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Kişisel Veri Nedir?
• Kişisel veri, «kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin
her türlü bilgiyi ifade eder» şeklinde tanımlanmıştır.
• Bu tanım çerçevesinde örneğin kişinin adı, adresi, doğum tarihi,
medeni hali, uyruğu, mesleği, görüntüsü, düşünceleri, fotoğrafı,
elektronik posta adresi, banka bilgileri, bilgisayarının IP adresi,
kimlik, emeklilik, kurum sicili ve vergi numarası, parmak izi,
eğitim bilgileri, sağlık verileri, telefon mesajları, telefon rehberi,
mail, sosyal medya uygulamaları üzerinde yazdığı veya paylaştığı
yazı, fotoğraf, ses ve görüntü kayıtları «kişisel veri» olarak
belirtilebilir.

Nitelikli Kişisel Veri
• Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya
diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel
hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve
genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
• Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili
kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel
veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî 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 ilgilinin açık rızası aranmaksızın
işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişinin insan
onurunun korunmasını amaçlar. Daha da önemlisi her bireyin
kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi hakkının özel bir biçimi olarak,
bireyin hak ve özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında
korumayı amaçlamaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Nedir?
• Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen
otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde
edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü
işlemdir.

Açık rıza nedir?
• Kişisel verilerin korunması hususunda açık rıza beyanı esas alınır. Kişisel
Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesinde belirtildiği üzere kişisel veriler
açık rıza olmadan işlenemez. Açık rıza alınırken aşağıdaki kriterlere dikkat
edilmelidir:
1. Belirli bir konuya ilişkin olması
Her bir kategori ve konu için ayrı şekilde alınmalı, genelleme yapılmamalı
2. Rızanın bilgilendirme esasına dayanması
Kişinin ne konuda rıza gösterdiğini net bir şekilde bilmesi gerekir
3. Özgür iradeyle açıklanması
Kişinin yaptığı davranışın bilincinde ve kendi kararı olacak şekilde rıza
vermesi durumunda açık rıza geçerlidir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kanuna göre, sayılan
temel ilkelere uygun
olmak şartıyla kişisel
veriler ancak ilgili kişinin
açık rızası olması
koşuluyla
işlenebilecektir:

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
olma
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
• İşlendikleri amaçla sınırlı olma
• İşlendikleri amaç için gerekli olan süreyle
sınırlı olarak muhafaza edilme

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi
• Rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızası
hukuken geçersiz olan kişinin ya bir başkasının hayatı
ya da beden bütünlüğünün korunması için zorunluluk
olması

Kanunda sayılan
istisnalardan birinin
varlığı halinde açık rıza
olmaksızın da kişisel
verilerin işlenmesi
mümkündür:

• Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olmak
kaydıyla, taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin
gerekli olması

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine
getirebilmesi için zorunlu olması
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri
işlemenin zorunlu olması.

Veri Sorumlusu: Veri kayıt
sisteminin bir birim, kurum
ya da temsilci bünyesinde
kurulmasından ve
yönetilmesinden sorumlu olan
gerçek veya tüzel kişi:
Kapadokya Üniversitesi

Veri İşleyen: Veri
Sorumlusunun verdiği yetkiye
dayanarak onun adına kişisel
verileri işleyen gerçek veya
tüzel kişi: Kapadokya
Üniversitesi tarafından
görevlendirilen kişi

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
Veri Sorumlusu
• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere
hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek
• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, buna yönelik güvenlik
düzeyini temin etmek için gereken her türlü teknik ve idari
tedbirleri almak
• Veri sorumlusu kendi kurum veya kuruluşunda Kanun hükümlerinin
uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya
yaptırmak zorundadır.

Kapadokya Üniversitesi
Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve
amaçları dahilinde kişisel
verileri işler:

• YÖK tarafından getirilen eğitim
faaliyetlerine ve denetime ilişkin sair
yükümlülüklerin karşılanması
• İletişim kanallarının kullanım şekline ilişkin
analiz yapılması ve kullanıcı için
özelleştirilmesi
• Üniversitenin hizmetlerinden faydalanılması
için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce
yapılması
• Üniversitenin hizmetlerini geliştirmek
• Üniversiteye yerleşen öğrencilerin kayıt
işlemlerinin yürütülmesi,
• Üniversite ile iş ilişkisi içerisinde olan
üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan
sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler
çerçevesinde; hukuki ve ticari
yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi

Kapadokya Üniversitesi Kişisel Verilerin Yok
Edilmesinde Dikkat Edilen Hususlar

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel
veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine
veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir
veya anonim hale getirilir.

Anonim hale getirme: Elde edilen kişisel
verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi
kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir
kişiyle hiçbir şekilde ilişkilendirilemez hale
getirilmesini ifade eder.

Kapadokya Üniversitesi Kişisel Verilerin Yok
Edilmesinde Dikkat Edilen Hususlar
• Kişisel Verileri Koruma Komitesi tarafından iç denetimler sonucunda veya
herhangi bir anda veri işleme şartlarının ortadan kalkmış olduğu tespit
edildiğinde ilgili kullanıcı veya veri sahibi, ilgili kişisel verinin kendi
uhdesinde bulunan kayıt ortamından işbu politikaya göre silinmesine, yok
edilmesine veya anonim hale getirilmesine karar verir. Tereddüt duyulan
durumlarda ilgili veri sahibi iş biriminden görüş alınarak işlem yapılır.
• Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesiyle ilgili
yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki
yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır

Aydınlatma Yükümlülüğü
Veri sorumlusu kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere;
• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcilinin kimliği
• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
• İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
• Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
• Kanunun 11. maddesinde sayılan diğer hakları konusunda
bilgi vermekle yükümlüdür.

Kişisel Verilerin Korunmasında Kişinin Hakları
• Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme ve bilgi talep etme
• Kişisel verilerin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların
düzeltilmesini isteme
• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Suçlar ve Kabahatler
• Kanunun 7 nci maddesi hükmüne aykırı olarak; kişisel verileri silmeyen veya anonim
hâle getirmeyenler 5237 sayılı Kanunun 138 inci maddesine göre cezalandırılır.
• Bu Kanunun;
1.10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler
hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar
2.12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine
getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar
3.15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler
hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
4.16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim
yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000
Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir.

Suçlar ve Kabahatler
• Bu maddede öngörülen idari para cezaları veri sorumlusu olan
gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır.
• Birinci fıkrada sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde
işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu
kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu
görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında
görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve
sonucu Kurula bildirilir.

