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TÜRKİYE İÇİN KÜLTÜR DEVRİMİ...



HANGİ DÜZENLEMELER 
VAR?



AB‘nin Adımları

95/46/EC Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu 
Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair 
Bireylerin Korunmasına İlişkin Direktif 
(Veri Koruma Direktifi)

Güvenli Liman Anlaşması (Safe
Harbor Agreement) – 2015’te ABAD 
tarafından iptal edildi

Yerine 2016 AB-ABD Mahremiyet 
Kalkanı

2016/679 Genel Veri Koruma 
Tüzüğü (GDPR - VKT) 

Bunların dışında sektörel
düzenlemeler de bulunmaktadır



Fonsiyon

Dayanak

Geniş kapsamlı

Amacı

Başlıca

Yenilikler

•Düzenlemeleri 25.5.2018‘de Veri
Koruma Direktifi‘nin yerini
alacak

• ABİHA m. 16 I ve AİHS m. 7 und 8

•Kişisel veri korumasının AB 
Anayasası niteliğinde

•99 maddeden oluşmaktadır

•Yeknesak uygulama
•Şeffaflık

•Tek otoriteyle muhatap olma
ilkesi

•Unutulma hakkı
•Çocukların kişisel verileri

kavramı
•Default koruma ile başlama
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TÜRKİYE’DEKİ MEVZUAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER

7

ANAYASA

5237 SAYILI TÜRK CEZA 
KANUNU

DİĞER KANUNLAR

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN 
KORUNMASI KANUNU

Temel düzenleme 2010 
yılında yapılan değişiklik ile 
Anayasa’nın özel hayatın 
gizliliğini koruma altına 

alan 20. maddesine eklenen 
üçüncü fıkra ile hukuk 
düzenimize girmiştir.

TCK’nın 135 ile 140. 
maddelerinde kişisel verilerin 

hukuka aykırı olarak 
kaydedilmesi, ele geçirilmesi, 
üçüncü kişilere ifşa edilmesi ve 

verilerin süresinde yok 
edilmemesi fiilleri suç olarak 

düzenlenmiş ve hürriyeti 
bağlayıcı cezalara bağlanmıştır. 

• Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun

• İş Kanunu
• Borçlar Kanunu
• Vergi Usul Kanunu
• Bilgi Edinme Kanunu
• Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
• Elektronik Haberleşme Kanunu
• Elektronik İmza Kanunu
• Ceza Muhakemesi Kanunu
• Bankacılık Kanunu gibi muhtelif 

kanunlar 

KVK Kanunu 07.04.2016 
tarihinde 29677 sayılı 
RG’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 



KVK Kanunu Kapsamında Mevzuat ve Yayın

Nisan 2016

Ekim 2017

Kasım 2017

Kasım 2017

Aralık 2017

33

15

20

-

20

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi
veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında

Yönetmelik

KVK Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik

K. Sağlık V.nin İşlenmesi ve
Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Y. 

Değişiklik Yönetmeliği

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik



GENEL BİLGİ 
ve 

TEMEL KAVRAMLAR



Kişisel Veri Nedir?

u Kimliği belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Gerçek Kişi 
Kimlik Bilgisi İlişkin Olma

§ Şirket yetkilileri / hissedarları /personeli
§ Tedarikçi yetkilileri / hissedarları / 

personeli
§ Sözleşmeli Personel / Personel Adayı 
§ Müşteri / Potansiyel Müşteri 
§ Ziyaretçi
§ Üçüncü Kişi
§ Sponsorlar
§ Danışmanlar vs.

Kime ait olduğu 
belirli veya 
belirlenebilir her 
türlü bilgi

Gerçek kişi ile kişisel
veri arasındaki
bağlantı
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DEVLET KAYITLARI
TCKN-EHLİYET-PASAPORT-NÜFUS CÜZDANI-
ASKERLİK-MEDENİ HAL-VERGİ NUMARASI-
PLAKA

