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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 kanun çerçevesinde 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.
Bu kapsamda, kanuna dayanılarak 30 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yürürlüğe konan
“Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik”in “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci
fıkrasının (h) bendinde; “Kişisel Veri İşleme Envanteri”; “Veri sorumlularının iş süreçlerine
bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme
amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla
ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami
muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine
ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter” olarak tanımlanmıştır.
Bununla birlikte, mezkûr yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) fıkrasında;
“Sicile kayıtla yükümlü olan veri sorumluları, Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlamakla
yükümlüdür. Sicil başvurularında Sicile açıklanacak bilgiler Kişisel Veri İşleme Envanterine
dayalı olarak hazırlanır.” ifadesi bulunmaktadır.
Buna göre, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu
kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar, kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya
alıcı grupları, yabancı ülkelere aktarımı ön görülen kişisel veriler, kişisel veri güvenliğine ilişkin
alınan tedbirler ve kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli azami süreyi gösterir
Üniversitemize ait envanterin hazırlanmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.
Bu doğrultuda, Üniversitemizdeki tüm birimlerin birçok farklı türde veri işlemeleri,
saklamaları ve diğer kurum ve kuruluşlara paylaştıkları değerlendirildiğinde, ilgili mevzuat
gereğince hazırlanması gereken "Kişisel Veri İşleme Envanterinin" birimlerle işbirliği yapılarak
geniş bir katılımla hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, akademik ve idari
birimlerimizce kişisel veri işleme envanteri hazırlık süreci aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde
yürütülecektir.
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1. Akademik birimlerde Dekan Yardımcısı/Müdür Yardımcısı düzeyinde, idari birimlerde
ilgili birim amiri sorumluluğunda personel sayısı gözetilerek Kişisel Veri İşlemleri
Envanter hazırlıklarını yürütmek ve ilerleyen süreçte Komisyonla iletişimi kurmak
amacıyla çalışma grubu oluşturulmalıdır. Gruplarda görev alacak personelin herhangi bir
sayı sınırlaması olmaksızın kalite komisyonu, öğrenci işleri, satın alma işlemleri veya
personel birimlerinde görev yapan kişi veya kişilerden seçilmesi önerilmektedir. Çalışma
gruplarının geniş bir katılımla oluşturulması envanterin daha nitelikli hazırlanmasına
katkısı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, Kişisel Veri İşleme Envanterinde görevlendirilen
çalışma grubu üyelerinin ad soyad ve iletişim bilgileri, 17 Nisan 2020 tarihi mesai bitimine
kadar "yalnızca" elektronik posta olarak turgayd@bartin.edu.tr adresine bildirilmelidir.
2. Birimlerce görevlendirilen çalışma grupları tarafından fiziksel veya elektronik ortamda
işlenen tüm kişisel verilerin analizi yapılmalıdır. Bu analiz kapsamında, öncelikle işlenen
kişisel verilerin niteliğinin (kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri) tespit edilmesi, akabinde
de kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, kullanımının engellenmesi, silinmesi, yok
edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, güncellenmesi, saklanması, depolanması,
değiştirilmesi, açıklanması, devralınması sınıflandırılması gibi kişisel veri işlemeye ilişkin
tüm aşamaların tek tek tespit edilmesi gerekmektedir.
3. Çalışma grubu tarafından tüm iş süreçlerini tek tek tespit etmek suretiyle, süreçler
kapsamındaki faaliyetlerin listelenmesi, faaliyetleri yerine getirirken hangi tür kişisel veri
içeren bilgi veya belgelerin elde edildiği ve bu bilgi veya belgelerde yer alan tüm kişisel
veriler tek tek belirlenmelidir. Süreçler kapsamında hangi kişisel verilerin işlendiğinin tek
tek tespit edilmesi, bir anlamda birimler tarafından yürütülen faaliyetlerin kişisel veriler
açısından fotoğrafının çekilmesidir. Her birim, kendi nezdinde hangi verilerin işlenmekte
olduğunu, hazırlanan Envanter ile kolayca görebilecektir. Bu nedenle, söz konusu tespit
işlemi, her birimdeki tüm kişisel veri içeren bilgi veya belgeler ile faaliyet ve süreçlerin
analizini gerektirmektedir.
4. Söz konusu çalışma grubu tarafından yukarıda belirtilen usule uygun şekilde yapılacak
çalışmalar sonrasında, tüm kişisel veri işleme faaliyetleri doğrultusunda ilgili birimin
"Kişisel Veri İşleme Envanteri" hazırlanacaktır.
5. Fakülteler, Yüksekokullar ve Enstitülerin benzer türde idari hizmetler sunması sebebiyle,
hazırlayacakları kişisel veri işleme envanterlerinde birbirleriyle iletişim halinde istişare
ederek çalışma yürütmelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
6. Pandeminin seyrine göre yüz yüze veya telekonferans yöntemiyle önümüzdeki günlerde
Kişisel Verilerin Korunması sürecine dair akademik/idari birimlerle genel bilgilendirme
ve envanter hazırlıklarına yönelik değerlendirme toplantıları yapılması planlanmaktadır.
7. Birimlere kolaylık olması açısından taslak olarak hazırlanan “Kişisel Veri Envanteri
İşleme Formu” ile Kişisel Verileri Koruma Kurumunun “Kişisel Veri İşleme Envanteri
Hazırlama Rehberi” ekte yer almakta olup, aynı zamanda Personel Daire Başkanlığının
“KVKK” menüsünden diğer dokümanlarla birlikte erişime açılmıştır.
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8. Pandemiden dolayı birçok birimde esnek çalışma yöntemine geçildiğinden, Kişisel Veri
İşleme Envanterinin ilgili çalışma grubu tarafından hazırlanarak Komisyonumuza
(kvkk@bartin.edu.tr) gönderilme tarihi 05 Haziran 2020 tarihi mesai bitimi olarak belirlenmiştir.
Pandeminin seyrine göre bu tarihte değişiklik yapılabilecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Orhan UZUN
Rektör

Ek:
1- Kişisel Veri İşleme Envanteri Formu (1 Adet)
2- Kişisel Veri İşleme Envanter Hazırlama Rehberi (70 Sayfa)
DAĞITIM LİSTESİ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Türk Dili Bölümü
Genel Sekreterlik
İç Denetim Birimi
Hukuk Müşavirliği
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Edebiyat Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Bartın Meslek Yüksekokulu
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
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Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bartın ve Yöresi Tarih-Kültür Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Ulus Meslek Yüksekokulu
Spor Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
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