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KVK Kanunun Amacı

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı ülkemizde ilk defa 2007 yılında
Avrupa Birliği ile uyum kapsamında hazırlanmıştır. 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu, önceki metinler üzerinde yapılan çeşitli
değişikliklerle 18 Ocak 2016 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sevk edilmiştir
ve 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek
kanunlaşmış,

• 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayı l ı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmişt ir.

• Kişisel verilerin korunması kanunu veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin
(kamu kurum ve kuruluşları kapsam dışındadır) yükümlülüklerini belirlemek
kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin
temel hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlamaktadır. Kişinin
mahremiyetinin korunması ile veri güvenliğinin sağlanması da bu kapsamda
değerlendirilmektedir.



Türkiye 
Cumhuriyeti 

Anayasası 
MADDE 20 

• Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı
gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve
aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. (Ek fıkra:
12/9/2010-5982/2 md.)

Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını
isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili
kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere
erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep
etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp
kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler,
ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık
rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin
esas ve usuller kanunla düzenlenir.



Kişisel veri sanılanın aksine sadece isim, adres vb. gibi veriler değil, kişi ile ilgili her türlü
bilgiyi kapsar. 6698 Sayılı Kişisel Veri Koruma Kanunu kişisel veriyi “kimliği belirli veya
belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlamıştır.

Kişisel veri, 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 da olabilir. Bu tür raporlara (örneğin müşteri şikayet
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.
Tüzel kişiler olan şirketlerin verileri kişisel veri değildir ve kanun kapsamında değildir.

KİŞİSEL VERİ NEDİR? NEDEN ÖNEMLİDİR?



BAŞVURU HAKKI ve 
KURULA ŞİKAYET



• KVK Kanunu 11.madde gereğince, ilgili kişilerin, veri sorumlusuna başvurarak; kendileriyle 
ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bunları talep etmek, verinin 
muhtevasının eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, hukuka aykırı olması 
halinde ise silinmesini, yok edilmesini ve buna göre yapılacak işlemlerin verilerin açıklandığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle 
zararlarının giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

• Bu kapsamda ilgili kişilerin, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini, öncelikle veri 
sorumlusuna iletmeleri zorunludur. Kanun, kişisel verilerin korunması kapsamındaki 
başvurular için kademeli bir başvuru usulü öngörmüştür. İlgili kişilerin, sahip oldukları hakları 
kullanabilmeleri için öncelikle veri sorumlusuna başvurmaları zorunludur. Bu yol 
tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna gidilemez.

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

İLGİLİ KİŞİNİN BAŞVURU HAKKI



• Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması 
zorunludur: 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. 
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma. 
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. 
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. 
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli 
olan süre kadar muhafaza edilme.

GENEL İLKELER



MADDE-5
(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel
verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları



Özel Nitelikli Kişisel Veri



MADDE 6-
(1) 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.
(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın 
işlenmesi yasaktır.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel Verilerin Aktarılması
MADDE 8- (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.



Aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı
• MADDE 4 – Kanunun 10 uncu maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, 

ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülük yerine getirilirken veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce 
yapılacak bilgilendirmenin asgari olarak aşağıdaki konuları içermesi gerekmektedir:

• a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

• b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

• c) Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

• ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi) Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin, tamamen veya kısmen
otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerden hangisiyle elde edildiği açık bir 
şekilde belirtilmelidir., h) Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma 
yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak 
işlendiğidir. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında hukuki sebebin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

• d) İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları.

• Usul ve esaslar

• MADDE 5 – (1) Veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişi tarafından sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik 
ortam kullanılmak suretiyle aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında aşağıda sayılan usul ve esaslara uyulması 
gerekmektedir:

• a) İlgili kişinin açık rızasına veya Kanundaki diğer işleme şartlarına bağlı olarak kişisel veri işlendiği her durumda aydınlatma 
yükümlülüğü yerine getirilmelidir.

• b) Kişisel veri işleme amacı değiştiğinde, veri işleme faaliyetinden önce bu amaç için aydınlatma yükümlülüğü ayrıca yerine 
getirilmelidir.



Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan özgür irade açıklamasıdır. Açık rızanın üç unsuru 
bulunmaktadır:
1.  Belirli bir konuya ilişkin olması: Veri işlemek üzere verilen rızanın geçerli olması için rızanın belirli bir konuya 
ilişkin ve o konu ile sınırlı olması gerekir. Buna göre genel bir irade açıklaması ile “kişisel verilerimin işlenmesini kabul
ediyorum” şeklinde açık uçlu ve belirsiz bir rıza tek başına Kanun bağlamında açık rıza olarak kabul edilemez. Diğer bir 
ifade ile battaniye rızalar hukuken geçersizdir.
2.  Rızanın bilgilendirmeye dayanması: Açık rıza bir irade beyanı olup, kişinin özgür bir şekilde rıza gösterebilmesi için 
neye rıza gösterdiğini bilmesi gerekir. Bu kapsamda, kişiye yapılacak bilgilendirme, mutlaka verinin işlenmesinden önce 
yapılmalı ve veri işleme ile ilgili bütün konularda açık ve anlaşılır bir biçimde gerçekleştirilmelidir. Bilgilendirme 
yapılırken elde edilecek kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı açıkça belirtilmeli, kişinin anlamayacağı terimler 
ya da yazılı bilgilendirme yapıldığında okumakta güçlük çekeceği oranda küçük puntolar kullanılmamalıdır.
3. Özgür iradeyle açıklanması: Kişinin irade beyanı olan rıza, kişinin yaptığı davranışın bilincinde ve kendi kararı 
olması halinde geçerlilik kazanacaktır. Cebir, tehdit, hata ve hile gibi iradeyi sakatlayan hallerde kişinin özgür biçimde 
karar vermesi mümkün değildir. Örneğin, işçiye rıza göstermeme imkânının etkin bir biçimde sunulmadığı veya rıza 
göstermemenin işçi açısından muhtemel bir olumsuzluk doğuracağı durumlarda, rızanın özgür iradeye dayandığı kabul 
edilemez. Açık rızanın özgür irade ile açıklanması gerektiğinden, ilgili kişinin açık rızasının alınması, bir ürün veya 
hizmetin sunulmasının ya da ürün veya hizmetten yararlandırılmasının ön şartı olarak ileri sürülmemelidir.
Örneğin, bir hizmetten yararlanılmasının üyelik şartına bağlandığı yerlerde, üye olmak isteyen ilgili kişinin parmak izinin 
alınması ve işlenmesinin üyelik sözleşmesinin kurulması için zorunluluk olarak öngörülmesi hukuka aykırı olacaktır. 
Çünkü bu şekilde alınan açık rıza özgür irade ile açık rıza verilmesi ilkesine ve ölçülülük ilkesine aykırı olacaktır

AÇIK RIZA NEDİR?



Veri sorumlusunun veri ihlalini öğrendiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat
içinde Kurula bildirmesi gerekmektedir.

6698 sayılı Kanununun 12 nci maddesi gereği veri güvenliği açısından veri sorumlularının teknik ve
idari tedbirleri almak zorunda olduğu, verilerin başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, VERİ
SORUMLUSUNCA en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirileceği hükmü yer almaktadır.

Buna istinaden Kurul tarafından “Kişisel Veri İhlal Bildirim Form”unun kullanılmasına karar
verilmiş olup söz konusu formun sadece veri ihlali gerçekleşen VERİ SORUMLULARI tarafından
doldurulması gerekmektedir.

ŞİKAYET başvurusu için bu form kullanılmamakta, halihazırda Kuruma yazılı olarak başvurulması
gerekmektedir. Şikayet başvurularının elektronik ortamda alınmasına yönelik çalışmalar devam
etmektedir.

KIŞISEL VERI IHLAL BILDIRIMI



Veri sorumlusu kişisel verilerin 
işlenme amacını ve yöntemini 

belirleyen kişidir. 

Yapılan Başvuruların 
Cevaplanması ve Kurul 

Kararlarının Yerine Getirilmesi 
Yükümlülüğü

Hukuka aykırı olarak 
işlenmesini önlemek için her 
türlü teknik ve idari tedbirleri 

almak zorundadır.

Veri Sorumluları 
Siciline Kaydolma 

Yükümlülüğü

Veri Güvenliğine İlişkin 
Yükümlülük

Denetim 
Yükümlülüğü

Aydınlatma 
Yükümlülüğü

Bildirim 
Yükümlülüğü

Veri Sorumlusu Yükümlülükleri

Kişisel Veri Envanteri 
Hazırlamak



KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

BİLGİ SİSTEM BİRİMİ KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ GÖREV TANIMI

VERİ SINIFLANDIRMA VE SAKLAMA PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN PERSONEL VE ÇALIŞAN ADAYLARININ BİLGİLERİNİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERİ GÜVENLİK  PROSEDÜRÜ

VERİ SAHİBİNİN BAŞVURULARININ ALINMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE YANITLANMASI PROSEDÜRÜ

KİMLİK YÖNETİMİ VE YETKİLENDİRME PROSEDÜRÜ

VERİ SORUMLUSU GÖREV TANIMI.

K.V.K.K YÖNETİCİ BİLGİLENDİRME NOTLARI

KİŞİSEL VERİLER BİLGİ GÜVENLİK KOMİTESİ GÖREV TANIMI

KİŞİSEL VERİLERİ  SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

Hazırlanması Gereken Dokümanlar



- Kişisel Verileri Koruma Kanunda verilerin hukuka aykırı işlenmesi
halinde 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası öngörmüştür.
Şirketiniz hakkında şikayet üzerine 1.000.000 TL'ye kadar idari para
cezası verebilir. Ayrıca kurum re’sen de inceleme yapıp aynı para
cezasını şirketinize verebilir.

