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AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile 
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından hazırlanmıştır.   

1. Veri Sorumlusunun Kimliği 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; 
veri sorumlusu olarak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (“Üniversite”) tarafından aşağıda 
açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

İnternet Adresi:  www.agri.edu.tr 

Telefon Numarası: 0472 –215 98 63 

E-Posta Adresi: rektorluk@agri.edu.tr 

KEP Adresi: agriibrahimcecenuniversitesi@hs01.kep.tr 

Adres: Erzurum Yolu 4 Km 04100 Merkez, Ağrı Türkiye 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Üniversitemiz nezdinde kişisel verileriniz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, ilgili ikincil 

düzenlemeler ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve 
denetime ilişkin yükümlülüklerin kurumumuza yüklemiş olduğu sorumluluklar çerçevesinde; 

Kanun'un temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 
kişisel veri işleme şartlarına uygun olacak şekilde tarafımızca veya görevlendireceğimiz 

gerçek/tüzel kişi veri işleyenlerce işlenmektedir.Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda 
belirtilen durum ve koşullardaki işleme amaçlarımız doğrultusunda işlenmektedir:  

• Üniversitemizin ortaya koymuş olduğu her türlü faaliyetten faydalananlar için gerekli 

çalışmaların, ilgili iş birimleri tarafından yapılması, 
• Yükseköğretim Kanunu, ilgili ikincil düzenlemeler ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) 

tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin 
karşılanması,  

• Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, 
yükseköğretim mevzuatı ve Üniversitemiz iç düzenlemeleri kapsamında eğitim 

faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli 
akademik ve idari işlemlerin yapılması, 
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• Üniversitemizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Üniversitemizin ve 
faaliyetlerinin tanıtılması, Üniversitemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,  

• İlgili bölümlerde eğitim gören ve Üniversite bünyesindeki birimlerde veya üniversite  
dışındaki kuruluşlarda staj yapan öğrencilerin hak ve yükümlülüklerinin korunması ve 

yerine getirilmesinin sağlanması,  
• Üniversite öğrenci topluluklarından birisine üye olunması halinde, toplulukların 

bağlantıda olduğu dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları ile Üniversite tarafından 
Kanunlarda ön görülen kayıtların tutulması amacıyla işlenmesi, gerekli olması halinde 

kanunen yetkili kamu kurum, kuruluş ve özel kişilerle paylaşılması,  

• Üniversite öğrencilerinin, çalışanlarının, ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin 
korunması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dâhil 

olmak üzere, yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların 
talep veya gerekliliklerin yerine getirilmesi,  

• Verilerin, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların 
gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi, 
• Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistikî ve 

bilimsel bilgilerin üretilmesi,  
• İlişkide bulunulan kişilerin internet sitesi, web uygulamaları, mobil uygulamalar ve 

diğer iletişim kanallarını, kullanım şekillerine ilişkin analiz yapması ve özelleştirmelerde 
bulunulması,  

• Üniversite’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı 
doğrultusunda; Üniversite tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar 

araştırmaları ve sosyal sorumluluk aktiviteleri ile talep, teklif, değerlendirme, sipari ş, 
bütçe, sözleşme gibi satın alma operasyonlarının yürütülmesi, 

• Üniversite içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları ile hukuki operasyonların 

yönetilmesi, 
• Üniversite ile ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların 

(öğrenciler, çalışanlar, ziyaretçiler, hastalar, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Üniversitemiz 
ve/veya Üniversitemize bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden  
yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili birimleri tarafından yapılabilmesi,  

• Üniversite ana kampüsü ve/veya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya 

tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (öğrenciler, çalışanlar, ziyaretçiler, hastalar, 
tedarikçiler, iş ortakları vb.) can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı 
güvenliklerinin temini, 

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık 
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve 
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Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği vb. ilgili tüm kanunlardan ve ikincil 
düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine  

getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,  
• Üniversitemizin ve Üniversitemizle ilişki içerisinde olan üçüncü, gerçek veya tüzel 

kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve bunlarla yapılan sözleşmeler veya 
yürütülen faaliyetler çerçevesinde, hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi,  

• Üniversite tarafından iş ortağı, müşteri, tedarikçiler ve çalışanlarla yapılan 
sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, 

ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum 
süreci, mali işlerin yürütülmesi,  

• Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,  
• Öğrenciler ile akademik ve idari personel hakkında açılan/açılabilecek disiplin 

soruşturması süreçlerinin yönetilebilmesi,  
• 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 işbirliği 

ve/veya bağlantısı bulunan bir kulübe üye olunması halinde, bu üyelik ile ilgili 
kanunlarda öngörülen kayıtların tutulabilmesi,  

• Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine 
getirilmesi,  

• Üniversite ve Üniversiteye bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin 
kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu 

hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi 
geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda 

kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,  

• Akademik eğitimler, bilimsel araştırmalar, proje başvuruları, Fikri ve Sınai Mülkiyet 

Kanunu kapsamındaki haklara ilişkin başvuru, devir vb. her türlü işlemler ile yayın, 
danışmanlık vb. her türlü faaliyetin sürdürülebilmesi,  

• Üniversite ile Üniversiteye bağlı merkez ve birimlerin akreditasyon ve değerlendirme 

çalışmalarının yapılabilmesi,  
• Kamu düzeninin ve sağlığının korunması,  

• Koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım, medikal malzemelerinin temini gibi 
sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi, 

• Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının 
yapılması,  

• Tüm çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi, 
• Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi,  

• Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,  

• Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar 
çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi, 

• Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi,  
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• Operasyonların yönetimi, 

• Mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, 

• Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi,  
• Hizmet sözleşmesine bağlı olarak; hizmet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, 

• Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  

• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,, 

• Çalışanlar için iş faaliyetlerinin yürütülmesi, 
• Çalışanların başvuru süreçlerinin değerlendirilmesi, 

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, 
• İnsan kaynakları faaliyetinin planlanması, 

• İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara haber verilmesi. 

