KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE
İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

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, sipariş,
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
Üniversite 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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