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Sayı : 31949236-010.07.02-E.2000012654 12/02/2020 

Konu : Kişisel Verilerin Korunması  

 

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 

hükümleri doğrultusunda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrosuna başvuran adayların 

rızaları alınmaksızın değerlendirme puanlarının (ALES, yabancı dil, lisans mezuniyet notu, giriş 

sınavı notu) internet sitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmasının 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanununa uygun olup olmadığı hakkında alınan ve bir örneği ekte yer alan kararda; 

“İlgili kişiler ile sınav puanları arasındaki bağlantının, maskeleme (kişisel verilerin belli 

alanlarının kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde 

silinmesi, üstlerinin çizilmesi, boyanması ve yıldızlanması gibi işlemler) yöntemleriyle 

kaldırılmasının uygun olacağına, bu kapsamda adaylara ait ad- soyad, T.C. kimlik numarası 

gibi verilerin, kişiyi belirli ya da belirlenebilir kılabilme özelliğinin ortadan kaldırılabilmesi 

adına, anılan bilgilerin açık şekilde yazılması yerine, kişinin kendisinin anlayabileceği şekilde 

harflerin ya da rakamların “A**** B**** , 11*******11” şeklinde yıldızlanarak yukarıda sözü 

edilen yöntemlerle yayımlanabileceğine, ayrıca Kanunun 10 uncu maddesinde hükme 

bağlanan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, üniversiteler tarafından söz konusu kişisel 

veri işleme faaliyetine ilişkin olarak ilgili kişilerin aydınlatılması gerektiği” ifade edilmiştir.  

        Bu kapsamda, Üniversitemiz tarafından araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarına 

yapılan başvurular neticesinde Rektörlüğümüzce ilan edilen ön değerlendirme ve nihai 

değerlendirme sonuçlarının duyurulması ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumunun yukarıda 

bahsi geçen kararı çerçevesinde hareket edilecektir.   

1. Birimlerce yapılan ön değerlendirme ve nihai değerlendirme tutanaklarından atama 

dosyalarında muhafaza edilecek ıslak imzalı nüshalarda herhangi bir maskeleme yöntemi 

kullanılmayacaktır. Ancak, Üniversitemiz ana sayfası üzerinden kamuoyuna duyurulacak 

olan ön değerlendirme ve nihai değerlendirme dosyalarında adayların kendisini 

anlayabileceği şekilde kimlik numarası ve ad soyad bilgileri yıldızlanmak (“A**** B**** 

, 1122***2211) suretiyle fsarikaya@bartin.edu.tr adresine excell formatında 

gönderilecektir.  

2. Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları için kullanılan başvuru ve 

değerlendirme formları Kişisel Verileri Koruma Kurumunun mezkûr kararı doğrultusunda 

yenilenerek Personel Daire Başkanlığı web sayfası üzerinden yayımlanmıştır. 

        Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  

2000012654 numarali belge, 5070 sayili Elektronik Imza Kanununun 5. maddesi geregince Orhan Uzun tarafndan 12.2.2020 tarihinde güvenli elektronik imza ile 
imzalanmistir. 
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  Prof. Dr. Orhan UZUN 

Rektör 

 

 

Ek: Karar Örneği (1 Sayfa) 

 

 

DAĞITIM LİSTESİ  

Bartın Orman Fakültesi 

Eğitim Fakültesi 

Edebiyat Fakültesi 

Fen Fakültesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İslami İlimler Fakültesi 

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Spor Bilimleri Fakültesi 

Yabancı Diller Yüksekokulu 

Bartın Meslek Yüksekokulu 

Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Ulus Meslek Yüksekokulu 
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