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Kişisel veriler, bir gerçek kişiyi belirli veya 
belirlenebilir hale getiren bilgilerdir. Bu 
bakımdan kişisel veriler, kişinin sadece 
geçmişini ve bugününü değil, aynı zamanda 
geleceğini de etkileyebilmektedir. 

Kuşkusuz, kişisel verilerin işlenmesi 
hayatı kolaylaştırmış ve pratik bir hale 
getirmiştir. Bununla birlikte, kişisel 
verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak 
ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel 
verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 
uyacakları usul ve esasların belirlenmesi 
zorunlu hale gelmiştir. Bu çerçevede 
2010 Anayasa değişikliği, ülkemizde 
kişisel verilerin korunması adına adeta bir 
dönüm noktası olmuştur. Kişisel verilerin 
korunmasını isteme hakkı, anayasal bir hak 
olarak tanınmış ve Anayasamızda koruma 
altına alınmıştır. 

Bu gelişme, uluslararası bağlayıcı niteliğe 
sahip olan ve kamuoyunda 108 Sayılı 
Sözleşme olarak da bilinen Kişisel Verilerin 

Otomatik İşleme Tâbi Tutulması Karşısında 
Bireylerin Korunması Sözleşmesi’nin iç 
hukukumuza dâhil edilmesi ve 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 
yürürlüğe girmesi gibi önemli adımların da 
öncüsü olmuştur. 

Kurumumuz, 7 Nisan 2016 tarihinde 6698 
sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile 
birlikte kurulmuş olup ülkemizdeki hak 
arama kurumlarından biri olma özelliğini 
taşımaktadır. 

Başkanlık ile birlikte Kurumumuzun iki 
ana organından biri olan ve Başkan dahil 
9 üyeden oluşan Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu ise 12 Ocak 2017 tarihinde Yargıtay 
Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin 
ederek göreve başlamış olup görev alanı 
ve yetkileri kapsamında çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bu çalışmalar neticesinde 
toplumdaki veri koruma bilinci her geçen 
gün daha da artmakta, kamu ve özel sektörde 
Kanun’un öngördüğü yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi noktasındaki çabalar hız 
kazanmaktadır. Bugün gelinen noktada ise, 
kişisel verilerin korunması konusunda ülke 
olarak ciddi bir ilerleme sağlanmıştır.

Kişisel verilerin korunması güncel 
teknolojik gelişmelerden etkilenen bir 
alandır. ‘‘Yapay zeka’’ gibi veriden değer 
üretebilen teknolojiler ile ‘‘metaverse’’ gibi 
teknolojilerin gün geçtikçe gelişmesi, kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin yeni bakış 
açılarının ortaya koyulması gerekliliğini 
gündeme getirmektedir. Kurumumuz ise 
hukuki ve teknolojik gelişmeleri dikkatle 
ve yakından takip etmektedir. Kişisel 
verilerin korunmasının sürdürülebilirliği 
için atılabilecek adımlara yönelik fikirler 
geliştirmekte, adımlar atmaktadır. Söz 
konusu süreçte, yurt içindeki ve yurt 
dışındaki ilgili paydaşlarla da görüş 
alışverişlerinde bulunulmaktadır.

Başkanın Sunuşu
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Kişisel verilerin korunması yaşayan bir 
süreçtir. İnsan var oldukça, kişisel veriler 
de var olmaya devam edecek ve bu 
verilerin korunmasına ihtiyaç duyulacaktır. 
Kurum olarak bu uzun soluklu yolculukta, 
paydaşlarımızla iş birliği içerisinde, 
ülkemizi kişisel verilerin korunması alanında 
daha üst noktalara taşımayı hedefliyor, bu 
bilinçle hareket ediyoruz. Bu doğrultuda, 
Kurumumuz hedeflerini gerçekleştirme 
yolunda emin adımlarla ilerlerken, alanında 
bağımsız ve söz sahibi bir otorite olarak 
uluslararası arenadaki yerini de almaktadır. 

Kişisel verilerin korunması, temel hak ve 
özgürlüklerin güvence altına alınmasında 
bireylere en üst düzeyde koruma sağlayan 
araçlardan biridir. Bu açıdan kişisel verilerin 
korunmasını isteme hakkı, ülkemiz ve 
insanımız açısından büyük bir kazanımdır. 
Bu kazanımı etkili bir hak arama yolu 
olarak gelecek kuşaklara taşımayı ise 
kurumsal sorumluluklarımızdan biri olarak 
görmekteyiz.

Bu nedenle, Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun çalışmalara başladığı Ocak 
2017 tarihinden, Nisan 2022 tarihine kadar 
gerçekleştirilen kurumsal faaliyetlerimizi 
genel başlıklar altında derleyerek, “5. 
Yılında Kişisel Verileri Koruma Kurumu” 
adıyla kamuoyunun bilgisine sunmak 
istedik. 

Beş yıllık dönemde, pandemi süreci de 
dahil olmak üzere; Kurum tarafından tüm 
ulusal ve uluslararası çalışmalar, projeler ve 
faaliyetler aksaklığa uğramayacak şekilde, 
zamanın şartlarına uygun olarak fiziksel, 
çevrim içi veya hibrit şeklinde devam 
ettirilmiştir.

Bu çalışma vesilesiyle başta Kurul Üyeleri 
olmak üzere tüm Kurum personeline; ayrıca 
kişisel verilerin korunması alanına ilgi 
duyan, destek veren ve katkı sunan herkese 
içtenlikle teşekkür ediyor, çalışmanın 
faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Faruk BİLİR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı
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Misyon Vizyon

Misyonumuz; Anayasa’da öngörülen özel hayatın gizliliği ile temel hak 
ve özgürlüklerin korunması kapsamında, ülkemizde kişisel verilerin 
korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık oluşturarak bilinç 
düzeyini geliştirmek, aynı zamanda veri temelli ekonomide özel ve 
kamusal aktörlerin uluslararası rekabet kapasitelerini artırıcı bir ortam 
oluşturmaktır. 

Bilinç Düzeyini 
Geliştirmek

Uluslararası Rekabetin
Artırılması

Misyon

Vizyon
Vizyonumuz; kişisel verilerin korunmasında etkin, buna ilişkin kültürün 
oluşturulmasında öncü, uygulamaları ile uluslararası alanda söz sahibi 
bir kurum olmaktır.

Bilinç Düzeyini 
Geliştirmek

Uluslararası Rekabetin
Artırılması

Kişisel Verilerin 
Korunması

Uluslararası Alanda 
Söz Sahibi Olmak

Bir Üst Kültür
Oluşturmak

Özel
Hayatın Gizliliği

Kişisel 
Verilerin Korunması

Temel Hak ve 
Özgürlüklerin Korunması

Misyon Vizyon
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Amaç ve Hedefler 
AMAÇ 1: 
Kişisel Verilerin Temel Hak ve Özgürlüklere Uygun Şekilde İşlenmesini Sağlamak

Kişisel verilerin işlenmesine 
ilişkin mevzuatı oluşturmak, 
kişisel verilerin işlenmesine 

yönelik usul ve esasları 
belirlemek (disiplin altına 

almak) ve bu alandaki 
mevzuatı güncel tutmak.

İhbar ve şikâyetleri hızlı 
ve etkin bir karar alma 

mekanizması ile çözüme 
kavuşturmak.

Veri sorumlularınca 
veri güvenliğine 

yönelik gerekli idari 
ve teknik tedbirlerin 
alınmasını sağlamak.

A1 HEDEF 1: A1 HEDEF 2: A1 HEDEF 3: 

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili 
ulusal ve uluslararası uygulamalar 
kapsamında iş birliği geliştirmek.

Kayıt Yükümlüsü olan tüm veri 
sorumlularının Veri Sorumluları 

Siciline kayıt olmalarını sağlamak 
ve Veri Sorumluları Sicilini güncel 

tutmak.

A1 HEDEF 4: A1 HEDEF 5: 

Kişisel verilerin korunması 
ile ilgili farkındalık artırmaya 

yönelik tanıtım ve bilgilendirme 
faaliyetleri gerçekleştirmek

Eğitim çağındaki çocuklara 
ve gençlere kişisel verilerin 
önemini anlatmak ve eğitim 

çağındaki çocukları ve gençleri 
bilinçlendirmek.

AMAÇ 2: 
Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Toplumsal Farkındalığı Artırmak

A2 HEDEF 1: A2 HEDEF 2: 
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AMAÇ 3: 
Kurumsal Yapıyı Geliştirmek ve Kurum İmajını Güçlendirmek. 

Kurumun fiziki 
altyapısını 

geliştirmek.

Kurumun bilişim 
sistemleri 

kapasitesini 
ve güvenliğini 
geliştirmek. 

İnsan kaynağının 
niteliğini 
arttırmak.

Kurumsal imajı 
güçlendirmek. 

A3 HEDEF 1: A3 HEDEF 2: A3 HEDEF 3: A3 HEDEF 4: 

On Birinci Kalkınma Planı’nın “2.2.3.5 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri” başlıklı 
bölümü altında yer alan 479 numaralı 
maddesinde “Kişisel verilerin korunmasına 
ilişkin düzenlemeler teknolojinin getirdiği 
yenilikler ve uluslararası platformlarda 
benimsenen yeni yaklaşımlar doğrultusunda 
güncellenecek, bu alanda teknolojik 
gelişme teşvik edilecektir.” hükmü, 479.1 
numaralı maddesinde “6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu AB’nin Genel 
Veri Koruma Tüzüğü dikkate alınarak 
güncellenecektir.” hükmü; “2.5.2.5. Kamu 
Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları” 
başlıklı bölümü altında yer alan 814 
numaralı maddesinde “Kamu kurumlarının 
siber güvenlik tehditlerine karşı korunması 
ve kamu hizmetlerinin sunumunda kişisel 
bilgilerin mahremiyetinin sağlanmasına 
yönelik mekanizmalar güçlendirilecektir.” 
hükmü, 814.4 numaralı maddesinde ise 
“Kamu kurumlarında çalışan personele 
yönelik kişisel bilgilerin korunması 
alanında eğitim ve farkındalık çalışmaları 
yürütülecektir” hükmü yer almaktadır. 
Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması 
ve bilgi güvenliği konusunda mevzuat 
altyapısının tamamlanması ve kişisel 
verilerin mahremiyetinin sağlanmasına 
yönelik mekanizmaların güçlendirilmesi 
öngörülmüştür.

Kişisel verilerin temel hak ve özgürlüklere 
uygun olarak işlenmesinin sağlanması, bu 
verilerin korunmasına yönelik toplumsal 
farkındalığın geliştirilmesi ve kurumsal 
yapının güçlendirilmesi, kişisel verilerle 
ilgili hak ihlali olduğunu ileri sürenlerin 
ihbar ve şikâyetlerinin çözümünde 
etkinliğin arttırılması başta olmak üzere 
kişisel verilerin işlenmesinin disiplin 
altına alınması, bireylerin kişisel verilerini 
korumaları ve sahip oldukları haklar 
konusunda bilinç düzeylerinin artırılması, 
toplumun her kesiminde veri koruma 
bilinç ve kültürünün oluşturulması ve bu 
kültürün çocukluktan itibaren yerleşmesine 
katkı sağlanması için farkındalık 
oluşturacak tanıtım ve bilgilendirme 
faaliyetlerine (özellikle çocuklara yönelik 
eğitici ve öğretici çeşitli materyallerin 
hazırlanmasına) ağırlık verilmesi, ayrıca 
Kurumun insan kaynağı kapasitesinin, fiziki 
ve teknik altyapısının bilgi çağı gereklerine 
uygun olacak nitelikte ve nicelikte 
geliştirilmesi yoluyla yönetsel etkinliğinin 
artırılması ve imajının güçlendirilmesi 
amaç ve hedefleri ile ilgili performans 
göstergeleri ve hedeflerimiz belirlenmiş, 
tüm bu çalışmalarda Kurumumuz hizmet 
standartlarını en yukarı taşıma bilinci ile 
hareket edilmiştir.

Temel Politika ve Öncelikler
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Çalışma İlkeleri ve Temel Değerlerimiz

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, tüm taraflara eşit uzaklıkta, hukuka ve 
etik ilkelere uygun bir şekilde ön yargısız, somut veri ve bilgiye dayanan bir 
yaklaşımla hizmet sunar. 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, ulusal ve uluslararası düzeydeki paydaşlarının 
görüşlerini dikkate alarak diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde 
faaliyetlerini yürütür.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, hizmetlerini herkesin kolayca ulaşabileceği 
şekilde sunar.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verilerin güvenliği ve gizliliğini 
gözeten, suistimali önleyen düzenlemeleri belirler ve uygular.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verilerin korunması konusunda yaptığı 
çalışmalarla yol gösterici olmayı ve buna yönelik bir kültür oluşturmayı hedefler.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu temel hak ve özgürlüklerin korunması 
kapsamında özel hayatın gizliliğine önem veren bir kurum olup, kamuoyunda 
güvenilir ve saygın bir yere sahiptir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, faaliyetlerini mevzuata uygun şekilde yürüterek 
kararlarını kurallar ve düzenlemeler doğrultusunda açık ve anlaşılır bir şekilde 
alır, ilgili taraflarla paylaşır ve gerektiğinde yaptığı işlemler hakkında ilgililere 
açıklama yapar.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, çağın gerekleri doğrultusunda kendini sürekli 
yeniler ve geliştirir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, her daim prensipleri ve değerleri doğrultusunda 
kurumsal sorumlulukla hareket eder.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, ulusal ve uluslararası etik standartlarını 
benimser ve ona göre hareket eder.

Tarafsızlık ve Bağımsızlık: 

İş Birliği ve Katılımcılık:

Erişilebilirlik:

Veri Gizliliği ve Güvenliği:

Öncü ve Yönlendirici:

Saygınlık ve Güvenilirlik:

Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik:

Yenilikçi ve Gelişime Açık Olma:

Tutarlılık ve Süreklilik:

Etik Değerlere Uygunluk:
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Başlıca Faaliyetler

Bilgilendirme / 
Farkındalık Oluşturma 

Veri Sorumluları 
Sicil İşlemleri 

Görüş Bildirme

Düzenleyici İşlem 
Yapma 

İnceleme Yapma

Yeterli Korumanın 
Bulunduğu Ülkeleri 

Belirleme 

İhbar ve Şikâyetleri 
Çözüme Kavuşturma 

Yaptırım Uygulama 
(İdari ve Mali) 

Yeterli Koruma 
Bulunmayan Ülkelere 

Veri Aktarımı İzni 
İşlemleri
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Başlıca Faaliyetler

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU • 2020 YILI FAALİYET RAPORU  •  19
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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (“Kanun”)  24 Mart 2016 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul 
edilmiş ve 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Başkanlık ile birlikte Kurumun iki 
organından biri olan Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunun boş bulunan dokuz 
üyeliğine, Kanun’un “Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu” başlıklı 21 inci maddesi 
hükümlerine istinaden, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 5 Ekim 
2016 tarihli ve 1129 sayılı kararı ile üç 
üye, Bakanlar Kurulunun 11 Ekim 2016 
tarihli ve 2016/9597 sayılı kararı ile iki üye, 
Cumhurbaşkanının 15 Aralık 2016 tarihli 
kararları ile iki üye, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulunun 4 Ocak 2017 

tarihli ve 1135 sayılı kararı ile ise iki üye 
seçilmiştir.

Seçilen Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
üyeleri, Kanun’un 21 inci maddesinin 
(9)  numaralı fıkrası hükmüne uygun 
olarak Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu 
huzurunda 12 Ocak 2017 tarihinde yemin 
etmişlerdir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunda, 
Kanun’un 21 inci maddesinin (7) numaralı 
fıkrası hükmüne istinaden, 30 Ocak 
2017 tarihinde Başkan ve İkinci Başkan 
seçilmiştir. 

Kurum, 30 Ocak 2017 tarihinde 
faaliyetlerine başlamıştır. 

1. BÖLÜM 
Kurumsal Gelişim Süreci
1.1. Kurumsal Tarihçe  

Kurumun Teşkilat Yapısı

1.2. Teşkilat Yapısı ile Görev ve Yetkiler

Başkanlık Müşavirleri

Özel Kalem Müdürü

İnceleme Dairesi Başkanlığı

Hukuk İşleri Dairesi 
Başkanlığı

Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı

Veri Güvenliği ve Bilgi
Sistemleri Dairesi

Başkanlığı

Veri Yönetimi
Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve 
Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı

Rehberlik, Araştırma ve 
Kurumsal İletişim Dairesi 

Başkanlığı

BAŞKAN KURUL

Başkan
Yardımcısı
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1.2.1. Kurum  
Kamu tüzel kişiliğini haiz, merkezi Ankara’da bulunan ve T.C. Adalet Bakanlığı ile ilişkili 
olan Kurum, idari ve mali özerkliğe sahiptir. Kurum, Kurul ile Başkanlık teşkilatından 
oluşur.

Kurumun görevleri şunlardır;

•  Görev alanı itibarıyla, uygulamaları ve 
mevzuattaki gelişmeleri takip etmek, 
değerlendirmek ve önerilerde bulunmak, 
araştırma ve incelemeler yapmak veya 
yaptırmak, 

•  İhtiyaç duyulması hâlinde, görev 
alanına giren konularda kamu kurum 
ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, 
meslek örgütleri veya üniversitelerle iş 
birliği yapmak, 

•  Kişisel verilerle ilgili uluslararası 
gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, 
görev alanına giren konularda uluslararası 
kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplantılara 
katılmak, 

•  Yıllık faaliyet raporunu 
Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonuna sunmak, 

•  Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine 
getirmek.

KURUM

BAŞKANLIK KURUL

1.2.1.1. Kurul 

Kurumun karar organı Kuruldur. Kurul, 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nda (“Kanun”) ve diğer mevzuatta 
verilen görev ve yetkilerini kendi 
sorumluluğu altında, bağımsız olarak yerine 
getirir ve kullanır. Görev alanına giren 

konularla ilgili olarak hiçbir organ, makam, 
merci veya kişi, Kurula emir ve talimat 
veremez, tavsiye veya telkinde bulunamaz.

Kurul, dokuz üyeden oluşur. Kurulun beş 
üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, dört 
üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. 
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Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. 
Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Görev 
süresi dolmadan herhangi bir sebeple görevi 
sona eren üyenin yerine seçilen kişi, yerine 
seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Kurul, üyeleri arasından Başkan ve İkinci 
Başkanı seçer. Kurulun Başkanı, Kurumun 
da başkanıdır.

Kurula üye olabilmek için Kanun’un “Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu” başlıklı 21 inci 
maddesinin (3) numaralı fıkrasında sayılan 
şartlara sahip olunması gerekmektedir.
 
Kurulun görev ve yetkileri Kanun’un 
“Kurulun görev ve yetkileri” başlıklı 
22 nci maddesinde düzenlenmiştir. Söz 
konusu görev ve yetkiler şu şekildedir; 

• Kişisel verilerin, temel hak ve 
özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini 
sağlamak, 

• Kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal 
edildiğini ileri sürenlerin şikâyetlerini 
karara bağlamak,

• Şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını 
öğrenmesi durumunda resen görev 
alanına giren konularda kişisel verilerin 
kanunlara uygun olarak işlenip 
işlenmediğini incelemek ve gerektiğinde 
bu konuda geçici önlemler almak, 

• Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi 
için aranan yeterli önlemleri belirlemek,

• Veri Sorumluları Sicilinin tutulmasını 
sağlamak, 

• Kurulun görev alanı ile Kurumun 
işleyişine ilişkin konularda gerekli 
düzenleyici işlemleri yapmak, 

• Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri 
belirlemek amacıyla düzenleyici işlem 
yapmak,

• Veri sorumlusunun ve temsilcisinin 
görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin 
düzenleyici işlem yapmak,

• Kişisel verilerin silinmesine, yok 
edilmesine veya anonim hâle 
getirilmesine ilişkin usul ve esasları 
belirlemek,

• Yurt dışına veri aktarılabilmesi için 
yeterli korumaya sahip olan ve olmayan 
ülkeleri belirleyip ilan etmek,

• Kişisel verilerin korunması, işlenmesi 
ve güvenliği ile ilgili sektörel uygulama 
esaslarını belirlemek ve akreditasyon, 
sertifikasyon, eğitim ile rehberlik 
konularında usul ve esasları belirlemek,

• Kişisel verilerin korunması konusunda 
kurum ve kuruluşları bilgilendirmek 
ve kamuoyuna yönelik farkındalık 
faaliyetleri gerçekleştirmek, 

• Üniversiteler ve ilgili diğer yurt içi ve 
yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği 
ve koordinasyon çalışmaları yürütmek,

• Kanun’da öngörülen idari yaptırımlara 
karar vermek, 

• Diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan 
ve kişisel verilere ilişkin hüküm içeren 
mevzuat taslakları hakkında görüş 
bildirmek, 

• Kurumun; stratejik planını karara 
bağlamak, amaç ve hedeflerini, hizmet 
kalite standartlarını ve performans 
kriterlerini belirlemek, 

• Kurumun stratejik planı ile amaç ve 
hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe 
teklifini görüşmek ve karara bağlamak, 

• Kurumun performansı, mali durumu, 
yıllık faaliyetleri ve ihtiyaç duyulan 
konular hakkında hazırlanan rapor 
taslaklarını onaylamak ve yayımlamak, 

• Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması 
konularındaki önerileri görüşüp karara 
bağlamak,

• Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine 
getirmek.
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1.2.1.2 Başkanlık
Başkanlık, Kurumun Kurul ile birlikte iki 
organından biri olup; Başkan’a bağlı Başkan 
Yardımcısı ile yedi hizmet biriminden 
oluşur. 

Kurul tarafından Kurul üyeleri arasından 
seçilen Başkan, Kurulun ve Kurumun 
başkanı sıfatıyla Kurumun en üst amiri 
olup, Kurum hizmetlerini mevzuata, 
Kurumun amaç ve politikalarına, stratejik 
planına, performans ölçütlerine ve hizmet 
kalite standartlarına uygun olarak düzenler, 
yürütür ve hizmet birimleri arasında 
koordinasyonu sağlar.  

Başkan’ın görev ve yetkileri şunlardır;

• Kurul toplantılarını idare etmek,

• Kurul kararlarının tebliğini ve Kurulca 
gerekli görülenlerin kamuoyuna 
duyurulmasını sağlamak ve 
uygulanmalarını izlemek, 

• Başkan Yardımcısını, daire başkanlarını 
ve Kurum personelini atamak,

• Hizmet birimlerinden gelen önerilere son 
şeklini vererek Kurula sunmak,

• Stratejik planın uygulanmasını sağlamak, 
hizmet kalite standartları doğrultusunda 
insan kaynakları ve çalışma politikalarını 
oluşturmak,

• Belirlenen stratejilere yıllık amaç ve 
hedeflere uygun olarak Kurumun yıllık 
bütçesi ile mali tablolarını hazırlamak,

• Kurul ve hizmet birimlerinin uyumlu, 
verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde 
çalışması amacıyla koordinasyonu 
sağlamak,

• Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini 
yürütmek,

• Kurum Başkanı adına imzaya yetkili 
personelin görev ve yetki alanını 
belirlemek,

• Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin 
diğer görevleri yerine getirmek. 

Öte yandan Başkan Yardımcısı, Başkanlık’a 
ilişkin görevlerinde Başkan’a yardımcı 
olmak, ilgili mevzuat ve Kurul kararlarıyla 
verilen görevlerin yerine getirilmesini 
sağlamak, hizmet birimleri arasında uyum 
ve iş birliğini temin etmek ve Başkan 
tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmekle yükümlüdür.

Kurumun hizmet birimleri ise şunlardır: 

1- Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı,

2- İnceleme Dairesi Başkanlığı,

3- Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı,

4- Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi 
Başkanlığı,

5- Rehberlik, Araştırma ve Kurumsal 
İletişim Dairesi Başkanlığı,

6- İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı,

7- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

Başkan’a danışmanlık hizmeti vermek ve 
Başkan tarafından verilen diğer görevleri 
yapmak amacıyla ihtiyaca göre sayıları 
toplam onu geçmemek üzere başkanlık 
müşaviri atanabilir. Başkanlık müşaviri 
kadrolarına Kurumdan atanacakların en 
az daire başkanı veya Kurul üyesi olarak 
görev yapmış olmaları; Kurum dışından 
atanacakların kamuda en az on yıllık 
mesleki tecrübeye veya doktora derecesinde 
akademik unvana sahip olmaları gerekir.

Başkan’ın programını düzenlemek ve 
yürütmek, resmi ve özel yazışmalarını 
yapmak, Başkan ve üyelerin toplantı ve 
organizasyonlarda temsilini sağlamak üzere 
Başkan tarafından bir Özel Kalem Müdürü 
atanır.
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2. BÖLÜM 
Yasal Statü ve Mevzuat
2.1. Kurumun Yasal Statüsü

Kurumumuz, 24.03.2016 tarihli ve 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“Kanun”) hükümleri uyarınca kurulmuştur. 
Kurumun mevcut teşkilat yapısı temel 
olarak, Kanun ve bu Kanun’a istinaden 
17.01.2018 tarihli ve 2018/11296 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Teşkilat Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. 
KVKK, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu’na ekli III sayılı cetvelde 
yer alan kamu tüzel kişiliğine sahip, 
düzenleyici ve denetleyici bir kurumdur. 

2.2.1. Kanun  
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kabul Tarihi: 24.03.2016)

2.2.2. Yönetmelikler

2.2. Kurum Mevzuatı

• Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi 
veya Anonim Hâle Getirilmesi Hakkında 
Yönetmelik (Resmî Gazete Tarihi: 
28.10.2017; Resmî Gazete Sayısı: 30224) 

• Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma 
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 
(Resmî Gazete Tarihi: 16.11.2017; Resmî 
Gazete Sayısı: 30242)

• Veri Sorumluları Sicili Hakkında 
Yönetmelik (Resmî Gazete Tarihi: 
30.12.2017; Resmî Gazete Sayısı: 30286)

• Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı 
Yönetmeliği (Resmî Gazete Tarihi: 
09.02.2018; Resmî Gazete Sayısı: 30327)

• Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat 
Yönetmeliği (Resmî Gazete Tarihi: 
26.04.2018; Resmî Gazete Sayısı: 30403)

• Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliği (Resmî Gazete 
Tarihi: 05.05.2018; Resmî Gazete Sayısı: 
30412)

• Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin 
Amirleri Yönetmeliği (Resmî Gazete 
Tarihi: 15.03.2022; Resmî Gazete Sayısı: 
31779)

2.2.3. Tebliğler
• Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Tebliğ (Resmî Gazete 
Tarihi: 10.03.2018; Resmî Gazete Sayısı: 
30356)

• Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ (Resmî Gazete Tarihi: 
10.03.2018; Resmî Gazete Sayısı: 30356)

• Personel Sertifikasyon Mekanizmasına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 
(Resmî Gazete Tarihi: 06.12.2021; Resmî 
Gazete Sayısı: 31681)
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2.2.2. Yönetmelikler

2.2.4. İlke Kararları
2.2.4.1. Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Sitelerinde/Uygulamalarda Kişisel 
Verilerin Korunmasına Yönelik Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/12/2017 
Tarihli ve 2017/61 Sayılı İlke Kararı

Karar Tarihi :21/12/2017

Karar No :2017/61

Konu Özeti :Rehberlik Hizmeti Veren 
İnternet Sitelerinde/Uygulamalarda Kişisel 
Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (Kanun) hükümlerine aykırı 
olarak ilgili kişilerin açık rızalarını 
almaksızın isimden telefon numarası veya 
telefon numarasından isim sorgulanması 
şeklinde rehberlik hizmeti veren internet 
siteleri ve uygulamalara ilişkin olarak 
Kişisel Verileri Koruma Kurumuna intikal 
eden ihbar ve şikâyetler kapsamında 
yapılan değerlendirme sonucunda; çeşitli 
uygulamalar, internet siteleri veya sosyal 
medya hesapları üzerinden kişisel verileri 
toplayarak bu verilerin paylaşımını 
sağlayan, isim sorgulandığında telefon 
numarası bilgisine, telefon numarası 
sorgulandığında da isim bilgisine erişme ve 
başkalarının telefon rehberinde nasıl kayıtlı 
olunduğunu öğrenme gibi konularda hizmet 
veren birçok uygulamanın ve internet 
sitesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Kanun’un 3 üncü maddesinin (1) numaralı 
fıkrasının (e) bendinde “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 
hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya 
da kullanılmasının engellenmesi gibi 
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü 
işlem” kişisel verilerin işlenmesi olarak 
düzenlenmiş olup sayılan eylemlerden 
birinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle 

Kanun’un 5 ve 6 ncı maddelerinde 
sayılan işlenme şartlarından birinin 
bulunması, ayrıca Kanun ile öngörülen 
diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
gerekmektedir.

Bu kapsamda;

-Kanun’da ve ilgili mevzuatta dayanağı 
bulunmaksızın ilgili kişilerin iletişim 
bilgilerinin paylaşımını yapan internet 
siteleri ve mobil uygulamalar tarafından 
gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin 
Kanun’un 15 inci maddesinin (7) numaralı 
fıkrası uyarınca derhâl durdurulması 
gerektiği,

-Belirtilen şekilde söz konusu faaliyetlerde 
bulunan internet sitelerinin/uygulamaların 
faaliyetlerine son vermediğine ilişkin bilgi 
edinilmesi hâlinde bu internet sitelerine/
uygulamalara erişimin engellenmesi 
adına gereğinin yapılmasını teminen 
yetkili kurumlara başvuruda bulunulacağı, 
öte yandan kişisel verilerin hukuka 
aykırı olarak elde edilmiş olabileceği de 
dikkate alınarak, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun “Verileri Hukuka Aykırı 
Olarak Verme veya Ele Geçirme” başlıklı 
136 ncı maddesi çerçevesinde ilgili internet 
siteleri/uygulamalar hakkında gerekli 
hukuki işlemlerin tesisi için konunun 
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 158 inci 
maddesi uyarınca ihbaren Cumhuriyet 
Başsavcılığına bildirileceği hususlarında 
kamuoyunun bilgilendirilmesine,

-Kanun’un 15 inci maddesinin (6) numaralı 
fıkrası uyarınca alınan bu ilke kararının 
Resmî Gazete ile Kurumun internet 
sitesinde yayımlanmasına ve bu karara 
uymayanlar hakkında Kanun’un 18 inci 
maddesi kapsamında işlem yapılacağına oy 
birliği ile karar verilmiştir.
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2.2.4.2. Banko, Gişe, Masa Gibi Hizmet Alanlarında Kişisel Verilerin Korunmasına 
Yönelik Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/12/2017 Tarihli ve 2017/62 Sayılı 
İlke Kararı

Karar Tarihi :21/12/2017

Karar No :2017/62

Konu Özeti :Banko, Gişe, Masa gibi 
Hizmet Alanlarında Kişisel Verilerin 
Korunması

Banko, gişe ve masa gibi vatandaşa hizmet 
sunulan alanlarda yaşanan kişisel veri 
güvenliği ihlallerine ilişkin olarak Kişisel 
Verileri Koruma Kurumuna intikal eden 
ihbarlar kapsamında yapılan değerlendirme 
sonucunda, uygulamada yaşanan 
problemlerin önüne geçilmesini teminen;

-Bankacılık ve sağlık sektörleri başta 
olmak üzere birden fazla çalışan ile 
birlikte bitişik düzende hizmet veren posta 
ve kargo hizmetleri, turizm acenteleri, 
zincir mağazaların müşteri hizmetleri 
bölümleri, çeşitli abonelik işlemlerinin 
yapıldığı kuruluşlar ile belediye, vergi ve 

nüfus ile ilgili işlemler gibi hizmetlerin 
verildiği kamu ve özel sektör kurum 
ve kuruluşlarının, 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 
12 nci maddesi uyarınca kişisel verilerin 
korunması ile ilgili olarak; banko/gişe/
masa gibi bölümlerde yetkisi olmayan 
kişilerin yer almasını önleyecek ve aynı 
anda birbirlerine yakın konumda hizmet 
alanların birbirlerine ait kişisel verileri 
duymasını, görmesini, öğrenmesini veya ele 
geçirmesini engelleyecek nitelikte gerekli 
teknik ve idari tedbirleri almasına,

-Kanun’un 15 inci maddesinin (6) numaralı 
fıkrası uyarınca alınan bu ilke kararının 
Resmî Gazete ile Kurumun internet 
sitesinde yayımlanmasına ve bu karara 
uymayanlar hakkında Kanun’un 18 inci 
maddesi kapsamında işlem yapılacağına oy 
birliği ile karar verilmiştir.

2.2.4.3. Veri Sorumlusu Nezdindeki Kişisel Verilere Erişim Yetkisi Bulunan 
Personelin Yetkisi Ve Amacı Dışında Söz Konusu Verileri İşlemesi Hususunun 
Değerlendirilmesine İlişkin 31/05/2018 Tarihli ve 2018/63 Sayılı İlke Kararı

Karar Tarihi :31/05/2018

Karar No :2018/63

Konu Özeti :Veri sorumlusu nezdindeki 
kişisel verilere erişim yetkisi bulunan 
personelin yetkisi ve amacı dışında söz 
konusu verileri işlemesi hususunun 
değerlendirilmesi

Veri sorumlusu nezdinde bulundukları 
pozisyon veya görev itibariyle kişisel 
verilere erişime yetkisi olanlar tarafından, 
yetkilerini aşarak ve işleme amacı dışında 
söz konusu verilerin işlendiği hususunda 
Kuruma intikal eden ihbar ve şikâyetlere 
ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda, 

uygulamada yaşanan problemlerin önüne 
geçilebilmesini teminen;

-Bir veri sorumlusu nezdinde bulundukları 
pozisyon veya görev itibariyle kişisel 
verilere erişme yetkisi olanlar tarafından, 
yetkileri aşmak ve/veya yetkilerini kötüye 
kullanmak suretiyle, kişisel amaçlara veya 
nedenlere bağlı olarak işleme amacı dışında 
söz konusu kişisel verilerin işlenmesi ve/veya 
bu verilerin üçüncü kişilerle paylaşılması 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun (Kanun) 12 nci maddesinin 
(1) numaralı fıkrasına aykırılık teşkil 
edeceğinden, bu kapsamdaki eylemlerin 
önlenmesi amacıyla veri sorumlularınca 
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2.2.4.4. “Veri Sorumluları Ve Veri İşleyenler Tarafından İlgili Kişilerin E-Posta 
Adreslerine Veya SMS Ya Da Çağrı İle Cep Telefonlarına Reklam Bildirimleri/
Aramaları Yönlendirilmesinin Önüne Geçilmesi” İle İlgili Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun 16/10/2018 Tarihli ve 2018/119 Sayılı İlke Kararı

Karar Tarihi :16/10/2018

Karar No :2018/119

Konu Özeti :Veri sorumluları ve veri 
işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta 
adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep 
telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları 
yönlendirilmesinin önüne geçilmesini 
teminen ilke kararı alınması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (Kanun) hükümlerine aykırı olarak 
ilgili kişilerin açık rızaları alınmaksızın 
e-posta adreslerine veya SMS veya çağrı 
ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/
aramaları geldiği hususunda Kişisel Verileri 
Koruma Kurumuna (Kurum) intikal eden 
çok sayıda başvuru ile bu kapsamda 
yürütülmekte olan incelemeler çerçevesinde 
ulaşılan tespitler dikkate alınarak;

-İlgili kişilerin rızalarını almadan veya 
Kanun’un 5 inci maddesinin (2) numaralı 
fıkrasında hüküm altına alınan işleme 
şartlarını sağlamadan, telefon numaralarına 
SMS göndermek, arama yapmak veya 
e-posta adreslerine posta göndermek 
suretiyle reklam içerikli ileti yönlendiren 
veri sorumluları ile veri sorumluları adına 
reklam içerikli mesaj/e-posta göndermek 
veya arama yapmak amacıyla ilgili kişilerin 
açık rızaları bulunmaksızın bu verileri 
kullanan veri işleyenlerin söz konusu veri 
işleme faaliyetlerini Kanun’un 15 inci 
maddesinin (7) numaralı fıkrası uyarınca 

derhâl durdurması gerektiği,

-Kanun’un 12 nci maddesi kapsamında veri 
sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı 
olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere 
hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek 
ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak 
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin 
etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve 
idari tedbirleri almak zorunda olduğu ve 
kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek 
veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, 
anılan tedbirlerin alınması hususunda 
bu kişilerle birlikte müştereken sorumlu 
olduğu,

-Belirtilen şekilde söz konusu faaliyetlerde 
bulunan veri sorumluları hakkında 
Kanun’un 18 inci maddesi hükümleri 
çerçevesinde işlem tesis edileceği,

-Bahse konu şekilde işlenen kişisel verilerin 
hukuka aykırı olarak elde edilmiş olabileceği 
de göz önüne alınarak 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunu’nun “Verileri Hukuka Aykırı 
Olarak Verme veya Ele Geçirme” başlıklı 
136 ncı maddesi çerçevesinde ilgili veri 
sorumluları hakkında gerekli hukuki 
işlemlerin tesisi için konunun 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 158 inci 
maddesi uyarınca ihbaren ilgili Cumhuriyet 
Başsavcılığına bildirileceği hususlarında 
kamuoyunun bilgilendirilmesine ve bu İlke 
Kararının Kurumun internet sitesi ile Resmî 
Gazete’de yayımlanmasına oy birliği ile 
karar verilmiştir.

uygun güvenlik düzeyini temin etmeye 
yönelik gerekli her türlü teknik ve idari 
tedbirin alınması gerektiği hususunda veri 
sorumlularının bilgilendirilmesine,

-Kanun’un 15 nci maddesinin (6) numaralı 
fıkrası uyarınca alınan bu ilke kararının 
Resmî Gazete ile Kurumun internet 
sitesinde yayımlanmasına, oy birliği ile 
karar verilmiştir.
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2.2.4.5. Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Veriler Üzerinden Vatandaşların Kimlik 
Ve İletişim Bilgileri Gibi Kişisel Verilerinin Sorgulanmasına İmkân Tanıyan 
Yazılım/Program/Uygulamalara Yönelik Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 
18/10/2019 Tarihli ve 2019/308 Sayılı İlke Kararı

Karar Tarihi :18/10/2019

Karar No :2019/308

Konu Özeti :Hukuka Aykırı Olarak 
Elde Edilen Veriler Üzerinden Vatandaşların 
Kimlik ve İletişim Bilgileri Gibi Kişisel 
Verilerinin Sorgulanmasına İmkân Tanıyan 
Yazılım/Program/Uygulamalar Hakkında

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna intikal 
eden ihbarlar kapsamında avukatlar/hukuk 
büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, 
sigorta vb. sektörlerde faaliyet gösteren 
bazı kişi ve kuruluşlar tarafından muhtelif 
yollarla elde edilen veriler üzerinden 
vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi 
kişisel verilerinin sorgulanmasına imkân 
tanıyan yazılım/program/uygulamaların 
kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. 
Yapılan değerlendirme sonucunda bu 
durumun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nun veri sorumlularının 
veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini 
düzenleyen 12 nci maddesi hükümlerine 
aykırılık oluşturduğu dikkate alınarak, 

yaşanabilecek veri güvenliği ihlallerinin 
önüne geçilmesini teminen;

-Bu mahiyetteki yazılımları/programları/
uygulamaları kullandığı tespit edilenler 
hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında 
gerekli adli işlemlerin tesisi için konunun, 
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 
158 inci maddesi hükmü uyarınca ihbaren 
ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına 
bildirileceği,

-Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 
görev alanına giren yönüyle de veri 
sorumluları hakkında 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’nun 18 inci 
maddesi hükmü çerçevesinde idari işlem 
tesis edileceği hususlarında kamuoyunun 
bilgilendirilmesine,

-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun 15 inci maddesinin (6) 
numaralı fıkrası hükmü uyarınca alınan bu 
ilke kararının Resmî Gazete ile Kurumun 
internet sitesinde yayımlanmasına oy birliği 
ile karar verilmiştir.
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2.2.4.6. Veri Sorumluları Tarafından Kişilerin Telefon Numarası, E-Posta Adresi 
Gibi İletişim Kanallarına Kanun’a Aykırı Şekilde Gönderilen Üçüncü Kişilere Ait 
Kişisel Veriler Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/12/2020 Tarihli ve 
2020/966 Sayılı İlke Kararı

Karar Tarihi :22/12/2020

Karar No :2020/966

Konu Özeti :Veri sorumluları tarafından 
kişilerin telefon numarası, e-posta adresi 
gibi iletişim kanallarına Kanun’a aykırı 
şekilde gönderilen üçüncü kişilere ait kişisel 
veriler hakkında İlke Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna intikal 
eden şikâyet ve ihbarlar kapsamında; 
e-ticaret, telekomünikasyon, ulaşım, 
turizm gibi muhtelif sektörlerde faaliyet 
gösteren veri sorumlularınca, fatura, 
ekstre, rezervasyon belgesi gibi kişisel 
veri içeren dokümanların sms ve/veya 
e-posta vasıtasıyla gönderimini teminen 
ilgili kişilerden telefon numarası ve/veya 
e-posta adreslerini beyan etmelerinin 
istenildiği, bununla birlikte ilgili kişiler 
tarafından söz konusu bilgilerin beyanında 
yanlışlık olabildiği veya yine ilgili kişilerce 
üçüncü kişilere ait bilgilerin beyan edilmesi 
neticesinde, ilgili kişilere ait verileri içeren 
bahse konu dokümanların üçüncü kişilere 
iletildiği görülmektedir.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’nun 4 üncü 
maddesinin (1) numaralı fıkrasında kişisel 
verilerin ancak bu Kanun’da ve diğer 
kanunlarda öngörülen usul ve esaslara 
uygun olarak işlenebileceği hüküm altına 
alınmış ve (2) numaralı fıkrasında kişisel 
verilerin işlenmesinde “a) Hukuka ve 
dürüstlük kuralına 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.” ilkelerine uyulmasının zorunlu 
olduğu düzenleme altına alınmıştır.

Bu ilkeler arasında yer alan kişisel verilerin 
doğru ve gerektiğinde güncel bir şekilde 
tutulması, veri sorumlusunun çıkarına 
uygun olduğu gibi ilgili kişinin temel hak 
ve özgürlüklerinin korunması açısından da 
gerekli olup, veri sorumlusunun eğer kişisel 
verilere dayalı olarak ilgili kişiye dair bir 
sonuç oluşturuyor ve doğuruyorsa kişisel 
verilerin doğru ve gerektiğinde güncel 
olmasının sağlanması noktasında aktif 
özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Bunun 
dışında veri sorumlusunun her zaman ilgili 
kişinin bilgilerinin doğru ve gerektiğinde 
güncel olmasını temin edecek kanalları açık 
tutması önem arz etmektedir. Aksi takdirde 
kişilerin, güncel olmayan veya yanlış tutulan 
kişisel verileri nedeniyle maddi ve manevi 
zarar görmesi gündeme gelebilecektir. 
Bu anlamda, kişisel verilerin doğru ve 
gerektiğinde güncel tutulabilmesini temin 
etmek amacıyla; kişisel verilerin elde 
edildiği kaynakların belirli olması ve kişisel 
verilerin toplandığı kaynağın doğruluğunun 
tespit edilmesi ile kişisel verilerin doğru 
olmamasından kaynaklı ilgili kişiler 
açısından olumsuz sonuçlar ortaya 
çıkmasının önlenmesi kapsamında ilgili 
kişilerce beyan edilen iletişim bilgilerinin 
doğrulanmasına yönelik (telefon numarası 
ve/veya e-posta adresine doğrulama kodu/
linki gönderilmesi vb.) makul önlemler 
alınması gerekli görülmektedir.

Öte yandan, Kanun’un 12 inci maddesinde 
veri sorumlularının kişisel verilerin hukuka 
aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel 
verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini 
önlemek, kişisel verilerin muhafazasını 
sağlamak, amacıyla uygun güvenlik 
düzeyini temin etmeye yönelik gerekli 
her türlü teknik ve idari tedbirleri almak 
zorunda oldukları hüküm altın alınmıştır.

