


6698 SAYILI 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 

ODTÜ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KOMİSYONU

ODTÜ



Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere

temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, 2016 yılında

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Resmi

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu –Yasal Altyapı



Amaç ve Kapsam

Kanunun Amacı Kanunun Kapsamı

 Başta özel hayatın gizliliği 

olmak üzere kişilerin temel hak 

ve özgürlüklerinin korunması

 Kişisel verileri işleyen gerçek 

ve tüzel kişilerin yükümlülükleri 

ile uyacakları usul ve esasları 

düzenlemektir. 

 Kişisel verileri işlenen gerçek kişiler

 Bu verileri tamamen veya kısmen

otomatik olan yollarla işleyen gerçek

veya tüzel kişiler

 Herhangi bir veri kayıt siteminin

parçası olmak kaydıyla otomatik

olmayan yollarla işleyen gerçek ve

tüzel kişiler hakkında uygulanır



İlgili Kişi Veri Sorumlusu Veri İşleyen

Kişisel verisi 

işlenen gerçek       

kişidir.

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve

vasıtalarını belirleyen, veri kayıt

sisteminin kurulmasından ve

yönetilmesinden sorumlu olan gerçek

veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusunun verdiği

yetkiye dayanarak onun

adına kişisel verileri işleyen

gerçek veya tüzel kişidir.

Kavramlar ve Tanımları



İlgili 
Kişi

Öğrenci

Ziyaretçi

Mezun / 
Emekli

İdari / 
Akademik 
Personel 

İlgili Kişi



ODTÜ

BİDB PDB ÖİDB ..
Mühendislik 

Fakültesi

İnşaat 
Mühendisliği

…

Enformatik 
Enstitüsü

…

ODTÜ KVK 
Komisyonu

Veri Kayıt 
Sistemleri

ÖİBS Eposta Fiziksel Arşivler
Log

Kayıtları
Sağlık 

Merkezi 
KOSİKYS

Veri Sorumlusu 

Veri Sorumlusu



Kimlik 
bilgileri

Fiziksel 
özellikleri

Özlük 
bilgisi

Maaş 
bilgileri

Adres, 
telefon 
bilgisi

Araç 
Plaka 

E-posta

Ehliyet 
Bilgileri

Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kişisel Veri  



Kişisel Verilerin İşlenmesi

Elde Etme

Depolama

Değiştirme

Açıklama

Devralma

Sınıflandırma

Kaydetme

Muhafaza Etme

Yeniden Düzenleme

Aktarma

Elde Edilebilir Hale Getirme

Kullanılmasının Engellenmesi



Genel İlkeler

Doğru ve gerektiğinde güncel olma

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre

kadar muhafaza edilme



Genel İlkeler



Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Bir 
sözleşmenin 

kurulması veya 
ifası

Alenileştirme

Bir hakkın 

tesisi, 

kullanılması 

veya 

korunması 

Açık rıza

Fiili 
imkânsızlık

Veri 

sorumlusunun 

hukuki 

yükümlülüğü

Kanunlarda 

açıkça 

öngörülmesi

Veri 

sorumlusunun 

meşru 

menfaati



Kişisel Verilerin İşlenme Şartları



KVK Kurul Kararları: Örnek 1

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde sınava girmiş

kişilerin sınav sonuçlarının … alenen duyurması:

