
1/3 

 

 

 

 

 

ZİYARETÇİLERİN KİŞİSEL 
VERİLERİNİN İŞLENMESİ 

HAKKINDA AYDINLATMA VE RIZA 
BELGESİ 

Doküman No KV.FR.03 

Yayın Tarihi 19.04.2018 

Revizyon Tarihi 27.08.2018 

Revizyon No 03 

Sayfa Sayısı 03 

  

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre (6698 Sayılı KVKK), kişisel verileriniz; veri 

sorumlusu olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi (“Üniversite”) tarafından aşağıda belirtilen şekilde 

işlenebilecektir: 

1) Hangi Amaçlarla Kişisel Verilerin İşleneceği 

Üniversite tarafından toplanan kişisel verileriniz, Üniversitemiz yerleşkesinin güvenliğinin sağlanması ve 

Üniversitemiz tarafından ziyaretçilere sunulmuş olan internet erişim olanaklarından yararlanırken tarafınızca 

iletilen kişisel verileriniz, erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi 

amacıyla 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. Maddeleri uyarınca kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde 

işlenecektir. 

2) İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla ve Kimlere Aktarılabileceği 

Üniversite tarafından toplanan kişisel verileriniz; Erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı 

yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve Üniversitemiz yerleşkesinin güvenliğinin tesisi maksadı ile iş 

ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere 6698 KVKK’nın 

8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

3) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Nedeni 

Kişisel verileriniz Üniversitemiz tarafından yukarıda (1) ve (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebebe 

dayanarak toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Elektronik ortamda Üniversitemiz içinde 

internete erişiminiz vasıtasıyla, kimlik belgeniz üzerinden, plaka bilginiz üzerinden, sözlü olarak veya 

yerleşkemiz içinde yer alan kapalı devre kameralar aracılığı ile toplanmaktadır. Söz konusu kişisel verileriniz 

6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu 

Aydınlatma Metni’nin (1) ve (2) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

4) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı KVKK’nın 11. Maddesinde Belirtilen Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınız ile ilgili taleplerinizi kisiselveri@gelisim.edu.tr adresine e-mail yoluyla 

iletmeniz durumunda Üniversitemiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak 

neticelendirecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda, Üniversitemiz tarafından Kişisel 

Verileri Koruma Kurulunca belirlenmiş olan tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri bu kapsamda; 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileri işlenmişse bununla ilgili bilgi talebinde bulunma, 

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin hangi üçüncü kişilere aktarıldığını öğrenme, 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini talep etme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, 

 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep 

etme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep 

etme, 

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi nedeniyle zarara uğraması durumunda zararın 

giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

mailto:kisiselveri@gelisim.edu.tr
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KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında; verileriniz İstanbul Gelişim Üniversitesi 
koruması altındadır. 

 

Kişisel Verileri İşleyen Birim  

İşlenen Kişisel Veriler 󠆻 Adı Soyadı                

󠆻 Fotoğraf, Video ve Ses 

Kayıtları 

󠆻 Telefon Numarası 

󠆻 Motorlu Taşıt Plakası 

󠆻 Sosyal Güvenlik Numarası 

󠆻 E-posta Adresi 

󠆻 Hobiler 

󠆻 Tercihler 

󠆻 Grup Üyelikleri  

󠆻 Aile Bilgileri 

󠆻 Sağlık Bilgileri 

󠆻 Doğum Tarihi    

󠆻 Parmak İzleri 

󠆻 Doğum Yeri  

󠆻 TC Kimlik Numarası 

󠆻 İkametgâh Adresi 

󠆻 Borç Bilgileri 

󠆻 Eğitim Öğretim Bilgileri 

󠆻 Pasaport Numarası 

󠆻 Özgeçmiş 

󠆻 IP Adresi 

󠆻 Diğer………………………… 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla 

İşlendiği 

 

Kişisel Verilerin Nereye 

İşlendiği 

 

Kişisel veriler paylaşılıyor ise bu 

kişisel verilerin paylaşıldığı 

kişi/kurum veya diğer alanlar 
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"Ziyaretçilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma ve Rıza Metinleri"ni 

  (okudum anladım el yazısı ile yazılacak) ve onay 

veriyorum. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen, veri işleyenin aydınlatma 

yükümlülüğü kapsamında veri sahibi olarak sahip olduğum haklar tarafıma anlatılarak yukarıda belirtilen kişisel 

verilerimin yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işleneceği tarafıma bildirildi. 

Yukarıda belirtilen kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlar ve veri işleyenin aydınlatma yükümlülüğü 

kapsamında bana anlatılanlar doğrultusunda belirtilen yerlere işlenmesine, bu kişisel verilerim paylaşılıyor ise 

yukarıda belirtilen kişi, kurum veya diğer alanlar ile paylaşılmasına ve yasal mevzuatların öngördüğü süre 

boyunca Üniversite tarafından saklanmasına rızam ve muvafakatim vardır. 

 
Kişisel Verisi İşlenecek Olan Kişi 

Ad-Soyad / İmza Tarih :  /  /  Saat :  /    

 

 

 

 

Bilgi Veren Kişi 

Ad-Soyad / İmza Tarih :  /  /  Saat :  /    

 


