




24 Mart 2016 tarih ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu

7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak önce

kısmi olarak yürürlüğe girmiştir.

8 Ekim 2016 itibarıyla tüm hükümleri yürürlüktedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 



Gerekçe tanımı:

Kişisel veri bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye

elverişli her türlü bilgidir.

Örnek:

- Kişinin kimlik, iletişim, sağlık, mali bilgileri

- Özel hayatına, dini inancına ve siyasi görüşüne ilişkin

bilgiler

KİŞİSEL VERİLER-TANIM



Tüzel kişilerin unvanı / adresi gibi bilgiler herhangi bir 
gerçek kişi ile ilişkilendirilmediği sürece kişisel veri 
sayılmayacaktır.
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İLGİLİ 

KİŞİ

------------

Kişisel 

Verisi 

İşlenen 

Gerçek 

Kişidir. 

VERİ 

SORUMLUSU

--------------------
Kişisel verilerin 

işleme amaçlarını ve 

vasıtalarını 

belirleyen, veri kayıt 

sisteminin 

kurulmasından ve 

yönetilmesinden 

sorumlu olan gerçek 

veya tüzel kişidir.

VERİ 

İŞLEYEN

---------------
Veri 

sorumlusunun 

verdiği yetkiye 

dayanarak 

onun adına 

kişisel verileri 

işleyen gerçek 

veya tüzel kişi

Örneğin; Çağrı 

Merkezleri 



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 hâle getirilmesi, 

• sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde 
gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilen İşlenmesi



• BELİRLİ BİR KONUYA İLİŞKİN,

• BİLGİLENDİRMEYE DAYANAN

• ÖZGÜR İRADEYLE AÇIKLANAN RIZA !! 

KURUL KARARI : 

Açık rızanın, üyeliğin ve hizmetin dolayısıyla 
sözleşmenin bir koşulu olarak dayatılması açık 
rızayı sakatlar.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesiyle 
bağdaşmaz.

AÇIK RIZA



Veri İlgilisini Bilgilendirmede; 

*  Veri sorumlusunun kimliği, 

*  Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

•İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla                  

aktarılabileceği, 

*  Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 

*  İlgili kişinin hakları, konularında veri ilgilisi 

bilgilendirilecektir. 

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ



Veri Sorumlusu Tarafından Aydınlatma Yükümlülüğü 

Ve Açık Rıza Onayı Alınması Süreçlerinin Ayrı Ayrı 

Yerine Getirilmesi Gerektiği Hakkında Kurul Kararı 

• Somut olayda online platformda iş başvurusu alan veri sorumlusu şirketler topluluğunun 

kişisel veri işleme süreçlerinin Kurul tarafından re’sen incelenmesini teminen başvuruda 

bulunulmuştur.

• Kurul tarafından yapılan inceleme ile; online platformda iş başvurusunda bulunurken 

üyelik kaydı yapılmasının zorunlu olduğu, üyelik kaydı yapılması sırasında ise, aynı 

kutucuğun işaretlenmesi yoluyla hem aydınlatma metninin okunduğuna, hem de kişisel 

verilerin işlenmesi hususunda açık rıza verildiğine ilişkin onay alınması yoluna gidildiği 

tespit edilmiştir.

• Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğin ilgili hükümleri ve veri sorumlusu tarafından aydınlatma yükümlülüğünün yerine 

getirilmesinin herhangi bir onaya bağlı olmadığı hususu birlikte değerlendirilerek somut 

olaydaki uygulamanın ilgili düzenlemelere uygun olmadığı, bu itibarla aydınlatma 

metninin okunduğuna ilişkin geri bildirim alınması ile ilgili kişilerin kişisel verilerinin 

işlenmesi hususunda gerekli seçimlik haklarının da tanındığı açık rıza metninin 

onaylandığının ispatını sağlayacak mekanizmaların ayrıştırılması hususunda veri 

sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir.



•Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. 

•Doğru ve gerektiğinde güncel olma. 

•Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. 

•İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. 

•İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan 

süre kadar muhafaza edilme. 

Kişisel Verilen İşlenmesinde Zorunlu İlkeler



Açık Rıza (bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan ) 

İstisna :

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

• Fiili imkânsızlık 

• Bir sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 

olma

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi 

için zorunlu olma

• İlgili kişinin tarafından alenileştirilme

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olma

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 

veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olma

Kişisel Verilen İşlenmesinin Şartları:



Kişisel Verilen İşlenmesinin Şartları:

İşleme Şartları Kapsam Örnek 

Kanunlarda açıkça 

öngörülmesi

Vergi Kanunları, İş

Kanunu, Türk Ticaret

Kanunu vb

Çalışana ait özlük

bilgilerinin kanun

gereği tutulması

Sözleşmenin İfası İş Akdi, Satış 

Sözleşmesi,

Taşıma Sözleşmesi, 

Eser

Sözleşmesi vb.

Teslimat yapılması

için şirketin

adres bilgilerinin

kaydedilmesi.

Fiili İmkansızlık Fiili imkânsızlık 

nedeniyle

rıza veremeyecek 

olan

ya da ayırt etme gücü

olmayan kişi.

Bilinci kapalı kişinin

kişisel sağlık bilgisi.

Kaçırılan ya da kayıp

kişinin konum bilgisi.



Kişisel Verilen İşlenmesinin Şartları:

İşleme Şartları Kapsam Örnek 

Veri Sorumlusunun 

Hukuki 

Sorumluluğunu Yerine 

Getirebilmesi için 

zorunlu olma 

Mali Denetimler, 

Güvenlik

Mevzuatı, Sektör 

Odaklı

Regülâsyonlarla 

Uyum

Bankacılık, enerji,

sermaye piyasaları

gibi alanlara özel

denetimlerde bilgi

paylaşımı yapılması

İlgili Kişi tarafından 

Alenileştirme 

İlgili kişinin kendisine 

ait bilgileri kamunun 

bilgisine

sunması.

Evini satmak isteyen

kişinin, satış ilanında

iletişim bilgisine yer

vermesi

Hakkın Tesisi,

Korunması,

Kullanılması İçin 

Zorunlu Olma 

Dava açılması, tescil

işlemleri, her türlü

tapu işlemi vb. işlerde

kullanılması zorunlu

veriler.

İşten ayrılan bir

çalışana ait gerekli

bilgilerin dava zaman

aşımı boyunca

saklanması.



Kişisel Verilen İşlenmesinin Şartları:

İşleme Şartları Kapsam Örnek 

Meşru Menfaatler İlgili kişinin temel

haklarına zarar

vermemek kaydıyla, 

veri

sorumlusunun meşru

menfaati için zorunlu

olması halinde veri

işlenmesi

Çalışan bağlılığını

artıran ödül ve

prim uygulanması

amacıyla veri

işlenmesi



Meşru Menfaate İlişkin Kurul Kararı:

(25.03.2019 Tarih ve 2019/78 Sayılı Kararı) 

•Kişisel verinin işlenmesi sonucunda elde edilecek menfaat ile ilgili kişinin temel hak 

ve hürriyetlerinin yarışabilir düzeyde olması,

•Söz konusu menfaate ulaşılabilmesi bakımından kişisel veri işlenmesinin zorunluluk 

arz etmesi,

•Meşru menfaatin halihazırda mevcut, belirli ve açık olması,

•İlgili kişinin temel hak ve hürriyetleri ile yarışabilir nitelikte olan meşru menfaatin elde 

edilmesi halinde bir yarar sağlanacak olması ve kişisel veri işlenmeksizin başkaca bir 

yol ve yöntemle bu yararın ortaya çıkmasının mümkün olmaması,

•Şeffaf ve hesap verilebilir nitelikleri haiz kriterlerin esas alınması,

•Temel hak ve hürriyetlerinin zarar görmesini engellemek amacıyla öngörülebilir, açık 

ve yakın her türlü tehlikeden uzak tutulması,

•Kişisel verilerin bir veri kayıt sisteminde amaçla sınırlı olarak hukuka uygun 

işleyişinin temini ile zararı ve ihlalleri engellemek için her türlü teknik ve idari tedbirin 

alınması,

•Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkelere uygunluğun sağlanması,

