KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK PERSONEL ADAYI AYDINLATMA METNİ
Doküman No.
KVK-39

Revizyon Tarihi/No

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.
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
Kimlik Bilgisi
• Ad-Soyadı
• Doğum Tarihi/Yeri
• T.C. Kimlik Numarası
• Uyruk
• Anne/Baba Adı
• Medeni Hal Bilgisi
• Cinsiyet
• İmza
İletişim Bilgisi
• E-Posta Adresi
• İkametgâh Adresi
• Cep Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları
•
İşe Başvuru ve İlan Edilen Kadroya İlişkin Uygunluk Durumunun Değerlendirilmesi
•
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
•
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
•
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda,
işe 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.

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.*)

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
Görsel ve İşitsel Kayıt Verisi
• Vesikalık Fotoğraf

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
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 sebebine dayanılarak işlenmektedir.
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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
Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin
Veriler
• Görsel Kayıtlar

Kişisel Veri İşleme Amaçları
•
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 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.
Veri Sorumlusu
Adres
Telefon
E-posta

: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
: Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080 Meram / Konya
: 444 48 83
: kvk@gidatarim.edu.tr

Kişisel verilerimin elde edildiği esnada tarafıma sunulan yukarıda yer alan Aydınlatma Metnini okudum, anladım. …/…/20.….
Ad-Soyadı:

T.C. Kimlik No.:

İmza:
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