilgili kişinin hakları. 

a) Veri sorumlusu ve temsilcisinin kimliği 

Kanun’un 10. maddesine göre veri sahiplerinden (çalışanlar (akademik personel, idari personel, hizmetli 
personel) çalışan adayları, öğrenciler, öğrenci adayları, mezun öğrenciler, stajyer/kısmi süreli çalışan 
öğrenci, PAMER danışanları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişiler vb.) elde edilen kişisel veriler veri 
sorumlusu sıfatıyla Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından işlenmekte olup ilgili birime ait iletişim 
kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi, gidatarimuniversitesi@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) 
adresi veya www.gidatarim.edu.tr adresinden sağlanabilir. 

b) Kişisel verilerin işlenme amaçları 

Kişisel verilerin işlenmesi belirli, açık ve meşru amaçlarla gerçekleştirilmekte olup veri sahiplerinin 
bilgilendirilmesi esasına dayanmaktadır. Elde edilen verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği Politika’nın V. 
ÜNİVERSİTEİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE 
İŞLEME AMAÇLARI kısmında yer almaktadır. 

c) Kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarılma amaçları 

Veri sorumlusunun, veri sahibini aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde kişisel verilerin aktarıldığı kişiler 
ve aktarılma amaçları açıkça belirtilmelidir. Kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmaksızın 3. kişilere 
aktarılamamaktadır. Üniversitemiz tarafından kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grupları ve aktarılma 
amaçları IV. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI kısmında gösterilmiştir. 

d) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi 

mailto:gidatarimuniversitesi@hs01.kep.tr
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Kanun’un 5 ve 6. maddesine uygun olarak, kişisel veri işleme şartlarından hangisine dayanılarak 
işlendiğinin veri sorumlusu tarafından açıkça belirtilmesi gerekir. Veri toplama yöntemi ve aracılığı, veri 
sorumlusunca belirlenmektedir. Kişisel verilerin işlenme şartları, yani hukuka uygunluk halleri, Kanunda 
(m.5-6) sınırlı sayıda sayılmış olup, bu şartlar genişletilememektedir. 

Veri sorumlusu Üniversite tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin amacının öncelikli olarak açık rıza 
dışındaki işleme şartlarından birine dayanıp dayanmadığı değerlendirmesi yapılmakta, eğer bu amaç 
Kanunda belirtilen açık rıza dışındaki şartlardan en az birini karşılamıyorsa, bu durumda veri işleme 
faaliyetinin devamı için kişinin açık rızasının alınması yoluna gidilmektedir.  

IV.  KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI  

4.1. Yurt İçi Aktarım 

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Ancak: 

• 5 inci maddenin ikinci fıkrasında, 
• Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6’ncı maddenin üçüncü fıkrasında 

belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. 

Buna göre, kanunlarda açıkça öngörülmesi (1), fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak 
durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin ya da bir başkasının hayatı veya vücut 
bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (2), bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan 
doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (3), 
veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (4), ilgili kişinin kendisi 
tarafından alenileştirilmiş olması (5), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin 
zorunlu olması (6), ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 
meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde ilgili kişiye ait kişisel veriler açık rızası 
alınmaksızın 3.kişilere aktarılabilecektir. 

Aynı zamanda, ilgili kişilere ait özel nitelikli kişisel verilerden sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel 
veriler, kanunlarda öngörülen hallerde; sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu 
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi, bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık 
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan 
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın 3. kişilere 
aktarılabilecektir. 

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz işbu politika metninde açıklanan amaçlar ve başta 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, Vakıf Yükseköğretim 
Kurumları Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede 
Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik, Lisansüstü Eğitim-Öğretim 
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Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği, Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği, 
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik, Yükseköğretim Kurumları 
Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği, Yükseköğretim 
Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu olmak üzere ilgili düzenlemeler çerçevesinde; Yüksek Öğretim Kurumu, Sosyal 
Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, CİMER, SABİM, 
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO), Avrupa Komisyonu, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye 
Ulusal Ajansı, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Çalışma Bakanlığı, 
Nüfus Genel Müdürlüğü, mahkemeler ve icra daireleri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk 
kuvvetleri, bankalar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sigorta şirketleri, işbirliği yapılan üniversiteler, 
tedarikçiler, basın organları ve diğer üçüncü kişiler vb. gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilmektedir. 

Üniversite tarafından işlenen kişisel verilerinizin aktarıldığı alıcı gruplarına dair bilgiler bu Politika’nın EK 
3 – Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları kısmında yer almaktadır. 

4.2. Yurt Dışı Aktarım 

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Şu kadar ki, Kanun’un 5. 
maddenin ikinci fıkrası ile 6. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel 
verinin aktarılacağı yabancı ülkede; 

● Yeterli korumanın bulunması, 
● Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri 
sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, 

kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. 

V. ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU 
VE İŞLENME AMAÇLARI 

Veri sahibi ilgili kişiler tarafından Üniversitemiz tarafından elde edilen veri kategorizasyonu ve kişisel 
verilerin işlenmesinde gözetilen amaçlar her bir ilgili kişi kategorisi için internet sitemizde yer alan 
aydınlatma metinlerinin ilgili kısımlarında gösterilmiştir. 

VI. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN ALINAN İDARİ VE TEKNİK TEDBİRLER  

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve kişisel verilere 
erişilmesinin önlenmesi için Üniversite tarafından idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. 

Kişisel veri güvenliğinin sağlanması için Üniversite tarafından işlenen tüm kişisel verilerin neler 
olduğunun, bu verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin gerçekleşme olasılığının 
belirlenmesi yoluna gidilmekte; bu riskler belirlenirken kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veri olup 
olmadığı (1), mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik seviyesi gerektirdiği (2), güvenlik ihlali halinde ilgili 
kişi bakımından ortaya çıkabilecek zararın niteliği ve niceliği (3) dikkate alınmaktadır. 
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Bu risklerin tanımlanması ve önceliğinin belirlenmesinden sonra; söz konusu risklerin azaltılması ya da 
ortadan kaldırılmasına yönelik kontrol ve çözüm alternatifleri; maliyet, uygulanabilirlik ve yararlılık 
ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmekte, gerekli teknik ve idari tedbirler planlanarak uygulamaya 
konulmaktadır. 

6.1. İdari Tedbirler 

Kişisel veri güvenliğini zedeleyecek saldırılar ile siber güvenliğe ilişkin, çalışanların sınırlı bilgileri olsa 
dahi ilk müdahaleyi yapmaları, kişisel veri güvenliğinin sağlanması konusunda büyük önem taşımaktadır. 
Bu nedenle veri sorumlusu sıfatıyla iç organizasyonumuzdaki farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları 
gerçekleştirilmektedir. 

Çalışanların, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmaması ve paylaşılmaması gibi konular hakkında 
gerekli eğitimin verilmesi, çalışanlara yönelik farkındalık çalışmaları yapılması ve güvenlik risklerinin 
belirlenebildiği bir ortam oluşturulması; veri sorumlusu nezdinde çalışan herkesin hangi konumda 
çalıştığına bakılmaksızın kişisel veri güvenliğine ilişkin rol ve sorumlulukları, görev tanımlarında 
belirlenmesi ve çalışanların bu konudaki rol ve sorumluluğunun farkında olması sağlanmaktadır. Öte 
yandan çalışanların işe alınma süreçlerinin bir parçası olarak gizlilik anlaşmaları imzalanmakta, çalışanların 
güvenlik politika ve prosedürlerine uymaması durumunda devreye girecek bir disiplin süreci 
yürütülmektedir. 

Kişisel veri güvenliğine ilişkin uygulanan politika ve prosedürler belirlenmiş ve bunlarda herhangi bir 
değişiklik olması halinde değişikliğin çalışanlara bildirilmesi ve açıklanması amacıyla eğitimler yapılarak 
veri güvenliği ve güvenliğe ilişkin tehditler hakkındaki bilgilendirmeler güncel tutulmaktadır. 

Kişisel verilerin korunması hakkında Üniversite’nin mevzuatsal yükümlülüklerini yerine getirmek, 
politikaların uygulanmasını sağlamak ve denetlemek ve bunların işleyişine yönelik önerilerde bulunmak 
amacıyla; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen birim üyeleri arasından Üniversite Rektörü 
tarafından Kişisel Verileri Koruma Komisyonu oluşturulmuştur. 

Diğer yandan kişisel veri içeren fiziksel ortamlarda gerekli güvenlik önlemleri alınmakta olup bu ortamların 
yangın, sel vb. dış risklere karşı güvenliği sağlanmaktadır. 

Aşağıda yer alan tabloda veri güvenliğinin sağlanması adına alınmakta olan idari önlemlerin özeti 
verilmiştir: 

İdari Tedbirler 
Kişisel Veri İşleme Envanterinin Hazırlanması 
Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama ve İmha Konularında Kurumsal Politikaların Hazırlanması 
ve Uygulanması 
Veri Aktarımına ve Veri Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Sözleşmelerin Düzenlenmesi ve İmza 
Edilmesi (Veri Sorumlusu-Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu-Veri İşleyen Arasında)  
Gizlilik Taahhütnamelerinin Temini 
Kurum İçi Periyodik ve/veya Rastgele Denetimlerin Yapılması 
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Risk Analizlerinin Yapılması 
İş Sözleşmelerine Kanuna Uygun Hükümler İlave Edilmesi  
Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesine İlişkin Disiplin Yönetmeliklerinin ve KVKK Yönergelerinin 
Hazırlanması 
Kanun Kapsamındaki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesinin ve Oluşturulan Politikaların 
Uygulanmasının Denetiminin Sağlanması için KVK Komisyonunun Oluşturulması 
Kurumsal İletişimin Sağlanması (Kriz Yönetimi, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri, İtibar 
Yönetimi vb.) 
Çalışanlar İçin Bilgi Güvenliği ve Kanunlara İlişkin Eğitim ve Farkındalık Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Bildirimin Yapılması ve Takibi 
Kişisel Veri Güvenliği Politika ve Prosedürlerin Belirlenmesi ve Yayınlanması 
Kişisel Veri Güvenliği Sorunlarının Hızlı Bir Şekilde Raporlanması 
Kişisel Veri Güvenliğinin Takibinin Yapılması 
Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedarik, Geliştirme Ve Bakımı Kapsamındaki Güvenlik Önlemlerinin 
Alınması 
Çalışanlar İçin Veri Güvenliği Hükümleri İçeren Disiplin Düzenlemelerinin Oluşturulması 
Görev Değişikliği Olan veya İşten Ayrılan Çalışanların Bu Alandaki Yetkilerinin Kaldırılması 
İmzalanan Sözleşmelerde Veri Güvenliği Hükümlerine Yer Verilmesi 
Mevcut Risk ve Tehditlerin Belirlenmesi 
Özel Nitelikli Kişisel Veri Güvenliğine Yönelik Protokol ve Prosedürlerin Belirlenmesi ve Uygulanması 

6.2. Teknik Tedbirler 

Kişisel veri içeren bilgi teknoloji sistemlerimin internet üzerinden 3. kişilerin yetkisiz erişim ve tehditlerine 
karşı korunması amacıyla alınan tedbirler arasından güvenlik duvarı ve ağ geçitleri kullanılmaktadır. 
Kullanılan güvenlik duvarı ile bilgi ağına gerçekleşen ihlallerin durdurulması sağlanmakta, ağ geçidi ile 
çalışanların kişisel veri güvenliği bakımından tehdit teşkil eden internet siteleri veya online platformlara 
erişimlerinin kısıtlanması sağlanmaktadır. 

Ayrıca yazılım ve donanımların düzgün biçimde çalışması ve sistemler için alınan güvenlik tedbirlerinin 
yeterli olup olmadığına ilişkin düzenli kontroller sağlanmaktadır.  

Kişisel veri içeren sistemlere erişim sınırlandırılmış olup bu kapsamda idari ve akademik birimlerdeki 
çalışanlara yapmakta oldukları iş ve görevler ile yetki ve sorumlulukları için gerekli olduğu ölçüde erişim 
yetkisi tanınmakta, kurum e-posta adresi / kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle ilgili sistemlere erişim 
sağlanmaktadır. Söz konusu şifreler oluşturulurken kişisel bilgilerle ilişkili ve kolay tahmin edilecek rakam 
ya da harf dizilerinden mümkün olduğunca kaçınılmaktadır. Görev değişikliği olan veya işten ayrılan 
çalışanların bu alandaki yetkileri ise ivedilikle kaldırılmaktadır. 

Veri sorumlusu organizasyonu içinde erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturulmakta, kötü amaçlı 
yazılımlardan korunmak için ayrıca, bilgi sistem ağını düzenli olarak tarayan ve tehlikeleri tespit eden anti-
virüs, anti-spam gibi ürünler kullanılmaktadır.  
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Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmakta olup veri 
güvenliğinin sağlanması adına kişisel veri içeren kağıt ortamındaki evraklar ile sunucular, yedekleme 
cihazları, CD, DVD, USB ve benzer diğer saklama cihazlarının yalnızca yetkili personelin erişimine açık 
tutulması ve bu konuda fiziksel güvenliğin artırılması için gerekli önlemler alınmaktadır. 

Aşağıda yer alan tabloda veri güvenliğinin sağlanması adına alınmakta olan idari önlemlerin özeti 
verilmiştir: 

Teknik Tedbirler 

Yetki Matrisi 

Yetki Kontrol Sistemi 

Erişim Loglarının Düzenli Tutulması 

Kullanıcı Hesap Yönetimi 

Kapalı Sistem Ağ 

Ağ Güvenliği 

Şifreleme 

Sızma Testi 

Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri 

Log Kayıtlarının Kullanıcı Müdahalesi Olmayacak Şekilde Tutulması 

Yedekleme ve Yedeklenen Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama 

Güvenlik Duvarları 

Güncel Anti-Virüs Sistemleri 

Siber Güvenlik Önlemlerinin Alınması ve Uygulanmasının Sürekli Takibi 

Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme 

Kişisel Veri İçeren Fiziksel Ortamlara Giriş Çıkışlarla İlgili Gerekli Güvenlik Önlemlerinin Alınması 

Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin Sağlanması 

VII. BİNA, TESİS GİRİŞLERİ İLE BİNA VE TESİS İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ 
İŞLEME FAALİYETİ 
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7.1. Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyeti 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında Üniversite binaları, kampüsü, bahçe alanları, 
koridorlar, kütüphane binasında; diğer taraftan yemekhane, öğrenci evi, laboratuvar, Psikolojik Danışma 
Merkezi, Kariyer Merkezi, Öğrenci Toplulukları Odası girişlerinde, otopark ve çevresinde güvenliğin 
sağlanması, Üniversitenin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerin korunması amacıyla 
kamera ile izleme faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Kamera ile izleme faaliyeti Kanun ile uyumlu olarak 
yürütülmekte olup gerek Kanun’da gerekse de işbu Politika’da sayılan veri işleme şartları kapsamında 
gerçekleştirilmektedir.  

7.2. Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi 

Üniversite binaları, kampüsü ve tesislerine giriş çıkışların kontrolü ve takibi, güvenliği sağlanması amacıyla 
Üniversitemize ziyarette bulunan misafirlere ait kimlik bilgileri kişisel veri işleme faaliyetine konu 
edilmektedir. İşbu faaliyet kapsamında işlenen kişisel veriler yalnızca misafirlerin giriş ve çıkışlarının 
yapılması amacıyla sınırlı olarak gerçekleştirilmekte olup ilgili kişisel veriler elektronik veya fiziksel 
ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. 

VIII. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI 

8.1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri 

Kişisel veriler Kanun’un 4. maddesinin (b) ve (d) bentleri uyarınca gerektiğinde doğru ve güncel olmalı, 
ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmelidir. Bu 
kapsamda veri işleme faaliyetinde gözetilmesi gereken ilke ve kurallara uygun olarak işlenen ve Üniversite 
nezdinde tutulan kişisel verileriniz, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmekte; 
kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıkması halinde, 
bu yükümlülüğün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha süresi içinde silinmekte, yok edilmekte 
veya anonim hale getirilmektedir.  

Üniversitemiz tarafından verilerin saklanması ve imha süreçlerine ilişkin süreler, Ek-4-Kişisel Verileri 
Saklama Süreleri’nde yer almaktadır. Üniversitemiz tarafından Ek-4’te belirtilen süreler haricinde 
periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı azami 6 ay ile sınırlı tutulmuştur. Kişisel verilerin 
saklanma süreleri ise kural olarak Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Yükseköğretim 
Kurumları Arşiv Yönetmeliği’ne tabi olup işbu mevzuata göre kural olarak kişisel veriler; birim 
arşivlerinde 1-4 yıl arası, kurum arşivlerinde ise 10-14 yıl arası saklanacaktır. Ancak özel Kanun hükümleri 
ve zaman aşımı süreleri saklıdır. 

Üniversitemiz, kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde Kanun’un 
4.maddesinde gösterilen genel ilkeler ile 12. maddesinde gösterilen teknik ve idari tedbirlere uygun hareket 
etmektedir. 

Tarafımızca kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine dair bütün işlemler 
kayıt altına alınmakta olup kanuni yükümlülük gereğince en az 3 yıl süreyle muhafaza edilmektedir. 
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Verilerin saklanması ve imhasına ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen birim üyeleri 
arasından Üniversite Rektörü tarafından görevlendirilen Kişisel Verileri Koruma Komisyonu üyeleri; 
kişisel verilerin saklanması ve imhası politikasının yürütülmesi ve gözetiminden sorumlu kişilerdir. 

8.2. Kişisel Verileri Silme, Yok Etme ve Anonimleştirme Yükümlülüğü 

Üniversite tarafından işlenmiş kişisel veriler, Kanun’un 7. maddesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
tarafından hazırlanan 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kişisel Verilerin 
Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde re’sen veya ilgili veri sahibinin talebi üzerine 
silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi 
esnasında; çalışanların bilgi güvenliği ve imha süreçlerine ilişkin bilgilendirilmesi, kişisel verilerin 
tutulduğu veri kayıt ortamının niteliğine göre en uygun yöntemin tercih edilmesi, veri güvenliğine ilişkin 
düzenli ve periyodik bakım ve takip çalışmalarının yapılması, teknolojik ve teknik açıdan gerekli en güncel 
imha sistemlerinin kullanılması, otomatik silme komutlarının verilmesi, silinen verilere erişim ve silinen 
verileri tekrar kullanma ve geri getirme yetkisinin kaldırılması gibi gerekli idari ve teknik tedbirler 
alınmaktadır. 

a) Kişisel verilerin silinmesi 

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar 
kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. 

Silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü 
teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

b) Kişisel verilerin yok edilmesi 

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri 
getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin yok 
edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. 

c) Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette 
kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. 

Kişisel verilerinizin anonim hale getirilmesi için Üniversitemiz tarafından gerekli her türlü teknik ve idari 
tedbirler alınmakla birlikte kişisel veri saklama ve imha politikamıza uygun yöntemler uygulanarak anonim 
hale getirilmektedir. 

8.3. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Teknikleri 
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Üniversitemiz tarafından işlenmiş kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi 
teknikleri aşağıda gösterilmiş olup, işlenen kişisel verinin niteliğine göre tekniklerden hangisinin 
uygulanacağı değişiklik gösterebilmektedir. 

Bunun için öncelikle silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemine konu teşkil eden kişisel verilerin 
belirlenmesi (1), erişim yetki ve kontrol matrisi ya da benzer bir sistem kullanarak her bir kişisel veri için 
ilgili kullanıcıların tespit edilmesi (2), ilgili kullanıcıların erişim, geri getirme, tekrar kullanma gibi 
yetkilerinin ve yöntemlerinin tespit edilmesi (3), ilgili kullanıcıların kişisel veriler kapsamındaki erişim, 
geri getirme, tekrar kullanma yetki ve yöntemlerinin kapatılması ve ortadan kaldırılması (4) gerekmektedir. 

Kişisel verilerin silinmesinde izlenen yol şu şekildedir: 

• Uygulama türü çözümlerde silme komutu verme, 
• Kağıt ortamında bulunan verilerde karartma, kesilme veya görünemez hale getirme, 
• Taşınabilir medyada bulunan verilerde uygun yazılımlar kullanarak silme işlemi. 

Kişisel verilerin yok edilmesinde izlenen yol şu şekildedir: 

• Optik medya ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi suretiyle fiziksel 
yok etme,  
• Kağıt veya elektronik ortamda yapılan diğer yok etme işlemleri. 

8.4. Kişisel Veri Kayıt Ortamları 

Kişisel veri kayıt ortamı, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin 
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı ifade 
etmektedir. 

Veri sahibi ilgili kişilere ilişkin kişisel veriler, Üniversitemiz tarafından 6098 Sayılı KVKK hükümleri başta 
olmak üzere, ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli 
bir şekilde aşağıda belirtilen veri kayıt ortalarında saklanmaktadır:  

a) Teknik kayıt ortamları:  

• Bilgisayar ortamı, 
• Merkezi sunucular, 
• Optik diskler (CD, DVD vb.), 
• Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.), 
• Bilgi güvenliği cihaz ve yazılımları, 
• Tamamen veya kısmen otomatik veri kayıt sistemleri (Kart okuyucu, parmak izi okuyucu makine ve 
araçlarının sunucuları) 

b) Teknik olmayan veri kayıt ortamları: 
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• Kâğıtlar,  
• Manuel veri kayıt sistemleri  
• Yazılı, basılı, görsel ortamlar, 
• İlgili idari ve akademik birimlerin dolapları. 

8.5. Kişisel Verilerin İmha Edilmesini Gerektiren Sebepler  

Üniversite tarafından veri sahibi ilgili kişilere ilişkin kişisel veriler, bunlarla sınırlı olmamak üzere başta;  

• Kanun’un 4. maddesinde yer alan genel ilkeler,  
• İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi, 
• Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık 
rızasını geri alması, 
• Veri sahibi ilgili kişinin kişisel verilerin imha edilmesine ilişkin talepte bulunması,  
• Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin yasal yükümlülüklerin sona ermesi, 
• Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması, 
• Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve saklamaya devam 
edilmesinin gerektiren haklı bir nedenin olmaması 

gibi amaç ve sebeplerle imha edilmektedir. 

IX. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 

9.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

6698 sayılı Kanun gereğince, veri sahibi sıfatıyla: 

• 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 verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
• 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme, 
• Eksik veya yanlış işleme halinde bunların düzeltilmesi ile verilerin silinmesi veya yok edilmesine 
ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin 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 uğranılması halinde zararın 
giderilmesini talep etme  

haklarınız bulunmaktadır. 
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9.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 

İlgili kişi veri sahibi tarafından Kanun’un uygulanması ile ilgili talepler, kvk@gidatarim.edu.tr irtibat e-
posta adresine, gidatarimuniversitesi@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine veya Melikşah 
Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080 Meram / Konya adresine yazılı biçimde Üniversitemize iletilmelidir. 
Başvuru taleplerinde Üniversite tarafından internet sitesinde yayımlanan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nun 
kullanılması gerekmektedir.  

9.3. Üniversitemizin Başvurulara Cevap Vermesi 

Başvuru talebinin niteliğine göre en kısa sürede Üniversite tarafından sonuçlandırılmaktadır. Bu süre 30 
günü aşamaz. Şu kadar ki, işlemin herhangi bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilir. 

EK – 1: Tanımlar 

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, 

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya 
belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini, 

Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini, 

Doğrudan tanımlayıcılar: Tek başlarına, ilişki içinde oldukları kişiyi doğrudan açığa çıkaran, ifşa eden 
ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcıları, 

Dolaylı tanımlayıcılar: Diğer tanımlayıcılar ile bir araya gelerek ilişki içinde oldukları kişiyi açığa çıkaran, 
ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcıları, 

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,  

İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi 
ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı 
yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri, 

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini, 

Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, 

Karartma: Kişisel verilerin bütününün, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle 
ilişkilendirilemeyecek şekilde üstlerinin çizilmesi, boyanması ve buzlanması gibi işlemleri, 

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak 
kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı, 

mailto:kvk@gidatarim.edu.tr
mailto:gidatarimuniversitesi@hs01.kep.tr
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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, 

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, 

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, 

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya 
tüzel kişiyi, 

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, 

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

EK – 2: Kişisel Veri Sahipleri (İlgili Kişiler) 

Veri Sahibi 
Kategorileri 

Açıklama 

Çalışan 
Üniversite bünyesinde akademik ve idari birimlerde ve ihale kapsamında 
akdedilen hizmet tedarik sözleşmesi çerçevesinde çalışan kişileri ifade 
etmektedir. 

Çalışan Adayı 
Üniversitenin akademik veya idari birimlerinde ilan edilen kadrolarda görev 
almak üzere Üniversiteye fiziken veya elektronik yollarla başvuruda bulunan 
kişilerdir. 

Öğrenci Üniversitemizde ön kayıt veya kesin kayıt yaptırarak Üniversitemizden 
eğitim hizmeti alan kişileri ifade etmektedir. 

Öğrenci Adayı 
Üniversitemizde eğitim hizmeti almak üzere Üniversitemize başvuran ancak 
henüz ön/kesin kayıt yaptırmayan veya öğrenci değişim programlarıyla 
eğitim almak üzere Üniversitemize başvuran kişileri ifade etmektedir. 

Stajyer / Kısmi 
Zamanlı Çalışan 
Öğrenci 

Üniversitemiz bünyesinde eğitimini aldığı mesleği, meslek bilgisini artırmak 
için uygulamalı olarak kullanan ve yarı zamanlı olarak çalışan öğrencileri 
ifade etmektedir. 

Psikolojik Danışma 
Merkezi Danışanları 

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Psikolojik Danışma Merkezi’ne 
başvurarak psikolojik danışmanlık destek ve hizmeti alan Kurum içi ve dışı 
gerçek kişileri ifade etmektedir. 
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Tedarikçi 
Üniversitemiz tarafından düzenlenen ihaleler kapsamında kendisinden 
mal/ürün/hizmet tedarik edilen ve kendisiyle iş ve işlemler yapılan gerçek 
kişiler ile tüzel kişi çalışanları ifade etmektedir. 

Ziyaretçi Üniversite yerleşkesini veya internet sitesini ziyaret eden 3. kişileri ifade 
etmektedir. 

İlgili Diğer Üçüncü 
Kişiler 

Açıklanan ilgili kişiler dışında kalıp Üniversitemiz tarafından kişisel veri 
işleme faaliyeti gerçekleştirilen gerçek kişilerdir. 

EK – 3: Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları 

Aktarılan Kişi/Birim Aktarılma Amacı 

Yüksek Öğretim Kurumu Eğitim hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında mevzuat gereği bilgilerin 
aktarılması. 

Sosyal Güvenlik Kurumu 
Çalışanların, stajyer ve kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin sigorta 
işlemlerinin yürütülmesi kapsamında işlemlerinin gerçekleştirilmesi 
amacıyla mevzuat gereği bilgilerin aktarılması. 

Avrupa Komisyonu, T.C. 
Dışişleri Bakanlığı, 
Türkiye Ulusal Ajansı, 
Konya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Konya İl Göç 
İdaresi Müdürlüğü, 
Çalışma Bakanlığı 

Uluslararası değişim programları faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında 
öğrenci ve akademik personellere ilişkin bilgi ve belgelerin 
paylaşılması/aktarılması. 