İlgili kişisel veriler belirtilen amaçlarla işlenecek olup, verinin saklanması için gereken amaç 

ortadan kalktığında ve herhangi bir hukuki yükümlülük yahut kanuni zorunluluk gereğince 
saklanması gerekmediğinde kişisel veriler KVK Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok 

Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile bilahare bir 
mevzuat hükmü vazedilirse ilgili hükümler ve Üniversitemiz Kişisel Veri Saklama ve İmha 
Politikası da dikkate alınarak imha edilecektir. 

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen neden ve amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin ve 
ürünlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Üniversitemizin sözleşme ve yasadan doğan 
sorumluluklarını tam, eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı her türlü sözlü, 
yazılı ya da elektronik ortamda edinilir. 

Bu hukuki nedenlerle Üniversitemiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik 

gösterebilmekle birlikte; kişisel verileriniz form doldurulması, evrak sunulması vb. gibi 
otomatik olmayan yöntemler ile www.agri.edu.tr  internet sitesi, üniversite ya da üniversitenin 
çalışanlarının kurumsal e-posta adreslerine elektronik posta gönderilmesi yahut üniversitenin 

bilişim sistemleri üzerinden yazışma yapılması, Yükseköğretim Bilgi Sistemi  (YÖKSİS), Öğrenci 
Otomasyon Sistemi, E-posta Hizmetleri, CCTV Kamera Kayıtları, Öğrenci Kimlik Kartı sistemi 

gibi otomatik ya da kısmen otomatik olan yöntem ve araçlar başta olmak üzere, Üniversitemiz 
bağlı birimleri, internet sitesi, web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya 

mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik 
olarak toplanabilecektir.  

Kişisel verileriniz, Üniversitemiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve 

güncellenerek İşlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında 
tutulabilecektir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel 
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veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirmenin (b) ve (c) maddelerinde 
belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesinde 
dayanılan başlıca kanuni düzenlemeler şunlardır: 

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 

• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 

• 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 

• 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 

• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 

• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 

• 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 

• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu, 

• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
• 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 

• 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 
• 4857 sayılı İş Kanunu, 

• 5434 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu,  

• 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 
• İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, 

• Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 

• Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği, 

• Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliği , 

• Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği, 

• Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik, 
• Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin 

Yönetmelik, 
• Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma  Usul ve Esasları, 

• Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar , 

•  Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler . 

 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması  

Toplanan kişisel verileriniz; Üniversitemiz hizmetlerinden faydalanmanız için için gerekli 
çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Üniversitemizin ve Üniversitemizle iş ilişkisi 
içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Üniversitemiz tarafından yürütülen 
iletişime yönelik idari operasyonlar, Üniversiteye ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve 
denetimini sağlamak, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Üniversitemizin ticari ve iş 
stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Üniversitemizin insan kaynakları politikalarının 
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yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu 
kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 
şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

5. İlgili Kişinin Hakları 

Belediye bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca 
aşağıdaki haklara sahiptirler: 

• Kişisel verisinin 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 halinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini 
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen 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 halinde  
zararın giderilmesini talep etme. 

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi 

tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya 

agriibrahimcecenuniversitesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak 
iletebilirsiniz. 

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz 
olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir 
maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen 
tarifedeki ücret esas alınacaktır.  

Detaylı bilgi için www.agri.edu.tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 
Politikamızı inceleyebilirsiniz. 

 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 
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AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AKADEMİK PERSONEL 

AYDINLATMA METNİ 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 
kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından hazırlanmıştır.   

1. Veri Sorumlusunun Kimliği 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; 

veri sorumlusu olarak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (“Üniversite”) tarafından aşağıda 
açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

İnternet Adresi:  www.agri.edu.tr 

Telefon Numarası: 0472 –215 98 63 

E-Posta Adresi: rektorluk@agri.edu.tr 

KEP Adresi: agriibrahimcecenuniversitesi@hs01.kep.tr 

Adres: Erzurum Yolu 4 Km 04100 Merkez, Ağrı Türkiye 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Üniversitemiz nezdinde kişisel verileriniz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, ilgili ikincil 
düzenlemeler ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve 

denetime ilişkin yükümlülüklerin kurumumuza yüklemiş olduğu sorumluluklar çerçevesinde; 
Kanun'un temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartlarına uygun olacak şekilde tarafımızca veya görevlendireceğimiz 
gerçek/tüzel kişi veri işleyenlerce işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda 
belirtilen durum ve koşullardaki işleme amaçlarımız doğrultusunda işlenmektedir:  

• Üniversitemizin personel işleri politikalarının yürütülmesi, 

• Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, 

• Yan hakların hesaplanabilmesi, 

• Personellerin işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin yapılması, 

• Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması, 
• Personellere maaş ödemelerinin yapılması, 

• Asgari geçim indirimi ücretlerinin hesaplanabilmesi, 

• Personel kimlik kartı basım süreçlerinin yürütülmesi ve teslim edilmesi, 
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• Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi, 

• Personel özlük dosyasının oluşturulması, 

• Çalışma süreçlerinin ve işyeri faaliyetlerinin denetlenebilmesi, 
• Çalışanların komite, konsey ve kurullarda görevlendirilmesi, 

• Personellerin yönetimi ve iş düzeninin sağlanması, 
• Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması, 

• Her türlü risk takibinin yapılabilmesi, 

• Personellere ilişkin disiplin prosedürlerinin yürütülmesi, tespiti, önlenmesi, 
incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi, 

• Üniversitenin birleşme, bölünme, tür değiştirme, kontrol değişikliği veya yeniden 
yapılandırma gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde 
gerçekleştirilmesi, 

