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Üniversitemize iş başvurusunda bulunarak göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özgeçmişinizi 
tarafımıza iletmeden önce, aday aydınlatma metnini okumanız gerekmektedir.İşe ve pozisyona 

uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yeterli olan bilgileriniz aydınlatma metninde belirtilmiştir. Bu 
veriler haricindeki bilgilerinizi (özellikle özel nitelikli kişisel veriniz olan sağlık, ceza mahkumiyeti ve 

güvenlik tedbiri, dernek, vakıf, sendika bilgilerinizi) lütfen tarafımızla paylaşmayınız. Aksi durumda bu 
verilerin korunmasından üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. 

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. İşlenecek Kişisel Verileriniz: Kimlik Bilgisi (Ad, soyadı, doğum tarihi), İletişim Bilgisi (Telefon
numarası, oturulan ilçe/semt/mahalle, e-posta adresi), Özlük ve Mesleki Deneyim Bilgisi (İş deneyimi,
mezun olunan okul, mezuniyet tarihi, staj bilgileri, askerlik durumu, başvurulan pozisyon/görev bilgisi,
talep edilen ücret bilgisi).

C. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı: 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.

Ç. Aktarım Alıcı Grupları ve Aktarım Amacı: 
Kişisel verileriniz iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kura çekimi için İŞKUR’a ve Noterliğe EBYS 
üzerinden aktarılacaktır. Ayrıca yine iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kullanmış olduğumuz sistemde 
(PBS) muhafaza edilecektir. 
Ek olarak, normal şartlar dahilinde aktarılmamakla birlikte aydınlatma metni hakkında bilgi edindiğinize 
dair adınız, soyadınız ve imzanız hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve 
kuruluşları ile hukuki alanda hizmet ve danışmanlık aldığımız firmaya/kişiye aktarılabilecektir. 

D. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verilerinizi sizlerden veya
İŞKUR’dan KVKK’nın m. 5/2-f “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu
olması” hukuki sebebi dahilinde elde etmekteyiz.
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E. 6698 sayılı Kanun Kapsamındaki Haklarınız: 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki
haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza
başvuruda bulunarak kullanabilirsiniz.

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




