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Bilindifi izere, kigisel verilerin iqlenmesinde bagta ozel hayatrn gizlili$ olmak
iizere kigilerin temel hak ve ozgiirliiklerini korumak ve kigisel verileri igleyen gergek ve tiizel
kigilerin yiihimltilirkleri ile uyacaklan usul ve esaslan diizenlemek amacryla grkanlan 6698
sayrlr Kigisel Verilerin Korunmasr Kanunu 07.04.2016 tarih ve 29617 sayrh Resmi Gazetede
yayrnlanarak yrirtirlii[e girmb bulunmaktadrr.

Soz konusu kanunun 3 iinci maddesinde:
Kigisel veri: Kimliii belirli veya belirlenebilir gergek kigiye iligkin her tiirhi bilgiyi,
Kigisel verilerin iglenmesi: Kigisel verilerin tamamen veya krsmen otomatik olan ya

da herhangi bir veri kayrt sisterninin pargasr olmak kaydryla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanmasr, muhafaza edilmesi, de[igtirilmesi, yeniden
di.rzenlenmesi, agrklanmasr, aktanlmasr, devrahnmasr, elde edilebilir hAle getirilmesi,
smrflandrnlmasl ya da kuilanrlmasinln engellenmesi gibi veriler iizerinde gergeklegtirilen her
ti.rrlii iglemi, ifade eder geklinde tanrmlanmrgtr.

Alnr kanunun 5, 6 ve 8 inci maddelerinde ise kigisel verilerin iglen-rne gartlan, ozel
dtelikli kigisel verilerin iglenme ganlan ve kigisel verilerin aktanlmasrna iligkin hulciimlere
yer verilmiq olup, kanunda belirtilen haller drgrnda kigisel verilerin, ilgili kiginin agrk nzasr
o lmadan i g I enmeyece[i ve aktanlmayacagr hi.ikme baflanmrgtrr.

Ancak, yukanda sozii edilen hukuki diizenlemeye raimen Universitemize ballt
birimlerden veya Universite drgr kurum ve kuruluglardan gegitli amaglarla Universitemiz
tiSencilerine ait ad, soyad, iletigim bilgileri, uymk ve not durumlan gibi kiqisel veri tanrmrna
giren aleniyet kazanmamrg bilgiler talep edildifi goriilmiig olup, amacr ne olursa olsun
kanunda belirtilen haller drgrnda Universitemiz ogrencilerine ait kigisel verilerin
Universitemize baflr birimler veya Universite drqr ozel ki$i, kurum ve kuruluglarla
payla4 rlmasr miimkiin degildir.

Ayrrca Universitemiz o$encisi olup gegitli kaynaklardan halen burs, kredi vb
yardrm alan veya alacak olan ofrencilerin, not durumlannm veya talep edilecek di[er kigisel
verilerinin burs veren kigi, kurum ve kuruluglarla paylagrlmasr konusunda oSencilerin
nzasrnrn altnarak dosyalannda saklanmasr gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve soz konusu kanun hrilaimlerinin uygulanmasr konusunda gerefiinin
yaprlmasrnr cinemle rica ederim.

1502.?n'B Qi! lTSf t

Dokuz Eyhil Universi tesi Rekt6rlngii
Adres: Cumhuriyet Bulvan No: I 14 35210 Alsancak / ZMIR i, /
Tel: 0(232) 412 l2l2 Elektronik A!: www.deu edu.rr Dahili I Y
Kep Adresi: dokrzeyluluniversitesi@Jrs0l.kep.tr E-Posta: esma- oltiner.i

BubclgcS0T0salrlr c-lmzaKanLnrnagore Prol.Dr ErdalCELIKLamfindanl30220l6tarihindcc'-irualanrru5rr.
Evra$rrrz; lrnp:',iciogmlanta deu edu rr linkrtrden 879.1-r76,iX L kodu i)e dogrula-u-abilirsiniz 

,



\

.taraftndanadtmasa[|ananburs/kredi/yardtmnedeniy|enotdurumbe|gesiiletaIep
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