- Türk Ceza Kanunu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
işlenmesinde 3 yıla kadar hapis cezası öngörmüştür.

- Ayrıca şirketin idari para cezasına maruz kalması halinde bu ceza
Kişisel Verileri Koruma Kurumunun websitesinde yayımlanıyor ve
herkes kişisel verileri hukuka aykırı olarak işlediğiniz öğrenmiş
oluyor. Bu büyük i t ibar kaybının ise te laf i s i imkans ıza
yakın .

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa 
Aykırılığın Yaptırımları Nelerdir?



KVKK Veri Dairesi Başkaanlığı
Önemli Not: Veri Sorumluları Siciline kayıt
Yükümlülüğünden istisna olmak, 6698 sayılı
Kişisel Verileri Korunması Kanunundan da
istisna olmak anlamına gelmemektedir. Kayıt
yükümlülüğünden istisna olan veri sorumluları
da diğer veri sorumluları gibi 6698 sayılı Kanun
hükümlerine uymak zorundadır.

Doktor 25 milyon aktife sahip değildi, 50’nin
üzerinde çalışanı yoktu ama Kanun herkes için
geçerli olduğundan mevzuata göre ceza aldı.

İlgili kişinin şahsına ait cep telefonuna açık rızası olmaksızın bir doktor
tarafından bilgilendirme/reklam amaçlı mesaj gönderilmesi üzerine veri
sorumlusuna yaptığı başvuruya yanıt alamaması nedeniyle Kişisel
Verileri Koruma Kuruluna ilettiği şikayet başvurusunun incelenmesi
neticesinde veri sorumlusu Doktor tarafından ilgili kişinin açık rızası
veya Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında sayılan diğer
işleme şartları olmaksızın cep telefonuna reklam amaçlı mesaj
gönderilmesi suretiyle kişisel verilerinin işlenmesi nedeniyle adı geçen
veri sorumlusu hakkında Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı
fıkrasının (a) bendi kapsamında kişisel verilerin hukuka aykırı
işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye
yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı kanaatine
varılmasından ötürü, anılan veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18’inci
maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 50.000 TL idari
para cezası uygulanmasına

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6624/2019-332Kurul Kararları

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6624/2019-332


Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler
Madde 12 :
(1) Veri sorumlusu; a) Kişisel verilerin hukuka
aykırı olarak işlenmesini önlemek, b) Kişisel
verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini
önlemek, c) Kişisel verilerin muhafazasını
sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini
temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve
idari tedbirleri almak zorundadır

Kabahatler
Madde 18: (1)Bu Kanunun;
b)12nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine
ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler
hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000
Türk lirasına kadar
idari para cezası verilir.

Bankanın Veri İhlali ile İlgili Olarak Kurulun 26/11/2019 Tarihli
Kararı
Banka personelinin iki farklı tarihte üç farklı müşterinin kritik bilgilerini (nüfus
cüzdanı, bakiye, kimlik, iletişim vb. bilgileri) şahsi e-posta adresine iletildiği,
ilgili müşterilerden birinin hesabından sahte belgelerle para çekildiği, somut
olarak veri sızdırdığı belirlenememekle birlikte ilgili müşterilerden farklı üç başka
müşterinin bilgilerinin de (nüfus cüzdanı, bakiye, kimlik, iletişim vb. bilgileri)
aynı personel tarafından mesnetsiz olarak görüntülendiği,
İhlalden etkilenen kişi sayısının 6 (altı), kayıt sayısının 24 (yirmi dört) olduğu,
Personelin en az 6 müşterinin verilerini Banka dışarısına çıkartarak yüksek
miktarlı dolandırıcılık eylemlerine aracı olduğu ve menfaat sağlamış olmasının da
kuvvetle muhtemel olduğu kanaatine ulaşıldığı,
Belirtilen tedbirlerin müşteri bilgisi olmadan yüksek miktarlı para çekim
işlemlerine ve sahte belge düzenlemeye engel teşkil etmediği
Bankanın, Kurum kayıtlarına intikal eden v e r i i h l a l b i l d i r i m i n i n
incelenmesi neticesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanununun) 12 nci
maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde veri güvenliğini sağlamaya yönelik
gerekli teknik ve idari ve tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında Kanunun 18
nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 70.000 TL idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

V e r i İ h l a l B i l d i r i m i Ya p ı l m a s ı Te k n o l o j i k Te d b i r l e r i n G ö z d e n G e ç i r i l m e s i

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6656/2019-352Kurul Kararları

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6656/2019-352
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