Bu kapsamda; veri sorumluları tarafından 
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kişilerin telefon numarası, e-posta adresi 
gibi iletişim kanallarına, 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılık 
oluşturacak şekilde üçüncü kişilerin kişisel 
verilerini içeren ekstre, fatura vb. belgelerin 
gönderilmesinin önlenmesini teminen; 
Kanun’un 12 nci maddesinin (1) numaralı 
fıkrası gereğince veri sorumluları tarafından 
kendilerine bildirilen iletişim bilgilerinin 

doğruluğunu teyit edecek mekanizmaların 
oluşturulması adına gerekli idari ve teknik 
tedbirlerin alınması hususunda Kanun’un 
15 inci maddesinin (6) numaralı fıkrası 
uyarınca İlke Kararı alınmasına ve söz 
konusu İlke Kararının Kurumun internet 
sayfasında ve Resmî Gazete’de ilan 
edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2.2.4.7. Araç Kiralama Sektöründeki Kara Liste Uygulamaları Hakkında İlke 
Kararı Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/12/2021 Tarihli ve 2021/1034 Sayılı 
İlke Kararı

Karar Tarihi :23/12/2021

Karar No :2021/1034

Konu Özeti :Araç kiralama 
sektöründeki kara liste uygulamaları 
hakkında İlke Kararı 

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna 
intikal eden ihbarlar kapsamında 
Kanun’un 15 inci maddesi çerçevesinde 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) 
tarafından yürütülen incelemeler 
sonucunda araç kiralama sektöründe 
“kara liste” yazılımlarına / programlarına 
uygulamalarına başvurulduğu anlaşılmıştır.

Araç kiralama sektöründe kullanılan bahse 
konu “kara liste” uygulamaları ile,

-Araç kiralama yazılımcısı ve satıcısı 
kişilerin araç kiralama firmalarına (veya 
araç kiralama işi yapan gerçek kişilere) 
“kara liste” özelliği de içeren araç kiralama 
yazılımları sundukları,

-Araç kiralama firmaları tarafından söz 
konusu yazılımlara kendi müşterileri olan 
araç kiralayan gerçek kişilerin kişisel 
verilerinin işlendiği; işlenen bu veriler 
arasında araçların kullanım sürecinde 
meydana gelen olumsuzlukları veya araç 
kiralama firmasının yorumlarını da içeren 
“kara liste” bilgilerinin yer aldığı,

-Bu bilgilerin araç kiralama firmaları 
tarafından sonraki kiralamalar için karar 

verirken kullanılmak üzere işlendiği,

-Öte yandan bahse konu yazılımların, bir 
araç kiralama firmasının kendi girdiği 
verileri diğer araç kiralama firmalarına da 
açmasına da olanak veren sistemler olarak 
tasarlandığı,

-Dolayısıyla araç kiralama firmasından 
yazılıma, yazılımdan ise söz konusu yazılımı 
kullanan diğer araç kiralama firmalarına 
kara listeye ilişkin veri akışı/paylaşımı 
sağlayan bir sistem oluşturulduğu, araç 
kiralayan ilgili kişilerin kişisel verilerinin 
de böylece karşılıklı olarak paylaşılmakta 
olduğu,

-Genel olarak yazılım şirketleri tarafından 
sunulan hizmetin, SaaS (Software as a 
Service) şeklinde olduğu, SaaS hizmetinin 
gereği olarak veri tabanı ve yazılımın 
yönetiminin yazılım şirketlerinde olup araç 
kiralama firmalarında ve gerektiğinde teknik 
destek ve geliştirme sağlayabilmesi için 
yazılım şirketlerinde admin yetkisine sahip 
kullanıcıların atandığı, sunulan hizmet türü 
hazır bir SaaS hizmeti olduğundan kaynak 
kod hâlinde sunulmadığı, araç kiralama 
firmalarının yazılım kodlarına müdahalesine 
izin verilmediği, bu sebeple araç kiralama 
firmalarının yetkilerinin içerik sağlamakla 
sınırlı olduğu,

- Araç kiralayan bir gerçek kişinin, müşterisi 
olduğu araç kiralama firmasına kiralama 
sözleşmesi kapsamında gerekli olan kişisel 
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verilerini sağlarken, bu süreçte firmaya 
sağladığı verilerin, firma ile yaşadığı 
olumlu/olumsuz ilişkinin, araca verdiği 
zarar, ödeme sürecinde yaşanan sorunlar gibi 
kişisel verilerinin kara liste özelliği içeren 
yazılımlar vasıtasıyla müşterisi olduğu 
araç kiralama firması haricinde bilinmeyen 
sayıda kullanıcı ile paylaşıldığına dair bilgi 
sahibi olmadığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 
“Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin 
(1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde ilgili 
kişi, ”kişisel verisi işlenen gerçek kişi”, 
(d) bendinde kişisel veri, “kimliği belirli 
veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her 
türlü bilgi”, (e) bendinde kişisel verilerin 
işlenmesi, “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 
hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da 
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler 
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem ”, (ı) 
bendinde veri sorumlusu, “kişisel verilerin 
işleme amacını ve vasıtalarını belirleyen, 
veri kayıt sisteminin kurulmasından ve 
yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve 
tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır.

“Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 
Kanun’un 5 inci maddesinin (1) numaralı 
fıkrasında kişisel verilerin ilgili kişinin 
açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği, (2) 
numaralı fıkrasında ise kanunlarda açıkça 
öngörülmesi, 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, 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, ilgili kişinin kendisi 
tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın 
tesisi, kullanılması veya korunması için veri 
işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin 
temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu 
olması şartlarından birinin varlığı hâlinde, 
ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel 
verilerinin işlenmesinin mümkün olduğu 
hükme bağlanmıştır.

Kanun’un 8 inci maddesinde “(1) Kişisel 
veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın 
aktarılamaz. (2) Kişisel veriler; a) 5 inci 
maddenin ikinci fıkrasında, b) Yeterli 
önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin 
üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan 
birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin 
açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. (3) 
Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer 
kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.” 
hükmü düzenlenmiştir.

Öte yandan, Kanun’un 11 inci maddesi 
ilgili kişinin haklarını düzenlemekte olup 
maddenin 1 (g) bendi, “işlenen kişisel 
verilerin münhasıran otomatik sistemler 
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya 
çıkmasına itiraz etme” hakkını içermektedir.

Kanun’un 12 inci maddesinde ise, veri 
sorumlularının kişisel verilerin hukuka 
aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel 
verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini 
önlemek, kişisel verilerin muhafazasını 
sağlamak, amacıyla uygun güvenlik 
düzeyini temin etmeye yönelik gerekli 
her türlü teknik ve idari tedbirleri almak 
zorunda oldukları hüküm altın alınmıştır.

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 
ilgili maddeleri gereğince araç kiralama 
faaliyetinin kolluk kuvvetlerine bildirilme 
zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla, 
araç kiralama firmalarının Kiralık Araç 
Bildirim Sistemine (KABİS) veri girişi 
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yapmaları bağlamında kişisel veri işlemeleri, 
Kanun’un 5 inci maddesinin (2) numaralı 
fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kanunlarda 
açıkça öngörülmesi” işleme şartı ile (ç) 
bendinde yer alan “veri sorumlusunun 
hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi 
için zorunlu olması” işleme şartlan 
kapsamında değerlendirilebilecektir.

Ayrıca, araç kiralama işi taraflar arasında 
akdedilen bir sözleşme kapsamında 
gerçekleştirilmekte olduğundan Kanun’un 
5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının 
(e) bendinde yer alan “bir sözleşmenin 
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya 
ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin 
gerekli olması” işleme şartı kapsamında ilgili 
kişilerin kişisel verilerinin araç kiralama 
firmalarınca işlenmesi mümkündür.

Kara liste benzeri veri kayıtları bakımından 
ise kişisel verilerin işletme faaliyetleri 
ile sınırlı olmak üzere işlenmesi ile 
yazılım firmaları aracılığıyla diğer veri 
sorumlularına açılmasının farklılık arz 
edeceği değerlendirilmektedir. Kanun’un 
5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının 
(f) bendinde “ilgili kişinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 
veri sorumlusunun meşru menfaatleri için 
veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme 
şartı düzenlenmiş olup ilgili kişinin temel 
hak ve özgürlükleri ile veri sorumlusunun 
meşru menfaatleri arasında yapılacak denge 
testi sonucunda meşru menfaatin baskın 
gelmesi durumunda, işletme faaliyetleri ile 
sınırlı olmak kaydıyla, başka bir ifadeyle 
veri sorumlusu bünyesinde olmak üzere 
kara liste kaydı yapılmasının somut olaya 
göre ayrıca değerlendirilmek koşuluyla 
uygulanabilir olabileceği; ancak işlenen 
kişisel verilerin aynı yazılımı kullanan 
diğer veri sorumlularına (diğer araç 
kiralama firmalarına) açılması hâlinde 
ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin 
ihlal edilmeme şartının karşılanamayacağı 
değerlendirilmektedir.

Ayrıca bir araç kiralama firmasının 
işlediği kişisel verileri yazılım vasıtasıyla 
bilinmeyen sayıda araç kiralama firması 
ile paylaşmasının Kanun’un 4 üncü 
maddesinde düzenlenen Genel İlkelerden 
“hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun 
olma”, “belirli, açık ve meşru amaçlar 
için işlenme”, “amaçla bağlantılı, sınırlı 
ve ölçülü olma” ilkelerine aykırılık teşkil 
edeceği değerlendirilmektedir.

Öte yandan, ihbara konu kara liste 
uygulamalarında araç kiralama firmaları, 
gerçek kişi müşterilerden kişisel verileri ilk 
elden toplayan veri sorumlularıdır. Ancak, 
kara liste kaydına erişimin bir firma ile sınırlı 
kalmadığı, yazılıma aktarılan kişisel verilere 
yazılımı kullanan diğer araç kiralama 
firmalarının da erişim sağlayabildiği ve 
veri üzerinde hâkimiyetleri olduğu dikkate 
alındığında, kara liste kaydını kendi 
menfaatleri doğrultusunda kullanan araç 
kiralama şirketleri ile yazılım şirketlerinin 
ortak veri sorumluluğunun ortaya çıkacağı 
değerlendirilmektedir.

Ortak veri sorumlularına ilişkin sorumluluk 
ve kusur miktarlarının belirlenmesi 
açısından her halükarda olay bazında veri 
işleme süreçlerinin incelenmesi; kusurun 
ve söz konusu veri üzerindeki kontrolün 
kimde olduğunun tespiti gerekecektir. 
Ortak veri sorumluları arasında kusurluluk 
belirlenirken işlenen verinin ilk ve son 
kullanıcısının kim olduğu; veri girişini 
kimin yaptığı; hangi amaçla söz konusu 
verinin girildiği; verinin değiştirilmesine 
veya silinmesine yahut aktarılmasına 
kimin karar verdiği; veriyi toplayan dışında 
kalan veri sorumlularının bu veri ile hangi 
faaliyetleri gerçekleştirdiği vb. etkenlere 
dikkat edilecektir.

Araç kiralama sektöründe kara liste 
uygulamalarının ilgili kişinin hakları 
bakımından da değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Kara liste kapsamında 
kişisel veri işlenmesi kişilerin Kanun’un 
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11 inci maddesinden kaynaklanan haklarını 
gereği gibi kullanabilmelerinin önünde 
engel teşkil edecektir. Şöyle ki, bu tür bir 
veri işleme kara liste uygulamalarının 
doğası gereği, kişi hakkında olumsuz bir 
sonuca ulaşılmasını, bu olumsuz sonucun 
kara listeye işlenmesini ve kişi hakkında 
bu olumsuz sonuca göre karar verilmesini 
içereceği için, yapılan profilleme neticesinde 
ilgili kişi hakkında olumsuz bir sonuç 
ortaya çıkacak; ancak araç kiralayan ilgili 
kişinin kişisel verilerinin paylaşıldığı diğer 
araç kiralama firmalarının kim olduğunu 
bilebilecek durumda olmaması nedeniyle, 
Kanun’un 11 inci maddesinden kaynaklanan 
haklarını bu veri sorumluları nezdinde ileri 
sürebilmesi güçleşecektir.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında;

Kanun’un 4 üncü maddesinde düzenlenen 
genel ilkelere, Kanun’un 5 inci maddesinde 
düzenlenen işleme şartlarına ve Kanun’un 
8 inci maddesinde düzenlenen aktarıma 
ilişkin hükümlere aykırı olarak araç 
kiralama sektöründe kara liste uygulamaları 
kapsamında kişisel verilerin işlenmesi 

hâlinde, söz konusu veriler üzerinde 
hâkimiyeti bulunan araç kiralama 
şirketlerinin yazılım şirketleri ile ortak veri 
sorumlusu olarak değerlendirileceklerine,

Hukuka aykırı bu gibi uygulamalara 
son verilerek, araç kiralama sektöründe 
kişisel veri işleme süreçlerinin Kanun’a 
uygun olmasını teminen Kanun’un 12 nci 
maddesinde düzenlenen gerekli teknik 
ve idari tedbirlerin veri sorumlularınca 
alınması gerektiğine,

Söz konusu önlemleri almaksızın ve Kanun 
hükümlerine aykırı şekilde araç kiralama 
sektöründe kara liste uygulamasına başvuran 
veri sorumluları hakkında Kanun’un 18 
inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem 
tesis edileceği hususunda kamuoyunun 
bilgilendirilmesine,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun 15 inci maddesinin (6) 
numaralı fıkrası hükmü uyarınca alman bu 
İlke Kararının Resmî Gazete ile Kurumun 
internet sitesinde yayımlanmasına oy birliği 
ile karar verilmiştir.
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3. BÖLÜM  
Kurumsal İş ve İşlemler
3.1. Kamuoyu Duyuruları 

Kamuoyunun dikkatine 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu; gerçek 
kişilerin tespit edilebilmesine imkân 
sağlayan her türlü bilginin temel hak ve 
özgürlüklere uygun biçimde işlenmesini 
sağlamak üzere gerekli önlemlerin alınması, 
kişisel verilerin korunması konusunda 
düzenleyici işlemlerin oluşturulması ve 
görev alanına giren konularda incelemelerde 
bulunulması amacıyla 6698 Sayılı Kişisel 
Verileri Korunması Kanununa istinaden 
kurulmuştur. 

Söz konusu Kanunun amacı, kişisel 
verilerin işlenmesinde kişilerin temel 
hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel 
verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 
yükümlülükleri ile uyacakları usul ve 
esasları düzenlemektir. 

Bununla birlikte, son günlerde bazı basın 
yayın organlarında Veri Sorumluları 
Siciline vatandaşların kişisel verilerinin 
kaydedileceği ve ücret ödenmesi koşuluyla 
bu kişisel verilerin paylaşılabileceği yönünde 
Kanunun amacı ile Kurumumuzun yetki ve 
görevleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan, 

dayanaktan yoksun ve gerçeğe aykırı haber 
ve açıklamalar yayınlandığı görülmektedir. 

Veri Sorumluları Sicili, kişisel verileri 
işleyen gerçek ve tüzel kişilerin ne tür 
veriler işlediği yönünde gerçek kişilerin 
aydınlatılması amacıyla Kurumumuzca 
kamuya açık olarak oluşturulacak bir kayıt 
sistemidir. 

Söz konusu Veri Sorumluları Sicilinde, 
hiçbir şekilde gerçek kişilere ilişkin 
kişisel veriler yer almayacaktır. Aksine, 
veri sorumlularınca hangi tür kişisel 
verilerin ne amaçlarla işlendiği, ne kadar 
süreyle saklandığı ve alınan veri güvenliği 
tedbirleri gibi hususları içeren bir envanter 
oluşturulması ve bu envanterde yer alan 
bilgilerin başlıklar halinde Veri Sorumluları 
Siciline girişinin yapılması gerekmektedir. 
Dolayısıyla Veri Sorumluları Sicilinde, 
gerçek kişilere ait kişisel veriler kesinlikle 
yer almayacaktır. 

Bu nedenle, Veri Sorumluları Siciline 
yönelik söz konusu haber ve açıklamalara 
kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği 
hususu kamuoyuna önemle duyurulur.

3.1.1. Veri Sorumluları Siciline Yönelik Basın Açıklaması (23.10.2017)
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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun Geçici 1 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında “Veri sorumluları, Kurul 
tarafından belirlenen ve ilan edilen süre 
içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt 
yaptırmak zorundadır” düzenlemesi yer 
almaktadır. Kanunun ilgili maddeleri 
gereğince Kurumumuzca ikincil mevzuat 
çalışmaları ve sicil kayıt sistemine ilişkin 

teknik alt yapı çalışmaları devam ettiğinden 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 
veri sorumluları siciline kayıt işlemlerinin 
başlayacağı tarih, bilahare internet sitemizde 
ilan edilecektir. Yapılacak ilan neticesinde 
veri sorumluları siciline kayıt işlemleri 
gerçekleştirilecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur... 

3.1.2. “Veri Sorumluları Sicili Kayıt Başvuruları” Hakkında Kamuoyu Duyurusu 
(08.12.2017)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanununun 22 ve 24. maddelerine 
dayanılarak çıkarılan, Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına 
Dair Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci 
fıkrasının ı bendi gereğince “Kişisel 
Verilerin Korunması, işlenmesi ve güvenliği 
ile ilgili sektörel uygulama esaslarını 
belirlemek ve akreditasyon, sertifikasyon, 
eğitim ile rehberlik konularında usul ve 

esasları belirlemek” Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun görev ve yetkisi kapsamındadır. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
ve ikincil mevzuatlar ile ilgili eğitim 
programları çerçevesinde kurumumuzla 
akredite olmuş ya da kurumumuz tarafından 
yetkilendirilmiş bir kurum veya kuruluş 
yoktur. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

3.1.3. Kurumsal Bilgilendirme Kamuoyu Duyurusu (02.02.2018)
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3.1.4. “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması 
Gereken Yeterli Önlemler” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 
Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı (07.03.2018)

Karar Tarihi :31/01/2018

Karar No :2018/10

Konu Özeti :“Özel Nitelikli Kişisel 
Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca 
Alınması Gereken Yeterli Önlemler”in 
görüşülmesi.

Kanun’un 6 ncı maddesinin (4) numaralı 
fıkrası ile 22 nci maddesinin (1) 
numaralı fıkrasının (ç) bendi kapsamında 
hazırlanan “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin 
İşlenmesinde Veri Sorumlularınca 
Alınması Gereken Yeterli Önlemler” in 
ekte yer verilen şekilde kabulüne ve Resmî 
Gazete’de yayımlanmasına oy birliği ile 
karar verilmiştir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin 
İşlenmesinde Veri Sorumlularınca 
Alınması Gereken Yeterli Önlemler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun (Kanun) 6 ncı maddesinin 
(4) numaralı fıkrasında, “Özel nitelikli 
kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul 
tarafından belirlenen yeterli önlemlerin 
alınması şarttır.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, Kanun’un 22 nci maddesinin 
(1) numaralı fıkrasının (ç) ve (e) bentleri 
uyarınca özel nitelikli kişisel veri işleyen 
veri sorumluları tarafından alınması 
gereken yeterli önlemler Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu tarafından aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir:

1- Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine 
yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde 
belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir 
politika ve prosedürün belirlenmesi,

2-Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi 
süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik,

a) Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel 

nitelikli kişisel veri güvenliği konularında 
düzenli olarak eğitimler verilmesi,

b)Gizlilik sözleşmelerinin yapılması,

c)Verilere erişim yetkisine sahip 
kullanıcıların, yetki kapsamlarının ve 
sürelerinin net olarak tanımlanması,

ç)Periyodik olarak yetki kontrollerinin 
gerçekleştirilmesi,

d)Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan 
çalışanların bu alandaki yetkilerinin derhâl 
kaldırılması. Bu kapsamda, veri sorumlusu 
tarafından kendisine tahsis edilen envanterin 
iade alınması,

3-Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, 
muhafaza edildiği ve/veya erişildiği 
ortamlar, elektronik ortam ise

a)Verilerin kriptografik yöntemler 
kullanılarak muhafaza edilmesi,

b)Kriptografik anahtarların güvenli ve farklı 
ortamlarda tutulması,

c)Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm 
hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli 
olarak loglanması,

ç)Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik 
güncellemelerinin sürekli takip edilmesi, 
gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak 
yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının 
kayıt altına alınması,

d)Verilere bir yazılım aracılığı ile 
erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı 
yetkilendirmelerinin yapılması, bu 
yazılımların güvenlik testlerinin düzenli 
olarak yapılması/yaptırılması, test 
sonuçlarının kayıt altına alınması,

e)Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az 
iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin 
sağlanması,
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4-Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, 
muhafaza edildiği ve/veya erişildiği 
ortamlar, fiziksel ortam ise

a)Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu 
ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik 
önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, 
su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) 
alındığından emin olunması,

b)Bu ortamların fiziksel güvenliğinin 
sağlanarak yetkisiz giriş çıkışların 
engellenmesi,

5-Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa  

a)Verilerin e-posta yoluyla aktarılması 
gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta 
adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta 
(KEP) hesabı kullanılarak aktarılması,

b)Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar 
yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik 

yöntemlerle şifrelenmesi ve kriptografik 
anahtarın farklı ortamda tutulması,

c)Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular 
arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, 
sunucular arasında VPN kurularak 
veya sFTP yöntemiyle veri aktarımının 
gerçekleştirilmesi,

ç)Verilerin kâğıt ortamı yoluyla aktarımı 
gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması 
ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi 
gibi risklere karşı gerekli önlemlerin 
alınması ve evrakın “gizlilik dereceli 
belgeler” formatında gönderilmesi gerekir.

6-Yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra 
Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet 
sitesinde yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği 
Rehberinde belirtilen uygun güvenlik 
düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve 
idari tedbirler de dikkate alınmalıdır.

3.1.5. Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Siteleri ve Uygulamalara Yönelik Kamuoyu 
Duyurusu (28.03.2018)

Bilindiği üzere, Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun 21.12.2017 tarihli ve 2017/61 
sayılı Kararı ile, 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili 
mevzuatta dayanağı bulunmaksızın ilgili 
kişilerin iletişim bilgilerinin paylaşımını 
yapan internet siteleri ve uygulamalar 
tarafından gerçekleştirilen kişisel veri 
işleme faaliyetinin Kanun’un ilgili hükmü 
uyarınca derhâl durdurulmasına, kişisel 
verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmiş 
olabileceği de dikkate alınarak ilgili internet 
siteleri ve uygulamalar hakkında gerekli 
hukuki işlemlerin tesisi için adli ve idari 
süreçlerin başlatılacağına karar verilmiştir.

Bu çerçevede, ilgili kişilerin açık rızaları 
alınmaksızın isimden telefon numarası veya 
numaradan isim sorgulanması şeklinde 
rehberlik hizmeti veren internet siteleri 

ve uygulamalara yönelik Kurumumuza 
ulaşan şikâyet ve ihbarlar ile çeşitli basın 
organlarında yer alan haberler kapsamında 
Kurumumuz, yetkili kurumlarla iş birliği 
içerisinde incelemelerini sürdürmektedir.

Belirtmek gerekir ki, bu kapsamda faaliyet 
gösteren internet siteleri ve uygulamalar; 
telefon rehberinde yer alan kişilerin ad-
soyad ve telefon numarası gibi kişisel 
verilerini üçüncü kişilere aktarmakta olup 
söz konusu aktarma faaliyetinin, Kanun’da 
belirtilen kişisel veri işleme şartlarına 
dayanmaması hâlinde bu durumun 
Kanun’a açıkça aykırılık teşkil edeceğinin 
hatırlatılmasında fayda görülmüştür.

Bu süreçte, vatandaşlarımızın da çeşitli 
uygulamalar, internet siteleri ve sosyal 
medya hesapları üzerinden kişisel verileri 
toplayarak bu verilerin paylaşımını 
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sağlayan, isim sorgulandığında telefon 
numarası bilgisine telefon numarası 
sorgulandığında da isim bilgisine erişme 
ve başkalarının telefonunda nasıl kayıtlı 
olduğunun öğrenilmesine yönelik faaliyette 

bulunan internet siteleri ve uygulamaların 
kullanılmasının hukuka aykırılık teşkil 
edebileceği göz önünde bulundurularak, bu 
konuda gerekli dikkat ve özeni göstermeleri 
önem arz etmektedir.

3.1.6. Kanuna Uyum Süreci (Geçici 1. madde) ile ilgili Kamuoyu Duyurusu 
(06.04.2018)

Son günlerde medyada yer alan bazı 
haberler ile Kurumumuza şifahi olarak 
iletilen sorular neticesinde, 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 
Geçici 1 inci maddesinin uygulanmasıyla 
ilgili tereddütler yaşandığı görülmüştür. 
Söz konusu tereddütlerin önüne geçilmesi 
ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini 
teminen konuya ilişkin açıklama yapılması 
gereği doğmuştur. 

Bilindiği üzere, Kanunun Geçici 1 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasında; Kanunun 
yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel 
verilerin, yayımı tarihinden itibaren iki yıl 
içinde (7 Nisan 2018) Kanun hükümlerine 
uygun hale getirileceği, Kanun hükümlerine 
aykırı olduğu tespit edilen kişisel verilerin 
derhal silineceği, yok edileceği veya 
anonim hale getirileceği, ancak bu Kanunun 
yayımı tarihinden önce hukuka uygun 
olarak alınmış rızaların, bir yıl içinde (7 
Nisan 2017) aksine bir irade beyanında 
bulunulmaması halinde, bu Kanuna uygun 
kabul edileceği hükme bağlanmıştır. 

Bu itibarla, Kanunun yayımı tarihinden önce 
yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde 

hukuka uygun olarak alınmış rızaların, 
ilgili kişilerce aksi belirtilmediği sürece, 
yukarıda yer verilen hüküm uyarınca 
Kanuna uygun olduğu kabul edildiğinden, 
veri sorumlularınca bu şartlar dâhilinde 
alınmış mevcut rızaların güncellenmesine 
veya yeniden ilgili kişilerden açık rıza 
alınmasına gerek bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla, ilgili kişilerce Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aksine 
bir irade beyanında bulunulmamış ise, 
bu kişisel verilerin de silinmesi veya yok 
edilmesi gerekmemektedir. 

Unutulmamalıdır ki kişisel verilerin 
işlenmesi için yegane şart açık rıza değildir. 
Kişisel veri işleme şartları, Kanunun 5 inci 
ve 6 ncı maddesinde açıklıkla belirtilmiştir. 
Bu bağlamda; Kanunun yayımından önce 
toplanmış kişisel veriler açık rıza dışındaki 
Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddesindeki 
şartlar dairesinde işleniyorsa, bu işleme 
faaliyetleri için de açık rıza alınmasına ve 
bu faaliyetlerin de açık rızaya dayalı olarak 
yürütülmesine gerek yoktur. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

3.1.7. “Sicile Kayıt Yükümlülüğünün Başlama Tarihleri” ile ilgili Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/88 Sayılı Kararı (18.08.2018)

Karar Tarihi :19/07/2018

Karar No :2018/88

Konu Özeti :Sicile kayıt yükümlülüğünün 
başlama tarihleri 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun (Kanun) 16 ncı maddesinin (2) 
numaralı fıkrasında yer alan “Kişisel verileri 
işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye 
başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline 
kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen 
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kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin 
Kanun’dan kaynaklanması veya üçüncü 
kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca 
belirlenecek objektif kriterler göz önüne 
alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri 
Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna 
istisna getirilebilir.” hükmü ile Kanun’un 
Geçici 1 inci maddesinin (2) numaralı 
fıkrasında yer alan “Veri sorumluları, 
Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen 
süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt 
yaptırmak zorundadır.” hükmü göz önünde 
bulundurularak;

-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık 
mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok 
olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 
için Veri Sorumluları Siciline kayıt 
yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 
olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için 
bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine 
kadar süre verilmesinin kabulüne,

-Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi 
veri sorumluları için Veri Sorumluları 
Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç 

tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt 
yaptırmaları için bu veri sorumlularına 
30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesinin 
kabulüne,

- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık 
mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az 
olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel 
nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek 
ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri 
Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 
başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması 
ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri 
sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar 
süre verilmesinin kabulüne,

-Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 
için Veri Sorumluları Siciline kayıt 
yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 
olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için 
bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine 
kadar süre verilmesinin kabulüne

-Bu kararın Kurum internet sayfası ile 
Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birliği 
ile karar verilmiştir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 6698 Sayılı Kanunun Geçici 1 
inci Maddesine(*) Göre İlan Edilen Veri Sorumluları Siciline Kayıt 
Tarihleri 

Veri Sorumluları
Kayıt 

yükümlülüğü
başlangıç tarihi

Kayıt için 
verilen 

süre

Kayıt için 
son tarih

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali 
bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan 
gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

01.10.2018 12 ay 30.09.2019

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri 
sorumluları için 01.10.2018 12 ay 30.09.2019

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

01.01.2019 15 ay 31.03.2020

Kamu kurum ve kuruluşu  veri sorumluları 01.04.2019 15 ay 30.06.2020

(*) GEÇİCİ MADDE 1-(2) Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline 
kayıt yaptırmak zorundadır.
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3.1.8. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 6698 Sayılı Kanunun 16 ncı Maddesine 
Göre Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İstisna Getirilen Veri 
Sorumluları” başlıklı Kamuoyu Duyurusu (24.08.2018)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanununun 16 ncı maddesi 2 nci fıkrası 
uyarınca Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunca Veri Sorumluları Siciline kayıt 

yükümlülüğüne getirilmiş olan istisnalar 
ve ilgili Kurul Kararının sayı ve tarihleriyle 
Resmi Gazetede yayım tarihleri aşağıdaki 
tabloda yer almaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 6698 Sayılı Kanunun Geçici 
16 ncı Maddesine (*) Göre Veri Sorumluları Siciline Kayıt 
Yükümlülüğüne İstisna Getirilen Veri Sorumluları

Veri Sorumluları
Kurul Kararı Resmi Gazetede 

Yayım TarihiTarih Sayısı

1
Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak 
kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel 
veri işleyenler

02.04.2018 2018/32 15.05.2018

2 1512 sayısı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet 
gösteren noterler 02.04.2018 2018/32 15.05.2018

3

5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş 
derneklerden, 5738 sayılı Vakıflar Kanununa göre 
kurulmuş vakıflardan ve 6356 sayılı Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş 
sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına 
uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece 
kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve 
bağışcılarına yönelik kişisel veri işleyenler  

02.04.2018 2018/32 15.05.2018

4 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş 
siyasi partiler 02.04.2018 2018/32 15.05.2018

5 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet 
gösteren avukatlar 02.04.2018 2018/32 15.05.2018

6

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet 
gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali Müşavirler

02.04.2018 2018/32 15.05.2018

7
4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet 
gösteren Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş 
Gümrük Müşavirleri

28.06.2018 2018/68 18.08.2018

8 Arabulucular 05.07.2018 2018/75 18.08.2018

9

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço 
toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel 
kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel 
nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar

19.07.2018 2018/87 18.08.2018

ÖNEMLİ NOT - Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna olmak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’ndan da istisna olmak anlamına gelmemektedir. Kayıt yükümlülüğünden istisna olan veri sorumluları da diğer veri 
sorumluları gibi 6698 sayılı Kanunu’ndan da hükümlerine uymak zorundadır. 
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3.1.9. “Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Nisan Gününün ‘Kişisel Verileri Koruma Günü’ 
Olarak Kutlanmasını Kararlaştırması” konulu Kamuoyu Duyurusu (02.09.2018)

1 Eylül 2018 tarihli ve 30522 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan MEB 
Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler 
Yönetmeliğinde yapılan düzenleme 

ile “Kişisel Verileri Koruma Kulübü” 
kurulması ve 7 Nisan gününün “Kişisel 
Verileri Koruma Günü” olarak kutlanması 
kararlaştırılmıştır.

3.1.10. Veri Sorumluları için VERBİS’e Kayıtların Başlamasına İlişkin Kamuoyu 
Duyurusu (05.10.2018)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu gereği, kişisel veri işleyen gerçek 
ve tüzel kişilerin Sicile kayıt yükümlülüğü 
bulunmakta olup bu yükümlülüğün yerine 
getirilmesi amacıyla Başkanlığımızca Veri 
Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) 
hazırlanmıştır. 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 
bazı kriterler dikkate alınarak veri 
sorumluları için kayıt yükümlülüğü başlama 
tarihleri ilan edilmiş olup bu kapsamda; 

•Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık 
mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok 
olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile 

•Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi 
veri sorumluları için 

Sicile kayıt yükümlülüğünün başlangıç 

tarihi 01.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu 
tarih itibariyle söz konusu veri sorumluları 
için Sicile kayıtlar devam etmektedir. Sicile 
kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi 
için Kurumumuz internet sitesi olan www.
kvkk.gov.tr adresindeki VERBİS butonu 
aracılığıyla giriş yapılabilecektir. 

Ayrıca Sicile kayıt yükümlülüğü; 

•Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık 
mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den 
az olmakla birlikte ana faaliyet konusu 
özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri 
sorumluları için 01.01.2019 tarihinde, 

•Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 
için ise 01.04.2019 tarihinde başlayacaktır. 

Kamuoyuna önemle duyurulur. 

3.1.11. “KVKK Bilgi Danışma Hattı (ALO 198 Veri Koruma) Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu Bünyesinde Hizmet Vermeye Başladı” başlıklı Kamuoyu 
Duyurusu (19.10.2018)

6698 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi 
ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 
faaliyete başlamasıyla birlikte gerekli ikincil 
mevzuat düzenlemelerinin tamamlanması, 
veri sorumlularına yardımcı olmak üzere 
çeşitli rehber ve broşürlerin hazırlanarak 
Kurumun internet sitesinde ve sosyal medya 
hesaplarından kamuoyu ile paylaşılması 
akabinde Kurumumuzca birçok ilde 
seminer ve toplantılar düzenlenerek 6698 

sayılı Kanunu ve Kurumumuzu tanıtmak ve 
toplumda farkındalığı arttırmak amacıyla 
bilgilendirme faaliyetlerimiz devam 
etmektedir.

Ayrıca 6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi 
gereği veri sorumlularının kaydolmak 
zorunda oldukları Veri Sorumluları Sicili 
Bilgi Sistemi (VERBİS) hazırlanmış olup 
01.10.2018 tarihi itibariyle kapsama giren 
veri sorumluları için kayıt süreci başlamıştır. 
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Bu kapsamda Kanunun uygulanması, 
kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri 
sorumlularının yükümlülükleri, uyulacak 
usul ve esaslar, kişisel veri işleme şartları, 
silme, yok etme veya anonim hale getirme, 
yurtiçinde ve yurtdışına aktarım, aydınlatma 
yükümlülüğünün yerine getirilmesi, veri 
sorumlusuna başvuru, Kurula şikayet ve 
ihbar başvurusu yapılması, alınması gereken 
veri güvenliği tedbirleri, VERBİS’e kayıt, 
kişisel veri işleme envanteri, kişisel veri 

saklama ve imha politikası gibi konularda 
Kurumumuza yoğun bir şekilde soru, sorun, 
öneri ve görüş talepleri iletilmektedir. 

Bu talepler doğrultusunda, arayanlara 
aydınlatıcı bilgi vermek amacıyla 
Kurumumuzca ALO VERİ KORUMA 
adı ile Bilgi Danışma Hattı oluşturulmuş 
olup Türkiyenin her yerinden 198 no’lu 
telefon aranarak bu hatta ücretsiz olarak 
ulaşılabilecek ve bilgi alınabilecektir. 

3.1.12. “Kişisel Verileri Koruma Kurumu Dergisi” başlıklı Kamuoyu Duyurusu 
(07.01.2019)
Anayasada öngörülen özel hayatın gizliliği 
ile temel hak ve özgürlüklerin korunması 
kapsamında, Ülkemizde kişisel verilerin 
korunmasını sağlamak ve buna yönelik 
farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini 
geliştirmeyi misyon edinen Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu; akademik alanda 
da konunun derinlemesine analizinin 
yapılmasına katkı sunması, akademinin 
konuya duyarlılığının artırılması ve yeni 
gelişmeler konusunda akademi ile irtibatlı 
olunmasını sağlamak amacıyla Kişisel 
Verileri Koruma Kurumu Dergisi/Turkish 

Journal of Privacy and Data Protection 
isimli Bilimsel/Akademik nitelikli dergi 
çıkarmayı planlamaktadır. Dergide Kişisel 
verilerin korunması, mahremiyet, kişisel 
verilerin güvenliği ve veri koruma hukuku 
konusundaki çalışmalar İngilizce veya 
Türkçe olarak basılacaktır. Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu Dergisi/Turkish Journal 
of Privacy and Data Protection hakemli bir 
dergi olup Nisan ve Ekim aylarında yılda 
iki kez basılacaktır. Derginin ilk sayısının 
Nisan 2019’da çıkarılması planlanmaktadır.

3.1.13. “Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula Şikâyet Sürelerinin Hesaplanmasına 
İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24.01.2019 Tarih ve 2019/9 Sayılı Kararı” 
konulu Kamuoyu Duyurusu (13.02.2019)

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nun (Kanun) “Veri 
Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13 üncü 
maddesinin (1) numaralı fıkrasında ilgili 
kişinin Kanun’un uygulanmasına yönelik 
taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunun (Kurul) belirlediği diğer 
yöntemlerle veri sorumlusuna iletmesi, (2) 
numaralı fıkrasında ise veri sorumlusunun 
başvuruda yer alan talepleri, talebin 
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz 
gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırması 
gerektiği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, Kanun’un “Kurula Şikâyet” 
başlıklı 14 üncü maddesinin (1) numaralı 

fıkrasında da başvurunun reddedilmesi, 
verilen cevabın yetersiz bulunması veya 
süresinde başvuruya cevap verilmemesi 
hâllerinde; ilgili kişinin, veri sorumlusunun 
cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve 
her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış 
gün içinde Kurula şikâyette bulunabileceği 
ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, Kurumumuza intikal 
eden şikâyet başvurularının incelenmesi 
neticesinde veri sorumlusuna başvuru 
yolunu tüketen ilgili kişiler tarafından Kurula 
şikâyette bulunulması sürecinde Kanun’da 
yer alan sürelerin yorumlanmasında 
farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu itibarla 
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Kanun’un 14 üncü maddesinin (1) numaralı 
fıkrası uyarınca;

•İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya 
veri sorumlusunca 30 gün içinde bir 
cevap verilmesi hâlinde ilgili kişinin veri 
sorumlusunun cevabını müteakip 30 gün 
içerisinde şikâyette bulunabileceği, bu 
itibarla söz konusu hâllerde ilgili kişinin 
veri sorumlusuna başvurduğu tarihten 
itibaren 60 günlük süresinin bulunmadığı,

•İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya 
veri sorumlusunca bir cevap verilmediği 
durumda ise ilgili kişinin veri sorumlusuna 
başvurduğu tarihten itibaren 60 gün içinde 
Kurula şikâyette bulunabileceği,

•İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya veri 

sorumlusunca Kanun’da tanınan 30 günlük 
süre sonrasında bir cevap verilmesi hâlinde 
ilgili kişinin, Kanun’da veri sorumlusuna 
tanınan 30 günlük süre sonrasında verilecek 
cevabı beklemekle yükümlü olmadığı 
ve veri sorumlusuna tanınan sürenin 
dolması ile birlikte Kurula şikâyette 
bulunabileceği göz önüne alınarak, ilgili 
kişinin veri sorumlusunun kendisine cevap 
verdiği tarihten itibaren 30 gün değil, veri 
sorumlusuna başvurduğu tarihten itibaren 60 
gün içinde Kurula şikâyette bulunabileceği

hususlarının Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun 24.01.2019 tarih ve 2019/9 
sayılı Kararı ile kamuoyuna duyurulması 
uygun görülmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

3.1.14. Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul ve Esaslarına İlişkin Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunun 24.01.2019 Tarih ve 2019/10 Sayılı Kararına İlişkin Duyuru 
(15.02.2019)

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nun (Kanun) 12 nci 
maddesinin (1) numaralı fıkrasında veri 
sorumlusunun;

•Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 
işlenmesini önlemek,

•Kişisel verilere hukuka aykırı olarak 
erişilmesini önlemek,

•Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin 
etmeye yönelik gerekli her türlü teknik 
ve idari tedbirleri almak zorunda olduğu, 
(5) numaralı fıkrasında ise, işlenen kişisel 
verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları 
tarafından elde edilmesi hâlinde, veri 
sorumlusunun bu durumu en kısa sürede 
ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma 
Kuruluna (Kurul) bildireceği, Kurulun, 
gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi 
internet sitesinde ya da uygun göreceği 
başka bir yöntemle ilan edebileceği hükme 
bağlanmıştır.

Veri ihlal bildirimlerinde, Kurula ve 
ihlalden etkilenmiş kişilere bildirim 
yapılmasındaki amacın, ihlal nedeniyle bu 
kişiler hakkında ortaya çıkabilecek olumsuz 
sonuçların bir an önce önüne geçilmesi 
veya en aza indirilmesine imkân verecek 
önlemler alınmasını sağlamak olduğu, 
öte yandan 6698 sayılı Kanun’a kaynak 
teşkil eden Avrupa Birliğinin 95/46/EC 
sayılı Direktifini ilga eden Avrupa Genel 
Veri Koruma Tüzüğünde de veri ihlal 
bildirimlerine ilişkin olarak Direktifin 
aksine detaylı düzenlemelere yer verildiği 
dikkate alındığında Kurul tarafından bu 
konuda alınacak kararlar arasında herhangi 
bir uyumsuzluğa mahal verilmemesi 
ve uygulamada bir standartlaşma 
sağlanabilmesini teminen; Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunun 24.01.2019 tarih ve 
2019/10 sayılı Kararı ile;

•Kanun’un 12 nci maddesinin (5) numaralı 
fıkrasının “İşlenen kişisel verilerin kanuni 
olmayan yollarla başkaları tarafından 
elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu 
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bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve 
Kurula bildirir….” hükmünde yer alan 
“en kısa sürede” ifadesinin 72 saat olarak 
yorumlanmasına ve bu kapsamda veri 
sorumlusunun bu durumu öğrendiği 
tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 
72 saat içinde Kurula bildirmesine, veri 
sorumlusunca söz konusu veri ihlalinden 
etkilenen kişilerin belirlenmesini müteakip 
ilgili kişilere de makul olan en kısa süre 
içerisinde, ilgili kişinin iletişim adresine 
ulaşılabiliyorsa doğrudan, ulaşılamıyorsa 
veri sorumlusunun kendi web sitesi 
üzerinden yayımlanması gibi uygun 
yöntemlerle bildirim yapılmasına,

•Veri sorumlusu tarafından Kurula haklı 
bir gerekçe ile 72 saat içinde bildirim 
yapılamaması hâlinde, yapılacak bildirimle 
birlikte gecikmenin nedenlerinin de Kurula 
açıklanmasına,

•Kurula yapılacak bildirimde aşağıda 
yer verilen “Kişisel Veri İhlal Bildirim 
Formu”nun kullanılmasına,

•Formda yer alan bilgilerin aynı anda 
sağlanmasının mümkün olmadığı hâllerde, 
bu bilgilerin gecikmeye mahal verilmeksizin 
aşamalı olarak sağlanmasına,

•Veri sorumlusu tarafından veri ihlallerine 
ilişkin bilgilerin, etkilerinin ve alınan 

önlemlerin kayıt altına alınması ve Kurulun 
incelemesine hazır hâlde bulundurulmasına,

•Veri işleyen nezdinde bulunan kişisel 
verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları 
tarafından elde edilmesi hâlinde, veri 
işleyenin bu konuda herhangi bir gecikmeye 
yer vermeksizin veri sorumlusuna bildirimde 
bulunmasına,

•Veri ihlalinin yurt dışında yerleşik veri 
sorumlusu nezdinde yaşanması hâlinde, 
bu ihlalin sonuçlarının Türkiye’de 
yerleşik ilgili kişileri etkilemesi ve ilgili 
kişilerin sunulan ürün ve hizmetlerden 
Türkiye’de faydalanmaları durumunda, 
bu veri sorumlusu tarafından da aynı 
esaslar çerçevesinde Kurula bildirimde 
bulunulmasına,

•Veri ihlali gerçekleşmesi hâlinde veri 
sorumlusu tarafından kendi nezdinde kimlere 
raporlama yapılacağı, Kanun kapsamında 
yapılacak bildirimler ile veri ihlalinin olası 
sonuçlarının değerlendirilmesi hususunda, 
kendi nezdindeki sorumluluğun kimde 
olduğunun belirlenmesi gibi konuları içeren 
bir veri ihlali müdahale planı hazırlanarak 
belirli aralıklarla bu planın gözden 
geçirilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

3.1.15. “VERBİS’e Kayıtla İlgili Olarak Veri Sorumlularına Yardımcı Olmak 
Üzere ‘SORULARLA VERBİS’ Hazırlanmıştır” başlıklı Kamuoyu Duyurusu 
(07.03.2019)
6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereği, 
kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel 
kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri 
Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) 
kaydolmak zorundadır. 

