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Öğrencimiz ve/veya mezunumuz olarak kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat 

tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü 

düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı 

konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili 

olarak bilgilendirmek isteriz. 

Veri Sorumlusu Hakkında 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade 

edilecektir) göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (bundan böyle “ÜNİVERSİTE’’ olarak 

ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.  

İşlenecek Kişisel Verileriniz 

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü; 

Tanıtım Faaliyetleri Süreci 

Öğrenci, 

Kimlik Verisi (Ad/Soyad) 

Eğitim Verisi (Bölüm Bilgisi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ni Tercih Etme Sebebi) 

Görsel ve İşitsel Veri (Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Fotoğraf/ Video Kamera Kaydı) 

Mezun, 

Kimlik Verisi (Ad/Soyad) 

Eğitim Verisi (Mezun Olduğu Bölüm Bilgisi) 

Mesleki Deneyim Verisi (Çalıştığı Yer Bilgisi) 

Görsel ve İşitsel Veri (Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Fotoğraf/ Video Kamera Kaydı) 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

Tanıtım faaliyetleri sırasında Üniversitemizin ve faaliyetlerinin tanıtılması; Tanıtım faaliyetlerine 

katılımınız sağlanması; Tanıtım sırasında fotoğraf ve video çekimi yapılması suretiyle işlemeye konu 

kişisel verileriniz www.alanya.edu.tr internet adresinde, üniversitenin instagram, facebook, twitter, 

youtube gibi sosyal medya hesapları ile ilgili online ve basılı yayın organlarında yayımlanması, 

paylaşılması ve üniversitenin tanıtımının sağlanması; Üniversitemizin bölümlerinin ve sosyal 

imkanlarının tanıtılması amaçlarıyla işlenecektir. 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olmak suretiyle açıkça rıza göstermeniz 

durumunda işlemeye konu kişisel verileriniz kurumumuza ait  www.alanya.edu.tr internet adresinde, 

Üniversitemizin sosyal medya hesaplarında (sunucuları yurtdışında bulunan Facebook, Instagram, 

Twitter ve Youtube), yurtiçi ya da yurtdışında bulunan yerel ve ulusal yayın organlarında basılı ya da 

çevrimiçi olarak yayınlanması, paylaşılması ve tanıtımının sağlanması amacıyla üçüncü kişilerin 

erişimine açık hale gelecek ve başkaca bir izin gerekmeksizin üçüncü kişiler tarafından ulaşılabilir ve 

paylaşılabilir olacaktır.  

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.   

http://www.alanya.edu.tr/
http://www.alanya.edu.tr/
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Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, tarafınızla yapılacak görüşmeler neticesinde otomatik olmayan yollarla ve 

üniversitemizde görevli personel tarafından tanıtım faaliyetleri sırasında fotoğraf ve video çekimi 

yapılması ve kaydedilmesi suretiyle otomatik olan yollarla toplanacaktır.  

Belirtilenler dışındaki özgeçmiş verileriniz ise alenileştirdiğiniz ölçüde ve alenileştirme şeklinize bağlı 

olarak otomatik ya da kısmen otomatik olan yollarla elde edilecektir. 

6698 Sayılı KVK Kanunu’nun 5/1-‘’Açık rızanın alınması’’ ve 5/2-f)‘’İlgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olması’’ maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir. 

İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir? 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerden 

dilediğinizi tercih ederek Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurum talebin niteliğine göre en kısa 

sürede ve en geç otuz gün içinde talebinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir 

maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen 

tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 

11. maddesinde (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca 

uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini 

isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) haklarınız bulunmaktadır. 

Kanun’un 11. maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli 

bilgiler ile bu haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi 

www.alanya.edu.tr internet adresinde yer alan KVK Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak, 

formun imzalı bir nüshasını ‘’Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Kestel Mahallesi, Üniversite 

Caddesi, No:80 PK:07425 ANTALYA/ TÜRKİYE’’ adresine (İletişim Numarası; 0 242 510 60 60/ 0 

242 510 60 09) kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da 

kvkk@alanya.edu.tr e-posta adresine elektronik posta yoluyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer 

yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu alanyaalaaddinkeykubat@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine 

güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvuru yolu, yöntemleri ve başvurunun içeriği ile ilgili 

olarak daha fazla bilgi almak için www.alanya.edu.tr internet adresimizde yer alan ‘’KVK Mevzuat 

Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması’’ metnini inceleyebilirsiniz. 

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz. 

Saygılarımızla, 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

İlgili Kişi  

Adı Soyadı : 
 

Tarih : 
 

İmza : 
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