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Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu’nun) 10. 
maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Tebliğ kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Üniversitemiz tarafından öğrencilere yönelik kayıt 
dondurma ve kayıt sildirme süreçleri kapsamında hazırlanmıştır. KVK Kanunu’nun 10. maddesi 
uyarınca; “Üniversitemiz Öğrencileri” için oluşturulan bu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.

1.Veri Sorumlusu:

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) uyarınca, Bilecik 
Şeyh Edebali Üniversitesi (Üniversite) tarafından, KVK Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlanan “Veri 
Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir. 

2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: 

Üniversitemizde öğrenci olmanıza bağlı olarak, tabi olduğunuz mevzuat kapsamında; Kayıt dondurma 
veya kayıt sildirme başvurusunda bulunan öğrencilerin; işlenen kişisel verilerine ilişkin olarak KVK 
Kanunu’nun 10. maddesi gereği aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi Üniversitemize 
doğrudan iletilen ve öğrenci kayıt dondurma veya kayıt sildirme işlemleri sırasında bizzat ilettiğiniz 
elektronik ve elektronik olmayan ortamlarda doldurduğunuz formlar aracılığıyla kişisel verilerinizin 
işlenmesini sağlamak, başvurularının değerlendirilmesi, kayıt dondurma veya sildirme süreçlerinin 
yerine getirilmesi, yürütülmesi ve tamamlanması amacıyla kişisel veri işleme şartları dahilinde 
işlenecektir.

3.İşlenen Kişisel Verileriniz:

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı;

Kayıt Dondurma Süreci (Ad/Soyad, TCKN, Kayıtlı Olduğu Program Bilgileri, Kayıt Dondurma 
Nedeni, Sağlık Verileri)

Meslek Yüksekokulu-Öğrenci İşleri Birimi & Fakülte- Öğrenci İşleri Birimi;

Kayıt Dondurma ve Kayıt Sildirme Dilekçe Süreci (Ad/Soyad, İmza, Öğrenci Numarası, 
Fakülte/Yüksekokul-Meslek Yüksekokul Bilgisi, Bölüm/Program Bilgisi, Sınıf Bilgisi, Adres Bilgisi, 
Telefon Numarası, Sağlık Verileri)

4.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Bu aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verileriniz; “Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği” 
başlığı altında 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; KVK Kanunu’nun 8. ve 9. 
maddelerinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Kanunda öngörülen amaç ve 
sınırlamalar dâhilinde; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları, 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, İlgili İl Göç İdaresi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı, Göç İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Asker Alma Genel Müdürlüğü, Kolluk 
Kuvvetleri başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına), hukuki 
uyuşmazlıkların giderilmesi, idari, disiplin, yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması 
yahut kanuni ya da hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla veya ilgili mevzuat gereği adli ve 
idari makamlar, yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş kişilere veya ilgili kolluk 
kuvvetlerine veya hukuksal süreçlerimizi yürüten Hukuk Müşavirliğimize, anlaşmalı olduğumuz 
avukatlarımıza, hizmet sağlayan tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, yetkili gerçek kişi ve özel hukuk 
tüzel kişilerine aktarılabilecektir. 

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.
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5.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, Kişisel verileriniz, ‘’Kayıt Dondurma veya Kayıt Silme Dilekçe Formu’’ olmak üzere 
elektronik ve elektronik olmayan ortamlardaki basılı ve basılı olmayan kişisel veri içeren formların 
doldurulması, dilekçelerinizin sunulması, talep edilen bilgi ve belgeleri sunmanız sureti ile 
www.bilecik.edu.tr internet sitesi, üniversite ya da üniversitenin çalışanlarının kurumsal e-posta 
adreslerine elektronik posta gönderilmesi yahut üniversitenin bilişim sistemleri üzerinden yazışma 
yapılması, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS), Öğrenci Bilgi Sistemi, E-posta hizmetleri gibi 
otomatik ya da kısmen otomatik olan yöntem ve araçlar başta olmak üzere, tamamen veya kısmen 
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla 
toplanmaktadır.

Üniversitemiz tarafından kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen ve aşağıda yazılı 
şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak; 5/1 “Açık rızanın alınması”, 5/2- a) ”Kanunlarda açıkça 
öngörülmesi”, ç) ”Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, 
d) ”İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, e) ”Bir hakkın tesisi, kullanılması veya 
korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, f) ”İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar 
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, 
şeklinde belirtilen hukuki sebeplerle işlenmektedir. 

6.Kişisel Veri Sahibinin Hakları (Başvuru Hakkı):
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci 
maddesi kapsamındaki taleplerinizi; KVK Kanunu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. 
maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre 
haklarınıza ilişkin taleplerinizi Üniversitemiz web sitesinde bulunan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru 
Formu”nu doldurarak, Pelitözü Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:27, 11230 Merkez/Bilecik 
adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat veya kvkk@bilecik.edu.tr adresine elektronik posta 
göndererek, üniversitemize ait bseu@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine elektronik posta 
göndererek veya noter kanalıyla iletebilirsiniz.
Üniversitemize iletilen talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti 
karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır. Detaylı bilgi için 
www.bilecik.edu.tr adresinde bulunan KVK Kanunu’na ilişkin Politikalarımızı inceleyebilirsiniz.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Adres: Pelitözü Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 27,  11230 Merkez/BİLECİK
Tel: +90 228 214 11 11 Faks: +90 228 214 10 17
E-Posta: kvkk@bilecik.edu.tr
Web Sayfası: www.bilecik.edu.tr

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.
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6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Kayıt Dondurma ve Kayıt 
Sildirme Süreci Öğrenci Aydınlatma Metnini Okudum ve Anladım.

 
İlgili Kişi

Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.
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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) 
kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (bundan böyle ‘’ÜNİVERSİTE’’ olarak ifade 
edilecektir) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Üniversite’de öğrenci olmam sebebiyle özel nitelikli kişisel 
verilerimin ve aşağıda yazılı kişisel verilerimin işlenmesi, aktarılması konusunda açık rızam alınması 
gerektiğine dair tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Üniversite tarafından web sayfasında yapılan 
duyuru ekinde tarafıma sunulan “Kayıt Dondurma veya Kayıt Silme Süreci Öğrenci Aydınlatma 
Metnini’’ ve ““Açık Rıza Metnini” okudum, yasal haklarımı anladım. İşbu açık rızamı; dilediğim zaman 
geri alabileceğimi, bu durumda talebimi öğrenci aydınlatma metninde tarafıma sunulan yollardan biri ile 
üniversiteye iletebileceğimi biliyorum.

AÇIK RIZA BEYANI

 Kayıt dondurma başvurumun değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi için sağlık verilerimin 
işlenmesine ve kişisel verilerimin ilgili kamu kurum ve kuruşlarına aktarılmasına; kendi özgür 
irademle, KVK Kanunun 3/a maddesinde belirtilen “Açık Rıza” tanımına uygun olmak üzere;

Açık rıza veriyorum.                                        Açık rıza vermiyorum.

             

İlgili Kişi 

Adı Soyadı :
Tarih :
İmza :

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.


