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Konuyla ilgili Hukuk İşleri
ve '/610 sayı-lr yazr ekinde yer
Uı1.uüıt]dJfyfd,

Müdürlüğü taraflndan yaztlan 21 .01 .2a2I
alan görev Ve ÇalrŞma yönetme] iğinin

tarihli
Meclise

,6698 SAY|LI KişİSEL VERiLERiN K()RtüNMA§I KANt:Nt ,Nt,N t \ Gt,L-\\]\rASl iı-t-
iı_«;iıi «ıı_.q.R.AKALAşEHiR BELED|ytsi KyKK K()LriT6si\i\ Kt R1 t_ı. ş. (;iiRrı\, \ ü.ı-Ki

vE SoR[ MLl,Lt K Es,lsı.ARI \ a)\ET\ıF.LiĞi

BİRiNCi BöLüM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANlMLAR

Amaç
Madİe l: I]u yönetınelik.6698 Sal,ılı Kişisel Verilerin Koruııırıası Kaıııııırı'ııtııı u\gulaıııasıııı ilişkııı olarak

ALAŞEHiR BEt_EDiYESi bünlesinde kurulacak komitenin çalışırıa üıSul !e esiıslarlnl belirlel eıel. lıizırletlcriıı

daha etkin ve verinıli bir şekilde yürütülmesini sağlaınakıır.

kapsaıırıırda hazırlaııınışlır

Tınımlır
Madde.l: Bu Yijnetnrelikte itade edilen;

Kapsam
Madıle 2: Bu Yönetınelik. Kişisel Verilerin Korııırınası Kaııunu'na (Kanun) ve bı.ı diizenleırıcdc )'cr alaır

csaslara uygun olarak ALAŞEHiR BELEDiYESi' ırin Kaırıııı'a u}un][l|]tl sağlaınakla gtirı,vli Kişiscl Veri

Koruına (Jıniıesi'ırin kurııluşunu. üyelerini, çalışma usul ve esaslarl ile giirer,. yetki ve soflınılLılrıklarını

kapsar.

Hukuki dıyanak
Madde 3: İ]u yöneınıelik.6698 Say,ılı Kişisel Verilerin KtırıııııııasıKaııtıntı. _i]l6 Sa)ılı l}iiliikşehiı tlclctlilc
Kanuııı. 5393 Salılı Beledile Kİnunuve Merzuat Ilazırlaııra tTstıl re Esasları HakLıııdaLi Yitncınııjlik

l,
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a) Belediye: ALAŞEHiR BELEDiYE BAŞKANLIĞI NI.

b) Kişisel Veri Koruma Komitesi: Belediye tarafındaıı- kişisel ıerilerin ktrrıınınası ıııevzuatıııa

uygunlüğun sağlanması. muhafazası ve siirdürülmesi kapsamıııda kıırrını bünlesinde gerekli

koordinasyonu sağlayacak olan birimi,
c) Kişisel Veri Koruma Görevlisi: İlgili kişilerin taleplerinin iı,ıcelenınesi ıe değeı,lendirilnıek iizere

Kişisel Veri Koruma Komitesi'ne raporlanmasından. saklaıııa ve inıha süreçlcı,inin ) liraitiilnesinden.

denetiminin yapıImasından ve bu denetimlerin Komite'ye raporlaıı ı,ı,ıas ıırdan: stırıınılıı Lişi1 i

d) Çalışan: ALAŞEHİR BELEDİYESİ bünyesinde görev yapan tiim pcı,soneli.

e) Kanun:6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kaııunu.

f) Toplantı: Komitenin olağan ve olağanüstü toplanıılarını.

g) Anonim hele getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir sıırette kinıliği belirli

veya belirlenebilir bir gerçek kişiyIe ilişkiIend irilenıeyecek hile getirilnıesini.

h) fugili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi.
i) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiy,e ilişkin her tiirlii bilgil i.

j) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmcı,ı otoııratİk olan 1'a da herhangi bir

veri kayıt sisteııiııin parçası olmak kaydıyla otomatik oImayan 1tıllarla elde edilınesi. kaldedilmesi.

depolaı,ıması. ıı,ıulrafaza edilmesi. değiştiriIınesi. ;--eniden düzenleııı,ı,ıcsi. açıklaırıı,ıası. aktarılıııası.

devralınınası. elde edilebilir hile getiriImesi. sınıflandırılınası y. a dakııllanılıııasıııın engelleıınıesi gibi

veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.

k) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kuruiunu.

l) Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarüııü bcliı,lel,en. veri kalıt sistcnlinin

kutulınasıırdan ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve)a tlizel kişi} i.

nı) veri İrtibat Kişisi: Tiirkiye'de yerleşik olan tüzel kişiler ile Tiirkile'de 1erleşik ıılı'ııalaı ttizel kişİ

veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve tıu Kanuı,ıa dayalı olarak çıkarılacak ikincil dtizenlenıeler

kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgiIi olarak. Kurum ile krırulacak ileıişinı için ı,eri st'ırunılustı

tarafındaı] Veri Sortımları Siciline kayıt esnasında bildirilen gerçek kişil i-

if'ade eder.
ixiNci söLüLl

Teşkilat ve Yönetim
Teşkilat Yapısı
Madıle 5: (ı )v ıı.tirııirt.k i ilgili mevzuat gereği üstlenilen görer,. yetki r e sorııınlıı lı.ıklaı,ın daha etkiıı ve

veı.iınli olaraİ yerine getirilebilmesi için Komite Teşkilaı Yapısıı Kt,ıırrite Başkaı,ıı ile bu r'önetnıeliğiıı 7.

Maddesinde belidilen üyelerden oluşur.
(2)Koınite Teşkilaı yapısında belirtilen birimler Kişisel Verilerin Korunıı,ıası Kaırıınu^nun beledile içerisinde

uygrıur,rugnjun ue (işisel Veri Koruma Komitesi'nin çalışmalarıııı !iiı,iitınesi için geıekli iŞ ve iŞleınlerin

yeriıre getirilmesinden soruınIudur.

üçüxcü BöLüM
Kuruluş, Çalışma UsuI ve Esaslar

KuruIuş
Madde b: (] )Komite. ALAŞEHiR BELEDİYESİ Mectis Kararı ile kurulur,

(2)Komite. Belediye çalışanlarını, ilişkili kişi ve kuruluşların teırısilcileriıri ve ktıı'ıtısılırda rıznıaı'ı kiŞiIeri

İopıunt,ıu.,nu aur"t 
"İ"r"ı. 

bilgi aIma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdaıı daıışn,ıanlık alına kıınıılarıı,ıda

y"İİiİ"nai.ilnr;ştir. Bu durunrda] Komile'nin ihtiyaç duyduğu danışı,ıranlık hizırıetIeriııiır nıaliyeti BelediYe

biitçesi tarafıııdaıı karşı lan ır

Uvelik
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Madde 7: (l)Konıite; Belediye Başkanının görevlendireceği başkaıı 1ardın,ıcısı başkanlığında belediye
btinl,esinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Bilgi İş|enı Seıvisi. Hukuk İşleı,i Miidürliiğii.
Kiiltür ve Soslal İşler Müdürlüğü. İş Sağlığı ve Gürenliği Birimi. Zabıta Müdürlüğii. Yazı İşleri MiitliirIiiğii vc
Mali Hizmeller Müdlirlüğli çaIışaııları arasından belirlenen kişiler ve Kişisel Veri Ktırıınıa Göreı,lisi ile Veri
İrtibar Kişisinden oluşur.
(2) Toplantılarda a|ınan kararların tutanak altına alınınası ilgili kararlarııı ve giiriişnıelcı,in derlcnnıesi için Yazı
İşleri Müdürlüğünce görevleırdirilen en az bir personel toplantıya katılarak alıııaıı kararlafı tutanak haliııe
getirir.
(3)Toplantılara Komite başkanının katılmadığı durumlarda yetkilendifdiği iil,e konıitele başkanlık eder.

Toplanfi zamanı, şekli ve süresi
Madde 8: (l)Koınite en az 60 (altmış) günde bir olmak üzere mutat toplanlı 

_"-. 
e,rinde lı,ıplanır. Konıitc öncedeıı

belirlenen gündeın ınaddeleri üzerinden toplant|sını gerçekleştirir.Gündeın dışı ınaddeler Koıı,ıite başkaı,ıııııı,ı