• Fiziki mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla personelin araç plakasının tanımlanması 

ve CCTV kamera kaydı yapılması, 
• İşyeri sağlığı ve güvenliği, eğitimi gibi çeşitli kurum içi eğitimlerin düzenlenmesi ve 

süreçlerinin yürütülmesi, 

• Elektronik belge yönetimi sistemi (EBYS) üzerinden kullanıcı hesabı açılması, süreçlerin 

yürütülmesi ve yazışmaların yapılması, 
• Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen soruların cevaplanması ve iletişim süreçlerinin 

yürütülmesi, 

• Taşınır kayıt, zimmet ve devir işlemleri süreçlerinin yönetilmesi, 
• Eğitim katılım ve sertifika belgesi basım süreçlerinin yürütülmesi ve teslim edilmesi, 

• Terfi işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, 

• Atama taleplerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, 

• Emeklilik taleplerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, 

• Öğrenci topluluklarına veya ödev, proje, tez süreçlerinde danışman atılması ve 

danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi, 
• Üniversite ile iş ilişkinizin sona ermesi akabinde, tercihinize bağlı olarak dolduracağınız 

çıkış mülakat formları vasıtasıyla personel işleri süreçlerimizin iyileştirilmesi,  
• Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, 

raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, 

• Mahkeme ve icra müdürlüğü kararlarının yahut sair kamu kurum ve kuruluşların 
taleplerinin yerine getirilmesi, 

• Emekli olan personelin banka seçim hakkının kullandırılması, 

• Eski çalışmış olduğu yerlerdeki hizmetleri değerlendirmek üzere, SGK 'dan gelen 

evrakların işlenmesi, 
• Personellerin emeklilik taleplerinin alınması ve değerlendirilmesi, 

• Emeklilik işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, 

• Personellerin başka bir kuruma vermek için talep ettiği belgelerinin kayıtlarının 
tutulabilmesi, 

• Personellerin yurt dışına çıkabilmesi için gerekli pasaport taleplerinin alınması ve 

değerlendirilmesi, 
• Kadrolu olmayan öğretim elemanlarının ücretli ders verebilmesi, 
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• Disiplin cezasının kaldırılması için taleplerin alınması ve değerlendirilmesi,  

• Personellerin kuruma giriş çıkışlarında turnikelerden geçebilmesi, kütüphane ve 
yemekhane gibi bazı sosyal haklardan yararlanabilmesi amacıyla personel kimlik kartı 
süreçlerinin yürütülmesi, 

• Eş ve sağlık durumundan dolayı mecburi hizmeti bulunan personelin nakil işlemlerinin 
yapılabilmesi, 

• Personellerin yan hakları ve menfaatleri için gerekli süreçlerin yürütülmesi,  
• Yeni işe başlayan personellerin sigorta girişinin yapılabilmesi, 

• BES sistemine bildirim yapılabilmesi, 

• Nakil gelen personelin kendisi ve aile fertleri için sabit ücret, yevmiye ve yol ücretlerinin 
ödenebilmesi, 

• Personel görevlendirilmesi yapıldığında yevmiye, konaklama ve yol ücreti 
ödemelerinin yapılabilmesi, 

• Personelin maaş ve ek ödeme tutarlarının hesaplanabilmesi, ödeme evraklarının 
düzenlenerek bankaya bildirilmesi 

• Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar 
çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi, 

• Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi,  

• Operasyonların yönetimi, 
• Mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, 

• Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi. 

 

İlgili kişisel veriler belirtilen amaçlarla işlenecek olup verinin saklanması için gereken amaç 

ortadan kalktığında ve herhangi bir hukuki yükümlülük yahut kanuni zorunluluk gereğince 
saklanması gerekmediğinde kişisel veriler KVK Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok 

Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile bilahare bir 
mevzuat hükmü vazedilirse ilgili hükümler ve Üniversitemiz Kişisel Veri Saklama ve İmha 
Politikası da dikkate alınarak imha edilecektir. 

 

 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen neden ve amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin ve 
ürünlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Üniversitemizin sözleşme ve yasadan doğan 

sorumluluklarını tam, eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı her türlü sözlü, 
yazılı ya da elektronik ortamda edinilir. 
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Bu hukuki nedenlerle Üniversitemiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik 
gösterebilmekle birlikte; kişisel verileriniz form doldurulması, evrak sunulması vb. gibi 

otomatik olmayan yöntemler ile www.agri.edu.tr internet sitesi, Üniversite ya da 
Üniversitenin çalışanlarının kurumsal e-posta adreslerine elektronik posta gönderilmesi yahut 

Üniversitenin bilişim sistemleri üzerinden yazışma yapılması; ‘‘Adres Bildirim Formu’’,  ‘’ Kimlik 
Kartı Talep Formu’’ doldurulması, ‘’ Sigortalı Hizmet Birleştirme Talep Dilekçesi’’, ‘’ Hizmet Gri 

Pasaport Formu Dilekçesi’’ , ‘’Hususi Yeşil Pasaport Formu Dilekçesi’’ , ‘’Emekli Olan 
Personeller için Hususi Yeşil Pasaport Formu Dilekçesi’’ , ‘’Atanma Dilekçesi’’ verilmesi, 

‘’Emeklilik Belgesi’’, ‘’Mal Bildirim Beyannamesi’’ sunulması, ‘’Kamu Görevlileri Etik 
Sözleşmesi’’ imzalanması, Üniversite ya da Üniversitenin çalışanlarının kurumsal e-posta 
adreslerine elektronik posta gönderilmesi yahut üniversitenin bilişim sistemleri üzerinden 
yazışma yapılması, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS), Personel Otomasyon Sistemi, E-posta 
Hizmetleri, CCTV Kamera Kaydı, Personel Kimlik Kartı sistemi gibi otomatik ya da kısmen 
otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir. 

 Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 
şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirmenin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen 

amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesinde dayanılan 
başlıca kanuni düzenlemeler şunlardır: 

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 

• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 

• 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 

• 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 
• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 

• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 

• 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 

• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu, 

• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 

• 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 
• 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 

• 4857 sayılı İş Kanunu, 
• 5434 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu,  

• 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 

• İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, 
• Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 

• Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği, 
• Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliği, 

• Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği , 

• Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik, 
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• Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin 
Yönetmelik, 

• Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları , 
• Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar , 

•  Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler . 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına 
(Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları, Yükseköğretim Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, 

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu 
kurum ve kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilmektedir. 

