
GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI 

 

Üniversitemiz, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin 

nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.  

 

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya 

uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, üniversitemiz, kullanıcıların IP adresini kaydetmekte ve 

bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı 

demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. 

 

Üniversitemiz, öğrencilerden talep edilen bilgileri analiz ve raporlama yapmak amacıyla 

kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. 

Üniversitemiz tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya 

SIS öğrenci portalı sayfamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; öğrencilerimizin 

kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmelerde ve veri tabanı oluşturmada 

kullanılabilir. 

 

Üniversitemiz, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü 

olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya 

herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye 

ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt 

etmektedir. 

  

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ 

  

Üniversitemiz, kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı 

bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır. 

  



İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz 

gereken tek konu, adres çubuğunun sol tarafında bulunan yeşil anahtar simgesinin 

görünmesidir. 

İşlem sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler SIS portalımızdan bağımsız olarak 128 

bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya 

ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde ödeme işlemine devam edilir. Kartla 

ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü 

şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur. 

 

Üniversitemiz, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya 

kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. 

Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yenisi sitede yayınlandığı tarihte yürürlük 

kazanır. 

 

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@ciu.edu.tr adresine email 

gönderebilirsiniz. Üniversitemiz’e ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. 

 

Adres: Haspolat, Lefkoşa, KKTC 

Eposta: info@ciu.edu.tr 

Tel: +90-392-6711111 

Fax: +90-392-6711122 

 