Bu kapsamda, Veri Sorumluları Siciline 
kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi 
esnasında veri sorumlularına rehberlik 
edilmesi ve bu konudaki bazı sorulara 
Kurumumuzca verilmiş olan cevapların 
görüntülenebilmesi amacıyla “Sorularla 
VERBİS” dosyası hazırlanmış olup 

VERBİS Anasayfada (www.verbis.kvkk.
gov.tr adresinde) ve Kurum internet 
sayfasında “Yayınlar” bölümünde “Diğer 
Dokümanlar” başlığı altında ( https://kvkk.
gov.tr/Icerik/5383/Diger-Dokumanlar 
adresinde) kullanıma sunulmuştur. 

Öte yandan, VERBİS ile ilgili konularda 
karşılaşılabilecek problemlerin giderilmesi 
ve aydınlatıcı bilgi verilmesi amacıyla ALO 
198 (KVKK Bilgi Danışma Merkezi), hafta 
içi her gün mesai saatlerinde aranabilecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
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3.1.16. “Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” 
hakkında Kamuoyu Duyurusu (10.03.2019)

Bilindiği üzere 28.10.2017 tarihli ve 30224 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel 
Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya 
Anonim Hale Getirilmesi Yönetmeliğinin; 

-3 üncü maddesinde kişisel veri saklama ve 
imha politikası; “veri sorumlularının, kişisel 
verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan 
azami süreyi belirleme işlemi ile silme, 
yok etme ve anonim hale getirme işlemi 
için dayanak yaptıkları politika” olarak 
tanımlanmış, 

-5 inci maddesinin birinci fıkrasında, 
“Kanunun 16 ncı maddesi gereğince Veri 
Sorumluları Siciline kayıt olmakla yükümlü 
olan veri sorumluları, kişisel veri işleme 
envanterine uygun olarak kişisel veri 
saklama ve imha politikası hazırlamakla 
yükümlüdür” hükmü yer almış, 

-6 ncı maddesinde ise kişisel veri saklama 
ve imha politikasının kapsamı detaylı olarak 
anlatılmıştır. 

Bu kapsamda Kurumumuzca hazırlanarak 
yürürlüğe girmiş olan KVKK Kişisel Veri 
Saklama ve İmha Politikası; Sicile kayıtla 
yükümlü olan veri sorumlularına kişisel 
veri saklama ve imha politikası hazırlama 
konusunda örnek ve yardımcı olmak 
üzere Kurul tarafından, Kurum internet 
sayfasında yayınlanmasına karar verilmiş 
olup söz konusu politika Kurum internet 
sayfasında “Yayınlar” bölümünde “Diğer 
Dokümanlar” başlığı altında (https://kvkk.
gov.tr/Icerik/5383/Diger-Dokumanlar 
adresinde) kullanıma sunulmuştur. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

3.1.17. “Kamu Kurum ve Kuruluşları için VERBİS’e Kayıtlar Başlamıştır.” başlıklı 
Kamuoyu Duyurusu (01.04.2019)

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kanunun 16 
ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen 
gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye 
başlamadan önce kısa adı VERBİS olan 
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine 
kaydolmak zorundadır. 

Bu kapsamda, Kamu kurum ve kuruluşu 
veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicil 
Bilgi Sistemine kayıt yükümlülüğü 1 Nisan 
2019 tarihinde başlamıştır. Söz konusu veri 
sorumlularınca 01.04.2019 - 30.06.2020 

tarihleri arasında https://verbis.kvkk.
gov.tr adresinden giriş yapılarak Sicile 
kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi 
gerekmektedir. 

Öte yandan, VERBİS’e kayıt konusunda 
karşılaşılabilecek problemlerin giderilmesi 
ve aydınlatıcı bilgi verilmesi amacıyla 
KVKK Bilgi Danışma Merkezi, hafta içi 
her gün mesai saatlerinde 198 nolu telefonla 
aranabilecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
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3.1.18. “VERBİS Hizmetleri Artık e-Devlet Kapısında” başlıklı Kamuoyu Duyurusu 
(26.04.2019)

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kanunun 16 
ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen 
gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye 
başlamadan önce kısa adı VERBİS olan 
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine 
kaydolmak zorundadır. 

Bu kapsamda, halen Kurum internet sayfası 
olan www.kvkk.gov.tr adresindeki VERBİS 
modülü üzerinden yapılmakta olan başvuru, 
kayıt, bilgi girişi ve sorgulama işlemleri 
bundan sonra e-devlet üzerinden de 
gerçekleştirilebilecektir. Buna göre; 

• Yurtiçinde Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişileri 
VERBİS’e Başvuru İşlemleri 

•Yurtdışında Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişi 
Veri Sorumlusu Yönetici Kaydı 

•Kamu Kurum ve Kuruluşlarının VERBİS’e 
Başvuru İşlemleri 

•İrtibat Kişisinin Sicile Kayıt İşlemleri 

•VERBİS’e Kayıtlı Sicil Bilgileri ve 
Bildirim Sorgulama 

•Veri Sorumlusu Yönetici Girişi 

hizmetleri için e-Devlet kapısından ulaşıma 
imkan sağlanmıştır. 

İlgili hizmetlere e-Devlet (https://www.
turkiye.gov.tr) Platformu üzerinden 
“Kurumlar” başlığı altından giriş yaparak 
“Kişisel Verileri Koruma Kurumu” bölümü 
aracılığıyla ulaşılabilecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

3.1.19. “Kurumumuzun Avrupa Veri Koruma Otoriteleri Konferansı Nezdinde 
Akredite Edilmesi” hakkında Kamuoyu Duyurusu (10.05.2019)

07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu uyarınca kurulmuş 
olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 
bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetleri 
kamuoyuna açıklamış olduğu misyon, 
vizyon, temel ilke ve değerler çerçevesinde 
yerine getirmeye çalışmaktadır. 

Bu kapsamda, “kişisel verilerin korunması 
ile buna ilişkin vatandaşlık bilincinin 
oluşmasında etkin ve uluslararası alanda 
söz sahibi bir otorite olmak” şeklinde 
ilan edilen vizyon doğrultusunda Kurum 
tarafından 4 Ocak 2018 tarihinde Avrupa 

Veri Koruma Otoriteleri Konferansı’na 
(Spring Conference) akreditasyon başvurusu 
yapılmış ve 8-10 Mayıs 2019 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen 29. Avrupa Veri 
Koruma Otoriteleri Konferansı’nda yapılan 
oylama neticesinde söz konusu başvurumuz 
kabul edilmiştir. 

Bundan böyle Türkiye, Avrupa çapındaki 
Veri Koruma Otorite temsilcilerinin katılım 
sağladığı, veri korumaya ilişkin hususların 
tartışılarak ilke kararlarının alındığı söz 
konusu uluslararası platformda, “akredite 
ülke” olarak yerini alacaktır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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3.1.20. “Yeterli Korumanın Bulunduğu Ülkelerin Tayininde Kullanılmak Üzere 
Oluşturulan Form” hakkındaki 02/05/2019 Tarihli ve 2019/125 Sayılı Kurul Kararı 
(11.06.2019)

Karar Tarihi : 02/05/2019

Karar No : 2019/125

Konu Özeti :Yeterli korumanın 
bulunduğu ülkelerin tayininde kullanılmak 
üzere oluşturulmuş form

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 
9 uncu maddesinde; kişisel verilerin, ilgili 
kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına 
aktarılamayacağı, kişisel verinin aktarılacağı 
yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması 
veya yeterli korumanın bulunmaması 
durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı 
ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir 
korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (Kurul) 
izninin bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık 
rızası aranmaksızın söz konusu verilerin 
yurt dışına aktarılabileceği düzenlenmiştir. 
Ayrıca maddede yeterli korumanın 
bulunduğu ülkelerin Kurulca belirlenerek 
ilan edileceği ve söz konusu ülkelerin 
ilanında değerlendirilecek hususlar hüküm 
altına alınmıştır.

Bu kapsamda Kanun’un 9 uncu maddesi 
uyarınca yeterli korumanın bulunduğu 
ülkelerin Kurulca belirlenmesinde 
kullanılmak üzere Kurulun 02/05/2019 tarih 
ve 2019/125 sayılı Kararında kabul edilen 
ilgili kriterlere aşağıda belirtilen bağlantı 
üzerinden erişim sağlanabilir.

YETERLİ KORUMAYA SAHİP ÜLKELERİN BELİRLENMESİNDE ESAS 
ALINACAK KRİTERLER

İNCELENEN ÜLKE:
İNCELENEN ÜLKENİN 
İLGİLİ KURULUŞU:

DEĞERLENDİRME
KRİTERLER VAR YOK AÇIKLAMA

1. Karşılıklılık durumu
2. İlgili ülkenin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 
mevzuatı ve uygulanması
2.1. Kişisel verilerin korunmasının anayasal bir hak olması

2.2. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel bir kanunun 
bulunması

2.3. Temel Kanun’un yürürlük tarihi    

2.4. İkincil düzenlemeler ve bu düzenlemelerin ülkemiz 
mevzuatıyla uyumu

2.5. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel kavramlar

2.6. Kişisel verilerin korunması ile ilgili genel ilkeler

2.7. Kişisel veri işleme şartlarının 6698 sayılı Kanun’da yer 
alan kişisel veri işleme şartları ile uyumu
2.8. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi konusunda özel 
işleme şartlarının ve ek güvenlik tedbirlerinin bulunması
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2.9. Kişisel veri işleme faaliyetinin şeffaflık ilkesine uygun 
olarak gerçekleştirildiğine yönelik hukuki teminatların varlığı
2.10. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve 
erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin muhafazasını sağlam-
ak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik 
gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması zorunluluğu
2.10.1. Teknik tedbirler
2.10.2. İdari Tedbirler
2.11. Veri ihlallerine karşı idari ve/veya cezai yaptırımların 
uygulanma durumu ile veri ihlallerinin önüne geçilmesini 
sağlayacak diğer mekanizmalar
2.12. İlgili kişinin hakları
2.13. İlgili kişilerin veri sorumlusuna başvuru hakkı ve veri 
koruma otoritesine şikâyet hakkı
2.14. Kişisel veriler ile ilgili hakları ihlal edilenlerin, genel 
hükümlere göre tazminat hakkı bulunması
2.15. Referans niteliğinde uygulamaya ilişkin rehberler/yayın-
lar
2.16. Kanun’un uygulanmasına ilişkin istisnalar

2.17. Veri aktarım sistemi

3. Bağımsız veri koruma otoritesinin bulunması
3.1. Yapısı

3.2. Bağımsızlık durumu
3.3. Görev ve yetkileri
3.4. Denetim/inceleme yetkisi

3.5. Kararlarına karşı başvuru yolunun bulunup bulunmadığı
4. Kişisel verilerin korunması ile ilgili uluslararası ant-
laşmalara taraf olma 
İle uluslararası kuruluşlara üye olma durumu
4.1. 108 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutul-
ması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi 
4.2. 181’ No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tu-
tulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek 
Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Pro-
tokol
4.3. Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Avrupa Sözleşmesine Ek 
2’nci Protokol (CETS 182)
4.4. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
4.5. International Conference of Data Protection and Privacy 
Commissioners (ICDPPC)
4.6.  Global Privacy Enforcement Network (GPEN)
5. Ülkemizin üye olduğu küresel ve bölgesel örgütlere üye 
olma durumu
6. İlgili ülke ile yürütülen ticaret hacmi

7. Diğer
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3.1.21. “Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi” hakkında Kamuoyu 
Duyurusu (19.06.2019)

Bilindiği üzere “Veri Sorumluları Sicili 
Hakkında Yönetmelik” ile “Kişisel Verilerin 
Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale 
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” gereği 
veri sorumlularınca kişisel veri işleme 
envanteri hazırlanmaktadır. 

Bu kapsamda, kişisel veri işleme envanteri 
hazırlanması yükümlülüğünün yerine 
getirilmesi konusunda veri sorumlularına 
iyi uygulama örnekleri sunulması ve 
söz konusu envanter hazırlanırken 
faydalanılabilmesi amacıyla Kurumumuzca 

hazırlanan “Kişisel Veri İşleme Envanteri 
Hazırlama Rehberi”nin; Kurum internet 
sayfasında yayınlanmasına Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu tarafından karar verilmiştir. 

Söz konusu Rehber, Kurum internet 
sayfasında “Yayınlar” bölümünde 
“Rehberler” başlığı altında (https://
www.kvkk.gov.tr/Icerik/2030/Rehberler 
adresinde) kamuoyunun istifadesine 
sunulmuştur. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

3.1.22. “VERBİS’e Kayıtlar Devam Ediyor...” başlıklı Kamuoyu Duyurusu 
(11.07.2019)
Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununun 16 ncı maddesi 
gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve 
tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce 
kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil 
Bilgi Sistemine kaydolmak zorundadır. 

Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun 2018/88 sayılı kararı ile de 
VERBİS’e kayıt başlama tarihleri ve kayıt 
için ilgili veri sorumlularına verilmiş olan 
süreler aşağıdaki gibi belirlenerek ilan 
edilmiştir. 

Veri Sorumluları Kayıt yükümlülüğü
başlangıç tarihi

Kayıt için 
verilen süre

Kayıt için 
son tarih

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok 
veya yıllık mali bilanço toplamı 25 
milyon TL’den çok olan gerçek ve 
tüzel kişi veri sorumluları

01.10.2018 12 ay 30.09.2019

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel 
kişi veri sorumluları için 01.10.2018 12 ay 30.09.2019

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

01.01.2019 15 ay 31.03.2020

Kamu kurum ve kuruluşu  veri 
sorumluları 01.04.2019 15 ay 30.06.2020
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VERBİS’e başvuru, kayıt, bilgi girişi ve 
sorgulama işlemleri Kurum internet sayfası 
olan www.kvkk.gov.tr adresindeki VERBİS 
modülü veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) 
platformu üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

Veri Sorumluları Siciline kayıt 
yükümlülüğünün yerine getirilmesi 
esnasında veri sorumlularına rehberlik 
edilmesi ve bu konudaki bazı sorulara 
Kurumumuzca verilmiş olan cevapların 
görüntülenebilmesi amacıyla “Sorularla 
VERBİS” dokümanı ile VERBİS’e kayda 
ilişkin “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi 
Kılavuzu” hazırlanmış olup Kurum internet 
sayfasında “Yayınlar” bölümünde “Diğer 
Dokümanlar” başlığı altında (https://kvkk.
gov.tr/Icerik/5383/Diger-Dokumanlar) ve 

VERBİS Anasayfa’da veri sorumlularının 
istifadesine sunulmuştur. Ayrıca, VERBİS 
ile ilgili konularda karşılaşılabilecek 
problemlerin giderilmesi ve aydınlatıcı bilgi 
verilmesi amacıyla KVKK Bilgi Danışma 
Merkezi (ALO 198), hafta içi her gün mesai 
saatlerinde aranabilecektir. 

Bu açıklamalar çerçevesinde; Veri 
Sorumluları Siciline kayıtla yükümlü olan 
veri sorumlularının 6698 sayılı Kanunun 18 
inci maddesi gereği herhangi bir yaptırımla 
karşılaşmamaları için VERBİS’e kayıt ve 
bildirim yükümlülüklerini süresi içerisinde 
yerine getirmeleri hususu önem arz 
etmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

3.1.23. VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Kamuoyu Duyurusu 
(05.09.2019)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ve muhtelif sektör temsilcileri 
tarafından Kurumumuza intikal 
ettirilen Veri Sorumluları Siciline kayıt 
sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin 
değerlendirilmesi neticesinde Kişisel 
Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 
tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile; 

•Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık 
mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok 

olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile 
yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri 
sorumlularının Veri Sorumluları Siciline 
kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri 
için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine 
kadar uzatılmasına, 

•Bu kararın Kurum internet sayfasında 
duyurulması ve Resmi Gazetede 
yayımlanmasına karar verilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

3.1.24. Veri Sorumlusu Tarafından İlgili Kişiye Yapılan Veri İhlali Bildiriminde 
Yer Alması Gereken Asgari Unsurlara ilişkin, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 
18.09.2019 Tarih ve 2019/271 Sayılı Kararı (15.10.2019)

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nun (Kanun) 12 nci 
maddesinin (1) numaralı fıkrasında veri 
sorumlusunun;

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 zorunda olduğu, 
(5) numaralı fıkrasında ise, işlenen kişisel 
verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları 
tarafından elde edilmesi hâlinde, veri 
sorumlusunun bu durumu en kısa sürede 
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ilgilisine ve Kurula bildireceği, Kurulun, 
gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi 
internet sitesinde ya da uygun göreceği 
başka bir yöntemle ilan edebileceği hükme 
bağlanmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 
(Kurul) 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı 
kararı ile veri ihlali bildiriminin “Veri 
sorumlusunca söz konusu veri ihlalinden 
etkilenen kişilerin belirlenmesini müteakip 
ilgili kişilere de makul olan en kısa süre 
içerisinde, ilgili kişinin iletişim adresine 
ulaşılabiliyorsa doğrudan, ulaşılamıyorsa 
veri sorumlusunun kendi web sitesi 
üzerinden yayımlanması gibi uygun 
yöntemlerle bildirim yapılmasına” karar 
verilmiştir.

Söz konusu hüküm ve Kurul kararı 
kapsamında Kuruma intikal eden veri 
ihlal bildirimlerinin değerlendirilmesi 
sürecinde; kişisel verilerin kanuni olmayan 
yollarla başkaları tarafından elde edilmesi 
hâlinde veri sorumlusunun bu durumu 
Kurula ve ihlalden etkilenmiş kişilere 
bildirmesinde amacın, ihlal nedeniyle bu 
kişiler hakkında ortaya çıkabilecek olumsuz 
sonuçların bir an önce önüne geçilmesi 
veya en aza indirilmesine imkân verecek 
önlemler alınmasını sağlamak olduğu 
dikkate alındığında veri sorumlularının söz 
konusu ihlale ilişkin ilgili kişilere yapacağı 

bildirimlerde hangi unsurların bulunması 
gerektiğinin açıkça düzenlenmesi gerekliliği 
doğmuştur.

Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun 18.09.2019 tarih ve 2019/271 
sayılı Kararı ile;

Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye 
yapılacak olan ihlal bildiriminin açık ve 
sade bir dille yapılması ve asgari olarak;

•İhlalinin ne zaman gerçekleştiği,

•Kişisel veri kategorileri bazında (kişisel 
veri / özel nitelikli kişisel veri ayrımı 
yapılarak) hangi kişisel verilerin ihlalden 
etkilendiği,

•Kişisel veri ihlalinin olası sonuçları,

•Veri ihlalinin olumsuz etkilerinin 
azaltılması için alınan veya alınması 
önerilen tedbirler,

•İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili bilgi 
almalarını sağlayacak irtibat kişilerinin isim 
ve iletişim detayları ya da veri sorumlusunun 
web sayfasının tam adresi, çağrı merkezi 
vb. iletişim yolları

unsurlarına yer verilmesi gerektiğine karar 
verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

3.1.25. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Sürecine İlişkin Kamuoyu 
Duyurusu (06.11.2019)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu, bununla ilişkili ikincil mevzuat 
ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
vermiş olduğu kararlar çerçevesinde 
veri sorumlularının yükümlülükleri 
belirlenmiştir. Bu kapsamda, veri 
sorumlularının hukuka uygun veri işleme 
“Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine” 
(VERBİS) kayıt, buna bağlı olarak “Kişisel 
Veri İşleme Envanteri” ile “Saklama ve 
İmha Politikası” hazırlama ve kişisel veri 
güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirleri 

almak gibi yükümlülükleri bulunmaktadır. 

Veri işleme faaliyetinin yukarıda 
belirtilen mevzuatlara uyumlu olarak 
gerçekleştirilmesi için veri sorumlularının 
ve veri işleyenlerin bu yükümlülüklerin 
kaynağı olan başta kişisel verilerin 
işlemesinin genel ilkeleri olmak üzere 
kişisel veri koruma alanında genel bir 
bilgi sahibi olması gerektiği yadsınamaz. 
Bu sebeple, Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu tarafından veri sorumlularının bu 
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yükümlülüklere uyumunu kolaylaştırmak 
amacıyla birçok rehber, kılavuz ve doküman 
hazırlanmış ve www.kvkk.gov.tr adresinde 
paylaşılmıştır. Kurum, ayrıca, ilgili kişileri 
ve veri sorumlularını aydınlatmak ve 
hızlı bir şekilde sorularının cevaplanması 
amacıyla “Veri Koruma Hattı” (ALO 198) 
adı ile bir bilgi danışma hattı kurmuştur. 
Bu çalışmalar, Kurum tarafından düzenli 
olarak yapılan farkındalık artırma ve 
bilgilendirme faaliyetleri vasıtasıyla da 
farklı platformlarda desteklenmektedir. 

Kurul, şikâyet üzerine ya da re’sen 
yaptığı incelemelerde veri sorumlularının 
bu yükümlülükleri yerine getirip 
getirmediğini hukuki ve teknik açıdan 
birçok unsuru içeren geniş bir perspektiften 
değerlendirmekte ve karar vermektedir. Bu 
noktada Kurulun, sadece Kanun ve ikincil 
mevzuatta belirtilen yükümlülüklere uyumu 
göz önünde bulundurduğunun ve bu uyum 
çalışmalarının veri sorumlusu bünyesinde 
ya da dışarıdan destek almak suretiyle 
yürütülüp yürütülmediği konusunda 
bir değerlendirmede bulunmadığının 
belirtilmesi gerekmektedir. 

Nihayetinde, veri sorumlularının tabi 
olduğu yükümlülüklerin çeşitliliği gereği 
bu yükümlülüklerin ancak disiplinler arası 

ortak bir çalışmanın neticesinde yerine 
getirilebilir olduğu hususu da göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen 
yukarıda belirtilen çalışmaların neticesinde 
vatandaşlar ile özel sektör ve kamu 
kurumlarının temsilcileri arasında kişisel 
verilerin korunması alanındaki bilgi birikimi 
son dönemde hızla artmakta ve bu durum 
kamuoyunda genel farkındalık düzeyine 
katkı sağlamaktadır. 

Önümüzdeki dönemde Kurum; ülkemizdeki 
farkındalık seviyesi, veri sorumluları-
veri işleyenler-ilgili kişilerin beklentileri, 
kişisel verilerin korunması alanında mevcut 
uygulama örnekleri, kamu kurumlarının 
yetki ve görevleri çerçevesindeki rolleri 
gibi unsurları da göz önüne alarak veri 
sorumluları ve veri işleyenlerin kurumsal 
kapasitelerinin arttırılması yoluyla 
yükümlülüklerini yerine getirmesini 
kolaylaştıran ve ilgili kişilere kişisel 
verilerinin işlenmesi sürecinde güven veren 
bir sertifikalandırma mekanizması üzerinde 
çalışmalarını sürdürmektedir. Kurum, bu 
çalışma ile ilgili detayları önümüzdeki 
dönemde kamuoyu ile paylaşacaktır. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’nun ”Veri 
Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” 
başlıklı 10 uncu maddesi “(1) Kişisel 
verilerin elde edilmesi sırasında veri 
sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili 
kişilere; a) Veri sorumlusunun ve varsa 
temsilcisinin kimliği, b) Kişisel verilerin 
hangi amaçla işleneceği, c) İşlenen 
kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla 
aktarılabileceği, ç) Kişisel veri toplamanın 
yöntemi ve hukuki sebebi, d) 11 inci 
maddede sayılan diğer hakları, konusunda 
bilgi vermekle yükümlüdür.” hükmünü 
amirdir.

Kurumumuzca yapılan incelemelerde başta 
medya kuruluşları olmak üzere muhtelif 
kurum/kuruluş/firma vb veri sorumlularının 
internet sayfalarında sunulan aydınlatma 
metinlerinde kişisel verilerin işlenmesi 
hususunda uygulanan politika ve kurallara 
yönelik açıklamalarda doğrudan Avrupa 
Genel Veri Koruma Tüzüğüne (GDPR) atıf 
yapıldığı görülmektedir.

Bu kapsamda Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun 30.10.2019 tarih ve 2019/315 
sayılı Kararı uyarınca; bahse konu 
veri sorumluları tarafından aydınlatma 
yükümlülüğünün yerine getirilmesi 

3.1.26. Aydınlatma Metinlerine İlişkin Kamuoyu Duyurusu (08.11.2019)
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amacıyla hazırlanan metinlerde GDPR’a 
uyum sağlandığına yönelik ifadelere 
yer verilmesinin, veri sorumlularının 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’na karşı yükümlülüklerini ortadan 
kaldırmadığının, bu itibarla GDPR’a yapılan 
atıfların yanı sıra söz konusu aydınlatma 
metinlerinde belirtilen politika ve kuralların 
öncelikle 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’na uygun olduğunun 
belirtilmesi gerektiğinin hatırlatılmasında 
fayda görülmektedir.

Diğer taraftan veri sorumlularınca 
yayımlanan aydınlatma metinlerinde 
Kanun’un 10 uncu maddesi ile Aydınlatma 
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde 
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Tebliğ’in 4 üncü maddesi hükümlerine 
uygun şekilde;

•Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin 
kimliği,

•Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

•Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla 
aktarılabileceği,

•Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki 
sebebi (Kanun’un 5 ve 6 ncı maddesinde 
yer alan işleme şartlarından hangisine 
dayanıldığının açıkça belirtilmesi)

•İlgili kişinin Kanun’un 11 inci maddesinde 
sayılan diğer hakları

hususlarına açıkça yer verilmesi, muğlak 
ve belirsiz ifadelerden mutlak surette 
kaçınılması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

3.1.27. “VERBİS’e Kayıt Süreleri Hakkında Hatırlatma” başlıklı Kamuoyu 
Duyurusu (22.11.2019)

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununun 16 ncı maddesi 
gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve 
tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce 
kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil 

Bilgi Sistemine kaydolmak zorundadır. 

Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu tarafından VERBİS’e kayıt için 
veri sorumlularına verilmiş olan süreler 
aşağıdaki gibi belirlenerek ilan edilmiştir. 

Veri Sorumluları Kayıt yükümlülüğü
başlangıç tarihi

Kayıt için 
verilen süre

Kayıt için 
son tarih

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya 
yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon 
TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi 
veri sorumluları

01.10.2018 15 ay 31.12.2019

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel 
kişi veri sorumluları 01.10.2018 15 ay 31.12.2019

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

01.01.2019 15 ay 31.03.2020

Kamu kurum ve kuruluşu  veri 
sorumluları 01.04.2019 15 ay 30.06.2020
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VERBİS’e başvuru, kayıt, bilgi girişi ve 
sorgulama işlemleri Kurum internet sayfası 
olan www.kvkk.gov.tr adresindeki VERBİS 
modülü veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) 
platformu üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

Kayıt esnasında veri sorumlularına rehberlik 
etmek amacıyla Kurumumuzca “Sorularla 
VERBİS” dokümanı ve “Veri Sorumluları 
Sicil Bilgi Sistemi Kılavuzu” hazırlanmış 
olup Kurum internet sayfasında “Yayınlar” 
bölümünde veri sorumlularının istifadesine 
sunulmuştur. 

Ayrıca, VERBİS ile ilgili konularda 
karşılaşılabilecek problemlerin giderilmesi 

ve aydınlatıcı bilgi verilmesi amacıyla 
KVKK Bilgi Danışma Merkezi (ALO 
198), hafta içi her gün mesai saatlerinde 
aranabilecektir. 

Bu açıklamalar çerçevesinde; Veri 
Sorumluları Siciline kayıtla yükümlü olan 
veri sorumlularının 6698 sayılı Kanunun 18 
inci maddesi gereği herhangi bir yaptırımla 
karşılaşmamaları için VERBİS’e kayıt ve 
bildirim yükümlülüklerini, son günlere 
bırakmadan süresi içerisinde yerine 
getirmeleri hususu önem arz etmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

3.1.28. VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Kamuoyu Duyurusu 
(27.12.2019)

Veri Sorumluları Kayıt yükümlülüğü
başlangıç tarihi

Kayıt için 
son tarih

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali 
bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek 
ve tüzel kişi veri sorumluları

01.10.2018 30.06.2020

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri 
sorumluları 01.10.2018 30.06.2020

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

01.01.2019 30.09.2020

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 31.12.2020
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Karar No : 2019/387

Konu Özeti :Veri Sorumluları Siciline 
kayıt tarihlerinin düzenlenmesi

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununun (Kanun) 16 ncı 
maddesi gereği, kişisel verileri işleyen 
gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye 
başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline 
kaydolmak zorundadır. 

Veri Sorumluları Sicili, Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu (Kurul) gözetiminde 
Başkanlık tarafından kamuya açık olarak 
tutulmaktadır. Bu amaçla oluşturulan ve 
kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları 
Sicil Bilgi Sistemine, kayıt yükümlülüğü 
kapsamındaki veri sorumlularınca işlemekte 
oldukları kişisel verilerle ilgili bilgi girişi 
yapılması gerekmektedir. 

Veri Sorumluları Sicilinin kamuya açık 
olarak tutulması; kişisel verisi işlenen gerçek 
kişilere, kendi verileri üzerinde kontrolün 
sağlanabilmesi imkânı sunduğundan 
VERBİS, şeffaflık ve hesap verebilirlik 
özelliği ile ön plana çıkmaktadır. 

Sicile kayıt yükümlülüğü, kişisel veri 
işlemekte olan gerçek veya tüzel kişiler için 
Kanunla getirilmiş bir yükümlülük olup bu 
yükümlülüğe uyulmaması halinde yaptırım 
öngörülmüş olmakla birlikte asıl hedeflenen; 
kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflığın 
sağlanması, veri sorumlularının Kanuna 
uyumu konusunda özen göstermeleri, kişisel 
veri işlenmesinin disiplin altına alınması, 
kişisel verisini işlediği kişilere hesap 
verebilmesi, kişisel verilerin gelişigüzel 
işlenmesinin önüne geçilmesi ve bu konuda 
bir kültür ve farkındalık oluşmasının 
sağlanmasıdır.

VERBİS üzerinden yapılan değerlendirme 
sonucunda, bazı veri sorumlularınca söz 
konusu başvuru formlarının Başkanlığımıza 

iletilmesi ile yükümlülüğün yerine 
getirilmiş olduğu düşünülerek bildirim 
yapılmadığı gözlemlenmektedir. İrtibat 
kişisi tarafından “Sicile kayıt” butonu ile 
giriş yapılarak bildirimin tamamlanması ve 
sistem üzerinden iletilmediği takdirde Sicile 
kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine 
getirilmemiş olacağının bilinmesinde fayda 
görülmektedir.Bilindiği üzere, Kanunun 
16 ncı maddesinde istisna kapsamında 
olmayan veri sorumluları için getirilmiş 
olan yükümlülük, kayıt ve bildirim 
yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. 
Bu kapsamda veri sorumlularının, önce 
VERBİS’e giriş yaparak başvuru formunu 
sistem üzerinden oluşturması ve bu formu 
Kuruma kargo / posta / elden iletilmesi veya 
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aracılığıyla 
iletmesi gerekli görülmektedir. Başvuru 
formunun iletilmesi üzerine Kurum 
tarafından kendisine iletilen “kullanıcı adı” 
ve “parola” ile VERBİS’e giriş yaparak 
bildirimi gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

Öte yandan veri sorumlularınca, Kurul 
kararında öngörülen sürede kayıt ve bildirim 
yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla 
son günlerde yoğun bir şekilde başvuru 
ve VERBİS üzerinden bildirim iletildiği 
gözlemlenmektedir. 

Veri sorumlularına, 6698 sayılı Kanunla 
Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğü 
getirilmiş olmasının amacı; 

•Kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflığın, 

•Kişisel verilerin gelişigüzel işlenmesinin 
önüne geçilerek bu alanda veri sorumlularının 
kişisel veri işlemesi faaliyetlerinin disiplin 
altına alınmasının,

•Kişisel verilerin korunması alanında 
toplumun tüm kesimlerinde kültür ve 
farkındalık oluşmasının, veri sorumlularının 
kişisel verisini işlediği kişilere hesap 
verebilmesinin,

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kurulca Belirlenen Tarihler 
Hakkında 2019/387 Sayılı Kurul Karar Özeti
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• Veri sorumlularının Kanuna uyumunun,

•İstisna kapsamında olmayan tüm veri 
sorumlularının Sicile kaydolmasının 
sağlanmasıdır.

Bu amaçlardan da anlaşılacağı üzere Sicile 
kayıt ve bildirim yükümlülüğü, sadece 
süresinde VERBİS’e kayıt olunmasını 
değil, bununla birlikte VERBİS’e beyan 
edilen bilgilerin tüm kişisel veri işleme 
faaliyetlerini kapsayacak şekilde doğru, 
güncel ve güvenilir bilgilerin de beyan 
edilmesini kapsamaktadır. 

VERBİS veri tabanı üzerinden özellikle son 
günlerde iletilen bildirimlerle ilgili olarak 
yapılan araştırmada, bazı bildirimlerde 
işlendiği beyan edilen kişisel verilerle işleme 
amaçlarının, aktarım gerçekleştirildiği 
beyan edilen alıcı/alıcı gruplarının, veri 
konusu kişi gruplarının, alınan teknik ve 
idari tedbirlerin, özel nitelikli kişisel veriler 
için alınması gereken yeterli önlemlerin, 
yurtdışına veri aktarımının ve saklamaya 
ilişkin beyan edilen sürelerin örtüşmediği, 
bu konuda ciddi yanlışlıkların ve Kanuna/
yönetmeliklere aykırılıkların olduğu 
görülmektedir.

Bu durumun nedenlerinden birisinin de 
Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen 
yaptırımlarla karşılaşmamak adına Kurul 
tarafından belirlenen süre içerisinde bir kayıt 
gerçekleştirmek olduğu anlaşılmaktadır. 

Kanunun 16 ncı maddesinde Sicile ilişkin 
bazı hükümler yer almış olup diğer usul ve 
esasların da yönetmelikle düzenleneceği 
ifade edilmiştir. Buna istinaden 31.12.2017 
tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde; 

“ç)Sicile kayıtla yükümlü olan veri 
sorumluları, Kişisel Veri İşleme 
Envanteri hazırlamakla yükümlüdür. Sicil 
başvurularında Sicile açıklanacak bilgiler 
Kişisel Veri İşleme Envanterine dayalı 
olarak hazırlanır. 

d)Kanunun 10 uncu maddesinde veri 
sorumluları için belirtilen aydınlatma 
yükümlülüğünde, Kanunun 13 üncü 
maddesinde belirtilen ilgili kişi 
başvurularının yanıtlanmasında ve ilgili 
kişiler tarafından açıklanacak açık rızanın 
kapsamının belirlenmesinde kişisel veri 
işleme envanterine dayalı olarak Sicile 
sunulan ve Sicilde yayınlanan bilgiler esas 
alınır. 

e)Veri sorumluları, Sicile sunulan ve 
Sicilde yayınlanan bilgilerin eksiksiz, 
doğru, güncel ve hukuka uygun olmasından 
sorumludur. Veri sorumlularının Sicile 
kaydolması Kanun kapsamındaki diğer 
yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.” 
hükümleri yer almıştır. 

Buna göre, veri sorumlularının VERBİS’e 
kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine 
getirirken öncelikle kişisel veri işlenmekte 
olan tüm süreçleri içerecek şekilde kişisel 
veri işleme envanteri hazırlanması ve 
VERBİS’e bildirim yapılırken gelişigüzel 
değil söz konusu envanter baz alınarak giriş 
yapılması gerekmektedir. 

Ayrıca, Kanunun 16 ncı maddesinde 
Sicile girilen bilgilerde meydana gelen 
değişikliklerin derhâl Başkanlığa 
bildirileceği hükmü ile Veri Sorumluları 
Sicili Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü 
maddesinde yer alan “Veri sorumluları, 
Sicilde kayıtlı bilgilerde değişiklik olması 
halinde meydana gelen değişiklikleri, 
değişikliğin meydana geldiği tarihten 
itibaren yedi gün içerisinde VERBİS 
üzerinden Kuruma bildirir.” hükmü gereği 
gerekli güncellemelerin belirtilen sürede 
yapılması gerekmektedir. 

Veri sorumlularınca Sicile kayıt ve bildirim 
yükümlülüğünün yerine getirilmesi 
amacıyla VERBİS’e girilen bilgiler 
üzerinden Kurul tarafından yapılan 
araştırma ve değerlendirme sonucunda; 

a)Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünün 
yerine getirilmesi kapsamında; 
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•Bazı veri sorumlularının sadece kayıt 
başvuru formunu ilettiğinin görüldüğü, 
Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan 
yükümlülüğün kayıt ve bildirimi kapsadığı, 
bu nedenle Kurumca iletilen “kullanıcı adı” 
ve “parola” ile VERBİS’e giriş yapılarak 
kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin 
bildirimin tamamlanması gerektiğinin, 

•Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünün 
asıl amacının kişisel veri işlemede 
şeffaflık, kişisel verilerin gelişigüzel 
işlenmesinin önüne geçilerek kişisel 
veri işleme faaliyetlerinin disiplin altına 
alınması, bu alanda kültür ve farkındalık 
oluşması, veri sorumlularının kişisel 
verisini işlediği kişilere hesap verebilmesi, 
veri sorumlularının Kanuna uyumu ve 
istisna kapsamında olmayan tüm veri 
sorumlularının Sicile kaydolmasının 
sağlanması olduğunun, 

•Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünün 
sadece Kanunda öngörülen yaptırımlarla 
karşılaşmamak adına süresi içerisinde bir 
kayıt gerçekleştirmek olarak anlaşılmaması 
gerektiğinin, bu amaca yönelik kayıt 
ve bildirimlerin Kanuna aykırılık teşkil 
edebileceğinin, 

•Özellikle son zamanlarda VERBİS’e 
iletilen bildirimler incelendiğinde, birçok 
bildirimde kişisel veriler ile işleme 
amaçları, alıcı/alıcı grupları, veri konusu 
kişi grupları, alınan teknik ve idari tedbirler, 
yeterli önlemler, yurtdışına veri aktarımı ve 
saklama sürelerinin örtüşmediği, bu konuda 
ciddi yanlışlıklar ve mevzuata aykırılıklar 
olduğunun görüldüğünün, 

•VERBİS’e beyan edilen bilgilerin doğru ve 
güncel olması gerektiğinin, bu bilgilerden 
ilgili veri sorumlusunun sorumlu olduğunun, 

•Sicile kayıtla yükümlü olan veri 
sorumlularının Veri Sorumluları Sicili 
Hakkında Yönetmelik gereği kişisel veri 
işleme envanteri hazırlamak zorunda 
olduğunun ve VERBİS’e girilen bilgilerin 
bu envantere dayalı olarak hazırlanması 
gerektiğinin,

•Veri sorumlularının VERBİS’e kayıt ve 
bildirim yükümlülüğünü yerine getirirken 
öncelikle kişisel veri işlenmekte olan tüm 
süreçleri içerecek şekilde kişisel veri işleme 
envanteri hazırlaması ve VERBİS’e bildirim 
yapılırken gelişigüzel değil mutlaka söz 
konusu envanter baz alınarak giriş yapılması 
gerektiğinin,

•Sicilde kayıtlı bilgilerde değişiklik olması 
halinde meydana gelen değişiklikleri, 
değişikliğin meydana geldiği tarihten 
itibaren yedi gün içerisinde VERBİS 
üzerinden Kuruma bildirilmesi gerektiğinin 
tüm veri sorumlularına hatırlatılmasına, 

b)Yukarıda yer verilen açıklamalar 
doğrultusunda kişisel veri işleme envanteri 
hazırlamadan gelişigüzel VERBİS’e 
kayıt ve bildirim gerçekleştiren veri 
sorumluları ile envanter hazırlama 
süreçlerini tamamlayamadığı için süresinde 
kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine 
getiremeyecek olan veri sorumluları dikkate 
alınarak, VERBİS’e girilmiş olan bilgilerde 
herhangi bir hata veya Kanuna aykırılık 
varsa bu durumun bir an önce düzeltilmesi 
için gerekli çalışmaların yapılabilmesini 
teminen 6698 sayılı Kanunun Geçici 1 inci 
maddesi gereği; 

•Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık 
mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok 
olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına 
Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü 
yerine getirmeleri için verilen sürenin 
30.06.2020 tarihine, 

•Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi 
sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim 
yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 
verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,

•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 veya tüzel 
kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim 
yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 
verilen sürenin 30.09.2020 tarihine, 
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•Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına 
Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü 
yerine getirmeleri için verilen sürenin 
31.12.2020 tarihine, kadar uzatılmasına, 

c)Bu kararın Kurum internet sayfasında 
duyurulması ve Resmî Gazete’de 
yayımlanmasına karar verilmiştir.

3.1.29. Kişisel Veri İhlali Bildirimlerinin Elektronik Ortamda Kurula İletilmesine 
İlişkin Kamuoyu Duyurusu (06.01.2020)

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununun (Kanun) 12 nci 
maddesinin (1) numaralı fıkrasında veri 
sorumlusunun; 

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 zorunda olduğu, 
(5) numaralı fıkrasında ise, işlenen kişisel 
verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları 

tarafından elde edilmesi hâlinde, veri 
sorumlusunun bu durumu en kısa sürede 
ilgilisine ve Kurula bildireceği, Kurulun, 
gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi 
internet sitesinde ya da uygun göreceği 
başka bir yöntemle ilan edebileceği hükme 
bağlanmıştır. 

Bu kapsamda 24.01.2019 tarih ve 2019/10 
sayılı Kurul kararı ile Kurula yapılacak 
veri ihlal bildiriminde kullanılmasına 
karar verilen “Kişisel Veri İhlal Bildirim 
Form”unun https://ihlalbildirim.kvkk.gov.
tr/ internet bağlantısı yoluyla da Kurula 
iletilebilmesi mümkün hale getirilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

3.1.30. “Kurumsal Web Sayfamız İngilizce Olarak Kullanıma Açılmıştır” başlıklı 
Kamuoyu Duyurusu (09.01.2020)

Anayasada öngörülen özel hayatın gizliliği 
ile temel hak ve özgürlüklerin korunması 
kapsamında; kişisel verilerin korunması 
ile ilgili Kurumumuz tarafından hazırlanan 
düzenlemeler, yayınlar ve duyuruların yer 
aldığı Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 

kurumsal web sayfası İngilizce olarak 
kullanıma açılmıştır.

İngilizce web sayfası aracılığıyla Kuruma 
dair mevzuatların ve güncel gelişmelerin 
uluslararası alanda erişilebilirliği 
sağlanacaktır. 

3.1.31. Şikâyetlerin Elektronik Ortamda Kurula İletilmesine İlişkin Kamuoyu 
Duyurusu (09.01.2020)

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununun 15. maddesinde 
“Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını 
öğrenmesi durumunda resen, görev alanına 
giren konularda gerekli incelemeyi yapar.” 
hükmü yer almakta olup, bu kapsamda 
Kurumumuza intikal eden şikayetler 
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 
sonuçlandırılmaktadır. 

