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MADDa l _(1) Bu Yöııergeniıı, ıı.ıııacı; 7 Nisaır 20l6 tarihJi 29677 sayılı Resırri

Gazete'de yayııırlaııaıı 6(ı9ti sayılı Kişisel Verileriıı Koı,unıııası Kıın.Lınu'ııiı. Kişisel Verileri

Korrılı:ııı Kııruımıı'tıun çıkarclığı ve 2tJ tlkiııı 20l7 tarilıli 3aZ24 sayılı Resııri Gıızete 'de

yayımlaııan Kişisel Voı:i]eı,in Silinnıesi, Yok Edilııesi veya Aıroııiırı I lale Cetirilnıesi [,:Iakkında

Yönetınelik'e, f)icle tJııiversitesi Kişisel Veriler,iır İşlenmesi ve Koruırınası Politikastna vo

Dic]c Üniversitesi Kişisel Veri Sakla,nta ve İmha Politikasııra uygtııı olarak,, I(VK-Kıınıııı ve

yöııetme]ik kııpsaınıııcla Üıriversite' de kişisel veri saklanla ve inılra siiı:eçleriııiıı yiirütülnıesi,

gerekli teclbirlerin alııı.ırrası ve Politikalar gereğince rıygulanacak prosectüıİerin yerine

getirilmesi aınacıyla,, veri scıruınlusrı Kı-ıruıır sıfa-tıyla Üniversite' de krırıılacak olaıı l(işisel

Vcrileri Koırıına Kurı_llu'ırurı kuruluş, görev, yetki ve çalışına esas]a,rıırı cliizenleıııektir.

Kapsam

MADD§ 2 -(l) Btı yöııerge Dic]e [jııiversitesi I(işisel Veri,lcı:i Korı"ıırıa Ktırulu'rır:ı

çalışı.na ı_ısul ve esasla.rıırı, görevleriııi. yetkileı:iıri ve soruınIııluklarıırı kapsar.

Dayanak

MADDE 3 _ (1) Bu yönerge; 669tl Stıyılı Kişisel Veriloriır Korıııııırası l(anunı"ı ile ilgili

M evzııat hi.ikii ınl eriııe d ayaırı l a rak tı azırl aın m 1 ştı f .

Tanımlar ve kısnltmalar

VIADDE 4 - (l) Bu yönergerie geçeır;

a) Açık rıza: E}elirli bir koııuya ilişkin, bilgileııclirilııreye dayaııaır ve özgür iradeyle

açıklaıraıı r\zay|1

b) Aıroniırı hfile getirırıe: I(işisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir

§uretto kinıliği bçlirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkileı,ıdirilenreyecek h6le

getirilırıe sini,

c) Üııiversite: f)icle tJııiversitesi'ııi,

ç) Yönerge ; Kişisel Veri]eri Koı:uııriı l(urı"ı]u Yiiııergesini,



d) Kişisel veri: ifinıliği beliı,li veya belirlenebi]iı,gerçek kişiye ili$<iıı her türlü bilgiyi

(Bu politika kırpsaınıırcla "Kişisel Veri" ifac]esi uygun clüştiiği,i ölçiide "Özel Nitelikli Kişisel

Verileri cle k.apsar.),

e) Kişisel verilerin işlenrıresi: Kişisel veı:ileriıı tamırırıeıı veya kısırren otoırratik olan ya

c{a he,rlrangi 1ıir veri kayıt siste.ııı.iniır parçasl rılmak kaydıyla cıtrım.atik olınayan yollarla elde

e<Jilnıesi, kayüledil,mesi, clepolanınası, ırrrılrat-aza eclilnıesi, değiştirilıııesi, yenicten

clüzenlenmesi, açıklanması, alçtarılması, d.evral,ııı.ması, elde edilebilir hAle getirilıııesi,

sınıflaııciırılması ya da. kı_ülanılmasrı:ıın engellenmesi gibi ver.iler tizerinde gerçekleŞtirileır ]-ıer

tiiı{ü işlemi,

f) Kişisel veri sırlribi: Kişisel verileri Ün.iversite tarafiırdan veya Üıriveı,site adııra işleıııc'

sokrılaıı gerçek kişiyi,

g) Krırul: Dicle İjııiversitesi Kişisel Verileri K.cıı-unrıı Krıruluıru.,

ğ) Krıruırr; Kişisel Verileri Koıııı:ııa Kunıııııııııı,

h) KVI( fJ[izeırlenıeleri: 669ti sayılı l(şisel Verileriır Korrın,ması Kaııiııııı ilc kiŞisel

verilerin koruırıı:ıasıııa yöırelik yöııetınelik, tebliğ ve ilgili nre vzuııt, I(işisel Veri]eriıı Koıuıııııası

