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Adınız, soyadınız, atalarınız, ırkınız, 
adresiniz, telefon numaranız, ço-
cuklarınız, albümünüzdeki fotoğ-

raflarınız, aidiyetiniz, üyelikleriniz, hobi-
leriniz, sağlık bilgileriniz, tercihleriniz vs. 
size ait kişisel bilgileriniz. Alenileştirmedi-
ğiniz verileriniz. Bilinmemesi gerekirken, 
paylaşmadığınız halde kişisel verileriniz-
den biri veya birkaçının başkalarının eline 
geçtiğini öğrendiğinizde ne yapacaksınız.  
Çaresiz değilsiniz. Kişisel Verileri Koruma 
Kanunu, ikincil mevzuatı, kurumu ve ku-
rulu 7/24 görevde.

Kurumlar da kişilere ait seslerin, görün-
tülerin, kaydı, depolanması, muhafazası, 
aktarılmasında ne yapacak. Nasıl bir yol 
izleyecek. Mevzuatı, standartları, sorum-
luları, hukuka aykırılıkların karşılıkları be-
lirlenmiş durumda.

24.032016 Tarih ve 6698 Sayılı Kişisel Ve-
rilerin Korunması Kanunu: “kişisel veri, 
özel nitelikli kişisel veri, açık rıza, kişisel 
verilerin işlenmesi, kişisel verileri koru-
ma kurulu, kişisel verileri koruma kuru-
mu, veri kayıt sistemi ve veri sorumlu-
su” terimlerini açıklamaktadır.

Kanun kişisel veriyi gerçek kişiye ait her 
türlü bilgi olarak tanımlarken, bu verile-
rin işlenmesini ise verilerin elde edilmesi, 
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza 
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden dü-
zenlenmesi, açıklanması, aktarılması ve 
devralınması gibi veriler üzerinde gerçek-
leştirilen her türlü işlem olarak tanımla-
maktadır.

Verilerin işlenmesinde temel ilkeler ise 
hukuka ve dürüstlük kurallarına uyma, 
doğru ve gerektiğinde güncel olma, be-
lirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, 
işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve öl-
çülü olmak olarak belirlemiştir.

İşlenme şartlarının başında kişinin açık 
rızası temel. Ancak açık rızanın istisnaları 
ise; kanunlarda açıkça öngörme, bir söz-
leşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın te-
sisi korunması veya kullanılması, verinin 
ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması 
olarak sayılmıştır

Kanun ayrıca kişilerin ırkı, etnik kökeni, 
siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mez-
hebi, kılık kıyafeti, dernek vakıf ve sendika 
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üyeliğini sağlığını, cinsel hayatını, 
ceza mahkumiyetini, biyometrik ve-
rilerini özel nitelikli kişisel veri ola-
rak kabul etmiştir.

    

Özel nitelikli kişisel verilerin ise kişinin 
açık rızası olmadan işlenmesinin yasak 
olduğu bunlar arasında sağlık ve cinsel 
verilerin ancak kamu sağlığının gerek-
tirmesi, tıbbi teşhis ve tedavi bakım 
hizmetlerinin yürütülmesi maksadıyla 
işlenebileceğini belirtmiştir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edil-
mesi, aktarılması, yurt dışına akta-
rılması, veri sorumlusunun aydın-
latma ve diğer yükümlülüklerini, 

ilgili kişinin hakları, veri güvenliği 
hükümlerini belirten Kanun dör-
düncü bölümde Kurula başvuru, 
şikâyet, incelemenin usul ve esasla-
rını belirtmiş. Beşinci bölümde kişi-
sel verilerle ilgili suçlar ve kabahat-
leri ve karşılıklarını altıncı bölümde 
de Kişisel Verileri Koruma Kurumu-
nu, kurulunu, kurulun kimlerden 
oluştuğunu kurulun görev ve yetki-
lerini belirtmiştir.

28.10.2017 Tarih ve 30224 Sayılı 
Resmi Gazete: Kişisel Verilerin Si-
linmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim 
Hale Getirilmesi Hakkında Yönet-
melik ise “alıcı grubu, ilgili kullanı-
cı, imha, kayıt ortamı, kişisel veri 
işleme envanteri, kişisel veri sak-
lama ve imha politikası, periyodik 

imha, sicil, veri kayıt sistemi, veri 
sorumlusu” kavramlarına açıklık 
getirmektedir.

