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YATAY/DİKEY GEÇİŞ BAŞVURUNUZUN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN İŞLENEN 

KİŞİSEL VERİLERE 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 yatay veya dikey geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin işlenen kişisel verilerine 

ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. 

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA BULUNDUĞUNUZDA İŞLENEN KİŞİSEL 

VERİLERİNİZ 

Yatay geçiş başvurusu yaparken doldurduğunuz form dahilinde ve eklerinde bize ilettiğiniz; 

 

● Ad-soyad,  

● T.C. Kimlik No, 

● E-posta adresi ve telefon numarası, 

● İkamet ettiğiniz il ve ilçe bilgisi, 

● Fotoğraf, 

● Halihazırda kayıtlı olduğunuz okul ve bölüm bilgisi ile giriş yıl ve puan (ÖSYS 

program yerleşmeye ilişkin) bilgileriniz, 

● Transkript, genel not ortalamanız ve aldığınız dersler ile tamamladığınız kredi 

bilgileri, 

 

iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin 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. 

----------------------- 

DİKEY GEÇİŞ BAŞVURUSUNDA BULUNDUĞUNUZDA İŞLENEN KİŞİSEL 

VERİLERİNİZ 

 

Dikey geçiş başvurusunda bulunduğunuzda Kent bünyesindeki bir programa yerleştirilmeniz 

halinde Yükseköğretim Kurulu’ndan Kent’e iletilen; 

 

● Ad-soyad, 

● T.C. Kimlik No, 

● Doğum yeri ve tarihi, 
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● Fotoğraf, 

● Anne-baba adı, 

● İkamet adresi ve telefon numarası, 

● Cinsiyet, 

● Lise mezuniyet bilgisi, 

● Lise türü, 

● Askerlik durumu, 

● ÖSYM sınav sonuçları, 

● Kent’te yerleştiğiniz bölüm ve program ile tercih sırası, 

 

iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin 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. 

 

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. 