Diğer Yetkili Kamu 
Kurum ve Kuruluşları, 
Mahkemeler ve Kolluk 
Kuvvetleri 

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının, mahkemelerin ve kolluk 
kuvvetlerinin Üniversitemizden talep ettiği bilgi ve belgelerin amacıyla 
sınırlı olarak paylaşılması/aktarılması. 

Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofisi 
(CBİKO) 

CBİKO staj faaliyetlerinin ve zorunlu Kariyer Planlaması derslerinin 
yürütülmesi kapsamında faaliyetlerle sınırlı olarak bilgi ve belgelerin 
paylaşılması/aktarılması. 

Konsolosluklar 
Uluslararası değişim programları ve faaliyetlerinin ve vize başvuru 
işlemlerinin yürütülmesi kapsamında öğrenci ve akademik personellere 
ilişkin bilgi ve belgelerin paylaşılması/aktarılması. 

Bankalar 
Öğrencilere, çalışanlara ve hizmet tedarik edilen üçüncü kişilere burs, 
maaş, ödenti, yolluk, destek, teşvik, ücret, hizmet bedeli vb. adı altında 
gerekli ödemelerin yapılması kapsamında aktarılan bilgiler. 
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Diğer Üniversiteler 

Üniversitemizin öğrenci ve çalışanlarının katılım gösterdiği değişim 
programları, görevlendirme, staj programları, projeler, bilimsel 
etkinlikler vb. faaliyetler dahilinde yerel ve uluslararası diğer 
üniversiteler ile yapılan iş birlikleri kapsamında gerekli bilgilerin 
aktarılması. 

İntihal Engelleme Ve 
Tespit Programları Veri 
Tabanları 

Kütüphane kullanıcılarının Üniversite aracılığıyla intihal engelleme ve 
tespit programlarından yararlanmasının sağlanması amacıyla programa 
kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olarak kişisel 
verilerin paylaşılması/aktarılması. 

Tedarikçiler 

Üniversitemiz tarafından düzenlenen ihaleler kapsamında 
mal/ürün/hizmet tedarik edilen ve kendisiyle iş ve işlemler yapılan 
tedarikçi kimselerden hizmetlerin temin edilmesi faaliyetinin yürütülmesi 
amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin aktarılması. 

İş Birlikçiler ve Çözüm 
Ortakları 

Üniversitenin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere hizmet temin edilen 
veya öğrencilere staj veya iş imkanı sunulması gibi amaçlarla iş birliği 
yapılan firmalar, sivil toplum örgütleri ve diğer kurum ve kuruluşlara 
kişisel verilerin aktarılması. 

Hukuk Birimleri 
Üniversitenin hukuki haklarının tesisi, kullanılması ve korunması 
kapsamında hukuki destek almak amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin 
aktarılması. 

EK – 4: Kişisel Verileri Saklama Süreleri 

Kişisel Veri Kaynağı Süre Periyodik İmha 
Süresi 

Satın Alma İşlemleri 15 Yıl    6 Ay 

Tedarikçilere İlişkin Veriler Hukuki İlişki Sona Erdikten 
Sonra 10 Yıl 

6 Ay 

Üniversite Bünyesinde Alınan Kurul Kararları 15 Yıl 6 Ay 

Biyometrik Veriler 
Açık Rıza Geri Alınmadıkça 

Hukuki İlişki Sona Erene 
Kadar 

6 Ay 

Özel Hukuka Tabi Sözleşmeden Kaynaklı 
İlişkilerde İşlenen Kişisel Veriler  

Sözleşmenin Sona Ermesine 
Müteakip 10 Yıl 

6 Ay 
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Vergisel Kayıtlara İlişkin Kişisel Veriler 5 Yıl 6 Ay 

Ziyaretçilerin Kişisel Verileri 2 Yıl 6 Ay 

CCTV Kameraları Uyarınca Güvenlik Amaçlı 
Olarak İşlenen Kişisel Veriler (Kamera Kayıtları) 90 Gün 

6 Ay 

Etkinlik Kayıtları 2 yıl 
6 Ay 

İnternet Ağının Kullanılması, İnternet Giriş ve 
Uzaktan Bağlantı esnasında İşlenen Trafik 
Bilgileri (Örn: IP adres, verilen hizmetin başlama 
ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türüvb.) 

2 Yıl 

6 Ay 

Çerezler ve Log Kayıtları 6 Ay – En Fazla 2 Yıl 6 Ay 

Çevrim içi Ziyaretçilere İlişkin Trafik Bilgileri 2 Yıl 
6 Ay 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu İşlemleri 10 Yıl 6 Ay 

Öğrenci Seçme-Yerleştirme-Giriş Sınav 
İşlemleri 

5 Yıl 6 Ay 

Öğrenci Özlük İşleri Süresiz  6 Ay 

Diploma Defteri 101 Yıl 6 Ay 

Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri 10 Yıl 6 Ay 

Öğrenci Kayıt Yenileme/Ders Seçme 10 Yıl 6 Ay 

Öğrenci Katkı Payları / Öğrenim Ücretleri 10 Yıl 6 Ay 

Öğrenci Sınavları 2 Yıl 6 Ay 

Öğrenci Sınav Sonuçları, Not Ve Başarı 
Çizelgeleri 

10 Yıl 6 Ay 
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Stajyer Öğrenci İşlemleri 10 Yıl 6 Ay 

Öğrenci İzin İşleri (Bilimsel Ve Eğitim, 
Kültürel, Sportif, Sağlık Sorunu Nedenleriyle) 

10 Yıl 6 Ay 

Sağlık ve Rapor İşleri 10 Yıl 6 Ay 

Belge İşlemleri (Öğrenci Belgesi, Askerlik İşleri, 
Vize İşleri, Transkriptler, Öğrenci Kimliği 

10 Yıl 6 Ay 

Nakil, Kayıt Dondurma Ve Kayıt Silme 10 Yıl 6 Ay 

Danışman Atama İşleri  10 Yıl 6 Ay 

Tez İşleri Süresiz Olarak Kurumda 
Saklanır 

6 Ay 

Mezuniyet İşleri Süresiz Olarak Kurumda 
Saklanır 

6 Ay 

Burslar Ve Krediler 10 Yıl 6 Ay 

Yurt (Öğrenci Evleri) Başvuru Ve Kayıt İşleri 
Ve Dosyaları  

10 Yıl 6 Ay 

Kısmi Zamanlı Çalışma İşleri 10 Yıl 6 Ay 

Öğrenci Sağlık Raporu İşlemleri 10 Yıl 6 Ay 

Öğrenci Konseyi Ve Temsilciliği 10 Yıl 6 Ay 

Öğrenci Toplulukları, Birlikleri vb. 10 Yıl 6 Ay 

Öğrenci Değişim Programları Süresiz 6 Ay 

Akademik ve İdari Personel Dosyaları 101 Yıl  6 Ay 
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Hizmetli Personel Dosyaları Hukuki İlişkinin Sona 
Ermesinden İtibaren 10 yıl 

6 Ay 

Öğretim Elemanının Yerleştirme İşlemleri 15 Yıl 6 Ay 

Öğretim Elemanı Değişim Programları 15 Yıl 6 Ay 

Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursları 15 Yıl 6 Ay 

Akademik Kadro İşlemleri 15 Yıl 6 Ay 

Akademik Personel Görevlendirmeleri 15 Yıl 6 Ay 

Yabancı Uyruklu Akademik Personel İstihdamı 15 Yıl 6 Ay 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 5 Yıl 6 Ay 
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU 

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (“Veri Sorumlusu” veya “Üniversite”) olarak, 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 11. maddesinde belirtilen ve veri sahiplerine tanınan haklarınızın 

bulunduğunu belirtmek isteriz.  

Veri sahibi ilgili kişi olarak, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında kişisel verilerle ilgili taleplerinizi işbu İlgili Kişi Başvuru 

Formu (“Başvuru Formu”)’nu kullanarak tarafımıza gönderebilirsiniz.  

1. İLGİLİ KİŞİ HAKLARI 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (“Üniversite”) olarak, (“Kanun”)’un 11. maddesinde belirtilen ve veri 

sahiplerine tanınan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz.  

Veri sahibi ilgili kişi olarak, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında kişisel verilerle ilgili taleplerinizi işbu Veri Sahibi Başvuru 

Formu (“Başvuru Formu”)’nu kullanarak tarafımıza yazılı biçimde ve Türkçe olarak iletebilirsiniz. 

Başvuru Formu ile aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz:  

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileriniz işlenmiş ise bunlara ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ile bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, 

f) Kanun ve mevzuata uygun olarak işlenmiş kişisel verilerin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 

kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

i) Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

 

 

 

2. BAŞVURU YOLU 
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Kanun’un 11. ve 13. maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatını taşıyan Üniversitemize yapılacak olan 

başvurular, www.gidatarim.edu.tr adresindeki işbu formun kendi kimlik bilgilerini içerecek şekilde 

doldurup çıktısı alınarak ve ıslak imzalı olarak, 

• Veri Sahibi ilgili kişi iş bu Başvuru Formunu ıslak imzalı olarak “Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 

42080 Meram/Konya” adresine şahsen ya da özel olarak vekalet verilmiş yetkili temsilcisi aracılığıyla elden 

iletmek suretiyle, 

• Veri Sahibi iş bu Başvuru Formunun ıslak imzalı dilekçe ile “Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 

42080 Meram/Konya adresine noter aracılığıyla posta ile iletmek suretiyle, 

• Veri Sahibi iş bu Başvuru Formunun ıslak imzalı kopyasını, üniversitenin kayıtlı elektronik posta 

(KEP) adresine gidatarimuniversitesi@hs01.kep.tr  güvenli elektronik imza veya mobil imzası aracılığıyla, 

• Veri Sahibi iş bu Başvuru Formunun ıslak imzalı kopyasını, Üniversitemize daha önce bildirilen ve 

veri kayıt sistemimizde kayıtlı bulunan kendi elektronik posta adresini kullanarak kvk@gidatarim.edu.tr  

eposta adresine iletilmek suretiyle yapabilecektir.  

2.1. BAŞVURU SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ 

Kanunun 11. maddesi uyarınca yapacağınız başvurunuzla ilgili sizi tanıyabilmemiz için aşağıdaki bilgileri 

doldurmanızı rica ederiz. 

Adı Soyadı  

T.C. Kimlik Numarası  

Tebligata Yarar Tebligat 

Adresi 

 

Başvuru Sahibi Yabancı ise 

Pasaport Numarası 

 

Telefon Numarası  

Tebligata Yarar E-Posta 

Adresi 

 

Yukarıda tarafımıza sunulan kişisel verileriniz başvurunuzun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve 

sizinle irtibata geçilebilmesi amacıyla alınmakta olup, başka bir amaçla veri işlemeye konu olmayacaktır. 

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, başvurunuzun Üniversite’ye ulaştığı tarihten itibaren 

yedi (7) iş günü içinde, Üniversitemiz veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime 

geçebilecek, bu hususta gerekirse sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir. Talebimiz üzerine 

bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekecektir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak 

iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin Kanun’un 13/2 maddesinde belirtilen otuz (30) günlük 

mailto:gidatarimuniversitesi@hs01.kep.tr
mailto:kvk@gidatarim.edu.tr
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süre askıya alınacaktır. Vermiş olduğunuz bilgilerin yanlış, eksik olması veya güncel olmaması sebebiyle 

doğabilecek hatalardan ve zararlardan dolayı sorumluluk tarafımıza ait değildir. 

2.2. BAŞVURU SAHİBİ İLE ÜNİVERSİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Lütfen Üniversitemiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Öğrenci, öğrenci adayı, mezun öğrenci, çalışan, 

akademik personel, idari personel, hizmetli personel), çalışan adayı, eski çalışan, ziyaretçi, iş 

birlikçi/çözüm ortağı, üçüncü kişi firma çalışanı, vb.) 

☐ Öğrenci   ☐ Mezun Öğrenci 

☐ Öğrenci Adayı ☐ Çalışan 

☐ Çalışan Adayı ☐ Eski Çalışan 

Çalışılan Yıllar:  

☐ Stajyer / Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci ☐ Psikolojik Danışma Merkezi Danışanı 

☐ Ziyaretçi ☐ İş Birlikçi / Çözüm Ortağı 

☐ Üçüncü Kişi Kurum/Firma Çalışanı 

Çalışılan firma ve pozisyon bilgisi: 

 

☐ Diğer: (lütfen belirtiniz) 

Üniversitemiz nezdinde iletişim kurmuş olduğunuz departman: 

 

Konu: 

 

2.3.   BAŞVURU SAHİBİNİN TALEBİ:  

Talep No  Talep Konusu  Seçiminiz (lütfen 

doldurun)  

1  Üniversitenizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek 

istiyorum.  

  

☐ 

2  Eğer Üniversiteniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme 

faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.  

  

☐ 
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*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (b)  

3  Eğer Üniversiteniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme 

amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını 

öğrenmek istiyorum.  

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (c)  

  

☐ 

4  Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere 

aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.  

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (ç)  

☐ 

5  Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve 

bunların düzeltilmesini istiyorum.  

Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız 

ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak 

gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh gibi)  

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (d)  

Düzeltilecek  

veri;  

6  Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun 

olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin 

ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;  

a) Silinmesini talep ediyorum.  

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.  

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (e)  

Sadece bir kutu 

işaretlenebilir. 

a) ☐  

b) ☐ 

 

 

 

 

 

7  Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 

5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.  

Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi   "Seçiminiz"   alanına 

yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek 

olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi)  

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (f)  

Düzeltilecek  

veri;  

8  Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun 

olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin 

ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin 

aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde;  

Sadece bir kutu 

işaretlenebilir.  

  

a) ☐ 
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a) Silinmesini talep ediyorum.  

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum.  

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (f)   

b) ☐ 

9  Üniversiteniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran 

otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz 

neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu 

sonuca itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz 

sonucunu "Seçiminiz" alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen 

belgeleri ek olarak gönderiniz.  

*Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (g)  

Analiz Sonucu 

Orta ya Çıkan 

Veri;  

10  Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. 

Bu zararın tazmini talep ediyorum.  

Kanuna aykırılığa konu olan hususu "Seçiminiz" alanına yazınız ve 

destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul 

kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.)  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11/1 (h)  

Kanuna 

Aykırılığa Konu 

Olan Husus;  

  11 Diğer: Lütfen başvurunuza ilişkin özel bir veri türüne dair yukarıdakilerden farklı bir 

bilgi almak istiyorsanız talebinizi yazınız. 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Üniversitenize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 

13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.  

Başvuru Sahibi Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişinin; 

Adı Soyadı:  

 

Başvuru Tarihi:  

 

 İmza  :  
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EKLER (Varsa başvurunuza ilişkin ek belgeleri aşağıda listeleyiniz.) 

1- 

2- 

3- 

3. BAŞVURU CEVABI 

Lütfen yapmış olduğunuz başvuruya hangi yolla cevap verileceğini seçiniz. 

☐Tebligat adresime gönderilmesini istiyorum.   

☐Elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. (Bu şekilde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) 

☐Elden teslim almak istiyorum (Vekaletname olmaksızın başkasına adına başvuru cevabı verilmemektedir, 

vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 

4. DİĞER HUSUSLAR 

Yazılı başvurular, veri sorumlusu Üniversitemize ve/veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarihte; diğer 

yöntemlerle yapılan başvurular, başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarihte yapılmış sayılır. Yapmış 

olduğunuz başvuruya ilişkin cevap en geç talebinizin Üniversite’ye tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde 

seçmiş olduğunuz adrese gönderilecektir. 

Yapmış olduğunuz başvuru cevabını yazılı biçimde talep ettiğiniz takdirde 10 sayfaya kadar başvurunuz 

ücretsiz sonuçlandırılır. 10 sayfanın üzerindeki cevaplarda ise mevzuatı gereği Kişisel Verileri Koruma 

Kurumu’nca belirlenen tarifeye göre aşan her sayfa başına ücret talep edilir.  
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ 

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Bundan böyle kısaca “Üniversite” olarak anılacaktır.) tarafından veri 

sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; Üniversite’ye yerleşen 

öğrencilerin kayıt işlemleri ve öğrenim süresi boyunca eğitim öğretim mevzuatı kapsamında 

gerçekleştirilecek işlemlerinin yürütülmesi kapsamında öğrencilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, 

sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, 

mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.  

1. İLGİLİ KİŞİ 

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, Üniversiteye ön-kayıt ve kesin kayıt yaptıran 

öğrenciler kapsamındaki gerçek kişilerdir. 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden 

Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.  

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar 

ve hukuki sebepler dahilinde Üniversite tarafından işlenmektedir. 

Veri İşleme Faaliyeti: Öğrenci Ön-Kayıt Süreçlerinin Yürütülmesi 

Durum Bilgileri 

(Engel Durumu ve Oranı, Kan Grubu, Medeni 

Durumu, Askerlik Durumu, Yabancı Dil Seviyesi, 

Şehit Yakınlığı ve Derecesi, Gazi Yakınlığı ve 

Derecesi, Desteğe İhtiyaç Bilgisi) 

Aile Durumu Bilgileri 

Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• Öğrenci Ön-Kayıt İşlemlerinin 

Yürütülmesi 

• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Yükseköğretim Mevzuatı ve Üniversite İç 

Düzenlemeleri Kapsamında Eğitim 

Faaliyetinden Kaynaklı Hakların Tesis 



 

31 

 

(Anne – Baba Adı, Soyadı, Aile Sosyal Güvencesi, 

Aile Geliri, Aile Kira Gideri, Anne-Baba Öğrenim 

Durumu, Anne-Baba Çalışma Durumu, Vefat 

Durumu, Aylık Gelir Durumu, Mesleği, Kardeş 

Sayısı, Okuyan Kardeş Sayısı, Kişisel Bilgi İzin 

Durumu  

Aile İletişim Bilgileri 

(Adres, Posta Kodu, Telefon) 

Diğer Bilgiler 

(Sosyal Güvenlik Durumu ve Numarası, 

Mezuniyet Türü, Mezun Olduğunuz Okul Adı, 

Mezuniyet Tarihi ve Notu, Önceki Üniversite 

Durumu, Önceki Üniversite / Bölüm Adı, Ders 

Muafiyet Talebi, Üniversitede İkametgahı, 

Lisanslı Sporcu ise Dalı, Banka ve IBAN Bilgisi) 

Başvuru Bilgileri 

(Sporcu Konseyi Üyeleri, Fakülte Kulüp Üyeliği) 

Yatay/Dikey Geçişle Üniversite Bilgileri 

(Üniversite, Fakülte Adı, Hazırlık Okuma 

Durumu, Diğer Üniversite Adı, Program Adı, 

Kayıt Tarihi, Yatay/Dikey Geçişle Gittiği 

Üniversite Bilgileri, Üniversite, Fakülte ve 

Program Adı) 

Edilmesi İle Çeşitli Akademik Ve İdari 

İşlemlerin Yapılması 

• Öğrencilere Üniversitenin Öğrenci 

Otomasyon Sistemine Kaydının Yapılması 

ve Hesap Bilgilerinin Öğrencilere İletilmesi  

• Öğrencilerle İletişim Süreçlerinin 

Yürütülmesi  

• Herhangi Bir Uyuşmazlık, Bilgi Teyidi 

Durumunda Doğrulama Yapılabilmesi, 

• Kayıt Avantajları Konusunda 

Değerlendirme Yapılabilmesi 

• Engellilik/Gazi Yakınlığı/Şehit Yakınlığı 

olan Öğrencilere Pozitif Ayrımcılık 

Yapılması 

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından aşağıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 

Kanun’un 5. maddesinde belirtilen, 

• Kişisel verilerin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması 
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• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 

Öğrenci kayıt formunda veya engelli öğrenci birimi ile olan iletişiminiz kapsamında beyan etmiş 

olduğunuz engelliliğinize dair veriler,  

• Açık rıza 

hukuki sebebine dayanılarak öğrenimin tüm öğrenciler için eşit koşullarda sürdürülebilmesi amacıyla 

işlenecektir. Bu amaçla tarafınıza sunulacak olan pozitif ayrımcılık faaliyetlerinden yararlanmak 

istemiyorsanız lütfen bu bilgiyi KGTÜ yetkilileriyle ve çalışanları paylaşmayınız. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ÖSYM sonuç sistemi aracılığıyla, YÖK tarafından aktarım yoluyla 

ve tarafınızca doldurulan önkayıt formları ve diğer formlar aracılığıyla elde edilmesi vasıtasıyla 

toplanmaktadır. 

Veri İşleme Faaliyeti: Öğrenci Kayıtlarının Yapılması ve Eğitim Süreçlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler 

Kimlik Bilgileri 

(T. C. Kimlik No, Seri No, Adı Soyadı, Cinsiyet, 

Önceki Öğrenci No, Doğum Yeri, Tarihi, Nüfus 

İl / İlçe / Ülke, Baba/Anne Adı, Medeni Hali, 

Mahalle, Köy, 2. Uyruk, Cilt, Aile Sıra No / Sıra 

No, Veriliş Nedeni / Yeri, Veriliş Tarihi / Kayıt 

No, Diğer İl-İlçe, Son Kullanma Tarihi / Tipi / 

Kan Grubu) 

İletişim Bilgileri 

Aile Adresi; Adres, Posta Kodu, İl/İlçe, Telefon) 

Şahsi (Adres, Posta Kodu, İl/İlçe, Telefon) 

Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• Öğrenci Kayıt İşlemlerinin Yürütülmesi 

• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Yükseköğretim Mevzuatı ve Üniversite İç 

Düzenlemeleri Kapsamında Eğitim 

Faaliyetinden Kaynaklı Hakların Tesis 

Edilmesi İle Çeşitli Akademik Ve İdari 

İşlemlerin Yapılması 

• Yatay/Dikey Geçiş Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Öğrencilere Üniversitenin Öğrenci Otomasyon 

Sistemine Kaydının Yapılması ve Hesap 

Bilgilerinin Öğrencilere İletilmesi,  
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Diğer Bilgiler 

(1., 2., ve 3. Cep Telefonu, 1. ve 2. E-Posta, Url, 

Web, Orcid) 

Harç Para İadelerinde Kullanılacak Banka 

Bilgileri 

(Banka Adı, Şube Adı, Şube Kod, Hesap No, 

Iban No, Hesap Sahibi Adı Soyadı, Kart 

Bilgileri) 

Akademik Bilgileri 

(Öğrenci No, Dosya No, Durumu (Aktif vs.), 

Fakülte, Bölüm, Program, Bağlı Olduğu 

Müfredat, Sınıf / İlave Dönem, Kayıt Nedeni / 

Tarihi, Öğrenim Durumu / Ayrılış Tarihi, 

Danışmanı, Öğrenim Tipi, Öğrenci Tipi, Ders 

Kayıt Işlem Türü, Diğer Danışmanı, Çap/Yan 

Dal Durumu, YÖKSİS Not Baremi, Ortalama 

Hesap Tipi, A. P. Okuma Nedeni, Ana Öğrenci 

No) 

Askerlik Bilgileri 

(Askerlik Durumu (Tecilli vs.), Tecil Tarihi, 

Terhis Tarihi, Alınış Tarihi, İşlem Tarihi, Son 

Sorgulama Tarihi, Askerlik Durumu, Askerlik 

Erteleme/İptal Edebilme Durumu, Erteleme Bitiş 

Tarihi, Askerlik Dairesi, Adres, Telefon, 

Askerlik Şubesi, Bölge Ad/Şube Kodu, E-Posta, 

Faks) 

 

 

• Öğrencilerle İletişim Süreçlerinin Yürütülmesi 

ve Bilgilendirme/Duyuru Yapılabilmesi 

• Uzaktan Eğitim Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Etkinlik Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Üniversite Bünyesinde Bulunan Öğrenci 

Kulüplerine Üye Olunabilmesi, Kulüp Çatısı 

Altında Yapılan Çalışmalardan, Etkinliklerden 

ve Organizasyonlardan Yararlanılabilmesi; 

Ayrıca Dernek, Vakıf, Sivil Toplum Kuruluşu 

ve/veya Sendikalarla Herhangi Bir İş birliği 

ve/veya Bağlantısı Bulunan Bir Kulübe Üye 

Olunması Halinde, Bu Üyelik İle İlgili 

Kanunlarda Öngörülen Kayıtların 

Tutulabilmesi 

• Yargı Organlarının ve/veya İdari Makamların 

İstediği Bilgi Ve Belge Taleplerinin Yerine 

Getirilmesi 

• Kimlik Kartı Üretimi, Basımı ile Çeşitli 

Akademik Ve İdari İşlemlerin Yapılması 

• Fiziki Mekân Güvenliğinin Temini İçin 

(Kamera Kayıtları, Turnike/Kartlı Geçiş 

Sistemleri) Vasıtasıyla Takip Yapılması  

• Öğrencinin Derse Devam Durumunun Takip 

Edilmesi 

• Öğrenci Mezuniyet ve İlişik Kesme 

İşlemlerinin Yürütülmesi 

• Öğrenci Bilgi Sistemi www.gidatarim.edu.tr 

İnternet Sitesi Gibi Kullanılan Sistemler 

Aracılığıyla Toplanan Kullanıcı İnternet 

Erişim İzleri/Loglarının Kaydedilmesi ve 

Hukuki Önlemler Alınarak Bu Amaçların 
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Kayıt Evrakları 

(Yirmi Yaş Üstü Askerlik Belgesi, ÖSYM Sonuç 

Belgesi, İkametgah Belgesi, Adli Sicil Belgesi, 

12 Adet Fotoğraf, Askerlik Belgesi, Lise 

Diploması, Kayıt Harç Makbuzu, Engel Durum 

Belgesi, Şehit Gazi Yakını Belgesi, Getireceği 

Tarih) 

Genel Bilgiler 

(Eğitim Bilgileri, Ceza Bilgileri, Hazırlık 

Durumu, Kredi Ve Burs Bilgileri, Kulüp 

Bilgileri, Etkinlik Ve Diğer Bilgiler, Yönetim 

Kurulu Kararları, Akademik Faaliyetler, Tez 

Bilgileri, Kayıt Dondurma Bilgileri, Onur/Y. 