ıelIifi üzerine Koınitede görüşülür.
(2) Komite toplantülarında alınaır kararlar yazılı tutanak haline getirilir. konıite iiyc,lcri taraf'ından inızalanır ve

düzenli bir şekilde saklanır. Komite tarafındaır kararlar oy çokluğı ile alıııır. Ktınıite iireleri tarafıırdaıı alınan
kararlar trıtanak ile kayıt altına alınır.
(3)Tutanakta; toplantı tarihi ve yeri ve alınan kararlar ve toplantıya katllaıılarıı,l inrzası brılrınn,ıalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

komite sorumluluk]arr
Madde 9: Koınite. Belediye bünyesinde kişisel verilerin korunması kapsanıındaki ilkelerin. prosediirlerin ve

mevzuat lıiikünılerinin etkin bir biçimde uygulanmasıııı sağlar. Kişisel rerileriı,ı korııırı,ııası kapsanııı'ıda eksİk

uygrılaıı,ıa mevcut ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uyınaırıa dola1,- ısıyla ııe_v-dana geleıı sorı.ıııları

tespit eder ve bu dtıı,umları denetlemek üzere Kişisel Veri Koruına Görevlisine bildirir. Bu kapsanıda Koınile.
Kantın düzenlemelerine ilişkin olarak Belediye'nin. personelin ve diğer ilgiIi kişileriıı y,ararına ıılacak lıeııiiz
uygulamaya konulmamış konuları tespit ederek. buıılarııı belediyenin },apısüıra rı)gun bir şekiIde hal'ata

geçirilınesi içiıı krırrıın içi düzenleıneler yapar. Komite, Kaıııın hiiküınleri ıc pı,osedilrlerinin Belediyc

çalışanları tarafındaı,ı anlaşıIınası. benimseırmesi ve rıygulanması konularıııda,ıapılnıası gercken kuı'ııı'ıı iÇi

düzeı,ılenıe ve değişiklikler konusunda çalışmalar yaparak. çalışııa soıruç|arıııı beledile r'öııetinıiııe stınaı'.

l<omite Görevleri
Maılde 10: Komite kanuna uyuınluluk sürecinde yüriitülen projelerde l,ıer türlü planlaıııa- ırnaIiz- araşlırıı'ıa^ rİsk

belirlenıe çalışmalarını yönIendirmekle yükümlüdür
a) Belediye Kişisel Veri işleıne Envanteriııin Tutulması. Kontro|ii ve Sicil Kaldııın Diizenlennıesi

l. İ.omite. lrazırlanan Belediye Kişisel Veri Envanteriniıı kuruıııtııı izlediği kişisel verileriı'ı koı'rıı'ın'ıası

ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna iIişkin olarak. ktırrınıuıı si'ırııı'ırlu y'iincticİleri. irtibat

kişisi ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini aIarak. kendi değeı,lendirnıelerille birlikle Belediye

vönetimine y,azılı olarak bildirir.
2. Komite. e1vantere göre hazırlanan ve kamuya açıklanan sicil kavdını gözden geçirerek. burada 1'eı'alaır

bilgilerin kııruın politikalarına ve kişisel veri envanteriıre göre doğrtı ve tutarlı olup ıılnıadığını giizden

geçlrır.

3. Belediyenin kişisel veri envanterini ve sicil kaydını etkilel,ecek: kişisel veı,ilerin koruııınası

politikasında. iç kontrol sisteminde ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri Beledi;-e Yönetiıni'ne

raporlar.

4. Koınite. kişisel veri işleme. saklama ve paylaşma faaliyetleri ile ilgili konuları ve hukuki soruııları

gözdeır geçirir ve bunların kişisel verilerin koruııması politikası kapsanıında etkisiırin ve ul'gunluğunun

araştıı,ı lnrasıı,ıı sağlar

b) ilgili Kişilerin Başvı.ırrılarıı,ı ı r,e Yetkili Ku ı,ul la İletişimi Takip Etn,ıck
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1. Komite. Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kişisel Verileri Koruına Kıırıılıı başta tılnıak iizere kişisel
verilerin korunınasına yönelik kamu kurumları ve özel kuruluşlarla gcrekli iletişinıi sürdtiı,iir ve
süreçleri takipleri eder.

2. Komite. ilgili kişilerin başvurularını yönetir, başvurulara zaınanında vaırıt verilınesini sağlar ve buırları
nihai olarak karara bağlar.

