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Kişisel Verilerin Korunması 



Giriş

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu («Kanun»),
7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanun, herhangi bir sektör ayrımı gözetmeksizin, kişisel veri
ile temasta bulunan tüm alanları düzenlemektedir.

Ülkemizde bir ilk teşkil eden Kanun, özellikle kişisel veriler
üzerinden gelir elde eden iş modelleri bakımından hayati bir önem
taşımaktadır.

Kanun, kişisel verilerin işlenmesini yasaklamayı değil,
çeşitli kurallara bağlanmasını amaçlamaktadır.
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7  Nisan2018

Resmi Gazetede 
Yayınlandı

7  Nisan 2016

Kanunun resmi gazetede 
yayınlanma tarihinden önce 
işlenmeye başlanan kişisel 
veriler dahil olmak üzere 
kanuna tam uyumlu olmak 
için son tarih

Yıllık çalışan sayısı 50’den 
çok veya yıllık mali bilanço 
toplamı 25 milyon TL’den 
çok olan veri sorumluluları
için son kayıt tarihi

07 Nisan 2018

6698 sayılı KVK Kanunu’nun uyum şeması

31.12.2019

Kanun, herhangi bir sektör ayrımı gözetmeksizin, kişisel veri ile
temasta bulunan tüm alanları düzenlemektedir.

Kanun, kişisel verilerin işlenmesini yasaklamayı değil, çeşitli
kurallara bağlanmasını amaçlamaktadır.



Veri Temelli Ekonominin Dayanağı: Veri Koruması 

Veri Temelli Ekonomi

Büyük hacme sahip verilerin işlenmesi 
için çok büyük işlem gücüne ihtiyaç 
duyulmakta, bu da bulut bilişim 
sayesinde mümkün olmaktadır. 

Bulut
Bilişim 

Verilerin korunması konusundaki 
hukuki sorumluluğun kime ait 
olduğu konusunda uluslararası arenada 
tartışmalar sürerken Türkiye’de 
mevzuat yetersizdir. 

Veri
Merkezleri

Bugüne kadar görülmemiş hacimdeki 
verinin elde edilmesi karşısında, 

kişilere ait verilerin korunması 
büyük önem kazanmıştır.

Büyük
Veri

Günlük olarak kullandığımız nesneler, 
bizler hakkındaki en detaylı ve 
hassas verileri devamlı olarak 

kaydetmektedir. 

Nesnelerin
İnterneti 
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«Kimliği belirli veya 

belirlenebilir gerçek 
kişiye ilişkin her 

türlü bilgi»

Kişisel Veri  Nedir ?

Hem AB Düzenlemeleri hem de Kanun, 
(i) temel hak ve özgürlüklerin korunmasını ve  
(ii) kişisel verileri işleyen gerçek ya da tüzel 
kişilerin uyacakları usul ve esasların 
düzenlenmesini amaçlamaktadır. Her iki 
düzenleme de, çerçeve niteliğinde 
ilkeleri belirlemektedir.
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• Ad, Soyadı, Taşıt Plakası, SGK Numarası, 
T.C. Kimlik No., 

• Diploma, Transkript, Öğrenci Belgesi
• Kredi Kartı, İndirim Kartı, Kişisel Toplu 

Taşıma Kartı vs.
• Bordro, Şahsi Vergi Beyanı, IBAN No., 

Fatura, Konşimento vb.
• Özgeçmiş 
• IP Adresleri, Çerez Bilgileri (Cookie), Konum 

Bilgisi
• Kişiye bağlı her türlü eşsiz/tekil kod veya 

numara (telefon numarası vs.)
• Parmak İzleri, Genetik Bilgileri, Kan Grubu, 

Retina Taraması
• Dernek veya Parti Üyeliği, Dini veya Felsefi 

İnanç
• Irk, Etnik Köken

Kişisel Veri Örnekleri



Kişisel Veri – Veri Sorumlusu – Veri İşleyen – İlgili Kişi

Temel Kavram ve Aktörler 

Kişisel Verilerin Korunması hukukunda hak ve yükümlülüklerin paylaştırılması konusunda aşağıdaki kavram ve aktörler 
kullanılmaktadır. Kanun, sorumluluk ve hakların kimlere ait olduğunu aşağıdaki tanımlar üzerinden belirlemektedir. 

Dolayısıyla, somut olayda bir inceleme yapmadan önce, şirketin hangi tanım kapsamında olduğunun tespit edilmesi 
gerekmektedir. 