Bu süreçte, vatandaşlarımızın başvurularının 
daha hızlı ve etkin bir şekilde Kurumumuza 
iletebilmeleri ve takip edebilmelerini 
teminen “KVKK Şikayet Modülü” 
09.01.2020 tarihi itibariyle hizmete 
açılmış olup, söz konusu Modüle https://
sikayet.kvkk.gov.tr  internet bağlantısından 
ulaşılabilmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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3.1.32. Kurum Tarafından Düzenlenen Etkinliklere İlişkin Kamuoyu Duyurusu 
(12.03.2020)

Kurumumuz tarafından düzenlenmekte olan 
‘‘Çarşamba Seminerleri’’ ile ‘‘Veri Tayfa’’ 
etkinlikleri, toplum sağlığı göz önünde 
bulundurularak ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Yine Kurumumuz tarafından 23-24 
Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi 

planlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşları 
Arasında Kişisel Verilerin Korunmasında 
Farkındalığın Artırılması Projesi” 
kapsamındaki eğitim faaliyetleri de ileri bir 
tarihe ertelenmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

3.1.33. Şikâyetlere, Veri İhlal Bildirimlerine ve Veri Sorumluları Siciline Kayıt 
İşlemlerine İlişkin Kamuoyu Duyurusu (18.03.2020)

Bilindiği üzere Kurula şikâyet başvuruları 
ve veri ihlal bildirimleri elden, posta veya 
kargo yoluyla iletilebildiği gibi www.
kvkk.gov.tr adresinde hizmete sunulan 
“şikâyet modülü” ve “ihlal bildirimi 
modülü” aracılığıyla elektronik ortamda da 
iletilebilmektedir.

Ayrıca Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine 
(VERBİS) kayıt başvuru formları da elden, 
posta veya kargo yoluyla iletilebildiği 
gibi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi 
aracılığıyla da iletilebilmektedir.

Ancak yakın tarihlerde ülkemizde de 
görülmekte olan yeni tip Koronavirüsün 
(COVID-19) yayılmasını önlemek amacıyla 
tüm kamu kurum ve kuruluşlarında tedbirler 
alınmaya devam edilmektedir.

Bu kapsamda; şikâyet, veri ihlal bildirimi 
ve VERBİS’e kayıt başvuru formlarının 
ELDEN iletilmemesi, bunun yerine

•Şikâyet başvurularının; posta, kargo veya 
https://sikayet.kvkk.gov.tr/ adresinde 
hizmete sunulan şikâyet modülü aracılığıyla,

•Veri ihlali bildirimlerinin e-posta 
(ihlalbildirimi@kvkk.gov.tr) veya https://
ihlalbildirim.kvkk.gov.tr/ adresinde hizmete 
sunulan modül aracılığıyla,

•VERBİS’e kayıt başvuru formlarının ise 
posta, kargo veya KEP aracılığıyla iletilmesi 
önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

3.1.34. COVID- 19 Kapsamında Kamuoyu Duyurusu (23.03.2020)

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan 
Covid-19 virüsüne karşı gerek kamu kurum 
ve kuruluşları gerek farklı sektörlerde 
faaliyet gösteren veri sorumluları tarafından 
çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu gelişmeler 
devam ederken 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında 
Kurumumuza intikal eden şikâyet, ihbar ve 
veri ihlal bildirimlerinde veri sorumlularınca 
dikkate alınması gereken sürelere ilişkin 

olarak açıklama yapılması gereği ortaya 
çıkmıştır.

Bilindiği üzere, kişisel verilerin korunması 
mevzuatı kapsamında Kurumumuza intikal 
eden şikâyet, ihbar ve veri ihlal bildirimleri 
ile ilgili olarak veri sorumlularının gerek 
Kurumumuza gerek ilgili kişilere karşı 
yükümlülükleri açısından Kanun’da ve ilgili 
alt düzenlemelerde çeşitli süreler belirlenmiş 
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3.1.35. COVID- 19 Kapsamında Kamuoyu Duyurusu-2 (27.03.2020)

olup, veri sorumluları tarafından bu sürelere 
riayet edilmesi önem arz etmektedir.

Bununla birlikte, ülkemizin içinde 
bulunduğu bu olağanüstü süreçte veri 
sorumluları tarafından alınan önlemler 
kapsamında farklı operasyonel uygulamalara 
(uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma vb.) 

gidildiği de dikkate alınarak, her bir başvuru 
ya da veri ihlal bildirimi özelinde, veri 
sorumlularının uymakla yükümlü oldukları 
sürelerin değerlendirilmesi açısından 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 
içerisinde bulunduğumuz olağanüstü 
koşulların gözetileceği hususu kamuoyuna 
saygıyla duyurulur.

Covid-19 ile Mücadele Sürecinde 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
Kapsamında Bilinmesi Gerekenler

Tüm dünya ve ülkemizi etkileyen COVID-19 
virüsü salgınının yayılmasını engellemek 
ve etkilerini hafifletmek adına kamu kurum 
ve kuruluşları gerekli adımları atmakta ve 
çeşitli önlemler alınması suretiyle mücadele 
etmektedir. Bu önlemlerin alındığı çoğu 
durumda özel nitelikli kişisel veriler de 
(sağlıkla ilgili veriler vb.) dâhil olmak 
üzere pek çok kişisel verinin (TC kimlik 
no, ad, adres, işyeri, seyahat bilgileri gibi) 
işlenmesi kaçınılmazdır.

Bu süreçte öncelikli olarak sağlık 
hizmetlerinin sağlanması ve kamu 
sağlığının korunması esastır. 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(Kanun) kapsamında özellikle kişilerin 
sağlık verilerinin ve diğer kişisel verilerin 
işlenmesi gerektiği durumlarda veri 
sorumluları ve veri işleyenler tarafından söz 
konusu faaliyetlerin Kanun hükümlerine 
uygun yürütülmesinin sağlanması ve veri 
güvenliğine yönelik gerekli idari ve teknik 
tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

Belirtmek gerekir ki, bu istisnai zamanlarda 
dahi veri sorumluları ve veri işleyenlerin, 
ilgili kişilerin kişisel verilerinin güvenliğini 
sağlamaları gerekmektedir. Bu nedenle 
kişisel verilerin hukuka uygun olarak 
işlenmesi ve bu konuda alınan herhangi bir 
önlemin hukukun genel ilkelerine uygun 
olması, bu çerçevede kişilerin temel hak ve 
özgürlükleri açısından geri döndürülemez 

zararların ortaya çıkmaması önemlidir. Bu 
minvalde özellikle COVID-19 virüsüne 
karşı alınan önlemler kapsamında 
gerçekleştirilen kişisel veri işleme 
faaliyetleri gerekli, amaçla bağlantılı, sınırlı 
ve ölçülü olmalıdır. Bu konuda alınan 
kararlar, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere 
halk sağlığı kuruluşlarının veya diğer ilgili 
kurum ve kuruluşların rehberliği ve / veya 
talimatları çerçevesinde olmalıdır.

Bu bağlamda veri sorumlularının başta 
sağlık verisi olmak üzere kişisel verileri 
işlerken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri 
önem arz etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin 
Temel İlkeler

6698 sayılı Kanun’da kişisel verilerin 
işlenmesinde sayılan genel (temel) ilkeler 
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun 
olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, 
belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 
işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve 
ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen 
veya işlendikleri amaç için gerekli olan 
süre kadar muhafaza edilmedir. İşlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 
hâlinde ise söz konusu kişisel veriler 
silinmeli, yok edilmeli veya anonim hâle 
getirilmelidir.

Söz konusu ilkeler, COVID-19 ile mücadele 
kapsamında tüm kişisel veri işleme 
faaliyetlerinin özünde bulunmalı ve tüm 
kişisel veri işleme faaliyetleri bu ilkelere 
uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
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Kanun’a Uygunluk

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun 5 inci maddesinde kişisel 
verilerin işlenme şartları, 6 ncı maddesinde 
ise sağlık verilerinin dâhil olduğu özel 
nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları 
belirlenmiştir.

Kanun’un 6 ncı maddesinde özel nitelikli 
kişisel verilerin ilgilinin açık rızası 
olmaksızın işlenemeyeceği belirtilmekle 
birlikte sağlık ve cinsel hayat dışındaki 
kişisel verilerin, kanunlarda öngörülen 
hâllerde, sağlık ve cinsel hayata ilişkin 
kişisel verilerin 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 
işlenebileceği düzenlenmiştir.

Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 
31/01/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı 
Kararı ile “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin 
İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması 
Gereken Yeterli Önlemler” belirlenmiştir.

Bu noktada, kişisel verilerin Kanun’un 5 
inci ve/veya 6 ncı maddesinde belirtilen 
şartlara uygun olarak işlenmesi gerektiği 
unutulmamalıdır.

Bu çerçevede, özellikle sağlık verilerinin 
işlenmesi açısından çalışanın rızasını 
alma yoluna gidilmesi tercih edilebileceği 
gibi, salgının yayılma hızı düşünülürse, 
çalışan kendi rızası ile de hastalık bildirimi 
yapabilecektir. Açık rıza dışındaki şartlar 
dâhilinde ise, sağlık verilerinin iş yeri 
hekimleri tarafından işlenmesi söz konusu 
olacaktır. Bu süreçte doğaldır ki her işlenen 
veri özel nitelikli kişisel veri de olmayabilir 
(Örneğin kişilerin son olarak seyahat 
ettikleri ülke bilgisi gibi). Bu durumlarda 
da Kanun’un 5 inci maddesinde kişisel 
veri işleme şartlarının dikkate alınması 
gerekecektir.

Öte yandan, Kanun’un 28 inci maddesinin 
(1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde kişisel 
verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, 
kamu güvenliğini, kamu düzenini veya 
ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik 
olarak kanunla görev ve yetki verilmiş 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari 
faaliyetler kapsamında işlenmesi hâlinde 
Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı 
düzenlenmiştir. Bu çerçevede, mevcut 
durum kamu güvenliğini ve kamu 
düzenini tehdit ettiğinden kişisel verilerin 
Sağlık Bakanlığı ve yukarıdaki madde 
kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından işlenmesinin önünde de bir engel 
bulunmamaktadır.

Aydınlatma Yükümlülüğü (Şeffaflık)

Bu noktada hatırlatılması gereken 
diğer önemli bir konu da işlenen kişisel 
veriler ile ilgili olmak üzere aydınlatma 
yükümlülüğünün yerine getirilmiş 
olmasıdır. Bu anlamda, kişisel verileri 
işleyen veri sorumluları, kişisel verilerin 
toplanma amacı ve ne kadar süreyle 
saklanacağı hususu da dâhil olmak üzere, 
uyguladıkları önlemler konusunda şeffaf 
olmalıdır. Bireylere kişisel verilerinin 
işlenmesi hakkında kısa, kolay erişilebilir, 
anlaşılır, açık ve sade bir dil kullanılması 
suretiyle bilgi sağlamalıdırlar.

Gizlilik

COVID-19 virüsünün yayılmasını önleme 
bağlamında, veri sorumlusu ve veri 
işleyenler tarafından başta sağlık verisi 
olmak üzere herhangi bir veri işleme 
faaliyetinde, kişisel verilerin güvenliğini 
sağlayacak gerekli idari ve teknik tedbirler 
alınmalıdır. Etkilenen kişilerin verileri açık 
ve zorunlu bir gerekçe olmaksızın herhangi 
bir üçüncü tarafa ifşa edilmemelidir.

Öte yandan, sosyal medya hesapları ve 
benzeri mecralarda sağlık verileri başta 
olmak üzere kişisel veriler ile ilgili hukuka 
aykırı olarak yapılacak paylaşımların aynı 
zamanda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 
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136 ncı maddesi kapsamında suç teşkil 
edebileceği unutulmamalıdır.

Veri Minimizasyonu

Herhangi bir veri işleme faaliyetinde olduğu 
gibi, COVID-19 virüsünün yayılmasını 
önleme amacına yönelik gerçekleştirilen 
veri işleme faaliyetleri de amaçla bağlantılı 
ve sınırlı ölçüde gerçekleştirilmeli, 
gereğinden fazla kişisel veri işlenmesinden 
kaçınılmalıdır. Hedeflenen amaca 
ulaşmak için imkân dâhilindeki en 
müdahaleci olmayan yolun tercih edilmesi 
gerekmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

•Bir sağlık kuruluşu önceden izin 
almaksızın COVID-19 ile ilgili kişilerle 
iletişim kurulabilir mi?

Yönetimlerin, COVID-19 virüsü gibi 
küresel salgın boyutuna ulaşan durumlarda 
kamu sağlığını ve kamu düzenini sağlamak 
ile ilgili yükümlülükleri bulunmaktadır. 
Kamu kurum ve kuruluşları, halk sağlığına 
yönelik ciddi tehditlerle mücadele etmek 
için ek olarak kişisel verilerin toplanmasına 
ve paylaşılmasına gerek duyabilir.

Bu çerçevede, ilgili sağlık kurum ve 
kuruluşlarının kişilere telefon, mesaj 
veya e-posta yoluyla halk sağlığı ile ilgili 
mesajlar göndermesinde Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu açısından bir engel 
bulunmamaktadır.

•Salgın sırasında kuruluşların 
personelinin çoğunun evden çalıştığı 
bilinmektedir. Evden çalışılan bu süre 
zarfında ne tür güvenlik önlemleri 
alınmalıdır?

Kişisel verilerin korunması mevzuatı, evden 
çalışmanın önünde bir engel değildir. Salgın 
sırasında personel evden çalışabilir ve kendi 
cihazlarını veya iletişim ekipmanlarını 
kullanabilir. Kişisel verilerin korunması 
mevzuatı bunu engellemez, ancak kişisel 

verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik 
gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması 
gerekmektedir.

Uzaktan çalışmanın doğurabileceği 
risklerin asgariye indirilmesi adına, 
sistemler arasındaki veri trafiğinin güvenli 
iletişim protokolleriyle gerçekleştirilmesi 
ve herhangi bir zafiyet içermemesinin 
sağlanması ile anti-virüs sistemlerinin 
ve güvenlik duvarlarının güncelliğinin 
sağlanması başta olmak üzere, her türlü 
tedbirin alınması ve kişisel verilerin 
güvenliği açısından konuya ilişkin 
çalışanların dikkatle bilgilendirilmesi 
gerekmektedir.

Ancak unutulmamalıdır ki, çalışanlar 
tarafından alınacak tedbirler Kanun 
kapsamında kişisel verilerin güvenliğinin 
sağlanması noktasında veri sorumlusunun 
yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

•Bir işveren, bir çalışanın virüs taşıdığını 
meslektaşlarına/diğer çalışanlarına 
açıklayabilir mi?

İşveren, vakalar hakkında personeli 
bilgilendirmelidir. Bilgilendirme yapılırken 
bireylerin isimlerinin verilmesinin 
gerekmeyeceği gibi gereğinden fazla 
bilgi de verilmemelidir. Koruyucu 
tedbirlerin alınması açısından virüsün 
bulaştığı çalışanın/çalışanların isminin 
açıklanmasının zorunlu olduğu hâllerde 
ilgili çalışanların bu hususta önceden 
bilgilendirilmesinde fayda görülmektedir. 
İşverenin, çalışanlarının sağlık ve 
güvenliğini sağlama ve aynı zamanda 
özen yükümlülüğünü yerine getirme 
sorumlulukları bulunmaktadır.

Bu kapsamda ilk etapta işverenler tarafından 
örneğin “…Genel Müdürlük binamızın 5. 
katında çalışan bir arkadaşımızın COVID-19 
testinin pozitif çıktığını bildirmek isteriz. 
Testi pozitif çıkan arkadaşımızın binada 
bulunduğu tarihler dikkate alınarak, 
arkadaşımızla temasta bulunan kişiler 
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tespit edilerek kendilerini durum hakkında 
bilgilendireceğiz…” şeklinde açıklamalarda 
bulunulması yoluna gidilebilir.

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi, bir kurum, 
kuruluş veya şirket içerisinde yapılacak 
duyurularda çalışanlara COVID-19 enfekte 
bir çalışanın bulunduğu, evden çalıştığı 
ya da izinde olduğu belirtilmeli; ancak 
zorunlu olmadığı sürece şirket içi seviye 
ya da ekip gibi çalışanın kim olduğunun 
tespitini doğrudan sağlayacak detaylar 
paylaşılmamalıdır.

•Bir işveren, binadaki tüm personelden ve 
ziyaretçilerden virüsten etkilenen ülkelere 
yakın dönemde gerçekleştirdikleri 
seyahatler ve ateş vb. virüs belirtileri 
hakkında bilgi talebinde bulunabilir mi?

İşverenlerin, çalışanın sağlığını korumak 
ve güvenli bir iş yeri sağlamakla ilgili 
yasal yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu 
bağlamda ve mevcut koşullarda, işverenlerin, 
çalışanlardan ve ziyaretçilerden virüsten 
etkilenen bir bölgeyi ziyaret edip etmedikleri 
ve/veya virüsün neden olduğu hastalığa 
dair belirtiler gösterip göstermedikleri 
konusunda kendilerini bilgilendirmelerini 
istemek için haklı gerekçeleri gündeme 
gelecektir.

Bilgi talebinin gereklilik ve ölçülülüğe 
bağlı ve risk değerlendirilmesine dayanan 
güçlü bir gerekçesi olması gerekir. Bu 
durumda, görevleri ile ilgili olarak 
personelin seyahatleri, işyerinde kronik 
rahatsızlığı olan ya da virüsten daha ağır 
etkilenme ihtimali bulunan kişilerin varlığı 
ve halk sağlığı yetkililerinin talimatları 
veya rehberliği gibi belirli unsurlar dikkate 
alınmalıdır.

Kişilerin kısa bir süre önce virüsten 
etkilenen bir bölgeye seyahat etmiş 
olmaları ve/veya hastalığa dair belirtiler 
göstermelerine dayanarak uygun önlemler 
almalarının istenmesi durumunda, belirli 
tavsiyelerin personel ve ziyaretçilerin 
dikkatine sunulmasında kişisel verilerin 

korunması mevzuatı açısından bir sakınca 
bulunmamaktadır.

•İşveren tarafından kamu sağlığı 
amacıyla çalışanların sağlık bilgileri 
yetkililerle paylaşılabilir mi?

Kanun’un 8 inci maddesi ve bulaşıcı 
hastalıklara ilişkin ilgili diğer kanunlarda 
yer alan hükümler çerçevesinde, bildirime 
esas bulaşıcı hastalıkları taşıyanlara ilişkin 
kişisel veriler, işveren tarafından ilgili 
makamlar ile paylaşılabilecektir.

•Salgın sırasında, kuruluşların 
geçici olarak kapatıldığı veya veri 
sorumlularının ilgili kişilerin taleplerini 
yerine getirme kapasitesinin COVID-19 
nedeniyle kısıtlandığı durumlarda, 
zaman çizelgelerine göre ilgili 
kişilerin başvurularına yanıt verme ve 
Kurumumuza karşı yükümlülükleri 
kapsamında Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen 
süreler hâlâ geçerli midir?

Kişisel verilerin korunması mevzuatı 
kapsamında Kurumumuza intikal eden 
şikâyet, ihbar ve veri ihlal bildirimleri 
ile ilgili olarak veri sorumlularının gerek 
Kurumumuza gerek ilgili kişilere karşı 
yükümlülükleri açısından Kanun’da ve ilgili 
alt düzenlemelerde çeşitli süreler belirlenmiş 
olup, veri sorumluları tarafından bu sürelere 
riayet edilmesi önem arz etmektedir.

Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen yasal 
sürelerin uzatılması söz konusu değildir, 
ancak ülkemizin içinde bulunduğu bu 
olağanüstü süreçte veri sorumluları 
tarafından alınan önlemler kapsamında 
farklı operasyonel uygulamalara (uzaktan 
çalışma, dönüşümlü çalışma vb.) gidildiği 
de dikkate alınarak, her bir başvuru ya 
da veri ihlal bildirimi özelinde, veri 
sorumlularının uymakla yükümlü oldukları 
sürelerin değerlendirilmesi açısından 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 
içerisinde bulunduğumuz olağanüstü 
koşullar gözetilecektir. 
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3.1.36. Uzaktan Eğitim Platformları Hakkında Kamuoyu Duyurusu (07.04.2020)

Uzaktan eğitim platformlarında, 
öğrencilerin ad ve soyadları gibi kişisel 
verileri ile ses ve görüntü gibi biyometrik 
veri kapsamında değerlendirilebilecek bazı 
özel nitelikli kişisel verilerinin işlendiği 
görülmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun 5 inci maddesinde kişisel 
verilerin işlenme şartları, 6 ncı maddesinde 
ise biyometrik verilerin dâhil olduğu özel 
nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları 
belirlenmiştir. Bu noktada, kişisel verilerin 
Kanun’un 5 inci ve/veya 6 ncı maddesinde 
belirtilen şartlara uygun olarak işlenmesi 
gerekmektedir.

Bununla birlikte uzaktan eğitim amacıyla 
kullanılan yazılımların birçoğunun 
bulut hizmet sağlayıcılar aracılığıyla 
hizmet verdiği ve bu yazılımlara ait veri 
merkezlerinin çoğunlukla yurt dışında 
olduğu gözlemlenmektedir. Veri merkezleri 

yurt dışında olan platformların kullanılması 
durumunda yurt dışına veri aktarımı söz 
konusu olacağından, Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nun 9 uncu maddesinde 
belirtilen şartlara uygun olmayan 
aktarımların Kanun’un ihlali anlamına 
gelebileceği unutulmamalıdır.

Bu bağlamda, uzaktan eğitim hizmeti 
amacıyla kullanılan bu platformların 
gerekli veri güvenlik tedbirlerini alıp 
almadıkları ile ilgili Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu tarafından hazırlanan “Kişisel 
Veri Güvenliği Rehberi (İdari ve Teknik 
Tedbirler) ile Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun 31/01/2018 tarihli ve 2018/10 
sayılı “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin 
İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması 
Gereken Yeterli Önlemler” Kararı göz 
önünde bulundurulmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

3.1.37. “Covid-19 İle Mücadelede Konum Verisinin İşlenmesi ve Kişilerin 
Hareketliliklerinin İzlenmesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler” Konulu Kamuoyu 
Duyurusu (09.04.2020)

Dünya genelinde yayılma gösteren 
Covid-19 (Koronavirüs) virüsünün neden 
olduğu hastalıktan korunmak adına ülkemiz 
de dâhil olmak üzere tüm devletlerin çeşitli 
önlemlere ve tedbirlere başvurdukları 
bilinmektedir. Bu noktada, karantina, sosyal 
mesafe ve sosyal izolasyon gibi geleneksel 
tedbirlerin yanında, teknolojik imkânlardan 
yararlanıldığı da görülmektedir. 

Bu kapsamda, çeşitli ülkelerde 
koronavirüsün yayılımını önlemek amacıyla; 
mobil uygulamalar vb. yöntemlerle; bu 
hastalığı taşıyan veya taşıma riski bulunan 
kişilerle temasa geçenlerin tespit edilmesi, 
virüsün yayılma haritası çıkartılarak tedavi 
ve karantina uygulanması, karantinaya 
alınanların kontrolü, sokağa çıkma 
yasağının uygulanması, kalabalık yerlerin 
tespiti gibi amaçlarla ilgili kişilerin sağlık, 

konum ve iletişim bilgileri gibi kişisel 
verileri işlenmektedir.

Salgın hastalık vb. durumlarda toplum 
sağlığının korunması ve böylece kamu 
düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanmasını 
teminen yetkili kurum ve kuruluşlarca bu 
tür yöntemlere başvurulması yasal olarak 
mümkündür. Böyle durumlarda kişisel 
verilerin güvenliğinin gözetilmesi gerektiği 
de tartışmasızdır.

Bu çerçevede, konum verilerinin ve kişilerin 
hareketliliklerinin izlenmesi gibi kişisel 
verilerin işlenmesinin hukuka uygun olması 
için, bu faaliyetlerin veri koruma hukukuna 
egemen olan temel ilkeler çerçevesinde 
gerçekleştirilmesi gerekmekte olup konunun 
hukukumuz açısından değerlendirilmesinde 
fayda görülmüştür.
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Konum verisi, Elektronik Haberleşme 
Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi 
ve Gizliliğinin Korunması Hakkında 
Yönetmelikte “Kamuya açık elektronik 
haberleşme hizmeti kullanıcısına ait bir 
cihazın coğrafi konumunu belirleyen ve 
elektronik haberleşme şebekesinde veya 
elektronik haberleşme hizmeti aracılığıyla 
işlenen belirli veri” olarak tanımlanmakta 
olup, gerçek kişileri belirlenebilir kılan 
konum verisinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) 
kapsamında kişisel veri olduğu açıktır.

Konum verisinin ilgili kişi ile 
ilişkilendirilerek kullanılmasının gerekli 
olduğu durumlarda;

6698 sayılı Kanun’un 28 inci maddesinin 
(1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde, kişisel 
verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, 
kamu güvenliğini, kamu düzenini veya 
ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik 
olarak kanunla görev ve yetki verilmiş 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari 
faaliyetler kapsamında işlenmesi hâlinde 
Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı 
düzenlenmiştir.

Bu noktadan hareketle salgın hastalık 
gibi kamu düzeni ve kamu güvenliğini 
tehdit eden durumlarda bu tehdidi ortadan 
kaldırabilmek amacıyla salgın hastalık 

teşhisi konmuş kişilerin bulaşıcılığının 
sürdüğü dönemde izolasyonlarının 
temin edilmesine, genel nüfusun konum 
verilerinin işlenmesi suretiyle kalabalık 
alanların tespit edilmesine ve bu kapsamda 
önlemler geliştirilmesine yönelik olarak 
yetkili kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından gerçekleştirilecek veri işleme 
faaliyetleri Kanun’un 28 inci maddesinin (1) 
numaralı fıkrasının (ç) bendi kapsamında 
değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, Covid-19’un sebebiyet 
verdiği salgın hastalığın kamu güvenliğini 
ve kamu düzenini tehdit etmesi sebebiyle 
hastalığın yayılımını engellemek amacıyla 
konum verisinin anılan madde hükmü 
kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından işlenmesinin önünde bir engel 
bulunmamaktadır.

Diğer taraftan kişilerin konum verilerinin 
sağlık durumlarıyla ilişkilendirilmek 
suretiyle işlenmesi sürecinde söz konusu 
verilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesi 
hâlinde ilgili kişiler bakımından ciddi 
zararlar ortaya çıkabileceği dikkate alınarak, 
ilgili kurum ve kuruluşların kişisel verilerin 
güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli her 
türlü teknik ve idari tedbirleri almaları ve bu 
verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin 
ortadan kalkması hâlinde söz konusu 
kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi 
unutulmamalıdır. 
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3.1.38. Bağlayıcı Şirket Kuralları Hakkında Kamuoyu Duyurusu (10.04.2020)

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması, 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanununun (6698 sayılı Kanun) 9 uncu 
maddesi ile düzenlenmektedir. Anılan 
madde hükmüne göre, kişisel verinin 
aktarılacağı ülkede yeterli korumanın 
bulunmaması durumunda kişisel veriler, 
Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri 
sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı 
olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu’nun (Kurul) izninin 
bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası 
aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. 

Bilindiği üzere Kurul, Türkiye’de yerleşik 
veri sorumlusu tarafından yeterli veri 
koruması bulunmayan ülkelerde yerleşik 
veri sorumlusuna/veri işleyene kişisel 
verilerin aktarımında, ilgili tarafların 
yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt 
etmelerine imkân sağlayan yöntemlerden 
birini “Taahhütnameler” olarak belirlemiş 
ve taraflarca hazırlanarak Kurul onayına 
sunulacak Taahhütnamelerde bulunması 
gereken asgari unsurları da belirleyerek 
ilan etmişti. Bu kapsamda söz konusu 
taahhütnamelerin Kurul tarafından 
onaylanması akabinde yurt dışına veri 
aktarımı mümkün olabilmektedir. 

Bununla birlikte söz konusu 
taahhütnameler, genellikle şirketler arasında 
gerçekleştirilecek iki taraflı veri aktarımlarını 
kolaylaştırmakla birlikte çok uluslu 
şirket toplulukları arasında yapılacak veri 
aktarımları bakımından uygulama pratiğini 
sağlamakta yetersiz kalabilmektedir. Bu 
nedenle Kurul tarafından, söz konusu 
şirketler arasında gerçekleştirilecek 
uluslararası veri aktarımlarında kullanılmak 
üzere diğer bir yöntem olarak da “Bağlayıcı 
Şirket Kuralları” belirlenmiştir. 

Bağlayıcı Şirket Kuralları, yeterli 
korumanın bulunmadığı ülkelerde faaliyet 
gösteren çok uluslu grup şirketleri için 
kişisel verilerin yurt dışına aktarımında 
kullanılan ve yeterli bir korumanın yazılı 
olarak taahhüt edilmesini sağlayan veri 
koruma kurallarıdır. Bu kapsama giren 
şirketlerin, ilgili formu doldurup gerekli 
talimatları izleyerek Kuruma, Bağlayıcı 
Şirket Kuralları başvurusu yapması 
gerekmektedir. 

6698 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (2) 
numaralı fıkrasının (b) bendi gereğince, söz 
konusu başvurular Kurul’un iznine tabidir. 

Karar Tarihi :22/04/2020

Karar No :2020/315

Konu Özeti :Dernek, vakıf ve 
sendikaların Veri Sorumluları Siciline kayıt 
yükümlülüğünden istisna tutulması

I. Kararın Konusu ve Hukuki Dayanağı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun (6698 sayılı Kanun) 16 ncı 
maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer 
alan “Kişisel verileri işleyen gerçek ve 

tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan 
önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak 
zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin 
niteliği, sayısı, veri işlemenin Kanun’dan 
kaynaklanması veya üçüncü kişilere 
aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek 
objektif kriterler göz önüne alınmak 
suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları 
Siciline kayıt zorunluluğuna istisna 
getirilebilir.” hükmüne göre kural olarak 
kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 
Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt 
yükümlülüğü bulunmakla birlikte Kişisel 

3.1.39. “Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri 
Sorumluları” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/04/2020 Tarihli ve 
2020/315 Sayılı Kararı (07.05.2020)
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Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından 
bu yükümlülüğe istisna getirilebilmektedir.

6698 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesinin 
verdiği yetkiye dayanarak Sicile kayıt 
yükümlülüğüne istisna getirilen veri 
sorumluları ile ilgili 02.04.2018 tarihli ve 
2018/32 sayılı Kurul kararı ile;

1.Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası 
olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan 
yollarla kişisel veri işleyenler,

2.18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik 
Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,

3.04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı 
Dernekler Kanunu’na göre kurulmuş 
derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 
sayılı Vakıflar Kanunu’na göre kurulmuş 
vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu’na göre kurulmuş sendikalardan 
yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, 
faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi 
çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve 
bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,

4.22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi 
Partiler Kanunu’na göre kurulmuş siyasi 
partiler,

5.19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,

6.1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 
Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet 
gösteren Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna 
tutulmuştur.

Anılan Kurul kararının 3 üncü maddesinde 
yer alan “04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı 
Dernekler Kanunu’na göre kurulmuş 
derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 
sayılı Vakıflar Kanunu’na göre kurulmuş 
vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu’na göre kurulmuş sendikalardan 

yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına 
uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve 
sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, 
mensuplarına ve bağışçılarına yönelik 
kişisel veri işleyenler” ifadesinin kapsamı, 
yorumlanması ve uygulamada yaşanan bazı 
tereddütler nedeniyle Kuruma iletilen görüş 
taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda;

•Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna 
getirilen 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 
sayılı Kurul kararının 3 üncü maddesinde 
yer alan “04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı 
Dernekler Kanunu’na göre kurulmuş 
derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 
sayılı Vakıflar Kanunu’na göre kurulmuş 
vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu’na göre kurulmuş sendikalardan 
yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına 
uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve 
sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, 
mensuplarına ve bağışçılarına yönelik 
kişisel veri işleyenler.” ifadesinin “yalnızca 
ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet 
alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri 
işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve 
sendikalar” şeklinde değiştirilmesinin,

•Anılan Kararın Kurum internet sayfası 
ve Resmî Gazete’de yayımlanmasının 
gerektiği kanaatine varılmıştır.

II. Sonuç

6698 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesi 
gereği Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna 
getirilen 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 
sayılı Kurul kararının 3 üncü maddesinde 
yer alan dernek, vakıf ve sendikalarla ilgili 
istisna hususundaki başvurular üzerine 
Kurul tarafından yapılan değerlendirme 
sonucunda;

•Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna 
getirilen 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 
sayılı Kurul kararının 3 üncü maddesinde 
yer alan “04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı 
Dernekler Kanunu’na göre kurulmuş 
derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 
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sayılı Vakıflar Kanunu’na göre kurulmuş 
vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu’na göre kurulmuş sendikalardan 
yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, 
faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi 
çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve 
bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler.” 

ifadesinin “yalnızca ilgili mevzuat ve 
amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı 
olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de 
yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” olarak 
değiştirilmesinin,

•Anılan Kararın Kurum internet sayfası 
ve Resmî Gazete’de yayımlanmasının 
kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. 

3.1.40. VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Kamuoyu Duyurusu 
(23.06.2020)

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını 
nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak 
kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü 
çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle 
veri sorumlularınca kişisel veri işleme 
envanteri hazırlama çalışmalarının 
yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline 
(Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde 
yerine getirilemediği gerekçesiyle Sicile 
kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından 
Kuruma intikal ettirilen taleplerin 
değerlendirilmesi neticesinde Kişisel 
Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 
tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile; 

•Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık 
mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok 
olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile 
yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri 

sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü 
yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 
30.09.2020 tarihine, 

•Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık 
mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup 
ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel 
veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri 
sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü 
yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 
31.03.2021 tarihine,

•Kamu kurum ve kuruluşu veri 
sorumlularının Sicile kayıt  yükümlülüğünü 
yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 
31.03.2021 tarihine, kadar uzatılmasına, 

•Anılan kararın Kurum internet sayfasında 
duyurulması ve Resmi Gazete’de 
yayımlanmasına oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu, Kanun’a ilişkin ikincil mevzuat 
ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 
vermiş olduğu kararlar çerçevesinde, veri 
sorumlularının bir takım yükümlülükleri 
bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerden birisi 
de, Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan 
aydınlatma yükümlülüğüdür.

Aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları 
için bir yükümlülük olmakla birlikte 
kişisel verisi işlenen gerçek kişiler için 
de bir haktır. İlgili kişinin, işlenen kişisel 
verileri hakkında bilgilendirilmesini ifade 
eden aydınlatma yükümlülüğü, kişisel veri 
işlemenin hukuka uygun şekilde yerine 
getirilebilmesi için olmazsa olmaz bir şarttır.

3.1.41. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Hakkında Kamuoyu 
Duyurusu (26.06.2020)
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Aydınlatma yükümlülüğünün yerine 
getirilmesi, ilgili kişinin talebine bağlı 
bir yükümlülük değildir. Ayrıca veri 
sorumlusu, kişisel veri işlerken ilgili 
kişinin açık rızasının ya da diğer kişisel 
veri işleme şartlarından birinin bulunması 
durumlarının her birinde aydınlatma 
yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Çünkü 
aydınlatma yükümlülüğü, gerek açık rıza 
gerekse de Kanun’da sayılan diğer kişisel 
veri işleme şartlarından bağımsız olarak 
her durumda yerine getirilmesi gereken bir 
yükümlülüktür.

Kurumumuza yapılan ihbar ve şikâyet 
başvuruları üzerine ilgili veri sorumlularınca 
Kuruma iletilen bilgi ve belgeler üzerinden 
veya Kurulca inceleme ve araştırma 
yapılması öngörülen diğer dokümanlar 
üzerinden yapılan değerlendirme 
sonucunda;

•Aydınlatmanın, veri sorumlusu tarafından 
kişisel verilerin ilgili kişiden elde edilmesi 
sırasında yapılmadığı, sonradan yapıldığı 
veya hiç yapılmadığı,

•Aydınlatma içeriğinin, 6698 sayılı 
Kanun’un 10 uncu maddesinde sayılan 
hususları kapsar nitelikte olmadığı,

•Aydınlatmada; kişisel veri işleme amacının, 
işleme faaliyeti ile sınırlı, belirli, açık 
veya meşru olmadığı, gelecekte gündeme 
gelmesi muhtemel başka amaçlar için kişisel 
verilerin işlenebileceği kanaatini uyandıran 
ifadelerin kullanıldığı,

•Aydınlatmanın asgari unsurlarından olan 
“hukuki sebep” ile “işleme amacı”nın aynı 
anlamda kullanıldığı veya hukuki sebep 
unsuruna hiç yer verilmediği,

• Aydınlatma amacıyla kullanılan metinlerde 
anlaşılır, açık ve sade bir dil kullanılmadığı, 
genel nitelikte, farklı anlaşılmaya müsait, 
eksik, ilgili kişileri yanıltıcı ve yanlış 
bilgilere yer verildiği,

•Aydınlatma sürecinde, aktarım amacına 
ve aktarılan alıcı grubu ya da gruplarına 

yeterince yer verilmediği,

•Aydınlatma metinlerinin, genellikle işleme 
faaliyeti ile sınırlı olmayan, veri sorumlusu 
için genel veri işleme belgesi niteliğinde 
olan “gizlilik politikaları” veya “veri işleme 
politikaları” olduğu,

•Aydınlatma metinlerinin, ilgili kişi 
tarafından kolayca erişilebilecek bir 
platformda sunulmadığı,

•Katmanlı aydınlatma yöntemi tercih 
edildiğinde, ilgili kişilerin ayrıntılı bilgi 
için başka bir mecraya yönlendirilmesinden 
önce, ilk aşamada temel bilgilerin 
sunulmadığı, detaylı aydınlatmaya erişim 
için uygun yol ve yöntemlerin izlenmediği, 
genellikle gizlilik politikaları veya veri 
işleme politikalarına yönlendirildiği,

•Açık rıza ve aydınlatmanın aynı metin 
veya platformda aynı başlık altında birlikte 
sunulduğu,

•Aydınlatma yapıldığına dair onayın talep 
edildiği ve onayın verilmemesi durumunda 
hizmetin sunulmadığı

gibi eksiklik ve mevzuata aykırılıkların 
bulunduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu eksiklik ve mevzuata aykırılıklar 
nedeniyle veri sorumlularının Kanun’da 
belirtilen yaptırımlarla karşılaşmamaları 
için aydınlatma yükümlülüğünü yerine 
getirirken aşağıdaki hususlara da özellikle 
dikkat etmesi gerekmektedir:

a)Aydınlatma yükümlülüğünün yerine 
getirildiğinin ispatı veri sorumlusuna aittir.

b)Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin 
ilgili kişiden elde edilmesi esnasında veri 
sorumlusu veya yetkilendirdiği kişilerce 
yerine getirilmelidir.

c)Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında 
yapılacak bilgilendirmenin asgari olarak, 
Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan 
“veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin 
kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla 
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işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere 
ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel 
veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi 
ile Kanun’un 11 inci maddesinde sayılan 
ilgili kişi hakları” hususları içermesi 
gerekmektedir.

d)10.03.2018 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün 
Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Tebliğ’e göre; kişisel 
verilerin fiili imkânsızlık veya ilgili kişiye 
ulaşılamaması nedeniyle ilgili kişiden 
elde edilmemesi durumunda ise, kişisel 
verilerin elde edilmesinden itibaren makul 
bir süre içerisinde veya kişisel verinin 
ilgili kişiyle iletişim amacıyla kullanılacak 
olması durumunda ilk iletişim kurulması 
esnasında, kişisel verilerin aktarılacak 
olması hâlinde ise, en geç kişisel verilerin 
ilk kez aktarımının yapılacağı esnada ilgili 
kişiye yönelik aydınlatma yükümlülüğünün 
yerine getirilmesi gerekmektedir.

e)Aydınlatma yükümlülüğü yerine 
getirilirken açıklanacak olan kişisel veri 
işleme amacının, işleme faaliyeti ile sınırlı, 
belirli, açık ve meşru olması gerekmektedir. 
Gelecekte gündeme gelmesi muhtemel 
başka amaçlar için kişisel verilerin 
işlenebileceği kanaatini uyandıran ifadeler 
kullanılmamalıdır.

f)Aydınlatma yükümlülüğü yerine 
getirilirken kullanılacak metinlerde anlaşılır, 
açık ve sade bir dil kullanılmalıdır. Ayrıca 
genel nitelikte, muğlak, eksik, yanıltıcı ve 
yanlış bilgilere yer verilmemelidir.

g)“İşleme amacı” ile “hukuki sebep”in 
aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken 
ilgili kişilere yapılacak bildirimde yer 
alması gereken ayrı ayrı unsurlar olduğu ve 

veri toplamanın “hukuki sebebi” ifadesiyle, 
kişisel verilerin Kanun’un 5 ve 6 ncı 
maddelerinde belirtilen işleme şartlarından 
hangisine dayanılarak işlendiğinin 
kastedildiği unutulmamalıdır.

h)İşleme faaliyeti ile sınırlı olmayan, veri 
sorumlusu için genel veri işleme belgesi 
niteliğinde olan gizlilik politikaları veya 
veri işleme politikaları, aydınlatma metinleri 
olarak kullanılmamalıdır.

i)Aydınlatmanın kolayca erişilebilir ve 
fark edilebilir olmasına dikkat edilmeli, 
ilgili kişilerin aydınlatmaya erişimini 
zorlaştıracak yöntemler kullanılmamalıdır.

j)Kişisel verilerin aktarımının söz konusu 
olduğu durumlarda, aktarımın amacına 
ve aktarılan alıcı grubu ya da gruplarına 
aydınlatmada ayrıca yer verilmelidir.

k)Katmanlı aydınlatma yöntemi tercih 
ediliyorsa, ilgili kişilerin ayrıntılı bilgi için 
başka bir mecraya yönlendirilmesinden 
önce, ilk aşamada temel bilgilerin (örneğin 
veri sorumlusunun kimliği ve veri işlemenin 
amacı) sunulduğundan emin olunmalı, 
yönlendirilen metinlerin işleme faaliyeti 
ile sınırlı içeriğe sahip olduğuna dikkat 
edilmelidir.