•temel hak ve hürriyetleri ile veri sorumlusunun meşru menfaatinin karşılaştırılarak 

denge testinin yapılması hususlarının değerlendirilmesi gerektiği,



ÖZEL NİTELİKTEKİ KİŞİSEL VERİLERİN 

İŞLENME KOŞULLARI

Özel Nitelikteki Kişisel Veri Türü İşlenme Koşulu 

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi 

düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi 

ve diğer inançları, kılık kıyafeti, dernek, 

vakıf ya da sendika üyeliği, ceza 

mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili 

verileri ile biyometrik ve genetik verileri 

Kural : İlgilinin açık rızasının bulunması 

(KVKK, m.6/2) 

İstisna : Kanunda Öngörülen Hallerde 

İşlenmesi 

(KVKK m. 6/3) 

Sağlık ve cinsel yaşama ilişkin kişisel 

veriler 

Kural : İlgilinin açık rızasının bulunması 

(KVKK m.6/2) 

İstisna: Kamu sağlığının korunması, 

koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis tedavi ve 

bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık 

hizmetleri ile finansmanının planlanması 

ve yönetimi amacıyla, sır saklama 

yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya 

yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 

işlenmesi 

(KVKK m.6/3) 



Kişisel Verilerin Aktarılması 

•YURTİÇİ AKTARIM : Açık rıza olmaksızın aktarılamaz. 

•İlgili kişinin açık rızasının alınması halinde,

•Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından 
kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde,

•Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler bakımından ise kamu sağlığının 
korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi 
amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili 
kurum ve kuruluşlar tarafından aktarılabilir. 



Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

↓ ↓
Açık Rıza Varsa Kanunun 5/2 ve 6/3 mad.lerindeki                             

↓ şartlar sağlanıyorsa 

Yurt Dışına Aktarılabilir ↓ ↓
Yeterli Koruma    Yeterli Koruma 

Bulunması Bulunmaması 

↓ ↓

Yurt Dışına Aktarılabilir     Türkiye’deki ve veri

aktarılacak ülkedeki veri

sorumlularının yeterli

korumayı yazılı olarak

taahhüt etmeleri ve 

Kurul izni alınması

↓

Yurt dışına Aktarılabilir 



Yaptırımlar Suçlar 

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi 1 yıldan 3 yıla

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Kaydedilmesi 1,5 yıldan 4,5 yıla

Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya 

Ele Geçirme

2 yıldan 4 yıla

Verileri Yok Etmeme 1 yıldan 2 yıla



Yaptırımlar Kabahatler 

• 2019 Yılı İçin 1.400.000 –TL

• 2020 Yılı İçin 1.800.000 -TL

Aydınlatma Yükümlüğüne Aykırılık 5.000-TL – 100.000-TL

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklere 

Aykırılık

15.000-TL – 1.000.000-TL

Kurul Kararlarına Uymama 25.000-TL - 1.000.000-TL 

Sicile Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne 

Aykırılık

20.000-TL – 1.000.000-TL



• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, 

• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, 

• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin 

etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak,

• Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri

yapmak veya yaptırmak zorundadır.

• İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi 

hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. 

Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun 

göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir. 

Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi 

tarafından işlenmesi hâlinde, tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte 

MÜŞTEREKEN SORUMLUDUR. 

Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun 

hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında 

kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. 

VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ



KURUL KARARI

Kişisel Verilerin Muhafazasını Sağlamak 

Amacıyla Uygun Güvenlik Düzeyinin Temin 

Edilmemesi 

• İlgili kişiye ait özel nitelikli kişisel veri olan sağlık raporunun, bir Hastane 

nezdinde hastaların tedavi sürecinde yer alan hekimler tarafından, veri 

sorumlusuna ait mobil olarak kullanılan bir uygulamadan alınan ekran 

görüntüsünün başka bir cihaz tarafından çekilmesi suretiyle internet ve 

sosyal medya mecralarında paylaşılması ve bu itibarla özel nitelikli bir 

kişisel verinin sosyal medya aracılığıyla geniş bir kitleye ifşa edilmiş 

olduğu dikkate alınarak, Kurulca yapılan resen inceleme neticesinde; 

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12 nci maddesinin 

(1) numaralı fıkrasının (c) bendi kapsamında kişisel verilerin 

muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin 

edemeyen veri sorumlusu hakkında Kanunun 18 inci maddesi uyarınca 

idari para cezası uygulanmıştır . 



KURUL KARARI

İş Başvurusu Sürecinde İşlenen Kişisel Verilerin 

Hukuka Aykırı Şekilde Paylaşılması 

• a. İlgili kişi tarafından, online olarak insan kaynakları hizmeti 

sunan veri sorumlusuna ait bir platform üzerinden yapılan iş 

başvurusunun akabinde; veri sorumlusunun, ilgili kişiye ait 

başvuru bilgisi, ad ve soyadı ile e-posta adresi bilgisini içeren 

kişisel verileri herhangi bir hukuki sebebe dayanmadan diğer işe 

başvuranlarla paylaştığı tespit edildiğinden ; 

• Bu durumun; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 

12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aykırılık teşkil etmesi 

nedeniyle anılan Şirket hakkında Kanunun 18 inci maddesi 

uyarınca idari para cezası uygulanmıştır . 



Kurul Kararı 

İş Başvurusu Sürecinde İşlenen Kişisel 

Verilerin Hukuka Aykırı Şekilde Paylaşılması 

•Bir şirketler topluluğu bünyesinde yer alan birden çok veri sorumlusu şirketler 

arasında veri aktarımı gerçekleştirilmesinin, üçüncü kişiye veri aktarımı olarak 

değerlendirildiği , bu itibarla aynı şirketler topluluğu bünyesinde yer alan veri 

sorumluları arasında gerçekleşecek veri aktarımında da 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanununun 8 inci maddesi hükümlerinin esas alınması gerektiği dikkate 

alındığında, 

•İş başvurusunda bulunan bir adayın açık rızası olmadan kişisel verilerinin bir 

şirketler topluluğu altında yer alan veri sorumluları arasında aynı veri tabanını 

kullanmak suretiyle paylaşılmasının Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı 

fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, anılan Şirket hakkında Kanunun 18 inci 

maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmıştır 



Kişisel Verilerini, Bir Firmanın İnternet Sitesi Üzerinden Alışveriş 

Yapmak Amacıyla Paylaşan Gerçek Kişinin, Bu Verilerinin Üçüncü 

Kişilerce Erişilebilir Hale Gelmesi ve Verilerin Silinmesi Talebi

• Kurulun 26.07.2018 Tarihli ve 2018/91 Sayılı Kararına konu olan şikayet başvurusunda 

özetle; şikayetçinin, bir hazır giyim firmasının internet sitesi üzerinden alışveriş yapmak 

amacıyla firma ile paylaştığı üyelik bilgileri, teslimat adresi, adı, soyadı, telefon numarası gibi 

bir takım kişisel bilgiler, aynı internet sitesi üzerinden alışveriş yapan üçüncü kişilerce 

erişilebilir hale gelmiş; şikayetçi, bu duruma istinaden, firmadan kişisel bilgilerinin silinmesini, 

yok edilmesini, ulaşılamaz hale getirilmesini, yurtiçi veya yurt dışında başka bir kurumla 

paylaşıldı ise o kurumlar nezdinde silinmesini ve yok edilmesini talep etmiştir. 