Kişisel Veri

• Kimliği belirli veya 
belirlenebilir gerçek 
kişiye ilişkin her türlü 
bilgi

Veri Sorumlusu 
Veri İşleyen

• Veri Sorumlusu: Kişisel 
verilerin işleme amaçlarını ve 
vasıtalarını belirleyen, veri 
kayıt sisteminin
kurulmasından ve 
yönetilmesinden sorumlu 
olan gerçek veya tüzel kişiyi 
ifade eder.

• Veri İşleyen: Veri 
sorumlusunun verdiği 
yetkiye dayanarak onun 
adına kişisel verileri işleyen 
gerçek veya tüzel kişiyi ifade 
eder.

İlgili Kişi

• Kişisel Verinin ilgili 
olduğu gerçek kişi 
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Kişisel veriler üzerinde 
gerçekleştirilen her faaliyet 
«işleme» olarak kabul 
edilmektedir. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi
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Veri aktarımı da bir işleme türüdür. 

Aktarma

Fiziksel olarak dağıtmak veya paylaşmak 
gibi, verileri dijital ortamda üçüncü 
tarafların erişimine açmak da bir işleme 
türüdür. 

Yayma/Erişebilir 
Kılma

Verilerin silinmesi de bir işleme faaliyeti 
olarak kabul edilmektedir. 

Engelleme/Silme

Kişisel verilerin ilk defa elde edildikleri an 
itibariyle işleme  fiili başlamaktadır. 

Toplama ve/veya  
Kaydetme

Dijital ya da fiziksel ortamda, kişisel 
verilerin saklanması, barındırılması ya da 

depolanması işleme kapsamında kabul 
edilir.

Organize Etme/ 
Depolama

Kişisel verilerin, görüntülenmesi de dahil 
olmak üzere, her türlü kullanımı işleme 

sayılır.

Kullanma/
Değiştirme
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kurul

➢ Kanunda verilen görevleri yerine getirmek üzere, idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu
tüzel kişiliğini haiz Kurum; Kurul ve Başkanlık’tan oluşmaktadır.

➢ Kurumun karar organı Kurul olup, kişisel verilerin temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde
işlenmesini sağlamak ve ilgili hak ihlallerine ilişkin şikayetleri karara bağlamak Kurul’un
öncelikli görevleri arasındadır.

➢ Kişisel Verileri Koruma Kurulu 12 Ocak 2017 tarihinde göreve başlamıştır.



Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Denetim 
Yaklaşımı

İnceleme Yetkisi (md 15/3)

Veri sorumlusu, devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç olmak üzere Kurul’un
incelemek adına talep etmiş olduğu bilgi ve belgeleri on beş gün içinde göndermek ve
gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak zorundadır.

• Şikayet (Veri sorumlusuna başvuru ön şart) 

• İhlal iddiasının öğrenilmesi 

• Risk bazlı denetim



Kişisel Verilerin İşlenmesinin Şartları
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• Fiili imkansızlık nedeniyle rıza veremeyecek olan 
ya da ayırt etme gücü olmayan kişi

▪ Vergi Mevzuatı, İş Mevzuatı, Ticaret Mevzuatı vb.

▪ İş Akdi, Satış Sözleşmesi, Taşıma Sözleşmesi, 
Eser Sözleşmesi vb.

▪ Mali Denetimler, Güvenlik Mevzuatı, Sektör 
Odaklı Regülasyonlarla Uyum

Fiili 
İmkansızlık

Kanun Hükmü

Sözleşmenin 
İfası

Veri 
Sorumlususun 
Hukuki 
Sorumluluğu

• Bilinci kapalı kişinin iletişim veya adres bilgisi. 
• Kaçırılan bir kişinin konum bilgisi.

▪ Çalışana ait özlük bilgilerinin mevzuat gereği tutulması 
gerekir. 

▪ Teslimat yapılması için şirketin adres bilgilerini kaydetmesi. 

▪ Bankacılık, Enerji, Sermaye Piyasaları gibi alanlara özel 
denetimlerde bilgi paylaşımı yapılması.

▪ İlgili Kişinin kendisine ait bilgileri umumun 
bilgisine sunması

Aleniyet 
Kazandırma

▪ Veri sahibinin temel haklarına zarar gelmemek 
kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaati için 
zorunlu olması halinde veri işlenebilir. 

Meşru Menfaat

▪ Dava açılması, tescil işlemleri, her türlü tapu 
işlemi vb. işlerde kullanılması zorunlu veriler. 

Hakkın Tesisi, 
Korunması, 
Kullanılması

▪ Kişinin, acil durumlarda ulaşılması için iletişim bilgisinin ilan 
etmesi.

▪ M&A öncesi Due Diligence yapılması
▪ Çalışan bağlılığını artıran ödül ve primler uygulanması 

amacıyla veri işlenmesi 

▪ İşten ayrılan bir çalışana ait gerekli bilgilerin dava zaman 
aşımı boyunca saklanması.