Kunılu kararlırrı, ırıahkeırre karaı{arı ile verileriıı korıuımasıı,ıa yiiııelik ı-ıygulaııüiliı"

u]rıslararası aıılaşmaları ve diğer her ti"iılii mevzlıatı,

ı) KVKK : 7 Nisan 2016 tarihli29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı

Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

i) Özel nitelikli kişisel veı:i: [rk, ehıik köken, siyasi düşüııce, felsefi inıınç, diıı, ınezlrep

veya diğe,r inaııçlaı:, kılık kıyaf.et, clerıı.ek, vakıf ya cla sencİika iiyeliği, sıığlıl<, cinse] lrııyat, cezıı

ırrahkııııriyeti ve giivenlik tedlıir]eı:iyle ilgili veriler iie biyometrik ve geııetik veriIeri,

j) Politikalar: Dicle Üniversitesi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

ile Dicle Üniversitesi Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasını,

k) Veri işleyeıı: Veı:i sorumlıısrıııuır vercİiği yetkiye dayaııarak onıın ııdına kişisel veri

İşleyeı:ı gerçek ve tiizel kişİyi,

l) Veri kayıt sisteı:ıi: Kişisel verjIeı:iıı belirli kriterlere giire yapılaııdırılarak işleııdiği

kayıt sisteırıini,

ıı) Veri ilgilisi başvı.ıru fbrmu: Kişisel veri sahipleriniı"ı lıaklarını l<ıılIanıı'ıak için

yapacakları lıaşvrıı,ıiyrı içeren, 6698 sayılı Kişiscl Veı:ileri,n Korunmıısı Kaı:ırınuııa ve Kişisel

Verileri Kcırıurıa K.uır-uıııunun çıkardığı Vcri Scıruınlusuıııı Başvı"ıru Usul ve Hsasları l":Iakkıııda

Tel,ıliğe Lıygun olarak hazırlaırıııış, ilgili kişi (Kişiscl Veri İlglllsi') tara{iı,ıdan vçı,i sorunrlusuırıı

yapılacak başvrırulariı ilişkin başvurrı {brmu'nu,

n) Veı:i soruıılıısı_ı: Kişiscl verileriır işleıınıe aırıaçlarını ve vasıtailarını belirlcy,,çJ.biV$tül';,,

lcayıt sistenrinin kurulnrasıııcian ve yöııetilıııesincloır sorunilu olan gerçek veya ttır.lüİrİcl,Çiİlltfl-,lil,ı; 
''ır,
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Bu yöııergette Dicle Ünivers.itesi Rek,törliiğü tarafiııdaıı yetkilendiııleıı I-]icle Üııiversitesi Bilgi

İşle,nı Daire Başkaırlığı'ıu,

o) Veı:i sorumlusı"ı irtilıat kişisi: İrtibat kişisi, veri sorunılusuıırı Kanuır ve Yöııehırelik

htil«inılerine göre teırısile yetlrili değilcliı:. İrtilıat kişisi, ilgili kişileriı,ı veri soı-ı-ıııılrısuntı

yönelteceği taleplerin cevaplanclırılırıası lçonusunda iletişiıni sağlar. KVKK ııyarınca Veri

srıruııılıısıınıın ilgili kıinrııı,nıaclcleleri kapsamınclaki görevleriııi yeı:iııe getirırıek iizere ataırınıŞ

gerçei< kişiyi,

ö) Yönetmelik: Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun çıkardığı ve 28 Ekim 2017 tarlh|i

