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Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Yönetmelikler, Tebliğler, Kurul Kararları, Taahhütnameler, Rehberler, Kılavuzlar ve

diğer dokümanlar yayınlamakta ve Kişisel Verilerin Korunması konusunda hukuksal

altyapı oluşturmaktadır. Bu konuyla ilgili tüm dokümanlar www.kvkk.gov.tr web

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


Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her
türlü bilgi kişisel veridir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri 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
mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve
genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
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VERİ İŞLEMEK İÇİN YAPILMASI 

GEREKENLER

AÇIK RIZA :

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye

dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

İfade etmektedir.
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VERİ İŞLEMEK İÇİN YAPILMASI 

GEREKENLER

AÇIK RIZA :

Bir başka ifade ile;

İlgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine,

özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak,

tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece

o işlemle sınırlı olarak verdiği onay beyanıdır.

12.12.2019



VERİ İŞLEMEK İÇİN YAPILMASI 

GEREKENLER

AÇIK RIZA :

Bir Soru;

İşlem yapmak için alınan VEKALETNAME

açık rıza beyanı mıdır?
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VERİ İŞLEMEK İÇİN YAPILMASI 

GEREKENLER

Açık rıza tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini

kapsayacak şekilde alınabilir mi?

Belirli bir konu ile sınırlandırılmayan ve ilgili

işlem ile sınırlı olmayan

genel nitelikteki açık rızalar “Şemsiye rızalar”

hukuken geçersizdir.
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VERİ İŞLEMEK İÇİN YAPILMASI 

GEREKENLER

Örneğin;

Tüm ürün ve hizmetlerimizin sunulması için

kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza veriyor

musunuz?
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VERİ İŞLEMEK İÇİN YAPILMASI 

GEREKENLER

Böyle bir rıza alınması durumunda, “belli bir

konuya ilişkin” olmadığı için geçerli bir rıza

olarak kabul edilmeyecektir.
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Kimler Yükümlü?

Veri Sorumlusu Veri İşleyen

 Kişisel verilerin işlenme
amacını ve yöntemini
belirleyen kişidir.

 Veri işleme faaliyetinin “neden”
ve “nasıl” yapılacağı sorularının
cevabını verecek kişidir.

 Veri sorumlusu, kişisel verileri
bizzat işleyebileceği gibi, veri
işleme faaliyetini
gerçekleştirmek üzere üçüncü
bir kişiyi de yetkilendirebilir.

Kişisel verileri kendisine 
verilen talimatlar 
çerçevesinde işleyen, veri 
sorumlusunun kişisel veri 
işleme sözleşmesi yapmak 
suretiyle yetkilendirdiği ayrı 
bir gerçek veya tüzel kişidir.
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KİŞİSEL VERİLERDE SORUMLULUK

ÖRNEK :

Bir muhasebe şirketi kendi personeliyle ilgili

tuttuğu verilere ilişkin olarak veri sorumlusu

sayılırken, müşterisi olan şirketlere ilişkin

tuttuğu veriler bakımından ise veri işleyen olarak

kabul edilecektir.
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KİŞİSEL VERİLERDE SORUMLULUK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI :

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 

olma.

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç 

için     gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
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KİŞİSEL VERİLERDE SORUMLULUK

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma:
Hukuka uygunluk, veri işlemenin, kişisel verilerin
korunması kanununa veya diğer mevzuata aykırı
olmamasıdır.

Dürüstlük, ilgili kişinin kişisel verisinin ilgili kişiye karşı
haksızlığa yol açacak şekilde kullanılmaması, ilgili kişinin
makul beklentisinin karşılanması ve kişisel veriyi
toplama amacının aşılmamasıdır.
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KİŞİSEL VERİLERDE SORUMLULUK

Doğru ve gerektiğinde güncel olma:

ÖRNEK: Asgari Geçim İndirimi (AGİ)

hesaplanırken çocuk sayısının ve eşin çalışma

durumunun güncel olması AGİ’nin doğru

hesaplanması ve kişinin ekonomik çıkarları

açısından önemlidir.
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KİŞİSEL VERİLERDE SORUMLULUK

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme:

ÖRNEK: Bir e-ticaret sitesinin, alışveriş yapan kişinin ad,
soyad ve kargo gönderimi için adres bilgilerini işlemesi
meşru amaç kapsamındayken, anne kızlık soyadı veya
kan grubu bilgisini işlemesi meşru amaç kapsamında
değerlendirilemeyecektir.
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KİŞİSEL VERİLERDE SORUMLULUK

