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“değişim yine 
değişim.” 

Veri Temelli Ekonomiye Uyum İçin 

Başlangıç Adımı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Bilgiye elektronik ortamda erişimin kolaylaşması, 

büyük veri kullanımının her geçen gün artması ve 

bilgi teknolojilerinin artık is ̧ süreçlerini destekleyen 

yapısal konumdan iş süreçlerinin vazgeçilmez bir 

parçası  haline gelmesiyle birlikte,  hem kurumlar 

hem de bireyler için yeni bir dönem başlamış oldu. 

Artık kurumların en değerli varlıklarının sahip 

oldukları veriler olduğu bilinen bir gerçek. Bireylerin 

kişisel verilerinin işlenmesi ve ilişkilendirilmesi kısaca 

veri temeliyle büyüyen yeni ekonomi gerçeği; 

haklarını savunan bireyleri, bireylerin taleplerine ve 

haklarına saygılı şirketleri ve bütün bu gelişmelere 

yönelik tasarlanan süreçleri, yapılandırılan 

organizasyonları gerektirmektedir. Kısaca değişim 

yine değişim...  

Genellikle reaktif olarak yasaları ihtiyaçlar 

şekillendirdiği için bugün birçok ülke kişisel verilerin 

yönetimi ile ilgili risklerini mevzuatlarla yönetebilmek 

için çalışmalarına hız vermiş durumda.   

Günümüzde dünya genelinde 100'den fazla veri 

koruma yasa ve yönetmeliği, giderek artan 

sayıdaki endüstri veri koruma standartları, hemen 

hemen her organizasyon için kurumsal veri koruma 

politikaları ve veri koruması için pek çok sözleşme 

gerekliliği hazırlanmakla beraber uyumun neden 

ve niçin gerekli olduğu konusunda halen kafa 

karışıklığı bulunmakta ve kurumlarda yürütülen 

projelerde amaç sadece kanuna uyum gerekliliği 

şeklinde ele alınmaktadır. Dolayısıyla böyle bir 

yaklaşımla kurulan sistemlerin sürekliliği de soru 

işaretleri doğurmaktadır. Ülkemizde 7 Nisan 

2016’da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu ise Avrupa’daki veri koruması sistemi ile 

büyük oranda benzer bir yapıya sahiptir. Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu ile, büyüklüğü veya 

küçüklüğü fark etmeksizin tüm kurumlar, süreçlerini 

gözden geçirmek ve kanuna uyumlu hale getirmek 

gereksinimleriyle karşı karşıya kalmışlardır. 



Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum için 

mevcut durumun hukuk, bilgi teknolojileri ve süreç 

disiplinleriyle beraber incelenmesi, hukuki ve teknik 

açıdan risk analizlerinin yapılması, gerekli 

önlemlerin alınarak uygulamaların kanun 

maddelerine uyumlu bir yapıya dönüştürülmesi 

gerekmektedir.  

Buradaki en temel vurgu; Kişisel Verilerin Korunması 

Kanuna uyum amaçlı yapılacak çalışmaların  ne 

sadece hukuki açıdan  ne de sadece teknoloji ve 

bilgi güvenliği açısından incelenip bu çerçevede 

çözümlerle yürütülemeyeceğidir. Hukuk ve 

teknoloji, kişisel verilerin korunması için çok önemli 

iki temel disiplin olsa da, kişisel verilerin korunmasına 

bir hukuk projesi ya da teknoloji projesi olarak 

bakmak uyumun sürekliliği ve sonrasında gelecek 

yeni dönem ihtiyaçları açısından kurumsal 

dönüşümün gerçekleşmesinde yapılacak en büyük 

yanlış olacaktır.  

Bu yazı dizisinin birinci bölümünde başlangıçta 

bahsettiğim değişim yolculuğunun ilk adımı olan 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 

kurumları bekleyen gereklilikler genel olarak 

değerlendirilmiş, gelecek bölümde ise veri temelli 

ekonomiye uyum ve bu uyumun sürekliliğinin 

sağlanması konusunda kurumların yapacakları 

hazırlıklarda yol göstermek adına yol planı 

önerilecektir.  