30224 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya

Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik'i,

p) Veri sorumluları sicili: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu gözetiminde BaŞkanlık

tarafindan kamuya açık olarak tutulan sicili,

r) t-itıstiııg: I(işi ve organizasyoırlaı:a ait web siteleriırin ve sayfalarınııı kesİrtisiz bir

şekilde iırtemet tizeriııde yayınlanınasııra olanak tanlyan, güçlü cİoııanım ve yazılıınsal ıveb

sunucul.a.rıırın birleşiıni ile oluşturulmrış bir web sitesi yayuılanra }rizııetiııi,

s) IJrıIııt sistemi: Sunucu, delıolaırra, veritırlıııııı, ığ. yazılıırı.. aırırliz ve ırrakine zel<flsı

gibi L"ıilgi işleııı lıizırıetlçriııin, iııterırct talıaı:lı bulut bilişiın ağı ilo kul]ırırıcılat'. arasıırdıı kaYnak

paylaşıırııııı sağlayan oııliııe lıiznıet tıirünii,

ş) Ziyaretçi: tjniversite'ı,ıiır salıip ııldtığu fiziksel yerleşkelere çeşitli aı-ııaçlarla girnıiŞ

ıılaır veya Üıriveı:site'ırin iııteı:net sitelerini ziyaret edeıı gerçek kişileri, if,adc cdtı',

ixixci nöıüivı

Kurulun O|uşumu

Kişisel verileri koruma kıırulu

MADDE 5 _ (ü) Kurı_ıl, KVK Dtizeıılenıeleı:i kapsaıırıııclaki yiikriıııli,ittikleı,ini yeriııe

getirıırek, Politikaların uygulaıııı]asınl sağlaırıak ve cieııet]eınek, bı-ınların işleyişiııe yöırelik

öneri]eı:de bulı_u:ınrak üzçı:e Üııiversitgıriır Relttörı"i tııralj,ndan görevlcııciiriliı:. Kurııl; Üniversite

KVK ıııevz;uatı kapsaııııırcia cleııetiııı, uyuıırlrıluk vg siirdiirtilebilir etkiııliği sağlaııak,la

görevlidiı".

(2) Kuıul Başkanı Rektör Yarclıılıcısıclır, Kurul Üyelerinin görev ciağılıııılaı'ı,

koınisyonclaır üye çıkırrılıııası veya görevIeı"ıı{irilııesi Kurul Başkaııııııır önerisi ilc Rektör

tarafi ndan gerçekl eştirilir.

(3) Geırcl Sekreter, Geııel Sekreteı,

lı}aşkaııları, }lastaıreler Başlıekiıııi, Yıizı İşleri

Yarclııııcıları, l Iı-ıkul< M
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Miidürü Kuıuluıı doğal iiyeleri olup kendi l,ıiriıııiııdeıı, kişisel veri işleme ilgisi olaıı ya da

olabilecek alaırıııda yetkiıı eıı az bir persc,ıııel görevleırclirilir. Gerektiğinde krırulrııı tiye sayısı

artırılabilir.

(4) Kuruluır sekreterya göreviı"ıi Dicle Üııiversitesi ,Bilgi İşlem Daire tsaşka,nlığı

ytirütecoktir.

Veri sorumlusu irtibat kişisi

MADDE, 6 - (] ) Veri soruınlusu irtibat l<işisi, KVKK uya,flı]ça Veri Soıumlusunun ilgili
kaırrı.ır nıaclcleleri kapsıiınıııclaki görevleriııi yerine getiımek ve Üniversite'niıı Krıı-unı ile cıIaır

ilişkilerini yüı:ütnrei< tizere görevleı:ıdiriInıiş kişid.ir.