3. Komite, yapılan başvurular kapsamında eksiklikleri tespit ederek. ilgili kisiIer ve belediıe üzerinde
doğabilecek riskleri asgariye indirgemeye yöne|ik gerekli önlenr|eı,i tespit etıııek ve ııvgtılaırıak va da

uygulattırmak. ilgili kişilere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ıra gerekli bildirinrlcrin laptlnıasıırı
Sağlar.

c) Kişisel Verileri Koruma Politikasını ve Kişisel Verilerin Korunıırası KaııLııııı'ı)ıı [Jl,gıılaınak. Gerekli
Düzenlemeleri ve Konırolleri Sağlamak

l. Komite, belediye genelinde Kişisel Verilerin Korunması Politikalarının re Kişisel Verilerin Krırunması
Kanunun uyumu, Politika ile Kanunun öngördüğü kişisel veriIerin korrıııınası ve |ııe\zuata uvuııı
programInın etkin bir biçimde uygulanmaslnl sağlar.

2. Komite. kurum politikalarının, prosedürlerinin güncel olduğunu. veri işlenıe deıetiıılerin iıı planlandığı

takvinıe uygun olarak yapıldığını ve bunların ilgili ııevzuatla uyumluluğuıru sağlar.

3. Komite. kişisel verilerin korunması kapsamında mevzuat ve bilgi giivenliği koı,ıularında kuruın

bünyesinde ve belediyenin iş birliği içerisinde olduğu kurı.ımlaı, nezdiıde t-arkındalığı artırnıak ve

kişiseI veri işleyen belediye personelleri için gerekli eğitinı|erin gerçekleşliriIınesini sağlanıakla

görevlidir.

4. Komite. Belediye'nin kişisel verilerin korunması ınevzuatına uyuıııLıııtı ispala 1önelik gerekli kayılların
tutuImasını sağlar.

5. Kişisel Verilerin Korunması Politikalarının belirli periy,otlarla gözden geçirilınesi !e ai]görlileıı

değişikliklerin gerekçeleriyle birlikte yönetim oırayına sunulınasıırı sağlar.

6. Komite. Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Betediye iarafındaıı kendisine r,erilen diğer görer leri

yerine getirir.

d)Kişisel Verileri Koruma Komitesi'nin toplantılarda aldığı kararların Karar Defteriırc işleıınıesini takip etınek.

Komitede Kişisel Veri Koruma Görevlisi Görevlendirilmesi
Madde lt: (l) Konıiıe içerisinde ilgili kişilerin talepleriııin inceleı,ıınesi ve değerlentliriln,ıek iizere Kişisel Veri
Koruııa Komitesi'ne raporlanınasıı,ıdan: saklama ve imlıa siiı,eçleriniıı } tirlitiilnesiııden. clenetinıiıin
ı,apıIınasındaı,ı ve bu deıretimIerin Komiteye raporlannrasıııdaır. Kişısel Vcri Kırı-ıınra Ktıınitesi taratından

dcğerlendirilen ve karara bağlanan ilgili kişi taleplerine ilişkin işlenılerin Kıınıite'nİn kaıaıı ıııaı,ınea rcriııe
getiıilnıesinden soruınlu olacak bir Kişisel Veri Koruma Görevlisi görevlendirilir.
(2) Giirevlendirn,ıe. koıniteıriır ilk toplantısında gerçekleştirilir.

Komite Başkanının Görev., Yetki ve Sorumlulukları
Madde l2: ALAŞEHiR BELEDiYESi,ne ait tüm yapı. tesis. işletnre re çalışııa alanlarıl

Kişisel Verilerin Koruı]ması Kanunu ve ilgili tiım mevzuata ıılgrın tılnıak lizeı,e kr,ıılı

soru ın lıı lrıkları na ek olaı,ak Komite Başkanı'nın görev. yetki ve soruııılulukları aşağıdadıı-.

a)Koınite topIantılarıııa başkanlık etınek ve güı]dem ınaddeleriniı,ı göriişüln]esiıi sağIalnak.

b) Kişisel Verilerin Korunması Kanuııu kapsamındaki 1,erine getiriIınesi gereken sıırıınrlııIu

Komite iiyeleri arasıı,ıda iş bölümü ve koordiırasyonu sağlamak.

c)Kişisel Verileri Koruına Kurulu tarafından yayımlaı]aır ilke kararlar Ve taliınatlarllı tl\gütlan

iiyeleri arasıırda iş bölüınü ve koordinasyonrı sağlaınak.

ııl romite toplantıları soıruııda alııran kararlarıır uygulaırmasıııda Ktınıitc iil'eleı-i arasınd

nda, 6698 sayılı
iteniıı görev ve

klar bakın,ııırdan

ınasında komite

a iş böIiimü ve

koordiı,ıasyoı,ı sağlanıak
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e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgiIi diğer n,ıevztıat kapsaınında. konrite r,e koınite
üyelerinin görev sorunr lı.ı lukları nın yerine getirilmesini takip etınek.
f) Yönetınelikte yer almayaır fakat ilgili mevzuatta belirtilen tevdi edilen diğer görevleri 1eı,ine getirı,ı,ıek.