 … Kurumumuzca iletilen bilgi belge talebi yazısının Kanunda belirtilen yasal

süre içinde yanıtlanmaması suretiyle ilgili Kurul Kararının gereğinin yerine

getirilmemesinin … görev yapan sorumlular hakkında … disiplin

hükümlerine göre işlem yapılmasına,

 … sınav sonuç duyuru sisteminin tekrar tasarlanarak kimlik doğrulama

yönteminin benimsendiği, sadece sınava giren bireyin kendi TC Kimlik

numarası ve doğrulama kodu ile yalnızca kendi sonuç verilerine ulaştığı

bir duyuru sisteminin kullanılması yönünde Üniversitenin

talimatlandırılmasına…

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5506/2019-188

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5506/2019-188


Kişisel Verilerin İşlenme Şartları



Özel 
Nitelikli 

Kişisel Veri

Irk Etnik 
Köken

Siyasi 
Düşünce

Felsefi 
İnanç

Din ve 
Mezhep

Kılık ve 
Kıyafeti

Dernek, 
Vakıf ya 

da 
Sendika 
Üyeliği

Sağlık 
Bilgileri

Güvenlik
Tedbirleri

Biyometrik
Veriler

Genetik 
Veriler

Ceza 
Mahkumi-

yeti

Cinsel 
Hayatı

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Kişisel Veri

Özel Nitelikli 
Kişisel Veriler

Sağlık ve Cinsel 
Hayat ile İlgili 

Veriler



Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Sağlık ve cinsel 
hayat  dışındaki 

kişisel veriler 
Sağlık ve cinsel 

hayata  ilişkin kişisel 
veriler 

Kanunlarda

açıkça

öngörülmesi

 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 ilgilinin açık rızası

olmaksızın işlenebilir.

 Ayrıca KVK Kurulu tarafından

belirlenen yeterli önlemlerin

alınması şarttır.

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.



KVK Kurul Kararları: Örnek 2

Özel nitelikli sağlık verisinin ilaçların temin edildiği eczane tarafından her

hangi bir işleme şartına dayanmadan üçüncü kişiyle paylaşılması durumu:

ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaklanmış bununla birlikte, (3)

numaralı fıkrada özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza aranmadan

işlenebileceği diğer haller sayılmıştır. …

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8 inci maddesinde

sayılan şartlar sağlanmadan üçüncü kişiyle paylaşılmasının ….

uyarınca idari para cezası ....

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5364/2018-143

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5364/2018-143


Açık rıza: İlgili 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.

Açık  Rıza Şekle 

Tabi Değildir.

Battaniye Rıza 

Kabul Edilemez.

İspatı Veri 

Sorumlusuna 

Aittir.

Zımni Rıza Kabul 

Edilemez. 

Hizmet Açık Rıza 

Şartına 

Bağlanamaz.

Açık Rıza



Sözleşmenin taraflarına ait kişisel veri işlenmesi durumunda ayrıca açık rıza

alması ve de açık rızayı üyeliğin ve hizmetin dolayısıyla sözleşmenin bir

koşulu olarak dayatması durumu:

• Diğer kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda açık rıza

alınmasının ilgili kişinin yanıltılması ve yanlış yönlendirilmesi

dolayısıyla veri sorumlusunca hakkın kötüye kullanılması anlamına

geleceği,

• Ayrıca hizmetin açık rıza şartına bağlanmış olmasının açık rızayı

sakatlayacağı,

idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5412/Acik-Rizanin-Hizmet-Sartina-Baglanmasi

KVK Kurul Kararları: Örnek 3

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5412/Acik-Rizanin-Hizmet-Sartina-Baglanmasi


Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale 

Getirilmesi

İşlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında, resen veya ilgili kişinin

talebi üzerine kişisel veriler veri sorumlusu tarafından

Silinir

Yok Edilir

Anonim Hale Getirilir.



Yurtiçinde Aktarım

• İlgili kişinin açık rızası olması,

• Kanunun 5. maddesinin 2.fıkrasında belirtilen şartların bulunması

• Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, kanunun 6.maddesinin üçüncü fıkrasında

belirtilen durumlara uyulması

şartlarından birinin olması halinde yurtiçinde aktarım yapılabilir.

Veri sorumlusu sıfatına sahip bir tüzel kişiliğin bünyesinde 

gerçekleşen  veri aktarımı üçüncü kişiye yapılan aktarım olarak 

değerlendirilemez.