Bu kapsamda veri sorumlularının, 
aydınlatma yükümlülüğünü yerine 
getirirken 6698 sayılı Kanun, Aydınlatma 
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde 
Uyulacak Usul ve Esaslar Tebliği ile Kurum 
internet sayfasında yayımlanmış olan Kurul 
kararları ve Kurumumuzca hazırlanmış 
olan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 
Getirilmesi Rehberine göre hareket edilmesi 
gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
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Kurumumuza ilgili kişilerin ad ve 
soyadları ile arama motorları üzerinden 
yapacakları aramalar neticesinde çıkan 
sonuçların indekslenmeyecek şekilde teknik 
düzenlemeye tabi tutulması hususunda 
iletilen ve “Unutulma Hakkı” kapsamında 
değerlendirilmesi talep edilen başvuruların 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 
değerlendirilmesi neticesinde Kurulun 
23.06.2020 tarih ve 2020/481 sayılı Kararı 
ile;

•Kurumumuza intikal eden başvurulara 
konu “Unutulma Hakkı”nın bir üst kavram 
olarak ele alınmak suretiyle Anayasanın 20 
nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü 
ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun (Kanun) 4 üncü, 7 nci ve 
11 inci maddelerinde ve Kişisel Verilerin 
Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim 
Hâle Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 
inci maddesinde yer verilen düzenlemeler 
çerçevesinde değerlendirildiğine,

•Kurumumuza yapılan başvurularda yer 
verilen arama motorlarından ad ve soyadı 
ile yapılan aramalarda kişinin kendisiyle 
bağlantılı sonuçlara ulaşılmamasını isteme 
hakkının indeksten çıkarılma talebi olarak 
nitelendirildiğine,

•Arama motorlarının, üçüncü taraflara ait 
internette topladıkları verilerin işlenmesinin 
amaç ve vasıtalarını belirledikleri göz 
önünde bulundurularak Kanun’un 3 üncü 
maddesinde yer verilen tanım çerçevesinde 
veri sorumlusu olarak kabul edilmesine,

•Arama motorunun işletmecisinin 
otomatik, düzenli ve sistematik olarak 
internette yayınlanan bilgiyi bulduğu, 
daha sonra kendi indeksleme programları 
çerçevesinde alıp, kaydedip, organize ettiği 
kişisel verileri arama sonuçlarının listesi 
formunda düzenlediği, sunucuları üzerinde 
sakladığı, belirli durumlarda açıkladığı ve 

kullanıcılarına sunduğu dikkate alındığında 
arama motorları tarafından gerçekleştirilen 
faaliyetlerin Kanun’un 3 üncü maddesi 
kapsamında ‘kişisel veri işleme” faaliyeti 
olarak değerlendirilmesine,

• Kanun’un başvuru ve şikâyet hakkına ilişkin 
hükümlerinde belirtilen usul ve süreler esas 
alınarak ilgili kişilerin, arama sonuçlarının 
indeksten çıkarılmasına yönelik talepleri 
ile ilgili olarak öncelikle arama motorlarına 
başvuruda bulunmaları, veri sorumlusu 
arama motorlarının söz konusu talepleri 
reddetmeleri veya başvuru sahibine cevap 
vermemeleri hâlinde ilgili kişilerce Kurula 
şikâyette bulunabileceklerine,

•İlgili kişilerce yapılacak başvurunun şekli 
ve istenilecek bilgi ve belgelerin arama 
motorları tarafından belirleneceğine,

•İlgili kişinin arama motorları üzerinden 
kendi adı ve soyadı ile yapacağı bir 
arama sonucunda gösterilen sonuçların 
indeksten çıkarılmasına yönelik yapılacak 
değerlendirmede, ilgili kişinin temel hak ve 
özgürlükleri ile kamunun söz konusu bilgiyi 
edinmesinden sağlayacağı menfaatler 
arasında bir denge testi yapılmasına, yarışan 
menfaatlerden hangisinin ağır bastığının 
gözetilmesine ve bu değerlendirme 
yapılırken öncelikli olarak aşağıda belirtilen 
linkte yer verilen açıklamaların dikkate 
alınmasına ancak bu konudaki şikâyetlerin 
değerlendirme sürecinde dikkate alınacak 
kriterlerin bunlarla sınırlı olmayacağına, her 
somut olay özelinde Kurulca ilave ölçütlerin 
de gündeme gelebileceğine,

•İlgili kişilerin, arama motorları üzerinden 
kendi ad ve soyadları ile yapılacak aramalar 
neticesinde gösterilen sonuçların indeksten 
çıkarılmasına yönelik taleplerinin veri 
sorumlusu arama motorları tarafından 
reddedilmesi veya taleplerine cevap 
verilmemesi hâlinde Kurula başvuruda 

3.1.42. Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda 
Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına Yönelik Talepler Hakkında Kamuoyu 
Duyurusu (17.07.2020)
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bulunulurken aynı zamanda doğrudan 
yargı yoluna başvurmalarının da mümkün 
bulunduğuna,

•Bu kararda yer alan usul ve esasların arama 
motoru işleticisi şirketlere bildirilmesine ve 
ilgili kişilerce internet siteleri üzerinden 
unutulma hakkının uygulanabilmesini 
teminen iletişim kanallarının ülkemiz 
vatandaşları tarafından da kullanılabilmesine 
yönelik gerekli aksiyonların alınmasının 
sağlanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

EKLER:

1-Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama 
Motorları Üzerinden Yapılan 
Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten 
Çıkarılmasına Yönelik Talepler ile 
ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 
2020/481 Sayılı Kararı

2-Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama 
Motorları Üzerinden Yapılan 
Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten 
Çıkarılmasına İlişkin Değerlendirmede 
Dikkate Alınacak Kriterler 

Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları 
Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan 
Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına 
Yönelik Talepler ile ilgili olarak Kişisel 
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Kurumumuza intikal eden muhtelif 
başvurularda, ilgili kişilerin medya 
kuruluşlarına ait çeşitli internet sitelerinde yer 
alan haberlerde geçen isim ve soy isimlerinin 
ya da haberlerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (Kanun) hükümleri 
kapsamında silinmesinin talep edildiği, 
bunun yanı sıra bazı başvurularda ise söz 
konusu gazete arşivlerinin arama motorları 
tarafından indekslenmeyecek şekilde teknik 
düzenlemeye tabi tutulması hususunda 
gerekli kararların alınmasının istenildiği 
görülmekte olup Kurumumuza intikal eden 
bu yöndeki taleplerin “Unutulma Hakkı” 
kapsamında bir bütün olarak Kurulumuzca 
değerlendirilmesi gereği hasıl olmuştur.

Unutulma hakkının çeşitli yargı kararları 
ve uluslararası kurumların organlarının 
görüşleri doğrultusunda literatürde, 
“bireyin geçmişte hukuka uygun olarak 
yayılmış ve doğru nitelikteki bilgilerinin 
zamanın geçmesine bağlı olarak 
erişimden kaldırılmasını ya da gündeme 
getirilmemesini talep edebilmesi” olarak 
tanımlandığı görülmektedir.

Bilindiği üzere Anayasa’nın 20 nci 
maddesine 2010 Anayasa değişikliği ile 
eklenen “... 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 
Kanun’da öngörülen hâllerde veya kişinin 
açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla 
düzenlenir.” hükmü ile bireylere kişisel 
verilerin silinmesini talep etme hakkı 
tanınmaktadır.

Öte yandan, Kanun’un “Genel İlkeler” 
başlıklı 4 üncü maddesinde kişisel verilerin 
işlenmesinde uyulması zorunlu ilkeler 
arasında doğru ve gerektiğinde güncel olma, 
belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ve 
kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen 
veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre 
kadar muhafaza edilmesi sayılmış, ayrıca 
Kanun’un 11 inci maddesinin (1) numaralı 
fıkrasının (e) bendinde ilgili kişiye kişisel 
verilerin silinmesini veya yok edilmesini 
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isteme hakkının tanındığı, 7 nci maddesinde 
ise kişisel verilerin silinmesi, yok 
edilmesi veya anonim hâle getirilmesinin 
düzenlendiği, mezkûr hükümde; Kanun ve 
ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak 
işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 
hâlinde kişisel verilerin resen veya ilgili 
kişinin talebi üzerine veri sorumlusu 
tarafından silineceği, bu hususta diğer 
kanunlarda yer alan hükümlerin saklı 
olduğu ve buna ilişkin usul ve esasların 
ise yönetmelikle düzenleneceğinin hükme 
bağlandığı görülmektedir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi 
veya Anonim Hâle Getirilmesi Hakkında 
Yönetmelik’in 8 inci maddesinde kişisel 
verilerin silinmesinin kişisel verilerin ilgili 
kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve 
tekrar kullanılamaz hâle getirilmesi işlemi 
olarak tanımlandığı ve veri sorumlusunun 
bunu sağlamaya yönelik olarak gerekli 
her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla 
yükümlü olduğu belirtilmektedir.

Diğer taraftan Kanun’un yürürlüğe 
girmesinden önce dahi “unutulma hakkı”nın 
yargı kararlarına konu olduğu, internet haber 
arşivinde bulunan bir haberin içeriğinin 
yayından kaldırılması talebine ilişkin olarak 
Anayasa Mahkemesi’nin 03.03.2016 tarihli 
ve 2013/5653 Başvuru Numaralı Kararında, 
“bireyin geçmişte haber yapılmış ve gerçeğe 
aykırılığı ileri sürülmemiş davranışlarının 
artık hatırlanmasının engellenmesi”nin 
hukuki mesele olarak ortaya konulduğu, 
internet haber arşivlerindeki kişisel 
verilere erişimin engellenerek kişilerin 
yaptıklarının unutulmasının sağlanması 
yönündeki talebin unutulma hakkı olarak 
nitelendirildiği, ayrıca kararda; “Başvuru 
tarihi itibarıyla söz konusu haberin yaklaşık 
on dört yıl önceki bir olaya ilişkin olduğu 
ve böylelikle güncelliğini yitirdiği açıktır. 
İstatistiki ve bilimsel amaçlar yönünden 
de yukarıda ifade edilen gerekçelerle bu 
bilgilere internet ortamında kolaylıkla 
ulaşılmayı gerekli kılan bir neden 

bulunmamaktadır. Bu bağlamda kamu 
yararı bakımından siyasi veya medyatik 
bir kişiliğe sahip olmayan başvurucu 
hakkında internet ortamında yayınlanan 
haberlerin kolaylıkla ulaşılabilirliğinin 
başvurucunun itibarını zedelediği açıktır.” 
denilmek suretiyle unutulma hakkının nasıl 
ele alınması gerektiğine ilişkin kriterler 
belirlenerek haberlerin kişinin Anayasa’nın 
17 nci maddesinde güvence altına alınan 
şeref ve itibarın korunması hakkını ihlal 
ettiğine karar verilmiştir.

Kararda ayrıca unutulmayı etkin kılacak 
yöntemlerden de söz edildiği, buna göre, 
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanun’un 9 uncu maddesinde 
erişimin engellenmesinin kapsamının kişilik 
hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, 
bölüm ile ilgili olarak (URL vb.) içeriğe 
erişimin engellenmesi yöntemiyle verileceği 
ve zorunlu olmadıkça internet sitesinde 
yapılan yayının tümüne yönelik erişimin 
engellenmesine karar verilemeyeceği 
belirtilmiş olup buna ek olarak, “... alınacak 
tedbirlerin kişinin şeref ve itibarına yönelik 
müdahaleleri unutulma hakkı gereğince 
engellemek için arşivde arama yapmaya 
imkân tanıyan haber ile kişi arasında ilişki 
kuran kişisel verilerin silinmesi, haberin 
anonim hâle getirilmesi, haber içeriğinin bir 
kısmına erişimin engellenmesi gibi birçok 
yöntem benimsenebilir. Bu bağlamda 
yargının görevinin, İnternet ortamının 
sağladığı kolaylıkla zamanla kişilerin 
itibarına yönelik müdahale oluşturan 
haberleri tamamen ortadan kaldırarak 
geçmişte meydana gelmiş olayların yeniden 
yazılmasını sağlamak olmadığı dikkate 
alınmalıdır. İnternet haber arşivinin bir 
bütün olarak basın özgürlüğünün koruması 
altında olduğu unutulmamalıdır...” denilmek 
suretiyle kişisel verilerin silinmesine ve 
anonim hâle getirilmesine yapılan atıfla 
erişimin kısmi olarak engellenmesi ve kişi 
ile haber arasında bağlantının koparılması 
yollarıyla söz konusu hakla basın özgürlüğü 
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arasında nasıl denge kurulabileceğinin 
gösterildiği, burada Kanun’un yürürlüğe 
girmesinden önce silme ve anonim hâle 
getirmenin unutulma hakkını hayata 
geçirmeye yönelik bir yöntem olarak ifade 
edilmesinin önemli olduğu, zira Yüksek 
Mahkeme kararında unutulma hakkına bir 
üst kavram olarak yaklaşıldığı, silme ve 
anonim hâle getirmeyi ise bu hakkı tesis 
etmeye yönelik bir yol olarak sunulduğu 
anlaşılmaktadır.

Yine davacının isminin rumuzlanmadan 
bir kitapta yer almasına ilişkin olarak 
verilmiş olan Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu’nun 17.06.2015 tarihli E:2014/4-
56, K:2015/1679 sayılı Kararında unutulma 
hakkının; üstün bir kamu yararı olmadığı 
sürece, dijital hafızada yer alan geçmişte 
yaşanılan olumsuz olayların bir süre sonra 
unutulmasını, başkalarının bilmesini 
istemediği kişisel verilerin silinmesini ve 
yayılmasının önlenmesini isteme hakkı 
olarak ifade edildiği, bireyin geçmişinde 
yaşadığı olumsuz etkilerden kurtularak 
geleceğini şekillendirebilmesinin bireyin 
yararına olduğu gibi toplumun kalitesinin 
gelişmişlik seviyesinin yükselmesine 
de etkisinin tartışılmaz olduğu ifade 
edilerek unutulma hakkının gereği gibi 
sağlanmasının bireye faydası olduğu kadar 
topluma da faydası olduğunun vurgulandığı, 
bunun da ötesinde kararda unutulma hakkı 
tanımlarına bakıldığında her ne kadar dijital 
veriler için düzenlenmiş ise de, bu hakkın 
özellikleri ve bu hakkın insan haklarıyla 
arasındaki ilişkisi dikkate alındığında; 
yalnızca dijital ortamdaki kişisel veriler 
için değil, kamunun kolayca ulaşabileceği 
yerde tutulan kişisel verilere yönelik olarak 
da kabul edilmesi gerektiğinin ifade edildiği 
görülmektedir.

Unutulma hakkına ilişkin olarak Kanun’un 
yürürlüğe girmesinin ardından verilen 
Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 05.06.2017 
tarihli E:2016/15510, K:2017/5325 sayılı 
kararında; bir internet sitesinde yer alan 
haberin güncellik değerini yitirdiği, 

dolayısıyla haberin o tarihte “gerçeklik 
ve doğruluk” kriterlerini karşılamasının 
artık bir önemi kalmadığı, adı geçen 
habere istenildiği zaman ulaşılmasının, 
toplum açısından yanlış algılamaya yol 
açabileceği, haberin yayında kalmasının 
toplumun ilerlemesi, gelişmesi için bir 
katkı sağlamayacağı, kamu yararına 
toplum hafızasında yer etmesi gibi bir 
etkisi olmadığı, haberin içeriğini oluşturan 
kişilerin toplumu temsil ve topluma hizmet 
etme gayesiyle seçilmiş veya atanmış 
siyasilerden olmadığı gibi, topluma kendini 
anlatma ve toplumu aydınlatma gayesiyle 
eser veren sanatçılardan veya aydınlardan 
da olmaması nedeniyle suç geçmişlerine 
dair bilgilerin kamuyu ilgilendirmediği 
belirtilerek unutulma hakkının ifade ve 
basın özgürlüğüne üstün tutulduğu, ayrıca 
kararda Kanun’a atıf yapılmasa da unutulma 
hakkının kişisel verilerin korunması hakkı 
içinde ele alındığı anlaşılmaktadır.

Uluslararası hukukta unutulma hakkı 
Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve 
Avrupa Birliği sistemleri yönünden ele 
alındığında öncelikle ilk iki sistem içinde 
mevzuat düzeyinde unutulma hakkının 
tanımlanmadığı, ancak anılan kurumların 
mevzuatlarında yer alan özel hayata saygı, 
şöhretin korunması, kişisel bilgilerin 
gizliliği gibi bazı haklar üzerinden unutulma 
hakkına ilişkin sonuçlara ulaşılan kararlara 
ya da raporlara rastlandığı görülmektedir. 
Öte yandan;

•Avrupa Birliği Adalet Divanının (ABAD) 
2014 yılında verdiği Google İspanya 
kararında özetle; arama motorunda yapılan 
aramada çıkan sonuçların “geçersiz, eksik, 
tamamen ilgisiz veya sonradan ilgisiz hâle 
gelmiş” ise arama motorları tarafından 
internet ortamına yüklenen amacını aşan 
söz konusu kişisel verilerin ve buna ilişkin 
sonuç listesinde yer alan bilgilerin silinmesi 
gerektiğinin belirtildiği, kararda ayrıca 
ilke olarak kişinin özel hayatının gizliliği 
hakkının, arama motorunun ekonomik çıkarı 
ile söz konusu kişi adına yapılan arama 
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üzerine kamunun bilgiye erişim hakkının 
diğer bir ifadeyle bilgi alma hakkının 
üzerinde olduğu, bu kuralın yalnızca 
kamunun bilgiyi öğrenmede üstün bir yararı 
bulunmakta ise uygulanmayacağının ifade 
edildiği,

•29. Madde Çalışma Grubu’nun ABAD’ın 
mezkûr kararının uygulanmasına ilişin 
rehber ilkelerinde de kavramsal olarak 
“unutulma hakkı”nın kullanılmadığı, burada 
daha çok indeksten çıkarılma hakkı, arama 
motoru sonuçlarındaki linklerin gizlenmesi 
gibi kavramlar üzerinden konunun ele 
alındığı,

•25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren 
Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün 
(Tüzük) “Silme hakkı (‘Unutulma Hakkı’)” 
başlıklı 17 nci maddesindeki düzenlemenin 
incelenmesinden, unutulma hakkının ayrıca 
tanımlanmadığı ve “silme” yükümlülüğü 
kapsamında değerlendirildiği, bu hakkın 
kullanımı bakımından Kanun’un ilgili 
hükümlerine benzer şekilde veri işleme 
şartlarının ortadan kalkmış olması 
durumuna atıfta bulunulduğu ve bu hakkın 
istisnalarına (yasal yükümlülük, kamu 
yararına gerçekleştirilen bir görevin yerine 
getirilmesi, halk sağlığı alanındaki kamu 
yararı, kamu yararına arşivleme, bilimsel 
veya tarihi araştırma amaçları, istatistiki 
amaçlar, yasal iddialarda bulunulması, bu 
iddiaların uygulanması veya savunulması) 
yer verildiği görülmektedir.

Bu kapsamda, unutulma hakkının 
uygulanmasında mevzuatımızda kavramsal 
olarak söz konusu hakka yer verilmese bile 
hukukumuzda bu hakkı sağlamaya yönelik 
araçların bulunduğunun açık olduğu, bu 
araçların örneğin, 5651 sayılı Kanun’un özel 
hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin 
engellenmesi yönündeki düzenlemesi 
olabileceği gibi Kanun’un silmeyi 
düzenleyen 7 nci maddesi de olabileceği, bu 
itibarla, yukarıda yer verilen açıklamalardan 
hareketle, unutulma hakkının, Anayasanın 
20 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası 

hükmü ile 6698 sayılı Kanun’un 4 üncü, 7 nci 
ve 11 inci maddelerinde ve Kişisel Verilerin 
Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle 
Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci 
maddesinde yer verilen düzenlemelerle iç 
hukukumuz açısından karşılanabileceği ve 
ayrı bir hak olarak tanımlanmasına gerek 
olmadığı; öte yandan unutulma hakkını 
sağlamaya yönelik olarak veri işleme 
faaliyetinin durdurulması, silme, yok etme 
veya anonim hâle getirme ile indeksten 
çıkarma işleminden somut olaya göre en 
uygun olan araca karar verilebileceği, 
zira unutulma hakkı içinde pek çok hakkı 
barındıran bir üst kavramken, sayılanların 
bu hakkı tesis etmeye yönelik araçlar olarak 
ele alındığında Kanunla hedeflenen gayenin 
gerçekleşmesine de katkı sunulabileceği 
değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, Kurumumuza intikal eden 
medya kuruluşlarına ait çeşitli internet 
sitelerinde yer alan haberlerde yer verilmek 
suretiyle işlenen kişisel verilerinin 
kaynaktan silinmesine yönelik başvurular, 
bu basın organlarının veri sorumlusu 
olduğu noktasından hareketle Kanun’un 
ilgili hükümleri çerçevesinde Kurulca 
değerlendirilerek karara bağlanmakla 
birlikte, kişilerin unutulma hakkı 
kapsamında ad ve soyadları üzerinden 
arama motorlarından yapılan aramalarda 
çıkan sonuçların indeksten çıkarılmasına 
yönelik talepleri kapsamında Kanun’da ve 
ilgili alt düzenlemelerde herhangi bir açık 
hükme yer verilmediğinden, bu nitelikteki 
başvuruların ne şekilde ele alınacağı 
hususunun değerlendirilmesi gereği ortaya 
çıkmaktadır.

Yukarıda yer verilen değerlendirmeler 
çerçevesinde;

•Kurumumuza intikal eden başvurulara 
konu “Unutulma Hakkı”nın bir üst kavram 
olarak ele alınmak suretiyle Anayasanın 20 
nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü 
ile 6698 sayılı Kanun’un 4 üncü, 7 nci ve 
11 inci maddelerinde ve Kişisel Verilerin 
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Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim 
Hâle Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 
inci maddesinde yer verilen düzenlemeler 
çerçevesinde değerlendirildiği,

•Yine Kurumumuza yapılan başvurularda 
yer verilen arama motorlarından ad ve soyadı 
ile yapılan aramalarda kişinin kendisiyle 
bağlantılı sonuçlara ulaşılmamasını isteme 
hakkının indeksten çıkarılma talebi olarak 
nitelendirildiği,

•Bu kapsamda, arama motorlarının, 
üçüncü taraflara ait internette topladıkları 
verilerin işlenmesinin amaç ve vasıtalarını 
belirledikleri göz önünde bulundurularak 
Kanun’un 3 üncü maddesinde yer verilen 
tanım çerçevesinde veri sorumlusu olarak 
kabul edildiği,

•Arama motorunun işletmecisinin 
otomatik, düzenli ve sistematik olarak 
internette yayınlanan bilgiyi bulduğu, 
daha sonra kendi indeksleme programları 
çerçevesinde alıp, kaydedip, organize ettiği 
kişisel verileri arama sonuçlarının listesi 
formunda düzenlediği, sunucuları üzerinde 
sakladığı, belirli durumlarda açıkladığı ve 
kullanıcılarına sunduğu dikkate alındığında 
arama motorları tarafından gerçekleştirilen 
faaliyetlerin Kanun’un 3 üncü maddesi 
kapsamında ‘kişisel veri işleme” faaliyeti 
olarak değerlendirildiği,

• Bu kapsamda, Kanun’un başvuru ve şikâyet 
hakkına ilişkin hükümlerinde belirtilen 
usul ve süreler esas alınarak ilgili kişilerin, 
arama sonuçlarının indeksten çıkarılmasına 
yönelik talepleri ile ilgili olarak öncelikle 
arama motorlarına başvuruda bulunmaları, 
veri sorumlusu arama motorlarının söz 
konusu talepleri reddetmeleri veya başvuru 
sahibine cevap vermemeleri hâlinde ilgili 
kişilerce Kurula şikâyette bulunabilecekleri,

•İlgili kişilerce yapılacak başvurunun şekli 
ve istenilecek bilgi ve belgelerin arama 
motorları tarafından belirleneceği,

•İlgili kişinin arama motorları üzerinden 
kendi adı ve soyadı ile yapacağı bir 

arama sonucunda gösterilen sonuçların 
indeksten çıkarılmasına yönelik taleplerin 
değerlendirilmesinde, ilgili kişinin temel 
hak ve özgürlükleri ile kamunun söz konusu 
bilgiyi edinmesinden sağlayacağı menfaatler 
arasında bir denge testi yapılması, yarışan 
menfaatlerden hangisinin ağır bastığının 
gözetilmesi ve bu değerlendirme yapılırken 
öncelikli olarak aşağıda belirtilen linkte yer 
verilen açıklamaların dikkate alınması ancak 
bu konudaki şikâyetlerin değerlendirme 
sürecinde dikkate alınacak kriterlerin 
bunlarla sınırlı olmayacağı, her somut 
olay özelinde Kurulca ilave ölçütlerin de 
gündeme gelebileceği,

•İlgili kişilerin, arama motorları üzerinden 
kendi ad ve soyadları ile yapılacak aramalar 
neticesinde gösterilen sonuçların indeksten 
çıkarılmasına yönelik taleplerinin veri 
sorumlusu arama motorları tarafından 
reddedilmesi veya taleplerine cevap 
verilmemesi hâlinde Kurula başvuruda 
bulunulurken aynı zamanda doğrudan 
yargı yoluna başvurmalarının da mümkün 
bulunduğu hususlarının kamuoyuna 
duyurulmasına,

Bu kararda yer alan usul ve esasların arama 
motoru işleticisi şirketlere bildirilmesi ve 
ilgili kişilerce internet siteleri üzerinden 
unutulma hakkının uygulanabilmesini 
teminen iletişim kanallarının ülkemiz 
vatandaşları tarafından da kullanılabilmesine 
yönelik gerekli aksiyonların alınmasının 
sağlanmasına karar verilmiştir. 

Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama 
Motorları Üzerinden Yapılan 
Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten 
Çıkarılmasına İlişkin Değerlendirmede 
Dikkate Alınacak Kriterler:

Aşağıda yer verilen kriterler Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunca bu yöndeki şikâyetlerin 
değerlendirilmesi sürecinde öncelikli 
olarak dikkate alınacak kriterler olarak 
belirlenmiş olup, ihtiyaç duyulması hâlinde 
güncellenmeleri söz konusu olabilecektir. 
Bu kriterlerin veri sorumlularına yapılacak 



5. YILINDA KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

81

başvuruların değerlendirilmesinde de 
dikkate alınmasında yarar görülmektedir. 

1.İlgili kişi kamusal yaşamda önemli bir 
rol oynuyor mu? 

Sıradan vatandaşlara göre kamusal 
yaşamda rolü olan vatandaşların bilgilerine 
erişimde daha fazla kamu yararı olduğu bir 
gerçektir. Bu anlamda, ilgili kişiye ilişkin 
internette bulunan arşiv kayıtlarının arama 
motorlarından bağlantısının kaldırılmasına 
ilişkin bir değerlendirme yapılırken kişinin 
kamusal yaşamda ayırt edilebilir bir rolünün 
olup olmadığının değerlendirilmesi önem 
arz etmektedir. 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlükleri ile 
karşılaştırıldığında arama sonuçlarından 
elde edilen bilgilere erişimde toplumun daha 
üstün menfaati olduğunu söyleyebilmek için 
bir kişinin sahip olması gereken rolü kesin 
hatları ile tanımlamak zor olabilmektedir. 
Bununla birlikte, siyasetçilerin, üst düzey 
kamu yöneticilerinin, iş adamlarının, ünlü 
sanatçı ve sporcuların, dini liderlerin ve 
bazı meslekleri icra eden kişilerin kamusal 
hayatta rol oynadıkları kabul edilmektedir. 
Ayrıca, açıklamaları ya da eylemleri 
nedeniyle medyada sıklıkla yer alan kişiler 
de bu kapsamda değerlendirilebilmektedir. 

Kamusal yaşamda rol üstlenen kişilerin adı 
ile yapılacak aramalar vasıtasıyla ulaşılan 
sonuçlara erişim sağlanması, söz konusu 
arama sonuçlarının bu kişilerin profesyonel 
hayatları açısından kamunun bilgisine 
sunulmasını gerektiren bazı bilgileri de 
içerebileceği ya da toplumu, bazı meslekleri 
icra eden profesyonellerin uygulamalarından 
koruyacağı düşünüldüğünden, kamusal 
yaşamda önemli rolü olan ilgili kişilerin bu 
kapsamda yapacakları başvuruların kabul 
görme olasılığı daha düşüktür. 

Burada belirtmek gerekir ki, ilgili kişinin özel 
yaşamı ile ilgili bilgilere ilişkin başvuruların 
arama sonuçlarından kaldırılma olasılığı 
daha yüksektir. Bu nitelikteki veriler, 
kamusal yaşamda rolü olan kişiler hakkında 
da olsa arama sonuçlarından kaldırılabilir. 

2.Arama sonuçlarının öznesi bir çocuk 
mu? 

Bir kişi, kendisine ait bilginin yayımlanması 
sırasında yasal olarak reşit değilse, söz 
konusu bilgiye dayalı arama sonuçlarına 
ilişkin bağlantı kaldırılması talebinin 
kabul görme olasılığı yüksektir. Nitekim, 
reşit olmayanlara diğer bir ifade ile 
çocuklara ilişkin bu yöndeki taleplerin 
değerlendirilmesinde “çocuğun üstün 
(yüksek) yararı” ilkesi göz önünde 
bulundurulmalıdır.

3.Bilginin içeriği doğru mu? 

Bilginin doğru olması gerçeğe uygun olması 
anlamına gelmektedir. Bu noktada, gerçeğin 
yorumlanması ile gerçeğin paylaşılması 
arasındaki farka dikkat edilmelidir. Bilginin 
doğru olmaması ya da yanıltıcı olması 
bu konudaki başvuruların kabul edilme 
olasılığını yükseltirken, bilginin doğru 
ve gerçeklere dayanması da başvuruların 
kabul edilme olasılığını düşürmektedir. 
Yayımlanan bilgi gerçeği yansıtmıyorsa ve 
bu durum ilgili kişi hakkında doğru olmayan 
ve yanıltıcı bir izlenim edinilmesine neden 
oluyorsa, söz konusu bilgiye ilişkin bağlantı 
kaldırılması taleplerinin uygun görülmesi 
daha olasıdır. 

Burada önemle belirtmek gerekir ki, şikâyet 
sahibi ilgili kişi, kendisi hakkında yanlış bir 
bilgi olduğunu ileri sürüyorsa, bu iddiasını 
ispat etmesi beklenmektedir. 

Öte yandan, bilginin doğruluğu konusunda 
bir ihtilaf varsa, (örneğin ilgili kişi hakkında 
devam etmekte olan bir yargılama ya 
da polis soruşturması olduğunda), süreç 
tamamlanıncaya kadar bu hususta herhangi 
bir eylemde bulunulmaması yoluna 
gidilmesi de mümkündür. 

4.Bilgiler kişinin çalışma hayatı ile mi 
ilgili? 

Arama sonuçlarından bağlantı kaldırılmasına 
yönelik taleplerin değerlendirilmesinde 
dikkate alınması gereken diğer bir kriter ise 
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bilginin ilgili kişinin iş yaşamı ile mi yoksa 
özel yaşamı ile mi ilgili olduğudur. Bir kişi 
ile ilgili tüm veriler kişisel veri olmakla 
birlikte, o kişiyle ilgili tüm veriler özel 
değildir. Genel olarak, bilginin ilgili kişinin 
iş yaşamı ile ilgili olması, bu bilginin arama 
motorlarından bağlantısının kaldırılması 
talebinin kabul edilmesini zorlaştırmakta 
iken, özel yaşama dair olması bu yöndeki 
talebinin kabul edilmesinde önemli bir 
unsur olarak değerlendirilmektedir. 

Doğaldır ki kamu hayatında rol oynamayan 
bir kişinin özel hayatına dair bilgiler 
alakasız olarak kabul edilmelidir. 
Bu açıdan bakıldığında kamunun bu 
bilgilere erişmesinde herhangi bir fayda 
bulunmadığı dikkate alınarak bu bilgilerin 
arama sonuçlarında yer almasının gerekli 
olmadığı değerlendirilebilecektir. Bununla 
birlikte, yukarıda yer verildiği üzere, belli 
durumlarda kamuya mal olmuş kişiler 
de, özel hayatlarına ilişkin bilgilerin 
yayılmamasını isteme hakkına sahiptirler. 

Ancak, burada iki hususa dikkat edilmelidir. 
İlk olarak, kişinin hâlihazırda aynı işi yapıp 
yapmadığı ve ilgili kişinin işine ilişkin 
yayımlanan verilerin olması gerekenden 
fazla bilgi içerip içermediği, bu kriterin 
değerlendirilmesinde ayrıca göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

5.Arama sonuçlarında yer alan bilgi ilgili 
kişi hakkında hakaret, onur kırıcı, iftira 
niteliği taşıyor mu? 

Arama motorunda listelenen sonuçlarda suç 
niteliği taşıyan kişi hakkında hakaret, nefret 
söylemi içeren, onur kırıcı ya da aşağılayıcı 
ifadeler bulunan içeriklerin bağlantılarının 
kaldırılması hususunda veri sorumlusuna 
yapılacak başvuruların reddedilmesi 
hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 
şikâyet yoluna gidilmemesi, bu yöndeki 
başvuruların mahkemeler vasıtasıyla 
çözüme kavuşturulması daha doğru bir 
yaklaşım olacaktır. 

6.Arama sonuçlarında yer alan bilgi özel 

nitelikli kişisel veri niteliği taşıyor mu? 

Özel nitelikli kişisel veriler (hassas veri) 
öğrenildiği takdirde kişinin mağdur 
olabilmesine ya da ayrımcılığa maruz 
kalmasına neden olabilecek nitelikteki 
veriler olarak kabul edilmektedir. Bu 
kapsamda, kişilerin hassas (cinsel hayata, 
dini inancına, sağlığına ilişkin bilgiler 
vb) bilgilerinin arama motorlarından 
bağlantılarının kaldırılmasına yönelik 
taleplerin kabul görme olasılığı özel 
nitelikli olmayan kişisel verilere göre daha 
yüksektir. 

Bununla birlikte, kamuya mal olmuş 
kişilerin özel nitelikli verileri söz konusu 
olduğunda ise toplumun bu bilgilere 
erişmedeki menfaatinin ilgili kişinin 
haklarına üstün gelip gelmediğinin ayrıca 
değerlendirilmesi gerekebilir. 

Bunun yanı sıra özel nitelikli kişisel veri 
olmamakla birlikte, kişiyi tanımlayıcı 
bilgileri (adres, telefon numarası, parola vb), 
mali bilgileri gibi bireyin mahremiyetinin 
ön plana çıktığı bilgilere ilişkin bu yöndeki 
taleplerin kabul görme olasılığı da yine 
yüksek olarak değerlendirilmektedir. 

7.Arama sonuçlarında ulaşılan bilgi 
güncel mi? 

Arşiv kayıtlarının arama motorlarından 
bağlantısının kaldırılmasına yönelik 
taleplerin değerlendirilmesinde dikkate 
alınacak kriterlerden bir diğeri de verinin 
güncel olup olmadığı, başka bir ifade ile 
verinin yayımlanmasından sonra aradan 
geçen zamandır. Aradan geçen zaman 
verinin güncel olma özelliğini yitirmesine 
neden olabilmekte, ya da bilginin konu 
ile ilgisi azalabilmektedir. Bu durum da 
verinin işlenme amacı ile olan bağını 
koparabilmektedir. Bu nedenle, aradan 
geçen zaman indeksten çıkarma taleplerinin 
kabul edilme ihtimalini artıran bir unsurdur. 

Ancak, diğer kriterlerde de olduğu gibi 
aradan geçen zaman da mutlak bir kural 
değildir. Örneğin, politikacılara veya 
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kamuoyunca tanınan kişilere ilişkin veriler 
ya da tarihsel ve bilimsel veriler üzerinde 
aradan geçen zamanın etkisi sınırlı olacaktır. 

8.Arama sonucunda ulaşılan bilgi kişi 
hakkında ön yargıya sebep oluyor mu? 

İlgili kişinin arama sonucunda ulaşılan 
bilginin kendisi hakkında ön yargıya 
sebep olduğunu iddia etmesi hâli söz 
konusu bağlantının arama sonuçlarından 
kaldırılması yönünde bir talebin 
değerlendirilmesini gerektirir. Ancak söz 
konusu iddianın kanıtlanabilir nitelikte 
olması talebin kabul görme olasılığını 
artıracaktır. 

9.Arama sonucunda yer alan bilgi kişi 
açısından bir risk doğuruyor mu? 

Bir arama sonucu ulaşılan bilgiler kişiyi 
kimlik hırsızlığı veya takip edilme gibi 
risklere açık hâle getiriyorsa, söz konusu 
bilgilerin arama motoru listelerinden 
kaldırılması olasıdır.

10.Bilgi kişinin kendisi tarafından mı 
yayımlandı? 

İlgili kişi tarafından ya da onun açık rızası ile 
yayımlanan bilgilerin bulundukları yerden 
kendileri tarafından kaldırılması imkânı 
bulunduğundan, arama sonuçlarından 
kaldırılmasına yönelik taleplerin kabul 
görme olasılığı azalmaktadır. 

Eğer ilgili kişi bir verinin yayımlanmasına 
açık rıza vermiş ancak daha sonra kendisine 
açık rızasını geri alma imkânı tanınmamışsa 
veya verisinin işlenmemesine ilişkin talebi 
reddedilmişse, kişiye ilişkin söz konusu 
bilginin arama sonuçlarından bağlantısının 
kaldırılmasına yönelik taleplerde bu hususun 
da değerlendirilmesi gerekmektedir. 

11.Orijinal içerik gazetecilik faaliyeti 
kapsamında işlenen verileri mi kapsıyor? 

Bilginin kaynağı ve yayımlanma amacı 
da kişilerin kendilerine yönelik arama 

sonuçlarında bağlantılarının kaldırılmasına 
ilişkin taleplerin değerlendirilmesi 
sürecinde dikkate alınması gereken önemli 
bir etkendir. 

Nitekim ifade özgürlüğü çoğulcu ve 
anayasal demokrasilerin temel taşıdır. 
İfade özgürlüğü genel hatları ile düşünce 
ve bilgiye ulaşma, edindiği fikir ve 
düşüncelerden dolayı kınanmama, bunları 
meşru yöntemlerle dışa vurabilme imkân ve 
serbestisi olarak tanımlanmaktadır. 

Basın özgürlüğü de görüş ve düşünceleri, 
yazılı ve görsel biçimde, basın ve yayın 
yoluyla, yerli ve yabancı tüm muhataplarına 
açıklayabilme ve yayabilme hakkı şeklinde 
kendini gösteren bir temel hak ve özgürlüktür. 
Basın özgürlüğü kavramı, toplumun bilgiye 
ulaşması, yorum süzgecinden geçirdikten 
sonra kendi düşüncelerini ifade edebilmesi 
açısından ifade özgürlüğü kavramıyla bir 
bütün hâlinde değerlendirilmelidir.

Bu bağlamda, haber ve fikirlerin yayılmasını 
ve bunların kamunun ulaşmasını 
kolaylaştıran internetin toplum hayatındaki 
önemli rolü yadsınamaz. İnternet üzerinde 
arşiv oluşturma, aktüalitenin ve haberlerin 
saklanmasına ve erişilebilirliğine büyük 
ölçüde hizmet etmektedir. Bu nitelikteki 
arşivler özellikle doğrudan halkın erişimine 
açık ve genelde ücretsiz olmaları nedeniyle 
tarih eğitimi ve araştırma faaliyetleri 
için kaynak sunmaktadır. Öte yandan, 
demokratik bir toplumda basının ilk işlevi 
olan “gözetleyici” rolünün bir sonucu da 
arşivlerin halkın erişimine sunulmasıdır. 

Bu sebeple Anayasa’da koruma altına 
alınan şeref ve itibarın korunmasını isteme 
hakkı ile basın özgürlüğü ve bu özgürlükle 
bağlantılı olarak ifade özgürlüğü arasında 
belli kriterler çerçevesinde bir denge 
kurulması gerekmektedir. Söz konusu haber 
ya da düşüncelerin kamu yararına ilişkin bir 
tartışmaya katkı yapması ya da konu alınan 
kişinin toplumdaki rol veya fonksiyonu ile 
röportaj ya da fotoğrafa konu faaliyetin 
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niteliği bu kriterlere örnek gösterilebilir. 

Bu kapsamda, kamunun arama sonuçlarına 
erişiminin sağlanması önemli olmakla 
birlikte, başkalarının özel ve aile 
hayatlarının korunması için konulan 
sınırların da aşılmaması gerekmektedir. 
Bu durumlarda, gazetecilik içeriğiyle ilgili 
olarak arama sonuçlarının kaldırılması da 
mümkün olabilecektir. Dolayısıyla, her bir 
şikâyet özelinde yarışan menfaatler arasında 
bir değerlendirme yapılması gerekliliği 
gündeme gelecektir. 

12.İlgili kişiye ilişkin bilgilerin 
yayımlanmasında yasal bir zorunluluk 
var mı? 

Bir kamu kurumu ya da yasal bir zorunluluk 
nedeniyle kendisine yetki tanınan kuruluşlar 
tarafından belirli bir verinin yayımlanması 
zorunluluğu varsa ve bu zorunluluk 
geçerliliğini sürdürüyorsa, bu durum ilgili 

kişinin kendisi ile ilgili arama sonuçlarının 
kaldırılması yönündeki talebinin 
değerlendirilmesinde olumsuz bir etken 
olarak görülecektir. Bununla birlikte, her 
olayda konunun ayrıca değerlendirilmesi 
gerekliliği unutulmamalıdır. 

13.İlgili kişiye ilişkin bilgi ceza gerektiren 
bir suçla mı ilgili? 

Çok zaman önce meydana gelen göreceli 
olarak küçük suçlarla ilgili arama 
sonuçlarının listelerden bağlantılarının 
kaldırılmasına yönelik taleplerin, daha 
yakın zamanlarda meydana gelen daha 
ciddi olanlarla ilgili sonuçların listelerden 
bağlantılarının kaldırılmasına yönelik 
taleplere göre kabul görme olasılığı daha 
yüksektir. Ancak, bu kriter kesin bir kural 
şeklinde algılanmamalı ve her somut 
olay özelinde dikkatle incelenerek ele 
alınmalıdır.

Bilindiği üzere, Kurumumuza intikal eden 
şikâyet ve ihbar ile ilgili olarak yürütülen 
incelemelerde 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nun 15 inci maddesinin 
(3) numaralı fıkrasında yer alan “Devlet 
sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç; 
veri sorumlusu, Kurulun, inceleme 
konusuyla ilgili istemiş olduğu bilgi ve 
belgeleri on beş gün içinde göndermek ve 
gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına 
imkân sağlamak zorundadır.” hükmü 
çerçevesinde veri sorumlularından inceleme 
konusuna ilişkin bilgi ve belgelerin yanı 

sıra Kurumumuzca taraflarına iletilen 
“Veri Sorumlusu Tanıtım Formu”nun da 
doldurularak gönderilmesi istenilmektedir. 
Bununla birlikte, bazı veri sorumlularınca 
söz konusu formun doldurulmadığı veya 
eksik doldurulduğu görülmekte olup, 
söz konusu “Veri Sorumlusu Tanıtım 
Formu”nun veri sorumlularınca eksiksiz 
doldurularak Kurumumuza gönderilmesi 
hususunda gerekli hassasiyet ve özenin 
gösterilmesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereği, 
faaliyetleri kapsamında kişisel verileri 
işlemekte olan gerçek ve tüzel kişiler, 
kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri 
Sorumluları Siciline (Sicil) kaydolmak 
zorundadır. 

Bu kapsamda, Sicile kayıt yükümlülüğünün 
yerine getirilmesi esnasında veri 
sorumluları ve irtibat kişilerine rehberlik 
edilmesi, kayıt ve bildirim girişi aşamaları 
ile ilgili detayların görüntülenebilmesi 
amacıyla Kurumumuz tarafından hazırlanan 

3.1.43. Veri Sorumlusu Tanıtım Formuna İlişkin Kamuoyu Duyurusu (12.08.2020)

3.1.44. VERBİS’e Kayıtla İlgili Bilgilendirme Videolarının Hazırlanmasına İlişkin 
Kamuoyu Duyurusu (14.09.2020)
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“VERBİS Başvurusu”, “İrtibat Kişisi 
Atama”, “İrtibat Kişisi Giriş Ekranı”, 
“İrtibat Kişisi Bildirim Girişi” ve “Sicil 
Sorgulama” başlıklı bilgilendirme videoları, 
Kurum internet sayfası olan www.kvkk.
gov.tr adresinde “Yayınlar” bölümünde 
“Videolar” başlığı altında; kamuoyunun 
istifadesine sunulmuştur. 

Öte yandan, VERBİS ile ilgili konularda 
karşılaşılabilecek problemlerin giderilmesi 
ve aydınlatıcı bilgi verilmesi amacıyla ALO 
198 (KVKK Bilgi Danışma Merkezi), hafta 
içi her gün mesai saatlerinde aranabilecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’na (Kanun) göre kişisel 
verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri 
Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt olması 
gereken tarihler Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunca (Kurul) ilan edilmiştir.

Başkanlığımızca Hazine ve Maliye 
Bakanlığından elde edilen 2019 yılı 
verilerine göre yıllık çalışan sayısı 50’den 
çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 
milyon TL’den çok olduğu görülmesine 
rağmen 01.10.2020 tarihi itibariyle henüz 
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine 
(VERBİS) kayıt başvurusunda bulunmayan 
veya başvuruda bulunduğu hâlde bildirimini 
tamamlamayan veri sorumlularının olduğu 
tespit edilmiştir.

Bu tesbite istinaden Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu tarafından yapılan inceleme ve 
değerlendirme sonucunda; COVID-19 ile 

mücadele kapsamında fiili, teknik ya da 
hukuki imkânsızlık nedeniyle bazı veri 
sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü 
yerine getiremediği göz önüne alınarak, Veri 
Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 8 
inci maddesi uyarınca ve Kanun’un Geçici 1 
inci maddesiyle Kurula verilmiş olan yetki 
çerçevesinde, Sicile kayıt yükümlülüğünü 
yerine getirmemiş olan veri sorumlularına 
bu durumun bir yazı ile bildirilmesi Kurulun 
01.10.2020 tarihli ve 2020/760 sayılı kararı 
ile uygun bulunmuştur.

Söz konusu yazıyla Kurul tarafından 
kendilerine bildirilen süre içerisinde, 
ilgili veri sorumlularının Sicile kayıt 
yükümlülüğünü yerine getirmeleri 
gerekmektedir.

NOT: VERBİS’e kayıt işlemleri hâlen 
devam etmektedir. 