• Kişisel verilerin üçüncü kişilerce erişilebilir hale gelmesi yönünden veri sorumlusu firmanın 

şikayete konu durumdan olayla birlikte haberdar olduğu, olayın sistemsel bir hatadan 

kaynaklandığı gibi çeşitli savunma ve gerekçeleri Kurul tarafında yeterli bulunmamış; 

Kanunun 12. Maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında öngörülen kişisel verilerin 

muhafaza edilmesi ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek amacıyla 

uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri 

alma yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen veri sorumlusu firma hakkında 

Kanunun 18. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.



Sağlık verilerini Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan işleme şartlarından 

birine dayanmadan üçüncü bir kişiye aktaran veri sorumlusu hakkında” 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 05/12/2018 Tarihli ve 2018/143 Sayılı 

Kararı

Karar Tarihi : 05/12/2018

Karar No : 2018/143

Konu Özeti :Sağlık Verilerinin Kanunun 6 ncı Maddesinde Yer Alan 

İşleme Şartlarından Birine Dayanmadan Üçüncü Kişilere Aktarımı Hakkında

Doktor kontrolünde ilaç kullanan ilgili kişinin, özel nitelikli bu sağlık verisinin ilaçların 

temin edildiği eczane tarafından her hangi bir işleme şartına dayanmadan üçüncü 

kişiyle paylaşılması hususunda Kuruma yapılan şikâyet başvurusu hakkında verilen 

karar; 

Doktor kontrolünde ilaç kullanan ilgili kişinin sağlığı ile ilgili özel nitelikli kişisel 

verilerinin, ilaçları temin ettiği eczane tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanununun 8 inci maddesinde sayılan şartlar sağlanmadan üçüncü 

kişiyle paylaşılmasının Kanunun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına aykırılık 

teşkil etmesi nedeniyle veri sorumlusu eczane hakkında Kanunun 18 inci maddesi 

uyarınca idari para cezası uygulanmıştır.



KİŞİSEL VERİ 

İŞLENİP 

İŞLENMEDİĞİNİ 

ÖĞRENME

BİLGİ TALEP ETME 
AMACINA UYGUN 

KULLANILIP 

KULLANILMADIĞI

NI ÖĞRENME 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİ 

BİLME

DÜZELTMEYİ 

İSTEME 
SİLİNMESİNİ VEYA 

YOK EDİLMESİNİ 

İSTEME

İTİRAZ ETME 

ZARARIN 

GİDERİLMESİNİ 

TALEP ETME 

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 



KURUL KARARI 

Kişisel Verilerinin Silinmesini İsteme Hakkı 

• Veri sorumlusunun, halihazırda aktif olmayan müşterisinin (ilgili kişi) 

kişisel verilerinin silinmesi hususundan talebini yerine getirmemesi 

üzerine;

• Veri sorumlusunun tabi olduğu mevzuat uyarınca işlediği kişisel verileri 

10 yıl boyunca muhafaza etmesi zorunluluğu bulunduğundan, Kurul 

tarafından aktif olmayan müşterilerin kişisel verilerinin, Kanunun 4 üncü 

maddesinde yer verilen genel ilkelere uygun olarak saklama amacı 

dışında işlenmemesi gerektiği yönünde veri sorumlusunun 

talimatlandırılmasına karar verilmiştir.



•İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde;

•Re’sen veya

•Veri ilgilisinin talebi üzerine

•Veri sorumlusu tarafından yapılacak

•Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine 
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenmiştir.

•Yönetmeliğe göre en çok altı aylık periyotlarda imha edilmesi gereken 
veriler kontrol edilmelidir.

•Veri ilgisinin talebi halinde ise 30 gün içinde gerekli işlem yapılarak veri 
ilgilisi bilgilendirilmelidir.

VERİLERİ SİLME, YOKETME VEYA ANONİM 

HALE GETİRME 



•Verilerin imha edilmesi; söz konusu verilerin 
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 
halinde söz konusu olur.

•Dayanak yapılan işleme şartı ortadan kalkmıştır ve 
başkaca bir işleme şartı yoktur.