 

 

KVKK Genel Değerlendirme 

1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Kanun’un birinci maddesi, Kanun’un amacını; 

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 esaslara düzenlemek şeklinde 

tanımlayarak, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin 

altına alınması ve özellikle Anayasa’da öngörülen 

temel hak ve özgürlüklerin korunması gerekliliğinin 

altını çizmektedir. Kısaca kişilerin mahremiyet hakkı 

ile bilgi güvenliği hakkının yine Kanun ile güvence 

altına alınmak istendiği görülmektedir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nde kabul edilmesi ve yürürlüğe  

girmesine ait  zaman   planlaması aşağıdaki gibidir. 

  



   

Herhangi bir gerçek kişi ile 

irtibatlandırılmadığı sürece, bir tüzel 

kişiye ait bilgiler kişisel veri 
sayılmayacaktır. 

1.1. Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri 

Kişisel Veri, Kanun’un 3. maddesinde “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek 

kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmaktadır. Anayasa Mahkemesi, 

kişisel verileri kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin 

sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt 

plakası, özgeçmiş,  resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik 

bilgiler, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup 

üyelikleri, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir 

kılan tüm veriler olarak tanımlamıştır. ¹ 

Ayrıca Kanun’un madde gerekçesinde de kişisel verinin, bireyin kesin 

teşhisini sağlayan bilgiler olabileceği gibi; aynı zamanda, kişi ile 

ilişkilendirilebilecek ve bu surette o kişinin belirlenmesini, tanınmasını 

sağlayan verileri de kapsayacağı belirtilmiştir. 

Belirtmek gerekir ki tüzel kişilere ilişkin veri ve bilgiler Kanun’un kapsamına 

girmemektedir. Diğer bir söyleyişle herhangi bir gerçek kişi ile 

irtibatlandırılmadığı²  sürece, bir tüzel kişiye ait bilgiler kişisel veri 

sayılmayacaktır. 

¹ Anayasa Mahkemesi E. 2013/122 K. 2014/74, 09.04.2014 

 

 

¹ Anayasa Mahkemesi E. 2013/122 K. 2014/74, 09.04.2014 

² Örneğin tüzel kişiyi temsile yetkili gerçek kişilerin kimlik verilerini içeren imza sirkülerleri kabili sair evrak göz önüne alındığında  tüzel   kişiler  de  bu  

kapsama girebilmektedir.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi 

inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve 

kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, 

cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik 

tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik 

verileri Kanun uyarınca özel nitelikli kişisel veridir. 

Görülmektedir ki Kanun, ifşa edilmesi halinde ilgili 

kişinin zarar görebilme ihtimalinin anlamlı derecede 

arttığı verileri özel nitelikli kabul etmiş ve koruma 

seviyesini yükseltmiştir. 

1.2 Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Kişisel Verilerin Korunması Kapsamına bir bütün olarak 

bakıldığında aşağıdaki çerçeve karşımıza 

çıkmaktadır. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç 

için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme: Kişisel 

verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya 

işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 

muhafaza etmek. Bu kapsamda, öncelikle ilgili 

mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre 

öngörülüp öngörülmediğini tespit etmek, bir süre 

belirlenmişse bu süreye uygun davranmak, bir süre 

belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için 

gerekli olan süre kadar saklamak.   

1.2.1 İşleme Kavramı ve İşleme Amacı  

Kanun, kişisel verilerin işlenmesi ifadesini, kişisel 

verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 

herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak 

kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, 

kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, 

değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 

aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale 

getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının 

engellenmesi gibi, veriler üzerinde gerçeklesen her 

türlü işlem olarak tanımlamaktadır. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yayımı tarihi 

olan 7 Nisan 2016’dan önce işlenmiş ̧ olan kişisel 

verilerin, aynı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde 

Kanun’un hükümlerine uygun hale getirilmesi 

emredici hüküm niteliğindedir. 