Üyeler

N(ADDE 7 - (1) Üyeleı:in krırı"ıl içeıisindeki görevleri aşağıdaki şekildedir:

Kurııl Başkanı: Kurulırır giirev ve sorrııılııluklarınııı yerine getiı:ilırıesiııcien,
k.ooı,dinasyoırııırd.aıı, toplaııırıasıııüla.n, kuıul kararlaı:ııı ytirtitiilıı,ıesiıriır sağla.ıııı'ııısından,
yöıı eti ş iırı ve iletişi nı,indeır soı:uıırlııclur.
Genel Sekreteı,/Yırrclııııcıları: Kurııl tıaşkanı beraberinde kı"ıruluır grirev ve

sorumluluklarıııııı yeri,ne getirilmesiı:deı:ı, kooı:dinasycı,nuııtlaı:ı, toplaı:ınraısından, krırul
kararlarıır yürtitülııesiııiıı sağlannrasıııc{aır, ycınetişim ve iletişiııriı-ıcleıı scırııınIudrır.

lluk,uk Müşaviri: Üıriversite'dc KVKJ( ilc ilgili oluşalıilecek talepler ı,e ihlallerle ilgili
hukulci işleıııleri yiirtitür. Kişisel Verileri Korı-ınra Kurı;l k;ırarlıırıııın takibiııi yapar ve

deği ş ikli k ciunıırı utı cla kunı l ba şkaırı n ı lıi 1 gi len cl irir.
tsilgi İşlem Daiı:e l3ıışkanı: KVKK'ya uyum sağlaııabilıııesiiçiır gereklitckı:ıik tec,lbiı{eri

değerlendirir varsıi gereksiırinr|cri belirlcr vc Kuıula rapcırlar, Keırcli Biriııriylc ilgili
KV KK uyu m ve clcn etiıı:ıi ırdeır so rırı:ırl u ciu r.

Daire Başkaııları : I(endi birinıiyle ilgili KVKK rıyrıııı ve clenetirniııdeır scıruı:ıl.udrır.

I-Iastaıreler BaşIrekiıııi: Ke,ndi biriı:ııiyle ilgili KVKI( uyutlı ve ı,le netiıııiırden
sorunrl udur.
Yazı İşleri Müciürii: Keırdi birinıiyle ilgili KVKK uyrııır ve deıretiıııincleır scırııırrlrıdı"ır,

İlgili Persoııel: KVKI('ya uyuıı] sağlanabiIıııesi içiır Krırııl tarııflnclaır belirleıren oIası

tekııik tedbirleı:iıı ve clrıyrırularııı gerektiğincle bilişinı sisteırıleri tizerincie/i"izerjırcleıı

a,.|ıııır,ıasıııı ve tıygulanrııasıırı koordiııe eder. Birinıiyle ilgili KVKK uyum ve

denetiııinden de scırumludrır.

üçüNcü nöı,üırı
Görev ve sorunrluluklar

Kurulun görevleri

MADDE S - (l) Kişisel verilerin koıuııınasr, saklaıııııası, işlenıırcsi ve kişisel verileri

silıııe, yok etıııe ve aııcıııinı lıalc getiı,ıııe süreçleriııin işletilı,ııesiııdcn kuırıl soırııılııclut. Brı

kapsanıcia gerekli proscdtir k,ııırıl tarafiııdan oluştrırıı]ur ve anılaı,ı prosedüıtiır uygulanınasını

sağlaı:. Kişisel verilere ilişlciır ırı,evzuırtta bir değişiklik nıeydana gelirse, yeııi düzeçl",,,,rl,fltoıip,,*,

uyut]:ı içiır Üniversite içi fba.liyctleriıı yapılırıasıırı sağlar. ,,i]'' ı+"".l$*ıt*ru* 
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(2) Kurul, kişisel veriIeı:iıı eırvaııterini hazırla.r. (KVI« ııı.l6/3) Kişisel verileriıı

eııvaırteriııi periyociik cı]arıık gtinceller. (KVKK ııı.l6/4) Kişisel r,erileriıı eııvaııterini Veri
sorumluları siciline bildirir ve giiııcel tutıılı"ıra.sıırı sağlar. (KVI(K nı.1614} Sicil ile yazışıııaları

yapaf v§ yaaşnalau sakla,r. (KVKI( m..l6)

(3) Kıırul, kişisel verileri işleycn üçiiırcü taraf.lar ise tııı taraf,larla yapılacak siizleşıııeleri

koııtriıl eder. Kişisel veriIeriıı koıuıııırıısı kapsaırııııcla uyuıııluluğtınıı teyit eder. Üçiincii taı:afları

cleııetletir. (}:Iosting lıiznreti veren,ler, e posta hizıneti vereıı,|er vlı.) (KVKl( nı.8)

