
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ANKET FORMUNUN DOLDURULMASINA 

YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA 

METNİ 

 

 

Çankaya Üniversitesi, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve 

paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede 

güvenlik tedbirlerini almaktadır. 

 

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. Maddesi gereğince ve 

sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, 

hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. 

 

 

A) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri 

sorumlusu olarak Çankaya Üniversitesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda 

işlenebilecektir. 

 

B) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Çankaya Üniversitesi tarafından kimlik bilgisi, iletişim bilgisi kategorilerde kişisel veri 

toplanabilmektedir. 

• Toplanan kişisel verileriniz, aday öğrenci statünüz kapsamında; akademik 

programlar, etkinlikler, teklifler ve tüm eğitim süreçlerimiz (lisans, yüksek 

lisans, doktora, eğitim ve sertifika programları) hakkında bilgi vermek, 

• Üniversite tarafından sunulan hizmetlerden aday öğrencileri faydalandırmak 

için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması ve buna bağlı iş 

süreçlerinin yürütülmesi,  

• Üniversite tarafından sunulan program ve hizmetlerin aday öğrencilerin 

beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin 

planlanması ve icrası  

• Pazarlama faaliyetleri kapsamında, Üniversitemiz Aday Öğrenci Sayfasını ziyaret eden 

öğrencilere yönelik listeleme, raporlama, analiz ve değerlendirme yapmak, 

• Paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları (Cep telefonu, Ev telefonu, SMS) üzerinden 

sizinle irtibat kurmak, Üniversitemizle ilgili tanıtıcı faaliyetler hakkında bilgilendirmek, 

• Üniversitemiz tanıtım çalışmaları kapsamında, Üniversitemizle ilgili haberleri, 

yayınları (katalog, broşür, Gündem dergisi, e-gündem) paylaşmak amaçlarıyla 6698 

sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 

amaçları dahilinde işlenecektir. 

 

C) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz, Üniversite tarafından yürütülen faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi, aday öğrenci statünüz kapsamında; akademik programlar, 

etkinlikler, teklifler ve tüm eğitim süreçlerimiz (lisans, yüksek lisans, doktora, 

eğitim ve sertifika programları) hakkında bilgi vermek, Üniversite tarafından 

sunulan hizmetlerden aday öğrencileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların 

birimlerimiz tarafından yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, 

Üniversite tarafından sunulan program ve hizmetlerin aday öğrencilerin 

beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin 

planlanması ve icrası, pazarlama faaliyetleri kapsamında, Üniversitemiz Aday 



Öğrenci Sayfasını ziyaret eden öğrencilere yönelik listeleme, raporlama, analiz ve 

değerlendirme yapılması, paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları (Cep telefonu, Ev 

telefonu, SMS) üzerinden irtibat kurulması, Üniversitemizle ilgili tanıtıcı faaliyetler 

hakkında bilgilendirme yapmak, Üniversitemiz tanıtım çalışmaları kapsamında, 

Üniversitemizle ilgili haberleri, yayınları (katalog, broşür, Gündem dergisi, e-gündem) 

paylaşmak amacıyla kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği 

hallerde işbirliği yapılan taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 

9. maddelerinde belirtilen 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 

amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

 

       Ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

           Kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninin (b) ve (c) maddelerinde     

belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 

6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu 

Aydınlatma Metni’nin (b), (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte 

ve aktarılabilmektedir. 

 

D) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi varsa mail adresi ya da 

https://kalite.cankaya.edu.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/6698form/ linkinden form doldurarak 

Üniversiteye iletmeniz durumunda Üniversite talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en 

geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti 

gerektirmesi hâlinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 

belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 

düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş 

olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 

kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan 

işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması 

hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

 

6698 Sayılı Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı 

kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer 

yöntemlerle Üniversitemize iletebilirsiniz.  

 

https://kalite.cankaya.edu.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/6698form/


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 

sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza 

yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Çankaya Üniversitesi Web Sitesinde yer alan Veri 

Sahibi Başvuru formunu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Çukurambar Mah. 

Öğretmenler Cad. No:14 06530 Çankaya/ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici 

belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer 

yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu cankayauniversitesi@hs01.kep.tr  adresine 

güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

 

 

Üniversitenin sunmuş olduğu akademik programlar, etkinlikler, teklifler ve tüm eğitim 

süreçlerimiz (lisans, yüksek lisans, doktora, eğitim ve sertifika programları) hakkında 

bilgi almak istemezseniz, tanitim@cankaya.edu.tr adresine e-mail göndererek 

sistemden çıkma talebinizi iletebilirsiniz. 

 

 

 

 

 
 

https://www.ozyegin.edu.tr/sites/default/files/upload/gizlilik/v1_veri_sahibi_basvuru_formu.pdf
https://www.ozyegin.edu.tr/sites/default/files/upload/gizlilik/v1_veri_sahibi_basvuru_formu.pdf
mailto:cankayauniversitesi@hs01.kep.tr
mailto:kisiselverilerim@bilgi.edu.tr