1.2.2 Temel İlkeler 

 

Kanun uyarınca kişisel verilerin işlenmesinde 

aşağıdaki ilkelere uyulması zorunlu kılınmıştır: 

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma: Kişisel 

verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle 

getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına 

uygun hareket etmek. 

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel 

Olması: Kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve 

kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlenen 

kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak ve 

bu doğrultuda gerekli tedbirleri almak.  

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme : Meşru ve 

hukuka uygun olarak kişisel veri işleme amacını açık 

ve kesin olarak belirlemek. Kişisel verileri mevzuatla 

verilmiş̧ görevlerin gereği ve sunmakta olduğu ürün 

ve hizmetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan 

kadar işlemek.  

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma : 

Kişisel verileri belirlenen amaçların 

gerçekleştirilebilmesine elverişli bir bicimde işlemek 

ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya 

ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden 

kaçınmak. 

 



  
 1.2.3. Rıza Gerekliliği 

Kanun’a göre kişisel veriler, kurala uygun olarak, ilgili 

kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Açık rıza, 

Kanun’un 3’üncü maddesinde “belirli bir konuya 

ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle 

açıklanan beyan olarak tanımlanmıştır. 

Kanun’un yayım tarihinden önce hukuka uygun 

olarak alınmış ̧ rızalar, bir yıl içinde aksine bir irade 

beyanında bulunulmaması halinde Kanun ile uyumlu 

addedilecektir. 

1.2.4. Açık Rıza Gerekliliğinin İstisnai Hali 

Olarak Kişisel Verilerin  İşlenme Şartları 

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü 

Olma : Kişisel verilerin işlenmesi için temel kural ilgili 

kişinin açık rızasının alınması olmakla beraber, kanun 

koyucu bu kurala istisnai haller tanımıştır.  

Buna göre veri işlemenin: 

 

asını açık rızasına 

hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da 

bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün 

korunması için zorunlu olması, 

 ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına 

ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

 

getirebilmesi için zorunlu olması, 

i, kullanılması veya korunması için 

veri işlemenin zorunlu olması, 

vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri islenmesinin zorunlu olması 

halleri ilgili kişinin açık rızasının aranmadığı istisnai 

durumlar olarak kabul edilmiştir. 

1.2.5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme 

Şartları 

Kanun’a göre özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi de, 

kurala göre, ilgili kişinin açık rızasına tabidir. Ancak 

sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel 

verilerin, kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza 

aranmaksızın işlenmesi de mümkündür. Sağlık ve 

cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu 

sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, 

tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık 

hizmetleri ile finansmanının planlanması ve 

yönetilmesi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü 

altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar 

tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 

İlgili kişinin açık rızasının alınması gerekliliği kuralına 

ilişkin istisnai durumlar tahdidi olarak sayılmış olup, 

özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi yalnızca bu 

sebeplerin varlığı halinde mümkün olacaktır. 

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli 

kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın 

işlenmesi yalnızca sır saklama 

yükümlülüğü altındaki kişiler ile yetkili 

kurum ve kuruluşlar tarafından icra 

edilebilecektir. Keza Kanun’da özel 

nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde 

yukarıdaki haller bulunsa dahi yeterli 

önlemlerin alınmasının gerekliliği 

belirtilmiştir. 



 

  1.3. Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kanun’un 8’inci maddesi uyarınca kişisel veriler, ilgili 

kişinin rızası olmaksızın aktarılamaz. Ne var ki, kişisel 

verilerin yukarıda 1.2.4’üncü maddede açıklanan 

yasal işleme şartlarının varlığı halinde ilgili kişinin açık 

rızası bulunmaksızın aktarılması mümkün olabilecektir. 

Kanun’a göre özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması 

da kural olarak ilgili kişinin açık rızasına tabidir. Ancak 

sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel 

verilerin, kanunda öngörülen hallerde açık rıza 

aranmaksızın aktarılması da mümkündür. Sağlık ve 

cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu 

sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, 

tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık 

hizmetleri ile finansmanının planlanması ve 

yönetilmesi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü 

altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar 

tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. 