Sırasıyla aşağıdaki ikincil mevzuat ya-
yınlanmış Kişisel Verileri Koruma Ku-
rumu ve Kurulu çalışmaya başlamıştır.

• 16.11.2017 Tarih Ve 30242 Sa-
yılı Resmi Gazete: Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu Çalışma Usul Ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik.

• 26.04.2018 Tarih ve 30403 Sayılı 
Resmi Gazete: Kişisel Verileri Koru-
ma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği.

• 30.03.2018 Tarih ve 30356 Sayılı 
Resmi Gazete: Veri Sorumlusu-
na Başvuru Usul ve Esasları Hak-
kında Tebliğ.

• Aydınlatma Yükümlülüğünün 
Yerine Getirilmesinde Uyulacak 
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ.

• 09.02.2018 Tarih ve 30327 Sayılı 
Resmi Gazete: Kişisel Verileri Ko-
ruma Uzmanlığı Yönetmeliği.

Kurulun KVKK adında internet sitesi 
olduğu, siteyi incelediğimizde bazı 
kurul kararlarının yayınlandığı, et-
kinlikler ve haberlerin dışında duyu-
rular bölümünde çeşitli konularda 
hazırlanmış olan rehber kitapçıklar 
görülmektedir. Bunlar:

• Kişisel Verilerin Korunması Kanu-
nuna İlişkin Uygulama Rehberi

• Kişisel Veri Güvenliği Rehberi,

Verilerin işlenmesinde temel ilkeler hukuka ve dürüstlük kurallarına 
uyma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru 

amaçlar için işleme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 
olmak olarak belirlemiştir.
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• Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edil-
mesi ve Anonim Hale Getirilmesi,

• Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen,

• Veri Sorumluları Sicili,

• İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemleri,

• Kişisel Verileri İşleme Şartları,

• Kişisel Verilerin Korunmasını İs-
teme Hakkı

Kurulun üyeleri atanıp yukardaki 
ikincil mevzuatlar tamamlandıktan 
sonra kararlar verilmeye ve gerekli 
görülenler yayınlanmaya başlamıştır.

1) Örnek olarak 02/04/2018 tarih 
ve 2018/32 sayılı karara baktığı-
mızda Prof. Dr. Faruk Bilir başkan-
lığında sekiz üye ile toplandığı 
“veri sorumluları siciline kayıt yü-
kümlülüğünden muaf tutulacak-
larla ilgili karar” da söz konusu 
muaf tutulacak kişileri noterler, 
dernekler, vakıflar ve sendikalar-
da kendi çalışanlarına, üyelerine 
mensuplarına yönelik veri işle-
yenler, siyasi partiler, avukatlar 
serbest muhasebeci ve mali mü-
şavirleri olarak belirlemiş.

2) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İş-
lenmesinde Veri Sorumlularınca 
Alınması Gereken Yeterli Önlem-
ler ile ilgili Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun 31/01/2018 tarihli 
ve 2018/10 sayılı kararında altı 
başlık altına özel nitelikli kişi-
sel verilerin güvenliğine yönelik 
sistemli, kurallı, yönetilebilir ve 
sürdürülebilir ayrı bir politika ve 
prosedürün belirlenmesi gerekti-
ği bunların Kişisel Veri Güvenliği 
Rehberinde belirtilen uygun tek-
nik ve idari tedbirlerin alınması

 Ayrıca, özel nitelikli kişisel veri-
lerin işlenmesi süreçlerinde yer 
alan çalışanlara yönelik tedbir-
ler, bu verilerin işlendiği, mu-
hafaza edildiği veya erişildiği 
ortamlarla (elektronik ve fizik-
sel oluşuna göre ayrı ayrı) ilgili 
tedbirler ve söz konusu verilerin 

aktarılması ile tedbirler tek tek 
sıralanmıştır.

