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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: Nedir ?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”) 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
KVKK, kişisel verilerin işlenmesine ve
bu verilerin güvenliğinin sağlanmasına
dair temel düzenlemeleri içermektedir.
Kişisel verilerin işlenmesine dair usul ve
esasların neler olduğu, bunlara
uyulmaması durumunda ne gibi
yaptırımların olacağı ve KVKK’ya uyum
sağlamak için nelerin yapılması
gerektiği konularına ilişkin olarak sizin
için bu el kitabını hazırladık.

KP Veri olarak, gerek KVKK gerekse
Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)
konusunda hukukî bilgi ve proje
yönetimi deneyimi olan uzman hukukçu
ekibimiz, süreç analistlerimiz ve teknik
çözüm ortaklarımız ile birlikte
danışmanlık hizmeti vermekte, bu
alandaki ihtiyaçlarınıza yönelik olarak
çözümler sunmaktayız.
Konu hakkında bizimle iletişime
geçebilirsiniz.
Unutmayın! Uyum için son tarih 7 Nisan 2018!

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: Süreç Nasıl Gelişti?

Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa
Konseyi 1981 yılında 108 sy. “Kişisel
Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi
Sırasında Gerçek Kişilerin
Korunmasına İlişkin Sözleşme” sini
imzalamışlardır. Türkiye bu
Sözleşmeyi imzalamış anca
kanunlaştırmamıştır.
1981
Avrupa
Konseyi
Sözleşmesi

TCK’nın 135 ile 140’ıncı maddelerinde kişisel
verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi,
ele geçirilmesi, ücu
̧ ̈ncü kişilere ifşa edilmesi
ve verilerin sürelerinde yok edilmemesi
fiilleri, suç olarak düzenlenip cezai
yaptırımlar yer almıştır.

Anayasa

2010 yılında Anayasanın özel
hayatın gizliliğini koruma altına
alan maddesine eklemeyle
kişilerin bilgileri üzerindeki hakları
tanımlandı.
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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: Kimleri kapsıyor? Kapsam dışı işlemeler neler?
KVKK, kişisel verileri işleyen bütün
gerçek ve tüzel kişileri kapsamına
almaktadır.
• Aile fertleriyle ilgili faaliyetler
kapsamındaki işlemeler;
• Anonim hale getirilmek suretiyle
araştırma, planlama ve istatistik gibi
amaçlarla işlemeler;
• Sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel
amaçlarla ya da ifade özgürlüğü
kapsamında işlemeler;

• Milli savunma, milli güvenlik, kamu
güvenliği, kamu düzeni veya
ekonomik güvenliği sağlamaya
yönelik önleyici, koruyucu ve istihbari
faaliyetler kapsamındaki işlemeler;
• Soruşturma, kovuşturma, yargılama
veya infaz işlemlerine ilişkin olarak
yargı makamları veya infaz mercileri
tarafından yapılacak işlemeler
kanunun kapsamı dışındadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: Kişisel veri nedir?
Kimliği belirli veya belirlenebilir
gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
kişisel veridir.
Örneğin, isim, soyisim, T.C. kimlik
numarası, pasaport numarası, e-posta
adresi, telefon numarası vb. bilgiler
kişisel veridir.
Tüzel kişilere ilişkin bilgiler ise gerçek
kişilerle ilişkilendirilmedikleri sürece
kişisel veri kapsamına girmemektedir.

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.
Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen
her türlü işlem (elde edilme,
depolama, aktarılma vs.) veri işleme
olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: Veri İşleme ne demektir?
Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen
her türlü işlem veri işleme olarak kabul
edilmektedir.

Bu tanımdan yola çıkarak veri işleme
faaliyetleri için kısaca kişisel bilgiler ile
ilgili yapılacak her türlü işlem denilebilir.

Kişisel verilerin; elde edilmesi,
kaydedilmesi, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,
açıklanması, aktarılması, devralınması,
elde edilebilir hale getirilmesi,
sınıflandırılması veya kullanılmasının
engellenmesi gibi kişisel veriler
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul
edilmektedir.