İLETİŞİM
SMS-E POSTA-FOTOĞRAF-VİDEO-TELEFON 
KONUŞMASI-ANLIK MESAJLAŞMA-LOKASYON-
TAKVİM-İŞLEM KAYITLARI-PODCAST

KİMLİK BİLGİLERİ TANIMLAYICI 
VE DEMOGRAFİK
AD-SOYAD-DOĞUM TARİHİ/YERİ-ADRES-E 
POSTA-ANNE KIZLIK SOYADI-CİNSİYET-EĞİTİM-
İŞ-ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL CİHAZLAR
IP ADRES-SSID-IMEI-BLUETOOTH 
ID-MAC ADRES

SAĞLIK
HASTALIK-İLAÇ-TEDAVİ-GENETİK-
SİGORTA

SOSYAL HAYAT
SEYAHAT-YEMEK-EĞLENCE-
ALIŞVERİŞ

FİNANS
KAZANÇ-VARLIK-HARCAMA-HESAP 
HAREKETLERİ-HESAPLAR-SİGORTA-YATIRIM-
VERGİ-KREDİ KARTI NUMARASI-KREDİ 
ORANLARI

KİŞİSEL VERİ



Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?
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§ Biyometrik
ve genetik 
veriler

§ Irk

§ Etnik 
Köken

§ Siyasi 
Düşünce

§ Din

§ Mezhep

§ Diğer 
İnançla
r

§ Kılık ve kıyafet

§ Üyelik (Dernek, 
vakıf ya da 
sendika)

§ Sağlık

§ Felsefi İnanç

§ Cinsel Hayat

§ Ceza 
Mahkumiyeti

§ Güvenlik 
Tedbirleri

DİKKAT! 
ayrımcılık

riski



Veri Sorumlusu

u Kişisel verilerin işleme amaçlarını
ve vasıtalarını belirleyen, veri
kayıt sisteminin kurulmasından ve
yönetilmesinden sorumlu olan
gerçek veya tüzel kişidir.

u Veri sorumlusu kişisel verilerin
işlenmesi konusunda KARAR
MEKANİZMASIDIR. à Neden/Nasıl?
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Veri sorumlusunun tüzel kişi 
olmasının önünde engel 
bulunmamaktadır.



ÖRNEKLER

VERİ SORUMLUSU
Talimatla değil kendi
iradesi ile hareket edecek
ve hangi verileri
toplayacağını vs. 
belirleyecek
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Veri İşleyen

u Veri sorumlusunun verdiği yetkiye
dayanarak onun adına kişisel
verileri işleyen gerçek veya tüzel
kişidir.

u Veri işleyen kişisel verilerin
işlenmesi konusunda UYGULAYICI 
MEKANİZMADIR. 

u Bir şirketin çalışanı veri işleyen
değildir.

u Kurul, veri işleyenin şirketin
organizasyonu dışında bir kişi ya
da kurum olabileceğini ifade
etmektedir. 
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§ Veri sorumlusu veri işleyen 
ile birlikte kişisel veri 
sahiplerine karşı 
müteselsilen sorumludur.

§ Veri işleyenin sorumluluğu, 
kişisel veriler bilgisi 
dahilinde işlenirse ve veri 
işleme gerçekleşirse doğar.



Veri sorumlusu, 
akdedeceği bir sözleşme 
ile bazı konularda karar 
alma yetkisini veri 
işleyene bırakabilir:

u Kişisel verilerin toplanmasına hangi 
bilişim sistemlerinin kullanılacağı,

u Kişisel verilerin nasıl saklanacağı,

u Veri güvenliğinin sağlanmasının 
detayları,

u Kişisel verilerin bir şirketten diğerine 
aktarılmasında kullanılacak yöntem,

u Veri saklama periyoduna uyulmasını 
sağlamak için kullanılacak yöntem,

u Kişisel verilerin silinmesinde 
kullanılacak yöntem.



KİŞİSEL VERİLERİN 
AKTARILMASI 



KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

u Kural olarak, veri ilgili kişinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere
aktarılamaz.

u Aşağıda belirtilen hallerde açık rıza aranmaksızın veri aktarılabilir:

u Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

u 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. 

u Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması.

u Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

u İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 

u Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması.

u Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.
18



VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI
u Kural olarak, veri ilgili kişinin açık rızası olmadan 

yurt dışına aktarılamaz.

u Aşağıda belirtilen hallerde açık rıza aranmaksızın 
veri aktarılabilir:

u Kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli 
korumanın bulunması, 

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

u Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca 
belirlenerek ilan edilir.

