İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
UYGULAMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

(Kabulü:12.09.2018 tarih ve 13 sayılı Senato Kararı)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelik gereği uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki tüm idari ve
akademik birimleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3– (1) Bu Yönerge, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen terim ve kavramlar şunları ifade eder;
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, ilgili
kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer
bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak verdiği onay beyanıdır.
Anonim hale getirme: Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri
alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir.
Kişisel veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel
kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir.
Maskeleme: Kişisel verilerin belli alanlarının silinerek veya yıldızlanarak kişiyi belirtemez hale
getirilmesidir. Örneğin, kişinin kredi kartı numarasının bir kısmının yıldızlanması durumunda
maskeleme söz konusudur. (6698 **** **** 0006)
Özel nitelikli kişisel veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer
inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve
güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Üniversite yetkilisi: Üniversite rektörlük yetkilileri ile diğer yetkili gerçek kişiler.
Tedarikçi: Üniversitemizin faaliyetlerini yürütürken Üniversitemizin emir ve talimatlarına uygun
olarak sözleşme temelli olarak Üniversitemize hizmet sunan taraflar.
Toplulaştırma/Kümülatif Data oluşturma: Verilerin kümülatif hale getirilerek toplam değerlerin
yansıtılmasını ifade eder. Örneğin, şirkette kadın çalışan sayısının Z adet olması ve sayının %40’ının
üniversite mezunu, %60’ının yüksek lisans mezunu olmasına ilişkin veriler anonim hâle getirilmiştir.
Üçüncü kişi: Politika kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel verileri politika
kapsamında işlenen gerçek kişiler.
Veri: Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done.
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve
tüzel kişi.
Veri Karması: Veri kümesi içinde değerlerin karıştırılarak toplam faydaya zarar vermeden kişilerin
tespit edilebilirlik özelliğinin yok edilmesini ifade eder. Yaş ortalaması alınmak istenen bir sınıfta
kişilerin yaşlarını gösteren değerlerin birbirleriyle değiştirilmesi durumunda veri karması yapılmıştır.
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Veri türetme: Mevcuttaki detay verilerin daha genel karşılıklarıyla değiştirilmesidir. Örneğin, doğum
tarihi bilgisinin Gün/Ay/Yıl detaylarının yerine kişinin direkt yaşının yazılması durumunda veri
türetmek suretiyle anonimleştirme yapılmıştır.
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir
şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi.
Ziyaretçi: Üniversitemizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan,
etkinliklerimize katılan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.
KVK Kanunu: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli
ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Anayasa: 9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 7 Kasım 1982 tarihli ve
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.
KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi.
Türk Borçlar Kanunu: 4 Şubat 2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 11 Ocak
2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu.
Türk Ceza Kanunu: 12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 26 Eylül 2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hususlar
MADDE 5- (1) Üniversite, veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 12. Maddesine uygun olarak,
işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı
olarak erişilmesini önlemek ve verilerin korunmasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya
yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almak, bu kapsamda denetimleri yapmak veya yaptırmakla
görevlidir. Veri sorumlusunun genel olarak görevleri şunlardır;
a) Veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesinden; veri kayıt sistemine işlenen kişisel
verilerin veri kayıt sistemine doğru bir şekilde kaydedilmesinden ve bu verilerin
güvenliğinin sağlanmasından ve Üniversite içinde ve dışında verilerin mevzuata uygun
şekilde paylaşılmasından ve güvenliğinin sağlanmasından sorumludur.
b) Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama
maliyetine göre teknik ve idari tedbirleri alır. Personellerin öğrendikleri kişisel verileri KVK
Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında
kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği
konusunda bilgilendirir.
c) Kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını
veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği,
teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirleri alır.
d) Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini,
kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama
maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri alır.
e) KVK Kanunu’nun 12. Maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan
yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel
veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütür.
f) Kişisel veri işlerken KVK Kanunu’nun 4.maddesi gereğince hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun hareket eder, kişisel verilerin doğru ve güncel işlenmesini sağlar, kişisel
verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işler, kişisel verileri amaçla bağlantılı, sınırlı ve
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ölçülü bir bicimde işler ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli
olan süre kadar muhafaza eder.
