
T.C.
KAF,KAS üNivrcnsirnsi

rişisEı, vnnirrni KoRuMA KuRuLu yöNrncnsi

niniNci nöıünı
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde r_(l) İşbu Yönerge; Kurulun, görevlerini, kişisel verilerin korurunası düzenlemeleri ve

Politikalar çerçevesinde uyması gereken esaslan ve Politikalara bağlı olarak uygulayacağı prosedürleri
yerine getirmesine ilişkin hususlann belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 2_ (1) İşbu Yönerge Kurul üyelerinin ve birim alt komisyonlarının oluşumu, görevi,

sorumluluk alanlarının tespiti ile çalışma ve faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu yönerge; 6698 Sayıtı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgill Mevzuat

hi.ikümlerine ve2547 Sayılı yasarun 14-b maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4-(1) Bu yönergede geçen;

a)Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her tiirlü bilgi (Bu
politika kapsamında "Kişisel Veri" ifadesi uygun düşttiğü ölçüde "Öze| Nitelikli Kişisel Verileri" de
kapsar.).

b)Özel Nitelikli Kişisel Veri: lrk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya
diğer inançlar, kılık kıyafet, demek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti
ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

c)Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,
kaydedilmesi, depolanması, müafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açrklanmasr,
aktanlması, deıralınması, elde edilebilir höle getirilmesi, sınıflandınlması ya da kullanılmasınrn
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleMd.

ç)KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

d)KVK Düzenlemeleri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasr Kanunu ile kişisel verilerin
korunmasrna yönelik yönetmelik, tebliğ ve ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu
kararlan, mahkeme kararlan ile verilerin korunmasına yönelik uyguianabilir uluslararası anlaşmaları
ve diğer her türlü mevzuat.

e)Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasrtalannı belirleyen, verilerin
sistematik bir şekilde tufulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi.

f)Birim Alt Komisyonu: Veri sorumlusuna karşr sorumludur. Birim verilerinin işlenme
amaçlarını beliıleyerek sistematik bir şekilde veri sistemine kayıtların yapımnı sağlayan komisyondur,

g)Veri Temsilcisi: KVKK uyarmca Veri Sorumlusunun ilgili kanun maddeleri kapsamındaki
görevlerini yerine getirmek üzere atanmış gerçek kişidir.

h)Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen
gerçek ve tüzel kişi.

i)Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verileri Üıriversite tarafindan veya Üniversite adına işleme
sokulan (toplanan / işlenen / saklanan ) gerçek kişi.

ı)Veri Kayıt Sisffifu1#,i§İşe},ıvştılçt*şı.hatşlı"\nhrJntrnrÇre yapılandırılarak işlendiği kayıt
SİStemİEvrağııuzı hltps:ii belge soı,gu.kafkas.eılu.ııiE-iıııza; Iiııkiııje n 4l C2t,B1] l X7 kı_ıılu ilc Jııgrulayalıiliı,sinız.

j)Aç* Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan
flZa.



k)Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir sureffe

kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

l)Başvuru Formu: Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacaklan başvuruyu
içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasr Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun

çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmrş,
ilgili kişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başr,ııru
formu.

m)Zyaretçi: Üniversite'nin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan
veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.

n)Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

o)Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

ö)Yönerge: Kişisel Verileri Koruma Kurulu Yönergesi' ni

ifade eder.

ixiNci nöı,üıvı
Kurulları ve Komisyonları

Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Komisyonlarrn Oluşturulması
Madde 5- (1) Kurul, KVK Düzenlemeleri kapsamındaki yi.ikümlülüklerini yerine getiımek,

Politikalann uygulanmasıru sağlamak ve denetlemek, bunlann işleyişine yönelik önerilerde bulunmak
üzere Üniversite rektörlüğ1 tarafrndan (Rektör Yardımcısı başkanlığrnda, Bilgi İşlem Daire Başkanı,
Genel Sekreter Yardrmcısı, Strateji Daire BaşkanıiŞube Müdürü, Hukuk Müşaviri, Personel Daire
Başkarı/Şube müdürü, Öğenci işteri Daire Başkanı/Şube müdürü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Personeli)oluşfurularak atama yapılır. Kurul; Üniversite KVK mevzuatı kapsamında denetim,
uyumluluk ve sürdürülebilir etkinliği sağlamakla görevlidir.

