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Veri Sorumlusu ASBÜ Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ/Üniversite) 

Adres Hacı Bayram, Hükümet Meydanı No:2, 06050 Altındağ/Ankara 

Telefon +90 312 596 44 44 – 45 

Fax +90 312 311 86 00 

KEP asbu@hs01.kep.tr 

İnternet Sitesi www.asbu.edu.tr 

 

“ASBÜ” tarafından düzenlenen [.] tarihli [.] adresinde gerçekleşen etkinliğe şahsen başvurarak veya 
davet edilerek veya bilgilendirmelerden haberdar  olarak katılmış bulunmaktasınız.  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK)10. maddesi ve “Politika”( Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası)  uyarınca “ASBÜ”; kişisel 
verilerin elde edilmesi sırasında aşağıdaki bilgileri ilgili veri sahiplerine sunarak KVKK’da bahsedilen 
aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirecektir: 

➢ Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, 
➢ Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 
➢ İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 
➢ Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 
➢ 11 inci maddede sayılan diğer hakları. 

“ASBÜ”, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, Üniversite faaliyetlerini yerine 
getirirken veri sahipleriyle temas edilen noktalarda kullanılmak üzere uygun aydınlatma metinleri 
hazırlamakta ve bunları veri sahiplerine sunmaktadır. Ayrıca “ASBÜ Kişisel Verilerin İşlenmesi ve 
Korunması Politikası” metninde Üniversitemizin veri işleme amaç, yöntem ve korunması prosedürleri 
hakkında daha detaylı olarak bilgi izahında bulunulmuştur.  

İşbu aydınlatma metninde yer alan terimlerin anlamları için lütfen bakınız “Politika” madde 2- Tanımlar  

 

 “ASBÜ” nün işbu aydınlatma metnine özgü, kişisel veri işleme amaçları aşağıda listelenmiştir 

- Konferans’a katılımın/ binaya giriş yaptığınızın teyidi,  

- İstatistik amaçlarla katılımcı sayısının belirlenmesi ve bir sonraki konferans ve etkinliklere 

referans oluşturulması 

- Konuşmacı ve eğitmenlerin talepleri halinde konferans konusu doküman ve belgelerin 

paylaşılması  

- Güvenliğin temini,  

- Radyo, Televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür, sosyal medya, internet siteleri gibi yayın 

vasıtalarından yararlanarak Konferans ve Seminer’in  duyurulması, farkındalık yaratılması 

Amaçları ile işlenmektedir.  

ASBÜ tarafından düzenlenen etkinliklerde, Ad/Soyad –imza bilgileriniz “Katılım Formları/Listeleri” 
aracılığı ile toplanmakta olup, tarafınızca doldurulması arzu edilmektedir.  

Öte yandan etkinlik esnasında çeşitli yayın vasıtalarında (Radyo, Televizyon, gazete, dergi, kitap, 

broşür, sosyal medya, internet siteleri vb. )kullanılmak üzere sesli video ve fotoğraf çekimi yapılacak 

olup, Üniversite’nin internet sitesinde, Üniversite tarafından kullanılan sosyal paylaşım platformlarında, 

Üniversite tarafından basılan eserlerde kullanılabilecektir. Yahut Üniversite’nin izniyle ve kontrolü 

altında basılmak/yayınlanmak üzere 3. kişilere (basımevi, yayıncı, kurum, kuruluş…) 

gönderilebilecektir.  

 

mailto:asbu@hs01.kep.tr
http://www.asbu.edu.tr/
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Bu nedenle video ve fotoğrafınızın çekilmesi, yayın organları ile paylaşılması arzu etmeme hakkınız 

dahilinde Konferans Salonunda Yeşil ve Kırmızı Kokart uygulaması yapılmıştır.  

Görsel-işitsel kayıtlarınızın paylaşılmamasını istemeniz durumunda, Kırmızı Kokartların 

yapıştırıldığı koltuklara oturmanız gerekmektedir.  

- Salonda yeşil kokart etiketli koltuklara oturan misafirlerimizin görüntüleri video ve fotoğraf 

çekimlerinde kullanılabilecek olup, söz konusu görsel-işitsel kayıtların yukarıda gösterilen 

usullerle işlenmesine açık rıza verildiği kabul edilecektir.  

 

- Salonda kırmızı kokart etiketli koltuklara oturan misafirlerimizin görsel-işitsel kayıtları 

paylaşılmayacaktır. 

Elde edilen görsel işitsel kayıt verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik yollarla işlenmektedir. Yeşil kokart takılması veri 

işlenmesine, yurtiçinde paylaşılmasına açık rıza vermiş olduğunuzun göstergesidir.  

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi 

https://kvkk.asbu.edu.tr/tr/basvuru-formu adresinde bulunan Başvuru Formu aracılığı ile 

Üniversitemize iletebilirsiniz.  

Kişisel verilerin korunmasına dair haklarınıza ve işleme süreçlerimize ilişkin daha detaylı bilgi için 

xxxxxx.. adresinden Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması 

Politikasını inceleyebilirsiniz. 

 

https://kvkk.asbu.edu.tr/tr/basvuru-formu

