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DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere
kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin
yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu kanunda “Kişisel Veri”; “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin
her türlü bilgi” olarak tanımlanırken; bu bilgilerin işlenmesi ile ilgili genel ilkeler ise;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme” şeklinde tanımlanmıştır.
Diğer taraftan, ilgili kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11 inci maddesinde;
“Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
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,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, 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,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”
Düzenlemesi yer almaktadır.
Bununla birlikte, aynı kanunun 17 nci maddesinde; “Kişisel verilere ilişkin suçlar
bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ncı madde
hükümleri uygulanır. Bu Kanunun 7 nci maddesi hükmüne aykırı olarak; kişisel verileri silmeyen
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veya anonim hâle getirmeyenler 5237 sayılı Kanunun 138 inci maddesine göre cezalandırılır.”
ifadesi yer almaktadır.
Öte yandan, mezkur kanunun 18 inci maddesinde ise; “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.”
denilmektedir.
Bu kapsamda, yürürlüğe giren yasal düzenlemelerin Üniversitemize bağlı tüm birimlerde
kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve gerektiğinde silinmesi ile ilgili süreçlerde uygulamada
birlikteliği sağlamak amacıyla Rektörlük bünyesinde kurulan "Kişisel Verileri Koruma İşlemleri
Hazırlama ve Yürütme Komisyonu" marifetiyle iç uygulamalara yönelik politika hazırlığı ve
envanter çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir.
Konu ile ilgili hazırlık çalışmaları bir yandan devam ederken, bu süreç içerisinde akademik
ve idari personelin işleyebileceği ve/veya duyurabileceği kişisel verilerle ilgili olarak ilgili
kişilerin haklarından doğabilecek idari, adli ve cezai müeyyidelerle karşılaşmaması için büyük
hassasiyet gösterilmesi ve bu durumun ilgili birim amirleri tarafından titizlikle takip edilmesi
gerekmektedir.
Ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ait hükümlerin uygulanmasına
yönelik olmak üzere rehberlik edecek dokümanlar "https://personel.bartin.edu.tr/kvkk03104206.html" adresi üzerinden erişime açılmıştır.
Bilgilerinizi ve belirtilen erişim adresindeki ilgili dokümanlarla birlikte konunun
biriminizde görevli akademik ve idari personele (aylıksız izinde olanlara göreve başladıklarında)
imza karşılığı tebliğ edilmesi, imza listelerinin birimlerinizce muhafaza edilmesi ve konuya
gereken hassasiyetin gösterilerek birim yöneticisi düzeyinde gereken tüm tedbirlerin alınmasını
önemle rica ederim.

Prof. Dr. Orhan UZUN
Rektör

DAĞITIM LİSTESİ
Özel Kalem Müdürlüğü
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