g) Kişisel verileri, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan düzenlemelere uygun olarak
işler.
h) Özel nitelikli kişisel verileri, KVK Kanunu’nun 6.maddesinde yer alan düzenlemelere
uygun olarak işler.
i) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri resen veya ilgili
kişinin talebi üzerine veri sorumlusu siler, yok eder veya anonim hâle getirir.
j) Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmasında KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde
yer alan düzenlemelere uygun olarak hareket eder.
k) KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatır.
l) Veri sahiplerinin kendilerine yönelttiği başvuruları KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun
olarak cevaplandırır.
m) KVK Kanunu’nun 16. maddesi gereğince veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğünü
yerine getirir.
n) Veri sahibinin haklarına ilişkin talepleri KVK Kanunu’nun 13. Maddesi gereği otuz gün
içinde cevaplandırır.
(2) Üniversite, KVK Kanunu’ndaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bir kişiyi görevlendirebilir.
Bu kişi Üniversite’nin Mütevelli Heyeti tarafından seçilir.
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hususlar
MADDE 6- (1) Üniversite, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun
olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve
gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir
biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunur. Kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme
amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza eder. KVK Kanunu’nun 5. maddeleri
gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki
şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işler. KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel
nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket eder. KVK
Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda
öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranır. Bu hususlara
ilişkin veri işleyenin görevleri şunlardır;
a) Veri İşleyen, Anayasa’nın 20. maddesi ile KVK Kanunu’nun 4. maddesi çerçevesinde,
kişisel verileri veri kayıt sistemine işlemek ile görevlidir.
b) Veri işleyen, bu işlemi yaparken, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmeli,
kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık ilkesine uygun olarak sadece ilgili amacın
gerçekleştirilmesinin gerektirdiği ölçüde bu işlemi yapmalı, bu ölçünün ötesine
geçmemelidir.
c) Veri işleyen, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate
alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamalı, bunun için gerekli
tedbirleri almalıdır.
d) Veri işlenmeden önce veri işleyen, bunun meşru ve hukuka uygun bir amaç ile yaptığını
kesin olarak belirlemelidir. Kişisel veriler, sunulmakta olan hizmetle bağlantılı ve bunlar
için gerekli olan kadar işlenmelidir. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel
veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmalıdır.
e) Veri işleyen, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir
şekilde işlemeli ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan
kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmalıdır.
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f) Kişisel veriler, ancak mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza edilmelidir. Bu nedenle, öncelikle mevzuatta kişisel verilerin saklanması
için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilip, bu süre belirlenmişse bu süreye riayet
edilmeli, belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
saklanmalıdır.
g) Veri işleyenin, kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda
geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu Üniversitenin tedarikçi, iş
ortağı gibi çeşitli sıfatlarla ilişkide olduğu veri işleyen kurumlara veri işleme konusunda
gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu bir şekilde sözleşmesel olarak yükletilir.
Veri sahibinin haklarının gözetilmesi
MADDE 7- (1) Üniversite, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri
sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak
gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Kişisel veri sahipleri aşağıda
sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak veya kisiselveri@gelisim.edu.tr adresine mail
göndererek Üniversiteye iletmeleri durumunda Üniversite talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede
ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, Üniversite tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınır. Kişisel veri sahipleri;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
f) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
(2) Kişiler, KVK Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarını kullanmakla
ilgili taleplerini yazılı olarak Üniversiteye iletmelidir. Kişiler yukarıda belirtilen haklarını kullanmak
için, kimliklerini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediği haklarına yönelik açıklamalarıyla
birlikte taleplerini, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen hangi haklarının kullanımına ilişkin
olduğunu da belirterek Üniversiteye iletmelidir.
Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması
MADDE 8- (1) KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin
mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik
köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya
da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile
biyometrik ve genetik verilerdir. Üniversite tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak
belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle
davranılır. Bu kapsamda, Üniversite tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari
tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler sağlanır.