Kişisel verileriniz; 

• Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, yargısal süreçlerin 
yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması yahut kanuni ya da hukuki yükümlülüğün 

yerine getirilmesi amacıyla veya ilgili mevzuatlar gereği adli makamlar yetkili resmi 
kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişiler ile veya ilgili kolluk 

kuvvetlerine veya hukuksal süreçlerimizi yürüten anlaşmalı olduğumuz avukatlarımıza, 
• İşe giriş ve işten çıkış işlemlerinizin yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu ve Devlet 

Personel Başkanlığı’na, 
• Maaş ve diğer yan haklarınızın ödenebilmesi için anlaşmalı olduğumuz bankalara, 

• Nakil sürecinde gideceğiniz kuruma, 
• Dışardaki bir kurumdan geldiyseniz geldiğiniz kuruma  aktarılabilecektir. 

Önemle belirtmek isteriz ki ilgili işleme ve aktarma faaliyetleri gerçekleştirilirken, kişisel 
verilerin güvenlik ve gizliliğinin sağlanması amacıyla teknik imkânların izin verdiği makul 
ölçüdeki idari ve teknik tedbirler almaktayız. 

 

5. İlgili Kişinin Hakları 

Belediye bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca 
aşağıdaki haklara sahiptirler: 

• Kişisel verisinin 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, 
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• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini 
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• İşlenen 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 halinde  
zararın giderilmesini talep etme. 

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi 
tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya 
agriibrahimcecenuniversitesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak 
iletebilirsiniz. 

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz 
olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir 

maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen 
tarifedeki ücret esas alınacaktır.  

Detaylı bilgi için www.agri.edu.tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 
Politikamızı inceleyebilirsiniz. 

 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 

 



 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE 
İŞLENMESİNE İLİŞKİN İDARİ PERSONEL 

AYDINLATMA METNİ 
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AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN İDARİ PERSONEL AYDINLATMA 

METNİ 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile 
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebl iğ 

kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından hazırlanmıştır.   

1. Veri Sorumlusunun Kimliği 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; 

veri sorumlusu olarak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (“Üniversite”) tarafından aşağıda 
açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

İnternet Adresi:  www.agri.edu.tr 

Telefon Numarası: 0472 –215 98 63 

E-Posta Adresi: rektorluk@agri.edu.tr 

KEP Adresi: agriibrahimcecenuniversitesi@hs01.kep.tr 

Adres: Erzurum Yolu 4 Km 04100 Merkez, Ağrı Türkiye 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Üniversitemiz nezdinde kişisel verileriniz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, ilgili ikincil 
düzenlemeler ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve 

denetime ilişkin yükümlülüklerin kurumumuza yüklemiş olduğu sorumluluklar çerçevesinde; 
Kanun'un temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 

kişisel veri işleme şartlarına uygun olacak şekilde tarafımızca veya görevlendireceğimiz 
gerçek/tüzel kişi veri işleyenlerce işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda 
belirtilen durum ve koşullardaki işleme amaçlarımız doğrultusunda işlenmektedir:  

• Üniversitemizin personel işleri politikalarının yürütülmesi, 
• Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, 
• Personel özlük dosyasının oluşturulması, 
• Yan hakların hesaplanabilmesi, 
• Personellerin işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin yapılması, 

• Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması, 
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• Personellere maaş ödemelerinin yapılması, 
• Asgari geçim indirimi ücretlerinin hesaplanabilmesi, 

• Personel kimlik kartı basım süreçlerinin yürütülmesi ve teslim edilmesi, 
• Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi, 

• Çalışma süreçlerinin ve işyeri faaliyetlerinin denetlenebilmesi, 
• Atama taleplerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, 

• Personellerin işyerine giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması, puantaj takibi 
yapılabilmesi, 

• Personellerin komite, konsey ve kurullarda görevlendirilmesi, 

• Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması, 
• Personellerin yönetimi ve iş düzeninin sağlanması, 

• Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması, 
• Personellere ilişkin disiplin prosedürlerinin yürütülmesi, tespiti, önlenmesi, 

incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi, 
• Üniversitenin birleşme, bölünme, tür değiştirme, kontrol değişikliği veya yeniden 

yapılandırma gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde 
gerçekleştirilmesi, 

• Fiziki mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla personelin araç plakasının tanımlanması 
ve CCTV kamera kaydı yapılması, 

• İşyeri sağlığı ve güvenliği, eğitimi gibi çeşitli kurum  içi eğitimlerin düzenlenmesi ve 
süreçlerinin yürütülmesi, 

• Naklen atanması için gerekli hizmet puanının hesaplanabilmesi, 
• Her türlü risk takibinin yapılabilmesi, 

• Elektronik belge yönetimi sistemi (EBYS) üzerinden kullanıcı hesabı açılması, süreçlerin 
yürütülmesi ve yazışmaların yapılması, 

• Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen soruların cevaplanması ve iletişim süreçlerinin 

yürütülmesi, 
• Terfi işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, 

• Emeklilik taleplerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, 
• Üniversite ile iş ilişkinizin sona ermesi akabinde, tercihinize bağlı olarak dolduracağınız 

çıkış mülakat formları vasıtasıyla insan kaynakları süreçlerimizin iyileştirilmesi,  
• Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilg i saklama, 

raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, 
• Personeller için iş akdi ve her türlü mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi, 
• Kurumun personel ihtiyacının karşılanması, 

• İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, 
• Mahkeme ve icra müdürlüğü kararlarının yahut sair kamu kurum ve kuruluşların 

taleplerinin yerine getirilmesi, 
• Çalışanların yan hakları ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, 

• Özlük haklarının korunması ve görevde yükseltilmesi için yapılan yazılı sınavlara 
katılımınızın sağlanması, 
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• Personelin kuruma bağlılığın arttırılması için unvan değişikliği sınavlarına katılımınızın 
sağlanması, 

