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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU(KVKK)
Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere, idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu
tüzel kişiliğini haiz Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur.

Kurul, 9 üyeden oluşur. Kurulun 5 üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2 üyesi
Cumhurbaşkanı, 2 üyesi Bakanlar Kurulu tarafından seçilir.
Kurula üye olabilmek için aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

a) Kurumun görev alanındaki konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin
birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen
nitelikleri taşımak.
c) Herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak.
ç) En az dört yıllık lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak.
d)Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum
kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel
sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak.

KANUN
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 amaçlı 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 Tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazetede
yayımlanmıştı.
Gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi “kişisel veri”dir. Kanun sadece gerçek kişilerle
ilgili verilere uygulanacaktır.

YÖNETMELİKLER
➢ Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik:
30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.01.2018 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
➢ Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik:
16.11.2017 tarihli ve 30242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe
girmiştir.
➢ Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında
Yönetmelik:
28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.01.2018 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
➢ Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği: 09.02.2018 tarih ve 30327 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır.

Yayımlanan Yönetmeliklerdeki önemli
konu başlıklarına ilerleyen sayfalarda
yer verilecektir:
Veri sorumlusu kimdir?
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri
kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan
gerçek veya tüzel kişidir.
Veri sorumlusu tüzel kişinin kendisidir

Bir gruptaki her şirket, kişisel verilerin işlenme amaçlarını
kendisinin belirlediği ve veri kayıt sisteminin tutulmasından
kendisinin sorumlu olduğu hallerde Kanun gereğince “veri
sorumlusu” sıfatına sahip olacaktır.

Veri Sorumlularının yapması gerekenler nelerdir?
Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri
Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır.
Fakat bu kapsamda öncelikle Kişisel Verileri Koruma Kurulunca kayıt
yükümlülüğü için bir başlangıç tarihinin belirlenmesi gerekmektedir ve
bugün itibariyle henüz tarih belirlenmemiştir.
Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusu aşağıdaki hususları içeren bir
bildirimle yapılacaktır:
a) Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri.
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği.
c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri
hakkındaki açıklamalar.
ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları.
d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler.
e) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler.
f) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

• Kanunda Kurul tarafından Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna
istisna getirilebileceği hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda Kurulca kayıt
yükümlülüğüne istisna konusunda Karar alınarak ilan edilmesi
gerekmektedir. Henüz bu yönde bir karar ilan edilmemiştir.
• Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sisteminin (VERBİS) hazırlanarak hizmete
açılması akabinde veri sorumluları için kayıt yükümlülüğü başlayacaktır.

Henüz VERBİS hizmete açılmamıştır.
• Veri Sorumlularının “kişisel veri işleme envanteri” ve “kişisel veri
saklama ve imha politikası” hazırlaması gerekmektedir. Bunlar veri
sorumlularının kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami
süreyi belirleme işlemi ile silme yok etme anonim hale getirme işlemi
için dayanak yaptıkları politikaları ifade etmektedir.

Kabahatler / Cezalar (Kanun Madde No: 18)
Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğü
kapsamında olmasına rağmen bu yükümlülüğünü yerine
getirmeyen veri sorumluları hakkında Kişisel Verileri
Koruma Kurulunca 20.000 TL ila 1.000.000 TL arasında,
Aydınlatma Yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında
5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,
Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler
hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına
kadar,

olmak üzere idari para cezası uygulanacağı hükmü Kanunda
yer almaktadır

Kişisel veri nedir?
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin tekil olarak kaydedilen ve
işlenebilen veriler (örneğin TCKN, IP adresi, adı soyadı v.b.) olabileceği gibi kimliği
belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle ilişkili raporlar (örneğin müşteri şikâyet
raporları, çalışan performans değerlendirme raporları, mülakat değerlendirme
raporları), kayıtlar (ses veya görüntü kayıtları, resimler, kullanıcı işlem kayıtları),
belgeler (örneğin özgeçmişler, bordro, fatura, banka dekontları, kredi kartı
ekstreleri, nüfus cüzdanı fotokopileri), yazılar (örneğin mektuplar, davet yazıları) da
kişisel veridir.
Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez (Kanun Madde No 5)
Örnek 1: herhangi bir kritere bağlı olmaksızın kişilerin ad ve soyadlarının rastgele
bir şekilde kağıt üzerine yazılması hali, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
kapsamına girmemekle birlikte, söz konusu isimlerin sistematik olarak bir deftere
kaydedilmesi halinde, bu veri kaydı Kanun kapsamında değerlendirilecektir