•Bu durumda artık işlenmesi için herhangi yasal bir 
sebep bulunmayan kişisel verilerin Kanun ve 
yönetmeliğe uygun olarak imha edilmesi gerekir.

Verilerin İmha Edilmesi 



Kurul Kararı

Devlet Memurlarının, Memuriyet Döneminde Haklarında Açılmış 

İnceleme-soruşturma Dosyalarına İlişkin Evrakların İmhası Talebi

• Memuriyet dönemlerinde haklarında açılmış inceleme-soruşturma dosyalarına 

ilişkin evrakların imhası taleplerine ilişkin olup; Kurum kendisine yapılan başvuru 

neticesinde özetle imhası talep edilen evrakın niteliği gereği 657 sayılı 

Kanunun “Memur Bilgi Sistemi, Özlük dosyası” başlıklı 109 uncu maddesi 

kapsamında özlük dosyası içerisinde saklanması gereken evrak 

olmasından hareketle, memurların bu yöndeki taleplerinin veri sorumlusu kamu 

kurumu tarafından reddedilmesinin uygun olduğuna karar vermiştir. 

• 657 sayılı Kanun kapsamında öngörüldüğü üzere özlük dosyası içerisinde 

bulunması gereken evrak niteliğinde olduğundan, yine Kamu Personeli Genel 

Tebliği (Seri No: 2) ‘ne göre herhangi bir şekilde görevi sona eren memurların 

özlük dosyalarının kurumlarca saklanması gerektiğinden ve Devlet Arşiv 

Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe göre son işlem tarihi üzerinden yüz bir yıl 

geçmedikçe memuriyet sicil dosyaları içerisinde yer alması gerektiğinden; 

bu durumda 6698 sayılı Kanun Madde 7’ye göre kişisel verilerin işlenmesini 

gerektiren sebep henüz ortadan kalkmamıştır.



• İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun 
belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir. 

• Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve 
en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. 

• Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki 
ücret alınabilir. 

• Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını 
ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. 

• Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine 
getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret 
ilgiliye iade edilir. 

İLGİLİNİN BAŞVURUSUNA YANIT VERME 

YÜKÜMLÜLÜĞÜ



Hak Arama Süreci 

Veri 
Sorumlusu
na Başvuru

Veri 
Sorumlusu
nun Cevabı

Kurula 
Şikayet

Kurul 
İncelemesi 

Veri 
Sorumlusu
na Tebliğ



Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Yükümlülüğü

Kayıt Yükümlülüğü VERBİS üzerinden 

gerçekleştirilecek. 

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (“Kurum”) internet 

sitesi olan www.kvkk.gov.tr aracılığıyla giriş yapılır. 

Ekrana gelen sayfada yer alan VERBİS butonuna

tıklanır ve ilgili alanlar doldurularak VERBİS’e kayıt 

olunur.

http://www.kvkk.gov.tr/


•Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den 

çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve 

tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 

belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,

•Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup 

ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri 

sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen 

sürenin 31.03.2021 tarihine,

•Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine 

getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

KAYIT SÜRESİ SONU



Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü 

İstisnaları

Herhangi Bir Veri Kayıt Sisteminin Parçası Olmak Kaydıyla Yalnızca 

Otomatik Olmayan Yollarla Kişisel Veri İşleyenler

NOTERLER 

DERNEK, VAKIF, SENDİKALAR (yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına 

uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, 

mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler) 

SİYASİ PARTİLER 

AVUKATLAR

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ 

ARABULUCULAR

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ 

MÜŞAVİRLER



ÖNEMLİ!! 

• Veri sorumluları siciline kayıt 

yükümlülüğünden istisna olmak, 6698 

Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunundan İstisna Olmak Anlamına 

Gelmemektedir. Kayıt yükümlülüğünden 

istisna olan veri sorumluları da diğer 

veri sorumluları gibi 6698 sayılı Kanun 

Hükümlerine Uymak Zorundadır. 