• Personelin yıllık izin süreçlerinin yürütülmesi, 
• Babalık, ölüm, evlilik ve benzeri sebeplerle mazeret izninin kullandırılması,  

• Emekli olan personelin banka seçim hakkının kullandırılabilmesi, 
• Personellerin emeklilik taleplerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,  

• Personellerin yurt dışına çıkabilmesi için gerekli pasaport talebinin değerlendirilmesi 
ve sonuçlandırılması, 

• Personellerin kuruma giriş çıkışlarında turnikelerden geçebilmesi, kütüphane ve 

yemekhane gibi bazı sosyal haklardan yararlanabilmesi amacıyla personel kimlik kartı 
süreçlerinin yürütülmesi 

amaçlarıyla işlenecek olup verinin saklanması için gereken amaç ortadan kalktığında ve 

herhangi bir hukuki yükümlülük yahut kanuni zorunluluk gereğince saklanması 
gerekmediğinde kişisel veriler KVK Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya 

Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile bilahare bir mevzuat hükmü 
vazedilirse ilgili hükümler ve Üniversitemiz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası da dikkate 
alınarak imha edilecektir. 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen neden ve amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin ve 
ürünlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Üniversitemizin sözleşme ve yasadan doğan 
sorumluluklarını tam, eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı her türlü sözlü, 
yazılı ya da elektronik ortamda edinilir. 

Bu hukuki nedenlerle Üniversitemiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik 

gösterebilmekle birlikte; kişisel verileriniz form doldurulması, evrak sunulması vb. gibi 
otomatik olmayan yöntemler ile www.agri.edu.tr internet sitesi, Üniversite ya da 

Üniversite’nin çalışanlarının kurumsal e-posta adreslerine elektronik posta gönderilmesi yahut 
Üniversite’nin bilişim sistemleri üzerinden yazışma yapılması; “Yeni Atanan Personel Mal 
Beyan Formu’’, ‘’ Giyim Yardımı Formu’’ doldurulması, “Atanan Personel Askerlik Beyanı’’, 
‘’Sağlık Beyanı’’, ‘’Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi’’ imzalanması, elden ya da posta yoluyla 

başvuruların alınması,  ‘’Emeklilik Belgesi’’, ‘’Mal Bildirim Beyannamesi’’ sunulması, ‘’Kamu 
Görevlileri Etik Sözleşmesi’’ imzalanması, Üniversite ya da Üniversite’nin çalışanlarının 
kurumsal e-posta adreslerine elektronik posta gönderilmesi yahut Üniversite’nin bilişim 
sistemleri üzerinden yazışma yapılması, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS), Personel 
Otomasyon Sistemi, E-posta Hizmetleri, CCTV Kamera Kaydı, Personel Kimlik Kartı sistemi gibi 
otomatik ya da kısmen otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir.  

 Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 
şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirmenin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen 
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amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesinde dayanılan 
başlıca kanuni düzenlemeler şunlardır: 

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 
• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 

• 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 

• 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 

• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 

• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 

• 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 

• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu, 
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 

• 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 

• 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 
• 4857 sayılı İş Kanunu, 

• 5434 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu,  
• 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 

• İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, 
• Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 

• Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği, 

• Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliği , 

• Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği, 
• Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik, 

• Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin 

Yönetmelik, 

• Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları , 

• Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar , 

•  Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler . 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması  

Toplanan kişisel verileriniz;  talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına 

(Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı,  Yükseköğretim Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine ve Maliyet Bakanlığı (KBS), 

İŞKUR, Devlet Personel Başkanlığı, Bildirim Mali Yönetim Sistemi, Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları) kanunda 
öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarabilmektedir. 
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Kişisel verileriniz; 

• Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, yargısal süreçlerin 
yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması yahut kanuni ya da hukuki yükümlülüğün 

yerine getirilmesi amacıyla veya ilgili mevzuatlar gereği adli makamlar yetkili resmi 
kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişiler ile veya ilgili kolluk 
kuvvetlerine veya hukuksal süreçlerimizi yürüten anlaşmalı olduğumuz avukatlarımıza, 

• İşe giriş ve işten çıkış işlemlerinizin yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na  
• Maaş ve diğer yan haklarınızın ödenebilmesi için anlaşmalı olduğumuz bankalara, 

• Nakil sürecinde gideceğiniz kuruma, 
• Dışardaki bir kurumdan geldiyseniz geldiğiniz kuruma  aktarılacaktır. 

Önemle belirtmek isteriz ki ilgili işleme ve aktarma faaliyetleri gerçekleştirilirken, ki şisel 

verilerin güvenlik ve gizliliğinin sağlanması amacıyla teknik imkânların izin verdiği makul 
ölçüdeki idari ve teknik tedbirler almaktayız. 

5. İlgili Kişinin Hakları 

Belediye bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca 
aşağıdaki haklara sahiptirler: 

• Kişisel verisinin 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 halinde bunların düzeltilmesini 
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini 
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• İşlenen 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 halinde 

zararın giderilmesini talep etme. 
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İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi 

tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya 

agriibrahimcecenuniversitesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak 
iletebilirsiniz. 

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz 
olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir 

maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen 
tarifedeki ücret esas alınacaktır.  

Detaylı bilgi için www.agri.edu.tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 
Politikamızı inceleyebilirsiniz. 

 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 

 



 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE 
İŞLENMESİNE İLİŞKİN                                         

ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ 
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AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile 
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 
kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından hazırlanmıştır.   