Kişisel veriler Kanun uyarınca ilgilinin açık rızası 

olmaksızın yurt dışına aktarılamayacaktır. Kişisel 

verilerin yurt dışına aktarılmasında da yukarıda 

belirtilen açık rıza gerekliliğine istisnai olarak getirilen 

yasal işleme şartları söz konusu olacaktır. Bu halde 

dahi kişisel veriler, aktarılacakları yabancı ülkede 

yeterli korumanın bulunması, bulunmaması 

durumunda Türkiye’deki ve aktarım yapılacak 

yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir 

korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun 

izninin bulunması kaydıyla açık rıza aranmaksızın yurt 

dışına aktarılabilecektir. 

1.4. Kişisel Verilerin Silinmesi 

Kanun’a göre, hukuka uygun olarak işlenmiş olup da 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

halinde, kişisel veriler otomatikman veya ilgili kişinin 

talebi üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim 

hale getirilecektir. Buna ilişkin olarak 28 Ekim 2017 

tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlanan Kişisel 

Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale 

Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, kişisel 

verilerin silinmesi, söz konusu verilerin ilgili kullanıcılar ³ 

için hiçbir şekilde tekrar kullanılamayacak veya 

erişilemeyecek şekilde imhasını ifade etmektedir. 

Kişisel verilerin yok edilmesi ise verilerin saklandığı 

materyallerin, içerisinde bulunan bilgilerin hiç kimse 

tarafından hiçbir şekilde erişilemeyecek, geri 

getirilemeyecek ve tekrar kullanılamayacak şekilde 

imha edilmesini ifade etmektedir. Son olarak, verilerin 

anonim hale getirilmesi kişisel verilerin başka verilerle 

eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir 

gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini 

ifade etmektedir. 

Kanun uyarınca Veri Sorumluları Siciline kayıt olmakla 

yükümlü olan veri sorumluları, kişisel veri işleme 

envanterine uygun olarak kişisel veri saklama ve 

imha politikası hazırlamakla yükümlüdür. Kişisel veri 

saklama ve imha politikasında Yönetmelik’te asgari 

olarak sayılan bilgilerin yer alması gerekecektir. 

   ³Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve  yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya 

da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan 

aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri  işleyen  kişiler 

 



  

1.5. İlgili Kişinin Hakları 

Kanun uyarınca herkes kendisiyle ilgili olarak aşağıda 

belirtilen hususlarda veri sorumlusuna başvurma 

hakkına sahiptir: 

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,  

b. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların 

amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış ̧ işlenmiş̧ olması 

halinde bunların düzeltilmesini isteme,  

f. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok 

edilmesini isteme,  

g. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere ( e ) ve ( f 

) uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,  

h. İşlenen verilerin yalnızca otomatik sistemler 

vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve  

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi 

sebebiyle zarara uğraması halinde zararın 

giderilmesini talep etme. 

1.6. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri  

Veri sorumlusu Kanun’da “kişisel verilerin işleme 

amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen gerçek veya 

tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. Veri sorumlusunun 

verdiği yetkiye dayanarak yine veri sorumlusu adına 

kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi de veri 

işleyen olarak tanımlanmıştır. Veri sorumlusu, kişisel 

verilerin kendi adına başkası tarafından işlenmesi 

halinde aşağıda belirtilecek olan yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi hususunda bu kişilerle birlikte 

sorumlu olacaktır. 

Şirket tüzel kişiliğinin, kişisel verilerin işleme amaçlarını 

ve vasıtalarını belirleyen kişi olması hasebiyle Kanun 

kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olduğu telakki 

edilmektedir. 