İnsan Kaynakları ve f,ğitim Dairesi Başkanhğı'nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde l3: At-AŞEHİR BELEDİYESİ' ne ait tüm yapı. tesis. işletnıe vc çaIışnıa alaıılaı,ında. 6698 sal,ılı
Kişisel Verileriıı Korunnıası Kanunu ve ilgili tüm mevzuata rııgıııı r,ılnıak ilzere koıııilcnin göfev ve

soruınluluklarına ek olarak, İnsan Kaynakları ve Eğitiırı Müdiirlilğü persoııeliıriıı görer. 1elki ıe scıru ırı lrılrıkları
aşağıdadır.
a)6698 sayılı Kişisel VeriIerin Korunması Kanuı,ıı.ı ve ilgili diğer nıevzual kapsanıında. ça|ışanlaı için yıllık
eğitim planı yapınak ve gerekli programları l,ıazırlamak.
b)Belediyenin diğer birimleri ile iş birliği. iş bölüınti ve kocırd inas1 tın ıı sağIavaıak eğiliın plan ve
prograın larının uygrılannıasını gerçekleştinnek.
c)Kişisel Verilerin Koruııınası Kanuıru kapsamındaki farkındalık eğitiıılerinin. ijzel nitelikli kişisel veriler
konusundaki önemi ve faaliyet konuları da dikkate alınmak suretiyle tün) çalışanlara rerilınesiııi sağlaıııak.
d) Eğiliın verilen çalışanlara katılım tutanaklarını düzenlemek.
e)Yeni işe başlayan. çalışma yeri değişen. görev değişikliği yapılaır tüııı işyerlcrindeki çalışanların değişen

ve/veya ortaya çıkan yeni risklere göre eğitim görmeleri hı.ısıısunda gerekli plan. progfam ve uıqulaınaları
yerine getirınek.
l) Personel özlük dosyaları ve personele ait kişisel verilerin kurum içerisinde Kişisel Verilerin Ktırııııınası
Kanuııu'na uyguıı ınuhafazasını sağlamak.
g) persuıellerle ilgili paylaşılacak kişisel verilerin kanuna uyguır pa1,Iaşıırıı r,e n,ı ıılıaf'azası n ı sağlanıak

h; personellerle ilgili kurum içerisinde düzenlemeleri içereı,ı kuruınsal politika ve prosedürleriır personellere

tebliğini ve iIgili koordinasyonu sağlaınak

4veİi gıivenliği ile ilgili eğitim hizmetlerinin yapılması hususunda iiniversiteler. kaırırı kııruırı ıe kı.ırııltış laı'ı ile

özel sektör kuruluşları veya gerçek kişilerle işbirliği yapılması. gerekliğinde hizmet satın alınıııası hususlaı'ında

Belediyeye öneri ve talepte bulunmak.
i)yonetmelikte yer almavaır fakat ilgili mevzuatta belirtilen tevdi edilen diğer görevleri verinc getiııııek.

;j insan raynaİları ve Eğitim Müdürlüğü yukarıda belirtilmeyen ancak ilgili ınevzı.ıat gereği Müdiirlliğün
görev alanında bulunan kişisel verileri içeren hizmetlerin yerine getirilnıesinde 1etkilidir.
İ1 insan Kaynakları ve Eğitim Miidürlüğü bünyesinde yapılaıı her tt'ırlü iş vc işleınle ilgili olarak AL.AŞEHlR
BIlLEDİYESİ ne karşı sorum ludur.

Sayfa 5 / 8

Ş

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Görev, Yetki ve Sorumluluk|arı
Üuaj""ıı, ALAşEHiR BELEDiyESi'ııe ait tüm yapı, tesis. işletııre re çalışn,ıa alanlarınila" 6698 sal'ılı

Kişisel Verilerin Korunınası Kanunu ve ilgili tüm mevzuata uygun olınak üzere konıiteniıı göre\ \e

soruınluluklarına ek olarak. iş Sağlığı ve Giivenliği Biriminin görev. ),etki ve stırunılultıklarl aŞaĞıdadlr.

a) Kııruın içi görevlendirmel.. ya au hizmet altmı yoluyla temin edilen İş Giivenliği L]zıııaııı. Ktırıınl Hekinıi-

oiger saglıL Fersoııeli ile idari ve teknik diğer destek çalışanlar vasltasl)la sağlık hilgisi içeren özel nitelikli

kiş'isel vJrilerin işlenmesi ile ilgiIi her türlü işleınin ıakibini sağlamak re btı kapsaıı'ıda kıırıını içerisindeki

hizmetleri yürütmek.
b)Kuruın çalışanlarının işe giriş tarihi itibariyIe kişiseI sağlık dosyalarıırıı,ı ı,ır ııIıa t-azas ııı ı sağlalııak.