Yurtdışına Aktarım

Yurtdışına 
Aktarım

Kanunun 5/2 ve 
6/3. maddesinde 

sayılan haller

Aktarımın yapılacağı ülkede yeterli 

korumanın bulunması

Aktarımın yapılacağı ülkede yeterli 

korumanın bulunmaması halinde

*Veri sorumlusunun yazılı taahhüdü

*KVK Kurul izni 

Açık rızanın 
bulunması



Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü

Veri 
sorumlusunun 

ve varsa 
temsilcisinin 

kimliği

Kişisel verilerin 
hangi amaçla 

işleneceği

Kişisel verilerin 
kimlere ve hangi 

amaçla 
aktarılabileceği

Kişisel veri 
toplamanın 
yöntemi ve 

hukuki 
sebebi

İlgili kişinin 
11.maddede 

sayılan 
diğer hakları

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere:

konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.



Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında, veri sorumlusu, veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere

kanunun 10.maddesinde sayılan hususlarda bilgi vermekle yükümlüdür.

Tüm kişisel veri işleme şartlarının yanı sıra aydınlatma yükümlülüğü yerine 
getirilmelidir

İlgili Kişinin talebine bağlı değildir

İspatı veri sorumlusuna aittir

Muğlak ifadelerden kaçınılmalıdır

Kanunun 4.maddesindeki genel ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır

Açık rıza ve aydınlatma  aynı metinde birleşmemelidir.



Aydınlatma Yükümlülüğü ve Veri Envanteri

Aktarım

• Aktarılan 
Alıcılar

• Yurtdışı 
aktarım

İşlenme

• Hukuki 
gerekçesi

• Amacı

• Saklama 
süresi

• Toplanma 
yöntemi

Veriler

• Kişi grubu

• Nitelikleri

Süreçler

• Süreçlerdeki 
kişisel veriler



Aydınlatma Metni Örneği



Aydınlatma Metni Örneği



Aday Puanlarının Rıza Alınmaksızın, İnternet 

Sitesinde Paylaşılması Hakkındaki Görüş Talebi 

İle İlgili KVK Kurulunun Kararı:

Süre sınırlı olarak, üçüncü kişiler tarafından 

erişilmeyecek şekilde:

Kimlik doğrulaması

Maskelememe yapılarak yayın ( “A**** B**** , 

11*******11”)

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6668/2019-389

KVK Kurul Kararları: Örnek 4

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6668/2019-389


İlgili Kişinin Hakları

İlgili Kişi

İlgili kişi, Kanunun 11.maddesine göre aşağıda belirtilen haklara sahiptir.

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme

İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

Verilerin aktarıldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişileri bilme

Verilerinin düzeltilmesini, silinmesini yok edilmesini (aktarıldığı yurtiçi ve yurtdışı 
üçüncü kişilere bildirilmesi dahil) isteme

Otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir 
sonuca itiraz etme

Zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme



Veri Güvenliği

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
işlenmesini önlemek

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak
erişilmesini önlemek

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli

her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

Veri Sorumlusu



Kişisel Veri Güvenliğine Yönelik Tedbirler - İdari

 Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlanması Kurumsal 

 Politikalar (Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama ve İmha vb.) 

 Sözleşmeler (Veri Sorumlusu - Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu -

Veri İşleyen Arasında ) 

 Gizlilik Taahhütnameleri 

 Kurum İçi Periyodik ve/veya Rastgele Denetimler 

 Risk Analizleri 

 İş Sözleşmesi, Disiplin Yönetmeliği (Kanuna Uygun Hükümler İlave 

Edilmesi) 

 Kurumsal İletişim (Kriz Yönetimi, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme 

Süreçleri, İtibar Yönetimi vb.) 

 Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri (Bilgi Güvenliği ve Kanun) 

 Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Bildirim



Kişisel Veri Güvenliğine Yönelik Tedbirler 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi - İdari 

 Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği 

konularında düzenli olarak eğitimler verilmesi,

 Gizlilik sözleşmelerinin yapılması,

 Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamlarının ve 

sürelerinin net olarak tanımlanması,

 Periyodik olarak yetki kontrollerinin gerçekleştirilmesi,

 Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerinin

derhal kaldırılması. Bu kapsamda, veri sorumlusu tarafından kendisine tahsis 

edilen envanterin iade alınması



Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

Sır Saklama 
Yükümlülüğü

Denetim

Müşterek 
Sorumluluk

İşlenen kişisel verilerin kanuni

olmayan yollarla başkaları tarafından

elde edilmesi halinde veri sorumlusu

bu durumu en kısa sürede kurula ve

ilgilisine bildirir.

Kurul gerekli görürse bu durumu

kendi internet sitesinde veya

uygun göreceği başka bir

yöntemle ilan edebilir.



Suçlar

Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza

Kanununun 135 ila 140 ıncı madde hükümleri uygulanır.

SUÇLAR

Kişisel Verilerin 

Hukuka Aykırı 

Olarak 

Kaydedilmesi

Kişisel Verilerin 

Hukuka Aykırı 

Olarak Aktarılması

Kişisel Verilerin 

Silinmemesi

TCK 135

TCK 136

TCK 138

Kişisel veri ise bir

yıldan üç yıla kadar

hapis

Özel Nitelikli Kişisel veri 

ise verilecek ceza yarı 

oranda artırılır

Kişisel veri ise iki yıldan 

dört yıla kadar hapis

Kanuni süreleri

geçmesi durumunda bir

yıldan iki yıla kadar

hapis

Silinmesi gereken bir

veri durumunda bir kat

arttırılacağıTCK 137: 135,136, kamu görevlileri tarafından görevin verdiği yetki

kötüye kullanılmak suretiyle veya belli bir meslek ve sanatın sağladığı

kolaylıktan yararlanılmak suretiyle işlenmesi halinde cezanın yarı

oranında artırılacağı şekilde düzenlenmiştir



Kabahatler

KABAHATLER

Kabahat eylemlerinin kamu kurum ve

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki

meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi

halinde

Kurulun yapacağı bildirim üzerine;

İlgili 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.

• Sonuç Kurula bildirilir.



Kabahatler Yaptırımlar

Kabahatler Yaptırımlar

Aydınlatma yükümlülüğü ihlali 7.353 TL – 147.058 TL

Veri güvenliği yükümlülüğünün ihlali 22.059 TL –1.470.583 TL

Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına 

muhalefet

36.765 TL – 1.470.583 TL

Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim 

yükümlülüğüne aykırılık

29.412 TL – 1.470.583 TL 



Kısmi İstisnalar

1- Bu Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz.

Üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine uyulmak kaydıyla aile 

fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi

Anonim hale getirilmek suretiyle araştırma planlama ve istatistik gibi 

amaçlarla işlenmesi

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

Milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, 

ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik, kanunla görev ve yetki 

verilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen önleyici faaliyetler 

kapsamında işlenmesi

Soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine  ilişkin 

yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi



Kısmi İstisnalar

2- İlgili kişinin haklarından «zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç» 11. 

madde ve Veri Sorumluları siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16 ncı

madde aşağıdaki hallerde uygulanmaz.

Suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca denetleme ve 

düzenleme görevlerinin için gerekli olması

Bütçe vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali 

çıkarlarının korunması için gerekli olması



Neler yapıldı

• KVKK komisyonu kuruldu

• 4 adet eğitim alındı

• «kvkk.metu.edu.tr» web adresi açıldı

– Aydınlatma metinleri

– Açık rıza metinler 

• Verilen Eğitimler

• Hazır envanterler



Neler yapılacak?

• VERBİS kaydı

• Aydınlatma metinleri

• Açık rıza metinleri

• İlgili kişinin başvurusu

• Güvenlik Tedbirleri

Süreçler



Süreçler

VERBİS Aydınlatma

Metni

Açık 

Rıza

Metni

Hangi kişisel veri toplanıyor? X X X

Hangi amaçla kişisel veri toplanıyor? X X X

Hangi hukuki sebeple kişisel veri 

toplanıyor?

