
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİSYONU’NUN 

GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE 

1. Amaç 

İşbu Kişisel Verileri Koruma Komisyonu’nun Görev ve Yetkilerine İlişkin Yönerge 

(“Yönerge”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri 

sorumlusu sıfatını haiz Hasan Kalyoncu Üniversitesi (“HKÜ”) nezdinde tutulan ve işlenen 

kişisel veri niteliğindeki verileri, veri güvenliği kapsamında koruması için atanan 

sorumluların oluşturduğu Kişisel Verileri Koruma Komisyonu’nun (“Komisyon”) görev ve 

yetkilerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. 

Yönerge, Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe sokulur ve gerektiğinde güncellenir. 

2. Komisyon’un Oluşturulması 

KVKK kapsamında çıkarılan 30286 sayılı Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 

(“Yönetmelik”) madde 11 uyarınca tüzel kişilerde veri sorumlusu tüzel kişinin kendisi olup, 

Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin KVKK kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri, 

ilgili mevzuat hükümlerine göre tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili organ marifetiyle yerine 

getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ, KVKK’nın uygulanması bakımından yerine 

getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiyi görevlendirebilecek olup, 

HKÜ, ilgili madde uyarınca Komisyon’u oluşturan sorumluları görevlendirmiştir. 

HKÜ nezdinde Komisyon; aşağıdaki sayılan kişilerden oluşmaktadır: 

1. Mustafa ÖZTÜRK (Başkan) 
2. Özgül YÜKSEKBİLGİLİ (Üye) 

• Mehmet ARARAT (Üye) 

1. Harun KÜÇÜK (Üye) 
2. Gizem AKBAL (Üye) 

Bu görevlendirme KVKK hükümleri uyarınca tüzel kişiliğin sorumluluğunu ortadan 

kaldırmayacaktır. 

3. İrtibat Kişisi 



İrtibat kişisi, KVKK uyarınca Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişi veri sorumlusunun 

yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu ile kurulacak iletişim için 

veri sorumlusu tarafından Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt esnasında bildirilen gerçek kişiyi 

ifade eder. İrtibat kişisi; KVKK ve Yönetmelik hükümlerine göre temsile yetkili olmayıp, ilgili 

kişilerin veri sorumlusuna yönelteceği taleplerin cevaplandırılması konusunda iletişimi 

sağlar. 

Buna göre, Komisyon içinden bir kişiyi Veri Sorumluları Sicili’ne kaydettirilecek irtibat kişisi 

tayin edecek olup, işbu Yönerge altında HKÜ’nün irtibat kişisi Gizem AKBAL’dir. 

4. Komisyon’un Görev ve Yetkileri 

Komisyon; başta HKÜ nezdinde bulunan kişisel verilerin hukuka uygunluk nedenlerinden 

birine uygun olarak elde edilmesi, tutulması, korunması ve aktarılması, silinmesi, yok 

edilmesi ile ilgili bütün tedbirleri alma olmak üzere; 

1. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan tebligat veya yazışmaları HKÜ 
adına tebellüğ veya kabul etme, 

2. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından HKÜ’ye yöneltilen talepleri HKÜ’ye 
iletme; HKÜ’den gelecek cevabı da Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na iletme, 

• Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması 
halinde ilgili kişilerin KVKK madde 13 uyarınca HKÜ’ye yönelteceği başvuruları HKÜ 
adına alma ve HKÜ’ye iletme, 

1. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması 
halinde KVKK madde 13 uyarınca HKÜ’nün cevabını iletme, 

2. Kişisel verilerle ilgili ortaya çıkabilecek olan acil durumları Kişisel Verilere İlişkin Acil 
Durumlar Yönerge’sine uygun olarak çözme ve gerekli tedbirleri alma, 

3. KVKK madde 13 kapsamında ilgili kişilerden gelebilecek olan başvuruları alma, 
inceleme, süresinde cevap verme ve talepleri karşılama, 

• HKÜ içinde bulunan bütün çalışanları, kişisel verilerin korunması konusunda düzenli 
aralıklar ile uyarma, bilgilendirme yazıları hazırlama ve uyarılara rağmen kişisel 
verilerle ilgili verilen görevleri yerine getirmeyen kişilerle ilgili [Genel Müdür’e] 
bildirimde bulunma, 

• HKÜ adına Veri Sorumluları Sicili’ne ilişkin tüm iş ve işlemleri yapma, 

1. Resmî kurumlardan gelen bilgi ve belge talepleri mevzuata uygunluğu veya 
mahkeme kararına dayanması halinde karşılama, 



2. HKÜ’nün kurulmasından bugüne kadar, HKÜ nezninde bulunan bütün kişisel 
verilerin hukuka uygunluğunu kontrol etme ve bunlardan HKÜ düzenlemeleri ve 
KVKK uyarınca bulundurulması hukuka aykırılık teşkil eden kişisel verileri silme, 

3. Gerek resmî kurumlar gerekse HKÜ Yönetim Kurulu tarafından kişisel veriler ile ilgili 
olarak çıkarılan tüm düzenlemeleri takip etme ve uygulama, ve 

• HKÜ bünyesinde çalışan tüm çalışanların KVKK ve HKÜ’nün çeşitli politika ve 
yönergeleri kapsamında öngörülen yükümlülüklere uyup uymadığının denetlenmesi, 

• İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi 
hâlinde, bu durumun en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na 
bildirilmek üzere Genel Müdür’e bildirilmesi 

görev ve yetkilerine sahiptir. 

Komisyon’un yukarıda sayılan görev ve yetkileri, bunlarla sınırlı olmayıp, Yönetim Kurulu 

tarafından ekleme veya çıkarmalar yapılabilecektir. 

5. Raporlama 

Komisyon; 

1. [Yılda bir kez] Şirket içinde yaptığı denetim sonucunu, 
2. Her [3 ayda bir] gelen başvurular ve verilen cevapların özetini, 

• Her [3 ayda bir] meydana gelen acil durumlar, alınan ve alınacak tedbirler ve 
bunların sonuçlarını, 

ve varsa bu hususlarla ilgili önerilerini [Genel Müdür/Yönetim Kurulu’na] raporlayacaktır. 

6. Komisyon’un Sorumluluğu 

Komisyon, KVKK, ikincil mevzuat ve HKÜ’nün kendi politika ve yönergelerine aykırı hareket 

etmesi ve görevlerini ihmal etmesi halinde doğacak zararlardan sorumlu olur. 

7. Yönerge’nin Uygulanması 

İşbu Yönerge, Komisyon tarafından uygulanır. 
 