Örnek 2: kişisel verilerin sadece bir Hard Disk’de, CD’de, Server’da depolanması,
anılan verilerle başkaca hiçbir işlem yapılmasa da bir veri işleme faaliyetidir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemlere ilişkin Kişisel
Verileri Koruma Kurulunca alınan karar 7 Mart 2018 Tarihli 30353 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Kararda Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca
Alınması Gereken Yeterli Önlemler belirlenmiştir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri nedir?
Kanun Madde No 6’ya göre; 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 özel
nitelikli kişisel veridir.
Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi
yasaktır.

Neler Yapılmalı?
Kişisel Verileri Koruma Kurumu İnternet sitesinde Yayınlar bölümünde yer
verilen ;
➢ Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini
temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler alınmalı (Kanun Madde
No: 6)
➢ Aşağıdaki kriterlere uygun Açık Rıza alınmalı (Kanun Madde No: 3)
a- Belirli bir konuya ilişkin olması
Her bir kategori ve konu için ayrı ayrı alınmalı, genelleme yapılamaz.
b- Rızanın bilgilendirmeye dayanması,
Kişinin neye rıza gösterdiğini bilmesi gerekir.
c- Özgür iradeyle açıklanması
Rıza, kişinin yaptığı davranışın bilincinde ve kendi kararı olması halinde
geçerlidir.

KVKK Resmi Web Sitesinde yayımlanan
Kamuoyu Duyurusu Metni
Bilindiği üzere, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21.12.2017 tarihli ve
2017/61 sayılı Kararı ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve
ilgili mevzuatta dayanağı bulunmaksızın ilgili kişilerin iletişim bilgilerinin
paylaşımını yapan internet siteleri ve uygulamalar tarafından
gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin Kanunun ilgili hükmü
uyarınca derhal durdurulmasına, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde
edilmiş olabileceği de dikkate alınarak ilgili internet siteleri ve uygulamalar
hakkında gerekli hukuki işlemlerin tesisi için adli ve idari süreçlerin
başlatılacağına karar verilmiştir.
Bu çerçevede, ilgili kişilerin açık rızaları alınmaksızın isimden telefon
numarası veya numaradan isim sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti
veren internet siteleri ve uygulamalara yönelik Kurumumuza ulaşan şikayet
ve ihbarlar ile çeşitli basın organlarında yer alan haberler kapsamında
Kurumumuz, yetkili kurumlarla işbirliği içerisinde incelemelerini
sürdürmektedir.

Kamuoyu Duyurusu (devamı)
Belirtmek gerekir ki, bu kapsamda faaliyet gösteren internet siteleri ve
uygulamalar; telefon rehberinde yer alan kişilerin ad-soyad ve telefon
numarası gibi kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarmakta olup söz konusu
aktarma faaliyetinin, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına
dayanmaması halinde bu durumun Kanuna açıkça aykırılık teşkil edeceğinin
hatırlatılmasında fayda görülmüştür.
Bu süreçte, vatandaşlarımızın da çeşitli uygulamalar, internet siteleri ve
sosyal medya hesapları üzerinden kişisel verileri toplayarak bu verilerin
paylaşımını sağlayan, isim sorgulandığında telefon numarası bilgisine
telefon numarası sorgulandığında da isim bilgisine erişme ve başkalarının
telefonunda nasıl kayıtlı olduğunun öğrenilmesine yönelik faaliyette
bulunan internet siteleri ve uygulamaların kullanılmasının hukuka aykırılık
teşkil edebileceği göz önünde bulundurularak, bu konuda gerekli dikkat ve
özeni göstermeleri önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TEŞEKKÜRLER