(2) Kurul Üyelerinin görev dağılımları,

a) Başkan; Kurul' un başkanıdır. Yönetim ve İletişimden sorumludur.

b) Bilgi İşlem Daire Başkanı, Bilgi Teknolojileri ve Veri Güventiğinden sorumludur.

c) Genel Sekreter Yardrmoısı, KVKK Risk Yönetimi, Politika ve Prosedürlerden sorumludur.

d)Strateji Daire Başkanı/Şube Müdürü; İş stireçlerinin planlanması ve Raporlamadan
sorumludur.

e)Hukuk Müşaviri; KVKK uyum yönergesi gereğnce iş ve işlemlerin hukuku boyutunu
değerlendirip Genel ihlallerde görüş vermekle sorumlusudur.

f)Personel Daire Başkanı/Şube Müdür; KVKK Uyum ve Denetim sorumlusudur.
g)Öğrenci İşleri Daire Başkanı/Şube Müdür; KVKK Uwm ve Denetim sorumlusudur.

h)Bilgi İşlem Daire Başkanı/Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Personeli; KVKK Uyum ve Denetim
sorumlusudur

(3)Kuruldan üye çıkarılmasl veya eklenmesi veri sorumlusunun verdiği yetki ile kurul başkanı
tarafindan gerçekleştirilir.

(4) Veri Sorumlusu Temsilcisi, Kurul içerisinden seçilir ve Üniversite'nin Kurum ile olan
ilişkilerini ytirütiir.

(5) Her birimden birim yetkilisi başkanlığında en az üç kişiden oluşan bir Birim Alt
Komisyonu kurulur. Birim Komisyonlan Kişisel verileri Koıuma Kurulunun KVK düzenlemeleri
kapsamındaki yükümlültiklerini yerine getirmek, Politikaların uygulanmasını sağlamak ve bunların
işleyi şine yöne lik kendi hitiuüEti$çeff€kk lş, ib lşg} ve mıhm laşalmakla sorunrludur.

Evrağıırızı https;i,,lbel_uesoıgu.ka{kas.eıJu,tri E-iııv.aı liırkiııdçn 4lC2|iJtslX? kııtlu ile ıJocrıılavabi]irsiniz.



üçüNcü görüıvı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Birim Alt Komisyonlarrnın Görev ve Sorumluluklarr

Madde 6_ (l) Kişisel verilerin korunması, saklanması, işlenmesi ve kişisel verileri silme, yok
etme ve anonim hale getirme süreçlerinin işletilınesinden Kurulun bilgisi dahilinde Birim Alt
komisyonlan sorumludurlar. Bu kapsamda gerekli prosedür Kurul tarafından oluşturulur ve anrlan
prosediiriin uygulanmasını sağlar. Kişisel verilere ilişkin merızuatta bir değişiklik meydana gelirse,
yeni düzenlemelere uyum için Üniversite içi gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

(2) Kişisel verilere ilişkin
a) Kişisel verilerin envanterini hazırlar, (KVKK Md.16/3)

b)Kişisel verilerin envanterini periyodik olarak günceller, (KVKK Md.l614)

c)Kişisel verilerin envanterinin sicile bildirir ve güncel tutulmasınr sağlar. (KVKK Md.l614)

d)Sioil ile yazışmaları yapar ve yazlşmaları saklar. (KVKK Md.l6)
(3) Kişisel verileri işleyen üçüncü taraflar ise bu taraflarla yapılacak sözleşmeleri kontrol eder

