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Katılımcı sıfatıyla 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 işleme süreçleriyle ilgili olarak bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri 

kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz. 

1- Veri Sorumlusu Hakkında 

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

Üniversitesi (bundan böyle “ÜNİVERSİTE’’ olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri 

sorumlusudur.  

İşlenecek Kişisel Veriler İşleme Amacı Hukuki Sebebi 

Kimlik Verisi (Ad/Soyad, Doğum 

Tarihi, Cinsiyet) 

 

İletişim Verisi (Telefon Numarası, E-

posta Adresi) 

 

Eğitim Verisi (Eğitim Durum Bilgisi) 

 

Mesleki Verisi (Çalışılan Kurum/Okul 

Bilgisi, Pozisyon/Bölüm Bilgisi) 

 

Devam bilgisi 

Eğitime katılım için online kayıt 

başvurusu ve katılımcı kayıt süreçlerinin 

yönetilmesi, gerekli organizasyonların 

yapılması, 

 

Eğitime katılım durumunuzun takip 

edilmesi, 

 

5/2-e) “Bir hakkın tesisi, kullanılması 

veya korunması için veri işlemenin 

zorunlu olması”, 

 

Kimlik Verisi (Ad/Soyad, TCKN) 

Finans Verisi (Talep Edilen Fatura 

Bilgisi (Kurumsal/Bireysel), Dekont 

Yükleme Alanı) 

Finans Verisi (Banka IBAN Numarası, 

Banka Bilgisi, Vergi Numarası) 

 

Eğitim bedeli ödeme süreçlerinin 

yönetilmesi, fatura düzenlenmesi ve 

süreçlerin yürütülmesi, 

 

Gerektiğinde ücret iadesinin 

gerçekleştirilmesi, 

 

5/2-c) “Bir sözleşmenin kurulması veya 

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait 

kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 

olması”,  

5/2-ç)  “Veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi 

için zorunlu olması”,  

 

Kimlik Verisi (Ad/Soyad) 

Talep ve Şikayet Bilgisi 

Hizmetlere ilişkin soru veya şikâyetlerin 

değerlendirilmesi ve yanıtlanması, 

 

f) İlgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek 

kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olması. 

İletişim Verisi (E-Posta Adresi, Cep 

Telefonu Numarası) 

Hukuki Veri (Ticari elektronik ileti 

gönderilmesine onay türü, ticari 

elektronik ileti gönderilmesine onay 

ya da ret tarihi) 

 

Faaliyetlerin mevzuata uygun 

yürütülmesi kapsamında ticari elektronik 

ileti gönderilmesi için hukuki süreçlerin 

yürütülmesi, 

5/2-a)“Kanunlarda açıkça 

öngörülmesi”, 
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Kimlik Verisi (Adınız, soyadınız, imza) 

İletişim Verisi (Telefon numaranız, 

elektronik posta adresiniz, elektronik 

iletişim adresi) 

Müşteri Verisi (Tüketici, esnaf veya 

tacir olup olmadığınız bilgisi, iletişim 

kanalı tercihiniz, izin kaynağı) 

 

Faaliyetlerin mevzuata uygun 

yürütülmesi kapsamında İleti Yönetim 

Sistemi’ne kayıt yapılması, 

 

Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi 

verilmesi, 

5/2-ç) “Veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi 

için zorunlu olması”, 

Kimlik Verisi  (Adınız, soyadınız, imza) 

İletişim Verisi (Telefon numaranız, 

elektronik posta adresiniz, elektronik 

iletişim adresi) 

Müşteri Verisi (Tüketici, esnaf veya 

tacir olup olmadığınız bilgisi, iletişim 

kanalı tercihiniz, izin kaynağı, anket 

cevaplarınız, anket değerlendirme 

sonuçlarınız) 

Hukuki Veri (Ticari elektronik ileti 

gönderilmesine onay türü, ticari 

elektronik ileti gönderilmesine onay 

ya da ret tarihiz,  

 

Herhangi bir uyuşmazlık halinde delil 

olarak kullanılabilmesi, 

5/2-e “Bir hakkın tesisi, kullanılması 

veya korunması için veri işlemenin 

zorunlu olması”, 

Kimlik Verisi (Ad/Soyad) 

İletişim Verisi (Cep Telefonu 

Numarası, E-Posta Adresi) 

Talep ve Şikayet Verisi 

Kursiyerler tarafından sorulan soruların 

değerlendirilebilmesi ve bu hususta 

bilgilendirme yapılabilmesi, bu amaç 

doğrultusunda kursiyerle sözlü ya da 

yazılı olarak iletişime geçilmesi, 

 

Üniversitemizin ve eğitimlerimizin 

tanıtılması, sunulan eğitimlerle ilgili 

olarak araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerinin yürütülmesi. 

5/2-f) ’’İlgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek 

kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olması” 

 

2- Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

15 Temmuz 2015 Tarihli 29417 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında 

Düzenlenen Yönetmelik’in 7/11. maddesi gereğince ticari elektronik ileti gönderme onaylarının İleti Yönetim Sistemi’ne 

kaydedilmesi hukuki yükümlülük olmakla birlikte bu kapsamda işlemeye konu kişisel verileriniz İleti Yönetim Sistemi A.Ş. 

tarafından işletilen ve sunucuları yurtiçinde bulunan sisteme kaydedilmek suretiyle hukuki yükümlülük kapsamında adı geçen 

şirkete aktarılacaktır. Bu hal dışında kişisel verileriniz tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilebilmesi ile bu kapsamda 

tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine izin ve/ya ret süreçlerinizin takip edilebilmesi amacı ile iş ortaklarımıza, talep 

edilmesi halinde yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ve yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilebilmesi amacıyla 

yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve herhangi bir hukuki uyuşmazlık meydana gelmesi halinde hukuki süreçlerimizin 

yürütülebilmesi amacıyla danışmanlık aldığımız kişilere, ücret iadenizin gerçekleşmesi için bankalara, katılım ve başarı 

belgelerinizin bastırılması için anlaşmalı olduğumuz basım evine aktarılacaktır.  
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3- Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri 

Kişisel verileriniz, www.semistinye.edu.tr internet adresinde yer alan ‘’Kayıt Formu’’nun doldurulması gibi otomatik olan 

yöntemler başta olmak üzere, https://sem.istinye.edu.tr/  internet sitesi veya üniversite çalışanlarının kurumsal e-posta 

adreslerine ya da isusem@istinye.edu.tr adresine e-posta gönderilmesi sistemi gibi otomatik ya da kısmen otomatik olan veya 

otomatik olmayan yöntemlerle toplanacaktır.  

4- İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız 

Bu faaliyetler kapsamında işlenen kişisel verilerinize erişme veya bunların düzeltilmesi veya silinmesini talep etme, 

işlenmesine itiraz etme başta olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kanunun 11. Maddesi kapsamında 

belirtilen haklara sahipsiniz. 

Kişisel verilerinizin korunması, haklarınızın neler olduğu ve bunları nasıl kullanabileceğiniz hakkında ile ilgili daha fazla bilgi 

almak için Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili Politikamıza ve https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk internet adresimizde 

bulunan bilgi notumuza göz atabilir ve kvkk@istinye.edu.tr adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.  
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