Örneğin, bir kişinin adının, soyadının,
veya e-posta adresinin belirli bir
internet sitesi üyeliği aşamasında veya
otel rezervasyonu sırasında alınması ve
saklanması bir veri işleme faaliyetidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: Veri sorumlusu kimdir? Veri işleyen kimdir?
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve
vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve
yönetilmesinden sorumlu olan gerçek
veya tüzel kişidir.
Örneğin, kişisel verilerinizi toplayan ve
belirlediği amaçlar doğrultusunda
kişisel verilerinizi işleyen bir internet
sitesi veri sorumlusudur.

Veri işleyen, veri sorumlusunun verdiği
yetkiye dayanarak onun adına kişisel
verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.
Örneğin, muhasebe hizmeti alınan
muhasebe şirketleri birer veri işleyendir.
Ve r i s o r u m l u s u v e v e r i i ş l e y e n
sıfatlarının aynı kişide birleşmesi
mümkündür. Bazı veriler bakımından
veri sorumlusu konumunda olan bir kişi,
başka veriler söz konusu olduğunda
veri işleyen konumunda olabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: Kişisel veriler hangi şartlarda işlenebilir?
Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki
ilkelere uyulması zorunludur:

Kişisel veriler ancak aşağıdaki şartlardan birinin
varlığı halinde işlenebilir:

Kişisel verilerin;
• hukuka ve dürüstlük kurallarına
uygun olarak ve
• belirli, açık ve meşru amaçlar
için işlenmesi;
• işlendikleri amaçla bağlantılı,
sınırlı ve ölçülü olması,
• doğru ve gerektiğinde güncel
olması ve
• ilgili mevzuatta belirlenen veya
işlendikleri amacın öngördüğü
süre kadar saklanması gereklidir.

• İlgili kişinin açık rızası
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi
• Rızasını açıklayamayacak durumda bulunan
kişinin kendisinin veya bir başkasının hayatı
veya beden bütünlüğünün korunması için
zorunlu olması
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması;
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü
yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş
olması;
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
için zorunlu olması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: Özel nitelikli kişisel verilerin hangi şartlarda işlenebilir ?
Özel nitelikli kişisel verilerin de açık rıza
olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Özel nitelikli kişisel verilerin
işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından
belirlenen yeterli önlemlerin alınması
şarttır.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel
nitelikli kişisel veriler, kanunlarda
öngörülen hallerde ilgili kişinin açık
rızası olmaksızın işlenebilir.

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 yönetimi
amacıyla, sır saklama yükümlülüğü
altında bulunan kişiler veya yetkili
kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin
açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: Verilerin aktarılması ne demektir? Şartlar nelerdir?
Kişisel verilerin 3. kişilere aktarılmasını
ifade etmektedir.
Yurt içi ve yurt dışı aktarım arasında
öngörülen sınırlamalar bakımından
farklar bulunmaktadır.
Yurt içi bakımından ilgili kişinin açık
rızası, KVKK’da öngörülen istisnai
hallerden birinin varlığı veya diğer
kanunlarda yer alan hükümlerin varlığı
halinde aktarım mümkündür.

Yurt dışı bakımından ise ilgili kişinin açık
rızası veya KVKK’da öngörülen istisnai
hallere ek olarak,
• Kişisel verilerin aktarılacağı yabancı
ülkede yeterli korumanın bulunması
veya böyle bir korumanın
bulunmaması durumunda
Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki
veri sorumlularının yeterli bir
korumayı yazılı olarak taahhüt
etmeleri ve
• Kurulun izninin bulunması kaydıyla,
açık rıza aranmaksızın aktarım
mümkün olabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: Yükümlülükler nelerdir ?
Veri sorumlusu, kişisel verilerin
işlenmesiyle alakalı olarak;
• KVKK’da belirtilen ilke, usul ve
esaslara uygun hareket etmekle;
• Aydınlatma ve veri güvenliğine ilişkin
sorumluluklarını yerine getirmekle,
• İlgili kişilerin kişisel verilerine ilişkin
haklarından kaynaklanacak taleplerini
yerine getirmekle yükümlüdür.
Bu bağlamda, veri sorumlusu,
aydınlatma yükümlülüğü kapsamında;

Veri sorumlusu veya veri sorumlusunun
yetkilendirdiği kişi, kişisel verileri
toplama sırasında ilgili kişiye;
• Veri sorumlusu olarak kendi ve varsa
temsilcisinin kimliği,
• Kişisel verilerin hangi amaçlarla
işleneceği,
• İşlenen kişisel verilerin kimlere hangi
amaçlarla aktarılacağı,
• Kişisel veri toplamanın yöntemi ve
hukuki sebebi ve
• İlgili kişinin KVKK kapsamında sahip
olduğu haklar konusunda bilgi
vermekle yükümlüdür.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: Yaptırımlar nelerdir ?

