
KOÇ ÜNİVERSİTESİ  
MEZUNLARLA İLİŞKİLER  

AYDINLATMA METNİ 

a. Veri Sorumlusu  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu 
olarak Koç Üniversitesi (“Üniversite”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.  
 

 

b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Üniversitemizin Mezunlarla İlişkiler hizmetleri ve uygulamaları ( https://mezun.ku.edu.tr/) 
kapsamında;  

 Temsilcilik Programları: Mezunların kendi sınıfları içinde, çalıştıkları kurumlarda ve yaşadıkları 
ülkelerde Üniversiteyi temsil etmeleri ve üniversite-mezun bağlarının güçlendirilmesi, 
mezunlar arasında dayanışmayı pekiştirmek, mezun iletişim ağını geliştirmek, Mezunlar 
Derneği ile ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla; sınıf/fakülte temsilciliği, şehir/ülke temsilciliği 
ve kurumsal temsilcilik programları kapsamında: 

 mezun öğrencinin adı, soyadı, bölümü, fakültesi ve mezuniyet yılı, yaşadığı ülke/şehir, 
çalıştığı şirket ve unvanı işlenmektedir. 

 Mezun Mentor Ağı: Eğitimleri devam eden öğrencilerimiz, Mezun Mentor Ağı kapsamında 
Üniversitemizin mezun ve aktif çalışma hayatı içinde olan öğrencileri ile irtibata geçerek, 
tavsiyeler alabilir veya mezun öğrenci sıfatıyla bu platforma katılarak bilgi, deneyim ve 
tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak onlara mentorluk yapabilir. Gerek aktif gerek mezun olan 
öğrencilerimizin; ad, soyad, e-posta adresi, şifre, LinkedIn ile bağlantı yapmayı seçmesi 
durumunda profilinde herkese açık olarak gözüken bilgiler ve kişisel veriler, cep telefonu, iş 
telefonu, çalıştığı şirket/kurum ve görevi, hangi kapsamda mentorlük yapmak istediği, okuduğu 
bölüm, sınıfı, CV bilgileri mentorlük yapmak isteyen ve mentorlardan tavsiye almak isteyen 
öğrencilerimizi aynı platformda buluşturmak, aktif öğrencilerimizin mezun öğrencilerin 
deneyimlerinden istifade etmesini, gerek mezun gerek aktif öğrencilerimiz arasındaki bağların 
güçlendirilmesi, Üniversite’ye bağlılıkları ve aidiyet duygularını geliştirmek ve artırmak 
amacıyla işlenmektedir. 

 Mezun Panelleri: İş dünyasının farklı alanlarından ve farklı sektörlerden gelen mezunların kendi 
kişisel deneyimlerini öğrencilerle paylaşmak ve öğrencilere tavsiyelerde bulunmak isteyen 
mezunlarımızın ad, soyad, cep telefonu ve e-posta adresi bu panelleri gerçekleştirmek 
amacıyla işlenmektedir. 

 Kampanya Elçileri (Anadolu Bursiyerleri Bağış Kampanyası): Koç Üniversitesi Mezunlar 
Derneği'nin (KUMED) yürüttüğü bağış kampanyası ile gönüllü olarak mezun olduğu sınıftaki 
diğer mezunları harekete geçirerek, bağış kampanyasının büyümesine destek verecek mezun 
öğrenci sayısının artması amacıyla çalışan Kampanya Elçilerinin ad, soyad, bölümü, fakültesi ve 
mezun olduğu yıl işlenmektedir. 

 Mezun e-Mail Servisi: Mezun olan ve öğrenci e-mail hesapları kapatılan mezunların, Üniversite 
ile bağlarını koparmamak ve iletişim kanalını kapatmamak amacıyla kendilerine yeni bir e-
posta hesabı açmak amacıyla ad, soyad, mezun olduğu bölüm, fakülte ve mezun olduğu yıl 
bilgisi işlenmektedir. 

