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1- Veri Sorumlusu Hakkında 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre İzmir Yüksek 

Teknoloji Enstitüsü (bundan böyle “ENSTİTÜ” olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri 

sorumlusudur. 

İlgili kişi olarak sizlerin kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde 

işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel 

verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme 

sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz. 

KVK Kanunu uyarınca enstitü olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi yine aşağıda 

açıkladığımız amaçlarımız kapsamında ve mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu süre boyunca 

işleyebilir, açıklayabilir ya da aktarabiliriz. 

2- İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları 

İşlemeye konu Kişisel Verileriniz;  

Ürün ve Hizmet Alan Kişi, 

 EAS-E-TAM Üyelik Süreci (Ad/Soyad, TCKN/Vergi Kimlik Numarası, Kurum Adı/Bölüm, E-Posta Adresi, Telefon 

Numarası, Ülke/İl/İlçe Bilgisi, Fatura Adres Bilgisi, Kullanıcı Adı/Şifre/Parola Bilgisi) 

 EAS-E-TAM Analiz /Teklif Süreci (Ad/Soyad, TCKN/Vergi Kimlik Numarası, Kurum Adı, Analiz Talep Merkezi Seçimi, 

Numune Bilgileri, Fatura Adres Bilgisi, Proje Numarası) 

 

Öğrenci, 

 Mesai Dışı Kullanım Süreci (Ad/Soyad, Bölüm, Telefon Numarası, İmza) 

 Giriş İzin Süreci (Ad/Soyad, Bölüm, Telefon Numarası, İmza) 

 

Çalışan, 

 Mesai Dışı Kullanım Süreci (Ad/Soyad, Bölüm, Telefon Numarası, İmza) 

 Giriş İzin Süreci (Ad/Soyad, Bölüm, Telefon Numarası, İmza) 

 

Araştırma merkezi faaliyetleri kapsamında; Tümleşik Araştırma Merkezleri (TAM) tarafından İYTE içi ve dışı paydaşlara 
sunulan test ve analiz hizmetlerine başvuruda bulunmak ve hizmet almak, Tümleşik Araştırma Merkezlerine üyelik 
başvurusunda bulunulması, Tümleşik Araştırma Merkezleri tarafından hizmet almak isteyen paydaşlara hizmet ile ilgili 
teklif de bulunmak,  İYTE Öğretim Üyelerine Sağlanacak Test ve Analiz Bedeli Desteğinden TAM Kredisinin başvurusunda 
ve ek kredi başvurusunda bulunmak ve destekten faydalanmak, Almış olunan hizmet ile ilgili faturalandırma işlemlerinin 
yapılabilmesi, Mesai dışı kullanımlarının tespit edilebilmesi, Test ve Laboratuvar alanlarına giriş yetkisi için giriş izni 
talebinde bulunulması,  Sunulan ürün ve hizmetler ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, 
Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası, İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların 
giderilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/2- a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, ç)  “Veri sorumlusunun hukuki 
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, e) “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri 
işlemenin zorunlu olması”, f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir. 

 

3- Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz; 

 Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatlar gereği talep halinde adli makamlar 
veya ilgili kolluk kuvvetlerine, 
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 Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel 
kişilere, 

 Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına, üçüncü kişi ile kurum 
ve kuruluşlarına, 

 Enstitümüzün hizmet aldığı mesleki danışmanlar, muhasebeciler ve denetçilere, 

 Enstitümüzün ticari, idari veya sözleşme ile ilişki içinde bulunduğu kurumlara ve bankalara, 

 Mülkiyet haklarının gerçekleşmesi amaçlı Teknoloji Transfer Ofisine, 

 Yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, İlgili Vergi Dairesi Başkanlığına, 

aktarılabilecektir. 

 

Önemle belirtmek isteriz ki ilgili işleme ve aktarma faaliyetleri gerçekleştirilirken, kişisel verilerin güvenlik ve gizliliğinin 

sağlanması amacıyla teknik imkânların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler almaktayız.  

 
4- Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri 

Kişisel verileriniz, form doldurulması, araştırma merkezlerinin kurumsal e-posta hesaplarına yapmış olduğunuz başvuru 

talebinizin sunulması, https://eas-e-tam.iyte.edu.tr/ web sitemiz üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ve CCTV kamera 

kayıtları gibi otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanacaktır. 

5-İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir? 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerden dilediğinizi tercih ederek 

Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurum talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebinizi 

ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Enstitümüz tarafından Kişisel 

Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin 

haklarını düzenleyen 11. maddesinde (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca 

uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok 

edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini 

talep etme) haklarınız bulunmaktadır. 

Kanun’un 11. maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile bu 

haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.iyte.edu.tr internet adresinde 

yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gülbahçe 

Kampüsü 35430 Urla, İzmir, Türkiye” adresine (İletişim Numarası 0232 750 60 00) kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat 

elden iletebilir, noter kanalıyla ya da kvkk@iyte.edu.tr e-posta adresine elektronik posta yoluyla veya KVK Kanunu’nda 

belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu iyte@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak 

iletebilirsiniz. Başvuru yolu, yöntemleri ve başvurunun içeriği ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için www.iyte.edu.tr 

internet adresimizde yer alan ‘’KVK Mevzuat Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması’’ metnini inceleyebilirsiniz. 

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz. 

Saygılarımızla, 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü  

Adres: Gülbahçe Kampüsü 35430 Urla, İzmir, Türkiye 

Tel: 0 232 750 60 00 

E-Posta: kvkk@iyte.edu.tr  
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