TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1) GİRİŞ
Anayasa’nın 20. Maddesi gereği; “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme
hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu
verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda
kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen
hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller
kanunla düzenlenir.” Anayasanın amir hükmü çerçevesinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (KVKK) 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir ve kanunun uygulanması bakımından türev mevzuat olan yönetmelikler ve kurul
kararları yayımlanmıştır. Mezkur kanun kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği
olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve
tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi olarak, Üniversite ile ilişkili olan herkese (Öğrenci-Çalışan-3.
Kişiler) ait her türlü kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun
şekilde toplanması, saklanması, paylaşılmasını sağlamak ve kişisel verilerin gizliliğini korumak
amacıyla, güvenlik tedbirleri alınmakta olup; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununun 10. maddesi uyarınca, kişisel verilerin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki
nedenleri ve haklar konusunda şeffaflık ilkesi gözetilerek gerekli bilgilendirmenin sağlanması
amaçlanmaktadır.
2) AMAÇ
Yüksek Öğrenim Kurumu olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi, temel olarak eğitim, öğretim ve
bilimsel araştırma faaliyetleri paralelinde faaliyet amaçlarına uygun olarak kişisel verileri
toplamakta ve işleme tabi tutmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesinde, anayasada öngörülen
kişisel hak ve özgürlükler, kişisel mahremiyet, kanunlara uyum, bireysel değerlere/tercihlere
saygı ve gerekli hallerde kişi rızasına tabi şekilde kişinin faydası gözetilerek KVKK madde 5 ve
6’da belirtilen şartlara uyum sağlanır.
3) TANIMLAR VE KISALTMALAR
Bu doküman içinde geçen kısaltmalar ve tanımlar aşağıdaki gibidir:
Kanun: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli
ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Tebliğ: 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Aydınlatma
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliği”ni,
Mevzuat: Yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb.nin bütününü,
Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ni,
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Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel
hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik
verilerini,
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlemi,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt
sistemini,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen
gerçek veya tüzel kişiyi,
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü
ortamı,
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,
YÖK: Yükseköğretim Kurulu’nu
SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu’nu tanımlamaktadır.
4) VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Kanun uyarınca, Üniversite olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklanan
amaçlar kapsamında; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilir,
kaydedilebilir, saklanabilir, sınıflandırılabilir, güncellenebilir ve mevzuatın izin verdiği hallerde
ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. taraflara açıklanabilir/aktarılabilir.
5) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ TEMEL İLKELER
Türk Hava Kurumu Üniversitesi hem iç prosedürlerinde hem dış prosedürlerinde, KVKK’nın 4.
maddesi doğrultusunda işbu Form/Aydınlatma Metni ile kişisel verileri aşağıdaki ilkelere uygun
işleyeceğini kabul etmektedir:
• Hukuka ve dürüstlük kuralına uygunluk
• Doğruluk ve güncellik
• Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme
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• Verileri işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme
• Mevzuat hükümleri ile öngörülen veya işlenme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak
işleme
6) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
KVKK’nın 5. maddesine uygun olarak Türk Hava Kurumu Üniversitesi tarafından “kişisel
veri”lerin işlenme süreçleri KVKK ve ilgili mevzuat belirtilen aşağıdaki şartlara uygun olarak
yürütülmektedir:
• İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması
• Kanuni Gereklilikler Nedeniyle Verilerin İşlenmesi
• Fiili İmkânsızlık Nedeniyle İlgili Kişinin Rızasını Açıklayamayan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik
Tanınamayan Kişinin Verilerinin İşlenmesinin Kendisinin veya Başkasının Hayatı veya Beden
Bütünlüğünün Korunması İçin İşlenmesinin Zorunlu Olması
• Bir Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile Doğrudan İlgili Olmak Kaydı ile Sözleşmenin Taraflarına
Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Zorunlu Olması
• Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması
• İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilen Kişisel Verilerin İşlenmesi
• Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması Veya Korunması İçin Zorunlu Olan Verilerin İşlenmesi
• Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Kişisel Verilerin İşlenmesi
7) ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ŞARTLARI
KVKK’nın 6. Maddesi gereği kişilerin etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi
veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı,
ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel
nitelikli kişisel verilerdir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi
yasaktır. Türk Hava Kurumu Üniversitesi çalışanlarının kişisel veriler bakımından “özel nitelikli
veri işlememesi” temel prensiptir ve aşağıdaki kanuni istisnalar ile yükümlülükler saklı kalmak
kaydıyla özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi kural olarak kesinlikle yasaktır.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi de aşağıdaki kanuni istisnalar ve yükümlülükler saklı kalmak
kaydıyla, öğrencilerin ve ziyaretçilerin “özel nitelikli kişisel verilerini” işlememeyi temel kural
ve prensip edinmiştir. Ana prensibin istisnaları aşağıdaki gibidir:
İlgili Kişinin Açık Rızasının Bulunması Halinde Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi: Özel
nitelikli kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenebilmesine dair KVKK ile öngörülen hükümler
saklıdır.
İlgili Kişinin Açık Rızası Bulunmamasına Rağmen Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Mevzuat
Hükümleri ile Öngörülmesi Sebebiyle İşlenmesi: Mevzuat hükümleri ile özel nitelikli kişisel
verilerin işlenebileceğinin öngörüldüğü durumlarda ilgili kişinin sağlık ve cinsel hayatı dışındaki
özel nitelikli kişisel verileri, KVKK hükmü doğrultusunda işlenebilecektir. Bu durumda
Üniversite tarafından gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetleri, dayanak mevzuat hükmünün
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gereklilikleri ile sınırlı olacaktır. Türk Hava Kurumu Üniversitesi bakımından bu gereklilik ve
sınırlar sözleşmeler başta olmak üzere hukuki ilişkiden kaynaklanan dava, icra takibi gibi hukuki
süreçlerde, ilgili hukuki sürecin esası ile ilgili ve sınırlı olmak kaydıyla özel nitelikli kişisel
verilerin hukuki süreçlere sunulması, bu süreçlerde kolluk makamları, soruşturma makamları,
mahkemelerce re’sen veya taraflarca veya üçüncü şahıslar tarafından toplanan özel nitelikli
kişisel verilerin hukuki süreçlerde yer alması ve hukuki süreçler için gereken süre boyunca
kişisel verilerin saklanması kişisel verilerin işlenmesi, yüksek öğretim mevzuatı başta olmak
üzere işlememe halinde idari ve cezai yaptırımlar öngören tüm mevzuat, İş Kanunu başta
olmak üzere iş hukuku mevzuatının ilgili hükümleri, kamu düzeni ve güvenliğine ilişkin
Üniversitenin sorumluluğunu öngören mevzuat sebebiyle veya YÖK mevzuatı çerçevesinde
yasal gerekliliklerin gerektirmesi sebebiyle ve başkaca açık rızaya sonuç bağlanmayan kanuni
hükümler saklı kalarak işlenmesini de kapsar.
Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Alınacak Önlemler: Özel nitelikli kişisel verilerin
işlenebilmesi için KVKK gereği şifreli erişimle yetkisiz girişi ve siber saldırıları engelleme başta
olmak üzere gerekli teknik ve idari tedbirler alınır. Bu husus Kişisel Verilerin Korunması
Komisyonu tarafından takip ve koordine edilir. Çalışanlar söz konusu idari ve teknik tedbirlere
uymakla mükelleftir.
8) KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ
Toplanan kişisel veriler, kişisel verilerin aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve
6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kalmak kaydıyla işlenebilecektir:
Üniversite, kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi;


