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AMAÇ 
  
Bu görev, yetki ve sorumluluk talimatının amacı Çınar Koleji için KVKK/GDPR 
Komitesi olarak çalışan kişilerin, görev, yetki ve sorumluluk alanlarını tanımlamaktır. 
 
KAPSAM  
 
Bu görev, yetki ve sorumluluk talimatının kapsamı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ile ilgili olarak Çınar 
Koleji, bünyesinde yapılacak çalışmaları kapsar. 
 
 
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 
 

1. Kişisel verilerin, işlenmesi, korunması, güncellenmesi, silinmesi ile ilgili temel 
politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak üzere 
üst yönetimin onayına sunmak. 

 
2. Kişisel verilerin işlenmesi, korunması, güncellenmesi veya silinmesine ilişkin 

politikaların, prosedürlerin, talimatların, formların hazırlanarak, uygulamaya 
alınmasını sağlanmak. 
 

3. Kişisel verilerin işlenmesi, korunması, güncellenmesi, silinmesi ile ilgili 
süreçlerin denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu 
çerçevede Çınar Koleji, iç denetimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.  
 

4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlara uyumun 
sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve yapılması 
gerekenleri üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve 
koordinasyonunu sağlamak. 

 
5. Kişisel verilerin işlenmesi, korunması, güncellenmesi, silinmesi gibi konularda 

Çınar Koleji, kişisel veri güvenliği bilinçlendirme eğitim ve çalışmalarının 
yapılmasını sağlamak. 

 
6. Çınar Koleji, kişisel veri işleme, koruma, güncelleme, silme gibi faaliyetlerde 

oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; 
iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayını sunmak. 

 
7. Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler 

tasarlamak ve icra edilmesini sağlamak. 
 

8. Kişisel veri sahiplerinin başvurularını değerlendirip, tavsiye kararlarını alarak 
üst yönetime iletmek. 
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9. Kişisel veri sahiplerinin; kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları 

konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim 
faaliyetlerinin icrasını koordine etmek. 

 
10. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuatları takip ederek, veri 

güvenliği konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu 
gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Çınar Koleji, içinde yapılması 
gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak. 

 
11. Kişisel Verileri Korunma Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek. 

 
12. Çınar Koleji, tarafından verilecek kişisel verilerin korunması konusundaki diğer 

görevleri icra etmek. 
 

13. Talimatın uygulanmasından sorumlu KVKK/GDPR Komitesi ve Veri Sorumlusu 
İrtibat kişisi, Çınar Koleji üst yönetimin kararı ile atanır ve bu kapsamda 
değişiklikler de Çınar Koleji üst yönetimi ile kararı gerçekleştirilir. 
 

 
 
GÖREVE İLİŞKİN YETKİNLİKLER 
 
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu karar, 

tebliğ ve rehber dokümanlarında yer alan şartları taşımak. 
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgi sahibi sahip olmak. 
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi BGYS hakkında bilgi sahibi olmak. 
• 6698 Sayılı yasa hakkında bilgi sahibi olmak. 
• Karar verme yetkinliği gelişmiş olmak. 