3.1.45. Sicile Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Kamuoyu Duyurusu (01.10.2020)

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (Kanun) 07.04.2016 
tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanmıştır. Kanun’un 32 nci maddesi 
uyarınca Kanun’un 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 
13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 
18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay 
sonra, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, 
Kanun’un “Geçiş hükümleri” başlıklı Geçici 
1 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında 
Kanun’un yayımı tarihinden önce işlenmiş 

olan kişisel verilerin, yayımı tarihinden 
itibaren 2 yıl içerisinde Kanun hükümlerine 
uygun hâle getirileceği düzenlenmiştir. Bu 
anlamda, kişisel verileri işleyen gerçek ve 
tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları 
usul ve esasları düzenleyen Kanun’a uyum 
için makul bir süre hem Kanun’da yer alan 
düzenlemelerle hem de Kurumumuzun 
iş birliğine dayalı anlayışı ile kişisel veri 
işleme faaliyetinde bulunan ilgililere 
tanınmıştır.

3.1.46. Yurt Dışına Veri Aktarımı Kamuoyu Duyurusu (26.10.2020)
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Kurumumuz faaliyete geçtiği günden 
bu yana, kişisel verilerin korunmasına 
yönelik farkındalık yaratmak ve ilgililerin 
iş süreçlerini Kanun’a uygun olarak 
yeniden tasarlayabilmeleri adına Ülkemizin 
her bölgesine yayılan organizasyonlar 
gerçekleştirmekte, ilgili meslek örgütleri ve 
sivil toplum kuruluşları ile sürekli olarak bilgi 
alışverişinde bulunmakta, veri sorumluları 
ile veri işleyenleri yönlendirmekte ve ilgili 
paydaşlardan gelen talepleri uygun düştüğü 
ölçüde karşılamaktadır. Bu kapsamda, 
eğitim programları düzenlenmekte ve 
Kanun’a etkili bir uyumun sağlanabilmesi 
için işleme faaliyetinde bulunan aktörlere 
kolaylık sağlanmaya çalışılmaktadır. 
Ayrıca yine önemle ifade etmek gerekir 
ki, başta Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ve muhtelif sektör temsilcileri 
olmak üzere çeşitli paydaşların talebi 
doğrultusunda Veri Sorumluları Siciline 
kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine 
getirilmesi için tanınan süre kapsamlı uyum 
sürecinin gerektirdiği özen, Sicile kayıt 
uygulamasıyla kişisel verileri işlenen ilgili 
kişiler bakımından sağlanması amaçlanan 
şeffaflığın tam anlamıyla gerçekleşmesi 
gereği ve COVID-19 salgınının etkileri 
dikkate alınarak üç kere uzatılmıştır. Yine, 
COVID-19 salgını sürecinde uzaktan ve/
veya dönüşümlü çalışma uygulamalarının 
neden olabileceği zorluklar; her bir başvuru 
ya da veri ihlal bildirimi özelinde, veri 
sorumlularının uymakla yükümlü oldukları 
sürelerin değerlendirilmesi açısından 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) 
tarafından göz önünde bulundurulmuştur.

Kurumumuz, Anayasa’da öngörülen 
özel hayatın gizliliği ile temel hak ve 
özgürlüklerin korunması kapsamında, 
ülkemizde kişisel verilerin korunmasını 
sağlamanın ve buna yönelik farkındalık 
oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmenin 
yanında, veri temelli ekonomide özel ve 
kamusal aktörlerin uluslararası rekabet 
kapasitelerini artırıcı bir ortam oluşturmayı 
da misyon olarak benimsemektedir. 
Kişisel verilerin hukuka uygun, bireylerin 

kontrolünden ödün vermeden ve şeffaf bir 
biçimde işlenmesi sonucu elde edilecek 
katma değer büyük bir önem arz etmektedir. 
Nitekim Kurumumuz da bu farkındalığa 
sahip olarak kişisel verilerin korunması ve 
dijital dönüşümün çok yoğun bir şekilde 
yaşandığı günümüzün gereklerine uygun 
olarak kişisel verilerin önemli bir parçasını 
teşkil ettiği verimi yüksek ve avantajlı 
iş süreçlerinin sürdürülebilmesi arasında 
bir denge gözetmektedir. Ancak takdir 
edilecektir ki, Kurumumuz Kanun’da 
öngörülen görev ve yetkileri çerçevesinde 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu anlamda, 
kişisel verilerin Kanun’da yer verilen usul 
ve esaslara uygun olarak işlenmesinin 
sağlanması ve zorunlu izin ve/veya 
yetkilendirme süreçlerinin işletilmesi 
Kurumumuzun asli yükümlülüğüdür. 
Ancak bu noktada belirtilmesinde fayda 
görülmektedir ki, ilgili mevzuat hükümleri 
çerçevesinde Kurumumuz çağdaş hukuk 
düzenlerinde yürürlükte bulunan kişisel 
verilerin korunması ile ilgili düzenlemeler 
ve bunlara ilişkin uygulama ile aynı 
doğrultuda etkinlik göstermektedir.

Öte yandan, çeşitli özel sektör temsilcileri 
ve akademik kuruluşlardan Kanun ve 
ilgili ikincil mevzuatın uygulanmasına 
ve Kurumumuzun yürüttüğü faaliyetlere 
ilişkin birtakım eleştirilerde bulunulduğu 
görülmektedir. Söz konusu eleştiriler, 
çoğulcu bir yaklaşımla kişisel verilerin 
korunması alanında daha uygulanabilir 
modellerin oluşturulması imkânını tanıması 
bakımından Kurumumuz tarafından 
olumlu karşılanmakla birlikte, ilgililer 
nezdinde oluşabilecek yanlış anlaşılmaların 
giderilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 
Bu Kamuoyu Duyurusu da kişisel 
verilerin yurt dışına aktarılması özelinde 
Kurumumuzun çalışmalarını ve bakış açısını 
ortaya koyarak bu yanlış anlaşılmaların 
önüne geçilmesi amacıyla yayınlanmaktadır.

a)Kişisel Verilerin Yurt Dışına 
Aktarımına İlişkin Kanun’da Öngörülen 
Düzenleme
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Kişisel verilerin yurt dışına aktarımına 
ilişkin usul ve esaslar, Kanun’un 9 uncu 
maddesinde düzenlenmekte olup; söz 
konusu maddede, kişisel verilerin ilgili 
kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına 
aktarılamayacağı; ancak Kanun’un 5 
inci maddesinin (2) numaralı fıkrası ile 
özel nitelikli kişisel veriler bakımından 
6 ncı maddesinin (3) numaralı fıkrasında 
belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel 
verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli 
korumanın bulunması hâlinde; yeterli 
korumanın bulunmaması durumunda ise 
Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki 
veri sorumlularının yeterli korumayı yazılı 
olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin 
bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası 
aranmaksızın yurt dışına aktarılabileceği 
hükme bağlanmıştır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması, 
Kanun’un 3 üncü maddesinde yer verilen 
“kişisel verilerin işlenmesi” tanımında 
da açıkça belirtildiği üzere bir işleme 
faaliyetidir. Yani, kişisel verilerin yurt 
dışına aktarılmasının değiştirme, yeniden 
düzenleme, kaydetme, depolama ve 
muhafaza etme gibi diğer kişisel veri işleme 
faaliyetlerinden bir farkı bulunmamaktadır. 
Nitekim özel olarak Kanun’un 9 uncu 
maddesinde düzenlenmiş olsa da ilgili 
hükümde Kanun’un 5 inci ve 6 ncı 
maddelerinde düzenlenmiş kişisel verilerin 
işlenme şartlarına atıf yapılmaktadır.

Diğer taraftan belirtmek gerekir ki, kişisel 
verilerin yurt dışına aktarımının ayrı bir 
hükümde düzenlenmiş olmasının ve kişisel 
veri işleme şartlarından birinin varlığına ek 
olarak diğer bazı şartların aranmasının sebebi 
ilgili kişinin kişisel verilerinin aktarıldığı 
ülkede de etkin olarak korunabilmesinin 
sağlanmasıdır. Bu düzenlemeyle yurt dışına 
aktarılmış kişisel verilerle ilgili olarak, ilgili 
kişinin sahip olduğu hakları etkin bir şekilde 
ve Kanun’un uygulamasına mümkün 
olabilecek en yakın seviyede kullanabilmesi 
ile aktarım yapılacak tarafın başta veri 
güvenliği olmak üzere ilgili kişiyi korumaya 

yönelik güvencelerin sağlanması hususunda 
yükümlü kılınması amaçlanmaktadır. Bu 
bağlamda, kişisel verilerin yurt dışına 
aktarımına ilişkin düzenlemeler ve bu 
düzenlemeler çerçevesinde Kurumumuz 
tarafından benimsenen yaklaşım ve 
yürütülen faaliyetler küreselleşme ve 
teknolojik gelişmeler sonucu her an daha 
da artan bir miktarda gerçekleşen sınır 
ötesi aktarımları engellemeyi değil; temel 
hak ve özgürlüklerin korunması temelinde 
öngörülebilir ve şeffaf bir aktarım rejimini 
oluşturmayı hedeflemektedir.

b)Yeterli Koruma Bulunan Ülkelerin 
(Güvenli Ülkelerin) Belirlenmesi

b-1) İlgili Ülkede Yeterli Koruma Bulunup 
Bulunmadığına İlişkin Değerlendirme

Kanun’un 9 uncu maddesinin (3) 
numaralı  fıkrasında yeterli korumanın 
bulunduğu ülkelerin Kurul tarafından 
belirlenerek ilan edileceği düzenleme 
altına alınmıştır. Bununla birlikte, anılan 
maddenin (4) numaralı  fıkrasında, Kurulun 
yabancı ülkede yeterli koruma bulunup 
bulunmadığına; Türkiye’nin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmeleri, kişisel verilerin 
aktarılacağı ülke ile Türkiye arasında veri 
aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu, 
kişisel verinin aktarılacağı ülkenin 
konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını 
değerlendirmek suretiyle karar vereceği 
hükme bağlanmıştır. Nitekim Kurulun 
02.05.2019 tarihli ve 2019/125 sayılı 
kararı ile de, yeterli korumanın bulunduğu 
ülkelerin tayininde kullanılmak üzere 
oluşturulan form Kurumumuz resmi internet 
sitesinde yayımlanmış olup, söz konusu 
forma göre yeterli korumanın bulunduğu 
ülkelerin belirlemesinde, karşılıklılık 
durumu, ilgili ülkenin kişisel verilerin 
işlenmesine ilişkin mevzuatı ve uygulaması, 
bağımsız veri koruma otoritesinin bulunup 
bulunmadığı, kişisel verilerin korunması ile 
ilgili uluslararası antlaşmalara taraf olma ile 
uluslararası kuruluşlara üye olma durumu, 
ülkemizin üye olduğu küresel ve bölgesel 
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örgütlere üye olma durumu ve ilgili ülke 
ile yürütülen ticaret hacmi gibi kriterlerin 
dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Kurul tarafından yeterli koruma bulunup 
bulunmadığına ilişkin yapılacak 
değerlendirme; çeşitli ve birbirinden 
oldukça farklı ulusal hukuk düzenlerinin 
varlığı, değerlendirmeye konu ülkede genel 
nitelikte bir veri koruma düzenlemesinin 
bulunmaması veya yalnızca belirli alanları 
kapsayan düzenlemelerin bulunması ve 
federal devletlerde eyaletler arasındaki 
farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda 
titizlikle yürütülmesi gereken yoğun ve uzun 
bir süreç sonrasında sonuçlandırılabilecektir 
(Madde 29 Çalışma Grubu, Working 
Document Transfers of personal data to 
third countries : Applying Articles 25 and 
26 of the EU data protection directive, s. 
26, https://ec.europa.eu/justice/article-29/
documentation/opinion-recommendation/
files/1998/wp12_en.pdf ). Öte yandan, 
“yaşayan” birer doküman olarak 
nitelendirilebilecek yeterlilik kararları, 
periyodik gözden geçirmelere tabi tutulacak 
ve değişen koşullara göre söz konusu 
yeterlilik kararları değiştirilebilecek, 
askıya alınabilecek veya kaldırılabilecektir. 
Dolayısıyla, güvenli ülke statüsü tayini, 
ilgili ülke ile yakın iş birliği ve diyalog 
mekanizmalarının kurulmasını içeren, 
kapsamlı ve çok boyutlu değerlendirmelerin 
yapılması ile sağlanan koruma düzeyinin 
sürekliliğinin takip edilmesini gerektiren 
dinamik bir süreci ifade etmektedir (Avrupa 
Komisyonu, Communication From the 
Commission to the European Parliament    
and the Council  Exchanging and Protecting 
Personal Data in a Globalised World, s. 8-9,

b-2)Güvenli Ülke Statüsünün Karşılıklı 
Olarak Tanınmasının Önemi

Kanun’un 9 uncu maddesinin (4) 
numaralı  fıkrasının (b) bendi uyarınca 

Kurul, yabancı ülkede yeterli koruma 
bulunup bulunmadığına ilişkin yapacağı 
değerlendirmede ilgili ülke ile Türkiye 
arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık 
durumunu dikkate alacaktır. Bu noktada 
belirtmek gerekir ki, Dışişleri Bakanlığı 
ile güvenli ülke statüsü tayinine ilişkin 
yapılan bütün yazışmalarda mütekabiliyet 
hususu ön plana çıkmakta ve yürütülecek 
müzakerelerin her hâl ve şartta karşılıklı 
yeterlilik kararı verilmesi üzerine olması 
gerektiği vurgulanmaktadır.

Öte yandan, kişisel verilerin korunması 
bakımından güvenli ülke statüsünün 
değerlendirmeye konu ülke ile karşılıklı 
olarak tanınması ülkemizde faaliyet gösteren 
veri sorumlusu ve veri işleyenlerin kişisel 
verilerin güvenli, maliyetsiz ve hızlı bir 
biçimde aktarım olanağından aynı şekilde 
yararlanabilmeleri, ekonomik kazanç 
sağlayabilmeleri ve bu anlamda tek taraflı 
bir tanımanın yaratacağı asimetri nedeniyle 
dezavantajlı konumda bulunmamaları için 
de büyük bir önem arz etmektedir.

b-3)Kurumumuz Tarafından Yürütülen 
Güvenli Ülke Statüsü Tayini Çalışmaları

Hâlihazırda güvenli ülke statüsü tayini için 
diğer devletlerden Kurumumuza iletilmiş 
herhangi bir talep bulunmamakla birlikte, 
mevcut ve potansiyel ticari ilişkiler, 
coğrafi ve/veya kültürel bağlar ve siyasi/
diplomatik ilişkiler dikkate alınarak çeşitli 
ülkelerle görüşmeler gerçekleştirilmekte 
ve bu kapsamda çalışmalar yoğun bir 
şekilde sürdürülmektedir. Diğer taraftan, 
diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil 
toplum kuruluşları, meslek örgütleri 
ve diğer paydaşlar tarafından hakkında 
yeterlilik kararı verilmesinin yararlı olacağı 
değerlendirilen ülkelere ilişkin önerilerde 
bulunulması hâlinde Kurumumuz 
çalışmalarını uygun düştüğü ölçüde 
yönlendirmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir 
ki, güvenli ülke statüsü tayinine ilişkin 
çalışmalar Adalet Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile yakın 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
PDF/?uri=CELEX:52017DC0007&from=EN).
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iş birliği içerisinde yürütülmektedir. Bu 
çerçevede; Kurumumuz tarafından güvenli 
ülke statüsü tayini ile ilgili olarak muhtelif 
ülkelerle görüşmelerimiz devam etmekte 
olup, Avrupa Birliği (AB) ile hem resmi hem 
de gayri resmi nitelikte yapılan görüşmeler 
kapsamında gerek karşılıklı yeterlilik kararı 
verilmesi gerek Ülkemizde yürürlükte olan 
kişisel verilerin korunması mevzuatının AB 
müktesebatına uygun olarak güncellenmesi 
konularında istişarelerde bulunulmaktadır. 
Bununla birlikte, Kurumumuz üye 
devletler adına yeterlilik kararı vermeye 
yetkili Avrupa Komisyonunun ve 
Avrupa Komisyonuna yeterli koruma 
değerlendirmesi hususunda görüş veren 
Avrupa Veri Koruma Kurulunun konuya 
ilişkin çalışmalarını ve dokümanlarını 
yakından takip etmekte ve bu süreçte tesis 
edilen yeterlilik kararlarını inceleyerek 
potansiyel müzakereler için hazırlıklarını 
tamamlamaktadır. Bu kapsamda, 
Kurumumuz; ilgili diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ile koordinasyon içerisinde 
Avrupa Komisyonu ile karşılıklı güvenli 
ülke görüşmelerinin yürütülebilmesi için 
gerekli her türlü tedbiri almış durumdadır.

b-4)Kişisel Verilerin Otomatik İşleme 
Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin 
Korunması Sözleşmesi (108 sayılı 
Sözleşme)

b-4-1)108 sayılı Sözleşmenin 12 nci 
maddesinin ülkemizdeki uygulamasına 
ilişkin olarak:

Bilindiği üzere, 108 sayılı Sözleşmenin 
“Kişisel verilerin sınır ötesi akışı ve iç 
hukuk” başlıklı 12 nci maddesi,

“1) Otomatik işleme konu olan veya otomatik 
işleme konu olmak üzere toplanmış kişisel 
verilerin her türlü yoldan ulusal sınırların 
ötesine transferinde aşağıdaki hükümler 
uygulanır.

2)Bir Taraf, münhasıran özel yaşamın 
korunması amacıyla kişisel verilerin diğer 
bir Tarafa sınır ötesi akışını yasaklayamaz 

veya özel müsaadeye tabi tutamaz.

3)Bununla birlikte her bir Taraf, 2 nci 
fıkradaki hükümlere aşağıdaki durumlarda 
istisna getirebilir:

a) Kendi mevzuatının, belli kişisel veri veya 
otomatik kişisel veri dosyası kategorileri 
için, bu verilerin veya dosyaların doğasından 
kaynaklanan özel düzenlemeler içermesi, 
diğer Tarafın düzenlemelerinin ise eşdeğer 
bir koruma içermemesi durumunda;

b) Bu transferin bir Tarafın ülkesinden, bir 
diğer taraf üzerinden Taraf olmayan bir 
devletin ülkesine yapılması durumunda, 
bu bendin başında atıfta bulunulan Tarafın 
mevzuatının boşluklarından yararlanmak 
üzere yapılacak bu tür transferleri 
engellemek amacıyla.”

hükmünü amir bulunmakta olup, 
düzenlemede Sözleşmeye taraf devletlerin 
yalnızca özel hayatın korunması 
gerekçesiyle diğer taraf devletlere 
gerçekleşecek kişisel veri aktarımlarını 
yasaklayamayacakları veya özel bir 
izin mekanizması öngörmek suretiyle 
kısıtlayamayacakları öngörülmüştür. 108 
sayılı Sözleşmeye ilişkin Açıklayıcı Raporda 
da (Rapor) hükmün ikinci fıkrasında yer 
alan düzenlemenin amacının, Sözleşmeye 
taraf ülkelerin kişisel verilerin korunması 
bakımından yeterli düzeyde güvenceleri 
sağladığı yönündeki ön kabulden hareketle 
taraf ülkeler arasında veri akışının 
kolaylaştırılması olduğu belirtilmiştir. 
Bununla birlikte, hükmün taraf devletler 
arasındaki veri akışının bildirime tabi 
kılınmasına veya tarafların iç hukuklarında 
belirli durumlarda yurt içinde veya sınıraşan 
nitelikte aktarımları yasaklamaya yönelik 
düzenlemeler yapabilme imkânını ortadan 
kaldırmadığı açıklaması da yapılmıştır 
(Avrupa Konseyi, Explanatory Report to the 
Convention for the Protection of Individuals 
with regard to Automatic Processing of 
Personal Data, Paragraf 67) 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=09000016800ca434).
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Öte yandan, Kanun’un 9 uncu maddesinin (4) 
numaralı  fıkrasının (a) bendinde Kurulun veri 
aktarımına izin verip vermeyeceğine ilişkin 
yapacağı değerlendirmede ülkemizin taraf 
olduğu uluslararası sözleşmelerin dikkate 
alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu anlamda, 
kişisel verilerin aktarılacağı ülkenin 108 
sayılı Sözleşmeye taraf olmasının Kurulun 
değerlendirmesine esas teşkil edecek 
unsurlardan biri olduğu anlaşılmaktadır. 
Nitekim 108 sayılı Sözleşmeye taraf olma 
durumu, yeterli korumanın bulunduğu 
ülkelerin Kurulca belirlenmesinde 
kullanılmak üzere Kurulun 02/05/2019 
tarihli ve 2019/125 Kararında kabul edilen 
kriterler arasında da yer almaktadır. Bununla 
birlikte, maddede aktarıma konu kişisel 
verilerin niteliği ile işlenme amaç ve süresi, 
aktarımın yapılacağı ülkedeki veri koruma 
mevzuatı ve uygulaması ve bu ülkedeki 
veri sorumlusu veya veri işleyenin taahhüt 
edeceği önlemler gibi özellikle kişisel 
verilerin etkin bir biçimde korunmasını 
sağlamaya yönelmiş hususlar ile ülkemiz 
ile aktarımın yapılacağı ülke arasında veri 
aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunun 
da Kurulun değerlendirmesinde göz önünde 
bulunduracağı düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, yukarıda belirtildiği üzere, 
sözleşmeye taraf devletlerin iç hukuklarında 
belirli durumlarda yurt dışına veri 
aktarımını yasaklamaya yönelik düzenleme 
yapabileceğine ilişkin Raporda yer alan 
açıklama ve Kurulun yabancı ülkede yeterli 
koruma bulunup bulunmadığına ilişkin 
yapacağı değerlendirmede hem 108 sayılı 
Sözleşme gibi ülkemizin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmeleri hem de kişisel 
verilerin korunması veya özel hayatın 
gizliliğini koruma amacını taşımadan 
aktarımın yapılacağı ülke ile karşılıklılık 
hâlini değerlendireceğine ilişkin Kanun’un 
9 uncu maddesinde yer verilen düzenleme 
dikkate alındığında Kanun’da öngörülen 
kişisel veri aktarım rejiminin 108 sayılı 
Sözleşme ile uyumlu olduğu açıktır. 

b-4-2)108 sayılı Sözleşmenin 12 nci 
maddesinin AB’deki uygulamasına ilişkin 
olarak:

AB hem mülga 95/46/AT sayılı Direktif 
hem de Gerçek Kişilerin Kişisel Verilerin 
İşlenmesi Bakımından Korunması ve Bu 
Verilerin Serbest Dolaşımı Hakkında ve 
95/46/AT sayılı Direktifi Yürürlükten 
Kaldıran 27/04/2016 tarihli ve (AB) 
2016/679 sayılı Avrupa Parlamentosu 
ve Konsey Tüzüğü (Genel Veri Koruma 
Tüzüğü-GVKT) hükümleri uyarınca 
108 sayılı Sözleşmeye taraf olan ülkeleri 
herhangi başka bir değerlendirmede 
bulunmadan yeterli korumaya sahip 
ülke olarak nitelendirmemekte ve 
Sözleşmeye taraf olmayı yalnızca 
yeterlilik değerlendirmesinde dikkate 
alacağı bir kriter olarak kabul etmektedir. 
Nitekim 108 sayılı Sözleşmeye taraf 
olsa dahi bir ülkenin ancak yeterli 
koruma sağlayıp sağlamadığına ilişkin 
hakkında yapılacak ayrı bir değerlendirme 
sonrasında güvenli ülke olarak ilan edildiği 
görülmektedir(Örnek: İsviçre). Öte yandan 
AB, 108 sayılı Sözleşmeye ek Denetleyici 
Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin 
Protokolün yürürlüğe girmesinden sonra da 
Sözleşmeye ve Protokole taraf ülkeler için 
aynı süreci işletmiştir (Örnek: Andorra).

Kurulun “Kişisel verilerin 108 sayılı 
Sözleşme dayanak gösterilerek yurt dışına 
aktarılması” hakkında 22.07.2020 tarihli 
ve 2020/559 sayılı Kararında yukarıdaki 
değerlendirmeler çerçevesinde 108 sayılı 
Sözleşmenin 12 nci maddesi hükmünü 
gerekçe göstererek Kanun’un 9 uncu 
maddesinin (2) numaralı  fıkrası uyarınca 
aktarım tarafları arasında düzenlenmiş 
yazılı bir taahhütnamenin ve Kurulun 
izninin bulunmaması nedeniyle yurt dışına 
kişisel veri aktarımı gerçekleştiren bir veri 
sorumlusu hakkında idari para cezasına 
hükmedilmiştir. Ancak belirtilmesinde 
fayda görülmektedir ki, söz konusu karar 
birtakım eleştirilerde ifade edildiği gibi 
yurt dışına veri aktarımını imkânsız hâle 
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getirmemektedir. Kararla, ülkemizin 
taraf olduğu 108 sayılı Sözleşme ve 
Sözleşmeye Ek Protokolün uygulamasına 
Kurumumuzun yaklaşımı açıklanmakta 
ve 108 sayılı Sözleşmeye taraf olma 
durumunun Kurumumuz tarafından güvenli 
ülke statüsü tayini için yeterli olmadığı 
vurgulanarak veri sorumlularının Kanun’un 
9 uncu maddesi uyarınca yazılı bir 
korumayı taahhütte bulunarak kişisel veri 
aktarımlarını gerçekleştirmeleri gerektiği 
belirtilmektedir.

c)Yeterli Koruma Bulunmayan Ülkelere 
Kişisel Veri Aktarımı

Kanun’un 9 uncu maddesinin (2) numaralı  
fıkrasının (b) bendi kapsamında yeterli 
korumanın bulunmadığı ülkelere aktarımın 
gerçekleştirilebilmesi için aktarım 
taraflarının yeterli bir korumayı yazılı olarak 
taahhüt etmeleri ve Kurulun aktarıma izin 
vermesi gerekmektedir. Kurul öncelikle, 
yurt dışına kişisel veri aktarımında 
veri sorumlusu tarafından hazırlanacak 
taahhütnamelerde yer alacak asgari 
unsurları belirlemiştir. Daha sonrasında ise 
çok uluslu şirket topluluklarını oluşturan 
şirketler arasında gerçekleştirilecek topluluk 
içi aktarımlarda Bağlayıcı Şirket Kuralları 
alternatif bir yeterli koruma sağlama yolu 
olarak belirlenmiştir.

c-1)Taahhütnameler

Kurumumuz tarafından hem veri 
sorumlusundan veri sorumlusuna hem 
de veri sorumlusundan veri işleyene 
gerçekleştirilecek yurt dışına kişisel veri 
aktarımlarında kullanılmak üzere iki 
tür taahhütname hazırlanmıştır. Ancak, 
Kurumumuza veri sorumluları tarafından 
yapılan başvurularda taahhütnamelerin 
ekinde yer alan söz konusu kişisel veri 
aktarımının dayandığı işleme şartına, 
amacına, aktarıma konu veri kategorilerine, 
veri konusu kişi grubuna veya gruplarına, 
aktarım yapılacak tarafın alacağı idari ve 
teknik tedbirlere ve saklama süresi gibi 
unsurlar ile ilgili açıklamaların aktarıma 

izin verilip verilmeyeceğine ilişkin 
değerlendirmeye esas teşkil edilebilecek 
detayda ve açıklıkta olmadığı görülmüştür. 
Ayrıca, yapılan başvuruların idari 
makamlara yapılacak başvurularda riayet 
edilmesi gereken usul ve esaslara uygun 
olmadan gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 
Bunun üzerine bahse konu taahhütnamelerin 
hazırlanmasında veri sorumluları tarafından 
dikkat edilmesi gereken gerek usule gerek 
esasa ilişkin hususlar ile ilgili detaylı 
bir kamuoyu duyurusu hazırlanarak 
Kurumumuzun resmi internet sitesinde 
yayımlanmıştır.

Diğer taraftan belirtmek gerekir ki, yurt 
dışına kişisel veri aktarımı gerçekleştirmek 
amacıyla yapılan başvurular, Kurumumuzun 
ilgili tüm birimleri tarafından hem 
hukuki hem teknik boyutlarıyla titizlikle 
incelenmekte ve mümkün olan en kısa 
süre içerisinde başvuruculara geri dönüş 
yapılarak eksikliklerin tamamlanması 
veya düzeltmelerin yapılması için ek süre 
tanınmaktadır. Bu anlamda, başvurucular 
desteklenmekte ve iş süreçlerinin 
aksamaması adına gerekli yönlendirmeler 
yapılmaktadır. Dolayısıyla, Kurumumuzun 
taahhütnamelerin onaylanması ve aktarıma 
izin verilmesi sürecinde zorlaştırıcı bir 
yaklaşım benimsediği eleştirisi gerçeği 
yansıtmamaktadır.

c-2)Bağlayıcı Şirket Kuralları

Kurumumuz tarafından veri sorumlularının 
organizasyonlarının ve iş süreçlerinin 
farklılık gösterdiği dikkate alınarak kişisel 
verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için 
uygun güvencelerin oluşturulması gereğini 
karşılayacak alternatif bir yöntem olarak 
Bağlayıcı Şirket Kuralları oluşturulmuştur. 
Bu kapsamda, çok uluslu grup şirketleri 
arasında yapılacak aktarımlarda 
kullanılabilecek Bağlayıcı Şirket Kurallarına 
ilişkin başvuru formu ve Bağlayıcı Şirket 
Kurallarında bulunması gereken temel 
hususlara ilişkin yardımcı doküman 
yayımlanarak ilgililerin kullanımına 
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sunulmuştur. Çok uluslu grup şirketlerinin, 
kendilerine özgü yapılarına, ihtiyaçlarına ve 
faaliyet gösterdikleri sektörün gereklerine 
uygun olarak hazırladıkları ve birbirleri 
arasında gerçekleştirilecek yurt dışına 
veri aktarımlarında uymayı taahhüt 
ettikleri kuralların Kurul tarafından uygun 
bulunması hâlinde Kanun’un 9 uncu 
maddesinin (2) numaralı  fıkrasının (b) 
bendinde düzenlenmiş yeterli korumayı 
taahhüt etme yükümlülüklerini yerine 
getirmiş olacaklardır. Ayrıca belirtmek 
gerekir ki, söz konusu yöntem AB’de 
kişisel verilerin korunmasında temel 
düzenleme niteliği haiz Genel Veri Koruma 
Tüzüğünde de hakkında yeterlilik kararı 
verilmemiş ülkelere yapılacak aktarımlarda 
kullanılabilecek uygun güvenlik düzeyini 
sağlama yöntemlerinden biri olarak 
öngörülmektedir.

d)Kişisel Verilerin Yurt Dışına 
Aktarımına İlişkin Diğer Kanunlarda 
Öngörülen Düzenlemeler

Kanun’un 4 üncü maddesinin (1) numaralı 
fıkrası “Kişisel veriler, ancak bu Kanun’da ve 
diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara 
uygun olarak işlenebilir.” hükmünü amirdir. 
Bu anlamda, Kanun çerçeve düzenleme 
niteliğini haiz olarak yurt dışına aktarım dâhil 
olmak üzere kişisel verilerin işlenmesine 
ilişkin temel usul ve esasları belirlemekte; 
sektörlere ilişkin farklı düzenlemelerin 
bulunması hâlinde bu düzenlemeleri 
tamamlayıcı bir rol üstlenmektedir. Diğer 
bir deyişle, farklı alanlarda sürdürülen 
kişisel veri işleme faaliyetlerinin tabi 
olduğu kanuni düzenlemeler Kanun ile 
beraber uygulanmakta ve bu şekilde 
söz konusu faaliyetlerin kendine özgü 
yapısından kaynaklanan gereklilikler de 
yerine getirilmiş olmaktadır. Kurumumuz 
da bütüncül bir bakış açısıyla hem mevzuatı 
tümüyle göz önünde bulundurarak hem 
de söz konusu kişisel veri işleme faaliyeti 
özelinde dikkate alınması gereken diğer 
unsurları tespit ederek faaliyetlerini 
yürütmektedir.

Yine Kanun’un 9 uncu maddesinin (6) 
numaralı  fıkrasında “Kişisel verilerin 
yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer 
kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.” 
düzenlemesine yer verilmiştir. Anayasanın 
90 ıncı maddesinin (5) numaralı  
fıkrasında ise; “Usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun 
hükmündedir. (…)” denilmek suretiyle 
milletlerarası antlaşmaların usulüne uygun 
olarak iç hukukumuza dâhil edilmesi 
hâlinde kanun hükmünde sayılacağı açıkça 
düzenlenmiştir. Bu çerçevede, kanunlarda 
ve usulüne göre yürürlüğe konulmuş 
milletlerarası antlaşmalarda kişisel 
verilerin yurt dışına aktarımına ilişkin 
bir düzenlemenin mevcut olması hâlinde, 
bu düzenlemeye göre hareket edilecektir. 
Nitekim Kurulun bankacılık sektörüne 
ilişkin olarak vermiş olduğu bir kararında 
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 73 
üncü maddesinde öngörülen düzenleme 
çerçevesinde yapacağı aktarımların 
Kanun’un diğer hükümleri ile bağlı 
kalınmak şartıyla Kanun’un 9 uncu 
maddesinin (6) numaralı  fıkrası uyarınca 
gerçekleştirilebileceği ifade edilmiştir.

SONUÇ

Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı, 
Anayasanın “Temel Haklar ve Ödevler” 
başlıklı ikinci kısmının “Kişinin Hakları ve 
Ödevleri” başlıklı ikinci bölümünde yer alan 
20 nci maddenin (3) numaralı fıkrasında,

“IV. Özel hayatın gizliliği ve korunması

A. Özel hayatın gizliliği

Madde 20 – …

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/2 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 Kanun’da öngörülen 
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hâllerde veya kişinin açık rızasıyla 
işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına 
ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” 
şeklinde düzenlenerek bir temel hak ve 
özgürlük olarak tanınmıştır. Bu anlamda, 
Kurumumuz her geçen gün daha fazla tehdit 
altında olan bir temel hak ve özgürlüğün 
korunması amacına hizmet etmektedir. Diğer 
ülkelerde faaliyet gösteren veri koruma 
otoriteleri gibi Kurumumuz da bu bilince 
sahip olarak kişisel veri işleme faaliyetinde 
bulunan aktörleri eğitici ve yönlendirici 
çalışmalarda bulunmakla birlikte gereken 
durumlarda bir kanun uygulayıcısı olarak 
bu aktörler hakkında idari yaptırım da tesis 
etmekte olup, Kurumumuzun sürdürdüğü 
faaliyetler bireyleri en üst düzeyde korumaya 
yönelmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte, 

teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan 
olanaklardan ülkemizin de faydalanabilmesi 
adına söz konusu gelişmeler takip edilerek 
kişisel verilerin korunması hukukuna uygun 
şekilde uygulamaların geliştirilmesine 
de katkı sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu 
kapsamda, kişisel verilerin yurt dışına 
aktarılmasına ilişkin olarak Kurumumuzca 
yürütülen güvenli ülke çalışmaları devam 
etmektedir. Bu noktada önemle ifade 
etmek gerekir ki, kamuoyunda sorun olarak 
görülen yurt dışına veri aktarımında Kurulun 
iznini öngören süreç, Kanun’un 9 uncu 
maddesinde emredici bir şekilde hükme 
bağlanan düzenlemenin bir sonucudur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

Bilindiği üzere kişisel verilerin işlenme 
şartları 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nun (Kanun) 5 ve 
6 ncı maddelerinde düzenlenmiş olup, 
Kanun’un 5 inci maddesi kapsamında yer 
verilen işleme şartlarından biri de kişisel 
verinin, “ilgili kişinin kendisi tarafından 
alenileştirilmiş olması”dır.

Temel itibarıyla “alenileştirme” kavramı, 
ilgili kişinin kişisel verilerinin, kendisi 
tarafından kamuoyuna açıklanması olarak 
ifade edilmektedir. Bununla birlikte 
Kanun kapsamında “alenileştirme”, kişisel 
verinin herhangi bir şekilde kamuoyuna 
sunulmasından daha dar bir anlama sahip 
olup; ilgili kişinin alenileştirme iradesi ve 
alenileştirme amacı ile yakın ilişki içerisinde 
bulunmaktadır.

Bu çerçevede, kişisel verinin, aleni kabul 
edilebilmesi için öncelikle ait olduğu kişinin 
aleni olmasını istemesi, başka bir ifade ile 
bu yönde bir iradesinin var olması gerekir. 
Bu anlamda tek başına kişisel verinin 
kamuoyuna açık hâle gelmesi, örneğin 
herkesin görebileceği bir yerde olması ya da 
herkesin erişimine açık durumda bulunması 
alenileştirilmiş olması bakımından yeterli 
olmamakta; eylemin, ilgili kişinin iradesi 

ile de desteklenmesi gerekmektedir. Kişinin 
iradesi dışında bir sebeple kişisel verinin 
kamuoyuna açıklandığı durumlarda Kanun 
kapsamında bir alenileştirmeden söz etmek 
mümkün olmayacaktır.

Öte yandan, kişisel verinin alenileştirilmiş 
olarak kabul edilebilmesi için ilgili kişinin ne 
amaç ile kişisel verilerini alenileştirdiğinin 
de tespit edilmesi gerekmektedir. Nitekim 
alenileştirme eylemi; ilgili kişilerin, kişisel 
verilerini kamuoyu ile paylaşması amacı 
ile sınırlıdır. Veri sorumlularının; ilgili 
kişinin alenileştirme amacından farklı ya 
da bu amacı aşan şekilde kişisel veri işleme 
faaliyetinde bulunmaları, başkaca bir işleme 
şartına dayanılmadığı sürece, Kanun’a 
aykırılık oluşturacaktır. Diğer bir deyişle 
verinin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş 
olması, veri sorumluları tarafından her türlü 
amaçla gerçekleştirilecek işleme faaliyetini 
hukuka uygun hâle getirmeyecektir. Örneğin 
bir internet sitesi aracılığıyla aracını satışa 
çıkaran bir kişinin bu sitede paylaşmış 
olduğu iletişim bilgileri sadece aracı satın 
almak veya bu ilanla ilgili bilgi almak amacı 
ile kullanılabilecek olup, bunun dışında 
bir amaçla kullanılması Kanun’a aykırılık 
teşkil edecektir.

3.1.47. “Alenileştirme” Hakkında Kamuoyu Duyurusu (16.12.2020)
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Yine benzer şekilde ilgili kişilerin sosyal 
medya hesapları gibi mecralar üzerinden elde 
edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta 
adresi vb. kişisel verilerinin veri sorumluları 
tarafından reklam amacıyla SMS/e-posta 
gönderilmesi suretiyle alenileştirme amacı 
dışında işlenmesi gibi faaliyetler Kanun’un 
5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (d) 
bendi kapsamında değerlendirilemeyecek 
olup, konuya ilişkin olarak daha önce 
alınan Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 
07.11.2019 tarih ve 2019/331 sayılı Kararına 
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6623/2019-331 

uzantısından erişilmesi mümkün 
bulunmaktadır. Bu sebeple Kanun’un 5 
inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının 
(d) bendi kapsamında gerçekleştirilecek 
kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgili 
kişilerin alenileştirme iradesinin varlığı ve 
alenileştirme amacının tespit edilmesi ve 
her durumda Kanun’un 4 üncü maddesinde 
yer alan Genel İlkelere uyum hususuna 
özen gösterilmesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Ülkemizde son günlerde basına da 
yansıyan çeşitli haberlerden; WhatsApp 
Inc tarafından WhatsApp uygulamasını 
kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel 
verilerinin işlenmesine ve yurt dışında 
bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet 
sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara 
aktarılmasına rıza verilmesini içerecek 
şekilde kullanım şartlarının güncellendiği, 
bu kapsamda rıza vermeyen kullanıcıların 
bu uygulamayı kullanamayacağı ve 
hesaplarının silineceğine dair kullanıcılara 
bilgilendirme iletildiği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun 15 inci maddesi uyarınca 
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 
12.01.2021 tarihli toplantısında konu, 
kişisel verilerin korunması mevzuatı genel 
hükümleri ile Kanun’un açık rıza, veri 
işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve 
temel ilkeler yönünden değerlendirilecek 
olup, gelişmeler hususunda kamuoyu ayrıca 
bilgilendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Bilindiği üzere; 7 Nisan 2016 tarihli Resmî 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun (Kanun) 2 nci maddesinde “Bu 
Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen 
gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya 
kısmen otomatik olan ya da herhangi bir 
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla 
otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek 
ve tüzel kişiler hakkında uygulanır” hükmü 
yer almaktadır.

Kişisel verilerin işlenebilmesi için ise, 
Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer 
alan işleme şartlarından herhangi birinin 
mevcut olması gerekmektedir. Kanun’un 

5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasına 
göre; “kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
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, 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, ilgili 
kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş 
olması, bir hakkın tesisi, kullanılması 

3.1.48. Whatsapp Uygulaması Hakkında Kamuoyu Duyurusu (11.01.2021)

3.1.49. Whatsapp Uygulaması Hakkında Kamuoyu Duyurusu (12.01.2021)
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veya korunması için veri işlemenin 
zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 
veri sorumlusunun meşru menfaatleri için 
veri işlenmesinin zorunlu olması,” işleme 
şartlarından herhangi birinin varlığı hâlinde 
kişisel veriler işlenebilecektir. Bu şartların 
bulunmadığı durumlarda ise kişisel veriler 
ancak ilgili kişinin açık rızası alınmak 
suretiyle işlenebilecektir.

Kanun’un 3 üncü maddesinde açık rıza; 
“belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye 
dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” 
olarak tanımlanmış olup, buna göre açık 
rızanın üç unsuru bulunmaktadır:

•Belirli bir konuya ilişkin olması,

•Rızanın bilgilendirmeye dayanması,

•Özgür iradeyle açıklanması.

Söz konusu unsurlar açısından 
değerlendirildiğinde açık rıza, kişinin 
sahip olduğu verinin işlenmesine, kendi 
isteği ile hukuka uygun şekilde onay 
vermesi anlamını taşımaktadır. Açık rızanın 
bir diğer önemi de veri sorumlusuna, 
gerçekleştireceği kişisel veri işleme faaliyeti 
konusunda yol göstermesidir. Kişi açık rıza 
açıklaması ile aslında veri sorumlusuna 
kendi hukuksal değerine ilişkin verdiği 
kararı bildirmiş olmaktadır. Açık rıza, ilgili 
kişinin işlenmesine izin verdiği verinin 
sınırlarını, kapsamını, gerçekleştirilme 
biçimini ve süresini de belirlemesini 
sağlayabilmektedir. Bu anlamda açık rıza, 
rıza veren kişinin olumlu irade beyanını 
içermelidir.

Kişisel verilerin işlenmesine açık rıza 
vermek, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak 
olduğundan verilen açık rıza geri alınabilir. 
Bu bağlamda kişisel verilerin geleceğini 
belirleme hakkı ilgili kişiye ait olup, kişi 
dilediği zaman veri sorumlusuna vermiş 
olduğu açık rızasını geri alabilir. Ancak, 
geri alma işlemi ileriye yönelik sonuç 
doğuracağından, açık rızaya dayalı olarak 
gerçekleştirilen tüm faaliyetler geri alma 

beyanının veri sorumlusuna ulaştığı 
andan itibaren veri sorumlusu tarafından 
durdurulmalıdır. Bir diğer deyişle, geri alma 
beyanı veri sorumlusuna ulaştığı andan 
itibaren hüküm doğurur.

Kişisel verilerin işlenmesinde hukuki 
sebep olarak “açık rıza”nın belirlenmesinin 
söz konusu olduğu ve verilen hizmetin 
açık rıza şartına bağlandığı hususlara 
ilişkin olarak 2 Ağustos 2018 tarihinde 
Kurum internet sayfasında, Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunun (Kurul) 16.02.2018 
tarihli ve 2018/19 sayılı Kararının özeti 
yayınlanmıştır. Söz konusu Kurul kararında 
da belirtildiği üzere, öncelikle kişisel 
verilerin işlenmesi sırasında ilgili kişilerden 
alınan açık rıza, veri sorumluları tarafından 
bir hizmetin ifası için ön şart olarak ileri 
sürülemeyecektir.