Yükseköğretim Kanunu ve YÖK tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetime
ilişkin yükümlülüklerin karşılanması; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve
danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, diğer akademik ve idari iş süreçlerine ait
mevzuatlar ve Üniversite iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı
hakların tesis edilmesi, çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması,



Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıt
gerçekleştirilecek işlemlerinin yürütülmesi,



Üniversite’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal
Güvenlik Kanunu ve diğer iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği
çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,



Üniversite kampüsü içerisinde öğrencilerin, personelin ve 3. tarafların 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 gereklilik ve taleplerinin yerine getirilmesi,



Üniversite ile iş ilişkisi içerisindeki iş ortakları arasında yapılan sözleşmeler veya
yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan ticari denetim yükümlülükleri kapsamında,
faaliyetlerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme
süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi,



Üniversite tarafından yürütülen finansal operasyonlar, satın alma süreçleri (talep,
teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme, ödeme), Üniversite’nin

ve

öğrencilik

statüsü

boyunca
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stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Üniversite içi sistem ve uygulamaların
yönetimi,


Üniversitemizin hizmetlerinin geliştirmek ve pazar araştırması yapmak amacıyla
doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat
kurulması,



Listeleme, raporlama, analiz ve değerlendirmeler, istatistiki ve bilimsel veriler
üretilmesi, internet sitemizi ve diğer iletişim kanallarımızı kullanım şeklinize ilişkin
analiz yapılması,



Üniversite’de toplumsal etkileşim ve kişisel gelişim için düzenlenen her türlü seminer,
kurs, kültürel sportif ve düşünsel açıdan zenginleştirecek gelişim programları, sosyal
sorumluluk aktiviteleri, konferans, toplantı gibi tüm etkinliklerin düzenlenmesi,



Üniversite’nin araştırmaya yönelik etkinliklerinin yürütülmesi, iç/dış kaynaklı ulusal ve
uluslararası araştırma projelerde görev alan ilgili kişilerin projelerinin yürütülebilmesi
ve sözleşmelerinin yapılması,



Üniversite’nin sunmuş olduğu bilgi teknolojileri hizmetlerinin (kurumsal e-posta,
kurumsal portal, kurumsal kablosuz ağ, kurumsal internet vb.) kullanılması,



Üniversite, faaliyetlerinin tanıtılması, sunduğu ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin
faydalanması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kendi
meşru menfaatlerini sağlanması amacıyla işler.

Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel veriler, Üniversite ile kurulan ilişkiye bağlı olarak değişkenlik
gösterebilmesi nedeniyle, doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle, Üniversite birimlerinden,
internet sitesinden, sosyal medya mecralarından, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalardan
sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz, Üniversite ile ilişkiniz devam
ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilir. Bu bağlamda yukarıda belirtilen
amaçlar ve Üniversite’nin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda;
Öğrencilerin: Kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, ikametgah bilgilerini, eğitim bilgilerini, sağlık
bilgilerini, disiplin ve soruşturma bilgilerini, burs bilgilerini, aile bilgilerini, mali bilgilerini, SGK
bilgilerini, askerlik durum bilgilerini, özgeçmiş bilgilerini, Üniversite ağı kullanılarak
gerçekleştirilen internet erişim bilgilerini, kampüs giriş-çıkış bilgilerini, kamera ve fotoğraf
görüntülerini,
Personelin: Kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, ikametgah bilgilerini, eğitim bilgilerini, sağlık
bilgilerini, disiplin ve soruşturma bilgilerini, aile bilgilerini, mali bilgilerini, SGK bilgilerini,
özgeçmiş bilgilerini, atama bilgilerini, tabi olunan mülakat, sınav gibi değerlendirme bilgilerini,
Üniversite ağı kullanılarak gerçekleştirilen internet erişim bilgilerini, kampüs giriş-çıkış
bilgilerini, kamera ve fotoğraf görüntülerini,
3. Tarafların:


Öğrenci Aileleri; Kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, ikametgah bilgilerini, eğitim
bilgilerini, mali bilgilerini, sağlık bilgilerini, SGK bilgilerini, Üniversite ağı kullanılarak
gerçekleştirilen internet erişim bilgilerini, kamera ve fotoğraf görüntülerini,



Etkinlik Konuşmacıları; Kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, özgeçmiş/biyografi
bilgilerini, kampüs girişi-çıkış bilgilerini, sunumlarını, kamera ve fotoğraf görüntülerini,
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Etkinlik Katılımcıları; Kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, kamera ve fotoğraf
görüntülerini,



Proje Ortakları; Kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, ikametgah bilgileri, eğitim
bilgilerini, proje bilgilerini, mali bilgilerini, SGK bilgilerini, özgeçmiş bilgilerini,
Üniversite ağı kullanılarak gerçekleştirilen internet erişim bilgilerini, kampüs giriş-çıkış
bilgilerini, kamera ve fotoğraf görüntülerini,



İş Ortakları; Kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, ikametgah bilgilerini, mali bilgilerini,
SGK bilgilerini, kurum bilgilerini, Üniversite ağı kullanılarak gerçekleştirilen internet
erişim bilgilerini, kampüs giriş-çıkış bilgilerini, kamera ve fotoğraf görüntülerini,



Ziyaretçiler; Kimlik bilgilerini, iletişim bilgileri, Üniversite ağı kullanılarak
gerçekleştirilen internet erişim bilgilerini, kampüs giriş-çıkış bilgilerini, kamera ve
fotoğraf görüntülerini işler.

9) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Toplanan Kişisel Veriler; 6698 Sayılı KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ilgili tarafların sözleşme gereksinimleri, tabi
olunan mevzuat yükümlülükleri, meşru menfaatleri, Üniversite idari birimlerinin iş süreçlerini
gerçekleştirmeleri, eğitim politikaları ve süreçlerinin planlanması, eğitim-öğretim ve staj
faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi,
kampüs
güvenliğinin
sağlanması
amaçlarıyla
aktarılabilecektir:
Üniversite tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz;
 Öğrencilerin,
 Personelin,
 3.Tarafların









Üniversite nezdindeki eğitim faaliyetlerini sürdürmek,
Üniversitemizin ve Üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin sağlanması,
Üniversite tesis ve binalarının iç ve dış lokasyonlarında fiziksel güvenliğini ve
denetimini sağlamak,
Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi,
ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi,
İş ortaklarına, Yükseköğretim Kurumu, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı
mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde
işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme
sistemleri kuruluşlarına,
Ayrıca, Üniversite ile yurt dışında faaliyet gösteren benzer kurumlar tarafından
geliştirilen eğitim ve araştırma amaçlı iş birlikleri, eğitim programları, personel
değişimleri, yabancı ülke menşeli çalışanların ülkeleri ve ülke temsilcilikleri, ortak
etkinlikler vb. kapsamında üniversite ile kurulan ilişkiye bağlı olarak kişisel veriler,
gerekli durumlarda kişilerin rızası alınarak, olması gerektiği kadar ve ihtiyaç
süresince yurt dışına aktarılabilir.
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10) KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI
KVKK’nin 9. maddesi gereği kişisel veriler ana kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt
dışına aktarılamaz. Rıza verilmesi halinde yurt dışında bağlı kuruluşlarımızla eğitim
faaliyetlerinden kaynaklanan meşru gerekliliklerle orantılı olarak paylaşılabilecek, Veri Koruma
Kurulu’nun yayınlayacağı güvenli ülke listesi dikkate alınarak kişisel veriler aktarılacaktır. İlgili
kişinin kişisel verilerinin yurt dışına aktarılmasına dair açık rızasının bulunmadığı hallerde de,
kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve aktarım bakımından KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında
izin verilen işleme ve aktarımlar yapılabilecektir.
11) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya, çağrı merkezi,
matbu form, adli kayıtların taranması, SGK kayıtları, PTT, web sitesi üzerinde gezinme
hareketleriniz, Üniversitemizin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği
kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır.
Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (1) ve (2)
maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
12) KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ
Kişisel veriler, KVKK ve diğer mevzuat hükümleri ile işbu forma uygun olarak işlenmiş olsa dahi,
verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ile ilgili kişinin talebi veya bizzat
Üniversite tarafından silinmeli, yok edilmeli veya anonim hale getirilmelidir. Üniversite,
verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yürürlükte olan veya
yürürlüğe girecek olan yeni tüm mevzuat hükümlerini yerine getirmeye elverişli idari ve teknik
altyapıyı sağlar. Çalışanlar verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine
ilişkin yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan yeni tüm mevzuat hükümlerini uygulamakla
mükelleftir.
13) KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUNDA BELİRTİLEN HAKLARI
6698 sayılı Kanun’un 11. maddesine göre Kişisel Veri Sahibinin hakları şu şekildedir;
MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
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f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahiplerinin bu madde kapsamındaki talepleri, Üniversitemize yazılı olarak
başvurulması halinde, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca
belirlenen tarifedeki ücret uygulanır.
Kişisel veri sahiplerinin yazılı başvuruları, Üniversitemiz tarafından 6698 sayılı Kanun dikkate
alınarak hazırlanmış bulunan ve www.thk.edu.tr adresindeki web sitesinde yer alan “Başvuru
Formu” doldurularak imzalı bir nüshası “Bahçekapı Mahallesi Okul Sk. No:11 06790
Etimesgut ANKARA” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir. Ayrıca
noter kanalıyla ve 6698 sayılı Kanun ile belirlenen diğer yöntemlerle iletilebilir.
•

THKÜ KVKK Başvuru Formu
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