KVK Kurul’una Türkiye’den
yurt dışına yapılacak olan
veri transferlerinde TC’nin
veya ilgili kişinin
menfaatlerinin zarar görme
ihtimali olduğunun tespit
edilmesi halinde, bu veri
transferini onaylama veya
yasaklama imkânı
verilmiştir.



KİŞİSEL VERİLERİN 
İŞLENMESİ:
AÇIK RIZA



VERİ TOPLAMA
(MANUEL/OTOMATİK)

VERİYİ MUHAFAZA VERİ BİRLEŞTİRME VERİ ANALİZİ

01 02 03 04

VERİ
KULLANIMI

05

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 hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem veriyi
işlemektir. (m. 3)

VERİ İŞLEME ŞEKİLLERİ
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Verinin 
Aleniyet 

Kazanması

Hakkın Tesisi, 
Korunması, 
Kullanılması 

Meşru 
Menfaat 

Kişinin kendisine 
ait bilgileri 
açıklaması   

Dava açılması, poliçe 
işlemleri vb. 
işlemlerde 

kullanılması zorunlu 
verile            r

Veri sahibinin temel 
haklarına zarar 

vermemek kaydı ile 
veri sorumlusunun 

meşru menfaati için 
gerekli olan hususlar               

Kişinin, 
facebook’ta

iletişim bilgisini 
paylaşması

Şirketin tesis ve 
binalarda güvenliği 

sağlamak için 
güvenlik kamerası 

kullanması 

İş ilişkisi nedeniyle 
temin edilen 

personel bilgileri 

İSTİSNA KAPSAM ÖRNEK

AÇIK RIZA İLE İŞLENMEYE İLİŞKİN İSTİSNALAR (m. 5 II) 



Kanunlarda açıkça 
öngörülmesi

Fiili imkânsızlık ve 
hayatının veya 

beden bütünlüğünün 
korunması için 

zorunluluk

Bir sözleşmenin 
kurulması veya ifası

AÇIK RIZA İLE İŞLENMEYE İLİŞKİN İSTİSNALAR (m. 5 II) 



AÇIK RIZA

u Madde 5’te sayılan istisnalar kapsamına girmeyen işleme faaliyetleri sadece
veri sahibinin açık rızası ile yürütülebilir.

u Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan
rıza olarak tanımlanmaktadır. 

24

İlgili Kişinin 
Bilgilendirilmesi

Rızanın Özgür 
İrade İle 

Açıklanması

Rızanın Belirli Bir 
Konuyla 

Sınırlandırılması

Açık rızanın üç unsuru vardır:



AÇIK RIZA

u Rıza, elektronik imza, ıslak imza, opt-in 
seçeneğinin işaretlenmesi gibi aktif
yollarla alınabilecektir. 

u Kanunun yayımı tarihinden önce hukuka
uygun olarak alınmış rızalar, bir yıl içinde
aksine bir beyanda bulunulmaması halinde
Kanun’a uygun kabul edilecektir.

İSPAT YÜKÜ

Verinin açık rıza olmadan işlendiği
iddia ediliyorsa, açık rızanın
varlığına dair ispat yükü, Veri

Sorumlusuna aittir.

Veri sorumlusunu, almış olduğu açık
rızaları bir veri tabanında zaman
damgasıyla listelemelidir.



Veri Sorumlusu ve Veri İşleyenin Uyması Gereken
İLKELER (m. 4 II)

İLKELER

Dürüstlük Kurallarına 
Uygunluk 

Gerekli Olan Süre Kadar 
Muhafaza

Amaç ile Bağlantılı 
Sınırlı ve Ölçülü 

Olmak
Doğru ve Güncel Olmak

Hukuka Uygunluk

Belirli, Açık ve Meşru 
Amaç

AÇIK RIZA OLSUN YA DA OLMASIN BU 
İLKELER GEÇERLİDİR



Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olmak

u Kişisel verilerin işlenmesi meşru bir temele dayanmalı, 

u Kişisel veriler, meşru bir sebep olmaksızın bireyler aleyhine sonuçlar
doğuracak şekilde kullanılmamalı, 

u İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgilendirilmeli, 

u Kişisel veriler, ilgili kişilerin makul beklentileri ve öngörüleri
doğrultusunda işlenmeli, 

u Başta KVK olmak üzere, ilgili yasal mevzuatlarda düzenlenen şartlar
yerine getirilmelidir.



