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 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi tarafından 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında internet sayfasında yayınlanan bilgilendirme metni 

kapsamında tarafıma bilgi verilmiş ve bilgilendirme metni tarafıma tebliğ edilmiştir.  

 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi'nde çalıştığım süre 

içerisinde görevim gereği veya görev dışında öğrendiğim /  öğreneceğim gerçek kişilerin kimliğini 

belirli veya belirlenebilir kılan bir veya birden fazla unsura, aidiyeti aracılığıyla doğrudan veya 

dolaylı olarak teşhis edilebilmesine yarayan her türlü ad-soyad veya unvan, kimlik/vergi 

numarası/Mersis numarası, yaş, cinsiyet, meslek/ticari faaliyet, sağlık, genetik, etnik, dini, ailevi 

veya siyasi bilgilerinin ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm kişisel verilerin bir ya da birden fazla 

unsuruna dayanarak tanımlanabilen gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin kişisel veri olduğunu ve 

evleviyetle gizli bilgi olarak kabul edildiğini, 

 Başta T.C. Anayasası olmak üzere, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ismen belirtilmeyen ancak yürürlükte 

bulunan birincil ve/veya ikincil mevzuat ile koruma altına alınmış kişisel verilerin korunması 

hususunda azami çabayı göstermek ve kanuni mükellefiyetleri yerine getirmekle yükümlü 

olduğumu, 

 Kişisel Verileri, yalnızca Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi 
tarafından verilen hizmetler kapsamında ve belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyeceğimi, Kişisel 

Verilerin, anılan amaç dışında herhangi bir şekilde işlenmesinin ancak ve ancak tarafımızca söz 

konusu işlemeye yönelik olarak veri sahibine karşı Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü 

yerine getirmemiz ve gerekli hallerde açık rıza almamız halinde mümkün olacağını, bu bilgileri 

görev gerekleri dışında hiç kimse ile paylaşmayacağımı, bu taahhütlerimin Hoca Ahmet Yesevi 

Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi ile iş ilişkimin sona ermesinden sonra da devam ettiğini 

kabul ve taahhüt ediyorum. Yine bu taahhütlere aykırı davrandığımın tespiti halinde iş akdimin 

tazminatsız olarak feshedileceğinin de tarafıma bildirildiğini kabul ve beyan ediyorum.  

  Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi nezdinde herhangi bir 

zarara neden olmam halinde gerek üçüncü şahıslar gerekse Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası 

Türk - Kazak Üniversitesi nezdinde meydana gelebilecek olan zararlardan münhasıran sorumlu 

olduğumu, söz konusu zararı Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi'nin 

ilk talep tarihinde derhal tazmin etmekle mükellef olduğumu, işbu taahhütname doğrultusunda her 

türlü idari makamlar tarafından yöneltilebilecek ceza ve zarar taleplerinden de doğrudan sorumlu 

olduğumu ve  işbu taahhütname gereği gerek üçüncü şahıslar gerekse her türlü idari makama 

herhangi bir nam ve ad altında ödeme yapmak zorunda kalması halinde Hoca Ahmet Yesevi 

Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi'nin, söz konusu tutarlara ilişkin tarafıma rücu talep 

hakkının bulunduğunu, bu kapsamda Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak 

Üniversitesi tarafından rücu talebinin tarafıma iletilmesini müteakip 3 (üç) gün içerisinde talep 

gereğini yerine getireceğimi ve yine bu taahhütlere aykırı davrandığımın tespiti halinde iş akdimin 

tazminatsız olarak feshedileceğinin de tarafıma bildirildiğini kendi iradem ile kabul ve taahhüt 

ediyorum. 
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