(4) Ku.rul, kişisel verile.ri işleyeır gerçek ve tüzel kişileri belirler ve yetkilendirir. (Öıııek:

Borclo ve özltilç işleri takip eclerı Perscıırel Daire }Jaşkaıılığı, İdari vş M.alj İşler Daire tsaşkan[ığı,

Ziyaretçi bilgileri aIan kapı güveırlik. personelIeri, vlr.)

kurulun soru ınluiul<ları

MADDE 9 - (1) Kı-rıul, tJııiversjte içerisincle bulrınan tiinı kişisel verileriıı koı:unnrasıırıı

yöırelik teknik ve idari öırleıııleı:i alıırak, gelişıncleri ve iclari laaliyetleı,i siirekli takip etınekle

ve gerekli proseciiirleri lıazırlayarak Üııiversite içerisinc,le duyrıınıalç ve buıılırra rıyrılnııısıtıı

sağlaırıak ve cleıretleıııekle yüküırıliidür. Kı"ırııl, kişisel verilcriıı l<oı:tııırnası kapsaııııırcla lıelirli
periyotlarda cienetiırılerin yapılıııasını sağJaı:. (Bu denetinıler dış lıizıııet alınıı yönteırıiyle veya

koınisyoıı tarafiııclaı:ı rıliıştunılır[ıilecek bu ]<oııtıda eğitinr alı,ırış yeterlilik sertit]i<alıırına saJrip

bir ekip ile gerçekleştirilebilir,) l(işisçl vşri]eriıı konııınıası iIe ilgili, iist yöııetiıııi periyoclik

r.ılarak toplayarak lreıı"ı ıııevcı-ıt dıırıııııun 1ıenr de riskleriıı gtiriişiiJırıesiıri sağlar. Kıırul; İlk

toplaııtıda Kuriıl taraflııdaır o giiııe kadar yııyııılaıııııış olan l(işisel Verileriıı Korı"ııınrıısı Kuı:ı.ıl

karar]ıırıırı gözcleıı geçirir vc Üııiversite için gerckli çalışıı"ıalar karara bağlanır. İlgiIi Kırııl
Kıırarlaı:ına "https://kr,kk.gov.tı:" inte rıret sitesiııclen aı:ama yapılarak ı"ıIaşılabilir. .Kıırul, yapılaır

toplantı katılııırcıları ve kararlarıırı ıslıık iırıza ile alarak dosyalar. l(işisel verileriıı koıTııınıası

ile ilgili biriıııieti periyoıiik olaı:ak poı,taldan / kuırıııı"ısal e posta / dı"ıyrıru ile bilgilendirir.

(2) KurııJ, tüırı kişisel veri işleıııe süı:eçleri bakıırrıırdaıı Aydııılatnıa Yükiinıltiliiğiiniin
yeı:iııe getirilı:ıesiıri rre gerektiğiırde tıçık, rızaırıır a|ııııııasıııt ve ııııılıiifazasıırı sağlamakJa

yükiimliicitir.

(3) Kurul kişisel verilerin elcle eclilırıesi sırasıırcla;

a) Veri sorı"ınılıı.sıı.ırıııı kiınliği koırı"ısı"ıııdıı lıilgi veriln,ıesiııi sağlar. (KVKK nı.10)

b) Kişisel vcrilerin işleırırıe aırıaçlarıırııı; bclirli, meşru

sağla:r. (KVKK ın,4l2.c)

c) İşleneıı kişisel veriletin l<iııılero ve lıangi aırıaçla

verilnıesini sağlar, (KVKK m.l0/1 .c)

ve açık aııaçlar içiıı olıııasını

aktarılacağınııı lrakkında bilgi

ç) Kişisel veri toplaıııa yöııtemini ve lıukuki scbebi lıakkıııda bilgi
(KVKJ( ıır, l0/1.ç)



(4) Kıırul kişisel verileriır işleııınesi içiıı kişiniıı açık rızasınıır alıırırıa Yollarıııı belirleı:,

uygulatıı: ve deıretler. (KVKK ın.5/l)

(5) Öze1 nitelikli kişisel vetilerİr kayıt altıııa, alın.nıası clrırı"ıırruırda açık rızeinın

alınnrasını miıtlaka garaııti ecter. (KVKK m.6)

(6) K.işisel veri brılut sisteınleriııcle tı.ıtulacak ise veya yrırtclışı,nda saklaı'ıacak ise kiŞisel

veri sahibinin .mııtlaka açık rızasınıı:ı ıılınıı:ıasıııı sağlar. Kişisel ver.iırin aktarılacağı Yalraırcr

ülkeııiıı kuru]ca ilaıı ecİilcliğiııclen eırrin olrır. (KVKK ın.912 ve 9l3)

(7) Kişisçl verileriır tiçü,ncü taraf'lara aktarılınası clrıru.ını-ıırda paylaŞılacak Yerin/nıakaın

statüsüne göre veri sahibiırclen açık rıza alıırıp alıırınayacağı belirlenir. AŞağıdaki Şartlaı:dan

[ı.irin.iır varlığı iıEliırc{e, ilgili lcişinin açık rlzast alatlııraksızııı kişisel ve,rileriıriıı iŞlenıııesi

ıııiiııılçiincliir: (KVKK ın. 5/2)

a) Kaııuıılarda açıkça öngöriilıııesi,

b) Fiili imk§nsızlık ııecİeııiyle rtzasını açıklayamııyacak duruında buluıaıi VOYa rlza§ına

hukuki geçerlilik tan,ınmayıııı kişiııin kendisinin ya da lıir başkasıı,ıın lrayatl VeYa bedeıı

bütiinl üğtinii ıı koırı ıı,m as ı i çiır zoruııl u oln:ıas ı,

c) Rir sözleşıııeııiır kı_ırtılı:rası veya ifasıyla clcığruclaıı cloğırıya ilgili olınasl kaYdıYla,

sözleşnreıriıı taraflarına ait kişisel verileriıı işleırmesiniıı gerekli olıııasl,

ç) Ver.i sırrrımlrısıııırıı:ı }ırıkrıki yüküınlri|i.iğünti yerine getirebilırıesi iÇin zorrrıılu olıııaSı,

Cİ) İl gil i kişi ırin kendisi tara{ ıııdaır g1 eİli| ("ıştiri lmiş o lırıası,

e) Biı: hal<kın tesisi, kullanılırıasl v§ya kcırııırı:ıra,sı içiıı veri işleıııeııiır zorunlıı o]ıı]tıSl.

f) İıgiıi kişiniıı teınçl l-ıalç ve özgürliikleriııe zarar vcrıııeılıek kaydıYla, veti

sorum],ıısııırr1n meşru ıneııfaatleri içiı,ı veı:i işlennıesi,ni,n zOrrınlu olııı,ası.,

(8) Kişisel veı:i heın yurtdışına aktarılacak }.ıem de açık ı:ızır alııımaııılŞ İse; veriııİı:ı

akiarılacağı yeı:de yeteıli kortrııranııı o]ırıası veya yeterli konıma olnıııması clrınııııııııda,

Türkiye,cleki ve ilgili yabaııcı üılkecleki veri scırumluIaııııın yeterli lıir koırıııaYı Yazılı olarak

taalılıüt etmeleri ve krinıluıı izırinin alınması dtrruıırrındır paylaşılıırasıırı koordiıle ecler. (I(VKK

ııı.912\

(9) Açık rıza alınnıası gerel<eır hallerdc veriyi paylaşacak kişi, bı"ı veriYi PaYlaŞacağı

yeriır, atnaclnln yazılı ve onayh olnııısı rirırumuııda veı:iyi paylaşabiIir. PaYlaŞılacak veriYle

ilgili kişiııin keııclisinitı rı.zıısııııır alınıp ahıııııactığı koııtrol ectilir ve belgeleııcİirilir. Hukuk

Müşavirliği ve veri sonımlusı_ı onayı alıııclıktaıı sonra paylaşılıııasını sıığlatır,

(l0) Ller clurumdır lıa.ngi veı:iniır paylaşıldığınıır kayclı ve aşağıdaki stati.iYe ııYaıı üÇtiııcii

tata{larıır geçerli üjsası Lıygtıır oidııltlarıııı ltayıt ııltıırıı alır.



(l l) Kurul, kişisel veri sahipleriııiıı başvurulatıııı değerleııcliıiı,ve başvuırılaı"a cevap içiıı
Üııiversite içerisiııde korırdinasyoıru sağlar, Kişisel VeriIeı:iıı Korrııı.nıası Kıırulu ile iletişiııı
lıaliı-ıde olrııııııası gerekeır cluuırılarda gerekli koordinasyonu ve iletişimi sıığlar.

(l2) Kurııl, kişisel veri sahibiıriıı haşvurıııası ira]iııcle veri sorı:ırılıısu iı,tibat kişisi
ta.rafiııdaır aşağıclakikişi haklarınıır yeı:iıre getirilıııesin,[ eıı geç cıtrız gün içinde sağlar: (KVKK
ııı. l3/2)

a) Kişiııin ]<endi kişisel verisiııin işlenip işleıımcxliğini bildirnıe, (KVI(K nı.l l/l.a)

b) Kişisel verileri işlennıişse brına ilişkin bilgi vernıe, (t(VKK nı.1l/1.b)

c)Kişiscl verisinin işleırıne aınacını vğ buıılarııı at]la.ctna uygtıtı kullaıııIıp
lçullanılıııadığıııı bilclirırıe, (I(VKK ın. l l/1,c)

ç) Yuıtiçi veya yuu:tclışında kişiseI verileriıı aktarılc,lığı iiçtincü kişileı,i bilclirıne, (KVKK
m.l l/l .ç ve f)

d) Kişisel verileriıı eksilç veya yaıılış işleırırıesi cllıruııruırcla, brıırIaı:ıı:ı ciiizeltilııre

taleplerini alnıa ve işlem tanıamlaııı,lığıııda geri döniiş yapıTla, (KVKK nı..l l/1.d)

e) K.işiniıı, kişisel biIgisiııi silnre veya yok etme talepleriııi alırıa v§ jşleı-ıı

taırıaınlanciığıııda geri döııliş yapna, (KVKK nı,l 1/1.e)

f) İşleııen verileriıı .nrüiırhasıraıı otcınrati]< sisteııler vasıtasıyla aıııilizler soıırıcı.ı veri

sahibinin ke,ndi aleylıine sonuç çıkması durıınruııcia itiı,az etırıesi talepleriıri alıııa ve işlem

taııraırılaııdığıııda geı:i döırüş yapma (KVKK ıır. l 1/1 .g)

g) Kişisel veriniır kaırrıırtr aykırı olarak iş|eııip işlenıı"ıediği lçoııtrrıl ctııı.e ve kişicleı:ı geleıı

talep.leri takip etıne ve soıırıçlanc]ırırra. (KVKK nı. l l/ l .ğ, KVKI( ııı. l 2i l ,a)

(J3) Kıuul, kişisel verileriıı korıııııııası, sııl<lııırıııası, işleııınesi ve iııılrası süiı:eçleriııin

KVI(I('ııa ve Politi]çalaı:a uyunru yöııüııde bir eksikliğiır veya riskin tespit eciilırıesi haliırde

giderilmesi içiır gerekli öıılenıIeri alır. Brı kapsamcla Krırul, keııciisiırç ı:aporlaııırır her bir yeni

işle,me süı:eciıriıı deııetiıni,ni yapar.

(14) Kişise] veı:ilerin iIgili nrevzuatlarcla cingiıı"tilen veya [şleııclikleri aıııaç için gerelcli

tılaıı süreyi belirler. (KVKK ııı.4l2.d)

( l 5) Kişiscl Verilerin Silinnresi, Yok l]dilnıesi veya Aı,ıcıı,ıitıı i"lıile GctiriInıesi } Iakkında

Yönetıııelik'iıı LI12 madclesi uya,rıncıl. altı ayı geçılleyecek periyotlardeı. işleııeıı kişisel verileri
deıretleyerek, siliıııııesi, iınlra edilıııesi veya arıoıriın hale getirilıııesi gereken kişisel verileriıı
silinııre si, yok cdilıııesi veya aıroıriıır hale getirilıııesini sağlaı,,

