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a. Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi 
 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu 
olarak Koç Üniversitesi (“Kurum” veya “Üniversite”) tarafından, kaynak geliştirme çalışmaları 
kapsamında işlenecektir. 
 

b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 
 

Online başvuru formu ile elektronik toplanan kişisel verileriniz (ad, soyad, cep telefonu, e-posta, T.C. 
Kimlik No / Pasaport Numarası, adres, şehir, ülke, Koç Üniversitesi ile ilişkiniz, Koç Üniversitesi’nden 
mezuniyet tarihi / Koç Üniversitesi’ne giriş tarihi, ödeme şekli) kaynak geliştirme çalışmaları 
kapsamında; 
- bağışçı sıfatıyla bağış yapabilmenizi sağlamak amacıyla Kanun md. 4’te belirtilen kişisel veri işleme 
ilkelerine uyumlu olarak işlenecektir. 

 
c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

 
Yukarıda belirtilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz;  
- kaynak geliştirme çalışmalarının arttırılması, 
- yaptığınız bağış ödemesi mukabilinde teşekkür e-postası/sertifikası tanzim edilmesi, ve 
- bağışçı sıfatıyla adınızın açıklanmasına onay vermeniz durumunda, 
Koç Üniversitesi Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Direktörlüğü, Mezunlarla İlişkiler Ofisi, Anadolu 
Bursiyerleri Programı web sayfalarında, KÜME’de kampanya sayfasında ve dijital ve basılı olarak 
hazırlanan bağışçı listesinde yayımlanmak üzere,  
- Üniversite’nin ilgili birimleri ile paylaşılacaktır. 
 

d. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
 
Kişisel verileriniz online bağış formu ile elektronik elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel 
verilerinizin Üniversite tarafından toplanmasının hukuki sebebi; 
- kanunlarda öngörülen haller, 
- bağış sözleşmesinin kurulması ve ifasıdır. 
 

e. Üniversitemiz Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme 
Amaçları 

 
Koç Üniversitesi Kurumsal İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Direktörlüğü, Mezunlarla İlişkiler Ofisi, Anadolu 
Bursiyerleri Programı web sayfalarında, KÜME’de kampanya sayfasında ve dijital ve basılı olarak 
hazırlanan bağışçı listesinde web sayfasında bağışçı listesinde adının gözükmesini istemeyen veya 
isteyen bağışçıların, bağış formu doldurdukları aşamada açık rızaları alınmaktadır.   
 

 
 
 



f. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 
 

Kişisel verilerinizle ilgili detaylı bilgi için Aday Öğrenci Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması 
Politikası’nı inceleyiniz. Kişisel verileriniz üzerindeki Kanun md. 11’de yer alan haklarınız aşağıdaki 
gibidir: 
 
•    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. 
 

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.ku.edu.tr adresinde yer alan “Başvuru 
Formu”’nu doldurarak Üniversitemize iletebilirsiniz. Ayrıca Başvuru Formu’nda da belirtildiği üzere; 
online başvuru formunda bildirdiğiniz, sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, 
kisiselverilerim@ku.edu.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile de başvurunuzu yapabilirsiniz. 
Üniversitemiz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz 
olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu tarafından belirlen kriterlere göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ  

MADDE 7 – (1) İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın 

üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. 

(2) Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep 

edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez. 
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