3) Rehberlik Hizmeti Veren İnternet 
Sitelerinde/Uygulamalarda Kişisel 
Verilerin Korunmasına Yönelik Ki-
şisel Verileri Koruma Kurulunun 
21/12/2017 Tarihli ve 2017/61 
Sayılı Kararında ise ilgili kişilerin 
açık rızası alınmaksızın isimden 
telefon numarası veya telefon 
numarasından isim sorgulaması 
şeklinde rehberlik hizmeti veren 
internet siteleri veya uygulamala-
ra ilişkin olarak yapılan değerlen-
dirme sonucunda bu veri işleme 
faaliyetinin Kanunun 15. Madde-
sinin (7) numaralı fıkrası uyarınca 
derhal durdurulmasına;

5237 sayılı TCK’nın “ verileri hukuka 
aykırı olarak verme ve ele geçirme” 
başlıklı 136. maddesi çerçevesinde 
Cumhuriyet Başsavcılığına bildirile-
ceğine karar verilmiştir.

Banko, Gişe, Masa gibi Hizmet Alan-
larında Kişisel Verilerin Korunması-
na Yönelik Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun 21/12/2017 Tarihli ve 
2017/62 Sayılı Kararında

Bankacılık ve sağlık sektörleri baş-
ta olmak üzere birden fazla çalışan 
ile birlikte bitişik düzende hizmet 
veren posta ve kargo hizmetleri, tu-
rizm acenteleri, zincir mağazaların 
müşteri hizmet bölümleri, beledi-
ye, vergi ve nüfus ile ilgili işlemler 
gibi hizmetlerin verildiği kamu ve 
özel sektör kurum ve kuruluşları-
nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Ko-
runması Kanunu12. Maddesi uya-
rınca kişisel verilerin korunması ile 
ilgili olarak; banko/gişe/masa gibi 
bölümlerde yetkisi olmayan kişile-
rin yer almasını önleyecek ve aynı 
anda birbirlerine yakın konumda 
hizmet alanların birbirlerine ait ki-
şisel verileri duymasını, görmesini, 
öğrenmesini veya ele geçirmesini 
engelleyecek nitelikte gerekli teknik 
ve idari tedbirleri almasına, uyma-

yanlar hakkında Kanunun 18. Mad-
desi kapsamında işlem yapılmasına 
karar verilmiştir.

Yukarıdaki üç kararın dışında aşağı-
da belirtilen konularda alınan karar-
lar da sitede yayınlanmıştır.

• Kişisel Veri Güvenliği İhlalinin Geç 
Bildirimi, Açık Rızanın Hizmet Şar-
tına Bağlanması, İşlenme Amacı-
nın Gerektirdiğinden Fazla Kişisel 
Veri İşlenmesi/Aktarılması .

• Veri Sorumlusu Tarafından Ka-
nunda Belirlenen Süre İçerisin-
de İlgili Kişiye Cevap Verilmeme-
si, İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin 
Silinmesi Talebinin Yerine Geti-
rilmemesi.

• Kişisel Veri Güvenliğinin Sağlan-
ması Amacıyla Uygun Güvenlik 
Düzeyini Temin Etmeye Yönelik 
Gerekli İdari ve Teknik Tedbirle-
rin Alınmaması.

• Kanunda Yer Alan Genel İlkelere 
Aykırı Şekilde Kişisel Veri İşlen-
mesi (Hukuka ve Dürüstlük Ku-
rallarına Uygun Olma ile Belirli, 
Açık Ve Meşru Amaçlar İçin İşle-
me İlkelerine Aykırı Kişisel Veri 
İşlenmesi)

• Kanuna Aykırı Şekilde Kişisel Ve-
rilerin Paylaşılması.

Kararlara baktığımızda Kişisel veri-
lerle ilgili kanun ve ikincil mevzuatta 
getirilen hükümlerle ilgili vatanda-
şın taleplerinin, şikâyetlerinin ve 
beklentilerinin olduğu ve bunların 
kurul kararlarında karşılık bulduğu 
anlaşılmaktadır.

Teknolojik gelişmelere ışık hızıyla 
adapte olan halkımızın yıllar içinde 
bir takım sıkıntılar çektiği, acılar ya-
şadığı, çaresiz kaldığı zamanlar çok 
oldu. Şimdi ise başvuru yapacakları 
bir merciinin oluşu, standartların 
belirlenmiş olması ve içtihatların 
oturacak olmasını ümit verici geliş-
me olarak değerlendirebiliriz.