1. Veri Sorumlusunun Kimliği 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; 
veri sorumlusu olarak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (“Üniversite”) tarafından aşağıda 
açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

İnternet Adresi: www.agri.edu.tr 

Telefon Numarası: 0472 –215 98 63 

E-Posta Adresi: rektorluk@agri.edu.tr 

KEP Adresi: agriibrahimcecenuniversitesi@hs01.kep.tr 

Adres: Erzurum Yolu 4 Km 04100 Merkez, Ağrı Türkiye 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Üniversitemiz nezdinde kişisel verileriniz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, ilgili ikincil 
düzenlemeler ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve 
denetime ilişkin yükümlülüklerin kurumumuza yüklemiş olduğu sorumluluklar çerçevesinde; 
Kanun'un temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 
kişisel veri işleme şartlarına uygun olacak şekilde tarafımızca veya görevlendireceğimiz 
gerçek/tüzel kişi veri işleyenlerce işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda 
belirtilen durum ve koşullardaki işleme amaçlarımız doğrultusunda işlenmektedir:  

• Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri ve öğrenim süresi boyunca eğitim 
öğretim mevzuatı kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerinin yürütülmesi, 

• Eğitim- öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, 

• Ölçme değerlendirme ve başarı takibi yapılabilmesi, 

• Sınav süreçlerinin yürütülmesi, 

• Öğrencilerin barınma, sosyal, mali ve özlük haklarının yerine getirilebilmesi, 

• Üniversitenin tanıtımı ve yürütülen etkinliklerin kamuoyu ile paylaşılabilmesi,  
Üniversite ile ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin (öğrenciler, mezunlar, 
öğrenci adayları, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz 
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kurumların çalışanları vb.) Üniversite ve/veya Üniversiteye bağlı birimlerce sağlanan 
hizmetlerden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, 

• Yükseköğretim mevzuatı ve üniversite iç düzenlemeleri kapsamında eğitim 
faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin 
yapılması, 

• Öğrencilere üniversitenin öğrenci otomasyon sistemine kaydının yapılması ve hesap 
bilgilerinin öğrencilere iletilmesi, 

• Öğrencilere e-posta hesabı tanımlanması ve hizmet sunulması, 

• Öğrenci belgesi, transkript, geçici mezuniyet belgesi, diploma ilişik kesme belgesi 
düzenlenmesi ve teslim edilmesi, 

• Öğrenciler hakkında açılan/açılabilecek disiplin soruşturması süreçlerinin 
yönetilebilmesi ve talep edilmesi halinde öğrencilere disiplin durum belgesi verilmesi,  

• 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, 

• Öğrencilerle iletişim süreçlerinin yürütülmesi ve bilgilendirme/duyuru yapılabilmesi, 

• Sunulan hizmetlerin; kalitesinin yükseltilmesi, sürekliliğinin sağlanabilmesi, 
maliyetlerinin azaltılması, etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yapılan 
listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler ile istatistiki ve bilimsel 
bilgiler üretilmesi, ölçme değerlendirme yöntemlerinin, anketlerin düzenlenmesi,  

• Üniversite tarafından özel yetenek sınavları, yatay geçiş kontenjanlarının ilanı, 
lisansüstü öğrenci kontenjanı ilanı, kayıt yenileme vb. faaliyetlerin düzenlenmesi ve 
duyurulması, 

• Üniversite bünyesindeki ilgili akademik birim/bölümlerde öğrenim gören/mezun olan 
öğrencilerin hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması, 

• Mezunlarımızın üniversitemiz sosyal imkânlarından, etkinliklerinden ve iş/kariyer 
danışmanlık hizmetlerinden yararlandırılması amacıyla faaliyetlerin yürütülmesi, 
duyurulması ve gerekli iletişimin sağlanması, 

• İş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli 
tedbirlerin alınması, 

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

• Öğrencinin derse devam durumunun takip edilmesi, 

• Tüm üniversite paydaşlarının can ve mal güvenliğinin korunması veya bu kapsamdaki 
kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere; yasal yükümlülüklerin, yargı 
organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin 
yerine getirilmesi, 

• Öğrenci bilgi sistemi www.agri.edu.tr internet sitesi gibi kullanılan sistemler aracılığıyla 
toplanan kullanıcı internet erişim izleri/loglarının kaydedilmesi ve hukuki önlemler 
alınarak bu amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına aktarılması, 
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elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve 
arşivlenmesi,  

• Öğrencilerin kayıt yenileme, yatay/dikey geçiş, lisansüstü, yüksek lisans, burs ve 
benzeri öğrencilikle ilgili işlemler ile ilgili taleplerinin değerlendirilmesi ile veri havuzu 
oluşturulması ve havuzda toplanan bilgiler üzerinden üniversitenin eğitim-öğretim, 
burs ve yönetim stratejilerinin belirlenmesinin ve yürütülmesinin temini, 

• Tez ve proje danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi, tez ve proje teslim ile fiziki ya da 
çevrimiçi savunma süreçlerinin düzenlenmesi, 

• Tezlerinin üniversitenin bilişim sistemleri ile mevzuat gereğince ilgili bilişim sistemlerde 
erişime açık halde konulması için gerekli işlemlerin yapılması,  

• Staj işlemlerinin yürütülmesi, 

• Öğrenci kaydı yapılan erkek öğrencilerin EK-C2 (askerlik tecil işlemleri) belgelerinin 
askerlik şubelerine gönderilmesi, 

• Kaydı yapılan öğrencilerden daha önce başka yükseköğretimde okudukları derslerden 
muaf olmak isteyen öğrencilerin taleplerinin değerlendirmesi ve sonuçlandırılması,  

• Öğrenci kimlik kartının üretilmesi, basılması ve teslim edilmesi, kimliğini kaybeden 
öğrencilerin yeni kimlik kartı taleplerinin alınması ve gerekli işlemlerin yapılması,  

• Sınav başarı durumlarının değerlendirilmesi ve süreçlerinin yürütülmesi, 

• Sınav notu itirazlarının değerlendirilmesi ve süreçlerin yürütülmesi, 

• Öğrencilerin mazeret başvurularının değerlendirilmesi ve süreçlerin yürütülmesi, 

• Öğrencilerin talep ve şikayetlerinin alınması ve değerlendirilmesi, 

• Uzaktan veya çevrimiçi eğitim süreçlerinin yürütülmesi, 

• Öğrencilerin mezuniyet süreçlerinin yürütülmesi ve ilişik kesme işlemlerinin 
tamamlanması, 