"js"ı"aiy" çalışanlarınıı, her tıirlü izin, rapor. özlük lrakları vb. konuyla ilgili iş ve işleıılcri kişisel verileı'in

kofuı]ı-ü-üası mevzuatına uygun olarak yeİine getirilmesi bakınrıııdan özel nitelikli kişisel i'erilere eriŞiıni

sağlaıııak
d) Bu kapsaında kayda giren her türlü evrakın sevki. ıakibi. ilgili kurıııır/ kurulıış ile ueı,çek ve\.a tüzel [işilere

bildirilnıesi. dosyalaı,ıınası ve arşivlenmesi ile ilgi
e) İş Sağlığı ve Güvenliği Birinri bünyesinde

BELE,DİYESİ ıre karşı sorunrludur.

li iş ve işlemleri nlevzuata rıygrıı,ı olaı,ak reriıre getiı,ıııek

yapılan her türlli iş ve işlemle ilgiIi olarak A[-A



T.c
AİAŞEIİİR BELEDİYESi

MEcLis KARjARr
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Kültür ve Sosyal lşler Müdürlüğü nün görev, yetki ve §orumlulukları
Madde 15: ALAŞEHİR BELEDİYESİ' ne ait tüm 1apı. tesis. işletıne ve çalışırra aianlarında. 6698 sar ılı
Kişisel Verilerin Korunn]ası Kanunu ve ilgili tliın mevzuata uvgun olnıak iizerc konıitenin görer, ve
sorunrluluklarına ek olarak. Kültür ve Sosyal İş|er Müdürlüğü Diin görev. vctki r,c sorrıınlrılııkları aşağıdadır.
a) Müdürlük belediye.v. e Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosediirti,ıe uygrııı 1azılı ilgili kişi başvurularını kabul

etmek ve gecikıneksizin Komiteye bildirmekle yükümlüdüı

b) Kültür ve Sosyal İşler Müdiirlüğü belediye bünyesiııde gerçekleştirilen scısyal soı,tıııltılıık pırı.jeleri. ktırs

düzenleme faaliyetleri ve kültür ve sanat etkinliklerinde gerçek kişileri ilgilendireır husus|arda 6698 sayılı Kişisel
Verileriır Korrınması Kanı.ıı,ıu kapsamında hareket edilmesi gerekliliğine dikkat clııck zonındadır

c) Mlidiirlük yukarıda beIirtilmeyen ancak ilgili ınevzuat gereği Daire başkanIığııııı görev ıılaııında bulı.ııran
kişisel verileri içeren hizmetlerin yerine getirilmesinde yetkilidir.
d) Müdürlük bünyesinde yapılan her ıürlü iş \e işlemle ilgili tılarak ALAŞEllİR BLLLDİYLSİ nc karşı
soruın lrıdur-
d)Kuruın içerisinde olası gerçekleşen bir veri ihlali oIması drıruıı-ıunda vel,a kişisel verileriı,ı koruııınası
bakıınıııdan kaınuoyunuıı nasıI bilgilendirileceğin in koordinasyoırunu sağlaıııak.
e)Vaıandaşların kaıııın kapsamında haklarının korunınası ve buna 1,önelik 1"önlendirilnesinin rapılnıası.

Yazı İşIeri Müdüriüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 16: ALAŞtltlİR BELEDİYESİ' ııe ait tünı 1apı. tesis. işletnıe ı,e çalışırıa alanlarııda. 6698 sal ılı
Kişisel Verilerin Korunıırası Kanunu ve ilgili tiim mevzuata rııgı.ııı ı,ılıııak iizcı,c ktıırıitenin gijrev ve

soruınluluklarııra ek olarak^ Yazı İşleri Müdiirlüğünüı görev. yetki ve soruı,ıılLülııkları aşağıdadır.
a)Müdiirlük belediye biinyesinde 6698 sayıll Kişisel Verilerin Konını]ıası Kanıınrı kapsanııııda 1apılacak t,ılan

kurıııı,ı içi yazışınaları takip etınek zorundadır.
b) Müdürlük belediyeye Kişisel Veri Başvuru ve Yan( Prosediirüne ulguıı )azılı ilgili kişi başlıırularlııı kabııl

etınek ve gecikmeksizin Komiteye bildirmekle yükümlüdür.

