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ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 

ÜYE GİRİŞ BİLDİRGESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Özyeğin 

Üniversitesi Mezunlar Derneği (“Biz”, “Veri Sorumlusu”, “ÖzÜM”) olarak siz Üye Adayımız’ı Üye Giriş 

Bildirgesi kapsamında kimliğimiz, kişisel verilerininizi işleme amaçlarımız, kişisel verileri kime ve neden 

aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:  

• Veri Sorumlusu: Nişantepe Mah. Orman Sok. No:13 Öğrenci Merkezi/ B2 Katı 2B24G Özyeğin 

Üniversitesi – Çekmeköy Kampüsü /Çekmeköy – İstanbul merkezinde kurulu, 34-185-117 kütük 

numaralı Özyeğin Üniversitesi Mezunlar Derneği (“ÖzÜM”) 

Üye Giriş Bildirgesi ile işlenen kişisel verileriniz;  

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,  

• Doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta, 

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve, 

• Hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir. 

 

Kişisel 

Veri İlgili Kişi İşleme Amacı İşlememizdeki Hukuki Sebep 
Toplama 
Yöntemi 

Veri 
Aktarımı 

Ad-Soyad 
Tüm ÖzÜM 
üye adayları 

Kişiyi üye olarak 
kaydedebilme, 
DERBİS’e kayıt 

yapabilmek 

5253 s. Dernekler Kanunu’na 
bağlı olarak çıkarılan 

Dernekler Yönetmeliği gereği 
üye kaydettiğimiz kişilerin 

bilgilerini İçişleri Bakanlığı ile 
paylaşmak zorunda olmamız 

Başvuru 
Formu ile- 

Yarı 
Otomatik 

DERBİS ile 
paylaşılıyor. 

Uyruk 
Tüm ÖzÜM 
üye adayları 

DERBİS’e kayıt 
yapabilmek 

Üyeyi DERBiS’e kaydetmenin 
hukuki yükümlülüğümüz 

olması 

Başvuru 
Formu ile- 

Yarı 
Otomatik 

DERBİS ile 
paylaşılıyor. 

T.C. Kimlik 
No 

T.C. 
vatandaşı 
ÖzÜM üye 
adayları 

DERBİS’e kayıt 
yapabilmek 

5253 s. Dernekler Kanunu’na 
bağlı olarak çıkarılan 

Dernekler Yönetmeliği gereği 
üye kaydettiğimiz kişilerin 

bilgilerini İçişleri Bakanlığı ile 
paylaşmak zorunda olmamız 

Başvuru 
Formu ile- 

Yarı 
Otomatik 

DERBİS ile 
paylaşılıyor. 
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Doğum 
Tarihi 

Tüm ÖzÜM 
üye adayları 

DERBİS’e kayıt 
yapabilmek 

Üyeyi DERBiS’e kaydetmenin 
hukuki yükümlülüğümüz 

olması 

Başvuru 
Formu ile- 

Yarı 
Otomatik 

DERBİS ile 
paylaşılıyor. 

Meslek 
Tüm ÖzÜM 
üye adayları 

Özyeğin Üniversitesi 
mezunlarının kariyer 
durumlarını takip 

edebilmek 

5253 s. Dernekler Kanunu’na 
bağlı olarak çıkarılan 

Dernekler Yönetmeliği gereği 
üye kaydettiğimiz kişilerin 

bilgilerini İçişleri Bakanlığı ile 
paylaşmak zorunda olmamız 

Başvuru 
Formu ile- 

Yarı 
Otomatik 

DERBİS ile 
paylaşılıyor. 

Öğrenim 
Durumu 

Tüm ÖzÜM 
üye adayları 

Özyeğin Üniversitesi 
mezunlarının öğrenim 

durumlarını takip 
edebilmek 

5253 s. Dernekler Kanunu’na 
bağlı olarak çıkarılan 

Dernekler Yönetmeliği gereği 
üye kaydettiğimiz kişilerin 

bilgilerini İçişleri Bakanlığı ile 
paylaşmak zorunda olmamız 

Başvuru 
Formu ile- 

Yarı 
Otomatik 

DERBİS ile 
paylaşılıyor. 

Mezuniyet 
yılı 

Tüm ÖzÜM 
üye adayları 

Dernek üyelerimizin 
mezun olduğu 

dönemleri tutarak bu 
doğrultuda etkinlikler 

planlamak 

Bir mezunlar derneği olarak 
en çok hangi dönemden 

mezun üye aldığımızı 
öğrenmede meşru 
menfaatimiz olması 

Başvuru 
Formu ile- 

Yarı 
Otomatik 

Yapılmıyor. 

Mezun 
olunan 
bölüm 

Tüm ÖzÜM 
üye adayları 

Dernek üyelerimizin 
mezun olduğu 

bölümleri tutarak bu 
doğrultuda etkinlikler 

planlamak 

Bir mezunlar derneği olarak 
mezunlarımızın bölümlerini, 

en çok hangi bölümden 
mezun üye aldığımızı 
öğrenmede meşru 
menfaatimiz olması 

Başvuru 
Formu ile- 

Yarı 
Otomatik 

Yapılmıyor. 