• Fiziki mekân güvenliğinin sağlanması amacıyla öğrencinin araç plakasının 
tanımlanması, 

• Öğrenci kulüplerine danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi,  

• Mahkeme ve icra müdürlüğü kararlarının yahut sair kamu kurum ve kuruluşların 
taleplerinin yerine getirilmesi, 

• Burs ve indirim başvurularının değerlendirilmesi ve süreçlerin yürütülmesi, 

• Öğrenci temsilciliği başvurularının değerlendirilmesi ve süreçlerin yürütülmesi, 

• Burs ve indirim olanaklarından faydalanıp faydalanamayacağının değerlendirilmesi ve 
değerlendirme sonucunda burs hakkı tanınması, 

 

•  İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve 
düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin 
alınabilmesi,  

•  Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülebilmesi, 

• Öğrenciler hakkında açılan/açılabilecek disiplin soruşturma süreçlerinin 
yönetilebilmesi,  Üniversitede eğitim alan öğrencilere sağlık hizmeti sunulabilmesi,  
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Kariyer planlamasında mezunlara destek olunabilmesi, mezun başarısının izlenmesi, 
mezunlar ağı oluşturulabilmesi, 

• Spor faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve Üniversite öğrenci topluluğa üye olunabilmesi, 
kulüp çatısı altında yapılan çalışma, etkinlik ve organizasyonlardan yararlanılabilmesi, 

• Üniversite ve/veya Üniversiteye bağlı tüm birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin 
geliştirilebilmesi, memnuniyetin artırılabilmesi, bu kapsamda gerekli değişiklerin 
yapılabilmesi ile istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilebilmesi,  

• Ürün ve hizmetlere ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmenin 
yapılabilmesi, şikayet ve önerilerin değerlendirilebilmesi için Üniversite ile paylaşılan 
iletişim kanalları üzerinden doğrudan irtibata geçilebilmesi, 

• Akademik eğitimler, bilimsel araştırmalar, proje başvuruları, Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu ile Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki haklara ilişkin başvuru, devir vb. her 
türlü faaliyetin sürdürülebilmesi,  Üniversitenin stratejilerinin yasal uyum süreçlerinin 
belirlenebilmesi, geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi,  

• Üniversite ile Üniversiteye bağlı birimlerin akreditasyon ve değerlendirme 
çalışmalarının yapılabilmesi,  Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin 
yerine getirilebilmesi,  Yurtdışında faaliyet gösteren benzer kurumlarla geliştirilen 
eğitim ve araştırma amaçlı iş birlikleri, eğitim programları, personel değişimleri, 
yabancı ülke menşeili çalışanların ülkeleri ve ülke temsilcilikleri ile ortak etkinliklerin ve 
faaliyetlerin yürütülebilmesi, 

• Üniversitemizin ortaya koymuş olduğu her türlü faaliyetten faydalananlar için gerekli 
çalışmaların, ilgili iş birimleri tarafından yapılması, 

• Yükseköğretim Kanunu, ilgili ikincil düzenlemeler ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) 
tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin 
karşılanması,  

• Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, 
yükseköğretim mevzuatı ve Üniversitemiz iç düzenlemeleri kapsamında eğitim 
faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli 
akademik ve idari işlemlerin yapılması, 

• Üniversitemizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Üniversitemizin ve 
faaliyetlerinin tanıtılması, Üniversitemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,  

• İlgili bölümlerde eğitim gören ve Üniversite bünyesindeki birimlerde veya üniversite 
dışındaki kuruluşlarda staj yapan öğrencilerin hak ve yükümlülüklerinin korunması ve 
yerine getirilmesinin sağlanması,  

• Üniversite öğrenci topluluklarından birisine üye olunması halinde, toplulukların 
bağlantıda olduğu dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları ile Üniversite tarafından 
Kanunlarda ön görülen kayıtların tutulması amacıyla işlenmesi, gerekli olması halinde 
kanunen yetkili kamu kurum, kuruluş ve özel kişilerle paylaşılması,  

• Verilerin, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların 
gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi, 

• Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistikî ve 
bilimsel bilgilerin üretilmesi,  
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• İlişkide bulunulan kişilerin internet sitesi, web uygulamaları, mobil uygulamalar ve 
diğer iletişim kanallarını, kullanım şekillerine ilişkin analiz yapması ve özelleştirmelerde 
bulunulması,  

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık 
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve 
Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği vb. ilgili tüm kanunlardan ve ikincil 
düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine 
getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,  

• Üniversite ve Üniversiteye bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin 
kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu 
hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi 
geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda 
kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,  

• Akademik eğitimler, bilimsel araştırmalar, proje başvuruları, Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Kanunu kapsamındaki haklara ilişkin başvuru, devir vb. her türlü işlemler ile yayın, 
danışmanlık vb. her türlü faaliyetin sürdürülebilmesi,  

• Kamu düzeninin ve sağlığının korunması,  

• Koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım, medikal malzemelerinin temini gibi 
sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi, 

• Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının 
yapılması,  

• Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi, 

• Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi,  

• Operasyonların yönetimi, 

• Mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, 

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara haber verilmesi. 

İlgili kişisel veriler belirtilen amaçlarla işlenecek olup verinin saklanması için gereken amaç 
ortadan kalktığında ve herhangi bir hukuki yükümlülük yahut kanuni zorunluluk gereğince 
saklanması gerekmediğinde kişisel veriler KVK Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok 
Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile bilahare bir 
mevzuat hükmü vazedilirse ilgili hükümler ve Üniversitemiz Kişisel Veri Saklama ve İmha 
Politikası da dikkate alınarak imha edilecektir. 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
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Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen neden ve amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin ve 
ürünlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Üniversitemizin sözleşme ve yasadan doğan 
sorumluluklarını tam, eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı her türlü sözlü, 
yazılı ya da elektronik ortamda edinilir. 