Kanun’un 4 üncü maddesi uyarınca kişisel 
verilerin, hukuka ve dürüstlük kurallarına 
uygun, belirli, açık ve meşru amaçlarla ve 
işlenme amacı ile bağlı, sınırlı ve ölçülü 
olma ilkelerine uygun olarak işlenmesi, 
hangi kişisel verilerin işleneceği veya hangi 
amaçlarla kimlere aktarılacağı hususlarında 
gerekli bilgilendirmenin yapılmış olması ve 
her bir işleme/aktarma faaliyetine yönelik 
seçenek sunulmak suretiyle ayrı ayrı açık 
rıza alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Kanun’un “Kişisel 
verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 
9 uncu maddesinde; kişisel verilerin, ilgili 
kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına 
aktarılamayacağı; ancak anılan hükmün 
(2) numaralı fıkrası uyarınca Kanun’un 
5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası ile 
özel nitelikli kişisel veriler bakımından 
6 ncı maddesinin (3) numaralı fıkrasında 
belirtilen şartlardan birinin varlığı ve 
kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede 
yeterli korumanın bulunması, yeterli 
korumanın bulunmaması durumunda 
Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri 
sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı 
olarak taahhüt etmeleri ve Kurul izninin 
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bulunması kaydıyla kişisel verilerin ilgili 
kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına 
aktarılabileceği düzenlenmiştir.

WhatsApp Inc. tarafından, WhatsApp 
uygulamasını kullanmak isteyen 
kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine 
ve yurt dışında bulunan üçüncü taraflara 
aktarılmasına rıza verilmesini içerecek 
şekilde kullanım şartlarının güncellendiği, 
bu kapsamda rıza vermeyen kullanıcıların 
uygulamayı kullanamayacağına ve 
hesaplarının silineceğine dair kullanıcılara 
bilgilendirme iletildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu bilgilendirme metninde 
yönlendirme yapılan Gizlilik Politikasında 
ise, hangi verilerin hangi amaçlarla 
işleneceği ifade edilmekle birlikte, işlenen 
kişisel verilerin WhatsApp Inc. tarafından 
yurt dışında yerleşik bulunan hizmet 
aldığı ve hizmet verdiği Facebook grup 
şirketleri, tedarikçileri, iş ortakları, hizmet 
sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraf veri 
sorumluları gibi net olarak belirli olmayan 
taraflara teknik destek, teslimat ve diğer 
hizmetleri sağlamak, araştırma yapmak, 
pazarlama ve anket vb. gibi yine belirli 
olmayan amaçlarla aktarılacağının ifade 
edilmekte olduğu görülmektedir.

Kişisel verilerin, yurt dışında yerleşik bir veri 
sorumlusu olan WhatsApp Inc. tarafından 
işlenmesine ve yurt dışında yerleşik başka 
veri sorumlularına aktarılmasına ilişkin 
açık rıza alınması hususunda yapılan ön 
değerlendirme sonucunda;

•Kullanıcılardan kişisel verilerinin 
işlenmesine ve yurt dışında yerleşik 
üçüncü taraflara aktarılmasına yönelik 
rıza alınması işleminin ayrıştırılmadığı 
ancak kullanıcıların kişisel verilerinin 
işlenmesine rıza verirken yurt dışında başka 

bir veri sorumlusuna aktarılmasına rıza 
vermeyebileceği dikkate alındığında söz 
konusu uygulamanın kullanım yaygınlığı 
da göz önünde bulundurularak bu 
durumun Kanun’da belirlenen açık rızanın 
unsurlarından “özgür iradeyle açıklanması” 
açısından bir ihlal oluşturup oluşturmadığı,

•Yurt dışında bulunan başka bir şirkete 
atarım yapılmak şartıyla uygulamanın 
kullanılmasına izin verilmesinin Kanun’un 
4 üncü maddesinde sayılan ilkelerden 
“hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun 
olma”, “belirli, açık ve meşru amaçlar için 
işlenme” ve “işlendikleri amaçla bağlantılı, 
sınırlı ve ölçülü olma” ilkeleri açısından bir 
ihlale sebebiyet verip vermediği,

•Sunulan hizmetin açık rıza şartına 
bağlanmış olmasının verilen açık rızayı 
sakatlayabileceği bu durumun da kişisel 
verilerin hukuka aykırı işlenmesi sonucunu 
doğurabileceği dikkate alındığında 
WhatsApp Inc. tarafından yapılan 
güncelleme ile hizmetin rıza şartına 
bağlanması durumunun ortaya çıkıp 
çıkmadığı,

•WhatsApp Inc. tarafından yurt dışında 
yerleşik veri sorumlularına yapılacak 
aktarım hususunda Kanun’un 9 uncu 
maddesi hükümlerine aykırılık olup 
olmadığı

hususları açısından, Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun 12.01.2021 tarihli ve 2021/28 
sayılı Kararı ile WhatsApp Inc. hakkında 
resen inceleme başlatılmasına karar 
verilmiştir.

Sürece ilişkin olarak 08.02.2021 tarihinde 
Kurul tarafından yeni bir değerlendirme 
yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
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Karar Tarihi :11/03/2021

Karar No :2021/238

Konu Özeti :Veri Sorumluları Siciline 
kayıt tarihlerinin uzatılması

 Dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
etkisini gösteren salgın nedeniyle Sicile 
kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi 
hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle 
Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin 
birçok veri sorumlusu veya bunların 
bağlı olduğu üst kuruluşlar ile bazı kamu 
kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları tarafından Kuruma 
intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi 
neticesinde;

•Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık 
mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok 
olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile 
yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri 

sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü 
yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 
31.12.2021 tarihine,

•Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık 
mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup 
ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel 
veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri 
sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü 
yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 
31.12.2021 tarihine,

•Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri 
sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü 
yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 
31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına,

•Anılan kararın Kurum internet sayfasında 
duyurulması ve Resmî Gazete’de 
yayımlanmasına oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

3.1.50. “Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihlerinin Uzatılması İle İlgili Kişisel 
Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 Tarihli ve 2021/238 Sayılı Kararı 
(16.03.2021)

3.1.51. Kurumumuza Yapılan Şikâyetlerin Usul Şartlarına İlişkin Kamuoyu 
Duyurusu (30.03.2021)

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 
“İlgili kişinin hakları” başlıklı 11 inci 
maddesinde “(1) Herkes, veri sorumlusuna 
başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel veri 
işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel 
verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep 
etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını 
ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde 
veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı 
üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin 
eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde 
bunların düzeltilmesini isteme, e) 7 nci 
maddede öngörülen şartlar çerçevesinde 
kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri 
uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran 
otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine 
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak 
işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 
zararın giderilmesini talep etme haklarına 
sahiptir” hükmüne yer verilmiştir.

İlgili kişinin hak arama yöntemleri ise  
Kanun’un 13 ve 14 üncü maddelerinde 
belirlenmiş olup buna göre, Kanun’un 
“Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13 
üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında; 
“İlgili kişi, bu Kanun’un uygulanmasıyla 
ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun 
belirleyeceği diğer yöntemlerle veri 
sorumlusuna iletir” hükmü yer almaktadır. 
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Bahse konu maddeye dayanılarak 
hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul 
ve Esasları Hakkında Tebliğ”in (Tebliğ) 
“Başvuru Usulü” başlığını taşıyan 5 inci 
maddesinin (1) numaralı  fıkrasında “İlgili 
kişi, Kanun’un 11 inci maddesinde belirtilen 
hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak 
veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, 
güvenli elektronik imza, mobil imza ya 
da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna 
daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun 
sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta 
adresini kullanmak suretiyle veya başvuru 
amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya 
da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna 
iletir” hükmüne yer verilerek başvuruda 
bulunması zorunlu unsurlar ad, soyadı, 
başvuru yazılı ise imza, T.C. Kimlik No., 
tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri 
adresi, varsa bildirime esas e-posta adresi 
ve talep konusu olarak sayılmıştır.

Kanun’un “Kurula Şikâyet” başlıklı 14 
üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında 
ise “Başvurunun reddedilmesi, verilen 
cevabın yetersiz bulunması veya süresinde 
başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; 
ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını 
öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde 
başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde 
Kurula şikâyette bulunabilir” hükmüne, (2) 
numaralı fıkrasında ise “13 üncü madde 
uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet 
yoluna başvurulamaz” hükmüne yer 
verilmiştir.

Kanun’un “Şikâyet Üzerine veya Resen 
İncelemenin Usul ve Esasları” başlıklı 
15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası 
Kurulun, şikâyet üzerine veya ihlal 
iddiasını öğrenmesi durumunda resen, 
görev alanına giren konularda gerekli 
incelemeyi yapacağı, (2) numaralı fıkrası 
da 01.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe 
Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un 6 
ncı maddesinde belirtilen şartları taşımayan 
ihbarların veya şikâyetlerin incelemeye 
alınmayacağı hükümlerini haizdir.

Öte yandan, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının 
Kullanılmasına Dair Kanun’un 6 ncı 
maddesinde ise; “Türkiye Büyük Millet 
Meclisine veya yetkili makamlara verilen 
veya gönderilen dilekçelerden;

a)Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,

b)Yargı mercilerinin görevine giren 
konularla ilgili olanlar,

c)4 üncü maddede gösterilen 
şartlardan herhangi birini taşımayanlar 
incelenemezler.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla yukarıda sayılan mevzuat 
hükümleri çerçevesinde usul şartlarını 
taşımayan şikâyetler Kurul tarafından esas 
yönünden değerlendirmeye alınamayarak 
reddedilmekte olup, şikâyetlerin daha etkin 
ve kısa sürede sonuçlanmasını teminen;

Veri sorumlusuna yapılacak başvurularda: 

Kanun’un 13 üncü maddesi ve Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 
Hakkında Tebliğ’de belirlenen yöntem ve 
esaslara dikkat edilmesi, bu kapsamda; 

•Veri sorumlusuna yapılacak başvuruların 
yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta 
(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, 
mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri 
sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri 
sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan 
elektronik posta adresini kullanmak 
suretiyle veya başvuru amacına yönelik 
geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama 
vasıtasıyla yapılması

•Başvuru veri sorumlusuna ilgili kişinin 
KEP adresi dışında bir e-posta adresi 
üzerinden iletilecek ise mutlak surette veri 
sorumlusuna daha önce bildirilmiş ve veri 
sorumlusu nezdinde kayıtlı bulunan e-posta 
adresinin kullanılması

•Veri sorumlusuna başvuru yazılı yapılmış 
ise mutlak surette başvuruda imzaya 
yer verilmesi, vekil aracılığı ile yapılan 
başvurularda vekaletname örneğinin 
iletilmesi  
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•Yapılan her başvurunun ad, soyad, T.C. 
Kimlik No., tebligata esas yerleşim yeri 
veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas 
e-posta adresi ve talep konusu içermesi 

•Yapılan başvuruların Kanun’un 11 inci 
maddesinde yer verilen ilgili kişinin hakları 
kapsamında olması gerekmektedir. 

Kurula yapılacak şikâyetlerde;

•3071 sayılı Dilekçe Hakkının 
Kullanılmasına Dair Kanun gereğince yazılı 
başvurularda mutlak surette ad, soyad, imza, 
iş veya ikametgâh adresine yer verilmesi

•Vekil aracılığı ile yapılan başvurularda 
başvuru ekinde ilgili kişiye ait 
vekâletnamenin eksiksiz bir şekilde ve 
süresine dikkat edilerek sunulması

•Kanun kapsamındaki talepler ile ilgili 
olarak Kurula şikâyette bulunmadan 
önce veri sorumlusuna başvuru yolunun 
tüketilmesi, 

•Veri sorumlusuna yapılmış başvuruya, 
başvurunun veri sorumlusuna iletildiğine 
dair kanıtlayıcı belgeye (örneğin PTT 
gönderi belgesi) ve gerekmesi hâlinde 
başvuru yöntemine ilişkin bilgi ve belgeye 
(örneğin e-posta ya da bir uygulama aracılığı 
ile başvuruldu ise bu yöntemin anlaşılır ve 
kanıt taşır nitelikte sunulması) yer verilmesi 

•Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye 
cevap verilmiş ise verilen cevabın dilekçe 
ekinde yer alması ve varsa ilgili kişi 
tarafından cevabın ne zaman alındığını 
gösterir belgenin iletilmesi 

•Kanun’un 14 üncü maddesinde Kurula 
şikâyette bulunabilmek için öngörülen 
sürelere riayet edilmesi, bu kapsamda ilgili 
kişilerce

°Veri sorumlusundan başvuru tarihinden 
itibaren en geç otuz gün içinde yanıt 
alındığı durumlarda veri sorumlusunun 
cevabının öğrenildiği tarihten itibaren 
otuz gün içinde Kurula şikâyetin 
iletilmesi 

°Veri sorumlusunun yanıtının başvuru 
tarihinden itibaren otuz günden daha geç 
alınması hâlinde ilk başvuru tarihinden 
itibaren altmış gün içinde Kurula 
şikâyetin iletilmesi

°Veri sorumlusundan yanıt alınmadığı 
durumlarda başvuru tarihinden itibaren 
altmış gün içinde Kurula şikâyetin 
iletilmesi

•Veri sorumlularının kendilerine 
başvurulduğu tarihten itibaren 30 günlük 
cevap verme süresinin olduğu dikkate 
alındığında veri sorumlusuna yapılan 
başvurudan itibaren 30 gün beklenilmesi, 
yanıt alınmaması durumunda Kurula 
şikâyette bulunulması

•Kanun’un 14 üncü maddesinde yer 
verilen sürelerin hesaplanabilmesini 
teminen Kurula iletilen dilekçelerin, veri 
sorumlusuna yapılan başvuruların, alınan 
cevapların ve bu belgelere dair gönderi 
belgelerinin tarihlerinin açık ve anlaşılır 
olması 

•3071 sayılı Dilekçe Hakkının 
Kullanılmasına Dair Kanun gereğince 
şikâyete konu edilen iddiaları tevsik edici 
belgelerin dilekçeye ilave edilmesi

•3071 sayılı Dilekçe Hakkının 
Kullanılmasına Dair Kanun gereğince 
şikâyet konusunun ve talebin açık olarak 
belirtilmesi

•Konunun yargı mercilerine de intikal 
ettirilmesi hâlinde bu hususta detaylı bilgi 
ve dokümana yer verilmesi

•Kurumun görev alanı dışında taleplere yer 
verilmemesi

hususlarına dikkat edilmesi önem arz 
etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  
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3.1.52. Ortaklıkların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Kamuoyu Duyurusu 
(25.06.2021)

Kurumumuza iletilen yazılı ve şifahi görüş 
taleplerinde; iş ortaklığı / konsorsiyum / 
adi ortaklıkların Veri Sorumluları Siciline 
(Sicil) kayıt yükümlülükleri hususunda 
tereddütler yaşandığı ifade edilmiştir. 

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 
16 ncı maddesinde öngörülen Sicile kayıt 
yükümlülüğünün asıl amacı, kişisel veri 
işleme süreçlerinin şeffaf ve ilgili kişilere 
hesap verebilir nitelikte yürütülmesi ile 
ilgili kişilerin kendi kişisel verileri üzerinde 
en üst düzeyde kontrol sağlamasıdır. 

Bu bakımdan iş ortaklığı / konsorsiyum / adi 
ortaklık gibi yapılar altında gerçekleştirilen 

faaliyetlerde işlenen kişisel verilerin Veri 
Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) 
bilgi girişi olarak yansıtılması önem arz 
etmektedir. 

Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun 09/06/2021 tarihli ve 2021/569 
sayılı kararı ile;

•Ortaklığı oluşturan ortaklardan hâlihazırda 
Sicile kayıt yükümlülüğü bulunanların 
VERBİS’e kayıtları esnasında kendi 
faaliyetleri ile birlikte ortaklık faaliyetleri 
kapsamında işledikleri kişisel verilere ilişkin 
olarak da bilgi girişi yapması gerektiğine 
karar verilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

3.1.53. Dernek, Vakıf ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin VERBİS’e Kayıt 
Yükümlülüğü Hakkında Kamuoyu Duyurusu (25.06.2021)

Kurumumuza iletilen yazılı ve şifahi görüş 
taleplerinde; dernek, vakıf ve sendikalara 
ait iktisadi işletmelerin Veri Sorumluları 
Siciline (Sicil) kayıt yükümlülükleri 
hususunda tereddütler yaşandığı ifade 
edilmiştir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanununun (Kanun) 16 ncı maddesi 
gereğince; Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
(Kurul), Veri Sorumluları Sicili Hakkında 
Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan 
kriterleri göz önüne alarak Sicile kayıt 
yükümlülüğüne istisna getirebilmekte, 
istisnaların kapsamı ve uygulanmasına 
ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 
karar alabilmektedir.

Kurulun 22/04/2020 tarihli ve 2020/315 
sayılı Kararı ile değişik 02/04/2018 tarihli 
ve 2018/32 sayılı Kararı uyarınca “yalnızca 
ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet 
alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri 

işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve 
sendikalar” için Sicile kayıt yükümlülüğüne 
istisna getirilmiştir. 

Kanunun 16 ncı maddesinde öngörülen 
Sicile kayıt yükümlülüğünün asıl amacı, 
kişisel veri işleme süreçlerinin şeffaf ve 
ilgili kişilere hesap verebilir nitelikte 
yürütülmesi ile ilgili kişilerin kendi kişisel 
verileri üzerinde en üst düzeyde kontrol 
sağlamasıdır. 

Bununla birlikte dernek, vakıf ve 
sendikaların Sicile kayıt yükümlülüğüne 
istisna getirilmesine ilişkin kriterler 
açısından yapılan değerlendirme sonucunda; 
gelir elde etmek amacıyla yürüttükleri 
ticari faaliyetleri nedeniyle dernek, vakıf 
ve sendikaların iktisadi işletmeleri için 
söz konusu istisnanın uygulanması uygun 
görülmemektedir. 

Bu bakımdan dernek, vakıf ve sendikalara 
ait iktisadi işletmelerin bünyesinde 
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gerçekleştirilen faaliyetlerde işlenen kişisel 
verilerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi 
Sistemine (VERBİS) bilgi girişi olarak 
yansıtılması önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda, Kurulun 09/06/2021 tarihli 
ve 2021/571 sayılı kararı ile; 

•22/04/2020 tarihli ve 2020/315 sayılı Karar 
ile değişik 02/04/2018 tarihli 2018/32 sayılı 
Kurul Kararında yer alan “yalnızca ilgili 
mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet 
alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri 
işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf 
ve sendikalar” ifadesinin “yalnızca ilgili 
mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet 
alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri 
işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf 

ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi 
bir iktisadi işletmesi bulunmayanlar” olarak 
değiştirilmesine,

•Yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına 
uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak 
üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de 
yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan 
kendisine bağlı herhangi bir iktisadi 
işletmesi bulunanların Sicile kayıt olmaları 
ile Sicile kayıtları esnasında yalnızca 
iktisadi işletmelerin faaliyetlerine ilişkin 
bilgi girişi yapmalarının gerektiğine, 

•Anılan Kararın Kurum internet sayfası 
ve Resmi Gazetede yayımlanmasına karar 
verilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

3.1.54. “Yurt Dışında Yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının Kişisel 
Verilerinin Yurt Dışına Aktarılmamasına İlişkin Talepleri” Hakkında Kamuoyu 
Duyurusu (09.08.2021)

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına 
yönelik hükümler 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 
9 uncu maddesinde Kanun’un kişisel 
veri işleme şartlarına ilişkin maddelerine 
atıf yapılmak suretiyle belirtilmiştir. Bu 
kapsamda;

•Yurt dışında ikamet eden Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları tarafından 
Kurumumuza, gerek Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden 
gerekse yazılı olarak ayni ve nakdi kişisel 
verilerinin başta Avrupa Birliği üyesi 
ülkeler olmak üzere diğer ülkelerin kurum 
ve kuruluşlarıyla paylaşılmamasını konu 
alan birçok başvuru intikal etmektedir. 
Kurumumuza intikal eden dilekçelerin 
bazılarında vatandaşların finansal hesap 
bilgilerinin yurt dışına aktarılmaması 
taleplerinin açıkça belirtildiği görülmekte 
olup bu nitelikteki dilekçelerin esas olarak 
ülkemizin de dâhil olduğu Ekonomik 
Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı’na (OECD) 
üye ülkeler tarafından 3 Kasım 2011 

tarihinde imzalanan ve 03.05.2017 tarihli 
ve 7018 sayılı Kanunla onaylanması uygun 
bulunan “Vergi Konularında Karşılıklı 
İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” (Sözleşme) 
ile bu sözleşme kapsamında 2017 yılında 
imzalanan, 31.12.2019 tarihli ve 30995 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik 
Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili 
Makam Anlaşması” (Anlaşma) sebebiyle 
gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Türkiye’de 
söz konusu Anlaşma kapsamında otomatik 
bilgi değişimi için bilgileri toplamaya ve 
paylaşmaya yetkili makam, Hazine ve 
Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi 
Başkanlığı olarak belirlenmiş olduğundan 
bu nitelikteki dilekçeler ilgisi nedeniyle 
anılan Bakanlığa intikal ettirilmiştir.

•Diğer taraftan, yurt dışında ikamet eden 
vatandaşların dilekçelerinin bazılarında 
ise herhangi bir ayrım yapılmaksızın 
genel olarak kişisel bilgilerinin yurt dışına 
aktarılmamasının talep edildiği görülmüştür. 
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Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusuna 
Başvuru” başlıklı 13 üncü maddesinin 
(1) numaralı fıkrasında; ilgili kişinin, bu 
Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini 
yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği 
diğer yöntemlerle veri sorumlusuna 
ileteceği; Kanun’un “Kurula Şikâyet” 
başlıklı 14 üncü maddesinin (1) numaralı 
fıkrasında da başvurunun reddedilmesi, 
verilen cevabın yetersiz bulunması veya 
süresinde başvuruya cevap verilmemesi 
hâllerinde; ilgili kişinin, veri sorumlusunun 
cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz 
ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 
altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma 
Kuruluna (Kurul) şikâyette bulunabileceği, 
(2) numaralı  fıkrasında ise 13 üncü madde 
uyarınca başvuru yolu tüketilmeden 
Kurula şikâyet yoluna başvurulamayacağı 
hükümleri yer almaktadır.

Kanun’un 13 üncü maddesine dayanılarak 
hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul 
ve Esasları Hakkında Tebliğ”in (Tebliğ) 
“Başvuru Usulü” başlığını taşıyan 5 inci 
maddesinin (1) numaralı  fıkrasında ise 
“İlgili kişi, Kanun’un 11 inci maddesinde 
belirtilen hakları kapsamında taleplerini, 
yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta 
(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, 
mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri 
sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri 
sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan 
elektronik posta adresini kullanmak suretiyle 
veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş 
bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri 
sorumlusuna iletir” hükmüne yer verilerek 
başvuruda bulunması zorunlu unsurlar ad, 
soyadı, başvuru yazılı ise imza, T.C. Kimlik 
No., tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri 
adresi, varsa bildirime esas e-posta adresi 
ve talep konusu olarak sayılmıştır.

Bu çerçevede, genel olarak kişisel verilerinin 
yurt dışına aktarılmaması taleplerini içeren 
bu nitelikteki dilekçeler hakkında ise, 
ilgili kişilere kişisel verilerin korunması 
konusundaki talepleri ile ilgili olarak 

hak arama yöntemlerini içeren Kanun’un 
13 ve 14 üncü maddeleri hakkında bilgi 
verilmiştir.

•Ancak, mevcut durumda yurt dışında 
yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 
tarafından benzer nitelikte çok sayıda 
dilekçenin Kurumumuza intikal etmesi 
sebebiyle konu Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu tarafından değerlendirilmiş olup, 
alınan 07/07/2021 tarihli ve 693 sayılı Kurul 
Kararı ile; 

-İlgili kişiler tarafından Kurumumuza 
intikal eden ve kişisel verilerin yurt 
dışına aktarılmamasını konu edinen genel 
nitelikteki başvuruların, herhangi bir veri 
sorumlusuna işaret etmemesi, taleplerin 
soyut nitelikte olması ve bu kapsamda 6698 
sayılı Kanun’un 13 ve 14 üncü maddelerinde 
yer alan veri sorumlusuna başvuru şartının 
yerine getirilmemiş olması nedeniyle 
usulü şartları taşımadığı değerlendirilmiş 
olduğundan Kuruma intikal eden bu yöndeki 
başvuruların incelemeye alınamayacağına,

-Öte yandan, ilgili kişiler tarafından 
Kurumumuza intikal eden ve “Otomatik Bilgi 
Paylaşımına” atıfta bulunulan başvurulara 
ilişkin olarak ise otomatik veri paylaşımına 
ilişkin hususların “Finansal Hesap 
Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin 
Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”nda 
düzenlendiği ve Anlaşma hükümlerinin 
ülkemiz nezdinde uygulanması bakımından 
yetkili makamın Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı 
olduğu değerlendirildiğinden bu minvaldeki 
başvuruların esasen başvuru sahipleri 
tarafından ilgili Bakanlığa intikal ettirilmesi 
gerektiğinden hareketle söz konusu 
dilekçelere ilişkin olarak 6698 sayılı Kanun 
kapsamında yapılacak bir işlem olmadığına 
karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı çerçevesinde, 
Kurumumuza bugüne kadar intikal eden ve 
bundan sonra intikal edecek olan mezkûr 
nitelikteki başvurular, Kurul Kararında 
yer verilen gerekçelerle değerlendirmeye 
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alınmayacak olup başvuru sahiplerine 
de Kurumumuz tarafından ayrıca bir 

yanıt verilmeyeceği kamuoyuna saygıyla 
duyurulur.

3.1.55. Whatsapp Uygulaması Hakkında Yürütülen Resen İncelemeye İlişkin 
Kamuoyu Duyurusu (03.09.2021) 

WhatsApp LLC (WhatsApp/veri sorumlusu) 
tarafından, WhatsApp uygulamasını 
kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel 
verilerinin işlenmesine ve yurt dışında 
bulunan üçüncü taraflara aktarılmasına 
açık rıza verilmesini içerecek şekilde 
Hizmet Koşullarının ve Gizlilik İlkesinin 
güncellendiği, bu kapsamda açık rıza 
vermeyen kullanıcıların uygulamayı 
kullanamayacağına ve hesaplarının 
silineceğine dair bilgilendirme iletildiği 
tespit edilmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 
12.01.2021 tarihli ve 2021/28 sayılı 
Kararı ile 09.02.2021 tarihli ve 2021/120 
sayılı Kararı çerçevesinde, yurt dışına 
veri aktarımı, hizmetin açık rıza şartına 
bağlanması ve genel ilkelere uygunluk 
hususları başta olmak üzere WhatsApp 
hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nun (Kanun) 15 inci 
maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında 
resen inceleme başlatılmasına karar verilmiş 
ve konuya ilişkin WhatsApp’tan alınan 
savunma yazıları ve bununla bağlantılı 
olarak WhatsApp Hizmet Koşullarının ve 
Gizlilik İlkesi metinlerinin incelenmesi 
neticesinde; temel olarak veri sorumlusu 
tarafından kullanıcılara sunulan Hizmet 
Koşullarının kullanıcı ile yapılan bir 
sözleşme olarak tanımlandığı, Gizlilik 
İlkesinin ise şeffaflığı sağlamaya yönelik bir 
metin olarak, hangi verilerin hangi amaçlarla 
işleneceğini göstermekle birlikte esasen 
Hizmet Koşullarının bir parçası olarak 
ifade edildiği ayrıca Hizmet Koşullarına 
onay verilmeden sözleşmenin yürürlüğe 
giremeyeceğinin belirtildiği görülmüştür. 

Bu kapsamda; Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu’nun 03.09.2021 tarih ve 2021/891 
sayılı Kararı ile;

•Veri sorumlusu tarafından söz konusu 
uygulama kapsamında çeşitli kişisel veri 
işleme faaliyetleri bakımından farklı veri 
işleme şartlarına dayanıldığı ve kişisel veri 
işlemeye yönelik açık rıza şartının ise istisna 
olarak başvurulan bir şart olduğu belirtilse 
de Hizmet Koşullarının kullanıcı ile yapılan 
bir sözleşme olarak tanımlaması nedeniyle 
sözleşmeye onay verilmesi suretiyle ilgili 
kişilerin açık rızasının alınması yoluna 
gidildiği, bu çerçevede kullanıcılardan 
kişisel verilerinin işlenmesine ve 
yurt dışında yerleşik üçüncü taraflara 
aktarılmasına seçimlik hak sunulmaksızın 
tek bir açık rıza alındığı, sözleşmeye 
aktarıma ilişkin hüküm koymak suretiyle 
işleme ve aktarım faaliyetlerinin, tek 
metinde birbirinden ayrılmaz bir biçimde 
ilgili kişiye sunulduğu dikkate alındığında, 
açık rızanın “özgür iradeyle açıklanması” 
unsurunun zedelendiği,

•Veri sorumlusu tarafından Hizmet 
Koşulları ve Gizlilik İlkesinde yer alan 
“aktarım”a ilişkin ifadelerin müzakereye 
kapalı nitelikte sunularak ilgili kişilerin 
sözleşmeye bir bütün olarak onay vermeye 
zorlandığı, bu suretle açık rızanın saf 
dışı bırakılmaya çalışıldığı, uygulamanın 
kullanılmasının aktarım şartına bağlandığı, 
bu kapsamda ilgili kişilerin çıkarları ve 
makul beklentileri göz önüne alınmaksızın 
hareket edildiği dikkate alınarak veri 
sorumlusunun bu uygulamasının Kanun’un 
4 üncü maddesinde yer alan “Hukuka ve 
dürüstlük kurallarına uygun olma” ilkesine 
aykırılık teşkil ettiği,
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•İşlenen tüm kişisel verilerin aktarımına 
ilişkin açık rıza istenildiği, ancak bu 
verilerin işlendikleri amaçla orantılı ve 
sınırlı bilgiler olmadığı gibi hangi verinin 
hangi amaçla aktarılacağının da bahse konu 
metinlerde net olarak ortaya konulmadığı, 
bu hususta veri sorumlusunca Kanun’un 4 
üncü maddesinde yer alan “belirli, açık ve 
meşru amaçlar için işlenme” ve “işlendikleri 
amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” 
ilkelerine aykırı hareket edildiği,

•WhatsApp tarafından kişisel verilerin 
işlenmesinin sözleşmenin bir parçası 
hâline getirilmek suretiyle ilgili kişilerden 
sözleşmeye onay vermelerinin istenildiği 
ve sonrasında “Bir sözleşmenin kurulması 
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 
olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına 
ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 
olması” şartı başta olmak üzere diğer kişisel 
veri işleme şartlarına dayanılarak kişisel 
verilerinin işlendiğinin beyan edildiği ancak 
görünen işlem sözleşmeye onay verme olsa 
da asıl yapılan işlemin kişisel verilerin 
işlenmesine açık rıza alınması niteliğinde 
olduğu, bu bakımdan sözleşmenin içerisine 
derç edilerek hizmetin bir koşulu olarak 
dayatılması suretiyle alınan açık rızanın, 
“özgür iradeyle açıklanması” unsurunun 
zedelendiği,

•Veri sorumlusunun Türkiye’de bulunan 
ilgili kişilerden elde ettiği kişisel veriler 
üzerinde, bu verileri elde ettikten sonra 
yapmış olduğu kaydetme, depolama, 
değiştirme, aktarma gibi her türlü işleme 
faaliyetinin, sunucuları Türkiye’de 
bulunmadığı sürece kişisel verilerin yurt 
dışına aktarımı anlamına geldiği, dolayısıyla 
söz konusu aktarımın, Kanun’un “Kişisel 
verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9 
uncu maddesine uygun olarak yapılmasının 
zorunluluk arz ettiği ancak veri sorumlusu 
tarafından aktarım faaliyetleri için hiçbir 
şekilde açık rızaya başvurulmadığının beyan 
edildiği, bununla birlikte veri sorumlusunca 
Kurulumuza bir taahhütname başvurusunda 
da bulunulmadığı dikkate alındığında, veri 

sorumlusu tarafından Kanun’un 9 uncu 
maddesine uygun hareket edilmediği,

•Veri sorumlusu tarafından, profilleme 
amacıyla çerezler aracılığıyla yapılacak 
kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin olarak 
ilgili kişilerden açık rıza alınmadığı, bu 
kapsamda yürütülen kişisel veri işleme 
faaliyetinin de hukuka uygun olmadığı

anlaşıldığından Kanun’un 12 nci maddesinin 
(1) numaralı fıkrasında yer alan kişisel 
verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini 
önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini 
temin etmeye yönelik gerekli her türlü 
teknik ve idari tedbirleri almadığı tespit 
edilen veri sorumlusu hakkında Kanun’un 
18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının 
(b) bendi uyarınca 1.950.000 TL idari para 
cezası uygulanmasına,

Ayrıca veri sorumlusunun;

•Uygulamaya konulmadığı belirtilen 
04.01.2021 tarihli Hizmet Koşulları ve 
Gizlilik İlkesi metinlerinin, hâlihazırda 
kullanıcılara geçerli sürüm olarak 
sunulduğu anlaşıldığından, ilgili kişilerin 
doğru bilgilendirilmesi için söz konusu 
metinlerin üç ay içerisinde Kanun’a uygun 
hâle getirilmesi,

•Gizlilik İlkesinin, aydınlatma metni yerine 
kullanıldığı ve geçerli bir aydınlatmanın 
unsurlarını taşımadığı anlaşıldığından, 
Kanun’un 10 uncu maddesi ve Aydınlatma 
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde 
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Tebliğ hükümlerine uygun bir aydınlatma 
yapılması ve söz konusu işlemlerin 
sonucundan Kurula bilgi verilmesi 
hususunda talimatlandırılmasına karar 
verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
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3.1.56. Covid-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu 
Duyurusu (28.09.2021)

Kurumumuza gerek yazılı olarak gerek 
ALO 198 çağrı hattı vasıtasıyla intikal eden 
PCR testi ve/veya aşı bilgisi taleplerine 
ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (Kanun) çerçevesinde 
nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine ilişkin 
olarak Kurumumuz görüşlerinin talep 
edilmesi üzerine, konunun ülke genelinde 
gerçekleştirilecek yaygın bir uygulamaya 
inhisar edeceği dikkate alınarak, Kanun 
kapsamında bir değerlendirme yapılmasını 
teminen Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
gündemine alınmasına karar verilmiş ve 
Kurulun 28/09/2021 tarihli ve 2021/980 
sayılı Kararı ile aşağıda yer verilen 
değerlendirmenin Kurum resmi internet 
sitesinde yayınlanmasına karar verilmiştir.

Dünya genelinde çeşitli varyantlarının 
da etkisiyle yayılma hızı giderek artış 
gösteren Covid-19 virüsünün neden olduğu 
hastalıklardan korunmak adına, değişen 
koşulları da dikkate almak suretiyle 
ülkemizin de aralarında bulunduğu tüm 
devletler, çeşitli tedbirler almaya devam 
etmekte olup; karantina, sosyal mesafe 
ve sosyal izolasyon gibi temel tedbirlerin 
alınmasının yanı sıra, yapılan bilimsel 
çalışmalar neticesinde Covid-19 aşıları 
geliştirilerek kullanıma sunulmuştur. 
Covid-19 aşısının, koronavirüsün yayılımını 
önlediği, hastalığın etkilerini de önemli 
ölçüde azalttığı bilinmekte olup; bu bilimsel 
gerçeklikten hareketle devletler, kamu 
sağlığının korunmasını teminen işyerleri de 
dâhil olmak üzere toplu hâlde bulunulacak 
alanlarda, Covid-19 aşı bilgisi ve/veya PCR 
testi sonuçlarının işlenmesi zorunluluğu 
getirmektedirler.

Nitekim ülkemizde de İçişleri Bakanlığınca 
81 İl Valiliğine gereği, ilgili Bakanlıklara 
da bilgi için gönderilen 20.08.2021 tarihli 
yazıda; salgının toplum sağlığı ve kamu 
düzeni açısından oluşturduğu riskin 
asgari seviyeye düşürülmesi için konser, 

sinema, tiyatro ve toplu ulaşım araçları 
gibi insanların toplu olarak bulunduğu 
faaliyetlere katılım sağlamak isteyen 
kişilere Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif 
sonuçlu PCR test bilgisinin bildirilmesi 
zorunluluğu getirilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 81 
İl Valiliğine gereği için, ilgili Bakanlıklara 
da bilgi için gönderdiği 02.09.2021 tarihli 
yazıda ise işyerlerinde karşılaşılabilecek 
sağlık ve güvenlik risklerine yönelik 
koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında; 
Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 
zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi 
yaptırmalarının işyeri/işveren tarafından 
istenebileceği ve test sonuçlarının gerekli 
işlemler yapılmak üzere kayıt altında 
tutulacağı ifade edilmiştir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; kişilerin 
tahlil, görüntüleme, test, rapor, aşı durumu 
gibi sağlık durumlarına ilişkin bilgileri 
Kanun’un 6 ncı maddesine göre kişisel 
sağlık verisi niteliğini haiz olup, özel nitelikli 
kişisel veri kategorisinde bulunmaktadır. Bu 
sebeple, söz konusu bilgilerin Kanun’un 6 
ncı maddesinde yer verilen işleme şartlarına 
uygun olarak işlenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, Covid-19 salgınının dünya 
çapındaki gerek sağlık, gerek sosyal 
hayat gerek ekonomi üzerindeki etkileri 
dikkate alındığında, bu salgınla mücadele 
kapsamında aşı durumu ve PCR test 
sonucu gibi Covid-19’a ilişkin kişisel 
sağlık verilerinin; kamu sağlığının, kamu 
güvenliğinin ve kamu düzeninin korunması 
amacıyla işlenmesi gerekliliğinin ortaya 
çıkması kaçınılmazdır.

Bilindiği üzere Kanun’un 28 inci maddesinin 
(1) numaralı  fıkrasının (ç) bendinde, 
“Kişisel verilerin millî savunmayı, millî 
güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini 
veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik 
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olarak kanunla görev ve yetki verilmiş 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari 
faaliyetler kapsamında işlenmesi” hâlinde 
Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı 
düzenlenmiştir.

Bu noktadan hareketle salgın hastalık gibi 
kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit eden 
durumlarda bu tehdidi ortadan kaldırabilmek 
amacıyla salgın hastalığın bulaşıcılığının 
önüne geçilebilmesini teminen kanunla 
yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşlarınca 
yürütülen faaliyetler kapsamında kişisel 
verilerin işlenmesinin de Kanun’un 28 
inci maddesinin (1) numaralı  fıkrasının 
(ç) bendi kapsamında değerlendirilmesi 
gerektiği düşünülmektedir.

Bu kapsamda Covid-19’un sebebiyet verdiği 
salgın hastalığın kamu güvenliği ve kamu 

düzenini tehdit etmesi sebebiyle hastalığın 
yayılımını engellemek amacıyla Covid-19 
aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR test 
bilgisinin anılan madde hükmü kapsamına 
giren kamu kurum ve kuruluşlarınca 
yürütülen önleyici ve koruyucu faaliyetler 
kapsamında işlenmesinin önünde bir engel 
bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu kişisel 
veri işleme faaliyetlerinin Kanun’un 28 
inci maddesinin (1) numaralı  fıkrasının (ç) 
bendi kapsamında gerçekleştirilebileceği, 
bununla birlikte, Covid-19 salgını 
kapsamında yürütülen kamu güvenliğini 
ve kamu düzenini koruma amacına 
yönelik faaliyetler dışında kalan ya da bu 
amacı aşan nitelikteki kişisel veri işleme 
faaliyetlerinin Kanun kapsamında yer 
alacağı değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

3.1.57. 44. Küresel Mahremiyet Asamblesi (GPA) Konferansı’nın 2022 Yılında 
Kurumumuz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirileceğine İlişkin Kamuoyu Duyurusu 
(28.10.2021)
Kurumumuz, kişisel verilerin korunması ve 
mahremiyet alanında çalışmalar yapan ve 
bu alanda veri koruma otoriteleri arasında 
işbirliği ve bilgi paylaşımına yönelik 
uluslararası bir organizasyon olan eski adıyla 
Uluslararası Veri Koruma ve Mahremiyet 
Otoriteleri Konferansı (International 
Conference of Data Protection and Privacy 
Commissioners – ICDPPC) olarak bilinen 

Küresel Mahremiyet Asamblesi (Global 
Privacy Assembly-GPA)’nin asli üyesidir. 

Dünyada 1979 yılından beri kişisel verilerin 
korunması alanında çalışan yetkili otoriteleri 
bir araya getiren en büyük platform olan 
Küresel Mahremiyet Asamblesi’nin (Global 
Privacy Assembly) 44’üncüsünün ülkemiz 
ve kurumumuz ev sahipliğinde yapılması 
kesinleşmiş bulunmaktadır. 

3.1.58. “Belediyeler” Hakkında Kamuoyu Duyurusu (05.11.2021)
Kurumumuza iletilen çeşitli ihbarlarda 
belediyelerin internet üzerinden emlak 
vergisi veya beyan bilgisini sorgulama 
sayfalarında yalnızca TC kimlik numarası 
girilerek vatandaşın emlak bilgilerine 
ulaşılmasının kişisel verilerin korunması 
açısından sorun teşkil ettiği ifade edilmiş, 
konunun 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında 
incelenmesi talep edilmiştir.

Söz konusu talepler kapsamında Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından 

alınan 25/02/2021 tarih ve 2021/140 
sayılı Karar ile “…bazı belediyeler 
tarafından internet üzerinden verilen vergi 
ödeme hizmetlerinin üyelik ve şifre ya 
da çift doğrulama yolu ile sisteme giriş 
yapılması sureti ile gerçekleştirildiği 
ve bu uygulamaların Kanun’a uygun 
olduğu, ancak bazı belediyeler tarafından 
sunulan hızlı sorgulama ya da borç ödeme 
uygulamalarında sadece tek bir bilgi girilerek 
kişilerin borç bilgisine ulaşılabildiği; 
her ne kadar kişiye ait isim ya da mülke 
ilişkin bilgilere erişim mümkün olmasa da 
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borca ilişkin bilgiye erişim sağlanabildiği 
anlaşılmış olup, bu durumun Kanun’un 
12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının 
(b) bendinde yer alan kişisel verilere 
hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek 
hükmüne aykırı olduğu değerlendirilmekle 
birlikte bahse konu uygulamalara ilişkin 
olarak belirli bir belediye hakkında 
Kurumumuza iletilmiş herhangi bir 
şikâyet bulunmadığı dikkate alındığında 
bir hak mahrumiyetinin oluşmadığı, ancak 
Kanun’a aykırı uygulamaların devam 
ediyor olması nedeniyle konu hakkında 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Türkiye 
Belediyeler Birliğine bilgi verilmesine

-Diğer taraftan Belediyelerce sunulan 
söz konusu uygulamaların yeniden 
düzenlenmesi hususunda Belediyelere 
3 (üç) ay süre verilmesine ve Kanun’un 
18 inci maddesinde yer alan yaptırımlara 
ilişkin hükümlerin Belediyelere 
hatırlatılmasına…”

karar verilmiştir. İlgili Karar kapsamında 
09.04.2021 tarih ve 52863 sayılı yazımız 
ile tüm büyükşehir belediyelerine, il 
belediyelerine, ilçe belediyelerine ve belde 
belediyelerine “söz konusu uygulamaları 
yürüten belediyelerin bu yazı tarihinden 
itibaren 3 ay içerisinde bu uygulamaları 
sonlandırmaları ve Kanun’a aykırı veri 
işleme faaliyetlerini durdurmalarına” karar 
verildiği, “Kanun’a aykırı veri işleme 
faaliyetini sürdüren Belediyeler hakkında 
Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında idari 
işlem uygulanacağı” hususları iletilmiştir.