Onur Bilgileri, Akademik Faaliyet Jürileri) 

YÖKSİS Güncelleme Bilgileri 

(Güncelleme Tarihi, Değişiklik Tarihi) 

Durum Bilgileri 

(Ek Sınav Durumu, Sınav Sayısı,Askerlik 

Durumu, Hazırlık Sınıfı Durumu, Notu, Dönem 

Sayısı, Katkı / Öğrenim Ücreti, Grup, Web Kilit, 

Yurt Durumu, Bilgi Notu) 

Otomatik Hesaplanan Özet Bilgileri 

(Normal Süre, Azami Süre, Hesaplanan Sınıf, 

Okuduğu Yıl, Akademik Faaliyet / Tez Sayısı 

Çap Kaydı, Yan Dal Kaydı, Ceza Durumu, Kayıt 

Dondurma, Katkı / Öğrenim Ücreti, Değişim 

Programı) 

ÖSYM Bilgileri 

Gerçekleştirilmesi İçin Bilgi İşlem 

Altyapılarına Aktarılması, 

• Elektronik veya Fiziki Ortamlarda Yasal 

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi ve 

Arşivlenmesi 

• Engellilik/Gazi Yakınlığı/Şehit Yakınlığı olan 

Öğrencilere Pozitif Ayrımcılık Yapılması 
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(Öğrenci No, ÖSYM Tipi, Yılı ve Puanı, Puan 

Türü, Girdiği Bölüm Tercih Sayısı, Girdiği 

Bölüm Kodu, Yerleşmede Kullanılan Puan 

Yüzdesi, Yerleşmede Kullanılan Puan Başarı 

Sırası, MSG Başarı Puanı, Okul Birincisi, Adı 

Soyadı, Baba – Anne Adı, Doğum Günü, Doğum 

Ayı, Doğum Yılı) 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından aşağıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

Kanun’un 5. maddesinde belirtilen, 

• Kişisel verilerin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 

Öğrenci kayıt formunda veya engelli öğrenci birimi ile olan iletişiminiz kapsamında beyan etmiş 

olduğunuz engelliliğinize dair veriler,  

• Açık rıza 

Hukuki sebebine dayanılarak öğrenimin tüm öğrenciler için eşit koşullarda sürdürülebilmesi amacıyla 

işlenecektir.  

Bu amaçla tarafınıza sunulacak olan pozitif ayrımcılık faaliyetlerinden yararlanmak istemiyorsanız 

lütfen bu bilgiyi KGTÜ yetkilileriyle ve çalışanlarıyla paylaşmayınız. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz çeşitli iletişim kanallarıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz basılı 

ve elektronik belgeler, sosyal medya platformları ve çeşitli mecralarda halihazırda tarafınızca 

paylaşılmış bilgilerin elde edilmesi vasıtasıyla toplanmaktadır. 
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Veri İşleme Faaliyeti: Öğrenci Talep/Başvuru/İtiraz Süreçlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler 

(Ad-Soyadı, T.C. Kimlik No., Öğrenci 

Numarası, Üniversite Kayıt 

Tarihi/Fakülte/Bölüm/Program Bilgileri, 

Sınıf/Dönem Bilgisi, Öğrenci Puan Bilgisi, 

İletişim Bilgileri, Telefon/GSM Bilgileri, E-

Posta Bilgileri, Transkript, Adres Bilgisi, Telefon 

Numarası, Sınav Sonucu Bilgisi, Öğrenim 

Dilimini Gösterir Belge, Öğrenci Belgesi, 

Öğrenim Ücreti Ödendiğine Dair Dekont, Alınan 

Ders İçeriği Bilgileri, Görsel Kayıtlar: Vesikalık 

Fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Kayıtlı 

Olunan Yükseköğretim Kurumu Bilgisi, Disiplin 

Belgesi, Yatay Geçiş Uygunluk Belgesi) 
 

Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• Kurum içi ve Kurum Dışı Yatay/Dikey 

Geçiş Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Tek Ders Sınavı Başvuru Süreçlerinin 

Yürütülmesi 

• Sınav ve Tezlere İlişkin 

Değerlendirmelere İtiraz Süreçlerinin 

Değerlendirilmesi 

• Disiplin Süreçlerinin Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî 

Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından 

aşağıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda;  

• Kişisel verilerin işlenmesinin bir hakkın 

tesisi, kullanılması veya korunması için 

zorunlu olması, 

hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz çeşitli 

iletişim kanallarıyla tarafımıza iletmiş 

olduğunuz basılı ve elektronik belgeler, 

halihazırda tarafınızca paylaşılmış bilgilerin elde 

edilmesi vasıtasıyla toplanmaktadır. 
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Veri İşleme Faaliyeti: Bilgi İşlem Süreçlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler 

Şifre Değişikliği Alanında, 

(Ad Soyadı, Öğrenci Numarası, T. C. Kimlik 

Numarası, Telefon Numarası, Bağlı Bulunan 

Enstitü/Fakülte/Birim, İmza / Tarih) 

Bilgi Teknolojileri Alanında, 

(İnternet Giriş-Çıkış Tarih Bilgisi, IP Adres 

Bilgisi, Kullanılan İşletim Sistemi, Tarayıcı 

Bilgisi) 

Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• Öğrenci E-Posta Adreslerinin ve 

Hesaplarının Oluşturulması 

• Öğrenci Şifre Oluşturulma ve Değişiklik 

Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî 

Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından 

aşağıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda;  

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c 

bendinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması 

veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

Bilgi Teknoloji alanında elde edilen 

verileriniz, kanunlarda öngörülmesi (5651 

Sayılı Kanun) hukukî sebebine dayanılarak 

işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz çeşitli 

iletişim kanallarıyla tarafımıza iletmiş 

olduğunuz basılı ve elektronik belgeler, 

halihazırda tarafınızca paylaşılmış bilgilerin elde 

edilmesi ve log kayıtlarının tutulması vasıtasıyla 

toplanmaktadır. 
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Veri İşleme Faaliyeti: Üniversite Yerleşkesinin Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler 

Görsel Kayıtlar 

 

 
 

Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• Fiziki mekân güvenliğinin temini için 

(kamera kayıtları, turnike/kartlı geçiş 

sistemleri) vasıtasıyla takip yapılması 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî 

Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından 

aşağıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda;  

• İlgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek 

kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olması 

  hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CCTV 

kameraları vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Veri İşleme Faaliyeti: Üniversite Yerleşkesinin İçerisindeki Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler 

Sağlık Verileri (sağlık raporları, tarafımıza 

iletmiş olduğunuz sağlık bilgileriniz, 

engelliliğinize ilişkin bilgiler, kan grubunuz) 

Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• Sağlık Hizmetlerinden Yararlanılması 

• Öğrenci ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği 

Süreçlerinin Yürütülmesi 
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Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî 

Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından 

aşağıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda;  

• Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım 

hizmetlerinin yürütülmesi  

hukuki sebebine dayanmaksızın açık rızaya gerek 

olmadan işlenebilmektedir. 

Ancak Öğrenci Başvuru Formunda belirtmiş 

olduğunuz sağlık verileriniz (kan grubu, 

engellilik durumu) 

• Açık Rıza 

hukuki sebebine dayanarak işlenebilmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz üniversite 

yerleşkesinde bulunan sağlık personelleri, 

PAMER çalışanları tarafından veyahut kendi 

ilettiğiniz sağlık raporları, elektronik ve fiziki 

formlar vasıtasıyla toplanmaktadır. 

 

3.    KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Toplanan kişisel verileriniz Üniversite tarafından; kariyer planlaması dersi kapsamında Yetenek Kapısı 

(CBİKO) ile, Kariyer Merkezi aracılığı ile anlaşmalı bulunan kurumlar ile, yukarıda  belirtilen amaçlar 

dahilinde Üniversitenin işbirliği içerisinde bulunduğu tedarikçi çalışanları ve yetkilisi ile, hukuki 

uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde Yükseköğretim Kurumu ve diğer adli 

makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Kişisel verileriniz, yalnızca gerekli olduğu durumlarda ve yukarıda sayılan amaçlar çerçevesinde Kariyer 

Merkezi anlaşmalı kurum çalışanlarına gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının 

yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması durumlarda yurt dışı ile, Erasmus ve Erasmus+ Projesine 

başvurulması kapsamında Erasmus ve Erasmus+ Proje Koordinasyonu ile diğer yurt dışı programlarına 

başvurulması kapsamında ilgi yurt dışı program kurumları ile ve yine bu kapsamda yurt dışında bulunan 

yetkili ve anlaşmalı kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilmektedir. 
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5. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen 

yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak 

veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyad ve başvuru yazılı 

ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport 

numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise bildirime 

esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik 

posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye daha önce 

bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle 

kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir Cad. 

No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz durumunda 

Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz 

olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversite tarafından 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri 

sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt 

içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış 

işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak 

işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı 

olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

Üniversiteye yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri ve öğrenim süresi boyunca eğitim öğretim mevzuatı 

kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerinin yürütülmesi çerçevesinde öğrencilerden elde edilen veriler 

hakkında ayrıntılı bilgi elde etmek için Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kişisel Verilerin İşlenmesine 

İlişkin Öğrenci Başvuru Formu Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz. 

 

Uzaktan eğitim faaliyetleri çerçevesinde öğrencilerden elde edilen veriler hakkında ayrıntılı bilgi elde 

etmek için Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Uzaktan Eğitim 

Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz. 
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Yetenek Kapısı (CBİKO) tarafından yürütülen YTNKTV isimli online platform çerçevesinde Kariyer 

Planlaması Dersi kapsamında öğrencilerden elde edilen veriler hakkında ayrıntılı bilgi elde etmek için 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Kariyer Merkezi Aydınlatma 

Metni’ni inceleyebilirsiniz. 
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 
KISMİ ÇALIŞAN/STAJYER AYDINLATMA METNİ 

 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Bundan böyle kısaca “Üniversite” olarak anılacaktır.) tarafından veri 
sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; Üniversite’ye kısmi 
süreli olarak çalışan öğrencilerin ve stajyer işlemlerinin yürütülmesi kapsamında öğrencilerin kişisel 
verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak 
kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları 
çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.  
İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www.gidatarim.edu.tr 
adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metinleri çerçevesinde 
erişilebilmektedir. 
1. İLGİLİ KİŞİ 
Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, Üniversite’de stajyer ve kısmi çalışan sıfatıyla 
çalışan tüm öğrenciler kapsamındaki gerçek kişilerdir. 
2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 
Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından 
aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin 
sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime 
geçebilirsiniz.  
İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar 
ve hukuki sebepler dahilinde Üniversite tarafından işlenmektedir. 
3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEPLER 
VE TOPLAMA YÖNTEMLERİ 

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan kimlik bilgileri (kimlik fotokopisi 
kapsamında ad-soyadı, ana adı-baba adı vb.) fotoğraf, ikametgah bilgileri, müstehaklık belgesi, gelir 
durumuna ilişkin belgeler, sosyal güvenliği olmayanların annesi, babası ve kendisinin Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nda kaydı olmadığına dair belge, (25 yaş ve üzeri erkek öğrencilerden yalnızca kendileri için 
istenir.), birinci derece yakınlarından şehit veya gazi olan varsa, şehitlik veya gazilik belgesi, engelli olan 
öğrencilerin, engelli olduğunu gösteren sağlık raporu, deprem, sel gibi afetlerden zarar görenlerin, bu 
durumunu kanıtlayan belge, daha önce SGK kaydı varsa hizmet dökümü, kısmi zamanlı çalışma başvuru 
formu, stajyerlik başvuru formu işbu belgelere ek olarak ilgili birimin isteyeceği diğer belgeler; çalışan 
adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, Kanunun 5. maddesinde belirtilen 
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sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması hukuki dayanağı ile kısmen otomatik yollarla 
işlenecektir.  

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Toplanan kişisel verileriniz; iş akdinin ifası kapsamında maaş ödemelerinizin ve yan hak tesisinin 
gerçekleştirilebilmesi amacıyla ilgili bankalar ile; Üniversitemizin yasal yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesi kapsamında ve gerekli hallerde ilgili Bakanlıklar, Yükseköğretim Kurumu, Sosyal Güvenlik 
Kurumu, adli makamlar, kolluk kuvvetleri ve bilgi talep eden diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile; 
sözleşme işlemlerinizin yürütülmesi, Üniversitemizin haklarının tesisi, kullanılması ve korunması 
kapsamında hukuki destek almak amacıyla hukuk birimleriyle paylaşılmaktadır. 

5. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Kişisel verileriniz ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının yurt dışında 
bulunan veri merkezlerinde tutulması veya yurtdışında bulunan üniversitelerle yapılan iş birlikleri ve 
görevlendirme süreçleri kapsamında yurt dışı ile paylaşılabilmektedir. 

6. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen 
yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak 
veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru 
yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, 
pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise 
bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı 
elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye 
daha önce bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 
suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir 
Cad. No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz 
durumunda Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün 
içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 
Üniversite tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.   
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse 
buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun 
hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 
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hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 
etme haklarına sahiptir.  
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 
ORTAK PROGRAMDAN DİPLOMA PROGRAMINA GEÇİŞ 

AYDINLATMA METNİ 

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Bundan böyle kısaca “Üniversite” olarak anılacaktır.) tarafından veri 

sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; Üniversite’ye yerleşen 

öğrencilerin ortak programdan diploma programına geçiş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında öğrencilerin 

kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun 

olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları 

çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.  

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www.gidatarim.edu.tr 

adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metinleri çerçevesinde 

erişilebilmektedir. 

1. İLGİLİ KİŞİ 

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, öğrencilerin ortak programdan diploma 

programına geçiş başvurusu yapan öğrenciler kapsamındaki gerçek kişilerdir. 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından 

aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin 

sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime 

geçebilirsiniz.  

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, TOPLANMA YÖNTEMLERİ, HUKUKİ SEBEPLER VE 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Ortak programdan diploma geçiş süreçlerine ilişkin başvuru yaparken doldurduğunuz form dahilinde ve 

eklerinde bize ilettiğiniz: başvuru yapan öğrencinin ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, adayın halen kayıtlı 

olduğu fakülte ve programa ilişkin bilgiler (fakülte, program, öğrenci no., üniversiteye kayıt yılı, kayıtlı 

türü, ortak programı tamamladığı dönem), adayın geçiş yapmak istediği (diploma programı, puan 

türü/ağırlıklı genel not ortalaması, puan türü, AGNO, iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta, ikametgah 

adresi, il/ilçe), not döküm belgeleriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, öğrenci seçme ve yerleştirme 

süreçlerinin yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla Üniversite tarafından 

kısmen otomatik yollarla Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması 

veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine 
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getirebilmesi için zorunlu olması“ hukuki dayanaklarıyla işlenecek; bu amaçların gerçekleştirilmesi için 

gerekli olanla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır. 

4. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen 

yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak 

veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru 

yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, 

pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise 

bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı 

elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye 

daha önce bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 

suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir 

Cad. No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz 

durumunda Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün 

içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 

Üniversite tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse 

buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun 

hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 

vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme haklarına sahiptir. 
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 
ÖĞRENCİ FORMU AYDINLATMA METNİ 

 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Bundan böyle kısaca “Üniversite” olarak anılacaktır.) tarafından veri 

sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; Üniversite’ye yerleşen 

öğrencilerin kayıt işlemlerinin yürütülmesi kapsamında öğrencilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, 

sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, 

mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.  

1. İLGİLİ KİŞİ 

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, öğrenci başvuru formunu dolduran öğrenciler 

kapsamındaki gerçek kişilerdir. 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından 

aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin 

sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime 

geçebilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 

aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde Üniversite tarafından işlenmektedir. 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI, İŞLEME ŞARTLARI 

Yerleştirme sonuçlarına göre ÖSYM tarafından Üniversite’ye doğrudan iletilen ve Üniversite öğrenci 

kaydınız ile alakalı olarak doldurduğunuz öğrenci formu aracılığıyla bizzat Üniversite’ye iletilen;  

a. Kimlik Bilgileri (Öğrenci Numarası, Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, 

Uyruğu, Cinsiyeti, E-Posta Adresleri, İmza) ve İletişim Bilgileri (Öğrenci İkametgâh Adresi, Öğrenci GSM 

Telefonu), ÖSYM Bilgileri (Yerleştiğiniz Fakülte, Yerleştiğiniz Program, ÖSYS Puanınız ve Puan Türü, 

Başarı ve Tercih Sırası), Lise Bilgileri (Lise Adı, Lise Tür Adı, Lise Kol Adı), Aile Bilgileri (Anne – Baba 

Adı, Soyadı, Vefat Durumu, GSM Telefonu, Anne Baba Daimi İkametgah Adresi, Ev Telefonu)  

• Üniversite’ye yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri ve öğrenim süresi boyunca eğitim öğretim 

mevzuatı kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerinin yürütülmesi,  

• Yükseköğretim mevzuatı ve üniversite iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı 

hakların tesis edilmesi, kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması,  

• Öğrencilere üniversitenin öğrenci otomasyon sistemine kaydının yapılması ve hesap bilgilerinin 

öğrencilere iletilmesi, 
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• Öğrencilere Üniversite uzantılı e-posta hesabı tanımlanması ve e-posta hizmet sunulması,   

• Yükseköğretim Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatlar uyarınca eğitim-öğretim faaliyetinin 

gerçekleştirilebilmesi için öğrencilik statüsü ile ilgili süreçlerin planlanması ve icra edilmesi,  

• Üniversitemizin ve faaliyetlerinin tanıtılması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve 

danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, 

• Fiziki mekân güvenliğinin temini için (kamera kayıtları, turnike/kartlı geçiş sistemleri) vasıtasıyla 

takip yapılması,  

• Öğrencilerin talep ve şikayetlerinin alınması ve değerlendirilmesi,  

• İlgili hukuki süreçlerin yürütülmesi 

işleme amaçları dahilinde kişisel verilerin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için 

zorunlu olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenir. 

b. Ayrıca Beyanda Bulunmanız Durumunda İşlenecek Olan, 

b.1. Aile Durumu (Anne-Baba Meslek ve Gelir Durumu, Aile Şehit-Gazilik Durumu, Aylık Gelir Durumu, 

Mesleği, İş Adresi, İş Telefonu, Aile Medeni Durumu, Kardeş Sayısı ve Eğitim Durumları),  

• Üniversite tarafından işbu verilere ilişkin geçerli mevzuat ile bireysel olarak uygulanabilecek olan 

burs/öğrenim ücreti indirimi değerlendirmelerinde kullanmak amacıyla 

Üniversite tarafından bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

hukuki dayanağıyla işlenecek; bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı olarak yetkili kamu 

kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır.  

b.2. Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz  

b.2.1. Engellilik Bilgisi 

Engellilik verilerinizin işlenmesi öğrenci kayıt formunda veya engelli öğrenci birimi ile olan iletişiminiz 

kapsamında ayrıca beyan ettiğiniz engelliliğinize dair veriler, Üniversite tarafından bu konudaki açık 

rızanıza dayanılarak öğrenimin tüm öğrenciler için eşit koşullarda sürdürülebilmesi amacıyla işlenecektir.  

Bu amaçla tarafınıza sunulacak olan pozitif ayrımcılık faaliyetlerinden yararlanmak istemiyorsanız lütfen 

bu bilgiyi Üniversite yetkilileriyle paylaşmayınız.  

b.2.2. Kan Grubu Bilgisi 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (“Üniversite”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, öğrenci kayıt 

formunda kan grubunuza dair veriler, Üniversite tarafından bu konudaki açık rızanıza dayanılarak yalnızca 

sağlık alanında yardımlaşma faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenecektir.  
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Onay verdiğiniz takdirde, kan grubunuza dair verileriniz yalnızca sağlık alanında yardımlaşma 

faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenecek, kan bağışına ihtiyacı olan hasta kişilerin kan grupları ile kan 

grubunuz uyumlu olduğu takdirde iletişim bilgileriniz ilgi hasta kişi ve yakınlarına aktarılacaktır. 
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU 
AYDINLATMA METNİ 

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Bundan böyle kısaca “Üniversite” olarak anılacaktır.) tarafından veri 

sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; yatay geçiş 

başvurusunda bulunan öğrencilerin geçiş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında öğrencilerin kişisel verileri 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak 

kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları 

çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.  

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www.gidatarim.edu.tr 

adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metinleri çerçevesinde 

erişilebilmektedir. 

1. İLGİLİ KİŞİ 

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş başvurusunda 

bulunan öğrenciler kapsamındaki gerçek kişilerdir. 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından 

aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin 

sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime 

geçebilirsiniz.  

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, TOPLANMA YÖNTEMLERİ, HUKUKİ SEBEPLER VE 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Doldurduğunuz form dahilinde ve eklerinde bize ilettiğiniz:  

3.a. Kurumlar arası yatay geçiş süreçlerinde, 

Başvuru yapan öğrencinin ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, imza, adayın kayıtlı olduğu fakülte ve 

programa ilişkin bilgiler (fakülte, program, öğrenci no., sınıfı/dönemi, üniversiteye kayıt yılı, kayıtlı türü, 

ortak programı tamamladığı dönem), not döküm belgesi, adayın başvurduğu (diploma programı, öğrenci 

puanı, başvurduğu sınıf, bölüm/program), iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta, ikametgah adresi), ders 

içerikleri, ÖSYS/YKS sonuç belgesi, yatay geçiş uygunluk belgesi, kimlik belgesi, İngilizce yeterlilik 

belgesi, disiplin belgesi, kimlik belgesi, kesin kayıt sürecine dahil olan öğrencilerden ise başvuru için 
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istenen belgelerin orijinal ıslak imzalı sunulmamış belgelerin tamamı, görsel kayıtlar (vesikalık fotoğraf), 

öğrenim ücreti dekontu üzerinde bulunan kişisel veriler. 

3.b. Kurum içi yatay geçiş süreçlerinde, 

Başvuru yapan öğrencinin ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, imza, adayın kayıtlı olduğu fakülte ve 

programa ilişkin bilgiler (fakülte, program, öğrenci no., sınıfı/dönemi, üniversiteye kayıt yılı, kayıtlı türü, 

ortak programı tamamladığı dönem), not döküm belgesi, adayın başvurduğu (diploma programı, öğrenci 

puanı, bölüm/program), iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta, ikametgah adresi), ders içerikleri, öğrenci 

belgesi, ÖSYS/YKS sonuç belgesi üzerinde bulunan kişisel veriler. 

3.c. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş süreçlerinde,  

Başvuru yapan öğrencinin ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, imza, adayın kayıtlı olduğu fakülte ve 

programa ilişkin bilgiler (fakülte, program, öğrenci no., sınıfı/dönemi, üniversiteye kayıt yılı, kayıtlı türü, 

ortak programı tamamladığı dönem), not döküm belgesi, adayın başvurduğu (diploma programı, öğrenci 

puanı, bölüm/program), iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta, ikametgah adresi), not döküm belgesi, ders 

içerikleri, öğrenci belgesi, ek-1 madde belgesinde yer alan veriler, öğrenim dilini gösterir belge, 

ÖSYS/YKS sonuç belgesi, yatay geçiş uygunluk belgesi, kimlik belgesi, İngilizce yeterlilik belgesi, disiplin 

belgesi, kimlik belgesi, kesin kayıt sürecine dahil olan öğrencilerden ise başvuru için istenen belgelerin 

orijinal ıslak imzalı sunulmamış belgelerin tamamı, görsel kayıtlar (vesikalık fotoğraf), öğrenim ücreti 

dekontu üzerinde bulunan kişisel veriler iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, öğrenci seçme ve yerleştirme 

süreçlerinin yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla Üniversite tarafından 

kısmen otomatik yollarla Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması 

veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine 

getirebilmesi için zorunlu olması“ hukuki dayanaklarıyla işlenecek; bu amaçların gerçekleştirilmesi için 

gerekli olanla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır. 

4. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen 

yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak 

veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru 

yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, 

pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise 

bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı 

elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye 

daha önce bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 

suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir 
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Cad. No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz 

durumunda Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün 

içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 

Üniversite tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse 

buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun 

hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 

vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme haklarına sahiptir. 
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 
YURT DIŞI ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI 

 AYDINLATMA METNİ 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Bundan böyle kısaca “Üniversite” olarak anılacaktır.) tarafından veri 

sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; Üniversite 

yerleşkesinde yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla kişisel verileri elde edilen ziyaretçilerin 

kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun 

olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları 

çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.  

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www.gidatarim.edu.tr 

adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metinleri çerçevesinde 

erişilebilmektedir. 

1. İLGİLİ KİŞİ 

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, yurt dışı öğrenci değişim programına katılan 

öğrenciler dahilindeki tüm gerçek kişilerdir. 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından 

aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin 

sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime 

geçebilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 

aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde Üniversite tarafından işlenmektedir. 

Veri İşleme Faaliyeti: Yurt Dışı Değişim Programı Süreçlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler 

Başvuru Formu Kapsamında, 

• Ad-Soyadı 

• Kurum E-Posta Adresi 

• Öğrenci Numarası 

• T.C. Kimlik No 

• E-Posta 

Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• Yurtdışı Değişim Programlarına Başvuruların 

Alınması Ve Değerlendirilmesi 

• Yabancı Dil Seviyesinin Yeterliliğin Tespiti Ve 

Belgelendirilmesi 

• Vize Başvurusu Ve İkametgâh İzni İçin Gerekli 

Evrakların Hazırlanması Ve Sunulması 
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• Fakülte, Bölüm, Program 

• Transkript Bilgileri 

• İngilizce Sınav Notu 

• Not Ortalaması 

• Tercih Listesi 

• Referans Numarası 

• İmza 

Hibe Sözleşmesi Kapsamında, 

• Doğum Tarihi 

• Adres 

• Uyruk 

• E-Posta 

• Öğretim Yılı 

• Öğrenim Kademesi 

• Tamamlanan Yükseköğrenim 

Yılı Sayısı 

• Banka Hesabı 

• Anlaşma Türü 

• Sigorta Bilgileri 

• Fotoğraf 

• Euro Banka Hesap Bilgileri 

• Pasaport Bilgileri 

• Diploma Fotokopisi 

• Vize Bilgisi 

• Engellilik Bilgisi 

• Acil Durum Kişisine ait Ad-

Soyadı, Cep Telefonu Bilgisi 

• Harcamalara Dair Her Türlü 

Bilgi ve Belge 

• İlgili Konsolosluğa Öğrencinin Kendisi Tarafından 

Sunulmak Üzere Gönderen Kurum Yazısı 

Düzenlenmesi Ve Öğrenciye Teslim Edilmesi 

• Katılım Belgesi, Derslere Devam Sertifikası, Geliş 

Gidiş Onay Belgesi, Kabul Mektubunu Gibi 

Belgelerin Düzenlenmesi Ve Teslim Edilmesi 

• Yurtdışı Değişim Programları Kapsamında 

Üniversitemize Gelen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri 

ve Öğrenim Süresi Boyunca Eğitim Öğretim 

Mevzuatı Kapsamında Gerçekleştirilecek 

İşlemlerinin Yürütülmesi 

• Hibe Ödemeleriyle İlgili Süreçlerin Planlanması, 

Raporlanması, Takip Edilmesi ve Ödemelerin 

Gerçekleştirilmesi 

• Yükseköğretim Kanunu ve İlgili İkincil Mevzuatlar 

Uyarınca Eğitim-Öğretim Faaliyetinin 

Gerçekleştirilebilmesi İçin Öğrencilik Statüsü İle 

İlgili Süreçlerin Planlanması Ve İcra Edilmesi 

• Öğrencilerle İletişim Süreçlerinin Yürütülmesi ve 

Bilgilendirme/Duyuru Yapılabilmesi 

• Sınav Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi ve 

Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Öğrencilerin Talep ve Şikayetlerinin Alınması ve 

Değerlendirilmesi 

• Acil Durumlarda Yakınlara Haber Verilmesi 

• Üniversitemizin Yurtdışı Değişim Programlarının 

Tanıtımının Yapılması 
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Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından aşağıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda;  

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya 

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması, 

Engellilik Bilgisi ilişkin kişisel veriler ise, 

• Açık Rıza hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz çeşitli iletişim kanallarıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz 

elektronik belgeler, başvuru formları, bildirim formları, hibe talep formları, imzalanan sözleşmeler 

vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Veri İşleme Faaliyeti: Engelli Öğrenci Yurtdışı Değişim Programı Süreçlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler 

• Ad-Soyadı 

• Öğrenim Konu Alanı 

• Yurtdışında Kalınmasın 

Öngörülen Süre 

• Gidiş-Dönüş Tarihleri 

• İmza 

• Talep Edilen Hibe Miktarı 

• Faydalanılan/Vazgeçilecek 

Başka Burs ve Yardımlar 

• Misafir Olunan Kişinin Adı-

Soyadı, Mektubunun Kopyası 

• Talep Edilen Fazla Tutarın 

Detay Bilgileri 

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• Yurtdışı Değişim Programlarına Başvuruların 

Alınması Ve Değerlendirilmesi 

• Vize Başvurusu Ve İkametgâh İzni İçin Gerekli 

Evrakların Hazırlanması Ve Sunulması 

• İlgili Konsolosluğa Öğrencinin Kendisi Tarafından 

Sunulmak Üzere Gönderen Kurum Yazısı 

Düzenlenmesi Ve Öğrenciye Teslim Edilmesi 

• Katılım Belgesi, Derslere Devam Sertifikası, Geliş 

Gidiş Onay Belgesi, Kabul Mektubunu Gibi 

Belgelerin Düzenlenmesi Ve Teslim Edilmesi 

• Engelli Öğrencilere Yönelik Ek- Hibe 

Ödemeleriyle İlgili Süreçlerin Planlanması, 

Raporlanması, Takip Edilmesi Ve Ödemelerin 

Gerçekleştirilmesi 
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Özel Nitelikli Veriler 

• Engelin Türü/Derecesi 

• Geçici/Kalıcı Bir Yardıma 

ve/veya Tıbbi Bir Bakıma 

İhtiyaç Olup Olmadığı 

• Özel Öğretim Araçlarına 

İhtiyaç Olup Olmadığı (Özel 

Alfabe, Ses Kayıt Cihazı vb.) 

