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AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN İDARİ PERSONEL ADAYI VE 
SÜREKLİ İŞÇİ ADAYI 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 Personel Adayı 
(Sürekli İşçi, 4/A Memur, 4/B Sözleşmeli Personel Adayları) statünüz kapsamında; aşağıda 
belirtilen durum ve koşullardaki işleme amaçlarımız doğrultusunda işlenmektedir:  

 Üniversitemizin personel işleri politikalarının yürütülmesi, 
 Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, 
 Üniversite işe alım ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,  
 Adayın niteliğinin, tecrübesinin ve açık pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi,  
 Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmesi halinde iş sözleşmesinin akdedilmesi,  
 Asil aday kabul olmaması durumunda yedek aday kategorisinde değerlendirilmesi,  
  İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerinin 

karşılanması, 
 İşe alım ilkelerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, 
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 Personel adaylarının yerleştirilmesi için gerekli iç ve dış iletişim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi, 

 Mülakat süreçlerinin organizasyonu ve değerlendirme yapılması, 
 Başvurunun değerlendirilmesi ve başvuru sonucunun bildirilmesi, 
 Her türlü risk takibinin yapılabilmesi, 
 Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen soruların cevaplanması ve iletişim 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; 

 Elektronik ve elektronik olmayan ortamlardaki müracaat ve bilgi formlarının 
doldurulması,  

 Cv, özgeçmiş sunulması, yüz yüze mülakat yapılan hallerde mülakat sırasında ve yapılan 
iş deneyim bilgileri kontrolleri, 

 Üniversite tarafından yapılan araştırmalar kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar ve 
gerçek kişiler vasıtasıyla, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması,  

 Üniversite ya da Üniversitenin çalışanlarının kurumsal e-posta adreslerine elektronik 
posta gönderilmesi, 

 Üniversitenin bilişim sistemlerini kullanması, sözlü veya yazılı olarak, basılı formların, 
elektronik ortamlarda bulunan formların doldurulması suretiyle, 

 Üniversite yerleşkelerinin ziyaret edilmesi, bağlı birimlerinin ve eklentilerinin, 
misafirhanenin, ortak alanların kullanılması, 

 Web sayfamızın kullanılması, internet üzerinden kullanıma sunulan uygulamaların 
kullanılması, çağrı hizmetlerimiz, sosyal medya hesaplarımız, e-posta, telefon ve 
iletişim kanalları vasıtasıyla 

Üniversitemiz faaliyetleri kapsamında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi 
bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 

Üniversitemiz tarafından işlenen kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. 
fıkrasında belirtilen ve aşağıda yazılı şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak;  Kanun’un 
5/1- ‘’Açık rızanın alınması’’, 5/2- a)“Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, c)’’Bir sözleşmenin 
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait 
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, ç)‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü 
yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, d)’’İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş 
olması’’, e)‘’Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu 
olması’’, f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 
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sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ile Kanun’un 6/3. 
maddesi gereği “ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi 
ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve 
yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve 
kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir” şeklinde belirtilen hukuki 
sebeplerle işlenmektedir. 

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. 

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, 

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 

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, 
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 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 

 