c) Miidiirliik yukarıda belirtilıneyen ancak ilgili mevzuat gereği Daire başkanlığınln qöıcv alanında btılıınan

kişiscl rerileri içeren lıizmeılerin 1eriııe geıirilmesinde }etkilidir.
d) Müdür|ük bünyesinde yapılan her türlü iş ve işlemle ilgili olarak At.AŞEtlIR BE1.IiDlYESI ne kaışı

sorı.ımludur.

Hukuk İşteri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklart
Madde 17: ALAŞEHiR BELEDiYESi' ne ait ıüm yapı. tesis. işlelııre r,e çallşııa alanlarında. 6698 sal ılı
Kişisel Verilerin Korı.ınınası Kanunu ve ilgili tünr mevzuata ıı_vgıın tıln,ıak iizere ktınıitenin gijre\, ve

sorum luluklarına ek oIarak. Hukuk İşleri Miidürlüğünün görev. yetki ve sr,ıruın lulııkları aşağıdadır.

a)Hukuk Müdürü ve avrıkatlar. 6698 sayılı Kanunuıı l l. Maddesi gereğince ilgili kişileıe taııınan hakların 1asal

süresi içinde yeriııe getirilnıesinden sorumludur.

blKuruİ kararları Ğ ilgiıi mevzuat değişiklikleri kapsaınıırda kurını içi diizcnlcıııelerc rönelik lıukuki

tavsiyelerde bulunınak.
c) Kİşisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yerine gelirilmesi isteneır talinratları lakip elnek.

«t) Kişisel Verileri Koruına Krırulu tarafındaır talep edilen savuı]ınalara cevap ı,erıııek

"1 
ıırı*rı. işleri Miidürltiğii yukarıda belirtilmeyen ancak ilgili ınevzuat gereği l{tıkuk lşlcı'i Miidiirliiğüniin

görev alanında bulunan kişisel verileri içeren hizmetlerin yerine getirilnresi!1.1"_ü",\it]9i,_._._..,._ 
_

İj uutuı işIeri Mtidiirlıiğİi bünl,esinde yapılan lrer türlü iş ve işlen,ıle ilgili olarak ALAŞF.Hllt BEl-[DIYESl
ııe karşı sorıımludı.ır.

Bilgi İşlem Sen,isinin Görev, Yetki ve SorumluIukları
ı,ıaotıe ıs: AI_AşEHiR Bt-]LEDiyESi, ne ait ttinı )apı. tesis. işletıııe r e çalışnıa ılan
Kişisel Verilerin Krıruı]ması Kanunu ve ilgili ttinr mevzuata ıllgtın olnıak iizere k

stırtlm lııluklarına ek olarak_ BiIgi işlem Servisinin görev. 1,etki l,e sortlnrlulukları aşağıcladır

larında. 6698 sal ı|ı
oııritelıin giirev ve
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a)Bilgi İşleıı Seı.ıisi belediye bünyesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Kcırıınıııası Kanunu. ilgili ıııevzııat ile
Kurul kararları kapsanıında ve genel ilkeler çerçevesinde kişisel verilerin ktrıuıııııası için gerekı.r,ı idari ve
tekn ik tedbirleri alarak. rıygı.ılaınak zorundad ır.
b)Veri giivenliği ile ilgili teknik altyapının oIuşturrılııası ve ul,gulannıası hıısıısunda kaıııu kuruııı ve
kuruIuşları ile özel sektör kuruluşları veya gerçek kişilerle iş birliği 1,apılnıası. gerektiğinde hiznet satın
alıırınası lıususlarında belediyeye öneri ve taleplerde bulunmak.
c)Kurumun inlernet silesi. kuruın elektronik cihazları. kuruın içi kullanılan 1,azılınılar rc tekntıltıjik hizırıetlerin
kişisel verilerin korunıııası ilkelerine uygunluğunu denetleııek.
Kişisel verilerin silinııesi. imlrası ve anoniın lıale getiriimesi konularıırda elektıonik ortaında btılıınaıı kişisel
ıerilerin iınlrasına yönelik çalışmaları yapmak,
d)Bilgi İşlem Servisinin veri güvenliğinin sağlanınası için giincel tedbirleri 1espit ederek Konıiteıe bildiı,iııde
bı.ıluı,ıınak zorulıdadır.
e) Bilgi İşlem Servisi yukarıda belirtilmeyen ancak ilgili ınevztıar gereği Bilı:i İşleın Serri.i giiı,er alanında
bııIunan kişisel verileri içeren hiznıetlerin yerine getirilınesinde yetkilidiı,.

