
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ 

ÖĞRENCİ DANIŞAN AYDINLATMA METNİ 
 
İşbu bilgilendirme öğrenciler İçin Bireysel Psikolojik Danışmanlık Başvuru Formunu 
doldurmanız halinde bu form aracılığı ile elde edildikten sonra otomatik ve otomatik olmayan 
yollarla toplanıp, bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla işlenen kişisel verileriniz 
hakkında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.maddesinde 
düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri 
sorumlusu sıfatıyla Konya Teknik Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Amacı Ve Hukuki Sebebi 

Ad soyad, doğum tarihi, cinsiyet, öğrenci no, eğitim bilgileriniz (Fakülte/MYO/Enstitü, 
bölüm/program, sınıf bilgisi), Psikolojik danışmanlık hizmetinden haberdar olma 
şeklinize ilişkin bilgi, görüşülmek istenen gün ve saat bilgisi şeklindeki kişisel verileriniz, 
öğrenci ve mezunlarımızın kendi kişisel kariyer planlarını yapmalarına ve bu planlarını hayata 
geçirmelerine destek olmak ve bu süreçte karşılaştıkları problemlere uygun nitelik ve nicelikte 
psikolojik danışmanlık sağlanması için Kariyer Merkezi bünyesinde verilen Psikolojik 
Danışmanlık Hizmetine ilişkin talebinizle ilgili süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla bir hakkın 
tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki 
yükümlülüğünü yerine getirmesi için gerekli olması, hukuki sebeplerine dayanarak Öğrenciler 
İçin Bireysel Psikolojik Danışmanlık Başvuru Formu aracılığıyla bize ilettiğiniz aşağıda bulunan 
verileriniz işlenmektedir.  

Psikolojik danışmanlık hizmeti talebi oluşturmanız halinde sizinle iletişim kurabilmek amacıyla 
veri sorumlusunun meşru menfaati, bir hakkın tesisi hukuki sebeplere dayalı olarak İletişim 
(adres, e-posta adresi, telefon no) şeklindeki kişisel verileriniz işlenmektedir.  

Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Amacı ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki 
sebeplerine dayanarak ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin 
yükümlülüklerini ve ayrıca  diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla talep veya 
zorunluluk olması halinde ‘’Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına’’ aktarılmaktadır. 

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarılması, Amacı Ve Hukuki Sebebi 

Form aracılığıyla ilettiğiniz Kişisel Verileriniz, e-postaya konu olması halinde e-posta 
iletiminin sağlanması amaçlarıyla hizmet aldığımız e-posta sunucularının yurtdışında olması 
sebebiyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca açık 
rızanıza istinaden yurtdışına aktarılmaktadır. 

Kişisel Verileriniz, online görüşme talebinde bulunmanız halinde görüşmelerin 
gerçekleştirildiği uzaktan görüşme platformu uygulamasının, yurtdışı merkezli ve sunucuları 
yurt dışında bulunan bir uygulama olması sebebiyle ve ses ve görüntü ile katılım sağlayacağınız 
için görsel ve işitsel kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. 
maddesi uyarınca uyarınca açık rızanıza istinaden sunucuları yurt dışında bulunan ‘’Zoom’’ ile 
paylaşılarak ve yurtdışına aktarılmaktadır. 

Haklarınız: 

Konya Teknik Üniversitesi tarafından verilerinizin işlendiği ve Konya Teknik Üniversitesi'nin 
verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan 
haklara sahipsiniz:  



“Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak 
bilgi talep etme; işlenme amaçlarını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere 
aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde 
bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya  Konya 
Teknik Üniversitesi'nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru 
menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme;  Konya Teknik Üniversitesi’nden, yine  Konya Teknik Üniversitesi tarafından 
yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza 
saygı duymasını sağlamasını talep etme; Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla 
işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve; kanuna aykırı bir şekilde 
işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.”  

Veri Sorumlusuna Başvuru:  

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Üniversitemizin fiziki 
adresine  adresine yazılı olarak veya kimliğinizin doğrulanabildiği elektronik posta üzerinden 
üniversitemiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz. 

Kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi ve aktarılması 
hakkında aydınlatılarak bilgilendirildim. 

 