Bu itibarla veri sorumlusu, aşağıda sayılan 

yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu 

olacaktır: 

 

1.6.1. İlkelere Uyum Sağlama 

Veri sorumlusu kişisel verilerin işlenmesi 

sırasında yukarıda açıklanmış olan “hukuka ve 

dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve 

gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve 

meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri 

amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili 

mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç 

için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” 

ilkelerine uymakla yükümlüdür. Veri sorumluları 

ile veri işleyenler öğrenmiş oldukları kişisel 

verileri kanuna aykırı olarak başkasına 

açıklayamayacak ve işleme amacı dışında 

kullanamayacaktır. Bu yükümlülükleri 

görevden ayrılmalarından sonra da devam 

edecektir. Bu yükümlülüğün amacı kişisel 

verilerin yalnızca işlendikleri belirli amaçla 

bağlantılı ve sınırlı olarak kullanılmalarını 

sağlamak ve de hukuka aykırı hareket 

edilmesini engellemektir. 

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla 

başkaları tarafından elde edilmesi halinde, 

veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgili 

kişiye ve Kurul’a bildirecektir. 

1.6.2. İşleme Şartlarına Uyum Sağlama 

Veri sorumlusunun, kişisel veriler işlenirken 

belirtilen işleme faaliyetinin kanunda belirtilmiş ̧ 

olan işleme şartlarına uygun olmasını sağlama 

yükümlülüğü bulunmaktadır. 

 



  

1.6.3. Silme / Yok Etme / Anonimleştirme 

Veri sorumlusunun kişisel verilerin işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ilgili 

kişisel verileri otomatikman ya da ilgili kişinin talebi 

üzerine silmesi, yok etmesi veya anonimleştirmesi 

zorunlu tutulmuştur. 

28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanan 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim 

Hale Getirilmesi Hakkındaki Yönetmelik’in 6. 

maddesine göre, veri sorumlularının kişisel veri 

saklama ve imha politikası hazırlaması 

gerekmektedir. Bu kapsamda politikada yer alması 

gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir: 

 

ayıt ortamları,  

 

hukuki, teknik ya da diğer sebeplere ilişkin açıklama,  

alınan teknik ve idari tedbirler, saklama ve imha 

süreçlerinde yer alanların isimleri ve sorumlulukları, 

yetki tanımlamaları,  

 

 

Burada altı çizilmesi gereken en önemli husus veri 

sorumluları için öngörülen periyodik imha yükümlülüğüdür. 

İlgili yönetmeliğin 11. maddesinde de söz konusu kişisel veri 

saklama ve imha politikasını hazırlayanların ilk periyodik 

imha işleminde, henüz böyle bir politika hazırlamamış ̧ 

olanların ise Sicile kayıt yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi 

takip eden otuz gün içerisinde kişisel verileri sileceği, yok 

edeceği veya anonim hale getireceği belirtilmiş̧ olup 

periyodik imhanın zaman aralıklarının Şirket tarafından 

kişisel veri saklama ve imha politikasında belirlenmesi 

gerekmektedir. Ancak her hâlükârda bu süre altı ayı 

geçemeyecektir. 

1.6.4. Aydınlatma Yükümlülüğü  

Veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, kişisel verilerin elde 

edilmesi sırasında ilgili kişilere aşağıdaki hususları bildirmekle 

yükümlüdür: 

Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, 

 Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği;  

 İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla 

aktarılabileceği, 

 Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 

 İlgili kişinin hakları 

İşlenen verilerin artması veya verilerin daha farklı amaçlarla 

kullanılacak olması halinde (açık rıza alınmasına gerek 

olmayan durumlar da dahil olmak üzere) yeniden 

aydınlatma gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

 



  

1.6.5. Teknik ve İdari Tedbirleri Alma 

Veri sorumlusu; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 

islenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı 

olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin 

muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik 

düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik 

ve idari tedbiri almak zorundadır. Kişisel verilerin veri 

sorumlusu adına başka bir gerçek veya tüzel kişi 

tarafından işlenmesi halinde, söz konusu tedbirlerin 

alınması hususunda veri sorumlusu ile bu kişiler 

müştereken sorumlu olacaklardır. 