fl Bilgi İşlem Serrisi bünlesinde;apı|aıı hertürlü iş ve işlemle ilgili tılarak 
^L^ŞEllİR 

BF L LDİY LSİ ııc karşı
sorum ludur.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluk]arı
Madı|e l9:ALAŞEHİR BELEDİYESİ' ne ait tüm }apı, tesis. işletme ve çalışııa alaırlarııda. 669ti sal ılı Kişisel
Verilerin Koruı,ıması Kanrıııu ve ilgili tüın mevzuata uygun olınak lizere ktıı,ı,ıitcııin giirer, re sı'ırı.ı nı lıılı.ı k larıııa
ek olarak. Mali Hizmetler Müdiirlüğünün görev, yetki ve sorıımlulukları aşağıdadır.
a) Müdürliik Belediye bünyesinde gerçek kişileri ilgilendiren ınul,ıasebe taaliyetlcri ile vergilend irıııe. ıarlı.
tahakkuk. terkin. tecil. ıehir. ıahsil Ve takip işlemlerinde 6698 sal,ılı Kişiscl Verileı,iı,ı Konılnıası Kaıırıı,ıu'ııa

uygun hareket edilnıesi gerekliliğini takip etmek zorundadır.
b) Müdürlük icra takip ve her türlli ödeme işlemlerinde Kanuna ve Kurul kafarlarıııa u}gtın şekilde haıcket edilip

edilmediğini denetleııek ve bu süreçlerle ilgili Kanun'a aykırılıkların giderilııesi kcıırıısuııda Kunitele bildiriıııde

buIunııakla yükümlüdür.
c) Müdürlük yukarıda belirtilmeyen ancak ilgili mevzuat gereği Daire başkanlığınln görcv alalılnda btllunalı

kişi,el rerileri içeren hizmetlerin 1erine geıirilınesinde 1etkilidir.
d) Müdürlük bünyesinde yapılan her tür|ü iş ve işlemle ilgili olarak ALAŞIitlIR BELEDlYESI ne karşı

sorumludur.

komite kararları
Madde 20: Komite kararları. toplantt tutanağının imzalaı,ıması ile yiirürlüğe girer

BEşiNCİ BöLüM
son Hükümler

Yürürlük
Madde 21: Bu yönetınelik hükümleri Alaşehir Belediye Mec|isi onalı ile,viiriirlüğe gireı,

}'ürütmc
Madde 22: Bu yönehnelik hükümlerini Komite Başkanı Alaşehir Beledil,e Başkanl adılra \ iifiitıiı'

ttukuk İşferi Müdürtüğü tarafandan yaprLan acrkLanıarırn ardlrlJarl; 6698 say1]1
KisiseL Verilerin Korunmas1 Kanunu'nun uyguLamasLna iLiskjı, .]aIal- Belcdiye
taraflndan, kiŞise1 Verilerin korunınas1 mev2uat]T c l\,gun LLlgur] sağL;]nmas1,

muhafazas1 Ve 5ürdürüLrnesi kapsarnanda kurum iÇerisinde gerekL i ü.]o rdj- na s yonun

sağlanmasr amaClyLa Belediyemiz Bünye5inde KiŞrse] Veri Korurt,i Konltesinirr
kurulmasr ve 66B9 Sayrlr Kişise1 Verilerin Korunmas1 Kar]unu,Tlu:! uyg,_rlainas1 iLe
iLgili o1arak ALaşehir Befediyesi Kişise] Veri Korr]ma Komitesi.üan Kurufus, i]örev,

Sayfa 7 / B

Yetki Ve sorLııT.lulukLaı:1 YönetmeLiğinin kabuLü oylamay; su,ı1],]ıl ]arlan c iama

"r"
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sonucunda oturumda nevcut tiim üye]erln ve
oybirliğiyle, 5393 sayılr Belediye Kanunu'nun

Sayfa B / B

Belediye Başkanln] n e.,ret .ryl arlyla
1Blm maddesi qereği kabul edifdi.
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