Belirli, Açık ve Meşru Amaçlara Dayanmak

u Kişisel veriler belirli bir amaç için toplanmalıdır. Bu doğrultuda veri
sorumlusunun, toplayacağı verileri hangi amaçla kullanacağını
dikkatli bir biçimde önceden belirlemiş olması gerekir.

u Açık amacın temel gayesi, amaçların yalnızca veri sorumlusu
tarafında belirli olmasından öte, verisi işlenen açısından da işleme
amaçlarının belirli/şeffaf hale getirilmesidir.

u Kişisel verilerin işlenmesini meşru kılan durumlar ilgili kişinin
rızasının olması ve KVK veya diğer kanunlardan doğan rıza almaya
ilişkin istisnaların veya sebeplerin bulunmasıdır.



Amaç ile Bağlantılı ve Sınırlı Olmak

u Veri sorumlusu, işlediği kişisel verilerin, belirlediği amaçları 
gerçekleştirilebilmesine elverişli ve bu amaçlarla ilgili olduğundan emin 
olmalıdır.  

u Veri sorumlusu tarafından işlenen veri, sadece belirlediği amaçları 
gerçekleştirmesi için gerekli olanla sınırlı olmalıdır. 

u Veri sorumlusu, böylelikle, ihtiyaç duymadığı kişisel verileri tespit ederek 
derhal silmeli, yok etmeli ya da anonim hale getirmelidir. 



Doğru ve Güncel Olmak

u Kişisel verilerin doğru olmasını sağlayacak makul önlemler alınmalı, 

u Kişisel verilerin elde edildiği kaynaklar tespit edilmeli, 

u Kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerinin doğru olmamasından
kaynaklı talepleri dikkate alınmalı, 

u Kişisel verilerin güncellenmesi gerekip gerekmediği
değerlendirilmelidir.



Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etmek 

u Her kişisel verinin bir muhafaza süresi olmalıdır. Veri
sorumlusu işlediği kişisel verileri:

u İlgili mevzuatta öngörülen süre, 

u İlgili mevzuatta böyle bir sürenin düzenlenmemiş
olması halinde işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza etmekle yükümlüdür.  

u Veri sorumlusu, kişisel verilerin saklanması için geçerli bir
sebebin var olup olmadığını ve ilgili mevzuatta belirtilen
sürenin sona erip ermediğini takip etmelidir. 

u Anılan sürelerin geçmesi halinde, veri sorumlusu kişisel
verileri derhal silmeli, yok etmeli ya da anonim hale
getirmelidir.

Veri sorumlusu
gelecekte
kullanma

ihtimalinin
varlığına

dayanarak veri
saklamamalıdır.



Kişisel Verileri m. 7‘ye Göre 
Silip, Yok Edip, 

Anonimleştireceğimize Nasıl
Karar Vermeliyiz:

UYGUN ADIM TESTİ



M. 7: Silme – Yok Etme – Anonimleştirme

u Bu Kanun ve ilgili diğer kanun 
hükümlerine uygun olarak işlenmiş 
olmasına rağmen, 

u verinin işlenmesini gerektiren 
sebeplerin ortadan kalkması halinde

u kişisel veriler resen veya ilgili kişinin 
talebi üzerine veri sorumlusu 
tarafından 

u silinir, yok edilir veya anonim hale 
getirilir.
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İlgili verilerin elde edilmesinden
sonra daha uzun süre ile
saklanması, veri sorumlusu
olarak şirketlerin TTK ve MASAK
bağlamında hukuki
yükümlülüğünü teşkil ediyorsa,
ilgili verilerin saklanması
Kanun’a uygun kabul
edilecektir. (m. 4 II)



•EVET: Hemen 2. Aşamadan Devam

I. ADIM: Geçerli İşleme Yönelik Açık Rıza VAR mı?

•İstisna yok à m. 7
•İstisna var à Teste devam (m. 5 veya m. 28):
•Açık hüküm
•Fiili imkânsızlık veya hayat/beden bütünlüğü
•Sözleşmenin kurulması/ifası
•Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü
•İlgilinin alenileştirilmiş olması
•Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasındaki zorunluluk
•Meşru menfaat

