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 EK-1 
 Konya Tekn�k Ün�vers�tes� D�ploma Kaybı Formu Aydınlatma Metn� 

 İşbu  b�lg�lend�rme  6698  Sayılı  K�ş�sel  Ver�ler�n  Korunması  Kanunu’nun  10.maddes�nde  düzenlenen 
 Ver�  sorumlusunun  aydınlatma  yükümlülüğü  hükümler�  kapsamında  Ver�  Sorumlusu  Konya  Tekn�k 
 Ün�vers�tes� Rektörlüğü  tarafından yapılmaktadır. 

 K�ş�sel  Ver�ler�n�z  D�ploma  Kaybı  Formunu  doldurmanız  hal�nde  bu  form  aracılığı  �le  elde  ed�ld�kten 
 sonra  otomat�k  ve  otomat�k  olmayan  yollarla  toplanıp,  b�r  ver�  kayıt  s�stem�n�n  parçası  olmak  kaydıyla 
 �şlenmekted�r. 

 K�ş�sel Ver�ler�n�z�n İşlenme Amacı ve Hukuk� Sebeb� 

 Form  �le  b�ze  �lett�ğ�n�z  aşağıda  yer  alan  k�ş�sel  ver�ler�n�z;  taleb�n�z�n  dekanlık  tarafından 
 değerlend�r�lmes�,  taleb�n�ze  �l�şk�n  eylemler�n  yer�ne  get�r�leb�lmes�  amaçlarıyla  ve  yalnızca  bu 
 amaçlarla  sınırlı  olarak  Kanunlarda  öngörülmes�  (Konya  Tekn�k  Ün�vers�tes�  D�ploma,  D�ploma  Ek�  Ve 
 Sert�f�ka  Belgeler�  İle  D�ploma  Ve  Sert�f�ka  Kayıt  Defterler�n�n  Düzenlenmes�  Hakkında  Yönerge),  B�r 
 hakkın  tes�s�,  kullanılması  veya  korunması  �ç�n  ver�  �şlemen�n  zorunlu  olması,  İlg�l�  k�ş�n�n  temel  hak  ve 
 özgürlükler�ne  zarar  vermemek  kaydıyla,  ver�  sorumlusunun  meşru  menfaatler�  �ç�n  ver�  �şlenmes�n�n 
 zorunlu olması hukuk� sebepler�ne dayalı olarak �şlenmekted�r. 

 ●  K�ml�k  B�lg�ler�n�z  (Ad-Soyad,  Öğrenc�  Numarası,  TC  K�ml�k  Numarası,  nüfus  cüzdanı  ser� 
 no, doğum tar�h�, doğum yer�), 

 ●  İlet�ş�m B�lg�ler�n�z  (adres, cep telefon numarası), 
 ●  Öğren�m durumunuza �l�şk�n b�lg�ler  (Bölüm, Program, mezun�yet tar�h� ve öğret�m türü), 
 ●  Gazete �lan b�lg�ler� 

 K�ş�sel Ver�ler�n�z�n Aktarılması, Amacı ve Hukuk� Sebeb� 

 K�ş�sel  Ver�ler�n�z,  ver�  sorumlusunun  meşru  menfaat�,  kanunlarda  açıkça  öngörülmes�  hukuk� 
 sebepler�ne  dayanarak  �lg�l�  mevzuattan  doğan  b�lg�  ve  belge  paylaşımına  �l�şk�n  yükümlülükler�n�  ve 
 ayrıca  d�ğer  hukuk�  yükümlülükler�m�z�  yer�ne  get�rmek  amacıyla;  talep  veya  zorunluluk  olması  hal�nde 
 ‘’Yetk�l�  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına’’  aktarılab�lecekt�r.  (Örneğ�n  YÖK,  YÖKSİS,  ÖSYM, 
 mahkemeler) 

 K�ş�sel Ver�ler�n�z�n Yurtdışına Aktarılması, Amacı ve Hukuk� Sebeb� 

 K�ş�sel  Ver�ler�n�z,  ün�vers�te  �ç�nde  belgeler�n  tutulması  ve  saklanması,  formda  yer  alan  talepler�n�z�n 
 yer�ne  get�r�leb�lmes�  �ç�n  gerekl�  e-posta  �let�m�n�n  sağlanması,  google  ürün  ve  h�zmetler�nden 
 ün�vers�te  süreçler�  kapsamında  yararlanılab�lmes�  amaçlarıyla  kullandığımız  Google  Workspace  ve 
 e-posta  sunucularının  yurt  dışında  olması  neden�  �le  6698  Sayılı  K�ş�sel  Ver�ler�n  Korunması 
 Kanunu’nun 9. maddes� uyarınca açık rızanıza �st�naden yurtdışına aktarılmaktadır. 

