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KENT ÖĞRENCİSİ OLARAK İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN 

AYDINLATMA METNİ 

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. 

maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Kent Üniversitesi (“Kent”) 

tarafından ÖSYM-merkezi yerleştirme sonuçlarına istinaden öğrenci kaydını tamamlayan 

öğrencilerin öğrencilikleri ile bağlantılı olarak işlenen kişisel verilerine ilişkin olarak 

aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. 

ÖĞRENCİ KAYDI KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

Yerleştirme sonuçlarına göre ÖSYM tarafından Kent’e doğrudan iletilen ve Kent’te öğrenci 

kaydınızı tamamlarken doldurduğunuz öğrenci formu aracılığıyla bizzat Kent’e ilettiğiniz; 

● Ad-soyad 

● T.C. Kimlik No 

● Doğum yeri ve tarihi 

● Fotoğraf 

● Anne-baba adı 

● İletişim bilgileri (Adres ve Telefon No) 

● Cinsiyet 

● Lise mezuniyet bilgisi 

● Mezun olunan lise türü 

● Askerlik terhis/tecil durumu 

● ÖSYM sınav sonuçları 

● Kent’i tercih sıranız 

iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, öğrenci kayıt işlemlerinin yürütülmesi ve faaliyetlerin 

mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla Kent tarafından kısmen otomatik yollarla Kanun’un 

5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri 

işlemenin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi 

için zorunlu olması“ hukuki dayanaklarıyla işlenecek; bu amaçların gerçekleştirilmesi için 

gerekli olanla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır. 

Öğrenciliğiniz süresince yukarıda belirtilenlere ek olarak;  

● Kent’te ve kredisi lisans programınız çerçevesinde tanınan diğer üniversitelerden 

aldığınız dersler ve ders notu, transkript ve genel not ortalaması bilgileriniz 

Kent tarafından, öğrenciliğiniz boyunca ders aldığınız akademisyenler tarafından 

oluşturulacak bilgilerin öğrenci bilgi sistemi dahilinde saklanması suretiyle faaliyetlerin 

mevzuata uygun yürütülmesi ve öğrenci lisans programı ilerleme bilgilerinin saklanması ve 

mezuniyet işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında 

belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” 

hukuki dayanağıyla işlenecek ve belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olanla 

sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır. 
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ÖĞRENCİ FORMUNDA BUNLARA İLİŞKİN AYRICA BEYANDA BULUNMAYI 

SEÇERSENİZ İŞLENECEK OLAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 

 

Öğrenci kaydınız esnasında öğrenci formunda bulunan; 

● Anne-baba meslek ve gelir durumu, 

● Aile şehit-gazilik durumu, 

● Aile medeni durumu, 

● Ailenin adresi, 

● Kardeş sayısı ve eğitim durumları, 

tarafınıza Kent tarafından bunlara ilişkin geçerli mevzuat ile Kent kuralları dahilinde birtakım 

pozitif ayrımcılık ve bireysel olarak uygulanabilecek olan burs/öğrenim ücreti indirimi 

değerlendirmelerinde kullanmak amacıyla Kent tarafından kısmen otomatik yollarla 

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya 

korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki dayanağıyla işlenecek; bu amaçların 

gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 

aktarılacaktır. 

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ 

Kanun’un 6. maddesi uyarınca sağlık verileriniz ile engellilik durumunuza ilişkin veriler, 

özel nitelikli kişisel verilerdir.  

 

a. Sağlık Verilerinizin İşlenmesi 

Öğrenci kaydınız esnasında Kent’e teslim ettiğiniz ve Kent’teki öğrenciliğiniz süresince 

sizlere Kent tarafından sağlanan sağlık hizmetlerinden yararlanmanız kapsamında sağlık 

personeli tarafından incelenecek ve kaydı tutulacak olan sağlık raporlarında bulunan sağlık 

verileriniz, öğrenci ve işyeri sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kent 

tarafından Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen hukuki dayanak ile yalnız Kent 

kampüs doktoru ve diğer sağlık personeli tarafından saklanacak, işlenecektir ve bu ama  

 

b. Engellilik Verilerinizin İşlenmesi 

Öğrenci kayıt formunda veya engelli öğrenci birimi ile olan iletişiminiz kapsamında ayrıca 

beyan ettiğiniz engelliliğinize dair veriler, Kent tarafından bu konudaki açık rızanıza 

dayanılarak öğrenimin tüm öğrenciler için eşit koşullarda sürdürülebilmesi amacıyla 

işlenecektir. Bu amaçla tarafınıza sunulacak olan pozitif ayrımcılık faaliyetlerinden 

yararlanmak istemiyorsanız lütfen bu bilgiyi Kent yetkilileriyle paylaşmayınız. 

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 

11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğe uygun olarak Kent’e iletebilirsiniz. 