I. ADIM: İZAH EDİLEBİLİRLİK

•Hukuka uygunluk
•Dürüstlük kurallarına uygunluk
•Doğru ve gerektiğinde güncel olmak
•Belirli, açık ve meşru amaç
•Gerekli olan süre kadar muhafaza
•Amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak

II. ADIM: Veri İşleme Genel İlkeleri Var mı? (m. 4 II)

III. ADIM: Mutlaka Gereklilik ve Orantılılık Kontrolü

UYGUN ADIM 
TESTİ



İşe Alma Prosedürümüzü Sınayalım

İşleme amacına ulaştığında KV siliniyor, yok ediliyor veya anonim 
hale getiriliyor mu?

KV işlemesi bu amacın gerçekleşmesi için zaruri mi? 

Amacınızın meşru, belirli ve açık olduğundan emin misiniz?



• Sağlık, yetenek, mahkumiyet...

İŞE ALIRKEN TOPLADIĞINIZ VERİLERİ KONTROL EDELİM

• Bir Şirketin sözleşme akdedilmesi amacıyla veri sahiplerinden adres bilgisi 
alması amaçla örtüşse de müşterilerin kan grubunun elde edilmesi amaç ile 
örtüşmeyecektir.

Bütün pozisyonlar için aynı şeylerin istenmesi şart mı?

• Hangi gazeteyi okuduğuna ilişkin bir sorunun bir başvuru evrakında 
bulunması acaba bu testi geçebilecek midir?
• BANA HANGİ GAZETEYİ OKUDUĞUNU SÖYLE SANA KİM OLDUĞUNU 

SÖYLEYEYİM

SORU



SIRA SİZDE

Eşinin ne iş yaptığı, nerede çalıştığı ve iletişim bilgileri istenmektedir.

• Zaruri mi?

İleride çocuk yapmayı düşünüp düşünmediğiniz sorulmaktadır.

• Zaruri mi?

Kaç çocuğunuz var?

• Orantılı mı?

Askerliği nerede hangi görevde yaptığına ilişkin soru nasıl değerlendirilir? 
Şırnak’ta ya da İzmir’de yapması halinde durum ne olacaktır?

• Bu iş başvuru evrakında ne işe yarar? TESTE TABİ TUTUN! 



AMAÇ için GEREKLİ OLMA ile ORANTILI ve ÖLÇÜLÜ OLMA

Gereklilik ve İhtiyaç: Veri neden alınıyor? 

Orantılı ve Ölçülü: Alınan verilerin amaca uygun ANCAK AMACI AŞMADIĞINI belirlemek için:

1) Daha az veriyle amaç elde edilebiliyor mu?

2) Amacın elde edilmesi için gereksiz mi? Daha az veri ile amaç sağlanabilecek midir?

Soruları sorulmalıdır.



Örnek

u Bir otel, giriş yapan kişilerin verilerini işlemektedir.

u Ön büroda kurulan sistemde bütün bir nüfus cüzdanı fotokopisi
alınmaktadır.

u Neden alındığı sorusuna: Kimlik Bildirim Kanunu gerekçe olarak
gösterilmektedir.

u Ancak Kanun sadece TCKN ve isim istemektedir!

u ORANTISIZ VERİ TOPLANMAKTADIR!



Örnek Karar 
Adalet Bakanlığı İdaresindeki UYAP KARARI

u Şikâyetçi, 2009 yılında hakkında açılan "elektrik enerjisi hırsızlığı" 
suçundan Bursa 6. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığını, yapılan
yargılama sonunda anılan suçtan beraat ettiğini ve kararın bu şekilde
kesinleştiğini, kesinleşen beraat kararına rağmen yargılamaya ilişkin
tüm bilgi ve belgelerin UYAP kayıtlarında görülmeye devam ettiğini
belirterek Adalet Bakanlığı sistemini şikayet etmiştir.

u KARAR: Söz konusu mevzuat çalışmalarının tamamlanması belirli bir
zaman gerektireceğinden, bu aşamada şikâyetçi ve aynı durumdaki
kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi bakımından öncelikle UYAP 
veri tabanında kayıtlı beraat kararlarındaki kişisel bilgilerin dış
birimler tarafından görülmesini önleyecek çok ivedi idari ve teknik
tedbirlerin alınmasına, … karar verilmiştir.