Bu hukuki nedenlerle Üniversitemiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik 
gösterebilmekle birlikte; kişisel verileriniz form doldurulması, evrak sunulması vb. gibi 
otomatik olmayan yöntemler ile www.agri.edu.tr internet sitesi, üniversite ya da üniversitenin 
çalışanlarının kurumsal e-posta adreslerine elektronik posta gönderilmesi yahut üniversitenin 
bilişim sistemleri üzerinden yazışma yapılması, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS), Öğrenci 
Otomasyon Sistemi, E-posta Hizmetleri, CCTV Kamera Kayıtları, Öğrenci Kimlik Kartı sistemi 
gibi otomatik ya da kısmen otomatik olan yöntem ve araçlar başta olmak üzere, Üniversitemiz 
bağlı birimleri, internet sitesi, web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya 
mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik 
olarak toplanabilecektir. 

 Kişisel verileriniz, Üniversitemiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve 
güncellenerek İşlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında 
tutulabilecektir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel 
veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirmenin (b) ve (c) maddelerinde 
belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesinde dayanılan başlıca kanuni düzenlemeler şunlardır: 

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 

• 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 

• 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 

• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 

• 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 

• 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 

• 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 

• Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 

• Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği, 

• Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliği, 

• Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği, 

• Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik, 

• Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin 
Yönetmelik, 

• Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları, 

• Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar, 

• Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler. 
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4. Kişisel Verilerin Aktarılması  

Bu çerçevede talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına 
(Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları, Yükseköğretim Kurumu, Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, ÖSYM, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Çocuk Esirgeme 
Kurumu, İlgili İl Göç İdaresi, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kolluk Kuvvetleri 
başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına), tedarikçilerimize, 
iş ortaklarımıza kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde kişisel verilerinizi 
aktarabiliriz. 

Kişisel verileriniz; 

• Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatlar 
gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, 

• Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile 
kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere, 

• Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı 
makamlarına ve danışmanlık aldığımız avukatlara, 

• Öğrencilerin öğrenci kartlarının basılabilmesi için anlaşmalı olduğumuz basım evine 
aktarılabilecektir.  

Önemle belirtmek isteriz ki ilgili işleme ve aktarma faaliyetleri gerçekleştirilirken, kişisel 
verilerin güvenlik ve gizliliğinin sağlanması amacıyla teknik imkânların izin verdiği makul 
ölçüdeki idari ve teknik tedbirler almaktayız. 

 

5. İlgili Kişinin Hakları 

Belediye bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca 
aşağıdaki haklara sahiptirler: 

• Kişisel verisinin 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 halinde bunların düzeltilmesini 
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini 
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
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• İşlenen 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 halinde 
zararın giderilmesini talep etme. 

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi 
tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya 
agriibrahimcecenuniversitesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak 
iletebilirsiniz. 

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz 
olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir 
maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen 
tarifedeki ücret esas alınacaktır.  

Detaylı bilgi için www.agri.edu.tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 
Politikamızı inceleyebilirsiniz. 

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 

 



 

KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ 

      

 

  



   

Sayfa 1 / 3 
 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA 

METNİ 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından hazırlanmıştır.   

1. Veri Sorumlusunun Kimliği 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; 

veri sorumlusu olarak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  (“Üniversite ”) tarafından aşağıda 

açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

İnternet Adresi: www.agri.edu.tr 

Telefon Numarası: 0472 –215 98 63 

E-Posta Adresi: rektorluk@agri.edu.tr 

KEP Adresi: agriibrahimcecenuniversitesi@hs01.kep.tr 

Adres: Erzurum Yolu 4 Km 04100 Merkez, Ağrı Türkiye 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen 

işleme şartlarına uygun olarak kamera sistemleri kapsamındaki kişisel veriler şu amaçlarla 

işlenebilmektedir: 

• Bina güvenliğin sağlanması, bina ve tesislere yapılan girişlerin kontrol edilebilmesi, 

• Hizmet binasına giriş çıkışlarda bulunan kişilerin hukuki, ticari, teknik güvenliğinin 

sağlanması, 

• İş ilişkisinin ispatlanması, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi , 

• Hizmet sözleşmesine bağlı olarak; hizmet yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, işveren 

sorumluluklarının yerine getirilmesi, iş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve 

ifası, 

• Yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve takibi yoluyla kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması , 

• Elektronik (internet/mobil vs.) veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve 

belgelerin düzenlenmesi, 
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• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine 

bilgi verilebilmesi, 

• Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve yürürlükteki  mevzuattan doğan hakların 

kullanılabilmesi, 

• Adli ve idari soruşturmalar kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap 

verilmesinin zorunlu olması halinde yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi,  

• İş faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, 

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, 

• Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, 

• Organizasyon ve etkinlik yönetimi, 

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, 

• Fiziksel mekân güvenliğinin temini. 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Kişisel veriler, hukuki ilişki kurulması sırasında 7 gün 24 saat kamera sistemleri vasıtasıyla 

temin edilebilmektedir. Üniversitemizde kamera sistemlerinin bulunduğu bölümlerde KVKK 
bilgilendirme görselleri bulunmaktadır.  

Kişisel veriler, Üniversite faaliyetlerinin sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde 

belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından 
öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların 

sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki 
sebeplerle işlenebilmektedir. 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kamera sistemlerine ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma 

ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile 

mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak 

kaydıyla; güvenlik hizmetinin dışarıdan alınması halinde hizmet sunucusu üçüncü kişilere ve 

hukuken yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir. 
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5. İlgili Kişinin Hakları 

İlgili kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler: 

• Kişisel verisinin 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 halinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini 

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

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen 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 halinde 

zararın giderilmesini talep etme. 

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi 

tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya  

agriibrahimcecenuniversitesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz 

olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir 

maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen 

tarifedeki ücret esas alınacaktır.  

Detaylı bilgi için www.agri.edu.tr adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi 

Politikamızı inceleyebilirsiniz. 