25,000 – 1,000,000 TL
Kurul Kararlarına
Uymama
20,000 – 1,000,000 TL
Sicile Kayıt ve Bildirim
Yükümlülüğüne Uymama
15,000 – 1,000,000 TL
Veri Güvenliği Yükümlülüklerine Uymama
5,000 – 100,000 TL
Aydınlatma Yükümlülüğüne Uymama

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: Yaptırımlar nelerdir ?

2 - 4 Yıl Hapis
Kişisel Verilerin Hukuka aykırı
olarak başkasına verilmesi,
yayılması, ele geçirilmesi
(TCK m.136)
1.5 - 4.5 Yıl Hapis
Özel nitelikli kişisel verilerin hukuka aykırı
olarak kaydedilmesi (TCK m.135)
1 - 3 Yıl Hapis
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi
(TCK m.135)
1 - 2 Yıl Hapis
Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verilerin sistem içinde
yok edilmemesi, silinmemesi (TCK m.138)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: Ne Yapmalı?
Kişisel verilerin her geçen gün daha
fazla kullanımı ve bu verilerin kurumlara
sağladığı katma değer göz önüne
alındığında kişisel verilerin özenli ve
güvenli bir şekilde korunma altına
alınması gerektiğini görüyoruz.
Kişisel verilerin işlenmesinde getirilen
düzenlemeler ve bireylerin bu konudaki
şeffaflık talepleri bu konuya verilen
önemi daha da arttırmaktadır. Kişisel
verilerin korunmasının, sadece kanuna
uyumluluk için yapılacak tek seferlik bir
çalışma olarak değil, sürdürülebilir bir iş
süreci olarak ele alınıp uygulanmasının
gerekliliğine inanıyoruz.

Kanuna uyum ve kişisel verilerin etkin
ve sistematik yönetimi ancak
şirketlerdeki tüm üst yönetimin
sorumluluğu ve sahipliği ile mümkün
olmaktadır. Kişisel verilerin korunması
ile ilgili uyum çalışmaları sırasında da
kurum içerisinde ilgili tüm iş birimlerinin
katılımı önemlidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu: Sizin için ne yapabiliriz?
KP Veri olarak, Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu uyumluluğu kapsamında hukuk, süreç,
organizasyon, veri yönetimi ve teknik açıları
dahil ederek bütünsel bir yaklaşım ile
kurumunuz ihtiyaçlarına özel danışmanlık
hizmeti sunuyoruz.
Danışmanlık hizmet içeriğimiz, kurum ihtiyaç ve
yapılanmasına göre farklılaşmakla beraber
genel olarak izlediğimiz yöntem aşağıdaki
aşamalardan oluşmaktadır:
1.
2.
3.

Mevcut Durum Analizi & Kişisel Veri
Envanterinin Çıkarılması
Eksiklikleri İyileştirme & Uyumlandırma
Süreci
Uyum Raporu & Dönüşüm Yol Haritası

KP Veri olarak, bu 3 aşamalı yöntem ile,
kişisel verilerin korunması alanındaki ulusal
ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde;
kurumların mevcut durumlarını analiz eder,
eksiklikleri tespit ederek iyileştirme önerileri
sunar, ilgili yerlerde uygulamaya yönlendirir
ve sürdürülebilir bir iş süreci için dönüşüm
yol haritasını hazırlarız.
Veri Yönetimi, Veri Güvenliği, İş Süreçleri
Analizi ve Danışmanlığı, Hukuki
Danışmanlık ve Organizasyon
Uyumlandırma ve Farkındalık Eğitimleri
başlıkları altında verdiğimiz hizmetlerle
alakalı detaylı bilgi almak için bize
ulaşabilirsiniz.

KP Veri
Danışmanlığı
info@kpveri.com
+90 216 700 1833
kpveri.com