• Engellilik İspatlayıcı Belgeler 

(Engellilik Kartı, Tıbbi Sağlık 

Belgesi vb.) 
 

• Öğrencilerle İletişim Süreçlerinin Yürütülmesi Ve 

Bilgilendirme/Duyuru Yapılabilmesi 

• Öğrencilerin Talep Ve Şikayetlerinin Alınması Ve 

Değerlendirilmesi 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından aşağıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda; Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

Engellilik Bilgisine ilişkin kişisel veriler ise, Açık Rıza hukukî sebebine dayanılarak 

işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz çeşitli iletişim kanallarıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz 

elektronik belgeler, başvuru formları, bildirim formları, hibe talep formları, imzalanan sözleşmeler 

vasıtasıyla toplanmaktadır. 

3.    KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Toplanan kişisel verileriniz Üniversite tarafından; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı 

gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri ile, T.C. Dış İşleri Bakanlığı, Türkiye Ulusal 

Ajansı, Yükseköğretim Kurumu, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya İl Göç İdaresi ve benzeri yetkili 

kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Kişisel verileriniz, yalnızca gerekli olduğu durumlarda ve yukarıda sayılan amaçlar çerçevesinde Erasmus 

ve Erasmus+ Projesine başvurulması kapsamında Erasmus ve Erasmus+ Proje Koordinasyonu ile yine bu 
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kapsamda yurt dışında bulunan yetkili ve anlaşmalı kurum ve kuruluşlar ile vize ve pasaport başvurusu 

kapsamında Konsolosluklar ve benzeri yetkili kurum ve kuruluşlar ile, Avrupa Komisyonu ile 

paylaşılabilmektedir. 

5. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen 

yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak 

veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru 

yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, 

pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise 

bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı 

elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye 

daha önce bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 

suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir 

Cad. No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz 

durumunda Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün 

içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 

Üniversite tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse 

buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun 

hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 

vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme haklarına sahiptir. 
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

ÖĞRENCİ KONUK EVİ AYDINLATMA METNİ 

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Bundan böyle kısaca “Üniversite” olarak anılacaktır.) tarafından veri 

sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; Öğrenci Evi Barınma 

Sözleşmesi çerçevesinde Üniversite bünyesindeki öğrenci konuk evlerinde barınan kişilerin kişisel verileri 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak 

kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları 

çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır. İşbu 

Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından 

yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır.  

1. İLGİLİ KİŞİ 

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, Öğrenci Evi Barınma Sözleşmesi çerçevesinde 

Üniversite bünyesindeki öğrenci konuk evlerinde barınan kişiler dahilindeki tüm gerçek kişilerdir. 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden 

Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve 

yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde Üniversite 

tarafından işlenmektedir. 

Veri İşleme Faaliyeti: Yurt Kayıt İşlemlerinin ve Barınma Hizmeti Faaliyetinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler 

Kimlik Bilgisi 

• Ad-Soyadı 

• T.C. Kimlik Numarası/Yabancı 

Kimlik Numarası 

• İmza 

İletişim Bilgisi 

• E-Posta Adresi 

Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• Öğrencilere Barınma Hizmetinin Sunulması 

• Öğrenci Konuk Evi Kayıtlarının Alınması ve 

Yönetilmesi 

• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Öğrenci Konuk Evine Yerleştirme Süreçlerinin 

Yürütülmesi 
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• Cep Telefonu Numarası 

• İkametgah Adresi 

Öğrenim Bilgileri 

• Fakülte/Bölüm Bilgisi 

Hizmet Bilgileri  

• Barınma Tarihi 

• Oda Numarası 

Diğer Bilgiler 

• Giriş-Çıkış Saatleri 

• İzinli Olunan Tarih Bilgisi 

• Talep/İstek Konusu 

• Disiplin/Ceza Durumu 

• Misafir Bilgisi 

Üçüncü Kişilere İlişkin Bilgiler 

• Yakınının Adı-Soyadı 

• Yakınının Telefon Numarası 

Öğrencinin Reşit Olmaması Halinde 

Veliye Ait; 

• Ad-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, 

İmza, Telefon Numarası 

• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• İç Denetim/ Soruşturma Faaliyetlerinin 

Yürütülmesi 

• Öğrencilerin Öğrenci Konuk Evi Kurallarına 

Uyumun Takibi ve Denetimi 

• Kurallara Uymayan Öğrenciler Hakkında Gerekli 

Disiplin Süreçlerinin Yönetilmesi 

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Öğrenci Konuk Evine Giriş-Çıkışlarının Kontrol 

Edilmesi 

• Yasal Temsilcinin Onayının Alınması 

• Kartlı Geçiş Sistemine Entegrasyonun Sağlanması 

• Acil ve Önemli Durumlarda Yasal Temsilciye 

Ulaşılabilmesi 

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

• Saklama ve Arşiv Faaliyetinin Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya 
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 
işlenmesinin gerekli olması, 

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının ç bendinde belirtilen; veri sorumlusunun hukuki 
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması 
 

hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 
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Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz öğrenci evi barınma sözleşmeleri, izin/talep dilekçe ve formları, 
kimlik fotokopileri ve öğrenci konuk evlerine giriş esnasında kullanılan yarı otomatik kartlı geçiş veri 
kayıt sistemleri aracılığıyla toplanmaktadır. 

Veri İşleme Faaliyeti: Ödeme İşlemlerinin Yürütülmesi 

Kimlik Bilgileri 

• Ad-Soyadı 

• T.C. Kimlik 

Numarası/Yabancı Kimlik 

Numarası 

Finans Bilgileri 

• Ücret Miktarı 

• Ödeme Şekli (Peşin/Taksit) 

• Peşinat Bedeli 

• Depozito Bedeli 

• Taksit Tarihleri ve Miktarları 

Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi 

• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Ödeme Karşılığında Makbuz Düzenlenmesi ve Kişiye 

İbraz Edilmesi 

• Ödeme Planının Belirlenmesi ve Plana Uyulmasının 

Denetimi 

• Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Yapılan Ödemelerin Kayıt Altına Alınması 

• Ödeme Zamanları/Gecikme Hususunda Hatırlatma ve 

Uyarı Yapılması 

• Öğrenci Tarafından Verilebilecek Öğrenci Konuk 

Evinde Bulunan Eşyalara Zararlara Karşı Maddi Önlem 

Alınması 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda;  

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya 

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması, 
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• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması 

hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz öğrenci evi barınma sözleşmeleri, makbuzlar, ödeme dekontları 

vb. belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Veri İşleme Faaliyeti: Üniversite Yerleşkesinin ve Öğrenci Konuk Evinin Güvenliği 

Süreçlerinin Yürütülmesi 

Fiziksel Mekan Güvenliği 

Verisi 

• Görsel Kayıtlar 

Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• Fiziki Mekân Güvenliğinin Temini İçin Kamera 

Kayıtları, Turnike/Kartlı Geçiş Sistemleri Vasıtasıyla 

Takip Yapılması 

• Can Ve Mal Güvenliğinin Korunması Veya Bu 

Kapsamdaki Kurallara Uyum Sağlanması Da Dâhil 

Olmak Üzere; Yasal Yükümlülüklerin, Yargı 

Organlarının Veya Yetkili İdari Kuruluşların İstediği 

Gerekliliklerin Veya Taleplerinin Yerine Getirilmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 
doğrultusunda;  

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması 
 

hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir. 
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Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CCTV kameraları vasıtasıyla toplanmaktadır. 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 
 

• Öğrenci Konuk Evinde Kalan Öğrencilere İnternet 

Erişimi Hizmetinin Sunulması 

• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Hukuki Güvenliğinin 

Temini 

• Üniversite Bünyesindeki Kişilerin Güvenliğinin Temini 

• İleride Delil Olarak Kullanılabilmesi 

• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Bilgi İşlem Güvenliği 

Öğrenci Konuk Evlerinde 

Bulunan Wi-Fi Ağını 

Kullanmanız Halinde  

• Ad-Soyadı 

• T.C. Kimlik Numarası 

• Doğum Tarihi 

• Log Kayıtları 

• Kullanılan Cihaz Bilgisi 

• Kullanılan İşletim Sistemi 

Bilgisi 

• Tarih/Saat Bilgisi 

• IP Bilgisi 

• Tarayıcı Bilgisi 

• Oturumda Bulunulan Süre 

Bilgisi 

• Ziyaret Edilen Sayfa Bilgileri 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Bilgi işlem güvenliğine ilişkin kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların 

gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• Kanunlarda (5651 Sayılı Kanun) açıkça öngörülmesi, 
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• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması, 

hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz kullanılan sunucular ve yazılım programları (Hotspot yazılımı) 

vasıtasıyla toplanmaktadır. 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Toplanan kişisel verileriniz Üniversite tarafından; yukarıda sayılan veri işleme amaçları ile Kanun’un 8. ve 

9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, hukuki danışmanlık hizmeti alma 

amacıyla hukuk birimleri ile, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde 

adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir. Alınan izin bilgilerine ve izin 

alınmaksızın öğrenci konuk evine geç giriş yapılması veya devamsızlık yapılması halinde ilgili duruma ve 

giriş-çıkış saatlerine ilişkin verileriniz, açık rıza vermeniz veya reşit olmamanız halinde; acil ve önemli 

olabilecek durumlar hakkında yakınlarımın bilgilendirebilmesi amacıyla sözleşmenin kurulması ve 

sonrasında ifası esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz bilgilere istinaden yakınlarınızla 

paylaşılacaktır. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Kişisel verileriniz, ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının yurt 

dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilmektedir.  

5. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen 

yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak 

veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru 

yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, 

pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise 

bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı 

elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye 

daha önce bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 

suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir 
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Cad. No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz 

durumunda Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün 

içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 

Üniversite tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.   

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse 

buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun 

hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 

vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme haklarına sahiptir.  
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI AYDINLATMA METNİ 

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Bundan böyle kısaca “Üniversite” olarak anılacaktır.) tarafından veri 

sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; Üniversite bünyesinde 

yer alan öğrenci topluluklarına üye olan öğrencilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, 

güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği 

durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır. Üniversite tarafından Aydınlatma Metni’nin yayım 

tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta değişiklik olması ve Aydınlatma Metni’nin söz konusu 

değişiklik ile uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır.  

1. İLGİLİ KİŞİ 

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, Üniversite bünyesinde yer alan öğrenci 

toplulukları bünyesinde yer alan öğrenciler dahilindeki tüm gerçek kişilerdir. 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden 

Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve 

yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde Üniversite 

tarafından işlenmektedir. 

Kimlik Bilgileri 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• Öğrenci Topluluklarının Kurulmasına İlişkin 

Başvuruların Alınması ve Süreçlerin Yürütülmesi 

• Üyelik İşlemlerinin Yürütülmesi 

• Faaliyetlerin Düzenlenmesine İlişkin Taleplerin 

Alınması Ve Değerlendirilmesi 

• Gezi, Organizasyon Ve Etkinliklere Katılım İçin Ulaşım 

ve Konaklama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Gezi, Organizasyon Ve Etkinliklere Ödenek Sağlanması 

• Ad-Soyadı 

• T.C. Kimlik Numarası 

• Öğrenci Kimlik Numarası 

• İmza 
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Üçüncü Kişilere İlişkin 

Olarak; 

Acil Durumda İletişime 

Geçilecek Kişinin  

• Ad-Soyadı 

 

Öğrenci Topluluğunun 

Danışmanının, 

• Ad-Soyadı 

• Talep Ve Şikâyet Süreçlerinin Yönetilmesi 

• Faaliyetler Hakkında Gerekli Bilgilendirme ve 

Duyuruların Yapılması 

• Üye Öğrenciler ile İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Acil Durumlarda Etkinlik Talep Sahibi Dışındaki 

Üçüncü Kişilerle İletişime Geçilebilmesi 

• Öğrenci Topluluklarına Danışmanlık Hizmeti Verilmesi 

• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kimlik bilgileriniz Üniversite tarafından aşağıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya 

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması 

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının e bendinde belirtilen; bir hakkın tesisi, kullanılması 

veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz üyelik formları, dilekçeler, çeşitli talep formları, etkinlik katılım 

listeleri vb. belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır. 

İletişim Bilgileri 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• Öğrenci Topluluklarının Kurulmasına İlişkin 

Başvuruların Alınması ve Süreçlerin Yürütülmesi 

• Üyelik İşlemlerinin Yürütülmesi 

• Üye Öğrenciler ile İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Acil Durumlarda Etkinlik Talep Sahibi Dışındaki 

Kişilerle İletişime Geçilebilmesi 

• Cep Telefonu Numarası 

• E-Posta Adresi 

• İkametgah Adresi 

Üçüncü Kişilere İlişkin 

Olarak; 
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Acil Durumda İletişime 

Geçilecek Kişinin  

• Telefon Numarası 

Öğrenci Topluluğunun 

Danışmanının;  

• Telefon Numarası 

• Kurum E-Posta Adresi 

• Gezi, Organizasyon Ve Etkinliklere Katılım İçin Ulaşım 

ve Konaklama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Öğrenci Toplulukları Faaliyetleri Hakkında Gerekli 

Bilgilendirme ve Duyuruların Yapılması 

• Öğrenci Topluluklarına Danışmanlık Hizmeti Verilmesi 

• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kimlik bilgileriniz Üniversite tarafından aşağıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya 

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması 

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının e bendinde belirtilen; bir hakkın tesisi, kullanılması 

veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz üyelik formları, dilekçeler, çeşitli talep formları, etkinlik katılım 

listeleri vb. belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Öğrenim Bilgileri 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• Öğrenci Topluluklarının Kurulmasına İlişkin 

Başvuruların Alınması ve Süreçlerin Yürütülmesi 

• Üyelik İşlemlerinin Yürütülmesi 

• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Enstitü/Fakülte/Yüksekokul 

Bilgisi, Bölüm Bilgisi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz Üniversite tarafından aşağıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda; Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; bir sözleşmenin 
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kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz üyelik formları, dilekçeler, çeşitli talep formları, etkinlik katılım 

listeleri vb. belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Finans Bilgileri 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• Faaliyetlerin Düzenlenmesine İlişkin Taleplerin 

Alınması Ve Değerlendirilmesi 

• Öğrencilerin Avans, Yolluk Ve Ödeme Evraklarının 

Hazırlanması, Süreçlerin Takibi Ve Neticelendirilmesi 

• Ödemelerin Banka Kanalıyla Yapılabilmesi 

• Öğrencilerin Ulaşım Ve Konaklama Hizmetlerinin 

Görülmesini Temin Etmek Veya Bu Konuda Faaliyet 

Gösteren Kuruluşlarla Anlaşarak Hizmetin 

Yürütülmesinin Sağlanması 

• Etkinliklerin Finansal Operasyonlarının Ve Satın Alma 

Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Öğrenci Topluluğu 

Sorumlusunun; 

• Banka Adı/Şubesi 

• Banka Hesap Numarası 

• IBAN Bilgisi 

• Harcama Tutarları 

• Ödenek/Avans Bilgisi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kimlik bilgileriniz Üniversite tarafından aşağıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya 

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması 

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının e bendinde belirtilen; bir hakkın tesisi, kullanılması 

veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 
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Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz dilekçeler, çeşitli talep formları, harcama belgeleri, makbuzlar, 

faturalar, banka hesap dökümleri, biletler, rezervasyon dökümleri vb. belgeler vasıtasıyla 

toplanmaktadır. 

Etkinlik Bilgileri 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• Faaliyetlerin Düzenlenmesine İlişkin Taleplerin 

Alınması, Değerlendirilmesi ve Planlanması 

• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Yetkili Birim, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

• Etkinlik Adı/İçeriği/Amacı 

• Etkinliğin Gerçekleşeceği Yer 

ve Tarih Bilgisi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kimlik bilgileriniz Üniversite tarafından aşağıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya 

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması 

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının e bendinde belirtilen; bir hakkın tesisi, kullanılmas 

veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 
 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz dilekçeler, çeşitli talep formları vb. belgeler vasıtasıyla 

toplanmaktadır. 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• Gezi, Organizasyon Ve Etkinliklere Katılımın 

Belgelenmesi • Fotoğraf 

• Video Görüntüleri 
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• Faaliyetler Hakkında Gerekli Bilgilendirme ve 

Duyuruların Yapılması 

• Etkinliklere İlişkin İçeriklerin ve Görsel Kayıtların 

Oluşturulması Ve Saklanması 

• Düzenlenen Etkinliklerin İstatiksel Verilerinin Tutulması 

Ve Değerlendirilmesi 

• Düzenlenen Etkinliklere İlişkin Kayıtların Üniversite 

İnternet Sitesinde Ve Sosyal Medya Platformlarında 

Yayınlanması 

• Üniversitemizin ve Düzenlenen Etkinliklerin Tanıtım 

Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kimlik bilgileriniz Üniversite tarafından aşağıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  
 

• Açık Rıza 
 
hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz etkinlik esnasında kamera, fotoğraf makinesi vb. araçlarla 

görüntülerinizin kaydedilmesi vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Diğer Bilgiler 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 

 

• Öğrenci Topluluklarının Kurulmasına İlişkin 

Başvuruların Alınması ve Süreçlerin Yürütülmesi 

• Öğrenci Topluluklarına Üyelik Başvurusu İşlemlerinin 

Yürütülmesi Ve Kayıtların Alınması 

• Üye Olunan Topluluk Adı 

• Başvuru/Talep Konusu ve 

Tarihi 

• Danışman Bilgisi 
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• Öğrenci Toplulukları Bünyesinde Faaliyetlerin 

Düzenlenmesine İlişkin Taleplerin Alınması Ve 

Değerlendirilmesi 

• Öğrenci Toplulukları Faaliyetleri İle İlgili Talep Ve 

Şikâyet Süreçlerinin Yönetilmesi 

• Öğrenci Topluluklarına Danışmanlık Hizmeti Verilmesi 

• Üniversite Öğrenci Toplulukları Bünyesinde Düzenlenen 

Etkinliklere İlişkin Kayıtların Tutulması 

• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Yetkili Birim, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kimlik bilgileriniz Üniversite tarafından aşağıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması 

veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması 

hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz dilekçeler, çeşitli talep formları vb. belgeler vasıtasıyla 

toplanmaktadır. 

Ayrıca öğrenci toplulukları başkanları tarafından her yıl sonunda sunulan yıllık sonuç bildirim raporunda 

yer alan bilgiler; başkan tarafından raporda bulunan verilerle sınırlı olarak; öğrenci topluluklarının 

faaliyetlerinin yıl bazında istatistiki verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi amacıyla işlenmektedir. 

Diğer taraftan öğrenci toplulukları tarafından; topluluğun üyelerinin kullanımında olacak şekilde topluluk 

kıyafet / forması yaptırılacak olması halinde; ilgi topluluk üyesinin ad-soyadı ve beden bilgisine ilişkin 

kişisel veriler, öğrenci topluluklarının faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Toplanan kişisel verileriniz Üniversite tarafından; yukarıda sayılan veri işleme amaçları ile Kanun’un 8. ve 

9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya 

ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri ile; banka hesap bilgileriniz 

ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında bankalar ile, kimlik ve iletişim bilgileriniz gibi 
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verileriniz seyahat, ulaşım ve konaklama faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında seyahat, ulaşım, 

konaklama hizmetlerini sunan tedarikçi ve çözüm ortakları ile paylaşılabilecektir. 

Diğer taraftan açık rıza vermeniz halinde görsel ve işitsel kayıtlarınız; Üniversite sosyal medya hesaplarının 

yönetimi hususunda hizmet alınan danışman firmalar ile ve Üniversite internet sitesini veya sosyal medya 

hesaplarını takip veya ziyaret eden gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşılabilecektir. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Kişisel verileriniz, ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının ve etkinlik 

duyuruları ile görsel ve işitsel kayıtlarının yayınlandığı sosyal medya platformlarının altyapılarının yurt 

dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilmektedir. 

5. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen 

yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak 

veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru 

yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, 

pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise 

bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı 

elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye 

daha önce bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 

suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir 

Cad. No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz 

durumunda Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün 

içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 

Üniversite tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  Bu 

kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna 

ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun 

hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve Kanun’un 11. maddesinde belirtilen tüm hakları  

talep etme haklarına sahiptir.  
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

KARİYER MERKEZİ AYDINLATMA METNİ 

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Bundan böyle kısaca “Üniversite” olarak anılacaktır.) tarafından veri 

sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; kariyer danışmanlığı 

hizmetinin sunulması, talep ve isteklerin iletilmesi, staj/iş başvuru işlemlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla 

Kariyer Merkezi’ni ziyaret eden veya telefon, e-posta vb. kanallarla Merkez ile iletişime geçen ve Kariyer 

Planlaması derslerini alan öğrencilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek 

ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde 

üçüncü kişilere aktarılacaktır. 

İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından 

yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. 

Üniversite tarafından Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta 

değişiklik olması ve Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklik ile uyumsuz hale gelmesi durumunda 

değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, 

karar ve rehberler Üniversite tarafından takip edilmekte, Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel 

tutulmaktadır.  

1. İLGİLİ KİŞİ 

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, kariyer danışmanlığı hizmetinin sunulması, talep 

ve isteklerin iletilmesi, staj/iş başvuru işlemlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla Kariyer Merkezi’ni ziyaret 

eden veya telefon, e-posta vb. kanallarla Merkez ile iletişime geçen ve Kariyer Planlaması derslerini alan 

öğrenciler dahilindeki tüm gerçek kişilerdir. 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından 

aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden 

Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz. 

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar 

ve hukuki sebepler dahilinde Üniversite tarafından işlenmektedir. 
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Veri İşleme Faaliyeti: Danışmanlık Faaliyetinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler 

Kimlik Bilgisi 

• Ad-Soyadı 

• İmza 

İletişim Bilgisi 

• E-Posta Adresi 

• Cep Telefonu Numarası 

Diğer Bilgiler 

• Fakülte/Yüksekokul/Bölüm 
Bilgisi 

• Talep/Başvuru Konusu 

• Staj Yapmak/Çalışmak 
İstenen Alan/Kurum Bilgisi 

• Özgeçmiş Bilgileri 
(Tarafımıza İletmeniz 
Halinde) 

Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• Yetenek/Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi  

• Öğrencilere Kariyer Danışmanlığı Hizmetinin 

Sunulması 

• Öğrencilerin İş/Staj İmkanları Hakkında 

Bilgilendirilmesi 

• Öğrencilerin Özgeçmiş Belgesi Hazırlamalarına ve 

Kariyer Planlamalarına Yardımcı Olunması 

• Staj Ve İş Başvurularına Aracılık Faaliyetinin 

Gerçekleştirilmesi 

• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi 

• Taleplerin Takibi ve Kayıt Altına Alınması 

• Merkez Faaliyetlerinin İstatistiksel Verilerinin 

Tutulması, Değerlendirilmesi Ve Analiz Edilmesi 

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda;  

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya 

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması, 

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının a bendinde belirtilen; açık rıza 

hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 
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Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz e-posta yoluyla veya telefon ile veyahut Kariyer Merkezi’ni 

ziyaretiniz esnasında yüz yüze gerçekleşen görüşmelerde tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgi, belge, 

form ve özgeçmiş belgeleri vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi 

Merkezimizi Fiziken Ziyaret 

Etmeniz Halinde; 

• Görsel Kayıtlar 

Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• Fiziki Mekân Güvenliğinin Temini İçin Kamera 

Kayıtları, Turnike/Kartlı Geçiş Sistemleri Vasıtasıyla 

Takip Yapılması 

• Can Ve Mal Güvenliğinin Korunması Veya Bu 

Kapsamdaki Kurallara Uyum Sağlanması Da Dâhil 

Olmak Üzere; Yasal Yükümlülüklerin, Yargı 

Organlarının Veya Yetkili İdari Kuruluşların İstediği 

Gerekliliklerin Veya Taleplerinin Yerine Getirilmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Fiziksel mekan güvenliğine ilişkin kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından yukarıda sayılan 

amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması, 

hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CCTV kameraları vasıtasıyla toplanmaktadır. 
 

Veri İşleme Faaliyeti: Staj Başvurularına Aracılık Faaliyetinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 
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Staj Başvurusunda Bulunarak 

CBİKO’ya İletmiş Olmanız 

Halinde; 

Kimlik Bilgileri 

• Ad-Soyadı 

• T.C. Kimlik Numarası 

• İmza 

İletişim Bilgileri 

• E-Posta Adresi 

• Cep Telefonu Numarası 

Özgeçmiş Bilgisi 

• SGK Kayıtları 

• Geçmişte Staj Yapılan 

Alan/Kurum Bilgisi 

• Staj Puanları 

• Transkript 

• Başarı Sıralaması 

• Sportif Aktiviteler 

• Katılım Gösterilen Konferans/ 

Seminer vb. Etkinlik Bilgisi 

• Yabancı Dil Bilgisi 

• CBİKO Staj Başvurularına Aracılık Faaliyetinin 

Gerçekleştirilmesi ve Takibi 

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 
doğrultusunda;  

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının a bendinde belirtilen; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının ç bendinde belirtilen; veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukukî sebeplerine dayanılarak 

işlenmektedir. 
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Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CBİKO tarafından tarafımıza iletilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla 

elde edilmektedir. 
 