KVK kapsamında uyumluluğunu teyit eder. Üçüncü tarafları denetletir. (OSGB'ter, BT Teknik
Hizmetleri, Hosting hizmeti veıenler, mailing hizmeti verenler) (KVKK Md.8)

(4) Kişisel verileri işleyen gerçek ve tiizel kişileri belirler ve yetkilendirir (Örnek: OSGB'ler,
BT Teknik Hizmetleri, iletişim formları, fatura kesen personel, şikAyetleri kayıt altına alan kalite
personelleri, bordo ve özlük işleri takip eden personel müdürlüğü, ziyaretçi bilgileri alan kapı güvenlik
personelleri, asistanlar gibi)

(5) Birim Alt komisyonlan bu maddede belirtilen görev ve sorumluluklar açısından ayrrca
birimiyle ilgili iş ve işlemleri de yapmakla görevlidir,

Üniversite İçerisinde Bulunan Tüm Kişisel Verilerin Korunması
Madde7-(l) Kurul Üniversite içerisinde bulunan tiim kişisel verilerin korunmasına yönelik

teknik ve idari önlemleri almak, gelişmeleri ve idari faaliyetleri sürekli takip etmekle ve gerekli
prosedürleri bazırlayarak Üniversite içerisinde dulurmak ve bunlara uyulmasını sağlamak ve
denetlemekle yüki.imlüdür. Kurul kişisel verilerin korunması kapsamında Birim Alt Komisyonlanndan
çalışmaları ile ilgili bilgi, belge ve rapor isteyebilir. KVK ile ilgili, üst yönetimi periyodik olarak
toplayarak hem mevcut durumu hem risklerin görüşülınesini sağlar. Toplantı kararlarını ıslak imza ile
alarak dosyalar. KVK ile ilgili birimleri periyodik olarak /(e-posta/ duyuru ite) bilgilendirir.

Kurul'un, Tüm Kişisel Veri İşleme Süreçlerindeki Sorumluluğu
Madde 8- (l) Kurul, tüm kişisel veri işleme süreçleri bakımından Aydınlatma

Yükiimlülüğünün yerine getirilmesini ve gerektiğinde açık nzanın ahnmasını ve muhafazasını
sağlamakla yükiimlüdür.

Kurul kişisel verilerin elde edilmesi sırasında;

a)Veri sorumlusunun kimliğinin duyurulmasını sağlar. (KVKK Md.l0)
b)kişisel verilerin işlenme amaçlarının; belirli, meşru ve açık amaçlar için olmasını sağlar,
denetletir ve hem çalışan hem müşterilere duyurulmasrnı sağlar. (KVKK Md.4l2.c)
c)İşlenen verilerin kimlere hangi amaçla aktanlacağını açıklar. (KVKK Md. l0/l.c)
d)Veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi açıklar. (KVKK Md.10/l.ç)
(2) Kurul kişisel verilerin işlenmesi için kişinin açrk rızasının alınma yollannı belirler ve

uygulatır, denetler. (KVKK Md.5/l )

(3) Özel nitelikli kişisel verilerin kayıt altına alınmasr dururnunda açrk nzanrn alınmasını
mutlaka garanti eder. (KVKK Md.6)

a saklanacak ise kişisel veri

ilan

(4) Kişisel veri

ur Md.912ve
kuıulca



Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflara Aktarılması
Madde 9-(l) Kişisel verilerin üçüncü taraflara aktanlması durumunda paylaşılacak

yerin/makam statiisüne göre veri sahibinden açık rıza alınıp alınmayacağını belirler. Aşağıda açık nza
alınmayacak durumlar belirlenmiştir. Her durumda aşağıdaki kurumlarla hangi verinin paylaşıldığının
kaydı ve aşağıdaki statiiye uyan üçiirıcü tarafların geçerli esasa uygun olduklannı kayıt altına alır.
(KVKK Md.5/2)

a)Fiili imknnsızhklar durumunda açık rıza alınamalnası

b)Kendisinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğü söz konusu olduğunda

c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması

d)Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

e)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

f)Veri sorumlusunun hukuki yilkiimlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

g)Kişi, kendi verisini alenileştiımiş olması durumunda

h)İlgili kişinin temel hak ve özgürlük|eine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