Sicile Kayıt Esnasında Aşağıdaki Faaller İle 

İlgili Verbis’e Bilgi Girişi Yapmak Zorunlu Değil

Kanun 28/1 Kanun 28/2 

Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri 

güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla 

gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı 

konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler 

kapsamında işlenmesi.

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya 

suç soruşturması için gerekli olması.

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle 

getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik 

gibi amaçlarla işlenmesi.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel 

verilerin işlenmesi.

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu 

güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel 

hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya 

da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat 

veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü 

kapsamında işlenmesi.

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye 

dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme 

görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya 

kovuşturması için gerekli olması.

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu 

güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği 

sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki 

verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler 

kapsamında işlenmesi.

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara 

ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının 

korunması için gerekli olması.

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama 

veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları 

veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.



• Veri sorumluları, Sicilde kayıtlı bilgilerde 

değişiklik olması halinde meydana 

gelen değişiklikleri, değişikliğin 

meydana geldiği tarihten itibaren 7 gün 

içerisinde VERBİS üzerinden Kuruma 

bildirir.



İRTİBAT KİŞİSİ

• Veri Sorumlusunun Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak 

çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle 

ilgili olarak, Kurum ile iletişimi sağlamak amacıyla Sicile kayıt 

esnasında bildirilen gerçek kişi. 

• 18 Yaşını doldurmuş, 

• TC Vatandaşı, 

• Türkiye’de Yerleşik olmak 

• Bir gerçek kişi birden fazla veri sorumlusunun aynı anda irtibat 

kişisi olamamaktadır!



Sicile kayıtla yükümlü olan veri sorumluları, Kişisel Veri İşleme Envanteri 
hazırlamakla yükümlüdür. Sicil başvurularında Sicile açıklanacak bilgiler 
Kişisel Veri İşleme Envanterine dayalı olarak hazırlanır.

Veri sorumluları sicilinde yer alan bilgilerden aşağıdakiler kamuya açıklanır:

a) (Değişik:RG-28/4/2019-30758) Veri sorumlusu, varsa veri sorumlusu 
temsilcisi, adresi ve alınmış olması halinde KEP adresi,

b) Kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği,

c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri,

ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı ve alıcı grupları,

d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,

e) Sicile kayıt tarihi ile kaydın sona erdiği tarih,

f) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler,

g) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.

Veri Sorumluları Siciline Kaydolma



VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİ ATANMASI 

• Tüzel kişiliği temsile yetkili organ, Kanunun uygulanması 

bakımından yerine getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir 

veya birden fazla kişiyi görevlendirebilir. Bu görevlendirme 

Kanun hükümleri uyarınca tüzel kişiliğin sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz.

• Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlusunun, veri sorumlusu 

temsilcisi atanmasına ilişkin yetkili organı veya kişisi tarafından 

alınacak kararın tasdikli örneği, kayıt başvurusu sırasında veri 

sorumlusu temsilcisi tarafından Kuruma sunulur. 



VERİ İHLALİ HALİNDE YAPILACAKLAR

1. En geç 72 saat içinde Kurula bildirim

2.  İlgili kişilere de makul olan en kısa süre içerisinde, kişinin 

adresine ulaşılabiliyorsa doğrudan, ulaşılamıyorsa kendi web 

sitesi üzerinden yayımlanması gibi uygun yöntemlerle bildirim

3.  Veri sorumlusu tarafından veri ihlallerine ilişkin bilgilerin, ihlalin 

etkilerinin ve alınan önlemlerin kayıt altına alınması ve Kurulun 

incelemesine hazır halde bulundurulması gerekmektedir. 

Kişisel Veri İhlali Bildirim Formu  ile kuruma bu bildirim yapılacaktır.  



KVKK ENVANTER ÖRNEĞİ



Teşekkürler 

Smmm Kemal KULAK

kemal@belgedenetim.com

www.belgedenetim.com

http://www.belgedenetim.com/