E-posta 
Adresi 

Tüm ÖzÜM 
üye adayları 

Üye ile iletişime 
geçebilmek ve üye 

adayı ile üyelik 
sonucuna ilişkin 

iletişime geçebilmek 

Medeni Kanun ve Dernekler 
KAnunu uyarınca üyelerimize 
Genel Kurul çağrısı yapmak 

zorunda olmamız, 
Sözleşmenin kurulması için 
üyeye kabul beyanımızı 

iletmek amacı ile e-posta 
adresinin gerekli olması 

Başvuru 
Formu ile- 

Yarı 
Otomatik 

DERBİS ile 
paylaşılıyor. 

Telefon 
Tüm ÖzÜM 
üye adayları 

Üye ile iletişime 
geçebilmek 

Üyelerimize etkinliklerimizi 
bildirmek için meşru 
menfaatimiz olması 

Başvuru 
Formu ile- 

Yarı 
Otomatik 

DERBİS ile 
paylaşılıyor. 
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Yabancı 
Kimlik 

Numarası 

Yabancı 
uyruklu 

ÖzÜM üye 
adayları 

DERBİS’e kayıt 
yapabilmek 

5253 s. Dernekler Kanunu’na 
bağlı olarak çıkarılan 

Dernekler Yönetmeliği gereği 
üye kaydettiğimiz kişilerin 

bilgilerini İçişleri Bakanlığı ile 
paylaşmak zorunda olmamız 

Başvuru 
Formu ile- 

Yarı 
Otomatik 

DERBİS ile 
paylaşılıyor. 

 

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• Kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğine,  

• işlenme amacına, 

• yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair 

bilgi edinme;  

• amacına uygun işlenmesini,  

• yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini, 

• ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve, 

• uğradığınız zararların tazmin edilmesini, 

talep etme;  

• otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara  

itiraz etme. 

Bu taleplerinizi bize deniz.yanik@ozu.edu.tr adresinden e-posta göndererek iletebilirsiniz. Talebinizi 30 (otuz) 

günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin 

cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.  

Bu Aydınlatma Metni’ni okuduktan sonra lütfen ifadeyi yalnızca okuduğunuzu belirten bununla birlikte kabul 

ettiğiniz anlamına gelmeyen şu ifadeyi aşağıdaki boşluğa kendi el yazınızla yazın:  

 

“Ben [isminiz soyisminiz], Üye Giriş Bidirgesi vasıtasıyla ÖzÜM’ün işleyebileceği kişisel verilerimin ne olduğu, 

hangi amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlendiğini ve kimlere aktarıldığını [tarih] tarihinde okudum.” 
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Değerli ÖzÜM Üye Adayı’mız; 

Aşağıdaki Üye Giriş Bildirgesi’nin her iki sayfasını da bir önceki sayfadaki 

Aydınlatma Metni’ni okuduktan sonra eksiksiz doldurarak bize iletmenizi rica 

ediyoruz. Sizinle paylaşmış olduğumuz Üyelik Adımları’ndan yararlanabilirsiniz.  

 

AD:  

SOYAD:  

UYRUK: 
(Seçiminizi X ile işaretleyebilirsiniz.) 

T.C. DİĞER 

T.C. KİMLİK NO: 
(Yabancı uyruklu olunması durumunda kimlik 
numarası aşağıda paylaşılacaktır.) 

 

DOĞUM TARİHİ: 
(Gün/Ay/Yıl) 

 

MESLEK:  

ÖĞRENİM DURUMU: 
(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) 

 

MEZUNİYET YILINIZ ve BÖLÜMÜNÜZ:  

E-POSTA:  

TELEFON:  

Yabancı Uyruklu olunması halinde doldurulacaktır: 

YABANCI KİMLİK NUMARASI:  
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Ticari Elektronik İleti: 

Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik hükümleri 

uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinizi, sizinle iletişime 

geçmek için kullanmamız konusunda kararınızı imza ile belirtiniz. 

 

Sizinle iletişime geçmemize izin vermeniz durumunda lütfen izin verdiğiniz 

elektronik iletişim aracını veya araçlarını belirtin: 

  Telefon 

  Sms (Kısa Mesaj) 

 E-mail 

Özyeğin Üniversitesi Mezunlar Derneği ve faaliyetleri ile ilgili olarak 

elektronik iletişim araçlarıyla; 
 

Benimle iletişime 

geçilmesine İZİN 

VERMİYORUM 

Benimle iletişime 

geçilmesine İZİN 

VERİYORUM 

  

HATIRLATMA:  

Üyelik ücretinin ve Yıllık Aidat’ın ödendiğine ilişkin dekontun ve bu formun tarafımıza 

gönderilmesi ile birlikte en geç 30 gün içerisinde üyeliğinize ilişkin olarak bir karar verilecektir.  

 

Sizi aramızda görmek dileklerimizle, 

ÖzÜM Yönetim Kurulu 