X X X

Hangi yöntemle kişisel veri toplanıyor? X X

Ne kadar süre kişisel veri saklanıyor? X

Kişisel veriler hangi kurumlara aktarılıyor? X X X

Kişisel veriler hangi ülkelere aktarılıyor? X X X

Kişisel verileri korumak için hangi önlemler 

alındı?

X



Süreçler - Örnek

• ÖİDB

– Ders (Etkileşimli) Kayıt süreci

– Çift Anadal Yandal Başvuru ve Kabul süreci

• PDB

– Akademik Atama süreci

– Üniversitemize başka bir kamu kurumundan gelme süreci



Süreçler

Kişisel veri Amaç Dayanak Yöntem Süre Aktarma OK



Süreçler – Örnek

Üniversitemize Başka Bir Kamu Kurumundan Gelme 

Süreci 

Kişisel Veri

Özel 

Nitelikli 

Kişisel 

Veri

İşleme Amacı

Veri 

Konusu 

Kişi 

Grubu

Hukuki Sebebi Süre
Alıcı / Alıcı 

Grupları

Adı Soyadı,  T.C. 

Kimlik numarası, 

Kimlik fotokopisi

Çalışan Adaylarının 

Başvuru Süreçlerinin 

Yürütülmesi 

Çalışan 

adayı

Madde 5.2.a. Kanunlarda 

açıkça öngörülmesi
100

Yetkili Kamu 

Kurum ve 

Kuruluşları

Sigorta Sicil 

Numarası

Çalışan Adaylarının 

Başvuru Süreçlerinin 

Yürütülmesi 

Çalışan 

adayı

Madde 5.2.a. Kanunlarda 

açıkça öngörülmesi
100

Yetkili Kamu 

Kurum ve 

Kuruluşları

E-mail adresi, 

Telefon Numarası, 

İkametgah Adresi

Çalışan Adaylarının 

Başvuru Süreçlerinin 

Yürütülmesi 

Çalışan 

adayı

Madde 5.2.a. Kanunlarda 

açıkça öngörülmesi
100

Yetkili Kamu 

Kurum ve 

Kuruluşları

Eşinin Çalışma 

Durumu, Eşinin 

gelir Durumu

Çalışan Adaylarının 

Başvuru Süreçlerinin 

Yürütülmesi 

Çalışan 

adayı

Madde 5.2.a. Kanunlarda 

açıkça öngörülmesi
100

Yetkili Kamu 

Kurum ve 

Kuruluşları

Sağlık 

Raporu, 

Kan Grubu

Çalışan Adaylarının 

Başvuru Süreçlerinin 

Yürütülmesi 

Çalışan 

adayı

Madde 5.2.a. Kanunlarda 

açıkça öngörülmesi
100

Yetkili Kamu 

Kurum ve 

Kuruluşları



Güvenlik Önlemleri - Özel Nitelikli Kişisel Veriler

•Güvenlik önlemleri

•Yetkisiz giriş/çıkış 
kontrolü

•Şifreli

•Kriptografi

•VPN, sFTP

•vb

•Kriptografik

•Loglar

•Testler

•vb

•Eğitim

•Kullanıcı hakları

•Gizlilik sözleşmesi

•vb

Çalışanlar
Elektronik 

ortam

Fiziksel 
ortam

Aktarma



İş Planı – Özet

• Komisyon ile çalışacak kişiyi belirle (örnek: Kalite 

temsilcisi)

– 1 hafta (24 Nisan 2020) 

• Süreçleri belirle

– Süreçlerde ilgili soruların cevaplarını bul

– 1 hafta (30 Nisan 2020 haftası)

• Veri envaterine gir (portal.metu.edu.tr)

• Güvenlik önlemlerini al



ODTÜ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KOMİSYONU

TEŞEKKÜRLER