Veri İşleme Faaliyeti: Kariyer Planlaması Derslerinin Takibi 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• Öğrencilerin Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi 

Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Öğrencilerin Derslere Katılımın Takibi ve Kayıt Altına 

Alınması 

• İleride Delil Olarak Kullanılabilmesi 

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 

• Ad-Soyadı 

• Öğrenci Numarası 

• Kurum E-Posta Adresi 

• Ders Programı 

• Devamsızlık Bilgisi ve Puanı 

• Videoların İzlenme Tarihi 

• Videoların İzlenme Süresi 

• Ödev Bilgisi ve Puanı 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 
doğrultusunda;  

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının a bendinde belirtilen; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının ç bendinde belirtilen; veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 
hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Yetenek Kapısı (CBİKO) tarafından yürütülen YTNK TV isimli 

online platform vasıtasıyla elde edilmektedir. 
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3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Toplanan kişisel verileriniz Üniversite tarafından; yukarıda sayılan veri işleme amaçları ile Kanun’un 8. ve 

9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, staj başvurularının ve Kariyer Planlama 

derslerinin yürütülmesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile hukuki uyuşmazlıkların 

giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri ile 

paylaşılabilecektir. 

Ayrıca açık rıza vermeniz halinde kimlik, iletişim ve özgeçmiş bilgileriniz staj/iş başvurularına aracılık 

faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi kapsamında staj/iş başvurusunda bulunmak istediğiniz anlaşmalı firma 

ve kurumlarla paylaşılabilecektir. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Kişisel verileriniz, ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının yurt 

dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilmektedir. 

5. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen 

yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak 

veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru 

yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, 

pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise 

bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı 

elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye 

daha önce bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 

suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir 

Cad. No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz 

durumunda Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün 

içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 

Üniversite tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.   

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse 

buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun 

hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 



 

79 

 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 

vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme haklarına sahiptir.  
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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 
MEZUN AYDINLATMA METNİ  

 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Bundan böyle kısaca “Üniversite” olarak anılacaktır.) tarafından veri 
sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; Mezun Öğrenci Bilgi 
Sistemi’ne kaydolan kişilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 
kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da 
sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü 
kişilere aktarılacaktır. 
İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından 
yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. 
Üniversite tarafından Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta 
değişiklik olması ve Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklik ile uyumsuz hale gelmesi durumunda 
değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, 
karar ve rehberler Üniversite tarafından takip edilmekte, Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel 
tutulmaktadır.  
1. İLGİLİ KİŞİ 
Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, Mezun Öğrenci Bilgi Sistemi’ne kaydolan tüm 
gerçek kişilerdir. 
2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 
Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından 
aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. 
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden 
Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz. 
İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar 
ve hukuki sebepler dahilinde Üniversite tarafından işlenmektedir. 

Veri İşleme Faaliyeti: Mezun Öğrenci Bilgi Sisteminin İşletilmesi 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 
• Mezun İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 
• Sisteme Üyelik İşlemlerinin Yürütülmesi 
• Mezunlara Yönelik Etkinliklere İlişkin Olarak Kişilerle 

İletişime Geçilebilmesi 

Kimlik Bilgileri 
• Ad-Soyadı 
• T.C Kimlik Numarası 
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3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 
Toplanan kişisel verileriniz Üniversite tarafından; yukarıda sayılan veri işleme amaçları ile Kanun’un 8. ve 
9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya 
ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir. 
4. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 
Kişisel verileriniz, ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının yurt 
dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilmektedir. 
5. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen 
yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak 
veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru 
yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, 

• Öğrenci Numarası 
İletişim Bilgileri 
• Telefon Numarası 
• E-Posta Adresi 
Mezuniyet Bilgileri 
• Mezun Olunan Fakülte/Bölüm 
• Mezuniyet Tarihi 
İş Bilgileri 
• Aktif Olarak Çalışma Durumu Bilgisi 
• Çalışılan Kurum/Görev Bilgisi 

• Mezunlarla Ortak Çalışma, Etkinlik ve İş Birliklerinin 
Planlanması 

• Mezunlar İle Kariyer Ağ Sisteminin Kurulması 
• Mezunlara Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetleri 

Hususunda Destek Verilmesi 
• Mezunların Sınıflandırılması Ve Analiz Çalışmalarının 

Yürütülmesi 
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

 
 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 
Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 
başta Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen; 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 
Verileriniz internet sitesinin Mezun Öğrenci Bilgi Sistemi ekranında yer alan kayıt formları 
aracılığıyla toplanmaktadır.  
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pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise 
bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı 
elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye 
daha önce bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 
suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir 
Cad. No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz 
durumunda Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün 
içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 
Üniversite tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.   
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse 
buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun 
hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 
hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 
etme haklarına sahiptir. 
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

ETKİNLİK KATILIMCISI AYDINLATMA METNİ 

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Bundan böyle kısaca “Üniversite” olarak anılacaktır.) tarafından veri 

sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; Üniversite bünyesinde 

gerçekleştirilen seminer/konferans/sempozyum/toplantı vb. etkinliklerde katılımcı olarak yer alan kişilerin 

kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun 

olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları 

çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır. İşbu 

Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından 

yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. 

Üniversite tarafından Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta 

değişiklik olması ve Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklik ile uyumsuz hale gelmesi durumunda 

değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, 

karar ve rehberler Üniversite tarafından takip edilmekte, Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel 

tutulmaktadır.  

1. İLGİLİ KİŞİ 

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen 

seminer/konferans/sempozyum/toplantı vb. etkinliklerde katılımcı olarak yer alan tüm gerçek kişilerdir. 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden 

Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve 

yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde Üniversite 

tarafından işlenmektedir. 

Veri İşleme Faaliyeti: Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi 

İşlenen Kişisel Veriler 
 



 

84 

 

Kimlik Bilgisi 

• Ad-Soyadı 

• T.C. Kimlik Numarası 

• Öğrenci Kimlik Numarası 

• İmza 

İletişim Bilgisi 

• E-Posta Adresi 

• Cep Telefonu Numarası 

Öğrenim ve Mesleki Durumu 

Bilgileri 

• Bünyesinde Bulunulan veya 
Mezun Olunan 
Kurum/Fakülte/Bölüm 
Bilgisi 

• Bünyesinde Çalışılan Kurum 

Bilgisi 

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• Seminer/Konferans/Sempozyum/Toplantı Gibi 

Etkinliklerin Planlanması Ve Düzenlenmesi 

• Etkinliklere Katılım Taleplerinin Değerlendirilmesi Ve 

Sonuçlandırılması 

• Etkinliklere İlişkin Davet Gönderilmesi 

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Etkinliğe İlişkin Değişiklikler Hakkında Katılımcıların 

Bilgilendirilmesi 

• Etkinlik Kayıtlarının Oluşturulması  

• Etkinliklere Katılımın İspatlanması 

• Etkinliklerin Sanal/Çevrim İçi Platformlarda 

Gerçekleştirilmesi Halinde Kullanılan Uygulama Ve 

Platformlara Girişin Sağlanması Ve Yönetilmesi 

• Katılımcı Sertifikalarının Düzenlenmesi ve İlgililere 

İletilmesinin Sağlanması 

• Düzenlenen Etkinliklerin İstatiksel Verilerinin 

Tutulması Ve Değerlendirilmesi  

• Düzenlenen Etkinliklere İlişkin Saklama Ve Arşiv 

Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kimlik, iletişim ve öğrenim ve mesleki durumunuza ilişkin kişisel verileriniz, Üniversite tarafından 

yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 
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Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve elektronik yolla yapılan başvurular esnasında 

tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgi ve belgeler ve daha sonra etkinliğin gerçekleştiği esnada 

doldurmuş olduğunuz katılımcı listeleri vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Görsel ve İşitsel Kayıt Verisi 

• Fotoğraf 

• Video 

• Ses Kaydı 

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• Etkinliklere İlişkin İçeriklerin ve Görsel Kayıtların 

Oluşturulması Ve Saklanması  

• Düzenlenen Etkinliklere İlişkin Kayıtların Üniversite 

İnternet Sitesinde Ve Sosyal Medya Platformlarında 

Yayınlanması 

• Üniversitemizin ve Üniversite Bünyesinde Düzenlenen 

Etkinliklerin Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Üniversite Bünyesinde Düzenlenen Etkinliklere İlişkin 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından yukarıda sayılan 

amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen; Açık 

Rıza hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Veri İşleme Faaliyeti: Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler 

Ödeme Bilgileri 

Etkinliğin Ücrete Tabi Olması Halinde; 

• Hesap Numarası  

• IBAN Numarası  

• Banka Adı/Şubesi 

 Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• Katılımcılardan Etkinlik Ücretlerinin Alınması 

ve Takibi 

• Katılımcılar Tarafından Yapılan Ödeme 

Kayıtlarının Tutulması 

• Muhasebesel İşlemlerin Yürütülmesi 

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
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Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Ödeme bilgilerine ilişkin kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından aşağıda sayılan amaçların 

gerçekleştirilmesi doğrultusunda; Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; bir 

sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukukî sebebine dayanılarak 

işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz dekontlar ve banka döküm belgeleri vasıtasıyla toplanmaktadır. 
 

Veri İşleme Faaliyeti: Üniversite Yerleşkesinin Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• Fiziki Mekân Güvenliğinin Güvenlik Kameraları 

Vasıtasıyla Temini 

• Can Ve Mal Güvenliğinin Korunması Veya Bu Kapsamdaki 

Kurallara Uyum Sağlanması Da Dâhil Olmak Üzere; Yasal 

Yükümlülüklerin, Yargı Organlarının Veya Yetkili İdari 

Kuruluşların İstediği Gerekliliklerin Veya Taleplerinin 

Yerine Getirilmesi 

Fiziksel Mekân Güvenliğine 

İlişkin Veriler 

Etkinliklerin Fiziken / Yüz 

Yüze Gerçekleştirilmesi 

Halinde; 

• Görsel Kayıtlar 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Fiziksel mekan güvenliğine ilişkin kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından aşağıda sayılan 

amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  
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Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine 

zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu 

olması hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CCTV kameraları vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Bilgi İşlem Güvenliğine 
İlişkin Veriler 

Etkinliklerin Sanal / Çevrim İçi 
Platformlarda Gerçekleştirilmesi 
Halinde;  

• Kullanıcı Adı/Şifre Bilgisi 

• Log Kayıtları 

• Kullanılan Cihaz Bilgisi 

• Kullanılan İşletim Sistemi 
Bilgisi 

• Tarih/Saat Bilgisi 

• IP Bilgisi 

• Tarayıcı Bilgisi 

• Oturumda Bulunulan Süre 
Bilgisi 

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• Kullanılan Uygulama Ve Platformlara Katılımcıların 

Girişinin Sağlanması Ve Yönetilmesi, 

• Etkinliğe Aktif ve İnteraktif Olarak Katılımın Sağlanması 

ve Takibi 

• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Hukuki Güvenliğinin 

Temini 

• Düzenlenen Etkinliklerin İstatiksel Verilerinin Tutulması 

Ve Değerlendirilmesi 

• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Bilgi işlem güvenliğine ilişkin kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından aşağıda sayılan amaçların 

gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve 
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özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması, 

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının ç bendinde belirtilen; veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 

hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz kullanılan sunucular ve yazılım programları vasıtasıyla 

toplanmaktadır. 
 

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Toplanan kişisel verileriniz Üniversite tarafından; yukarıda sayılan veri işleme amaçları ile Kanun’un 8. ve 

9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya 

ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri ile ve açık rıza vermeniz 

halinde görsel ve işitsel kayıtlarınız Üniversite sosyal medya hesaplarının yönetimi hususunda hizmet 

alınan şirketler ile ve Üniversite internet sitesini veya sosyal medya hesaplarını takip veya ziyaret eden 

gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşılabilecektir. 

5. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Kişisel verileriniz, Üniversite sosyal medya hesaplarının yönetimi hususunda hizmet alınan şirketler 

bünyesindeki ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının ve etkinliğe 

ilişkin görsel ve işitsel kayıtlarının açık rıza vermeniz halinde yayınlanacağı sosyal medya platformlarının 

altyapılarının yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması çerçevesinde yurt dışı ile 

paylaşılabilmektedir. 

6. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen 

yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak veya 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise 

imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport 

numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise bildirime 

esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik 

posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye daha önce 

bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle 
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kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir Cad. 

No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz durumunda 

Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz 

olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversite tarafından 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse 

buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun 

hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 

vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme haklarına sahiptir. 
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

ETKİNLİK KONUŞMACISI AYDINLATMA METNİ 

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Bundan böyle kısaca “Üniversite” olarak anılacaktır.) tarafından veri 

sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; Üniversite bünyesinde 

gerçekleştirilen seminer/konferans/sempozyum/toplantı vb. etkinliklerde konuşmacı olarak yer alan 

kişilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a 

uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme 

şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.  

1. İLGİLİ KİŞİ 

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen 

seminer/konferans/sempozyum/toplantı vb. etkinliklerde konuşmacı olarak yer alan tüm gerçek kişilerdir. 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden 

Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve 

yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde Üniversite 

tarafından işlenmektedir. 

Veri İşleme Faaliyeti: Etkinliklerin Planlanması 

Kimlik Bilgisi 

• Ad-Soyadı 

• T.C. Kimlik Numarası 

• İmza 

İletişim Bilgisi 

• E-Posta Adresi 

• Cep Telefonu Numarası 

Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• Seminer/Konferans/Sempozyum/Toplantı Gibi 

Etkinliklerin Planlanması Ve Düzenlenmesi, 

• Etkinlik Alan, Konu ve İçeriklerinin Belirlenmesine 

İlişkin Olarak Konuşmacılarla İstişare Edilmesi, 

• Konuşmacılarla İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  

• Etkinliğe İlişkin Bilgilerin Güncel Tutulması, 

• Etkinlik Kayıtlarının Oluşturulması,  

• Etkinliklere İlişkin Davet Gönderilmesi, 
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Öğrenim ve Mesleki Durumu 

Bilgileri 

• Mezun Olunan 

Kurum/Fakülte/Bölüm 

Bilgisi 

• Bünyesinde Çalışılan 

Kurum Bilgisi 

Diğer 

• Özgeçmiş Bilgileri Kazanılan 

Yarışma/Ödül vb. Başarı Bilgisi 

• Etkinliklerin İlgililere Üniversite İnternet Sitesi Veya 

Sosyal Medya Mecraları Veyahut E-Posta Kanalıyla vb. 

Kanallarla Duyurulması, 

• Üniversitemizin ve Üniversite Bünyesinde Düzenlenen 

Etkinliklerin Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 

• Üniversite Bünyesinde Düzenlenen Etkinliklere İlişkin 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kimlik ve iletişim verileriniz Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda;  

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya 

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması; 

Öğrenim ve mesleki durumunuza ilişkin ve diğer verileriniz, 

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen; ı̇lgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir.  

Ad-soyadı, e-posta adresi, öğrenim ve mesleki duruma ilişkin kişisel verileriniz ise ayrıca; 

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının d bendinde belirtilen; ilgili kişinin kendisi tarafından 

alenileştirilmiş olması hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir.  

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz çeşitli iletişim kanallarıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz basılı 
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ve elektronik belgeler, özgeçmiş belgeleri ve ayrıca ad-soyadı, e-posta adresi ve öğrenim ve mesleki 

duruma ilişkin kişisel verileriniz çeşitli sosyal medya platformları ve internet sitelerinde halihazırda 

tarafınızca paylaşılmış bilgilerin elde edilmesi vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Veri İşleme Faaliyeti: Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi 

İşlenen Kişisel Veriler 

Görsel ve İşitsel Kayıt Verisi 

• Fotoğraf 

• Video 

• Ses Kaydı 

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• İçeriklerin ve Görsel Kayıtların Oluşturulması Ve 

Saklanması 

• Görsel Kayıtların İlgililere Üniversite İnternet Sitesi 

Veya Sosyal Medya Mecraları Veyahut E-Posta 

Kanalıyla vb. Kanallarla Duyurulması 

• Etkinliklere İlişkin Kayıtların Sosyal Medya 

Platformlarında Yayınlanması 

• Üniversitemizin ve Üniversite Bünyesinde Düzenlenen 

Etkinliklerin Tanıtım Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Üniversite Bünyesinde Düzenlenen Etkinliklere İlişkin 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından aşağıda sayılan 

amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen; açık rıza  hukukî sebebine dayanılarak 

işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri  

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz kamera ve fotoğraf makineleri vasıtasıyla toplanmaktadır. 
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Veri İşleme Faaliyeti: Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• Etkinliklerde Konuşmacı Olarak Yer Alan Kişilere 

Ücret Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi 

• Etkinlik Konuşmacılarının Ulaşım Ve Konaklama 

Süreçlerinin Yürütülmesi Ve Gerekli Masrafların 

Karşılanması 

• Banka Kanalıyla Ödemelerin Yapılması 

• Muhasebesel İşlemlerin Yürütülmesi 

Ödeme Bilgileri 

• Ücret Bilgisi 

• Banka Adı/Şubesi 

• Hesap Numarası 

• IBAN Numarası 

• Masraf Bilgisi 

• Fatura/Makbuz Bilgisi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Ödeme bilgilerine ilişkin kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından aşağıda sayılan amaçların 

gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya 

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması  

hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz dekontlar, faturalar ve banka döküm belgeleri vasıtasıyla 

toplanmaktadır. 

Veri İşleme Faaliyeti: Üniversite Yerleşkesinin Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
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İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• Fiziki Mekân Güvenliğinin Temini 

• Can Ve Mal Güvenliğinin Korunması Veya Bu 

Kapsamdaki Kurallara Uyum Sağlanması Da Dâhil 

Olmak Üzere; Yasal Yükümlülüklerin, Yargı 

Organlarının Veya Yetkili İdari Kuruluşların İstediği 

Gerekliliklerin Veya Taleplerinin Yerine Getirilmesi 

Fiziksel Mekân Güvenliğine 

İlişkin Veriler 

Etkinliklerin Fiziken / Yüz Yüze 

Gerçekleştirilmesi Halinde; 

• Görsel Kayıtlar 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Fiziksel mekan güvenliğine ilişkin kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından aşağıda sayılan 

amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması, 

hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CCTV kameraları vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Bilgi İşlem Güvenliğine İlişkin 
Veriler 

Etkinliklerin Sanal/Çevrim İçi 
Platformlarda Gerçekleştirilmesi 
Halinde;  

• Kullanıcı Adı/Şifre Bilgisi 

• Log Kayıtları 

• Kullanılan Cihaz Bilgisi 

 
Kişisel Veri İşleme Amaçları 
 
• Kullanılan Uygulama Ve Platformlara Katılımcıların 

Girişinin Sağlanması Ve Yönetilmesi, 

• Etkinliliğe Aktif ve İnteraktif Olarak Katılımın 

Sağlanması ve Takibi 

• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Hukuki Güvenliğinin 

Temini 
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• Kullanılan İşletim Sitemi 
Bilgisi 

• Tarih/Saat Bilgisi 

• IP Bilgisi, Tarayıcı Bilgisi 

• Oturumda Bulunulan Süre 
Bilgisi 

• Düzenlenen Etkinliklerin İstatiksel Verilerinin 

Tutulması Ve Değerlendirilmesi 

• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Bilgi işlem güvenliğine ilişkin kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından aşağıda sayılan amaçların 

gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması, 

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının ç bendinde belirtilen; veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukukî sebeplerine dayanılarak 

işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz kullanılan sunucular ve yazılım programları vasıtasıyla 

toplanmaktadır. 
 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Toplanan kişisel verileriniz Üniversite tarafından; yukarıda sayılan veri işleme amaçları ile Kanun’un 8. ve 

9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, banka hesap bilgileriniz ödeme 

işlemlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında bankalar ile; kimlik ve iletişim bilgileriniz gibi verileriniz 

ulaşım ve konaklama faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında seyahat, ulaşım, konaklama 

hizmetlerini sunan tedarikçiler ile; ad-soyadı, öğrenim ve mesleki durum ve görsel ve işitsel kayıt 

verileriniz açık rıza vermeniz halinde etkinliğin duyurulması amacıyla Üniversite internet sitesini veya 

sosyal medya hesaplarını takip veya ziyaret eden gerçek ve tüzel kişiler ve Üniversite sosyal medya 
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hesaplarının yönetimi hususunda hizmet alınan şirketler ile; diğer yandan hukuki uyuşmazlıkların 

giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri ile 

paylaşılabilecektir. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Kişisel verileriniz, hizmet tedarik edilen firmalar bünyesindeki ilgililere gönderilen e-posta irtibat 

adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının ve etkinlik duyuruları ile görsel ve işitsel kayıtlarının 

yayınlandığı sosyal medya platformlarının altyapılarının yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması 

çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilmektedir. 

5. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen 

yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak veya 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise 

imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport 

numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise bildirime 

esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik 

posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye daha önce 

bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle 

kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir Cad. 

No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz durumunda 

Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz 

olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversite tarafından 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.   

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse 

buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun 

hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 

vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme haklarına sahiptir. 
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 
BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ 

 AYDINLATMA METNİ 
 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Bundan böyle kısaca “Üniversite” olarak anılacaktır.) tarafından veri 

sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; Kurum dışı bilimsel 

etkinliklere katılımlarda Üniversite’den destek talep eden ve talepleri olumlu sonuçlanarak destek sağlanan 

kişilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a 

uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme 

şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır. 

Üniversite tarafından Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta 

değişiklik olması ve Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklik ile uyumsuz hale gelmesi durumunda 

değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, 

karar ve rehberler Üniversite tarafından takip edilmekte, Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel 

tutulmaktadır.  

1. İLGİLİ KİŞİ 

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, Kurum dışı bilimsel etkinliklere katılımlarda 

Üniversite’den destek talep eden ve talepleri olumlu sonuçlanarak destek sağlanan kişiler dahilindeki tüm 

gerçek kişilerdir. 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden 

Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve 

yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde Üniversite 

tarafından işlenmektedir. 

Veri İşleme Faaliyeti: Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 
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Kimlik Bilgisi 

• Ad-Soyadı 

• T.C. Kimlik Numarası/ 

Yabancı Kimlik Numarası 

• Öğrenci Kimlik Numarası 

• Doğum Tarihi 

• İmza 

İletişim Bilgisi 

• E-Posta Adresi 

• Adres 

• Cep Telefonu Numarası 

Başvuru/Talep Bilgileri 

• Başvuru/Talep Tarihi 

• Etkinlik Adı/Türü/Programı 

• Etkinlik Tarihi/Yeri 

• Etkinliğe Katılım Şekli 

• Aynı Yıl İçinde Alınan Destek 

Mevcudiyeti ve Dönemi Bilgisi 

• Talep Edilen Desteğin 

Kapsamı (Ulaşım, Konaklama, 

Katılım Ücreti) 

• Talep Edilen Destek Miktarı 

• Yetenek/Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Bilimsel Etkinliklere Katılıma İlişkin Destek 

Başvurularının Alınması ve Değerlendirilmesi Süreçlerinin 

Yürütülmesi 

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Bütçe Planlamalarının Yapılması 

• Destek Taleplerine İlgili Dönüşlerin Yapılması 

• Taleplerin Üniversite İlke ve Prensiplerine 

Uygunluğunun Değerlendirilmesi 

• Bilimsel Etkinliklere Katılım İçin Ulaşım, Konaklama, 

Katılım Ücreti Destek Miktarlarının Belirlenmesi 

• Katılım Desteği Başvurularına İlişkin Kayıtların 

Tutulması 

• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Yetkili Kişi, Birim, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi 

Verilmesi 

Üçüncü Kişilere İlişkin 
Bilgiler 

Başvurucunun Reşit 
Olmaması Halinde; 

• Yasal Temsilcinin Onayının Alınması 

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

• Katılım Desteği Verilen Etkinliklere İlişkin Kayıtların 

Tutulması, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
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• Velisinin Adı-Soyadı 

• İmzası 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda,  

• Destek başvurularının kayıt altına alınması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının 

başvuruculara Üniversite’ye bildirmiş oldukları iletişim adresleri kanalıyla bildirilebilmesi gibi 

sebepler kapsamında Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

• Reşit olmayan kişiyle yapılan sözleşmenin geçerli olabilmesi için ilgili kişinin yasal 

temsilcinin rızasının zorunlu olması nedeniyle Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının a bendinde 

belirtilen; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

• Destek taleplerinin değerlendirilmesinde ilk kez başvuruda bulunan başvuruculara öncelik 

tanıyabilmek amacıyla aynı yıl içinde başkaca bir desteğin alınıp alınmadığına ilişkin bilgilerin 

gerekli olması nedeniyle Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen; ilgili kişinin 

temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz başvuru dilekçesi ve başvuru formları, kabul davet yazıları, 

bildiri özeti belgeleri vb. destek başvurusuna konu etkinliğe ilişkin olarak tarafımıza iletilen belgeler 

vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Veri İşleme Faaliyeti: Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteklerinin Karşılanması Süreçlerinin 
Yürütülmesi 
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İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 

Finans Bilgileri 

• Hesap Numarası/IBAN Bilgisi 
• Sağlanan Destek Bilgisi 
• Masraf Bilgisi 

• Sağlanan Desteklerin Amacına Uygun Kullanılıp 

Kullanılmadığının Denetlenmesi ve Takibi 

• Bilimsel Etkinliğe Katılımın İspatlanması 

• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi 

• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

• Katılım Desteği Verilen Etkinliklere İlişkin Kayıtların 

Tutulması 

• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 

• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi  

Diğer 

• Sertifika Bilgisi 

• Sonuç Rapor Bilgisi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda,  

• Talep edilen destek miktarının banka kanalıyla ödenebilmesi için ilgili kişinin banka hesabına 

ilişkin bilgilerin öğrenilmesinin gerekli olması gibi sebepler kapsamında; Kanun’un 5. maddesinde 

belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

• Sağlanan desteğin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının denetimi bakımından, 

katılımcılar tarafından yapılan masrafların ve etkinliğe ilişkin detayların öğrenilmesinin gerekli olması 

kapsamında; Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 
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Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz başvuru dilekçesi ve formları, raporlar, faturalar, makbuzlar, 

biletler, sertifikalar vb. tarafımıza iletilen belgeler vasıtasıyla elde edilmektedir.  

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Toplanan kişisel verileriniz; destek ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla bankalarla ve talep edilmesi 

halinde kanunda belirtilen amaç ve sınırlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile 

paylaşılmaktadır.  

4. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Kişisel verileriniz yurt dışı ile paylaşılmamaktadır. 

5. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen 

yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak veya 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise 

imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport 

numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise bildirime 

esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik 

posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye daha önce 

bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle 

kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir Cad. 

No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz durumunda 

Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz 

olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversite tarafından 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.   

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse 

buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun 

hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 
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vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme haklarına sahiptir. 
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 
AKADEMİK PERSONEL ADAYI AYDINLATMA METNİ 

 

Bu metinde geçen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından veri sorumlusu sıfatıyla (“Üniversite”), 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ise (“Kanun”) olarak tanımlanmıştır. Üniversite, Kanun 
kapsamında Kanun’a özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; Üniversite’nin 
akademik birimlerinde ilan edilen öğretim elemanı (Dr. öğretim üyesi, doçent, profesör) / öğretim görevlisi 
/ araştırma görevlisi kadrolarında görev almak üzere başvuruda bulunan akademik personel adaylarımızın 
kişisel verileri uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da 
sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü 
kişilere aktarılacaktır. İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak 
üzere, Kurul tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun 
olarak hazırlanmıştır. Üniversite tarafından Aydınlatma Metninin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili 
sair mevzuatta değişiklik olması ve Aydınlatma Metninin söz konusu değişiklikle uyumsuz hale gelmesi 
durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır.  

1. İLGİLİ KİŞİ 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, Üniversite’nin akademik birimlerinde ilan 
edilen öğretim elemanı (Dr. öğretim üyesi, doçent, profesör) / öğretim görevlisi / araştırma görevlisi 
kadrolarında görev almak üzere başvuruda bulunan akademik personel adayı dahilindeki tüm gerçek 
kişilerdir. 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından 
aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin 
sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime 
geçebilirsiniz.  

Veri İşleme Faaliyeti: Akademik Personel Adayı Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 
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Kimlik Bilgisi 

• Ad-Soyadı 

• Doğum Tarihi/Yeri 

• T.C. Kimlik Numarası 

• Uyruk 

• Anne/Baba Adı 

• Medeni Hal Bilgisi 

• Cinsiyet 

• İmza 

• İşe Başvuru ve İlan Edilen Kadroya İlişkin Uygunluk 
Durumunun Değerlendirilmesi 

• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

İletişim Bilgisi 

• E-Posta Adresi 

• İkametgâh Adresi 

• Cep Telefonu Numarası 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan 
amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 

• İşe başvurusunda bulunan kişilerle görüşme tarihlerinin 
belirlenmesi, başvuruların kayıt altına alınması, 
değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının adayların 
Üniversite’ye bildirmiş oldukları iletişim adreslerine 
bildirilebilmesi gibi sebepler kapsamında Kanun’un 5. 
maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; bir sözleşmenin 
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 
kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 
işlenmesinin gerekli olması 

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı başvuru formları, şahsen veya posta yoluyla yapılan 
başvurular vasıtasıyla sunduğunuz evraklar vasıtasıyla, yüz yüze yapılan görüşme veya yazılı ya da 
sözlü olarak gerçekleştirilen giriş sınavı vasıtasıyla elde edilmektedir. 
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Veri İşleme Faaliyeti: Akademik Personel Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler 

(Resmî Gazete’de yer alan 
ilanda talep edilen evraklar ile 
sınırlı olmak üzere 
işlenmektedir.*) 

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• Akademik Personel Adaylarının Başvuru Taleplerinin ve İlgili 
Pozisyona Uygunluğunun Değerlendirilmesi  

• İşe Başvuru ve İşe Alım Süreçlerinin Yürütülmesi ve 
Sonuçlandırılması 

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Özlük Verisi 

• Özgeçmiş Bilgileri 

Mesleki Deneyim Verisi 

(İlan edilen kadronun 
gerektirdiği haliyle) 

• Uzmanlık Alanı Başvuru 
Dosyası 

• Lisans/Lisansüstü 
Mezuniyet Belgeleri 

• Transkripti 

• Denklik Belgeleri 

• Sınav Sonuç Belgeleri 
(ALES, Yabancı dil vb.) 

• Doktora Mezuniyet Alanı 
ve Tez Konusu 

• Doçentlik Belgesi ve 
Alanı 
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Görsel ve İşitsel Kayıt 
Verisi 

• Vesikalık Fotoğraf 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların 
gerçekleştirilmesi doğrultusunda,  

• İşe başvurusunda bulunan kişilerin ilan edilen kadroya 
uygunluğunun ve yeterliliğinin değerlendirilebilmesi, 
güvenlik araştırmasının yapılabilmesi gibi sebepler 
kapsamında Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde 
belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan 
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait 
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının a bendinde Kanunlarda 
(657 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat) açıkça öngörülmesi 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Ceza Mahkumiyeti ve 
Güvenlik Tedbiri Verisi 

• Adli Sicil Kaydı 

Diğer 

• Başvuru Dilekçesi 

• Başvurulan Kadro ve 
Birim Bilgisi 

• Askerlik Durum Bilgisi 

• Mülakat Verileri 

• Giriş Sınavı Belgeleri 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı başvuru formları, şahsen veya posta yoluyla yapılan 
başvurular vasıtasıyla sunduğunuz evraklar ve CD ve harici bellek vasıtasıyla, yüz yüze yapılan 
görüşme veya yazılı ya da sözlü olarak gerçekleştirilen giriş sınavı vasıtasıyla, iletilen bilgilerin 
doğruluğunu araştırmak için Üniversite tarafından yapılan araştırma sırasında elde edilmektedir.  

Veri İşleme Faaliyeti: Üniversite Yerleşkesinin Güvenlik Süreçlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları  
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Fiziksel Mekân Güvenliğine 
İlişkin Veriler 

• Görsel Kayıtlar 

• Fiziki Mekân Güvenliğinin Temini İçin Kamera Kayıtları 
Vasıtasıyla Takip Yapılması 

• Can ve Mal Güvenliğinin Korunması Veya Bu 
Kapsamdaki Kurallara Uyum Sağlanması Da Dâhil 
Olmak Üzere; Yasal Yükümlülüklerin, Yargı 
Organlarının Veya Yetkili İdari Kuruluşların İstediği 
Gerekliliklerin Veya Taleplerinin Yerine Getirilmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri  

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda,  

• Üniversite kampüs ve binasının güvenliğinin sağlanabilmesi için güvenlik kameraları ve ziyaretçi 
kayıtlarının tutulmasının gerekli olması gibi sebepler kapsamında Kanun’un 5. maddesinin 2. 
fıkrasının f bendinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CCTV kameraları vasıtasıyla toplanmaktadır. 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Toplanan kişisel verileriniz; işe başvuru ve alım süreçlerinin yürütülmesi, idari ve hukuki süreçlerin 
yürütülmesi ve hukuki destek alınması amaçlarıyla hukuk birimleriyle ve Üniversite’nin 
yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında ve güvenlik araştırmasının yapılması ve gerekli 
diğer hallerde ilgili Bakanlıklar, Yükseköğretim Kurumu, adli makamlar, kolluk kuvvetleri ve bilgi talep 
eden diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.  

4. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen 
yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak veya 
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise 
imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport 
numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise bildirime 
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esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik 
posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye daha önce 
bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle 
kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir Cad. 
No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz durumunda 
Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz 
olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversite tarafından 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse 
buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun 
hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 
hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 
etme haklarına sahiptir. 
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 
AKADEMİK PERSONEL AYDINLATMA METNİ 

 

Bu metinde geçen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından veri sorumlusu sıfatıyla (“Üniversite”), 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ise (“Kanun”) olarak tanımlanmıştır. Üniversite, Kanun 

kapsamında özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; Üniversite’nin akademik 

birimlerinde ilan edilen öğretim elemanı (Dr. öğretim üyesi, doçent, profesör) / öğretim görevlisi / araştırma 

görevlisi kadrolarında görev alan akademik personellerimizin kişisel verileri uygun olarak kaydedilecek, 

sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, 

mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır. İşbu Aydınlatma Metni, 

yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından yayımlanan yönetmelik, 

tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. Üniversite tarafından 

Aydınlatma Metninin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta değişiklik olması ve 

Aydınlatma Metninin söz konusu değişiklikle uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve 

kurallar uygulama alanı bulacaktır.  

1. İLGİLİ KİŞİ 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, Üniversite’nin akademik birimlerinde ilan 

edilen öğretim elemanı (Dr. öğretim üyesi, doçent, profesör) / öğretim görevlisi / araştırma görevlisi 

kadrolarında görev alan akademik personel çalışanları dahilindeki tüm gerçek kişilerdir. 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından 

aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin 

sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime 

geçebilirsiniz. 

Veri İşleme Faaliyeti: Akademik Personel Özlük Dosyalarının Oluşturulması 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 
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Kimlik Bilgisi 

• Ad-Soyadı 

• Doğum Tarihi/Yeri 

• T.C. Kimlik Numarası 

• Uyruk 

• Anne/Baba Adı 

• Medeni Hal Bilgisi 

• Kimlik Kartı Seri Numarası 

• Pasaport Numarası 

• Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 

• Cinsiyet 

• İmza 

• Akademik Personel Sözleşme Süreçlerinin Ve Hukuki 

Taleplerin Takibi 

• İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerin 

Yerine Getirilmesi 

• Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Özlük Dosyalarının Oluşturulması 

• Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) Üzerinden 

Kullanıcı Hesabı Açılması, Aktif Hale Getirilmesi Ve 

Yazışmaların Yapılması Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 

• Personel Kimlik Kartı Basım Süreçlerinin Yürütülmesi Ve 

Teslim Edilmesi 

• Çalışanların Komite, Konsey Ve Kurullarda 

Görevlendirilmesi ve Bu Topluluk İşlemlerinin 

Yürütülmesi 

• Öğrenci Topluluklarına Veya Ödev, Proje, Tez 

Süreçlerinde Danışman Olarak Atanma Ve Danışmanlık 

Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Eğitim Katılım Ve Sertifika Belgesi Basım Süreçlerinin 

Yürütülmesi Ve Teslim Edilmesi 

• Taşınır Eşyaların Kayıt, Zimmet Ve Devir İşlemleri 

Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

İletişim Bilgisi 

• E-Posta Adresi 

• İkametgâh Adresi 

• Cep Telefonu Numarası 

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Akademik Personel Sözleşme Süreçlerinin Ve Hukuki 

Taleplerin Takibi 
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• Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) Üzerinden 

Kullanıcı Hesabı Açılması, Süreçlerin Yürütülmesi Ve 

Yazışmaların Yapılması 

• Taşınır Eşyaların Kayıt, Zimmet Ve Devir İşlemleri 

Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Eğitim Katılım Ve Sertifika Belgesi Basım Süreçlerinin 

Yürütülmesi Ve Teslim Edilmesi 

• İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerin 

Yerine Getirilmesi 

• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

• Personel Kimlik Kartı Basım Süreçlerinin Yürütülmesi Ve 

Teslim Edilmesi 

• Personellerin Yurt Dışı Eğitim/Hizmet/Proje Vb. Amaçlı 

Seyahatlerinde Gerekli İşlemlerin Yürütülmesi 

• Kargo Ve Kurye Aracılığıyla Gelen Paketlerin İlgili 

Çalışana İletilmesinin Sağlanması 

• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Özlük Verisi 

(İlan edilen kadronun gerektirdiği 

haliyle) 

• Özgeçmiş Bilgileri 

• Mülakat Verileri 

• Giriş Sınavı Belgeleri 

• Akademik Kadro 

Unvanı/Birimi ve Uzmanlık 

Alanı 

• Lisans/Lisansüstü Mezuniyet 

Belgeleri 

• Lisansüstü Tez Konusu 

• Akademik Personel Sözleşme Süreçlerinin Ve Hukuki 

Taleplerin Takibi 

• İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerin 

Yerine Getirilmesi 

• Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Atama ve Terfi İşlemlerinin Yürütülmesi ve 

Sonuçlandırılması 

• Özlük Dosyalarının Oluşturulması 

• Çalışan İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin 

Yürütülmesi 

• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
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• Transkript 

• Denklik Belgeleri 

• Sınav Sonuç Belgeleri 

(ALES, Yabancı Dil vb.) 

• Doktora Mezuniyet Alanı ve 

Tez Konusu 

• Akademik ve Bilimsel 

Araştırmalar, Projeler, 

Çalışmalar ve Etkinlik Bilgisi 

• Yurt İçi/Yurt Dışı Kazanılan 

Ödül Bilgisi 

• Doçentlik Belgesi ve Alanı 

• Projeler Kapsamında Almaya 

Hak Kazanılan 

Destek/Hibeler 

• Sicil Raporları 

• Bordro Bilgisi 

• Hizmet İçi Eğitim Kayıtları 

• Askerlik Durum Bilgisi 

• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve Takibi 

• Öğrenci Topluluklarına Veya Ödev, Proje, Tez 

Süreçlerinde Danışman Olarak Atanma Ve Danışmanlık 

Süreçlerinin Yürütülmesi 

• İşyeri Ve Çalışan Özgeçmişi Oluşturulması Süreçlerinin 

Yürütülmesi 

• Kariyer Gelişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Görev Tanımlarının Belirlenmesi  

• Emeklilik Taleplerinin Alınması, Değerlendirilmesi Ve 

Sonuçlandırılması 

• Kurum İçi Denetim, Soruşturma ve İstihbarat 

Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Mevzuat, İlgili Düzenleyici Kurumlar Ve Diğer 

Otoritelerce Öngörülen Diğer Bilgi Saklama, Raporlama, 

Bilgilendirme Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi 

• Personellere İlişkin Disiplin Prosedürlerinin Yürütülmesi, 

Tespiti, Önlenmesi, İncelenmesi  

• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi  

• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Üniversitenin ve Üniversiteye Ait Kurumların 

Güvenliğinin Teminini Sağlanması 

Ceza Mahkumiyeti ve 

Güvenlik Tedbiri Verisi 

• Adli Sicil Kaydı 

• Üniversitenin, Üniversiteye Ait Kurumların ve Üniversite 

ile İlişkili Kişilerin Güvenliğinin Teminini Sağlanması 

• İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerin 

Yerine Getirilmesi 

• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Mevzuat, İlgili Düzenleyici Kurumlar Ve Diğer Otoritelerce 

Öngörülen Diğer Bilgi Saklama, Raporlama, Bilgilendirme 

Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi 
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Sağlık Verileri 

• Hamilelik Durumu Bilgisi 

• Engellilik Durum Bilgisi 

• Hastalık Bilgisi 

• İş Göremezlik Bilgisi 

• İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerin 

Yerine Getirilmesi 

• Özlük Dosyalarının Oluşturulması 

• Çalışan İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin 

Yürütülmesi 

• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi  

• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 

• Sözleşme Süreçlerinin Ve Hukuki Taleplerin Yürütülmesi 

Görsel ve İşitsel Kayıt Verisi 

• Vesikalık Fotoğraf 

• Personel Kimlik Kartı Basım Süreçlerinin Yürütülmesi Ve 

Teslim Edilmesi 

• Üniversite İçi Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Üniversite İnternet Sitesinde Akademik Personel 

Kadrosuna Dair Bilgilendirme ve Tanıtımın Yapılması 

• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 
 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 

başta 6698 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen; 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için gerekli olması, 

• Kanunlarda (657 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat) açıkça öngörülmesi 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Vesikalık fotoğrafınız ise; Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının a bendinde belirtilen; açık rıza 

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 
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Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular veya sözleşmenin 

kurulması veya ifası esnasında sunduğunuz basılı başvuru formları, dilekçeler, sözleşmeler, 

taahhütnameler, formlar, SGK kayıt dökümleri vb. evraklar vasıtasıyla, yüz yüze ve çevrim içi yapılan 

görüşme veya yazılı ya da sözlü olarak gerçekleştirilen giriş sınavı, iletilen bilgilerin doğruluğunu 

araştırmak için Üniversite tarafından yapılan araştırma sırasında elde edilmektedir. Yukarıda 

belirtilen ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verileriniz tarafımıza basılı veya 

elektronik yolla iletmiş olduğunuz adli sicil kayıt dökümü belgeleri ve adli sicil durumu beyan 

formları vasıtasıyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen sağlık verileriniz tarafımıza basılı veya 

elektronik yolla iletmiş olduğunuz sağlık ve engellilik durumlarına ilişkin raporlar vasıtasıyla elde 

edilmektedir. 

Veri İşleme Faaliyeti: Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler 

Kimlik Bilgileri 

• Ad-Soyadı 

• T.C. Kimlik Numarası 

Finans Verisi 

• Maaş ve Ek Ücretler Bilgisi 

• Harcama Giderleri 

• Banka Hesap Bilgileri 

• Harcırah Bilgisi 

Hukuki İşlem Verisi 

• Maaş Haczi 

Bordro Verisi 

•   İşe Giriş-Çıkış Bilgileri 

•   Puantaj Kayıtları 

•   Devamsızlık Bilgisi 

•   Fazla Mesai Bilgisi 

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülüklerin 

Yerine Getirilmesi 

• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

• Çalışan İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin 

Yürütülmesi 

• Ödeme Evraklarının Düzenlenerek Bankaya Bildirilmesi 

• Ücret Politikalarının Yürütülmesi 

• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

• Sözleşme Süreçlerinin Ve Hukuki Taleplerin Takibi 

• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
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Ekonomik Duruma İlişkin 

Veriler 

• Asgari Geçim Bilgisi 

• Çocuk Bilgisi 

• Bakmakla Yükümlü Olduğu 

Kişi Bilgisi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 

başta Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen; 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

• Kanunlarda (657 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat) açıkça öngörülmesi, 

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için gerekli olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz SGK dökümleri, banka evrakları, talep dilekçeleri, formlar, 

faturalar ve masraf dökümleri, AGİ formları vb. belgeler vasıtasıyla elde edilmektedir. 

Fiziksel Mekân Güvenliğine 

İlişkin Veriler 

• Görsel Kayıtlar 

Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• Fiziki Mekân Güvenliğinin Temini İçin Kamera Kayıtları, 

Turnike/Kartlı Geçiş Sistemleri Vasıtasıyla Takip 

Yapılması 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 

başta; 
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• Üniversite yerleşkesine giriş ve çıkışların kontrol edilerek iş yerinin güvenliğinin sağlanabilmesi 

için güvenlik kamera kayıtlarının tutulması ve izlenmesinin gerekli olması gibi sebeplerle; 

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının e bendinde belirtilen; bir hakkın tesisi, kullanılması veya 

korunması için gerekli olması, 

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CCTV kameraları vasıtasıyla toplanmaktadır.  

Veri İşleme Faaliyeti: Bilgi İşlem Süreçlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler 

Şifre Değişikliği Alanında, 

• Adı-Soyadı 

• T.C. Kimlik Numarası 

• Kurum E-Posta Adresi 

• Telefon Numarası 

• Bağlı Bulunulan 

Enstitü/Fakülte/Birim 

• Unvan 

• İmza / Tarih 

Bilgi Teknolojileri Alanında, 

• İnternet Giriş-Çıkış Tarih 

Bilgisi 

• IP Adres Bilgisi  

• Kullanılan İşletim Sistemi 

Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• Akademik Personel E-Posta Adreslerinin ve 

Hesaplarının Oluşturulması 

• Akademik Personel Şifre Oluşturulma ve Değişiklik 

Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 
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• Tarayıcı Bilgisi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından aşağıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya 

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması, 

Bilgi Teknolojileri alanında elde edilen verileriniz, 

• Kanunlarda öngörülmesi (5651 Sayılı Kanun) 

hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz çeşitli iletişim kanallarıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz basılı ve 

elektronik belgeler, halihazırda tarafınızca paylaşılmış bilgilerin elde edilmesi ve log kayıtlarının 

tutulması vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Veri İşleme Faaliyeti: Üniversite Yerleşkesinin İçerisindeki Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler 

Kimlik Bilgileri 

• Ad-Soyadı 

• T.C. Kimlik Numarası 

• Doğum Yeri ve Tarihi 

• Cinsiyet 

• Medeni Durumu 

İletişim Bilgileri 

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• İşe Giriş ve Periyodik Muayenelerin Yapılması 

• Sağlık Hizmetlerinden Yararlanılması 

• Personel ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin 

Yürütülmesi 

• Personelin İş Yerinde Çalışmaya Elverişliliğinin 

Değerlendirilmesi 

• İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklanan 

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
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• Telefon Numarası 

• Ev Adresi 

Öğrenim ve Mesleki Durum Bilgileri 

• Eğitim Durumu 

• Mesleği 

• Yapılan İşin Ayrıntılı Açıklaması 

• Çalışılan Bölüm 

• Geçmiş Mesleki Durum Bilgileri (İş 

Kolu, Yapılan İş, Giriş-Çıkış Tarihleri) 

Sağlık Bilgileri 

• İşyeri Periyodik Muayene Formu 

Doğrultusunda Alınan Bilgiler 

• İş Göremezlik Bilgisi 

• Engellilik Durumu 

• Hamilelik Durumu 

• Kanaat ve Sonuç Bilgisi 

• Çalışan İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin 

Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda;  

• Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi  

hukuki sebebiyle açık rızaya gerek olmadan işlenebilmektedir. 

Diğer taraftan işe giriş ve periyodik muayenelerin yapılması kapsamında Üniversite tarafından 

yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 
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Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz işe giriş ve periyodik muayeneler esnasında doldurmuş 

olduğunuz formlar ve iş yeri hekimimiz ile paylaştığınız bilgiler veyahut tarafınızca iş yeri hekimine 

iletilen sağlık raporları, iş göremezlik raporları vb. belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.  

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Toplanan kişisel verileriniz; iş akdinin ifası kapsamında maaş ödemelerinizin ve yan hak tesisinin 
gerçekleştirilebilmesi amacıyla ilgili bankalar ile; Üniversitemizin yasal yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesi kapsamında ve gerekli hallerde ilgili Bakanlıklar, Yükseköğretim Kurumu, Sosyal Güvenlik 
Kurumu, adli makamlar, kolluk kuvvetleri ve bilgi talep eden diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile; 
güvenlik araştırmasının yapılması kapsamında Emniyet Müdürlükleriyle; Üniversitemizin haklarının tesisi, 
kullanılması ve korunması kapsamında hukuki destek almak amacıyla hukuk birimleri ile; kayıt açılarak 
kurum içi ve dışı bilgi ve belge gönderiminin sağlanabilmesi amacıyla Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi’yle; kurum dışı görevlendirme, etkinlik ve değişim süreçlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında 
konaklama ve ulaşım organizasyonunun sağlanması amacıyla konsolosluklar, oteller, ulaşım firmalarıyla 
ve yapılan iş birlikleri, değişim programları ve görevlendirme süreçleri kapsamında diğer üniversiteler ile 
paylaşılmaktadır. 

Uzaktan eğitim faaliyeti kapsamında ders esnasında işlenen ve kaydedilen görsel işitsel kayıtlara ilişkin 
kişisel verileriniz ise açık rızanız olması halinde; derse kayıtlı veya derse kayıtlı olmayıp derse katılım izni 
alan öğrencilerin ders dönemi sonuna kadar erişimine açık olacak şekilde Uzaktan Eğitim Platformu’nda 
yayınlanacaktır. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Kişisel verileriniz ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının yurt dışında 
bulunan veri merkezlerinde tutulması ve yurtdışında bulunan üniversitelerle yapılan iş birlikleri, değişim 
programları ve görevlendirme süreçleri kapsamında yurt dışı ile paylaşılabilmektedir. 

5. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen 
yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak veya 
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise 
imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport 
numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise bildirime 
esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik 
posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye daha önce 
bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle 
kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir Cad. 
No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz durumunda 
Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz 
olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversite tarafından 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  
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Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse 
buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun 
hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 
hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 
etme haklarına sahiptir. 

Uzaktan eğitim faaliyetleri çerçevesinde akademik personellerden elde edilen veriler hakkında ayrıntılı 
bilgi elde etmek için Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Uzaktan 
Eğitim Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.  
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 
İDARİ PERSONEL ADAYI AYDINLATMA METNİ 

 
Bu metinde geçen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından veri sorumlusu sıfatıyla (“Üniversite”), 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ise (“Kanun”) olarak tanımlanmıştır. Üniversite, Kanun 
kapsamında özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; Üniversite’mizin idari birimleri 
kadrolarında görev almak üzere başvuruda bulunan idari personel adaylarımızın kişisel verileri uygun 
olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları 
çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır. İşbu 
Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından 
yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. 
Üniversite tarafından Aydınlatma Metninin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta 
değişiklik olması ve Aydınlatma Metninin söz konusu değişiklikle uyumsuz hale gelmesi durumunda 
değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır.  

