
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ 

 

 Aksaray Üniversitesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, 

hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Aksaray Üniversitesi ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük 

önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 

kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir? 

 Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda 

Aksaray Üniversitesi tarafından verilen hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Aksaray 

Üniversitesinin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile 

edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri 

işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve 

aktarılabilmektedir. 

 
2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz? 

 Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunun 

5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Aksaray Üniversitesi tarafından aşağıda 

yer alan amaçlarla işlenebilmektedir; 

 Aksaray Üniversitesi tarafından verilen/ verilecek olan hizmetlerin sunumu ve hizmetlerle ilgili çalışmaların 

yürütülmesi,

 Aksaray Üniversitesi ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin, kurum ve kuruluşların hukuki ve ticari güvenliğinin 

sağlanması,

 Aksaray Üniversitesinin eğitim seviyesini artırmak için gerekli gördüğü faaliyetleri,

 Aksaray Üniversitesinin kurumsal stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,

 Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve uygulanması,

 Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması,

 Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması,

 Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması,

 Etkinlik yönetimi,

 Katılımcı /yatırımcı ilişkilerinin yönetimi,

 İş ortakları, paydaşlar, müşteriler ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

 İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi,

 Aksaray Üniversitesi personel temin süreçlerinin yürütülmesi,

 Aksaray Üniversitesi finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin yürütülmesi,

 Aksaray Üniversitesi hukuki işlerinin yürütülmesi ve takibi,

 Aksaray Üniversitesi kurumsal ve ortaklık hukuki işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi,
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 Talep ve şikâyet yönetimi ve takibi

 Kurum değerlerinin güvenliğinin sağlanması

 Aksaray Üniversitesi yöneticilerine sağlanacak yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve uygulanması

 Aksaray Üniversitesi faaliyetlerinin kurum prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için 

denetim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması

 Kurum itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi

 Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

 Mevzuata uyum konusunda destek sağlanması

 Misafir/ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

 Yurtdışı öğrenci hareketliliğinin işlenmesi ve takibi

 Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde eğitim-öğretim hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi 

maksadıyla öğrencilik statüsüne ilişkin süreçlerin planlanması ve uygulanması

 Öğrencilerin yapacağı stajlarda; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu, İş Kanunu gereğince belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 Üniversite’nin kampüslerinde sağlanan ücretsiz internet hizmetinin kullanılması durumunda İnternet Ortamında 

Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 

gereğince belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 Üniversite’nin ve Üniversite’ye kayıtlı öğrencilerin ticari, hukuki, iş güvenliğinin sağlanması, sunulan eğitim ve 

hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi, tanıtılması ve 

sunulması için gereken aktivitelerin planlanması ve icrası

 
 

 Kişisel verilerinizin Aksaray Üniversitesi tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, 

www.aksaray.edu.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında’’ yer 

verilmiştir. 

3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz? 

 Toplanan kişisel verileriniz; KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunun 

5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Aksaray Üniversitesi tarafından; 

 Aksaray Üniversitesi hizmet birimlerine, hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak,

 Aksaray Üniversitesi iştiraklerine, iş ortaklığının kurulması ve sürdürülmesini temin amacıyla sınırlı olarak,

 Aksaray Üniversitesi tedarikçilerine, tedarikçiden temin edilen ve Aksaray Üniversitesinin ticari faaliyetlerini 

yerine getirmek amacıyla sınırlı olarak,

 Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili özel hukuk kişilerine ilgili kişilerin hukuki yetkisi dâhilinde talep 

ettiği amaçla sınırlı olarak,

 Aksaray Üniversitesi, dijital pazarlama hizmetlerinin gereği gibi sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak,

 Üçüncü kişilere kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.

 
 

 Kişisel verilerinizin AKSARAY ÜNİVERSİTESİ tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, 

www.aksaray.edu.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında’’ 

yer verilmiştir. 

http://www.aksaray.edu.tr/
http://www.aksaray.edu.tr/
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4. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması 

 Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin 

önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla Aksaray Üniversitesi 

tarafından gerekli her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır. 

 Kişisel verileriniz, kurumumuz nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’ nın 12. maddesi 

gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir 

şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Aksaray Üniversitesi, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve 

veri tabanlarını, KVKK’ nın 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, 

yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik 

önlemlerini almakla mükelleftir. 

 
5. Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir? 

 Kişisel veri sahibi olarak gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar 

aşağıdaki gibidir: 

 Kişisel verilerin 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 hâlinde 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 hâlinde 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 hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

 Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte 

www.aksaray.edu.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun ıslak imzalı bir 

nüshasını “Bahçesaray  Mahallesi 170 / Kampüs Cadde No: 10/1 Merkez Aksaray” adresine bizzat elden iletebilir, 

noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu 

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

 
 Aksaray Üniversitesi talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

http://www.aksaray.edu.tr/
https://www.sabanci.com/documents/download/Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf