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Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi
MADDE 9- (1) Üniversite, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde
edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatır. Bu kapsamda Üniversite tarafından kişisel veri
sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Üniversitenin kimliğini, kişisel verilerin hangi
amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri
toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi
kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapılır. Üniversite, Anayasa’nın 20. ve KVK
Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli
bilgilendirmeyi yapar. Üniversite KVK Kanunu’ndaki tüm hususlar ile başta “hukuka ve dürüstlük”
kuralına uygun kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu kişisel veri sahipleri ile ilgililere işbu
uygulama usul ve esasları başta olmak üzere çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel
veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı
sağlar. Üniversite, ilgili kişileri; kişilerin “açık rıza”sına başvurduğu zamanlar başta olmak üzere kendi
faaliyetleri ve kanundaki hususlar hakkında bilgilendirir.
Kişisel verilerin, KVK Kanunu’nun 5. Maddesinde Belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartlarından Bir
veya Birkaçına Dayalı ve Bu Şartlarla Sınırlı Olarak İşleme
MADDE 10- (1) Üniversite, Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen
hallerde veya kişinin açık rızasıyla işler. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı
durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen
şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin
dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda yer alan şartlar
uygulanır.
a) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması: Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri
sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin,
bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Kişisel verilerin, kişisel veri
sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, öğrenci, mezun, çalışan aday, yetkili
ve ziyaretçilerden ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.
b) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi: Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi
halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.
c) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması: Fiili imkânsızlık
nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan
kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel
verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
d) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması: Bir sözleşmenin kurulması
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
e) Üniversitenin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi: Üniversitenin veri sorumlusu
olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri
sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
f) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi: Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi
tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.
g) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması: Bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel
verileri işlenebilecektir.
h) Üniversitenin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması: Kişisel veri sahibinin
temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Üniversitenin meşru menfaatleri için veri
işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
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Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
MADDE 11- (1) Üniversite tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel
verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere uygun davranılır. KVK
Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa
sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik
köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya
da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile
biyometrik ve genetik verilerdir. KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Üniversite tarafından; özel nitelikli
kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki
durumlarda işlenir:
a) Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
b) Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
a. Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel
veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
b. Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel
verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis,
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının
planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenir.
Kişisel Verilerin Aktarılması
MADDE 12- (1) Üniversite hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli
güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini
üçüncü kişilere aktarabilir. Üniversite bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen
düzenlemelere uygun hareket eder.
(2) Üniversite tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan
edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması
durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak
taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt
Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilir. Üniversite bu doğrultuda KVK
Kanunu’nun 9. Maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket eder.
Bina, Kampüs Girişleri İle Binalar ve Kampüs İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri
İle İnternet Sitesi Ziyaretçilerine İlişkin Hususlar
MADDE 13- (1) Üniversite tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Üniversite binalarında ve
kampüslerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel
veri işleme faaliyetinde bulunulur. Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt
altına alınması yoluyla Üniversite tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olur. Bu kapsamda
Üniversite Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket eder. Üniversitenin
bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerin görüntü
kayıtları alınır. Üniversite, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin
kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, Üniversitenin, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin güvenliğini
sağlamak ve ziyaretçilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşır. Üniversite
tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili
mevzuata uygun olarak sürdürülür. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca
sınırlı sayıda Üniversite çalışanının erişimi bulunur. Canlı kamera görüntülerini ise, dışarıdan hizmet
alınan güvenlik görevleri izleyebilir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi eriştiği verilerin gizliliğini
koruyacağını beyan eder. Üniversite tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera
ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik
ve idari tedbirler alınmaktadır. Yukarıda belirtilen kamerayla kayıt dışında Üniversite tarafından;
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güvenliğin sağlanması ve bu politikada belirtilen amaçlarla, Üniversite binalarında ve tesislerinde
misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulur.
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları
MADDE 14- (1) Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde
düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak kişisel verilerin işlenmiş olmasına rağmen,
kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Üniversitenin kendi kararına
istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle
getirilir. Bu kapsamda Üniversite ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Üniversite içerisinde
gerekli teknik ve idari tedbirleri alır.