1. İLGİLİ KİŞİ 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, Üniversite’nin idari birimleri kadrolarında 
görev almak üzere başvuruda bulunan idari personel adayı dahilindeki tüm gerçek kişilerdir. 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından 
aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin 
sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime 
geçebilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 
aşağıdaki amaçlar dahilinde Üniversite tarafından işlenmektedir:  

Veri İşleme Faaliyeti: İdari Personel Adayı Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 

Kimlik Bilgisi 

• Ad-Soyadı, T.C. Kimlik No 

• İdari Personel Adayı Başvurularının Alınması, 
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• Anne/Baba Adı  
• Doğum Tarihi/Yeri 
• Medeni Hal Bilgisi 
• Cinsiyet, Uyruk 
• Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 

• Kimlik Seri No 
• İmza 

• İdari Personel Adayı Seçme ve Yerleştirme 
Süreçlerinin Yürütülmesi 

• İşe Başvuru Ve İşe Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
Ve Sonuçlandırılması Ve İlgili Geri Dönüşlerin 
Yapılması 

• İleride Oluşabilecek Pozisyonlar İçin Özgeçmiş 
Havuzu Oluşturulması 

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi İletişim Bilgisi 

• E-Posta Adresi 
• İkametgâh/Yazışma Adresi 
• Cep Telefonu Numarası 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 
doğrultusunda,  

• İşe başvurusunda bulunan kişilerle görüşme tarihlerinin belirlenmesi, başvuruların kayıt 
altına alınması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının adayların Üniversite’ye 
bildirmiş oldukları iletişim adreslerine bildirilebilmesi gibi sebepler kapsamında Kanun’un 
5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 
işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz başvuru dilekçeleri ve formları, özgeçmiş belgeleri, kimlik 
fotokopileri, vukuatlı nüfus kayıt örnekleri vb. iş başvurusu esnasında tarafımıza iletilen belgeler 
vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Veri İşleme Faaliyeti: İdari Personel Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 
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Özlük Verisi 

• Özgeçmiş Bilgileri 

• İdari Personel Adayı Seçme ve Yerleştirme 
Süreçlerinin Yürütülmesi 

• İdari Personel Adaylarının Başvuru Taleplerinin Ve 
İlgili Pozisyona Uygunluğunun Değerlendirilmesi  

• İşe Başvuru Ve İşe Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 
Ve Sonuçlandırılması 

• Çalışanın İşi Yapabilmesine Engel Bir Durumun 
Olup Olmadığının Saptanabilmesi 

• Engelli Çalışan İstihdam Etme Şartının Yerine 
Getirilmesinin Takibi 

• İleride Oluşabilecek Pozisyonlar İçin Özgeçmiş 
Havuzu Oluşturulması 

• Üniversite Çalışanlarının İş Sağlığı Ve 
Güvenliklerinin Sağlanması 

• Referans Araştırmasının Yapılması 
• Üniversitemizin Uyguladığı İşe Alım İlkelerinin 

Geliştirilmesi Ve İyileştirilmesi 
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Eğitim Durumu ve 
Mesleki Deneyim Verisi 

• Öğrenim Durumu Bilgisi  
• Yabancı Dil Bilgisi 

Durumu 
(Özgeçmiş Belgesinde 
Belirtilmiş Olması 
Halinde) 

• Çalışılan İş Yerleri Bilgisi 
• Eğitim Sertifikaları 

Bilgisi (Başvuru 
Esnasında İletilmiş 
Olması Halinde) 

Görsel ve İşitsel Kayıt 
Verisi 

• Vesikalık Fotoğraf 

Ceza Mahkumiyeti ve 
Güvenlik Tedbiri Verisi 

• Adli Sicil Kaydı Bilgisi 

Sağlık Verisi 

• Engellilik Durumu Bilgisi 
• Sağlık Durumu Bilgisi 

(Çalışabilir Durumda 
Olduğunu 
Gösterir Nitelikte) 



 

124 

 

Diğer 

• Başvurulan Pozisyon 
Bilgisi 

• Görüşme Notları 
• Özgeçmiş Belgesinde 

Belirtilmiş Olması Halinde; 
• Referans Bilgisi 
• Ehliyet Mevcudiyeti/Tipi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 
doğrultusunda,  

• Çalışan adayının başvuruda bulunduğu pozisyona uygunluğunun değerlendirilebilmesi için 
adayın eğitim ve mesleki geçmiş ile fiziki durumunun öğrenilmesinin gerekli olması gibi 
sebepler kapsamında Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; bir 
sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

• İş başvurusunda bulunan adayın çalışma disiplininin öğrenilmesi için geçmişte çalıştığı 
kişilerin görüşlerine ihtiyaç duyulması, görüşme esnasında edinilen bilgilerin değerlendirilmek 
üzere diğer yetkili kişilerle paylaşılabilmesi gibi sebepler kapsamında Kanun’un 5. maddesinin 
2. fıkrasının f bendinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Özel nitelikli kişisel verilerinizden ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri verileriniz ve sağlık 
verileriniz yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 6’ncı 
maddesinde belirtilen; 

• İlgilinin açık rızası hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz başvuru dilekçesi ve formları, özgeçmiş belgeleri, eğitim 
durumunu gösterir belgeler, sağlık raporları, adli sicil durumu belgeleri, adli sicil durumu ve 
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engellilik durumuna ilişkin beyan formları vb. iş başvurusu esnasında tarafımıza iletilen belgeler 
vasıtasıyla ve yapılan görüşme sırasında elde edilmektedir.  

Veri İşleme Faaliyeti: Üniversite Yerleşkesinin Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• Fiziki Mekân Güvenliğinin Güvenlik Kameraları 
Vasıtasıyla Temini 

• Can Ve Mal Güvenliğinin Korunması Veya Bu 
Kapsamdaki Kurallara Uyum Sağlanması Da Dâhil 
Olmak Üzere; Yasal Yükümlülüklerin, Yargı 
Organlarının Veya Yetkili İdari Kuruluşların İstediği 
Gerekliliklerin Veya Taleplerinin Yerine Getirilmesi 

Fiziksel Mekân Güvenliğine 
İlişkin Veriler 

• Görsel Kayıtlar 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri  

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 
doğrultusunda,  

• Üniversite kampüs ve binasının güvenliğinin sağlanabilmesi için güvenlik kameraları ve 
ziyaretçi kayıtlarının tutulmasının gerekli olması gibi sebepler kapsamında KVKK’nın 5. 
maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar 
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu 
olması, 

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının e bendinde belirtilen; bir hakkın tesisi, kullanılması veya 
korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

• Üniversite öğrenci ve çalışanlarının güvenliklerinin sağlanmasının işverenin bir 
yükümlülüğünün olması gibi sebepler kapsamında Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının ç 
bendinde belirtilen; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 
zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 



 

126 

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CCTV kameraları vasıtasıyla toplanmaktadır. 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Toplanan kişisel verileriniz; işe başvuru ve alım süreçlerinin yürütülmesi, idari ve hukuki süreçlerin 
yürütülmesi ve hukuki destek alınması amaçlarıyla hukuk birimleriyle ve Üniversitemizin yasal 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında ve güvenlik araştırmasının yapılması kapsamında ve 
diğer gerekli hallerde ilgili Bakanlıklar, Yükseköğretim Kurumu, adli makamlar, kolluk kuvvetleri ve bilgi 
talep eden diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. 

4. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen 
yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr internet adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak 
veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru 
yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, 
pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise 
bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı 
elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye 
daha önce bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 
suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir 
Cad. No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz 
durumunda Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün 
içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 
Üniversite tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  Bu 
kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna 
ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun 
hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 
hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 
etme haklarına sahiptir. 
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA 
İDARİ PERSONEL AYDINLATMA METNİ 

 
Bu metinde geçen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından veri sorumlusu sıfatıyla (“Üniversite”), 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ise (“Kanun”) olarak tanımlanmıştır. Üniversite, Kanun 
kapsamında özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; Üniversite’nin idari birimleri 
kadrolarında görev alan idari personellerimizin kişisel verileri uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, 
saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin 
verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır. İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan 
ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve 
rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır.  

1. İLGİLİ KİŞİ 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, Üniversite’nin idari birimleri kadrolarında 
görev alan idari personel dahilindeki tüm gerçek kişilerdir. 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından 
aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin 
sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime 
geçebilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 
aşağıdaki amaçlar dahilinde Üniversite tarafından işlenmektedir:  

Veri İşleme Faaliyeti: Çalışan Özlük Dosyalarının Oluşturulması 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 

Kimlik Bilgisi 

• Ad 
• Soyadı 
• T.C. Kimlik No 
• Anne/Baba Adı  
• Doğum Tarihi/Yeri 
• Medeni Hal Bilgisi 
• Cinsiyet 
• Uyruk 
• Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer 
• Kimlik Seri No 
• İmza 

• Sözleşme Süreçlerinin Ve Hukuki Taleplerin Takibi 
• İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklanan 

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
• Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 
• Görev Tanımlarının Belirlenmesi 
• Özlük Dosyalarının Oluşturulması 
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
• Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) 

Üzerinden Kullanıcı Hesabı Açılması, Aktif Hale 
Getirilmesi Ve Yazışmaların Yapılması Süreçlerinin 
Yürütülmesi 
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İletişim Bilgisi 

• E-Posta Adresi 
• İkametgâh Adresi 
• Cep Telefonu Numarası 

• Personel Kimlik Kartı Basım Süreçlerinin 
Yürütülmesi Ve Teslim Edilmesi 

• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi 
• İnsan Kaynakları Süreçlerine İlişkin Stratejik 

Planlamaların Yapılması 
• Kariyer Gelişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
• Kurum İçi Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
• Taşınır Eşyaların Kayıt, Zimmet Ve Devir İşlemleri 

Süreçlerinin Yürütülmesi 
• Kargo Ve Kurye Aracılığıyla Gelen Paketlerin İlgili 

Çalışana İletilmesinin Sağlanması 
• İleride Çıkabilecek Uyuşmazlıklarda Delil Olarak 

Kullanılabilmesi 
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 
• Mevzuat, İlgili Düzenleyici Kurumlar Ve Diğer 

Otoritelerce Öngörülen Diğer Bilgi Saklama, 
Raporlama, Bilgilendirme Yükümlülüklerinin Yerine 
Getirilmesi 

• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Eğitim Durumu ve Mesleki 
Deneyim Verisi 

İş Başvurusu Sırasında İletilmiş 
Olması Halinde; 

• Öğrenim Durumu Bilgisi  
• Eğitim Sertifikaları Bilgisi 
• Yabancı Dil Bilgisi Durumu 
• Çalışılan İş Yerleri Bilgisi 

Özlük Verisi 

• Özgeçmiş Bilgileri 
• Hizmet İçi Eğitim Kayıtları 

Görsel ve İşitsel Kayıt Verisi 

• Vesikalık Fotoğraf 

Diğer 

• Başvurulan Pozisyon Bilgisi 
• Görüşme Notları 
İş Başvurusu Sırasında İletilmiş 
Olması Halinde; 

• Referans Bilgisi 
• Ehliyet Mevcudiyeti/Tipi 

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik 
Tedbiri Verisi 

• Adli Sicil Kaydı Bilgisi 

• Üniversite Personel ve Öğrencilerinin Güvenliğinin 
Teminini Sağlanması 

• Üniversiteye Ait Fiziksel Mekânların Güvenliğinin ve 
Denetiminin Sağlanması 

• Kurum İçi Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
• Mevzuat, İlgili Düzenleyici Kurumlar Ve Diğer 

Otoritelerce Öngörülen Diğer Bilgi Saklama, 
Raporlama, Bilgilendirme Yükümlülüklerinin Yerine 
Getirilmesi 

Sağlık Verileri • İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklanan 
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 



 

129 

 

• Engellilik Durumu Bilgisi 
• Sağlık Durumu Bilgisi 
• İş Göremezlik Bilgisi 
• Hamilelik Bilgisi 
• Kan Grubu Bilgisi 

• Çalışan İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin 
Yürütülmesi 

• İş Sağlığı Ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
• Engelli Personel İstihdam Etme Şartının Yerine 

Getirilmesinin Takibi 
• Acil Durumlarda Gerekli Müdahalenin Yapılabilmesi 
• Sözleşme Süreçlerinin Ve Hukuki Taleplerin 

Yürütülmesi 
• İleride Çıkabilecek Uyuşmazlıklarda Delil Olarak 

Kullanılabilmesi 
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 
• Mevzuat, İlgili Düzenleyici Kurumlar Ve Diğer 

Otoritelerce Öngörülen Diğer Bilgi Saklama, 
Raporlama, Bilgilendirme Yükümlülüklerinin Yerine 
Getirilmesi 

• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi  

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 
başta 6698 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen; 

• Çalışanlara ait özlük bilgilerinin tutulması ve çalışanın sigorta işlemlerinin yapılması gibi 
işlemlerin Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

• İş sözleşmesinin düzenlenebilmesi ve imza edilebilmesi için çalışanlara ait kişisel verilerin 
işlenmesinin gerekli olması gibi sebepler kapsamında; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin 
gerekli olması, 

• İşten ayrılan bir çalışana ait gerekli bilgilerin dava zamanaşımı boyunca saklanabilmesi gibi 
sebepler kapsamında; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli olması, 

• İş yerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınabilmesi ve engelli çalışan sayısının 
yetkili kamu kurumu ve kuruluşlarına bildirebilmesi gibi sebepler kapsamında; veri 
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için gerekli olması, 

• Eğitime katılan çalışanların bilgisinin tutulabilmesi ve çalışanların eğitim ve mesleki deneyim 
durumlarına göre ilgili görevlendirmelerin belirlenebilmesi gibi sebepler kapsamında; ilgili 
kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Diğer yandan yukarıda belirtilen ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verileriniz ve 
sağlık verileriniz yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Kanun’un 6’ncı 
maddesinde belirtilen; 

• İlgilinin açık rızası 
hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 
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Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri  

• Yukarıda belirtilen kimlik, iletişim, kişisel verileriniz işe başvuru, yapılan görüşmeler ve daha 
sonradan sözleşmenin kurulması ile ifası sırasında tarafımıza basılı veya elektronik yolla 
iletmiş olduğunuz iş başvuru dilekçeleri, sözleşmeler, taahhütnameler, formlar, özgeçmiş 
belgeleri, ikametgâh belgeleri, kimlik kartı fotokopileri, SGK kayıt dökümleri vb. belgeler 
vasıtasıyla elde edilmektedir. 

• Yukarıda belirtilen ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verileriniz tarafımıza 
basılı veya elektronik yolla iletmiş olduğunuz adli sicil kayıt dökümü belgeleri ve adli sicil 
durumu beyan formları vasıtasıyla toplanmaktadır. 

• Yukarıda belirtilen sağlık verileriniz tarafımıza basılı veya elektronik yolla iletmiş olduğunuz 
sağlık ve engellilik durumlarına ilişkin raporlar vasıtasıyla elde edilmektedir. 

Veri İşleme Faaliyeti: Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 

Finans Verisi 

• Maaş ve Ek Ücretler Bilgisi 
• Harcama Giderleri 
• IBAN Bilgisi 
• Banka Hesap Numarası 
• Harcırah Bilgisi 

• İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklanan 
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

• Çalışan İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin 
Yürütülmesi 

• Çalışana Ödenecek Ücretin Hesaplanması 
• Ödeme Evraklarının Düzenlenerek Bankaya 

Bildirilmesi 
• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 
• Ücret Politikalarının Yürütülmesi 
• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 
• İleride Çıkabilecek Uyuşmazlıklarda Delil Olarak 

Kullanılabilmesi 
• Performans Değerlendirmesinin Yapılması 
• Çalışan Devam Kontrol Takibinin Yapılması 
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 
• Sözleşme Süreçlerinin Ve Hukuki Taleplerin Takibi 
• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

Bordro Verisi 

• İşe Giriş-Çıkış Bilgileri 
• Puantaj Kayıtları 
• Devamsızlık Bilgisi 
• Fazla Mesai Bilgisi 

Hukuki İşlem Verisi 

• Maaş Haczi 

Ekonomik Duruma İlişkin Veriler 

• Asgari Geçim Bilgisi 
• Çocuk Bilgisi 
• Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişi 

Bilgisi 
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Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz SGK dökümleri, banka evrakları, faturalar, masraf dökümleri, 
AGİ formları, personel devam çizelgeleri vb. belgeler vasıtasıyla elde edilmektedir. 

Fiziksel Mekân Güvenliğine 
İlişkin Veriler 

• Görsel Kayıtlar 

Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• Fiziki Mekân Güvenliğinin Temini İçin Kamera 
Kayıtları, Turnike/Kartlı Geçiş Sistemleri 
Vasıtasıyla Takip Yapılması 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, 
başta; 

• Üniversite yerleşkesine giriş ve çıkışların kontrol edilerek iş yerinin ve iş yerinde bulunan 
kişilerin güvenliğinin sağlanabilmesi için güvenlik kamera kayıtlarının tutulması ve izlenmesinin 
gerekli olması gibi sebeplerle; Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının e bendinde belirtilen; bir 
hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için gerekli olması, 

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CCTV kameraları vasıtasıyla elde edilmektedir.  

Veri İşleme Faaliyeti: Üniversite Yerleşkesinin İçerisindeki Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler 

Kimlik Bilgileri 

• Ad-Soyadı 
• T.C. Kimlik Numarası 
• Doğum Yer ve Tarihi 
• Cinsiyet 
• Medeni Durumu 

İletişim Bilgileri 

• Telefon Numarası 
• Ev Adresi 

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• İşe Giriş ve Periyodik Muayenelerin Yapılması 
• Sağlık Hizmetlerinden Yararlanılması 
• Personel ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin 

Yürütülmesi 
• Personelin İş Yerinde Çalışmaya Elverişliliğinin 

Değerlendirilmesi 
• İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklanan 

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 
• Çalışan İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin 

Yürütülmesi 
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Öğrenim ve Mesleki Durum Bilgileri 

• Eğitim Durumu 
• Mesleği 
• Yapılan İşin Ayrıntılı Açıklaması 
• Çalışılan Bölüm 
• Geçmiş Mesleki Durum Bilgileri 

(İş Kolu, Yapılan İş, Giriş-Çıkış 
Tarihleri) 

Sağlık Bilgileri 

• Kan Grubu 
• İşe Giriş Periyodik Muayene 

Formu Doğrultusunda Alınan 
Sağlık Verileri 

• İş Göremezlik Bilgisi 
• Engellilik Durumu 
• Hamilelik Durumu 

 

Diğer Bilgiler 

• Kanaat ve Sonuç Bilgisi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda 
sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 
yürütülmesi  
hukuki sebebiyle açık rızaya gerek olmadan 
işlenebilmektedir. 

Diğer taraftan işe giriş ve periyodik muayenelerin 
yapılması kapsamında Üniversite tarafından yukarıda 
sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan 
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 
olması. 

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine 
getirebilmesi için zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.  

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz işe giriş periyodik 
muayene formları ve periyodik muayeneler esnasında 
doldurmuş olduğunuz formlar ve iş yeri hekimimiz ile 
paylaştığınız bilgiler veyahut tarafınızca iş yeri hekimine 
iletilen sağlık raporları, iş göremezlik raporları vb. 
belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.  

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Toplanan kişisel verileriniz; iş akdinin ifası kapsamında maaş ödemelerinizin ve yan hak tesisinin 
gerçekleştirilebilmesi amacıyla ilgili bankalar ile; Üniversitemizin yasal yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesi kapsamında ve güvenlik araştırmasının yapılması kapsamında ve diğer gerekli hallerde ilgili 
Bakanlıklar, Yükseköğretim Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, adli makamlar, kolluk kuvvetleri ve bilgi 
talep eden diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile, kayıt açılarak kurum içi ve dışı bilgi ve belge 
gönderiminin sağlanabilmesi amacıyla Elektronik Belge Yönetim Sistemi’yle; sözleşme işlemlerinizin 
yürütülmesi, Üniversitemizin haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki destek almak 
amacıyla hukuk birimleriyle ve yurtdışında bulunan üniversitelerle yapılan iş birlikleri ve görevlendirme 
süreçleri kapsamında üniversiteler ile paylaşılmaktadır. 
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4. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Kişisel verileriniz ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının yurt dışında 
bulunan veri merkezlerinde tutulması veya yurtdışında bulunan üniversitelerle yapılan iş birlikleri ve 
görevlendirme süreçleri kapsamında yurt dışı ile paylaşılabilmektedir. 

5. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen 
yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak 
veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru 
yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, 
pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise 
bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı 
elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye 
daha önce bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 
suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir 
Cad. No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz 
durumunda Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün 
içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 
Üniversite tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.   
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse 
buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun 
hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 
hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 
etme haklarına sahiptir.  
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

UZAKTAN EĞİTİM AKADEMİK PERSONEL AYDINLATMA METNİ 

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Bundan böyle kısaca “Üniversite” olarak anılacaktır.) tarafından veri 

sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; uzaktan eğitim 

faaliyetleri çerçevesinde kişisel verileri elde edilen akademik personellerin kişisel verileri 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, 

sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, 

mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır. İşbu Aydınlatma Metni 

kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www.gidatarim.edu.tr adresinde yer alan Kişisel 

Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metinleri çerçevesinde erişilebilmektedir. 

1. İLGİLİ KİŞİ 

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, uzaktan eğitim faaliyetleri çerçevesinde kişisel 

verileri elde edilen akademik personeller dahilindeki tüm gerçek kişilerdir. 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden 

Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve 

yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde Üniversite 

tarafından işlenmektedir. 

Veri İşleme Faaliyeti: Uzaktan Eğitim Süreçlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler 

• Adı-Soyadı 

• Kurum E-Posta Adresi 

• Unvan 

• Enstitü/Fakülte/Bölüm 

Bilgisi 

Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Gerekli Teknik Altyapının 

Kurulması, Güncellenmesi Ve İşletilmesi 

• Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Canlı Ders Sistemi Kurulması 

• Derslerin Sonrasında İzlemeye Açılmak Üzere 

Kaydedilmesi 
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• Erişim Log Kayıtları 

• Ip Adresi 

• Mac Adresi 

• Hedef Ip 

• Port Bilgileri 

• Erişim Tarihi ve Saati 

• Cihaz Türü 

• Sistem İçerisindeki 

Hareketler 

• Chat Mesajları 

 

Görünürlüğe İzin Vermeniz 

Halinde; 

• Sistemde Çevrim İçi Olma 

Bilgisi 

 

Ders Ve Sınavlarda Kamera Ve 

Mikrofon Özelliğini Açarak 

Eğitim Vermeniz Halinde; 

• Görsel Kayıtlar 

• İşitsel Kayıtlar 

• Ders Materyallerinin Paylaşımı Ve Yönetimi 

Faaliyetleri Çerçevesinde Ders Yönetim Sistemi 

Kurulması Ve İşletilmesi 

• Çevrim İçi Sınavlar İçin Altyapı Oluşturulması 

• Çevrim İçi (Online) Ders ve Sınav Süreçlerinin 

Yürütülmesi 

• Uzaktan Eğitim ile İlgili Olası Hukuksal Süreçlerde 

Üniversitenin Hak Ve Menfaatlerinin Korunabilmesi 

• Öğretim Görevlisi İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı 

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi  

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından aşağıda sayılan 

amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde 

belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 

doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 

olması, 

hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz çeşitli iletişim kanallarıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz 

elektronik belgeler, Uzaktan Eğitim Merkezi platformu vasıtasıyla toplanmaktadır. 

3.    KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Toplanan kişisel verileriniz Üniversite tarafından; Üniversitemizin haklarının tesisi, kullanılması ve 

korunması kapsamında hukuki destek almak amacıyla hukuk birimleri ile; hukuki uyuşmazlıkların 

giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları, adli makamlar veya 

ilgili kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir. 



 

136 

 

Ders esnasında kamera ve mikrofon özelliğini açarak eğitim vermeniz durumunda işlenen ve kaydedilen 

görsel işitsel kayıtlara ilişkin kişisel verileriniz ise açık rızanız olması halinde; derse kayıtlı olan veya derse 

kayıtlı olmayıp tarafınızdan derse katılım izni alan diğer kişilerin ders yılının sonuna kadar erişimine açık 

olacak şekilde Uzaktan Eğitim Platformu’nda yayınlanacaktır. 

4. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen 

yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak 

veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru 

yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, 

pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise 

bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı 

elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye 

daha önce bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 

suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir 

Cad. No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz 

durumunda Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün 

içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 

Üniversite tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu 

kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna 

ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun 

hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 

vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme haklarına sahiptir. 
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Bundan böyle kısaca “Üniversite” olarak anılacaktır.) tarafından veri 

sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; uzaktan eğitim 

faaliyetleri çerçevesinde kişisel verileri elde edilen öğrencilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, 

saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin 

verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.  

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www.gidatarim.edu.tr 

adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metinleri çerçevesinde 

erişilebilmektedir. 

1. İLGİLİ KİŞİ 

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, uzaktan eğitim faaliyetleri çerçevesinde kişisel 

verileri elde edilen öğrenciler dahilindeki tüm gerçek kişilerdir. 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden 

Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve 

yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde Üniversite 

tarafından işlenmektedir. 

Veri İşleme Faaliyeti: Uzaktan Eğitim ve Sınav Süreçlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler 

• Ad-Soyadı 

• Kurum E-Posta Adresi 

• Derse Devam Durumu 

• Üye Olduğu Grup Bilgisi 

• Erişim Log Kayıtları 

• Erişim Tarihi ve Saati 

Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• Uzaktan Eğitim ve Sınav Süreçlerinde Gerekli Teknik 

Altyapının Kurulması, Güncellenmesi ve İşletilmesi 

• Canlı Ders Sistemi Kurulması 

• Derslerin Sonrasında İzlemeye Açılmak Üzere 
Kaydedilmesi 
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• Ip Adresi, Mac Adresi, Port 
Bilgileri 

• Cihaz Türü 

• Derse Katılım Yüzdesi 

• Derse Etkileşim Kayıtları 

• Derse En Son Erişim Bilgisi 

• Sistemdeki Kayıt Süresi 

• Kayıt Başlangıç/Kayıt Bitiş 

Tarihi 

• Sistem İçerisindeki 

Hareketler 

• Chat Mesajları 

• Ders Esnasında Anketlere 

Verilen Yanıtlar 

• Öğrenci Numarası  

• Fakülte/Bölüm/Program 
Bilgileri 

• Ders veya Sınav Esnasında 

Ekran Görüntüsü Aldıysanız 

Bunun Bilgisi 

• Dersi Alan Kayıtlı Öğrenci 

Listesi 

• Kişisel Dosyalar 

• Sistem Üzerine Yüklediğiniz Her 

Türlü Kişisel Not, Sunum, 

Belgeler 

• Erişilen Son Ders Bilgisi 

• Girdiği Sınav Bilgisi 

• Sınav Sırasında Başka Bir Ekran 

Açılıp Açılmadığı Bilgisi 

• Öğrenci Katılımının Tespit Edilmesi 

• Ders Materyallerinin Paylaşımı Ve Yönetimi 

Faaliyetleri Çerçevesinde Ders Yönetim Sistemi 

Kurulması Ve İşletilmesi 

• Çevrim İçi (Online) Ders ve Sınav Süreçleri için Alt 

Yapı Oluşturulması ve Yürütülmesi 

• Uzaktan Eğitim ile İlgili Olası Hukuksal Süreçlerde 
Üniversitenin Hak ve Menfaatlerinin Korunabilmesi 

• Öğretim Görevlisi İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı 

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

• Sunum Yapılması, Proje Sunulması vb. 

Görselliğin Gerekli Olduğu Derslere Görsel ve İşitsel 

Altyapı Oluşturulması 

• Sınav Sırasında Başka Bir Ekran Açılıp 

Açılmadığının Tespiti 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından aşağıda sayılan 

amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; 

bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya 

ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

Sınavlar, kamera ve mikrofon açılmasını gerektiren (sunum 

dersleri, yabancı dil dersleri vb.) dersler haricindeki derslerde 

kamera ve mikrofon özelliğini açan öğrencilere ilişkin kişisel 

veriler ise, 

• Açık Rıza 

hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir. 
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Görünürlüğe İzin Vermeniz 

Halinde; 

• Sistemde Çevrim İçi Olma 

Bilgisi 

Ders ve sınavlarda kamera 

özelliğini açan öğrencilere ait, 

• Görsel Kayıtlar 

Ders ve sınavlarda mikrofon 

özelliğini açan öğrencilere ait, 

• Ses Kayıtları 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz çeşitli iletişim 

kanallarıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz elektronik belgeler, 

Uzaktan Eğitim Merkezi platformu vasıtasıyla 

toplanmaktadır. 

 

3.    KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Toplanan kişisel verileriniz Üniversite tarafından; kariyer planlaması dersi kapsamında Yetenek Kapısı 

(CBİKO) ile, Kariyer Merkezi aracılığı ile, talep edilmesi halinde YÖK ile, uyuşmazlıkların giderilmesi 

veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri ile ve yetkili kamu 

kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. 

4. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen 

yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak 

veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyad ve başvuru yazılı 

ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport 

numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise bildirime 

esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik 

posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye daha önce 

bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle 

kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir Cad. 

No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz durumunda 

Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz 
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olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversite tarafından 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse 

buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun 

hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 

vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme haklarına sahiptir. 
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ  

AYDINLATMA METNİ 
 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Bundan böyle kısaca “Üniversite” olarak anılacaktır.) tarafından veri 

sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü bünyesinde bilimsel araştırma proje başvurusunda bulunan ve desteklenen 

bilimsel araştırma proje sahipleri olan öğrenci ve akademik personel dahilindeki kişilerin kişisel verileri 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak 

kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları 

çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır. İşbu 

Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından 

yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır.  