 Koç Üniversitesi Mezun Veri Tabanı (KÜME): Mezunların bilgilerini daha kolay 
güncelleyebilmeleri, birbirleriyle iletişim kurabilmeleri, Üniversite ile mezunlar 
arasındaki  ilişkileri geliştirmek, mezun verilerinin raporlanmasını kolaylaştırmak, mezunların 

https://mezun.ku.edu.tr/


etkinlik ve haberlere kolay erişimini sağlamak, Mezunlar Derneği Üyelik İşlemlerinin 
gerçekleştirilmesi ve iş ilanlarını görmelerini sağlamak amacıyla; Facebook, LinkedIn veya 
Google ile hesap açılması durumunda bu sosyal medya platformlarında yer alan profildeki 
herkese açık kılınmış bilgiler, data girişi yapılarak üyelik açılması durumunda ad, soyad, cep 
telefonu (ülke kodu) (ülke numarası), KU ID,  KU uzantılı e-mail, kişisel e-mail, güncel adres, 
şehir, ülke, posta kodu, imzası işlenmektedir.  

 Diploma İşlemleri: Mezun öğrencilerimizin diploma ve geçici mezuniyet belgesi alabilmeleri için 
KUAIS üzerinden çıkış işlem bilgilerinin güncellemesi, transcript veya disiplin bilgisi belgesi 
taleplerinin alınması gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla registrar@ku.edu.tr 
adresine gönderilecek bir e-posta ile mezun öğrencinin ad, soyadı, e-postası ve ödeme 
yapılması gereken işlemlerde banka dekontu bilgileri işlenir. 

 Öğrenci Yıllıkları: Suna Kıraç Kütüphanesi’nin mezunlara yönelik olarak hazırladığı Kaleidescope 
Dijital Koleksiyonu kapsamında öğrencinin ad, soyadı, mezun olduğu bölüm, mezun olduğu yıl, 
fotoğrafı, kendi görüş ve düşünceleri ile arkadaşlarının kendisi hakkındaki görüş ve düşünceleri 
işlenir. 

 Mezunlar Derneği (KUMED) Üyelik ve Aidat Ödeme: KUMED üyelik işlemi için kullanılan .pdf 
formatında üyelik formu (elektronik ortamda doldurulmamaktadır) ile KUMED aidat ödeme 
işlemi için ödemenin yapılacağı banka hesap bilgileri ve bilgi güncelleme işlemleri için irtibata 
geçilecek alumni@ku.edu.tr adresi paylaşılmaktadır.  

 Kişisel verilerinizle ilgili detaylı bilgilere; Koç Üniversitesi Öğrenci Kişisel Verilerin İşlenmesi ve 
Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.  

c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

https://mezun.ku.edu.tr sayfasında sunulan yukarıda belirttiğimiz programlar ve hizmetler 
kapsamında işlenen mezun ve aktif öğrencilerimize ait kişisel veriler; 

 Bu platformlarda mentor veya tavsiye talep eden sıfatıyla bir araya gelen öğrencilerimizle, 
 Kurumsal İlişkiler ve Mezunlarla İlişkiler Ofisi ile, 
 Platformu işletmek amacıyla destek aldığımız firma ile, 
 KUMED ile, 
 Talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile 

paylaşılmaktadır.   

d. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz https://mezun.ku.edu.tr, https://ku.firsthand.co sayfası üzerinden veya KUAIS sistemi 
üzerinden elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu sayfalar ve sistem üzerinde belirtilen yöntemle 
toplanan kişisel verileriniz; 

 kanunlarda öngörülen hallerde (YÖK mevzuatı), 
 sizin tarafınızdan aleni kılındığı kapsam ve ölçüde, 
 bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, ve  
 Üniversite’nin meşru menfaati,  

 hukuki sebebine istinaden işlenmektedir. 

 
e. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları 
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Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un 11. Maddesinde 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; 
Üniversite’miz tarafından oluşturulan ve öğrencilik sıfatınız sona erinceye kadar kullanmanız amacıyla 
Sizlere tahsis edilen “…@ku.edu.tr” uzantılı e-posta adresi üzerinden veya KUAIS, 
https://ku.firsthand.co sistemine kayıt aşamasında 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 edilebilecektir. 
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