 Haklarınız 

 Konya  Tekn�k  Ün�vers�tes�  Rektörlüğü  tarafından  ver�ler�n�z�n  �şlend�ğ�  ve  Konya  Tekn�k  Ün�vers�tes� 
 Rektörlüğü’nün  ver�ler�n�z�  ver�  sorumlusu  sıfatı  �le  �şled�ğ�  ölçüde  k�ş�sel  ver�ler�n�z  bakımından 
 aşağıda  bulunan  haklara  sah�ps�n�z:  “Herhang�  b�r  k�ş�sel  ver�n�z�n  �şlen�p  �şlenmed�ğ�n�  öğrenme; 
 �şlenme  faal�yetler�ne  �l�şk�n  olarak  b�lg�  talep  etme;  �şlenme  amaçlarını  öğrenme;  yurt  �ç�nde  veya  yurt 
 dışında  üçüncü  k�ş�lere  aktarılmış  olması  durumunda  bu  k�ş�ler�  öğrenme;  eks�k  veya  yanlış  �şlenm�ş 
 olması  hal�nde  bunların  düzelt�lmes�n�  �steme;  �şlenmes�n�  gerekt�ren  sebepler�n  ortadan  kalkması 
 veya  Konya  Tekn�k  Ün�vers�tes�  Rektörlüğü’nün  söz  konusu  ver�ler�  �şleyeb�lmek  �ç�n  hukuk�  dayanağı 
 veya  meşru  menfaat�n�n  bulunmaması  hal�nde  k�ş�sel  ver�ler�n  s�l�nmes�n�  veya  yok  ed�lmes�n�  �steme; 
 Konya  Tekn�k  Ün�vers�tes�  Rektörlüğü’nden,  y�ne  Konya  Tekn�k  Ün�vers�tes�  Rektörlüğü  tarafından 
 yetk�lend�r�len  ve  k�ş�sel  ver�ler�  �şleyen  üçüncü  k�ş�ler�n  bu  bölüm  kapsamındak�  haklarınıza  saygı 
 duymasını  sağlamasını  talep  etme;  K�ş�sel  ver�ler�n  otomat�k  s�stemler  vasıtasıyla  �şlenmes�  sonucu 
 ortaya  çıkab�lecek  aleyhte  sonuçlara  �t�raz  etme  ve;  kanuna  aykırı  b�r  şek�lde  �şlenmes�  sebeb�yle 
 zarara uğramanız hal�nde bu zararın tazm�n ed�lmes�n� �steme.” 

 Ver�  Sorumlusuna  Başvuru-  Kanunun  �lg�l�  k�ş�n�n  haklarını  düzenleyen  11.  maddes�  kapsamındak� 
 talepler�n�z�,  “Ver�  Sorumlusuna  Başvuru  Usul  ve  Esasları  Hakkında  Tebl�ğe”  göre  ün�vers�tem�z�n  f�z�k� 
 adres�ne  adres�ne  yazılı  olarak  veya  k�ml�ğ�n�z�n  doğrulanab�ld�ğ�  elektron�k  posta  üzer�nden 
 ün�vers�tem�z elektron�k posta adres�ne �leteb�l�rs�n�z. 

 K�ş�sel  ver�ler�m�n  yukarıda  açıklanan  amaçlar  doğrultusunda  �şlenmes�,  aktarılması  hakkında 
 aydınlatılarak b�lg�lend�r�ld�m. 

 İMZA 



 EK-2 

 Konya Tekn�k Ün�vers�tes� D�ploma Kaybı Formu 
 Açık Rıza Metn� 

 İşbu  form,  6698  Sayılı  K�ş�sel  Ver�ler�n  Korunması  Kanunu’nun  10.maddes�nde  düzenlenen  Ver� 
 sorumlusunun  aydınlatma  yükümlülüğü  hükümler�  kapsamında  ver�  sorumlusu  sıfatıyla  Konya 
 Tekn�k  Ün�vers�tes�  tarafından  sunulan  Aydınlatma  Metn�n�n  ardından  K�ş�sel  Ver�ler�n�z�n  İşlenmes� 
 ve  aktarılması  �le  �lg�l�  açık  rıza  terc�hler�n�z�  almak  �ç�n  sunulmaktadır.  Lütfen  açık  rızanızın  alınmasını 
 gerekt�ren aşağıdak� k�ş�sel ver�ler�n�z �le �lg�l� terc�h�n�z� bel�rley�n�z. 

 K�ş�sel  Ver�ler�n�z,  ün�vers�te  �ç�nde  belgeler�n  tutulması  ve  saklanması,  formda  yer  alan 
 talepler�n�z�n  yer�ne  get�r�leb�lmes�  �ç�n  gerekl�  e-posta  �let�m�n�n  sağlanması,  google  ürün  ve 
 h�zmetler�nden  ün�vers�te  süreçler�  kapsamında  yararlanılab�lmes�  amaçlarıyla  kullandığımız  Google 
 Workspace  ve  e-posta  sunucularının  yurt  dışında  olması  neden�  �le  6698  Sayılı  K�ş�sel  Ver�ler�n 
 Korunması Kanunu’nun 9. maddes� uyarınca açık rızanıza �st�naden yurtdışına aktarılmaktadır. 

 🖵 AÇIK RIZAM VARDIR                                        🖵 AÇIK RIZAM YOKTUR 

 İMZA 


