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Üniversitemize iş başvurusunda bulunarak göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. İş başvuru formunu 
kendi el yazınızla doldurmanızı rica ederiz. Formu doldurmaya başlamadan önce, kişisel verilerinizin 
işlenme süreçleri ile ilgili sizleri bilgilendirmek için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 
(“KVKK”) 10. maddesine istinaden hazırlanmış işbu aydınlatma metnini incelemeniz gerekmektedir.  

A. Genel Bilgiler
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu 
kapsamda isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler kişisel veridir.  
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve 
kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik 
tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. 
Kişisel verilerin işlenmesi ise; bu tür bilgilerin elde edilmesi, incelenmesi, kaydedilmesi, kullanılması gibi 
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Örneğin adaylık sürecinde bilgilerinizin 
kayıt altına alınıp incelenmesi bir veri işlemedir. 

B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Toplanma Yöntemleri, Aktarım Detayları ve Hukuki
Sebepleri Nelerdir?
İşlenecek Kişisel Verileriniz: Başvuru formunda yer alan kimlik bilgisi (ad, soyadı, kimlik no, imza, 
medeni hal), iletişim bilgisi (telefon numarası, adres, e-posta adresi), mesleki deneyim ve özlük bilgisi (hali 
hazırda çalışılan yere ilişkin bilgiler, birim, bölüm, anabilim dalı, program, araştırma eserleri, öğrenim 
derecesine ilişkin bilgi ve belgeler, sınav tercih ve puan bilgileri, yabancı dil bilgisi, erkek adaylar için 
askerlik durumuna ilişkin bilgi). 
İşlenme Amaçları: Adaylık sürecinde elde edeceğimiz tüm kişisel verileriniz, Çalışan Adayı / Stajyer / 
Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin 
Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin 
Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin 
Planlanması amaçlarıyla işlenecektir.  
Toplanma Yöntemleri: Söz konusu kişisel verileri fiziksel veya e-posta ortamında sizlerden elde 
etmekteyiz. 
Aktarım Detayları: Adınız, soyadınız, yayın dosyanız ve bilimsel çalışma bilgileriniz iş faaliyetlerinin 
yürütülmesi ve denetimi amacıyla değerlendirme yapılması için EBYS ve posta üzerinden jüri üyelerine 
aktarılacaktır. 

Hukuki Sebepler: Kişisel verileriniz KVKK’nın“m. 5/2 c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 
olması”, “m. 5/2 ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve 
“m. 5/2 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.  
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C. KVKK Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza başvuruda bulunarak kullanabilirsiniz.  

Ç. Veri Sorumlusunun Kimliği 
Samsun Üniversitesi, Canik Yerleşkesi Gürgenyatak Mahallesi Merkez Sokak No:40-2/1, 
CANİK/SAMSUN, 0 (362) 313 0055 

ADAY BEYANI: 
İş başvuru formunda bulunan Aday Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, anladığımı, kişisel verilerimin 
işlenmesi ile ilgili olarak bilgi edindiğimi, açık rıza ile işlenebilen süreçlere ilişkin kişisel verilerimi 
belirtmek zorunda olmadığımı, belirtmiş olduğum kişisel verilerimin doğru ve güncel olduğunu kabul, 
beyan ve taahhüt ederim.  
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