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Erzurum Su Ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü, “Kurum” ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel 

verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu)’na uygun olarak 

toplanması, saklanması, paylaşılmasını sağlamak ve kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla, 

güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. 

maddesi gereğince, kişisel verilerin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklar 

konularında şeffaf şekilde bilgilendirmeye yöneliktir.  

Toplanan kişisel verileriniz  (Ad/Soyad, TCKN, İmza, Telefon Numarası, Adres Bilgisi, Kurum Adı, 

Ziyaret Nedeni ve Görüşeceği Kişi Bilgisi, Giriş-Çıkış Tarih ve Saat Bilgisi, CCTV Kamera Kayıtları, 

Internet Erişim Kayıt Log Kayıtları) Erzurum Su Ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından; 

 Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin yapılması, 

  Yerleşkemizdeki binalar, ofisler ve benzeri diğer çalışma alanlarının güvenliğinin sağlanması 

amacıyla demirbaşların ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini için yerleşkemiz 

içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, ziyaretçi bekleme salonu, güvenlik kulübesi ve 

kampüs alanlarında CCTV kamera kaydı yapılması, 

  Kayıt işleminin kurum güvenliği tarafından denetlenmesi, 

 Acil durum yönetim süreçlerinin oluşturulması ve takibinin yapılması, 

 Kurumumuzun tabi olduğu mevzuat ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı başta olmak üzere  

tüm hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, 

 Suç ya da hukuka ayrılık durumunda kolluk kuvvetine haber verilmesi, 

 Kullanıma sunduğumuz Wi-fi altyapısının hizmet almanız durumunda ilgili mevzuat 

yükümlülüklerinin nedeniyle iz (log) kayıtlarının tutulması ve network güvenliğinin 

sağlanması, 

 Güvenlik ve internet kullanımı ile ilgili koşullar gibi ilgili mevzuat ve üniversite politikalarına 

uyumun sağlanması, 

 Ziyaretinize ilişkin talep ve şikâyetlerinizin değerlendirilmesi amaçlarıyla; 

 “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,  

 “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, 

 “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’, 
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 “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”  halinde 

kullanılır. 

 

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi şartı dışında kişisel verileriniz kimseyle 

paylaşılmamaktadır. Kişisel verileriniz; bu formun doldurulması, üniversitemizin internet alt yapısını 

kullanmanız ve/veya CCTV Kamera Kayıtları aracılığıyla otomatik olan veya olmayan yöntemlerle 

toplanmaktadır. 

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi’ne göre,  bu faaliyetler kapsamında 

işlenen kişisel verilerinize erişme, düzeltilmesi veya silinmesini talep etme, işlenmesine itiraz etme 

haklarına sahipsiniz. 

 

Başvuru yolu, yöntemleri ve başvurunun içeriği ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için 

http://www.eski.gov.tr/ internet adresimizde yer alan “Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu 

Uyarınca Ilgili Kisi Basvuru Formu’’nu inceleyebilir ve eski@hs01.kep.tr adresinden bizimle 

iletişim kurabilirsiniz.   

 

Kişisel verilerimin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, işlenmesi hakkında 

bilgi edindim. 

 

İlgili Kişi                                                                                                                 

Adı 

Soyadı   

:  

Tarih             :  

İmza             :  
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