ı)Siyasi parti, vakıf, dernek veya sendika gibi kar amacr gtitmeyen kuruluş ya da oluşumların,
tabi olduklan mevzuata ve amaçlarına uygun olmak, faaliyet alanlarıyla sınrrlr olmak ve üçiincü
kişilere açıklanmamak kaydıyla kendi üyelerine ve mensuplarrna yönelik verilerin işlenmesi
durumunda

i)Kamu sağlığnın korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı amacryla, sır saklama
yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafindan işlenmesi durumunda

(2) Kişisel veri yurtdışına aktanlacak ise açıknza da alınmamış ise; verinin aktanlacağı yerde
yeterli korumanın olması veya yeterli koruma olmaması durumunda Türkiye'deki ve ilgili yabancı
ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve kurulun izninin
alınması durumunda paylaşılmasını koordine eder. (KVKK Md,9l4)

(3) Veriyi paylaşan bu veriyi paylaştığı yef ve amacmı yazılı ve onaylı olarak yapılmasını
sağlatır. Öneri verinin nzası alrnıp alınmadığı kontrol edilir ve belgelendirilir. Hukuk ve veri
sorumlusu onayı ile alındıktan sonra paylaşılmasını sağlatır.

Kişisel Veri Sahiplerinin Başvurularının Değerlendirilmesi
Madde l0- (l) Kurul, kişisel veri sahiplerinin başvurularrnr değerlendirir ve başıurulara cevap

için Üniversite içerisin de koordinasyonu sağlar. Kurul ile iletişim halinde olunması gereken
durumlarda gerekli koordinasyonu ve iletişimi sağlar.

Kişisel veri sahibinin başvurması halinde aşağıdaki kişi haklarının yerine getirilmesini en geç 30
takvim günü içinde sağlar: (KVKK }ıld,l3l2)

a) Kişinin kendi kişisel verisinin işlenip işlenmediğini bilmesi (KVKK Md.l l/l.a)
b) Kişisel veri ile ilgili bilgi talep etme (KVKK Md.l l/l.b)
c) İşlenme amaclnl açıklama (KVKK Md. l 1/1.c)

d)Yurtiçi veya yurtdışında kişisel verilerin aktanldığı üçüncü kişileri açıklama (KVKK
Md.l1/1.ç ve f)

e)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi durumunda bunların düzeltilme taleplerini alma
ve işlem tamamlandığında geri dönüş yapma (KVKK Md.11/l.d)

f)Kişinin kişisel e{dİf,$ sik?ıdivl$$rgıukietaelteffilopinsblma ve işlem tamamlandığnda geri
dönüş fdütgh,K$rrcKktü,.ş!gl.ğ{l,ıs edu.triE-iİrrzu, linkinıjcn +'lC:r'UUlXl kuı]u ijc Jogıulayabiliı,siniZ



g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyia analizler sonucu veri sahibinin

kendi aİeyİıine sonuç çıkması durumıında itiraz etmesi taleplerini alma ve işlem tamamlandığında geri

dönüş yapma (KVKK Md.11/1.g)

h)Kişisel verinin kanuna aykırı olarak işlenip işlenmediği kontrol etme ve kişiden gelen

talepleri takip etme ve sonuçlandırma (KVKK Md.1 1/l.ğ, KVKK Md.12ll.a)

(2) Kurul, kişisel verilerin korunmasr, saklanması, işlenmesi ve imhası süreçlerinin KVKK'ya
ve Politikalara uyumu yönünde bir eksikliğin veya riskin tespit edilmesi halinde giderilmesi için
gerekli önlemleri alır. Bu kapsamda Kurul, kendisine raporlanan her bir yeni işleme sürecinin
denetimini yapar.