( t6) Kişisel verileriıı siliırınesi, yok eclilııesi ve aırcıniıı lıalg getirilırıesiyle ilgiIi yapılaıı
btitüıi işIeınlerin kayıt altıııiı alıırırı.asını sağlar ve söz koııusu kayıtlıırııi, diğer hukuki
yiikiiı:ıılültikler1ıariçolınakiizerekanunisürtleriçerisiı"ıdcsak]aırınasınısağIar.
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(l7) Aşağıdaki gerekçelertleır lıerhangi biıi olduğuııda; kişisel veriııİır sİlİırmesİ, Yok

eclilınesi veya aıırııriıııleştirilniesiı:ıi, yiiııetmeliklercle [ıelirleııeıı ı"ısııl ve esaslıır ÇerÇevesiırıle

sağlar: KVKI( ıır.7, Yöııetııelik nı l2.)

a) İşleıırııesiıı i gerekti ren sebepleı,iır ortaclan kalknrası lraliııde,

b) Süresi doln-ıası lralincle,

c) Veri ilgilisinin talebi lıa]iııde.

(1s) Krırı_ıl, Üniversite'ni.n çalışaııları taratiııdıııı kendisine raporlanaır KVI(

Düzenlenreleriııe ve pcılitikalarcla belirtilen tısrıl ve esasla.ra aykırı olcıuğuıııı diişüırclüğü iş,

işleııı yalıut eyleınler ile iJgili ihiale yöııelik I(VK Dtizeıılenıeleriıre ve Politikalaı:a iıygı"ııı

şekilde eyleııı planı oirışttırrır. Kuırrl, korıuya ilişki,n yürtirlükteki ınevzuat ]rtikiinılerini diklÇate

alarak iLılalc ilişkin Kişisel Veri Sahibiıre veya Kuı.ııııı'a yapılacak bilcliı:iıııi lrazırlaı', Kırııııı ile

yapılac ak yazı ş1],ıa v e i l eti ş iıııi yiiriitiir.

(l9) Kişisel Verileri l(iıruırra Kurırluıruır isteyeceği lıelge ve bİlgilerİ l5 takvim gtinii

içiııde gön<lerir ve gerektiğiır<ie yerincle iııceleıne yapılıırasııra iınk6ır sağIatlr. (I(VKK ııı. t5/3)

(20) şiknyet duruııruııda veya herlrangi bir neıtenle I(şİset Verİlerİ Koruıııa Kuı:lıluıruıı

tespit ettiği lı,ııkrıka aykırılıklaıLa ilgili Kuı,ı.ılun tebliğleriııi takip eder ve Kuıulun bıı lÇcınudaki

kararıırııı tıtuz güıı içerisincle yeriıre getiı,ilmesiııi sağlar. (IilKK ıı. i5/5)

(2l) Kunıl, kişisel verilerin lrı,ıkuka Lıyguıl ıılarak işlennresi ve imhası ile hrıkuka aykırı

erişitıin önleıımesi ıiırıacıylıi Üniversite çalışanlarınııı bilgilenciirilıııesiııj. sağlar. Üniversite'de

kişisel verilcre crişııresi gereken çalışaıılarıır söz konusu kişisel verilere eriŞin-ıini sağlaınak

adına gerekli proseciürleı: oluşttırulrır, buııtııı olııştrırulırrası ve rıygulanıııasındalı Kuıııl

sorı.ıırrlrıdur, Özel nitelikli kişisel verilere erişinı yetkisiniır verildiği sıııırlı çalışanlara ait liste

vo listeniı:ı tııkibi Kurul tarafindaıı yapılır.

nönnüNcü nöıünı
Çeşitli Hükümler

Yürürlük

MADDE l0 _ (.1) Bu İç Yönerge, f)icle Üııiversitesi Senatosu'nda kabul edildiği tarihte
iyururıuge gıro[. ıç yöııergede yapılacak değişikl.ikler ve yöııerge düzenleııesi c'le aynı usule

tabidir,

Yürütme

MA.DDE l1 _ (1) t}u Yönetge lıüküınlerini, f)icle Ünivetsitesi Rcktörü yürüttir.
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