HAKLAR & 
YÜKÜMLÜLÜKLER 



BİREYLERİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR
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Kişisel Veri İşlenmişse Bilgi 
Talep Etme

Kişisel Verinin İşlenip 
İşlenmediğini Öğrenme

Kişisel Verinin Amaca 
Uygun Kullanılıp 
Kullanılmadığını 
Öğrenme

Eksik veya Yanlış 
İşlenen Verilerin 
Düzeltilmesini 
İsteme

Verilerin 
Aktarıldığı 
Üçüncü Kişileri 
Öğrenme

Zararın 
Giderilmesini 
Talep Etme

Silinme veya Yok Edilmeyi 
Talep Etme



VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA 
YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
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Veri sorumlusu aydınlatma yükümlülüğü kapsamında; 

Kendisinin varsa 
temsilcisinin 

kimliği 

Veri İşleme 
Amacı 

Verinin kimlere 
ve hangi amaçla 
aktarılabileceği 

Veri toplamanın 
yöntemi ve 

hukuki sebebi

Ve ilgili kişinin diğer hakları konusunda bilgilendirme 
yapacaktır. 



VERİ SORUMLUSUNUN SİLME/YOK 
ETME/ANONİMLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
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u Veri Sorumlusu:

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin sebepler ortadan kalktıktan 
sonra kişisel verileri re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine 
silmek, yok etmek veya anonim hale getirmekle yükümlüdür.

Aynı zamanda bu konuyla ilgili (kişisel verilerin silinmesi, yok 
edilmesi, anonim hale getirilmesi) Kurul tarafından çıkartılan 
yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.



VERİ SORUMLUSUNUN VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

① Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

② Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

③ Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli 
her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktır.
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VERİ SORUMLUSUNUN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ
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SİCİLE KAYIT
Veri işleme faaliyetine istinaden Veri 

İşleme Sicili’ne kaydını yaptırmak 
zorundadır.

BAŞVURULARI 
YANITLAMA 

Veri sahibinin kendisine yapmış olduğu 
başvuruları en kısa sürede ve en geç 30 
gün içinde sonuçlandırmak zorundadır.

KURUL TALEPLERİNİ 
YERİNE GETİRME

Şikayet üzerine veya resen yapılan 
inceleme sonucunda ihlal yaptığının 
anlaşılması halinde Kurul tarafından 
verilen ihlalin düzeltilmesine ilişkin 

kararı gecikmeksiniz ve en geç 30 gün 
içinde yerine getirmek zorundadır.

YURTDIŞINA VERİ 
TRANSFERİ

Yeterli düzeyde korumanın bulunmadığı 
ülkelere veri transferi yapmak istemesi 
durumunda Kurum’un onayını almak 

zorundadır.

İLKE KARARLARA 
UYMA

Kurul tarafından verilen ilke 
kararlarına uymak zorundadır.
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İHLAL HALİNDE ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMLAR

1

İDARİ YAPTIRIMLAR

1.000.000 TL'ye kadar
para cezası

CEZAİ YAPTIRIMLAR

4,5 yıla kadar hapis cezası

HUKUKİ 
YAPTIRIMLAR

Maddi ve manevi
tazminat talepleri

32
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1

İDARİ YAPTIRIMLAR

Şirket, işini ruhsatla 
yapıyor ise RUHSAT 

İPTALİ, idari para cezasını 
öder.

CEZAİ YAPTIRIMLAR

Şirket yöneticisine
uygulanır

HUKUKİ 
YAPTIRIMLAR

Ödeme yükümlülüğü 
şirkete aittir.

32

ŞİRKET İÇİN YAPTIRIMLAR



UYUM PROJE PLANI



Faz 1
Mevcut Durum 

Tespiti

Faz 2
Uyum ve Tasarım

Faz 3
Dönüşüm

PROJE FAZLARI
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