Veri sorumluları tarafından alınabilecek idari tedbirler 

şu şekildedir: 

 

• Risk analizleri  

• Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması  

 

• Eğitim ve farkındalık faaliyetleri (Bilgi Güvenliği ve 

Kanun) 

• İş Sözleşmesi, Disiplin Yönetmeliği (Kanuna Uygun 

Hükümler İlave Edilmesi) 

belirlenmesi 

• Kurumsal Politikalar (Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, 

Saklama ve İmha vb.) 

 

ılımları  

 

 

-Virüs Sistemleri  

Getirme  

 

1.6.6. Denetim Yükümlülüğü 

Veri sorumlusu, kendi kurum veya 

kuruluşunda Kanuna uygun hareket 

edilmesini sağlamak amacıyla gerekli 

denetimleri yapmak veya yaptırmakla 

yükümlü kılınmıştır. 

 

 

 

• Sözleşmeler (Veri Sorumlusu – Veri Sorumlusu, Veri 

Sorumlusu – Veri İşleyen arasında) 

• Gizlilik Taahhütnameleri 

 

bilgilendirme süreçleri, itibar yönetimi vb.)  

̇S) Bildirim  

Veri sorumluları tarafından alınabilecek teknik 

tedbirler şu şekildedir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Önleme Sistemleri  

 



 

  

a. Veri sorumlusu, varsa veri sorumlusu temsilcisi ve irtibat 

kişisine ait kimlik ve adres bilgilerine ilişkin Kurul tarafından 

belirlenecek başvuru formunda yer alan bilgiler, 

b. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 

c. Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri 

kategorileri hakkındaki açıklamaları, 

d. Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları, 

e. Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler, 

f. Kanunun 12. maddesinde öngörülen ve Kurul 

tarafından belirlenen kriterlere göre alınan idari ve teknik 

tedbirler, 

g. Kişisel verilerin mevzuatta öngörülen veya işlendikleri 

amaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi. 

Ancak, kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin 

kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma 

gibi hallerde Kurul tarafından bu zorunluluğa istisna 

getirilebilecektir. Söz konusu objektif kıstasları belirleme 

yetkisi Kurul’a aittir. 

Önemle belirtmek gerekmektedir ki, Kanun’un Geçici 1. 

Maddesinin ikinci fıkrasında “veri sorumlularının Kurul 

tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri 

Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorunda olduğu” 

hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, VERBI ̇S'in hizmete 

açılması ve Kurul tarafından bir başlangıç tarihi 

belirlenmesi akabinde Sicile kayıt yükümlülüğü 

bas ̧layacaktır. Kayıt yükümlülüğünün başlaması 

hususunda gerekli duyuru KVK Kurulu tarafından 

yapılacaktır. 

1.6.8. İlgilinin Başvurusunu Yanıtlama 

Yükümlülüğü  

Kişisel verileri işlenen kişi, Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili 

taleplerini veri sorumlusuna iletebilecektir. Söz 

konusu talep, veri sorumlusuna yazılı olarak ya 

da Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle 

iletilecektir. 

Türk Borçlar Kanunu yazılı şekli “imzalı bir 

mektup, asılları borç altına girenlerce 

imzalanmış, telgraf, teyit edilmiş olmaları 

kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları 

ya da güvenli elektronik imza ile gönderilip 

saklanabilen metinler” olarak tanımlamıştır. 

Kurul tarafından sair yöntemler açıklanana 

kadar veri sorumlusunun talepleri söz konusu 

şekil şartını gözeterek kabul edebileceği 

mütalaa edilmektedir. 

Bu itibarla, veri sorumlusuna yapılan 

başvurularda, bilgiyi talep eden kişinin veriye 

ulaşmak isteyen doğru kişi olduğuna ilişkin 

tespiti yapabilmek için elden kimlik teyitli 

şahsen başvuru, e-imza ile Şirketin Kayıtlı 

Elektronik Posta adresine yapılan başvuru, 

noter vasıtasıyla başvuru kanallarından 

faydalanılabilecektir. 