Üniversitemiz tarafından aşağıdaki hallerde kişisel veriler anonimleştirilir;
a) Kişisel verileri işlemeye esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
b) Taraflar arasındaki sözleşmenin hiç kurulmamış olması, sözleşmenin geçerli olmaması,
sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi, sözleşmenin feshi veya sözleşmeden dönülmesi,
c) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması,
d) Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olması,
e) Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin
rızasını geri alması,
f) İlgili kişinin, Kanunun 11. maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel
verileri işleme faaliyetine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,
g) Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi talebi
ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanunda
öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunulması ve bu talebin
Kurul tarafından uygun bulunması,
h) Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri
daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,
i) Kanunun 5 ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan
kalkması hallerinde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hâle getirilmesi
gerekir.
(2) Kişisel veriler anonimleştirilirken maskeleme, toplulaştırma/kümülatif data oluşturma, veri türetme
ve veri karması yöntemleri kullanılır.
(3) Misafir olarak Üniversite binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da Üniversite
nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu
kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılır. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen
veriler yalnızca bu amaçla işlenir veya ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilir.
(4) Üniversite tarafından güvenliğin sağlanması ve bu uygulama usul ve esaslarında belirtilen amaçlarla;
ziyaretçiler Üniversite tarafından Bina ve Tesislerimiz içerisinde kaldığı süre boyunca talep edildiği
takdirde ziyaretçilere internet erişimi sağlanabilir. Bu durumda internet erişimlerine ilişkin log kayıtları
5651 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına
alınır; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Üniversite
içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla
işlenir.
(5) Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Üniversite çalışanının erişimi
bulunur. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan Üniversite çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu
kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişir ve hukuken yetkili
olan kişilerle paylaşır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını
beyan eder.
(6) Üniversite, sahibi olduğu internet sitelerini ziyaret eden kişilerin; bu ziyaretlerini amaçlarına uygun
şekilde gerçekleştirmelerini temin eder; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi
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reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (Örn. çerezler-cookie gibi) site
içerisindeki internet hareketlerini kaydeder.
KVK Kanunu’nun Uygulanmayacağı haller
MADDE 15- (1) Üniversitemizde aşağıdaki hâllerde KVK Kanunu hükümleri uygulanmaz:
a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere
uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile
fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve
istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik
güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek
kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında
işlenmesi,
d) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya
ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve
kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında
işlenmesi,
e) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı
makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
Üniversite Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Yönetişim Yapısı
MADDE 16- (1) Üniversite bünyesinde işbu uygulama usul ve esaslarına bağlı ve ilişkili uygulamaları,
prosedürleri ve uygulama rehberlerini yönetmek üzere, Üniversite üst yönetiminin kararı gereğince
“Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu” oluşturulmuştur.
(2) Kişiler Verilerin Korunması Komisyonu, Kişisel Verilerin Korunmasından sorumlu Rektör
Yardımcısının Başkanlığında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Satın Alma
Müdürlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Stratejik Planlama ve
Kalite Güvence Ofisi, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği birim amirlerinden
oluşacak üyelerden meydana gelir. Komisyon, Başkanın çağrısıyla toplanır. Komisyon, üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar oy çokluğuyla verilir. Oylarda eşitlik halinde, Başkanın
bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
(3) Komisyonun görevleri ve yetkileri aşağıda belirtilmektedir:
a) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiğinde
değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere üst yönetimin onayına sunmak.
b) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve
denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede Üniversite içi
görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak hususlarını üst yönetimin onayına
sunmak.
c) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması
gereken hususları tespit etmek ve yapılması gerekenleri üst yönetimin onayına sunmak;
uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak.
d) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi konusunda Üniversite içerisinde ve Üniversitenin
iş ortakları nezdinde farkındalığı arttırmak.
e) Üniversitenin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli
önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak.
f) Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler tasarlamak ve
icra edilmesini sağlamak.
g) Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak.
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h) Kişisel veri sahiplerinin; kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda
bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine
etmek.
i) Kişisel Verilerin Korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu
gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Üniversite içinde yapılması gerekenler
konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak.
j) Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek.
k) Üniversite üst yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri
icra etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 17– (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü tarafından onaylandığı tarihinden
itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18– (1) Bu Yönergenin hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.
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