1. İLGİLİ KİŞİ 

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

bünyesinde bilimsel araştırma proje başvurusunda bulunan ve desteklenen bilimsel araştırma proje sahipleri 

olan öğrenci ve akademik personel dahilindeki tüm gerçek kişilerdir. 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden 

Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve 

yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde Üniversite 

tarafından işlenmektedir. 

Veri İşleme Faaliyeti: Bilimsel Araştırma Projeleri Başvuru ve Değerlendirme Süreçlerinin 

Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler 

Kimlik Bilgisi 

(Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, İmza) 

İletişim Bilgisi 

(E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası) 

Eğitim ve Mesleki Durum Bilgisi 

    Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• Bilimsel Araştırma Proje 

Başvurularının Fiziksel/Dijital Ortamda 

Kayıt Altına Alınması 

• Bilimsel Araştırma Proje 

Başvurularının İncelenmesi, 
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(Akademik Unvan Bilgisi, 

Fakülte/Meslekokul/Bölüm Bilgisi) 

Başvuru Bilgileri 

(Proje Adı/Alanı/Türü/Konusu, Proje Başlangıç 

ve Bitiş Tarihi, Proje Destekçisinden Alınan 

Destek Tutarı, Projenin Çalışma Takvimi, Proje 

Bütçesi ve Harcama Planı, Talep Edilen Destek 

Miktarı) 

Diğer Bilgiler 

(Akademik Çalışma ve Proje Bilgisi, Özgeçmiş 

Bilgileri, Başvuru Tarihi) 

Üçüncü Kişilere İlişkin Veriler 

Önerilen ve Önerilmeyen Hakemlerin; 

(Adı-Soyadı, Unvanı, Çalıştığı Kurum Bilgisi, 

Telefon Numarası, E-Posta Adresi) 

Araştırmacıların;  

(Adı-Soyadı, Fakülte/ Yüksekokul/ Bölüm 

Bilgisi, Telefon Numarası, E-Posta Adresi) 

Akademik Danışmanın; 

(Adı-Soyadı, Fakülte/ Yüksekokul/ Bölüm 

Bilgisi, Unvanı, İmzası) 

Sonuçlandırılması Ve İlgili Geri 

Dönüşlerin Yapılması 

• Başvuruların BAP Değerlendirme 

Komisyonu Üyelerinin İncelemesine 

Sunulması 

• Bilimsel Araştırma Projelerinin 

Üniversite’nin Kurumsal Stratejisine, 

Kuruluş İlkelerine Ve Araştırma 

Önceliklerine Uygunluğunun 

Değerlendirilmesi 

• Proje Çıktılarının Fikri ve Sınai 

Mülkiyet Oluşturma Veya Mevcut 

Potansiyeli Geliştirebilme Olasılığının 

Değerlendirilmesi 

• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Stratejik Planlama Faaliyetlerinin 

Yürütülmesi 

• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin 

Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda, başta 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5’inci maddesinde belirtilen; 

• Proje başvurularının kayıt altına altınması için başvurucu, proje adı ve konusu bilgilerinin 

gerekli olması, başvuruların değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının adayların 

Üniversite’ye bildirmiş oldukları iletişim adreslerine bildirilebilmesi gibi sebepler kapsamında 

bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması 

• Proje başvurularının Üniversite’nin bilimsel araştırmalara destek yönerge ve prensiplerine 

uygunluğunun değerlendirilebilmesi için projeye ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulması gibi 



 

143 

 

sebeplerle; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz başvuru dilekçesi ve formları, izin formları, akademik danışman 

formları, özgeçmiş belgeleri vb. başvuru esnasında şahsen veya Üniversitemizin Teknoloji Transfer 

Ofisi aracılığıyla tarafımıza iletilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır. 

* Bilimsel Araştırma Projelerinizin BAP Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun bulunarak 

projelerinize Üniversite tarafından destek sağlanmasına karar verilmesi halinde yukarıda yer alan 

verilerinize ek olarak aşağıda yer alan verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde 

Üniversite tarafından işlenmektedir. 

 

 
 Veri İşleme Faaliyeti: Desteklenen Projelerin Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 

Proje Bilgileri 

• Proje Numarası 

• Analiz ve Bulgular 

• Proje Sonunda Ortaya Konulan 

Akademik, Teknik ve Bilimsel 

Veriler 

• Proje Kapsamında Kullanılan 

Altyapı ve Materyal Bilgisi 

• Proje Dosyalarının Oluşturulması ve Fiziksel/Dijital 

Ortamda Kayıt Altına Alınması 

• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

• Projelerin Bütçe Planlamasının Takibi 

• Projelerin Bilimsel ve Akademiksel Yönetiminin 

Gerçekleştirilmesi 

• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Projelerin Gelişim ve Sonuç Raporlarının 

Değerlendirilmesi ve İlgililere Geri Bildirimlerin 

Yapılması 

• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Proje Çıktılarının Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları 

Kapsamındaki Hukuki Süreçlerin Yürütülmesi 

Finans ve Muhasebe Bilgileri 

• Destek/Avans/Ödenek Bilgisi 

• Fatura Bilgisi 

• Harcama Bilgisi 
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Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda,  

• Projelerin yürütülmesine ilişkin satın alım ve tedarik süreçlerinin yürütülmesi, projelerin bütçe 

planlaması kapsamında gerekli desteğin sağlanması çerçevesinde; ihtiyaç duyulan makine, cihaz, 

alt yapı vb. teçhizatlar bilgisinin gerekli olması gibi sebepler kapsamında; KVKK’nın 5. 

maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 

olması, 

• Proje sonucunda ortaya çıkan fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin hukuki süreçlerin 

yürütülmesi için gerekli olması kapsamında; KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının e bendinde 

belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz gelişme raporları, sonuç raporları, dilekçeler, sözleşmeler, 

taahhütnameler, faturalar vb. belgeler vasıtasıyla elde edilmektedir.  

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Toplanan kişisel verileriniz Üniversite tarafından; yukarıda sayılan veri işleme amaçları ile Kanun’un 8. ve 

9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde sözleşme süreçlerinizin yürütülmesinde 

hukuki danışmanlık hizmeti alma amacıyla hukuk birimleri ile ve talep edilmesi halinde gerekli hallerde 

Yükseköğretim Kurumu, ilgili Bakanlıklar, vergi daireleri ve bilgi ve belge talep eden diğer yetkili kamu 

kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. Ayrıca projelerinizin yürütülmesinde iş birliği yapılacak olan 

çözüm ortakları ve TUBİTAK gibi fon sağlayıcılar ile ve açık rıza vermeniz halinde projenizin fikri ve sınai 

haklarına ilişkin başvuruların yapılması amacıyla marka ve patent vekilleriyle paylaşılabilecektir. 

Diğer taraftan projenin tamamlanması durumunda açık rıza vermeniz halinde; proje sonuç raporu e-

kütüphane sisteminde yayınlanarak kütüphane kaynaklarını kullanan tüm kişi ve kurumlarla paylaşılacaktır. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Kişisel verileriniz, patent vekillerine gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının 

yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilmektedir. 

5. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen 

yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak veya 
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Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise 

imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport 

numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise bildirime 

esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik 

posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye daha önce 

bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle 

kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir Cad. 

No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz durumunda 

Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz 

olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversite tarafından 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri 

sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt 

içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış 

işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak 

işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı 

olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

KÜTÜPHANE AYDINLATMA METNİ  

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Bundan böyle kısaca “Üniversite” olarak anılacaktır.) tarafından veri 

sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesindeki “Kütüphane Otomasyon Sistemi’’ne kayıt olan, sistemden 

yararlanan, kütüphaneyi ziyaret eden, kütüphaneden talepte bulunan, kütüphaneye kaynak ve yayın 

bağışında bulunan, elektronik/basılı kaynak ve yayınları ödünç alma suretiyle kullanan kişilerin kişisel 

verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak 

kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları 

çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır. 

İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından 

yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. 

Üniversite tarafından Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta 

değişiklik olması ve Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklik ile uyumsuz hale gelmesi durumunda 

değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, 

karar ve rehberler Üniversite tarafından takip edilmekte, Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel 

tutulmaktadır.  

1. İLGİLİ KİŞİ 

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı 

bünyesindeki Kütüphane Otomasyon Sistemine kayıt olan, sistemden yararlanan, kütüphaneyi ziyaret eden, 

kütüphaneden talepte bulunan, kütüphaneye kaynak ve yayın bağışında bulunan, elektronik/basılı kaynak 

ve yayınları ödünç alma suretiyle kullanan öğrenci, akademik, idari personel ve üçüncü kişiler dahilindeki 

tüm gerçek kişilerdir. 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından 

aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden 

Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz. 

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar 

ve hukuki sebepler dahilinde Üniversite tarafından işlenmektedir. 
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Veri İşleme Faaliyeti: Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanılması 

İşlenen Kişisel Veriler 
 

Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• İlgililerin Kütüphane Otomasyon Sistemine 

Kayıtlarının Yapılması 

• Kütüphane Bünyesinde Bulunan Kaynak/ Materyallerin 

Kütüphane Üyeleri Tarafından Ödünç Alınması Ve İade 

Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Kullanıcıların Kurum Kartları İle Kütüphane 

Otomasyon Sistemi Arasında Entegrasyonun 

Sağlanması 

• İade Sürelerine Dair Kullanıcılara Bilgi Verilmesi ve 

Hatırlatma Yapılması 

• Ödünç Alınan Materyallerin Zarar Görmesi Ya Da 

Kaybolması Halinde Zararın Tazmin Edilmesi 

• Kütüphaneye Gelen Kaynak/Yayın Talebinin Alınması 

Ve Değerlendirilmesi 

• Kütüphane Kaynaklarının Kayıt Altında Tutulabilmesi 

• Kullanıcıların Elektronik Veri Tabanlarından 

Yararlanmasının Sağlaması 

• Kullanıcıların İntihal Engelleme Programlarından 

Yararlanmasının Sağlaması ve Yayın Tarama 

Hizmetinin Sunulması 

• Üniversitemizin Kütüphane Kaynak Ve Hizmetlerinin 

Tanıtılması 

• Kütüphane Kayıtlarına Eklenen Yeni Kaynak ve 

Materyaller Hakkında Kullanıcıların Bilgilendirilmesi 

• Yeni Çıkan Yayınların Duyurulması Ve Bilgilendirme 

Hizmetlerinin Yürütülmesi 

• Saklama ve Arşiv Faaliyetinin Yürütülmesi 

Kimlik Bilgisi 

• Ad-Soyadı 

• T.C. Kimlik 
Numarası/Yabancı Kimlik 
Numarası 

• İmza 

İletişim Bilgisi 

• Kurum E-Posta Adresi 

• Cep Telefonu Numarası 

• Ev Adresi/Güncel Adres 

İşlem Bilgisi 

• Sisteme/Veri Tabanlarına Kayıt 
Tarihi 

• Ödünç Alma/İade Tarihi 

• Ödünç Alınan 
Kaynak/Materyal Bilgisi 

• Gecikme Bedeli/Hasar 
Bedeli/Borç Bilgisi 

Diğer Bilgiler 

• Fakülte/Yüksekokul/ Bölüm 
Bilgisi 

• Unvan Bilgisi 

• Talep/Başvuru Konusu 
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Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda;  

• KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya 

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması  

hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımıza iletmiş olduğunuz kayıt formları, personel ve öğrenci 

kimlik kartları, dilekçeler, talep formları vb. belgeler ve yarı otomatik veri kayıt sistemleri vasıtasıyla 

toplanmaktadır. 

Fiziksel Mekan Güvenliği 

Verisi 

Kütüphanemizi Şahsen Ziyaret 

Etmeniz Halinde; 

• Görsel Kayıtlar 

Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• Fiziki Mekân Güvenliğinin Temini İçin Güvenlik 

Kamerası Vasıtasıyla Takip Yapılması 

• Can Ve Mal Güvenliğinin Korunması Veya Bu 

Kapsamdaki Kurallara Uyum Sağlanması Da Dâhil 

Olmak Üzere; Yasal Yükümlülüklerin, Yargı 

Organlarının Veya Yetkili İdari Kuruluşların İstediği 

Gerekliliklerin Veya Taleplerinin Yerine Getirilmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Fiziksel mekan güvenliğine ilişkin kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından yukarıda sayılan 

amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması, 
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hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CCTV kameraları vasıtasıyla toplanmaktadır. 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 
 

• Kullanıcılara İnternet Erişimi Hizmetinin Sunulması 

• Kütüphanede Bulunan Bilgisayarlarda Sakıncalı 

Olabilecek Sitelere Erişimin Kısıtlanması 

• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Hukuki Güvenliğinin 

Temini 

• İleride Delil Olarak Kullanılabilmesi 

• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi  

• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Bilgi İşlem Güvenliği 

Kütüphane Otomasyon Sistemini 

Ziyaretiniz Sırasında; 

• Ad-Soyadı 

• Log Kayıtları 

• Tarih/Saat Bilgisi 

• IP Bilgisi 

• Ziyaret Edilen Sayfa Bilgileri 

• Oturum/İşlem Bilgileri 

Kütüphanede Bulunan 

Bilgisayarları Üniversiteye Ait 

Wi-Fi Ağına Giriş Yaparak 

Kullanmanız Halinde; 

• Ad-Soyadı 

• T.C. Kimlik Numarası 

• Doğum Tarihi 

• Log Kayıtları 

• Tarih/Saat Bilgisi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Bilgi işlem güvenliğine ilişkin kişisel verileriniz, 

Üniversitemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların 

gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• Kanunlarda (5651 Sayılı Kanun) açıkça öngörülmesi, 

• KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde 

belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri 

için veri işlenmesinin zorunlu olması, 

hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 
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• IP Bilgisi 

• Oturumda Bulunulan Süre 

Bilgisi 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz kullanılan sistemler, sunucular ve yazılım programları (Hotspot 

yazılımı) vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Veri İşleme Faaliyeti: Kütüphaneye Kaynak/Materyal Bağışı İşlemlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• Kütüphaneye Kaynak/Materyal Bağışında Bulunma 

Taleplerinin Değerlendirilmesi 

• Kütüphaneye Kaynak Ve Materyal Bağışı Süreçlerinin 

Yürütülmesi 

• Bağışta Bulunulan Kaynak/Materyallerin Kütüphane 

Otomasyon Sistemine Kaydedilmesi 

• Bağışta Bulunan Kişilerle İletişime Geçilmesi 

• Bağışta Bulunan Kişilere Teşekkür Mektubunun 

Gönderilmesi 

• Üniversitemizin Kütüphane Kaynak Ve Hizmetlerinin 

Tanıtılması 

• Yeni Çıkan Yayınların Duyurulması Ve Bilgilendirme 

Hizmetlerinin Yürütülmesi 

• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Bağış İşlemi Verisi 

Bağışta Bulunan Kişiye İlişkin; 

• Adı-Soyadı 

• Bünyesinde Bulunduğu 

Kurum 

• Telefon Numarası 

• E-Posta Adresi 

Bağış İşlemine İlişkin; 

• Bağışlananın Adı/Türü ve 

Yayın Bilgileri 

• Bağış İşlem Tarihi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 
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Bağış işlemine ilişkin kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların 

gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya 

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması  

hukukî sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Toplanan kişisel verileriniz Üniversite tarafından; yukarıda sayılan veri işleme amaçları ile Kanun’un 8. ve 

9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, Kütüphane Otomasyon Sistemi’nin bilgi 

güvenliği süreçlerinin yürütülmesi hususunda teknik destek alma amacıyla bilgi teknolojileri hizmeti veren 

firmalar ile ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar 

veya ilgili kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir. 

Diğer yandan kullanıcıların Üniversite aracılığıyla intihal engelleme ve tespit programlarından 

yararlanmasının sağlanması amacıyla programa kayıt işleminizin yapılması esnasında ad, soyadı, unvan, 

enstitü/fakülte/bölüm, telefon numarası ve kurumsal elektronik posta adresine ilişkin kişisel verileriniz ilgili 

programlarla paylaşılabilecektir. 

Ayrıca bağışçıların adı-soyadı, bünyesinde bulunulan kurum ve bağış işlemi verileri açık rıza verilmesi 

halinde; sisteme işlenmesi, internet sitesinde yayınlanarak/kişilere e-posta gönderilerek kişilere 

duyurulması ve bağışlanan yayınlara ibare koyulması suretiyle alenileştirilerek kütüphane kaynaklarını 

kullanan tüm kişi ve kurumlarla paylaşılabilecektir. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Kişisel verileriniz, ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının yurt 

dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilmektedir.  

Ayrıca kullanıcıların Üniversite aracılığıyla intihal engelleme ve tespit programlarından yararlanmasının 

sağlanması amacıyla programa kayıt işleminizin yapılması esnasında programlarla paylaşılan ad, soyadı, 

unvan, enstitü/fakülte/bölüm, telefon numarası ve kurumsal elektronik posta adresine ilişkin kişisel 

verileriniz; ilgi programların veri tabanlarının ve sunucularının yurt dışında tutulması nedeniyle yurt dışına 

aktarılmaktadır. 

5. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen 

yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak 

veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru 
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yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, 

pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise 

bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı 

elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye 

daha önce bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 

suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir 

Cad. No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz 

durumunda Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün 

içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 

Üniversite tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.   

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse 

buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun 

hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 

vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme haklarına sahiptir.  
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

KÜTÜPHANE KAYNAK/MATERYAL BAĞIŞI AYDINLATMA METNİ 

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Bundan böyle kısaca “Üniversite” olarak anılacaktır.) tarafından veri 

sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesindeki kütüphaneye kaynak ve yayın bağışında bulunan kişilerin 

kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun 

olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları 

çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır. İşbu 

Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından 

yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır.  

1. İLGİLİ KİŞİ 

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

bünyesindeki kütüphaneye kaynak, materyal ve yayın bağışında bulunan kişiler dahilindeki tüm gerçek 

kişilerdir. 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden 

Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve 

yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde Üniversite 

tarafından işlenmektedir. 

Veri İşleme Faaliyeti: Kütüphaneye Kaynak/Materyal Bağışı İşlemlerinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler 

Bağış İşlemi Verisi 

Bağışta Bulunan Kişiye İlişkin; 

• Adı-Soyadı 

• Bünyesinde Bulunduğu Kurum 

 Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• Kütüphaneye Kaynak/Materyal Bağışında 

Bulunma Taleplerinin Değerlendirilmesi 

• Kütüphaneye Kaynak Ve Materyal Bağışı 

Süreçlerinin Yürütülmesi 
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• Telefon Numarası 

• E-Posta Adresi 

• İmza 

Bağış İşlemine İlişkin; 

• Bağışlananın Adı/Türü ve Yayın Bilgileri 

Bağış İşlem Tarihi 

• Bağışta Bulunulan Kaynak/Materyallerin 

Kütüphane Otomasyon Sistemine 

Kaydedilmesi 

• Bağışta Bulunan Kişilerle İletişime Geçilmesi 

• Bağışta Bulunan Kişilere Teşekkür 

Mektubunun Gönderilmesi 

• Üniversitemizin Kütüphane Kaynak Ve 

Hizmetlerinin Tanıtılması Ve Yeni Çıkan 

Yayınların Duyurulması Ve Bilgilendirme 

Hizmetlerinin Yürütülmesi 

• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Bağış işlemine ilişkin kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların 

gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının c bendinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya 

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması  

hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz şahsen ya da e-posta yoluyla iletmiş olduğunuz belgeler ve bağış 
formları vb. belgeler vasıtasıyla elde edilmektedir. 
 

Veri İşleme Faaliyeti: Üniversite Yerleşkesinin Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

Fiziksel Mekan Güvenliği 

Verisi 

Kişisel Veri İşleme Amaçları  

• Fiziki Mekân Güvenliğinin Temini İçin Kamera 

Kayıtları Vasıtasıyla Takip Yapılması 
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• Görsel Kayıtlar 

(Bağış İşlemini Kütüphanemizi 

Ziyaret Ederek Gerçekleştirmeniz 

Halinde*) 

 

• Can Ve Mal Güvenliğinin Korunması Veya Bu 

Kapsamdaki Kurallara Uyum Sağlanması Da Dâhil 

Olmak Üzere; Yasal Yükümlülüklerin, Yargı 

Organlarının Veya Yetkili İdari Kuruluşların İstediği 

Gerekliliklerin Veya Taleplerinin Yerine Getirilmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukukî Sebepleri 

Kütüphanemizi ziyaret etmeniz halinde fiziksel mekan güvenliğine ilişkin kişisel verileriniz, 

Üniversitemiz tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;  

• KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen; ilgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması, 

hukukî sebebine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CCTV kameraları vasıtasıyla toplanmaktadır. 
 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Açık rıza verilmesi halinde; adı-soyadı, bünyesinde bulunduğunuz kurum ve bağış işlemi verileriniz 

Kütüphane Otomasyon sistemine işlenmesi, internet sitesinde yayınlanarak/kişilere e-posta gönderilerek 

kişilere duyurulması ve bağışlanan yayınlara ibare koyulması suretiyle alenileştirilerek kütüphane 

kaynaklarını kullanan tüm kişi ve kurumlarla paylaşılabilecektir. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Kişisel verileriniz, ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının yurt 

dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilmektedir. 

5. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen 

yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak 

veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru 

yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, 
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pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise 

bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı 

elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye 

daha önce bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 

suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir 

Cad. No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz 

durumunda Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün 

içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 

Üniversite tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.   

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse 

buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun 

hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 

vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme haklarına sahiptir.  
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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

 PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZİ  

AYDINLATMA METNİ  

 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (Bundan böyle kısaca “Üniversite” olarak anılacaktır.) tarafından veri 

sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; Üniversitemizin 

Psikolojik Danışma Merkezi sistemine üye olan ve Merkez’den randevu talebinde bulunan kişilerin kişisel 

verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak 

kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları 

çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır. 

İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından 

yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. 

Üniversite tarafından Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta 

değişiklik olması ve Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklik ile uyumsuz hale gelmesi durumunda 

değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, 

karar ve rehberler Üniversite tarafından takip edilmekte, Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel 

tutulmaktadır.  

1. İLGİLİ KİŞİ 

Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, Üniversitemizin Psikolojik Danışma Merkezi 

sistemine üye olan ve Merkez’den randevu talebinde bulunan tüm gerçek kişilerdir. 

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ 

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından 

aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@gidatarim.edu.tr e-posta adresi üzerinden 

Üniversite İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz. 

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar 

ve hukuki sebepler dahilinde Üniversite tarafından işlenmektedir. 

Veri İşleme Faaliyeti: İnternet Sitesi Üzerinden Psikolojik Danışma Merkezi Kayıtlarının 

Alınması 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 
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Kimlik Bilgileri 

• Ad-Soyadı 

• T.C Kimlik Numarası 

• Medeni Durum 

• Doğum Yılı/Yaş 

İletişim Bilgileri 

• Telefon Numarası 

• E-Posta Adresi 

Öğrenim ve Mesleki Durum Bilgileri 

• Meslek Bilgisi 

• Eğitim Durumu 

• Çalışılan Birim/Bölüm 

Üçüncü Kişilere İlişkin Veriler 

• Tanıdık Bilgisi 

• Anne-Babanın Hayatta Olup Olmadığı 

Bilgisi 

• Anne-Babanın Medeni Durumları 

• Kardeş Bilgisi (Sayı, Sıralama) 

Diğer Bilgiler 

• Başvuru Şekli 

• Mesaj Konusu/İçeriği 

• Üyelik İşlemlerinin Yürütülmesi ve Kullanıcı 

Kaydının Oluşturulması 

• Kayıtlı Üye Girişinin Yapılması 

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

• Danışmanlık Randevu Taleplerinin Alınması ve 

Randevuların Planlanması ve Geri Dönüşlerin 

Yapılması 

• Randevu Teyidinin Yapılması 

• Üyelik Bilgilerini Güncelleme İmkanının Sunulması 

• Soru ve Taleplerin Kaydedilmesi ve İlgili Kişilere 

İletilmesi 

• Danışmanlık Hizmeti Alacak Kişinin Aile, Öğrenim 

ve Mesleki Durumu Hakkında Ön Bilgilerin 

Edinilmesi 

• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

• Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

      

    Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz internet sitesinin Psikolojik Danışma Merkezi ekranlarında yer 

alan iletişim, üyelik ve randevu talep formları aracılığıyla toplanmaktadır. 
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3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Psikolojik Danışma Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz Üniversite 

tarafından; yukarıda sayılan veri işleme amaçları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri 

işleme şartları çerçevesinde, randevu taleplerinizin değerlendirilmesi ve randevularınızın planlanması 

amacıyla ilgili PAMER danışmanları ile paylaşılacaktır. 

Bilgi işlem güvenliği faaliyetinin yürütülmesi çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz Üniversite 

tarafından; yukarıda sayılan veri işleme amaçları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri 

Veri İşleme İşleme Faaliyeti: Bilgi İşlem Güvenliği Faaliyetinin Yürütülmesi 

İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları 

• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini 

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

• İleride Delil Olarak Kullanılabilmesi  

• İnternet Sitesinin Temel Fonksiyonlarını Yerine 

Getirmesinin Sağlanması 

• İnternet Sitesinin Performansının Arttırılması Ve 

İşlevselliğinin Arttırılması 

• Siteyi Ziyaret Edenlerin Sayısının Ve Ziyaret Süresinin 

Tespit Edilmesi 

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

• Log Kayıtları 

• Çerezler 

• Tarih/Saat Bilgisi 

• Trafik Bilgisi 

• IP Bilgisi 

• İşletim Sistemi Bilgisi 

• Tarayıcı Bilgisi 

• Ziyaret Edilen Sayfa Bilgileri 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi 

doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; 

• Kanunlarda (5651 Sayılı Kanun) açıkça öngörülmesi, 

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri  

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz kullanılan sunucular ve yazılım programları vasıtasıyla 

otomatik olarak toplanmaktadır. 
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işleme şartları çerçevesinde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde 

adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI 

Kişisel verileriniz, ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının yurt 

dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilmektedir. 

5. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili kişi başvuru prosedüründe düzenlenen 

yöntemlerle www.gidatarim.edu.tr web adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurmak 

veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen, ad, soyadı ve başvuru 

yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, 

pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, mevcut ise 

bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusunu yazılı olarak veya kayıtlı 

elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Üniversite’ye 

daha önce bildirilen ve Üniversite’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 

suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Üniversite’ye ait aşağıda belirtilen Melikşah Mah. Beyşehir 

Cad. No:9 42080 Meram / Konya adresine veyahut kvk@gidatarim.edu.tr irtibat adresine iletmeniz 

durumunda Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve tebliğden itibaren en geç otuz gün 

içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 

Üniversite tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.   

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse 

buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun 

hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 

vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme haklarına sahiptir.  

 
 