(3) a) Kişisel verilerin ilgili mevzuatlarda öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan

sürey belirler. (KVKK l§dd,4lz.d)

b) Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında
Yönetmelik'in I|l2 maddesi uyannca, altı ayı geçmeyecek periyotlarda işlenen kişisel verileri
denetleyerek silinmesi, imha edilmesi veya anonim hale getirilmesi gereken kişisel verilerin silinmesi,
yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini sağlar.

c) Kişisel verilerin silinmesi. yok edilmesi ve anoninr hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütiin
işlemlerin kayıt altına alınmasınr sağlar ve söz konusu kayıtların, diğer hukuki yükümlüliikler hariç
olmak üzere en az iç yıt. süreyle saklanmasını sağlar.

Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi
Madde 11_ (l) Aşağıdaki gerekçelerden herhangi biri olduğunda; kişisel verinin silinmesi, yok

edilmesi veya anonimleştirilmesini, yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sağlar:
(KVKK Md.7)

a)İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde

b)Süresi dolması halinde

c)Veri sahibinin talebi halinde

(2) Kurul, Üniversite'nin çalışanları tarafindan kendisine raporlanan KVK Düzenlemelerine ve
Politikalarda belirtilen usul ve esaslara aykırı olduğunu düşündüğü iş, işlem yahut eyleınler ile ilgili
ihlale yönelik KVK Düzenlemelerine ve Politikalara uygun şekilde eylem planı oluşturur. Kurul
konuya ilişkin yürürlükteki mevzuat hfüümlerini dikkate alarak ihlale ilişkin Kişisel Veri Sahibine
veya Kurum'a yapılacak bildirimi hazır|ar, Kurum ile yapılacak yazışma ve iletişimi yürüttir.

a) Kurulun isteyeceği belge ve bilgileri 15 takvim günü içinde gönderir ve gerektiğinde
yerinde inceleme yapılmasına imkAn sağlatır. (KVKK Md.l5/3)

b) Şiköyet durumunda veya herhangi bir neden|e Kurulun tebliğlerini takip eder ve 30 takvim
günü içerisinde yerine getirilmesini sağlar. (KVKK Md.l5l5)

(3) Kunıl, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve imhası ile hukuka aykın erişimin
önlenmesi amacıyla Üniversite çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlar. Üniversite, kişisel verilere
erişmesi gereken çalışanların söz konusu kişisel verilere erişimini sağlamak adına gerekli prosedürler
oluşfurulur ve bunun oluşturulmasl ve uygulanmasından Veri Sorumlusu Temsilcisi ve Kurul
müteselsilen sorumludur. Özel nitelikli kişisel verilere erişim yetkisinin verildiği sınırlı çalışanlara ait
liste ve listenin takibi Kurul tarafından yapılır,

Görev Devri
Madde |2-(l) Kurul görevlerinin bir bölümünü Birim Alt Komisyonuna yazılı olarak

devredebilir.

ıönoüNcü nöı,üvı
B u be l ge" giiv en l i ttgllm$ğş4lffilix6|6pıııı ştı r.

Evrağınızı https:i/belgesorgu.kafkas,edu.vlB-irnzai linkinden 4lC2FBBlX7 kodu ile dogrulayabilirsiniz.

Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler



Madde 13- İşbu Yönerge, Üniversite Senatosun da kabul edildikten sonra rektör tarafindan yürürlüğe
konulur. Yönergede yapılacak değişiklikler ve yönerge düzenlemesi de aynı usule tabidir.

Yürürlük
Madde 14- 15 (Onbeş) maddeden oluşan Kafkas Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Yönergesi Kafkas Üniversitesi Senatosunda kabul edildikten sonra yi.irürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15-Bu Yönerge Hükümlerini Kafkas üniversitesi rektörü yürütiir
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Bu belge, güvenli elektronik imza i|e imzalanınışır.
Evrağınızı https:i/belgesorgu.ka(kas,edu.trlE-l.rnuj linkinden 41C2FBBlX7 kodu ile dogrulayabiliısiniz.


