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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ 

(KTÜSEM) 

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

  

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (“KTÜSEM”) olarak, 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat uyarınca katılımcılarımızın, 

öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve Üniversitemiz ile ilişkili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesinde, 

aktarılmasında ve korunmasında izlenilecek usul, esas ve başvuru yöntemleri hakkında 

bilgilendirilmesi amacıyla işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir. 

 

1-İşlenen Kişisel Verileriniz 

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz: ad, soyad, T.C. kimlik numarası ve/veya geçici T.C. kimlik 

numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, cinsiyet ile sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verilerinizi, adres, 

telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verilerinizi, faturalama ve fatura bilgileri gibi 

finansal verilerinizi, anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi  

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ’ne ait kurumsal 

web sitesi ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz verilerinizi, (“Kişisel 

Veri/Kişisel Veriler”) kapsamakta olup Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama 

ve Araştırma Merkezi  tarafından II. Maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde 

işlenebilmekte ve III. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir. 

2-Kişisel Verileri İşleme Amacımız 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 

Kişisel Veri/Kişisel Veriler ’iniz aşağıdaki amaçlar dâhilinde işlenebilecektir: 

 Eğitim kaydınızı yapmak, 

 Eğitimin sonunda düzenlenen katılım belgesi, başarı belgesi ve sertifikada bilgilerinizin yer alması, 

 Eğitim kalitesini değerlendirmek, denetim ve veri analizi yapmak, 

 Talep etmeniz durumunda güncel eğitim bilgilerinin paylaşılması,    

 Üniversitemizi ve eğitim programlarımızı tanıtmak, sunulan eğitimlerle ilgili olarak araştırma ve 

geliştirme faaliyetleri yürütmek,  

 Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz’ in başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına 

kimlik tespiti ve doğrulama, 

 Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etmek, 

 Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, 

 Size sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla eğitim hizmeti almanızı 

takiben memnuniyetin ölçülmesini sağlamak, analiz etmek ve verilerinizi saklamak, 

 Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikâyetlerinize yanıt vermek, 

 Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli 

bilgileri temin etmek, 

 Kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, iç politika ve prensiplerine uyum 

sağlamak  amacıyla, 

 

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz, Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ’ne ait fiziki arşivler ve/veya bilişim 

sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. 
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3-İşlenen Kişisel Verileri Aktarma Yöntemimiz 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü 

teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi II. Bölüm’de yer alan 

amaçlar doğrultusunda; kanunen yetkili kamu kurumları ile paylaşılmaktadır. 

4-Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebepleri 

Her türlü sözlü, yazılı, görsel, web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, matbu form ve kimlik 

belgeniz, yukarıda yer verilen amaçlar ve eğitim hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi 

ve bu kapsamda Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir. 

Kişisel verileriniz, eğitimlere katılımınızın teyit edilmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin meşru menfaati, e 

bendinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır. 

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki gerekçesi; başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu ve ikincil mevzuat olmak üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ikincil mevzuat, 4857 

sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 

Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 

Kanun, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm yasal mevzuat 

uyarınca Merkezimizin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve yükümlülüklerini yerine getirilmesidir. 

5-Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kişisel veri sahibi olarak; 

 İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerine erişim ve bu verileri isteme, 

 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, 

 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel 

verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin 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 tarafımızdan talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma isteği ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı 

olarak KTÜ SEM’e iletmeniz gerekmektedir.  

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı 

Kanunu’n 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik 

açıklamalarınızı içeren talebinizi; Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve 

Araştırma Merkezi web sitesinde yer alan KVKK Uyarınca Bilgi Talep Formunu doldurarak ve 

http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/sem_da894.doc
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formun imzalı bir nüshasını ‘Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, 61080 Trabzon adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden 

iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya 

ilgili formu elektronik ortamda güvenli elektronik imzalı olarak sem@ktu.edu.tr adresine 

iletebilirsiniz. 

Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine 

elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi 

halinde Üniversitemizce gecikmeksizin gereği yapılacaktır. 

6-Veri/Kişisel Veriler ’in Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller 

KHK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız 

aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Veri/Kişisel Veriler ‘iniz işlenebilir: 

 Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, 

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, 

 Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, 

 Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, 

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

 Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ’nin meşru menfaatleri için veri 

işlenmesinin zorunlu olması. 
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