▪ Bilgilendirilmiş, Belirli ve Hür İradeye DayananAçık Rıza



• Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik,
tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması,
yönetimi ve finansmanı amacıyla, sır saklama
yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili
kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

▪ Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler,
kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık
rızası aranmaksızın işlenebilir. Vergi Mevzuatı, İş
Mevzuatı, Ticaret Mevzuatı vb. daha sıkı hassas
veri işleme şartları

Kamu Sağlığı

Kanun Hükmü

▪ Çalışana ait sendikalılık bilgisinin özlük
dosyasında mevzuat gereği tutulması gerekir.

İstisna Örnek

Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması

Sahibinin Açık 
Rızası

▪ Veri Sahibinin Açık Rızasının alınmış olması

▪ Doktorun hastası hakkında işlediği sağlık
verileri.

▪ Klinik araştırmalar kapsamında gönüllülerin
rızasının alınması.

Sağlık ve cinsel
hayata ilişkin kişisel
veriler ancak bu
kapsamda işlenebilir.

Özel Nitelikteki Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin 
İstisnalar 

Özel Nitelikteki Kişisel Veriler

Özel Nitelikli Kişisel Veri;
(Hassas Veri) 

*Irk 
*Etnik köken
*Siyasi düşüncesi 
*Felsefi inancı 
*Dini, mezhebi veya diğer 
inançları 
*Kılık Kıyafet
*Dernek, vakıf ya da sendika 
üyeliği, 
*Sağlığı veya cinsel hayatıyla 
ilgili veriler
*Ceza Mahkumiyeti ve 
Güvenlik Tedbirleriyle ilgili 
Bilgiler
*Biyometrik ve Genetik 
Verileri
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•Kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın 
bulunması, 

Veya

•Kişisel verinin aktarılacağı ülkede yeterli koruma bulunmaması 
halinde o ülkedeki veri sorumlularının yazılı taahhütte bulunması ve 
Kurul’un aktarıma izin vermesi. 

•Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir. 

Rıza Aranmayan Durumlar 

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması
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•Kural olarak, veri ilgili kişinin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılamaz.

Açık Rıza



Bireylerin, Veri Sorumlusu Karşısında Sahip Olacağı Haklar

Bireylerin Sahip Olduğu Haklar

Bilgi Edinme

Zararın giderilmesini isteme

Eksik veya yanlışlığın düzeltilmesi

Verilerin Aktarıldığı 3. 
Kişileri Öğrenme

3. Kişilere bildirim yapılması 

«Silinme» veya «Yok Edilmeyi» 
talep etme

13



Sicil – Kurul Talepleri – İlke Kararlarına Uyum – Başvuru 

Yönetimi – Yurt Dışı Veri Transferi 

Yükümlülükler

Sicil

Veri sorumlusu, Veri işleme faaliyetine 
istinaden Veri İşleme Sicili’ne kaydını 

yaptırmak zorundadır.

Başvuru 
Yönetimi

Veri sorumlusu (şirket) veri sahibinin 
kendisine yapmış olduğu başvuruları 
en kısa sürede ve verilerin silinmesi 

gereken durumda en geç 30 gün içinde 
sonuçlandırmak zorundadır.

Kurul Talepleri 

İhlal yaptığının anlaşılması halinde 
Kurul tarafından verilen ihlalin 

düzeltilmesine ilişkin kararı 
gecikmeksiniz ve en geç 30 gün içinde 

yerine getirmek zorundadır.

İlke Kararları

Kurul tarafından verilen ilke 
kararlarına uymak zorundadır.

Transfer

Yeterli düzeyde korumanın 
bulunmadığı ülkelere veri transferi 

yapmak istemesi durumunda 
Kurum’un onayını almak zorundadır.

14



Uyumluluk Çalışması

Uyum
Envanterin yorumlanması
Raporlama
Uyum dökümanları
Verbis kaydı 
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Eğitim – Farkındalık
Planlama
Farkındalık Eğitimi
Envanter Eğitimi

Veri Tespiti 
Süreç tespiti
Envanter oluşturulması
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İdari Para Cezaları

Aydınlatma yükümlülüğünün ihlali : 5.000,00 TL - 100.000,00 TL

Veri güvenliği yükümlülüğünün ihlali: 15.000,00 TL - 1.000.000,00 TL

Kurulu kararlarına muhalefet: 25.000,00 TL - 1.000.000,00 TL

Verbis yükümlülüğüne aykırılık: 20.000,00TL - 1.000.000,00TL
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