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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak, Üniversite ile ilişkili tüzel ve gerçek şahıslara ait her türlü 

kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak işlenmesi 

ve muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Üniversitemiz, KVKK kapsamında tanımlanmış 

“Veri Sorumlusu” olarak kişisel verilerinizi aşağıda maddeler hâlinde açıklandığı şekilde, mevzuata 

ve “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kişisel Veri Politikasında” yer verilen politikalara göre 

belirlenmiş sınırlar çerçevesinde işlemektedir. 

6698 Sayılı KVKK’nın 10. Maddesi gereğince Üniversitemiz, hukuka uygun olarak yürütülen kişisel 

veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak “Aydınlatma Metni” 

hazırlamıştır. 

 

1- Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Üniversitemiz Yükseköğretim Kalite Güvencesi sistemini esas alan kalite politikalarına uygun, 

gerekli ve meşru amaçlar dahilinde veya görevin gerektirdiği durumlarda, akademik ve idari 

personelinin ve öğrencilerinin ve paydaşlarının özel nitelikte olmayan kişisel verilerini açık rızaları 

olmaksızın işleyebilir. 

Tüm paydaşlarımıza ait kişisel veriler, doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle; Üniversitemiz birimleri, 

internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla; sözlü, yazılı ya da elektronik 

olarak toplanabilir. Kişisel veriler, kişinin Üniversitemiz ile ilişkisi devam ettiği müddetçe 

KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde 

işlenebilecektir. 

Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat/mevzuatlar gereğince hukuksal yükümlülüklerimizin ifa 

edilmesi, elektronik veya kâğıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgelerin 

düzenlenmesi; mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen; bilgi saklama, 

raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır. 

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları 

ve amaçları doğrultusunda işlenecektir. 

 

2- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Aktarılabileceğine Yönelik Bilgiler 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; 

a) Yükseköğretim Kurulu, KVK Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bakanlıklar, Yargı mercileri gibi 

kanunen yetkili kamu kurumları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri, 

b) Üniversite olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmeli olarak hizmet aldığımız, iş birliği 

yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı 

olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve 

müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir. 
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c) Kişisel veri sahipleri, Üniversitenin elektronik posta yoluyla haberleşmesi için paydaşlarının 

kullanımına sunmuş olduğu @ahievran.edu.tr ve @ogr.ahievran.edu.tr uzantılı e-posta hesabını 

kullanmaya başlamasıyla birlikte, bu posta adresi üzerinden yapacağı; Office 365 üyeliği, her türlü 

haberleşme, dosya paylaşma, form oluşturma, vb. bilgileri yurtdışına aktaracağını kabul etmiş ve açık 

rıza vermiş sayılır. 

Kişisel veriler 6698 Sayılı KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve 

amaçları doğrultusunda aktarılabilecektir. 

 

3- Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri 

Paydaşlarımıza ait kişisel veriler, Üniversitemiz ile olan ilişkisine bağlı olarak değişkenlik 

gösterebilmekte olup her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; yukarıda belirtilen amaçlar 

doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Üniversitemizin sözleşme ve yasadan 

doğan mesuliyetlerini eksiksiz olarak, doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu 

hukuki sebep nedeniyle toplanan paydaşlarımıza ait kişisel veriler KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde 

belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı 

Maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılmaktadır. 

 

4- Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kişisel veri sahipleri, haklarına ilişkin taleplerini, aşağıda belirtilen yöntemlerle Üniversitemize 

iletmeleri durumunda, Üniversitemiz talebin niteliğini dikkate alarak bu isteği en kısa sürede ve en 

geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin bedelsiz yasal gereklilikler 

hariç ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversitemiz tarafından KVK Kurulunca belirlenen 

tarifedeki ücret alınabilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri: 

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve 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 hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

f) KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, KVKK’nın 

7. Maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde 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, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 



 

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

 
 

(Form No: FR-597; Revizyon Tarihi:…./…/……..; Revizyon No:…….) Sayfa 3 / 3 

h) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep 

etme, haklarına sahiptir. 

Kişisel veri sahipleri, KVKK’nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen (Kanunun 

11. Maddesi) hakları kullanmak ile ilgili talebi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) 

adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce 

bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 

suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla 

Üniversitemiz veri sorumlusuna iletebileceklerdir. 

Yukarıda belirtilen haklarını kullanmak isteyen kişisel veri sahipleri başvuruda: (Kırşehir Ahi Evran 

Üniversitesi Veri Sahibi Başvuru Formu) 

– Ad, Soyad (başvuru yazılı ise imza), 

– Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için; uyruğu, 

pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, 

– Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 

– Telefon ve faks numarası (varsa bildirime esas elektronik posta adresi), 

– Talep konusu, bilgilerinin bulunması zorunludur. 

 

Başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 10.3.2018 tarih 

ve 30356 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğ” 6. Maddesi (başvuruya cevap) hükmüne istinaden işlem yapılacak olup aynı tebliğin 7. 

Maddesine göre ücretlendirilecektir. 

 

Adres : Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü 

Bağbaşı Mah. Şehit Necdet Yağız Cad. No: 143/E Merkez/KIRŞEHİR 

KEP Adresi : ahievranuniversitesi@hs01.kep.tr 

İnternet Adresi : www.ahievran.edu.tr 

Politika Belgesi : Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kişisel Veri Politikası 

Başvuru Formu : Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Veri Sahibi Başvuru Formu 
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