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 

olma:

ÖRNEK: Bir vakıf üniversitesi tarafından
düzenlenen sempozyuma katılım için e-posta
adresini bildiren kişiye, bu üniversite tarafından
e-posta ile reklam gönderilmesi, amaçla sınırlı
olma ilkesine aykırılık oluşturur.
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KİŞİSEL VERİLERDE SORUMLULUK

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç 

için     gerekli olan süre kadar muhafaza edilme:

ÖRNEK: Bir benzin istasyonunun belirli bir

sürede belirli miktarda benzin alan kişilere ödül

vereceği bir kampanyada, kampanyaya katılım

için topladığı isim ve araç plaka bilgilerini başka

herhangi bir işleme şartı yok ise kampanya

bitiminde silmesi gerekir.
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Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmenin bir şekli var

mıdır?

Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi

konusunda bir şekil şartı bulunmamaktadır. Aydınlatma

yükümlülüğünün yerine getirilmesi ilgi kişinin (veri

sahibinin) onayına tabi değildir. Tek taraflı bir beyanla

aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilebilir. Aydınlatma

yükümlülüğünün yerine getirildiğinin ispatı veri

sorumlusuna aittir.

12.12.2019

KİŞİSEL VERİLERDE SORUMLULUK



KİŞİSEL VERİLERDE SORUMLULUK

Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı

• 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, 

• Maddede sayılan diğer hakları

konusunda bilgi vermekle yükümlüdür. 
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Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

Veri 
Sorumlusu

İlgili Kişiler 
Tarafından Yapılan 

Başvuruların 
Cevaplanması 
Yükümlülüğü

Veri Güvenliği, 
Teknik ve İdari 

Tedbirler ile İlgili 
Yükümlülükleri

Aydınlatma 
Yükümlülüğü (Açık 

Rıza Beyanı ve 
Aydınlatma Metni)

Veri Sorumluları 
Siciline (VERBİS) 

Kayıt Yükümlülüğü 

Kurul Kararlarının 
Yerine Getirilmesi 

Yükümlülüğü
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KVKK Türk Ceza Kanunu Hapis Cezaları

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Kaydedilmesi: TCK 135. madde kapsamında, 
hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası

DİKKAT!

Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki 
eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin 
olan kişisel verilerini hukuka aykırı olarak kaydedenlere verilecek ceza % 50 artar

Kişisel Verilen Hukuka Aykırı Olarak Başkasına Verilmesi, Yayılması Ele Geçirilmesi: 
TCK 136. madde kapsamında, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, 
yayan veya ele geçiren kişinin, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası

Kanuni Sürelerin Geçmiş Olmasına Rağmen Verilerin Yok Edilmemesi: TCK 138. madde 
kapsamında, kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem 
içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde 1 yıldan 2 
yıla kadar hapis cezası
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KVKK Kabahatler Kanunu Para Cezaları

6698 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince idari para cezalarını düzenleyen 18. 

maddesi 07.10.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. KVKK tarafından uygulanan cezalar 

web sitesinde duyurulmaktadır.
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KVKK İdari Para Cezaları Yeniden Değerleme

Kabahatler Kanununun idari para cezalarını düzenleyen 17. maddesinin 7. fıkrası 

gereğince idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 

4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci 

maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında 

artırılarak uygulanır: 
 2018 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:503) % 23,73
 2017 Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:484) %14,47
 2016 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:474) %3,83

KVKK 18. maddesi gereğince kesilecek idari para cezaları 2019 yılında;
 10. Madde - Aydınlatma Yükümlülüğü ihlalinde
2019 : Alt Sınır: 7.352- Üst Sınır: 147.058
 12. Madde - Veri Güvenliği ihlalinde
2019 : Alt Sınır: 22.052- Üst Sınır: 1.470.583
 15. Madde - Kurul Kararı ihlalinde
2019 : Alt Sınır: 36.762- Üst Sınır: 1.470.583
 16. Madde - VERBİS Yükümlülüğü İhlalinde
2019 : Alt Sınır: 29.410- Üst Sınır: 1.470.583

DİKKAT!
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https://www.gib.gov.tr/node/132742
https://www.gib.gov.tr/node/124690
https://www.gib.gov.tr/node/116336
http://kvkk.bahukuk.com/blog/kanun/kvkk-madde-10/
http://kvkk.bahukuk.com/blog/kanun/kvkk-madde-12/
http://kvkk.bahukuk.com/blog/kanun/kvkk-madde-15/
http://kvkk.bahukuk.com/blog/kanun/kvkk-madde-16/


KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN 
TEKNİK ve İDARİ TEDBİRLER



VERİ GÜVENLİĞİ: 
Anonimleştirme/Silme/Yok Etme

Kişisel verilerin hukuka uygun olarak 
işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

hâlinde bu veriler, resen veya ilgili kişinin 
talebi üzerine veri sorumlusu tarafından 

silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

DİKKAT!
ARŞİV TEMİZLİĞİ
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ANONİM HALE GETİRME 

Veri Maskeleme : Gerçek verilerin yerine gerçek olmayan ancak uygun verileri 
yerleştirerek, veritabanları içindeki hassas veya gizli verilere erişimi engelleyen yazılım 
ürünleri alınması gerekir. 
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VERBİS KAYDI

www.kvkk.gov.tr web sitesindenden VERBİS kaydı yapılmaktadır.
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http://www.kvkk.gov.tr/


VERBİS Kayıt Yükümlülüğü Son Tarih!

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile; 
1. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya 
2. Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri 

sorumluları ile
3. Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 
Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 
31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Özel Nitelikli Kişisel Veri Sorumluları VERBİS Kaydı için çalışan sayısı veya bilanço
büyüklüğü istisnası geçerli değildir. Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço
toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme
olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 31.03.2020 tarihine kadar VERBİS’e kayıt
olmalıdır.

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 30.06.2020 tarihine kadar VERBİS’e kayıt 
olmalıdır.
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VERBİS Kayıt Yükümlülüğü Son Tarih!

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı 
ile; 
1. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya 
2. Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi 

veri sorumluları ile
3. Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 
Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 
belirlenen süre 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 

(Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları Türkiye’de 

kişisel veri işlemeleri halinde genel kural olarak VERBİS’e kayıt 

olmaları gerekmektedir.)
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VERBİS Kayıt Yükümlülüğü İstisnalar
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İstisnalar İle İlgili Önemli Not!

VERBİS kayıt yükümlülüğünden istisna olmak
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’ndan da istisna olmak anlamına
gelmemektedir ve diğer veri sorumluları gibi
Kanun hükümlerine uymak zorundadır!
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VERİ İŞLEME ENVANTERİ HAZIRLANMASI

Veri Sorumluları Siciline 

kayıt yükümlülüğü 

bulunan veri 

sorumlularının “kişisel 

veri işleme envanteri” ve 

“kişisel veri saklama ve 

imha politikası” 

hazırlaması gerekmektedir.
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KVKK UYUM SÜRECİ

12.12.2019



KVKK UYUM DENETİMLERİ 
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ÖRNEKLER

ÖRNEK.1: Telefon bankacılığı sisteminde, müşterinin bankaya talimat verdiği ses
kaydı kişisel veri olarak kabul edilebilir.

ÖRNEK.2: Bir şirketin ticaret unvanı ya da adresi gibi tüzel kişiliğe ilişkin bilgiler
(gerçek bir kişiyle ilişkilendirileceği durumlar hariç) kişisel veri sayılmamaktadır.

ÖRNEK.3: Ad ve soyad tek başına kişisel veridir ve bir gerçek kişiyi belirleyebilir. Ancak
ad ve soyad her zaman bir gerçek kişiyi belirlemek için yeterli olmayabilir, bazı
durumlarda bir gerçek kişiyi tespit edebilmesi için ad ve soyadı ile birlikte başka
bilgilere de gerek duyulabilir.

ÖRNEK.4: Bir işletmenin satılması, devralınması gibi bir durumun varlığı halinde,
şirketi satın alacak kişinin personelin kişisel verilerinin dâhil olduğu birtakım bilgileri
incelemesi meşru menfaat 17 kapsamında değerlendirilebilir.

ÖRNEK.5: Hastanede kayıt işlemi sırasında bilgilerini kayıt görevlisine bildiren kişinin 
bilgileri, görevli personelin bu bilgileri yüksek sesle tekrarlaması sonucu sırada bulunan 
diğer kişiler tarafından öğrenilmiştir. Bu durumdan rahatsız olan ilgili kişi öncelikle veri 
sorumlusu olan hastaneye başvurup aldığı cevabın niteliğine göre Kurula şikayet yolunu 
tercih edebilir.
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