Posta yoluyla talep edilmesi halinde ise kimlik 

teyidi için her bir münferit olayda 

değerlendirme yapılması gerekecektir. 

 

1.6.7. Veri Sorumları Siciline (VERBI ̇S) Kayıt  

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri 

işlemeye başlamadan önce Kurul gözetiminde tutulan 

Veri Sorumluları Siciline (VERBI ̇S) kaydolmak 

zorundadır. Buna ilişkin olarak Veri Sorumluları Sicili 

Hakkında Yönetmelik 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanmış̧ ve 01.01.2018 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmelik uyarınca oluşturulacak olan Kişisel Veri 

İşleme Envanterinde veri sorumlularının is ̧ süreçlerine 

bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri 

işleme faaliyetlerini; 

i. Kişisel veri işleme amaçları  

ii. Veri kategorisi  

iii. Aktarılan alıcı grubu ve  

iv. Veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek 

oluşturdukları, kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için 

gerekli olan azami süreyi 

v. Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri 

ve  

vi. Veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler yer almalıdır. 

Bu doğrultuda, sicile yapılan kayıt başvurusunun 

aşağıda yer alan bilgileri içermesi gerekmektedir. 

Ayrıca herhangi bir süreçte değişiklik olması, yeni 

sürecin eklenmesi, mevcut süreçten vazgeçilmesi 

hallerinde envanter güncellenmesi ve sicile güncel 

envanterin yüklenmesi gerekecektir. 



 

 

 

  

Veri sorumlusuna söz konusu başvuruda yer alan 

talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en 

geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırma 

yükümlülüğü getirilmiştir. Eğer bu işlem maliyet 

gerektiriyor ise Kurul’un belirleyeceği tarifeye göre 

ücret alınabilecektir. Veri sorumlusu bu talebi kabul ya 

da reddedebilir. Reddetmesi halinde gerekçesini 

açıklaması gerekmekte olup, cevabı ilgili kişiye yazılı 

olarak veya elektronik ortamda bildirecektir. Talebin 

kabul edilmesi halinde ise veri sorumlusunun talep 

gereğini yerine getirmesi gerekmektedir. 

1.7. Cezai ve İdari Yaptırımlar  

Kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi 

veya aktarılması halinde, söz konusu işleme ya 

da aktarım ayrıca yasa kapsamında suç teşkil 

eden bir fiil ise yaptırımı ceza, kabahat teşkil 

eden bir fiil ise yaptırımı idari para cezası 

olacaktır. 

1.7.1. Suçlar 

Kanun’un “Suçlar” başlıklı 17’inci maddesi, Türk 

Ceza Kanun’unun (“TCK”) 135 ila 140’ıncı 

maddelerine atıfta bulunmuştur. Bu maddelere 

göre suç teşkil eden fiiller ve cezaları aşağıdaki 

şekilde öngörülmüştür: 

kaydetme suçunun işlenmesi halinde 1 ila 3 yıl 

arasında hapis cezası (Kişisel verinin siyasi, 

felsefi veya dini görüş̧, ırki köken, ahlaki eğilim, 

cinsel yaşam, sağlık durumu veya sendikal 

bağlantıya ilişkin olması halinde 1,5 yıl ila 4,5 

yıla kadar olacak şekilde yarı oranında artırılır.), 

bir başkasına verme, yayma veya ele geçirme 

suçunun işlenmesi halinde 2 ila 4 yıl arasında 

hapis cezası,  

umlusunun Kanun hükümlerine aykırı 

olarak kişisel verileri silmemesi veya anonim 

hale getirmemesi halinde 1 ila 2 yıl arasında 

hapis cezası. 

1.7.2. Kabahatler  

Kanun’un “ Kabahatler” başlıklı 18. maddesi 

uyarınca aşağıdaki yaptırımlar öngörülmüştür: 

5.000 ila 100.000 TL,  

halinde 15.000 ila 1.000.000 TL,  

getirmeme halinde 25.000 ila 1.000.000 TL,  

hareket etme halinde 20.000 ila 1.000.000 TL 

idari para cezası. 
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