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AYDINLATMA METNİ 

Sayın İlgili, 

ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş. (“ODTÜ TEKNOKENT” veya “biz”) olarak savunma 

sanayiinde faaliyet gösteren firmaların ortak faaliyetler yürütebilmesi ve çalışmalarını 

geliştirebilmesi amacıyla Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi’ni (“TSSK”) oluşturmuş 

bulunmaktayız. Bu kapsamda bu metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

kapsamında Şirketinizin temsilcilerine ait kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve 

bunlara ilişkin yasal haklarınız ile veri sorumlusu sıfatıyla bizim yükümlülüklerimiz hususunda 

sizleri bilgilendirmek amacıyla sunmaktayız. 

ODTÜ TEKNOKENT olarak, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi gerektiğinin 

bilincindeyiz. KVKK kapsamında işlenen kişisel verilerin güvenliğine büyük önem vermekte 

ve bunu sağlamak için her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlemi almaktayız. Kişisel 

verileriniz, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Saklanan, kaydedilen 

verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların 

önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. 

Bu kapsamda, bize yazılı veya elektronik ortamda sağlamış olduğunuz; 

(a) Şirket adına imzaya yetkili kişinin adı-soyadı ile imzasından oluşan kişisel veriler; 

(b) TSSK’ya katılmak isteyen firmanın temsilci/lerinin adı-soyadı, firmadaki görevi, e-

posta adresi ve cep telefonu bilgisinden oluşan kişisel veriler; 

hukuken yetkili kişinin TSSK’ya katılım için gerekli onayı vermesi, TSSK’ya katılımın 

sağlanması ve gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında firmanın temsilcisine bilgi verilebilmesi 

amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması, KVKK’nın 5.Maddesinin 

2.Fıkrasının (c) bendi uyarınca “sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması”,” ve (f) 

bendi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki nedenlerine 

dayanmaktadır. 

İlgili kişinin haklarını düzenleyen KVKK’nın 11. Maddesinde yer alan haklarınızı kullanmak 

istediğinizde mukim olduğumuz İhsan Doğramacı Blv. Üniversiteler Mah. İkizler Binası, 

ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya/Ankara adresine veya sistemimizde kayıtlı e-postanız 

olması halinde info@odtuteknokent.com.tr elektronik posta adresine veya 

odtuteknokent@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul 

ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak başvurabilirsiniz. 

 Saygılarımızla, 

ODTÜ TEKNOKENT Yönetim A.Ş. 

 


