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YUTTO - YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 

1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, 

kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 

(“Ofis” veya “YUTTO”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 

2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

 Kişisel verileriniz, ofisimiz tarafından sağlanan hizmet ve ofisimizin ticari 

faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik 

olmayan yöntemlerle, ofisimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, ve benzeri 

vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ofisimizin sunduğu ürün ve 

hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz 

işlenebilecektir. 

 Kişisel verileriniz;  

 Hukukun ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,  

 İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,  

 Doğru ve güncel olarak,  

 Belirli açık ve meşru amaçlar ile  

 İşlenecektir.  

 Veri sorumlusu olarak YUTTO tarafından kişisel verileriniz, sizleri daha iyi tanıyarak 

ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi 

geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek 

için analiz yapmak, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve 

hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda 

ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve 

standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da 

bizim ve bağlı şirket ve iştiraklerimizin tabi olduğu kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen 

raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için kişisel verileriniz 

işlenebilecektir.  

 Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile 

yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları 

politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş 

güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin 

işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir. 
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3) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat 

kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçıı” başlıklı “2” 

no lu maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel 

İlkeler” e ile 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6. Maddesinde 

belirtilen “ Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak 

işlenen kişisel verileriniz, gerektiğinde, işlenmek üzere Yeditepe Üniversitesi’ne bağlı merkez 

ve/veya birimlerine, İSTEK Vakfı ve/veya iştirakleri ile bunların alt işverenlerine ve 

franchiselarına, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, 

Yeditepe Üniversitesi’nin ve/veya Yeditepe Üniversite’ne bağlı merkez ve/veya birimlerinin 

iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere 

sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı,  yurt içinde 

ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVK 

Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 

çerçevesinde aktarılabilecektir. 

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer 

verilen amaçlar doğrultusunda YUTTO olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen 

yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Ofisimizin sözleşme ve yasadan doğan 

mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki 

sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel 

veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde 

belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

 Kişisel verileriniz, Ofisimiz veya Ofisimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler 

tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik 

posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Ofisimiz ile yapılan yazılı veya sözlü 

iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. 

5) Veri İşleme Süresi 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’ nin 2. Maddesinde belirtilen amaçlarla 

sınırlı olmak üzere; Üniversitemizin ve Üniversitemize bağlı merkez ve birimlerinin tabi 

olduğu, başta Yükseköğretim mevzuatı olmak üzere, diğer ilgili tüm kanun ve sair yasal 

mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. 

Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler 

esas alınacaktır. 

6) Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Sayılan Hakları: 

KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak 

kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Üniversitemize başvurarak, kişisel 

verilerinizin; 

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme, 

c) İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
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e) Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, 

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 

kişilere bildirilmesin isteme, 

h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun 

ortaya çıkmasına itiraz etme, 

i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. 

Başvurular, Üniversitemize ait ‘tto.yeditepe.edu.tr’ adresinde yer alan ‘KİB_103-2 – Kişisel 

Veri Sahibi Başvuru Formu’  doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya 

elektronik ortamda yapılabilecektir. 

 

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde; 

Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, Üniversitemiz Yazı İşleri 

Müdürlüğü’ne kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan 

haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname 

ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla ‘İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 326A, 26 

Ağustos Yerleşimi, 34755, Ataşehir/ İstanbul” adresine gönderebilirsiniz. 

tto.yeditepe.edu.tr
http://tto.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/kisisel_veri_sahibi_basvuru_formu.pdf
http://tto.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/kisisel_veri_sahibi_basvuru_formu.pdf