Bilindiği üzere, Kişisel Veri Güvenliği 
Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler) 
kapsamında kişisel verilere gerekmesi 
hâlinde uzaktan erişim için iki kademeli 
kimlik doğrulama kontrolünün uygulanması 
önerilmektedir. Bu kapsamda başkalarının 
kolayca ulaşabileceği örneğin kişinin TC 
kimlik numarası ve doğum günü bilgisinin 
sorgulanarak erişim imkânı veren sistemler 
tek kademeli doğrulama olarak kabul 
edilirken, kişinin TC kimlik numarasının 
yanı sıra kişiye özel oluşturulmuş şifre ya da 
kişinin daha önce bildirmiş olduğu telefon 

numarasına iletilen SMS kodu ile erişim 
sağlanan sistemler iki kademeli doğrulama 
olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede 
1398 adet büyükşehir belediyesi ile bağlı 
ilçeleri, il belediyeleri ile bağlı ilçe ve belde 
belediyelerinin internet siteleri üzerinden 
verdikleri emlak vergisi borç sorgulama ve 
ödeme-hızlı ödeme sistemlerinde yapılan 
incelemede çift faktörlü doğrulamaya 
bakılırken ilk doğrulamanın TC kimlik no, 
ad soyad, vergi no gibi verilerle yapılırken 
ikincil düzeydeki doğrulamanın kişiye özel 
oluşturulmuş üyelik, SMS ya da e-postaya 
iletilen şifre gibi bir sistemle gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmediği, ikincil düzeyde kişiye 
ait başkalarının da erişebileceği telefon no, 
doğum tarihi, anne baba adı gibi bilgiler 
yerine sadece kişiye özel olarak belirlenecek 
ve sadece ilgili kişinin erişebileceği verilerin 
istendiği sistemlerin varlığı incelenmiştir. 

Kurulun 25.02.2021 tarih ve 2021/140 
sayılı Kararı ile belirlenen 3 aylık sürenin 
dolmasını müteakip yapılan inceleme 
neticesinde Kurulun 21.10.2021 tarih 
ve 1077 sayılı Kararı ile Belediyelere 
iletilen yazılar uyarınca bazı belediyelerin 
gerekli değişiklikleri yaptığı, ancak birçok 
Belediyenin ilgili Karar çerçevesinde 
gerekli güvenlik tedbirlerini almadığı ve 
hâlihazırda emlak vergisi borç sorgulama ve 
ödeme hizmetleri sunumunda “tek faktörlü 
doğrulama” uyguladığı tespit edilmiş olup, 
Kanun’un 12 nci maddesinin (1) numaralı 
fıkrasının (b) bendinde yer alan kişisel 
verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini 
önlemek hükmüne aykırı uygulamalara 
devam ettiği anlaşılan belediyeler ile 
ilgili olarak 25.02.2021 tarih ve 2021/140 
sayılı Kurul Kararının gereğinin yerine 
getirilmediği değerlendirmesinden 
hareketle bahse konu aykırılığa 
sebebiyet verenler hakkında Kanun’un 
18 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası 
kapsamında disiplin hükümlerine göre 
işlem yapılması ve sonucundan Kurula bilgi 
verilmesi hususunda ilgili belediyelerin 
talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
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Kurumumuz tarafından Personel 
Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında 
yapılacak olan sertifikasyon faaliyetine 
ilişkin olarak Veri Koruma Görevlisi 
Belgelendirme Programı hazırlanmıştır. 
25.11.2021 tarihli ve 2021/1178 sayılı 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı 
ile Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme 
Programı’nın yürürlüğe konulmasına 
ve Kurumumuzun internet sayfasında 
yayımlanmasına oy birliği ile karar 
verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

3.1.59. “Sertifikasyon” Hakkında Kamuoyu Duyurusu (07.12.2021)

Son zamanlarda, ilgili kişilerin muhtelif 
kanallardan veya sosyal medya üzerinden 
evde paketleme vb. konulu iş ilanlarına 
başvuruda bulundukları, başvuru neticesinde 
bu kişilerden T.C. kimlik kartı fotoğraflarının 
ve belirtilen IBAN hesap numarasına para 
gönderilmesi ve hemen ardından para iadesi 
işlemi yapılmasının talep edildiği, akabinde 
ise iş vaadinde bulunan işletmelere ya da 
kişilere ulaşılamadığı dolayısıyla kimlik 
bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiği 
yönünde Kurumumuza çok sayıda ihbar ve 
şikâyet intikal etmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun (Kanun) 17 nci maddesinde 
kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135 ila 
140’ıncı madde hükümlerinin uygulanacağı 
hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda 5237 
sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca hukuka 
aykırı olarak kişisel verileri kaydeden, 
kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir 
başkasına veren, yayan veya ele geçiren 
kişiler hakkında hapis cezası uygulanacağı 
belirtilmiştir. Bu çerçevede bahsi geçen 
dolandırıcılık amaçlı olduğu anlaşılan 

iş vaadi konulu benzer şikâyetlere konu 
iddiaların Türk Ceza Kanunu hükümleri 
uyarınca suç unsuru barındırabileceği ve 
6698 sayılı Kanun’un 15 inci maddesi 
gereğince yargı mercilerinin görevine 
giren konularla ilgili olan dilekçelerin 
incelenemeyeceği hükme bağlandığından 
ilgili kişilerin konuya ilişkin gerekli 
hukuksal işlemlerin tesisini teminen yargı 
yoluna başvurmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, Kurumumuza aynı konuda 
gelen başvurularda yaşanan artış nedeniyle 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
02/12/2021 tarihli ve 2021/1236 sayılı 
Kararı ile vatandaşların farkındalık 
düzeyinin arttırılmasını teminen kamuoyu 
duyurusunda bulunulmasına karar 
verilmiştir. Bu minvalde, vatandaşların 
telafisi güç maddi veya manevi zararlarla 
karşılaşmamasını teminen güvenilir 
olmayan gerçek veya tüzel kişilerin iş 
ilanlarına itibar etmemeleri ve kişisel 
verilerini paylaşmamaları yönünde azami 
dikkat ve özen göstermesi önem arz 
etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

3.1.60. İş Vaadi Konulu TCK Kapsamındaki Kişisel Veri İhlallerine İlişkin Kamuoyu 
Duyurusu (07.12.2021)

06.12.2021 tarih ve 31681 sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
Personel Sertifikasyon Mekanizmasına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de 
ve Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme 

Programında yer alan şartları haiz olan 
ve yapılacak sınav sonucunda başarılı 
olan kişilerin Veri Koruma Görevlisi 
(VKG) Sertifikası almaya hak kazanacağı 
belirtilmiştir.

3.1.61. Veri Koruma Görevlisi Hakkında Kamuoyu Duyurusu (10.12.2021)
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3.1.59. “Sertifikasyon” Hakkında Kamuoyu Duyurusu (07.12.2021) Gönüllülük esasına dayalı olan sertifikasyon 
mekanizmasını düzenleyen Tebliğ’in 6 ncı 
maddesinin (2) numaralı fıkrasında veri 
koruma görevlisinin sertifikalandırıldıkları 
program kapsamında kişisel verilerin 
korunması mevzuatı açısından yeterli 
bilgiye sahip olduğunun kabul edileceği 
açıkça belirtilmekte olup, bu kişilere 
herhangi bir yetki verilmediği gibi bir görev 
tanımı da yapılmamıştır.

Tebliğ kapsamında kazanılacak olan bu 
unvanın kamuoyunda Avrupa Birliği Genel 
Veri Koruma Tüzüğünde bahsi geçen ve 

Tüzükte görev, yetki ve sorumlulukları 
tanımlanan Data Protection Officer (DPO) 
ile karıştırıldığı görülmüştür.

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma 
Tüzüğünde geçmekte olan ancak ulusal 
mevzuatımızda yer almayan DPO ile Tebliğ 
uyarınca VKG Sertifikası verilecek kişi 
birbirinden farklılık arz etmektedir.

Sertifikasyon sürecinin yürütülmesine 
ilişkin diğer hususlar ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

3.1.62. Mağazalarda Alışveriş Sırasında İlgili Kişilere SMS ile Doğrulama Kodu 
Gönderilmesi Suretiyle Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Kamuoyu Duyurusu 
(17.12.2021)

Kurumumuza intikal eden muhtelif 
sayıda şikâyet ve ihbarda, mağazalarda 
gerçekleştirilen alışverişi müteakip 
kasa işlemleri esnasında ilgili kişilere 
SMS ile doğrulama kodu gönderildiği 
ve ödemelerinin tamamlanması ya da 
bilgilerinin güncellenmesi için gerekli 
olduğu gerekçesi ile söz konusu kodun kasa 
görevlisine bildirilmesinin istenildiği, ancak 
bahse konu işlemin akabinde ilgili kişilere 
söz konusu mağaza faaliyetleri ile ilgili 
ticari elektronik ileti gönderildiği iddialarına 
yer verildiği görülmektedir. Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu tarafından söz konusu 
şikâyet ve ihbarlara yönelik yapılan 
incelemelerde ilgili kişilere ödeme işlemleri 
esnasında doğrulama kodu gönderilen 
SMS içeriklerinde ya da SMS gönderimi 
öncesinde veri sorumlusunca herhangi bir 
aydınlatma yapılmadığı ve/veya söz konusu 
kodun ödeme işlemlerinin tamamlanması 
ya da bilgilerinin güncellenmesi için gerekli 
olduğu gerekçesi ile istenilmesine rağmen 
veri sorumlusu tarafından bu yolla ticari 
elektronik ileti gönderimine ilişkin açık rıza 
alınması suretiyle ilgili kişilerin yanıltıldığı 
tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere, kişisel verilerin işlenmesi 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nun (Kanun) 5 inci maddesinde 
düzenlenmiş olup, buna göre Kanun’un 5 
inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında 
kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası 
olmaksızın işlenemeyeceği hükme 
bağlandıktan sonra (2) numaralı fıkrasında 
ise ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın 
kişisel verilerin işlenmesinin mümkün 
olduğu işleme şartları sayılmıştır.

Kanun’un 3 üncü maddesinde ise açık rıza; 
“belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye 
dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” 
şeklinde tanımlanmış olup, söz konusu 
tanımdan açık rızanın taşıması gereken 
üç unsurunun bulunduğu görülmektedir. 
Öncelikle, alınan açık rızanın belirli 
bir konuya ilişkin ve o konu ile sınırlı 
olması, diğer bir ifade ile veri sorumlusu 
tarafından açık rıza beyanının hangi konuya 
ilişkin olarak istenildiğinin açıkça ortaya 
konulması gerekmektedir. Eğer birden çok 
kategoriye ilişkin verinin işlenmesine dair 
açık rıza beyanında bulunulacaksa, açık 
rızanın hangi verilerin ve ne amaçlarla 
işleneceği gibi, işlemenin farklı noktaları 
açısından da verilmiş olması zorunluluk arz 
etmektedir. Öte yandan, açık rıza bir irade 
beyanı olup, kişinin özgür bir şekilde rıza 
gösterebilmesi için neye rıza gösterdiğini 
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de bilmesi, bu anlamda kişinin sadece konu 
üzerinde değil, aynı zamanda rızasının 
sonuçları üzerinde de tam bir bilgi sahibi 
olması gerekmektedir. Son olarak kişinin 
irade beyanı olan rıza, kişinin yaptığı 
davranışın bilincinde ve kendi kararı olması 
hâlinde geçerlilik kazanacaktır. Kişinin 
iradesini sakatlayacak her türlü fiil, kişisel 
verilerin işlenmesi için verdiği açık rızayı 
da sakatlayacaktır. Cebir, tehdit, hata 
ve hile gibi iradeyi sakatlayan hâllerde, 
kişinin özgür biçimde karar vermesi 
mümkün değildir. Dolayısıyla, bu gibi 
durumlarda bir özgür irade açıklamasından 
bahsedilemeyecektir. Ayrıca, 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.

Öte yandan Kanun’un 10 uncu maddesi 
çerçevesinde, kişisel verilerin elde 
edilmesi sırasında veri sorumlusu veya 
yetkilendirdiği kişi tarafından, ilgili kişilere 
maddede sayılan hususlarda bilgi verilmek 
suretiyle aydınlatma yükümlülüğünün 
yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu 
kapsamda, aydınlatma yükümlülüğü gerek 
açık rıza gerekse de Kanun’daki diğer 
kişisel veri işleme şartlarından bağımsız 
olarak yerine getirilmesi gereken bir 
yükümlülüktür. Bununla birlikte, kişisel 
veri işleme faaliyetinin ilgili kişinin açık 
rızasına dayanarak gerçekleştirilmesi 
durumunda, veri sorumlusu tarafından 
aydınlatma yükümlülüğü ile açık rıza 
alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine 
getirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu tarafından yapılan incelemeler 
neticesinde;

•Kişilerin telefonuna gönderilecek olan 
SMS’in amacının ne olduğu ve bu SMS 
ile iletilen kodun verilmesi hâlinde ne 
gibi sonuçlar doğuracağı hususunun, 
katmanlı aydınlatmanın bir gereği 
olarak ilk aşamada veri sorumlusunun 
mağazalarda yetkilendirdiği kişiler 
tarafından ilgili kişilere açık ve anlaşılır 
bir biçimde aktarılması, ayrıca aydınlatma 
yükümlülüğünün yerine getirilebilmesini 
teminen yine söz konusu SMS içeriklerinde 
de gerekli kanalların sağlanması,

•Mağazalarda gerçekleştirilen alışverişler 
ile ilgili ödeme esnasında ilgili kişilere SMS 
ile doğrulama kodu gönderilerek üyelik 
sözleşmesi, kişisel verileri işleme izni, 
ticari elektronik ileti onayı vb. birbirinden 
farklı işleme faaliyetlerinin tek bir eylemle 
gerçekleştirilmesine yönelik uygulamalara 
son verilmesi, söz konusu işleme 
faaliyetlerine yönelik seçenek sunulmak 
suretiyle ayrı ayrı açık rıza alınması,

•Bunun yanı sıra, veri sorumlularınca açık 
rıza alınması ve aydınlatma yükümlülüğü 
işlemlerinin birlikte gerçekleşmesine neden 
olabilecek durumlardan kaçınılması,

•Ticari elektronik ileti gönderimi için 
açık rıza alınmasını teminen SMS 
doğrulama kodu gönderilmesine yönelik 
bir uygulamaya gidilmesi hâlinde ise söz 
konusu işlemde alınacak açık rızanın tüm 
unsurları kapsaması önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
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3.1.63. Veri Sorumluları Siciline Kayıt Hakkında Kamuoyu Duyurusu (04.01.2022)
Bilindiği üzere Veri Sorumluları Sicili 
Hakkında Yönetmelik’in (Yönetmelik) 
5 inci maddesinde veri sorumlularının, 
Sicile sunulan ve Sicilde yayınlanan 
bilgilerin eksiksiz, doğru, güncel ve hukuka 
uygun olmasından sorumlu olduğu, Sicile 
açıklanacak bilgilerin Kişisel Veri İşleme 
Envanterine dayalı olarak hazırlanması 
gerektiği ve veri sorumlularının Sicile 
kaydolmasının Kanun kapsamındaki diğer 
yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı 
belirtilmektedir.

Aynı Yönetmelik’in 9 uncu maddesinde ise 
Sicile yapılan kayıt başvurusunun; başvuru 
formunda yer alan bilgiler, kişisel verilerin 
işlenme amacı, veri konusu kişi grupları, 
kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grupları, 
yabancı ülkelere aktarım öngörülüp 
öngörülmediği, alınan veri güvenliği 
tedbirleri ile saklama sürelerine ilişkin 
bilgileri içereceği hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda Kurumumuzca yapılan 
değerlendirme sonucunda, aşağıdaki 
hususların tekrar hatırlatılmasında fayda 
görülmektedir:

1.Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine 
(VERBİS) kayıt başvuru formunun sadece 
sisteme girilmesi veya Kuruma posta, 
kargo, kurye, KEP ile iletilmesi ya da elden 
teslim edilmesi Sicile kayıt ve bildirim 
yükümlülüğünün yerine getirilmiş olduğu 
anlamına gelmemektedir. Sicile kayıt ve 
bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmiş 
olması için VERBİS’e kayıt başvuru 
formunun Kuruma posta, kargo, kurye 

veya KEP ile iletilmesi ya da elden teslim 
edilmesi ve Kurumca onaylanması akabinde 
başvuru formunda belirtilen elektronik 
posta adresine iletilen “kullanıcı adı” ve 
“parola” ile VERBİS ana sayfada yer alan 
“Veri Sorumlusu Yönetici Giriş” butonu 
aracılığıyla giriş yaparak bir “irtibat kişisi” 
atanması, atanan irtibat kişisi tarafından da 
yine VERBİS ana sayfada yer alan “Sicile 
Kayıt” butonu aracılığıyla giriş yapılması 
ve ilgili veri sorumlusu için “bildirim” 
düzenlenerek sistem üzerinden bildirimin 
onaylanması gerekmektedir.

2.VERBİS; kesintisiz olarak erişim, 
başvuru ve bildirim düzenlemesine açık 
olup hâlihazırda sistem üzerinden başvuru 
yapılabilmesi ve bildirim düzenlenmesi 
imkânı bulunmaktadır. Bu nedenle eksik 
başvuru ve bildirimlerin bir an önce 
tamamlanması önem arz etmektedir. Ayrıca, 
Yönetmelik’in 13 üncü maddesinde yer alan 
“Veri sorumluları, Sicilde kayıtlı bilgilerde 
değişiklik olması halinde meydana gelen 
değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği 
tarihten itibaren yedi gün içerisinde VERBİS 
üzerinden Kuruma bildirir.” hükmü gereği 
VERBİS üzerinden giriş yapılarak “bildirim 
güncellemesi” yapılması mümkündür.

3.VERBİS’e kaydolmak haricinde, 
Kanun ve ikincil mevzuatta getirilen diğer 
yükümlülükler de bulunmakta olup veri 
sorumlularının diğer yükümlülüklere de 
uyması gerektiği tabiidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Personel Sertifikasyon Mekanizmasına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 
06.12.2021 tarihli ve 31681 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Tebliğin “Genel esaslar” başlıklı 5’inci 
maddesinin üçüncü fıkrasında “Katılım 
belgesine ilişkin usul ve esaslar Kurul 
tarafından belirlenerek ilan edilir.” ifadesine 

yer verilmiştir. 

Bu doğrultuda, 23.12.2021 tarihli ve 
2021/1296 sayılı Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu Kararı ile katılım belgesine ilişkin 
usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

3.1.64. Katılım Belgesinin Verilmesine Dair Usul ve Esaslar (11.02.2022)
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3.1.65. Kullanıcı Güvenliğine İlişkin Veri Sorumluları Tarafından Alınması Tavsiye 
Edilen Teknik ve İdari Tedbirlere İlişkin Kamuoyu Duyurusu (15.02.2022)

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununun (Kanun) 12 nci 
maddesinin (1) numaralı fıkrasında “ veri 
sorumlusunun;

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 zorunda olduğu” 
hükme bağlanmıştır.

Mezkûr Kanunun amir hükmü kapsamında 
son zamanlarda Kişisel Verileri Koruma 
Kurumuna intikal eden veri ihlal bildirimleri 
değerlendirilmiştir. Bu kapsamında; 
finans, e-ticaret, sosyal medya ve oyun 
gibi muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren 
veri sorumlularının internet sitelerine giriş 
için kullanılan kullanıcı hesap bilgilerinin 
(kullanıcı adı ve parolalar) bazı internet 
sitelerinde herkese açık şekilde yayınlandığı 
görülmüştür. Söz konusu kullanıcı 
hesaplarını elde eden üçüncü kişilerce 
anılan veri sorumlularının internet sitelerine 
kullanıcıların haberi olmadan aktif bir 
şekilde giriş yapıldığı ve ilgili kişilere ait 
verilerin bu kapsamda görüntülenebildiği 
tespit edilmiştir.

Ayrıca farklı zamanlarda, veri sorumluları 
sistemlerinden veya son kullanıcı 
bilgisayarlarındaki güvenlik açıkları 
kullanılarak elde edilen kişisel verilerin, 
hukuka aykırı bir şekilde paylaşıldığı ve 
ekonomik bir değer karşılığında satışa 
sunulabildiği görülmektedir. Bununla 
birlikte ilgili kişilere ait bu veriler elden ele 
dolaşarak kötü niyetli kişilerce arşivlenerek 
daha büyük veri setleri halinde yeniden 
pazarlanabilmektedir.

Veri sorumluları ve veri işleyenler 
tarafından veri güvenliği kapsamında 
alınacak teknik ve idari tedbirlerin olası veri 
ihlal durumlarını ve ilgili kişiler üzerinde 
oluşturabileceği riskleri minimize edeceği 
muhakkaktır. Bu kapsamda yaygın olarak 
yaşanan ve veri ihlallerinin oluşmasına 
neden olan “aynı kullanıcı adı ve parolanın 
farklı platformlarda kullanılması, belirli 
zaman aralıklarında parola değişiminin 
yapılmaması, iki kademeli kimlik doğrulama 
vb. giriş yöntemlerinin kullanılmaması” 
gibi teknik ve idari tedbir eksikliklerinin 
kişisel veri ihlallerine neden olabildiği 
görülmektedir.

Yukarıda belirtilen ve yaygın olarak yaşanan 
veri ihlallerini önlemek veya meydana 
gelmesi halinde ilgili kişiler üzerinde 
olumsuz sonuç doğurma olasılığının 
azaltılmasını teminen, veri sorumluları 
tarafından bir takım önlemlerin alınmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda veri sorumlularının;

•Çift kademeli kimlik doğrulama (two-
factor authentication) sistemlerini kurmaları 
ve kullanıcılarına üyelik başvurusu 
aşamasından itibaren alternatif güvenlik 
önlemi olarak sunmaları,

•Kullanıcıların hesaplarına sık erişim 
sağlayan cihazlar haricinde farklı cihazlar 
üzerinden giriş yapılması durumunda, giriş 
bilgilerinin e-posta/sms vb. yöntemlerle 
ilgili kişilerin iletişim adreslerine 
iletilmesinin sağlanması,

•Uygulamaların HTTPS (Hypertext 
Transfer Protocol Secure - Hiper Metin 
Aktarma Güvenli İletişim Kuralı) ile veya 
aynı güvenlik seviyesini sağlayacak bir 
şekilde koruma altına alınması,

•Kullanıcı parolalarının, siber saldırı 
yöntemlerine karşı korunmasını teminen, 
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güvenli ve güncel karma (hashing) 
algoritmaların kullanılması,

•IP (Internet Protocol Address) adresinden 
yapılacak başarısız giriş denemesi sayısının 
sınırlandırılması,

•İlgili kişilerin en az son 5 adet başarılı ve 
başarısız giriş denemeleri ile ilgili bilgilerini 
görüntüleyebilmelerinin sağlanması, 

•İlgili kişilere aynı parolanın birden fazla 
platformda kullanılmaması gerektiğinin 
hatırlatılması,

•Veri sorumluları tarafından parola 
politikasının oluşturulması ve kullanıcılara 
ait parolaların belirli aralıklarla 
değiştirilmesinin sağlanması veya bu 
hususun ilgili kişilere hatırlatılması,

•Yeni oluşturulan parolaların, eski 
parolalarla (en az son üç parolayla) 
aynı olmasının engellenmesi, kullanıcı 

hesaplarına girişlerde bilgisayar ile insan 
davranışlarını ayırt edici güvenlik kodu 
gibi teknolojilerin (CAPTCHA, dört işlem 
vb.) kullanılması, erişime izin verilen IP 
adreslerinin sınırlandırılması,

•Veri sorumlularının sistemlerine giriş 
yapılan parolaların uzunluğunun asgari 10 
karakter olması, büyük-küçük harf, rakam ve 
özel karakterlerin bir arada kullanılmasına 
yönelik güçlü parola oluşturulmasının 
sağlanması,

•Veri sorumlularının sistemlerine giriş 
için üçüncü parti yazılımlar veya servisler 
kullanılıyorsa bu yazılımların ve servislerin 
güvenlik güncelleştirmelerinin düzenli 
olarak gerçekleştirilmesi ve gerekli 
kontrollerin yapılması

gibi teknik ve idari tedbirlerden kendi 
risk değerlendirmelerini yaparak uygun 
olanlarını almaları tavsiye edilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (“Kanun”), ilgili kişilerin 
Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerini 
iletebilmeleri için bir takım hak arama 
yöntemleri öngörmektedir. Böylelikle ilgili 
kişiler, kişisel verilerinin korunmasına 
ilişkin haklarını kullanmak adına 
doğrudan yargı yoluna başvurabilecekleri 
gibi Kanun’la getirilen diğer hak arama 
yöntemlerini de kullanabilmektedirler.

Kanun’un 11 inci maddesinde ilgili 
kişilerin veri sorumlusuna başvurarak ileri 
sürebilecekleri haklarına yer verilmiştir. 
Bu minvalde herkes, veri sorumlusuna 
başvurarak kendisiyle ilgili; 

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini 
öğrenme, 

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin 
bilgi talep etme, 

c)Kişisel verilerin işlenme amacını 
ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel 
verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş 
olması hâlinde bunların düzeltilmesini 
isteme, 

e)7 nci maddede öngörülen şartlar 
çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini 
veya yok edilmesini isteme, 

f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan 
işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik 
sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir 
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ)Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak 
işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 
zararın giderilmesini talep etme haklarına 
sahiptir. 

3.2. İnceleme Faaliyetleri
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Başvuru Hakkı;

Şikâyet Hakkı;

İLGİLİ KİŞİ

TALEP

İLGİLİ KİŞİ KURUL

İLGİLİ KİŞİ

MAHKEME

RET

VERİ SORUMLUSU

KABUL

Yazılı yada Kurul’un uygun gördüğü başka 
bir yöntemle yapılır.

Başvurunun reddi/cevabın yetersiz olması/
cevap verilmemesi halinde cevabı öğrendiği 
tarihten itibaren 30 gün/ başvuru tarihinden  
itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikayette 
bulunabilir.

60 gün içinde 
cevap vermezse 
RED sayılır.

Karar ilgililere
tebliğ edilir.

Tebliğinden itibaren 
gecikmeksizin ve en 
geç 30 gün içinde 
kararı yerine getirir.

CEVAP

VERİ SORUMLUSU

Kişilik hakları ihlal edilenler 
genel hükümlere göre yargı 
yoluna gidebilir. Tazminat 
hakları saklıdır.

Gerekçeyi açıklar ve cevabı 
yazılı veya elektronik 
ortamda ilgili kişiye bildirir.

Talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün 
içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır.

İlave maliyet varsa ücret istenebilir

Cevabı ilgili kişiye yazılı veya elektronik 
ortamda bildirir.

Talebin gereğini yerine getirir.

Başvuru kendi hastasından kaynaklanıyorsa 
ücreti ilgili kişiye iade eder.

Kanun, kişisel verilerin korunması 
kapsamındaki başvurular için kademeli 
bir başvuru usulü öngörmüştür. Bu 
kapsamda, Kanun’un 13 üncü maddesine 
göre ilgili kişinin öncelikle, bu Kanun’un 
uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı 
olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer 
yöntemlerle veri sorumlusuna iletmesi 
gerekmektedir. Veri sorumlusuna başvuru 
yolu tüketilmeden, ilgili kişilerce Kurula 

şikâyette bulunulamayacaktır. Ancak 
başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın 
yetersiz bulunması veya süresinde 
başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; 
ilgili kişi, Kanun’un “Kurula Şikâyet” 
başlıklı 14 üncü maddesi kapsamında veri 
sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten 
itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden 
itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette 
bulunma hakkına sahiptir.
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Yıl

İhbar , Şikayet ve Başvuru

Kurul 
Toplantı 
Sayısı

Kurul 
Kararı 
Sayısı

İdari Para 
Cezası 
Miktarı 

(TL)

Posta ve 
Şikayet 
Modülü 

Kanalıyla
Sonuçlanan Cimer 

Kanalıyla Sonuçlanan

Toplam  
İhbar , 
Şikayet 

ve 
Başvuru

Toplam 
Sonuçlanan 

ihbar , 
Şikayet ve 
Başvuru

2017 59 59 0 0 59 59 25 65 125.000
2018 1084 1084 0 0 1084 1084 34 161 870.000
2019 2280 2266 227 227 2507 2493 47 411 13.105.828
2020 3578 3243 2461 2461 6039 5704 68 1018 21.390.000
2021 4532 3880 5528 5528 10060 9408 60 1372 31.746.000
2022 659 164 1695 1477 2354 1641 11 320 6.880.000

Toplam 12.192 10.696 9.911 9.693 22.103 20.389 245 3.347 74.116.828

Ocak 2017 ila Mart 2022’yi kapsayan 
dönemde Kurumumuza 22.103 şikâyet, 
ihbar ve başvuru intikal etmiş bunlardan 

20.389’u sonuçlandırılmış ve 74.116.828 
TL idari para cezası kesilmiştir. 
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2017              
(TL)

2018              
(TL)

2019              
(TL)

2020              
(TL)

2021              
(TL)

2022              
(TL)

Şikâyet ve 
İhbarlara İlişkin 

Uygulanan 
İdari Para 
Cezaları

125.000 670.000 1.905.000 11.497.000 16.351.000 4.300.000

Veri İhlal 
Bildirimlerine 

İlişkin 
Uygulanan 
İdari Para 
Cezaları

(-) 200.000 11.200.828 9.893.000 15.395.000 2.580.000

TOPLAM 125.000 870.000 13.105.828 21.390.000 31.746.000 6.880.000

3.3. Hukuk Faaliyetleri

Ocak 2017 ila Mart 2022’yi kapsayan 
dönemde Kurumumuzun görev alanı ve 
mevzuatıyla ilgili olarak kamu kurum ve 
kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk 

tüzel kişilerince 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nun (“Kanun”)  
uygulanmasına ilişkin olarak talep edilen 
762 adet görüş talebi cevaplandırılmıştır. 
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3.3. Hukuk Faaliyetleri

2017-2022 Yılları Arasında Gelen ve Düzenlenen Hukuki Görüşlerin Sayısal Dağılımı

Yıl Kurum Dışı 
Gelen Görüş

Kurum Dışı 
Cevaplanan Görüş

İşlemleri Devam Eden 
Görüş Sayısı

2017 32 32 -

2018 101 101 -

2019 167 167 -

2020 227 227 -

2021 197 197 -

2022 105 38 67

TOPLAM 829 762 67

3.4. Veri İhlal Bildirimleri 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun (“Kanun”) 12 nci maddesinin 
(1) numaralı fıkrasında veri sorumlusunun;

•Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 
işlenmesini önlemek,

•Kişisel verilere hukuka aykırı olarak 
erişilmesini önlemek,

•Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak 
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin 
etmeye yönelik gerekli her türlü teknik 

ve idari tedbirleri almak zorunda olduğu, 
(5) numaralı fıkrasında ise, işlenen kişisel 
verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları 
tarafından elde edilmesi hâlinde, veri 
sorumlusunun bu durumu en kısa sürede 
ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma 
Kuruluna (“Kurul”) bildireceği, Kurulun 
gerekmesi hâlinde bu durumu kendi 
internet sitesinde ya da uygun göreceği 
başka bir yöntemle ilan edebileceği hükme 
bağlanmıştır. 
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Veri ihlali bildirimleri kapsamında, Kurula 
ve ihlalden etkilenmiş kişilere bildirim 
yapılmasındaki amaç, ihlal nedeniyle bu 
kişiler hakkında ortaya çıkabilecek olumsuz 
sonuçların bir an önce önüne geçilmesi 
veya en aza indirilmesine imkân verecek 
önlemler alınmasını sağlamaktır.

Kanun’a kaynak teşkil eden Avrupa 
Birliğinin 95/46/EC sayılı Direktifi’ni 
(“Direktif”) ilga eden Avrupa Genel 
Veri Koruma Tüzüğü’nde de veri ihlal 
bildirimlerine ilişkin olarak Direktif’in 
aksine detaylı düzenlemelere yer verildiği 
dikkate alındığında Kurul tarafından bu 
konuda alınacak kararlar arasında herhangi 
bir uyumsuzluğa mahal verilmemesini 
ve uygulamada bir standartlaşma 
sağlanabilmesini teminen; Kurulun kişisel 
veri ihlali bildirim usul ve esaslarına 
ilişkin 24.01.2019 tarihli ve 2019/10 sayılı 
kararı ile; “Kanun’un 12 nci maddesinin 
(5) numaralı fıkrasının “İşlenen kişisel 
verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları 

tarafından elde edilmesi hâlinde, veri 
sorumlusu bu durumu en kısa sürede 
ilgilisine ve Kurula bildirir....” hükmünde 
yer alan “en kısa sürede” ifadesinin 72 saat 
olarak yorumlanmasına ve bu kapsamda 
veri sorumlusunun bu durumu öğrendiği 
tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 
72 saat içinde Kurula bildirmesine, veri 
sorumlusunca söz konusu veri ihlalinden 
etkilenen kişilerin belirlenmesini müteakip 
ilgili kişilere de makul olan en kısa süre 
içerisinde, ilgili kişinin iletişim adresine 
ulaşılabiliyorsa doğrudan, ulaşılamıyorsa 
veri sorumlusunun kendi web sitesi 
üzerinden yayımlanması gibi uygun 
yöntemlerle bildirim yapılmasına“ karar 
verilmiştir.

Bu kapsamda, Kurumumuza 31.03.2022 
tarihine kadar 779 veri ihlali bildirimi 
yapılmış, bunlardan 448’i sonuçlandırılmış 
ve 181’i Kurumumuz internet sayfasında 
yayınlanmıştır. 

Veri İhlal Bildirimleri

Yıl Veri İhlal Bildirimi Sonuçlanan Yayınlanan Veri İhlal 
Bildirimleri

2017 1 1 0

2018 29 26 4

2019 138 134 41

2020 230 162 48

2021 331 120 78

2022 50 5 10

Toplam 779 448 181
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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun (“Kanun”) 16 ncı maddesi 
gereği Kurumumuz tarafından tutulması 
gereken Veri Sorumluları Sicili ile ilgili 
olarak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
(“Kurul”) gözetiminde Kurumumuz Veri 
Yönetimi Dairesi Başkanlığınca Veri 
Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) 
hazırlanmış ve 01.10.2018 tarihi itibarıyla 
kullanıma açılmıştır. 

VERBİS sistemine Kurumumuz resmî 
internet sitesinden giriş yapılabileceği gibi 
e-Devlet uygulaması üzerinden de giriş 
yapılabilmektedir.

11.03.2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kurul 
kararı ile veri sorumluları, çeşitli kriterlere 
göre gruplara ayrılmış olup VERBİS’e kayıt 
tarihleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: 

3.5. Veri Yönetimi Faaliyetleri

3.5.1. Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sisteminin (VERBİS) Yönetimi 

Sicile Kayıt Tarihleri

Veri sorumluları Başlama 
Tarihi Son Tarih

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali 
bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan 01.10.2018 31.12.2021    

Yurt dışında yerleşik 01.10.2018 31.12.2021    

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 

01.01.2019 31.12.2021    

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları 01.04.2019 31.12.2021    
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Hazine ve Maliye Bakanlığından elde edilen 
2020 yılı verilerine göre yıllık çalışan sayısı 
50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 
25 milyon TL’den çok olduğu görülmesine 
rağmen 01.10.2020 tarihi itibarıyla henüz 
VERBİS kayıt başvurusunda bulunmayan 
veya başvuruda bulunduğu hâlde bildirimini 
tamamlamayan veri sorumlularının olduğu 
tespit edilmiştir. Bu tespite istinaden 
Kurul tarafından yapılan inceleme ve 
değerlendirme sonucunda; COVID-19 ile 
mücadele kapsamında fiili, teknik ya da 
hukuki imkânsızlık nedeniyle bazı veri 
sorumlularının Sicil’e kayıt yükümlülüğünü 
yerine getiremediği göz önüne alınarak, 
Sicil’e kayıt yükümlülüğünü yerine 
getirmemiş olan veri sorumlularına bu 
durumun bir yazı ile bildirilmesi Kurulun 
01.10.2020 tarihli ve 2020/760 sayılı kararı 
ile uygun bulunmuştur.

Anılan Kurul kararına istinaden, VERBİS’e 
kayıt başvurusunda bulunmayan veri 
sorumlularına mektup, VERBİS’e kayıt 
başvurusunda bulunduğu hâlde bildirimin 
girişini tamamlamayan veri sorumlularına 
da elektronik posta gönderilmiş ve 
VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlüsü 

oldukları hatırlatılarak bu yükümlülüğü 
yerine getirmeleri için kendilerine otuz 
gün süre verildiği ifade edilmiştir. Bununla 
birlikte, Kurulun 11.03.2021 tarihli ve 
2021/238 sayılı kararı ile; ülkemizde 
etkisini gösteren salgın nedeniyle Sicil’e 
kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi 
hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle 
Sicil’e kayıt sürelerinin uzatılmasına 
ilişkin birçok veri sorumlusu veya bunların 
bağlı olduğu üst kuruluşlar ile bazı kamu 
kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları tarafından Kuruma 
intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi 
neticesinde; yıllık çalışan sayısı 50’den 
çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 
milyon TL’den çok olan veri sorumluları, 
yurt dışında yerleşik veri sorumluları, 
yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık 
mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup 
ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel 
veri işleme olan veri sorumluları ile kamu 
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının Sicil’e 
kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri 
için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine 
kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 

Kurumumuzun faaliyete başlamasıyla 
gerek 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ve 
ikincil mevzuatın uygulanması, gerekse 
de veri sorumlularının yükümlülükleri ve 
ilgili kişilerin hakları konularında Kuruma 
yoğun bir şekilde soru, sorun, öneri ve 
görüş talepleri iletilmektedir. Bu talepler 
doğrultusunda, arayan kişilere aydınlatıcı 
bilgi vermek amacıyla Kurumumuzca 
ALO 198 KVKK Bilgi Danışma Merkezi 
oluşturulmuştur. 

Hafta içi her gün mesai saatlerinde 
hizmet vermekte olan ALO 198 KVKK 
Bilgi Danışma Merkezinde 31.03.2022 
tarihine kadar yaklaşık 403.220 adet çağrı 
cevaplanmıştır.

Söz konusu Veri Koruma Hattı’na daha çok 
Kanun ve buna dayalı olarak hazırlanan 
ikincil mevzuat hükümlerinin uygulanması, 
uyulacak usul ve esaslar, yayımlanmış olan 
Kurul kararları, kişisel veri işleme şartları, 
silme, yok etme, anonim hâle getirme, yurt 
içinde ve yurt dışına aktarım, taahhütname, 
aydınlatma yükümlülüğünün yerine 
getirilmesi, veri sorumlusuna başvuru, 
Kurula şikâyet ve ihbar başvurusu yapılması, 
alınması gereken veri güvenliği tedbirleri, 
veri sorumlularının diğer yükümlülükleri, 
ilgili kişilerin hakları, VERBİS’e kayıt, 
kişisel veri işleme envanteri, kişisel veri 
saklama ve imha politikası hazırlanması 
gibi konularda danışıldığı görülmektedir.  

3.5.2. ALO 198 Veri Koruma Hattı Bilgi Danışma Merkezi Faaliyeti
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Özellikle VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne 
ilişkin Kurulca verilen sürelerin sona 
ermekte olduğu günlerde çağrı merkezine 
gelen çağrılarda ciddi derecede artışlar 
yaşanmaktadır. Gelen çağrılar konuları 
itibariyle değişkenlik gösterse de ağırlıklı 
olarak; VERBİS %45, Kurul kararları 

ve kamuoyu duyuruları %12, açık rıza 
%9, Kanun’un kapsamı %7, aktarım 
%6, aydınlatma yükümlülüğü %6, veri 
sorumlusuna başvuru %5, Kurula şikâyet 
%3, ilgili kişi hakları %3, kabahatler %1, 
diğer %1 şeklinde dağılım göstermiştir. 
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4. BÖLÜM 
Kurumsal Tanıtım, Farkındalık ve 
Bilinçlendirme Faaliyetleri
Kurumumuz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 
uygulanmasını sağlamak, Kanun 
çerçevesinde düzenleyici ve denetleyici 
işlem yapmak, veri sorumlularının tamamen 
şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri 
doğrultusunda Kanun’a uygun bir şekilde 
kişisel veri işlemesini sağlamak için görev 
yapmaktadır.

Anayasa’da öngörülen başta özel 
hayatın gizliliği olmak üzere temel 
hak ve özgürlüklerin korunmasını ve 
ülkemizde kişisel verilerin korunmasını 
sağlamayı, ayrıca buna yönelik farkındalık 
oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmeyi ve 
veri sorumlularının uluslararası rekabet 

kapasitelerini artırıcı bir ortam oluşturmayı 
temel hedef olarak benimsemiş olan 
Kurumumuzun önemli görevlerinden biri 
de, toplumda veri koruma kültürünün 
yaygınlaşması, bu konudaki bilincin ve 
farkındalığın artırılmasıdır.

Bu kapsamda Kurumumuz, Kanun’un 
ve ikincil mevzuatın doğru şekilde 
uygulanmasını sağlamanın yanı sıra 
toplumsal düzeyde farkındalık oluşturmak 
amacıyla çok sayıda rehber, broşür, 
animasyon film, hazırlamış ve bu 
dokümanları Kurumumuzun resmî internet 
sayfası ile sosyal medya hesaplarında 
yayımlamıştır. 

Kurumumuzun tanıtılması, 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“Kanun”) hakkında bilgi verilmesi ve 
vatandaşlarımızda, kamu kurumlarında, 
özel sektör temsilcilerinde, sivil toplum 
kuruluşlarında kişisel verilerin korunması 

konusunda farkındalık oluşturulması 
amacıyla Farkındalık Toplantıları 
düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, 2018 yılında 19, 2019 yılında 
5 adet olmak üzere toplam 24 farkındalık 
toplantısı düzenlenmiştir.  

4.1. Farkındalık Toplantıları
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FARKINDALIK TOPLANTILARI
2018-2019

 TARİH YER TARİH YER
1 20 Şubat 2018 Trabzon 13 21 Eylül 2018 Mersin
2 14 Mart 2018 Bursa 14 2 Kasım 2018 Kayseri
3 16 Mart 2018 Kocaeli 15 6 Kasım 2018 Osmaniye
4 11 Nisan 2018 Gaziantep 16 8 Kasım 2018 Erzurum
5 13 Nisan 2018 Adana 17 16 Kasım 2018 Konya
6 5 Mayıs 2018 Antalya 18 30 Kasım 2018 Samsun
7 7 Mayıs 2018 İzmir 19 7 Aralık 2018 Kahramanmaraş
8 11 Mayıs 2018 Aydın 20 16 Nisan 2019 Düzce
9 8 Ağustos 2018 Denizli 21 17 Nisan 2019 Zonguldak
10 10 Ağustos 2018 Afyonkarahisar 22 22 Nisan 2019 Malatya
11 7 Eylül 2018 Sakarya 23 30 Nisan 2019 Manisa
12 19 Eylül 2018 Eskişehir 24 3 Mayıs 2019 Yalova

“Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplantıları” kapsamında 
düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu ve Uygulamaları” başlıklı etkinlik 

20 Şubat 2018 tarihinde Karadeniz Teknik 
Üniversitesi ev sahipliğinde Trabzon’da 
gerçekleştirilmiştir.

4.1.1 Trabzon Farkındalık Toplantısı
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“Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplantıları” kapsamında 
düzenlenen “KVKK, vatandaşlarımızın 

kişisel verilerinin korunmasının 
güvencesidir.” temalı etkinlik 14 Mart 2018 
tarihinde Bursa’da gerçekleştirilmiştir.

4.1.2 Bursa Farkındalık Toplantısı

“Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplantıları” kapsamında 
düzenlenen “KVKK, vatandaşlarımızın 

kişisel verilerinin korunmasının 
güvencesidir.” temalı etkinlik 16 Mart 2018 
tarihinde Kocaeli’nde gerçekleştirilmiştir.

“Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplantıları” kapsamında 
düzenlenen “KVKK, vatandaşlarımızın 

kişisel verilerinin korunmasının 
güvencesidir.” temalı etkinlik 11 Nisan 2018 
tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir.

4.1.3. Kocaeli Farkındalık Toplantısı

4.1.4. Gaziantep Farkındalık Toplantısı
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“Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplantıları” kapsamında 
düzenlenen “KVKK, vatandaşlarımızın 

kişisel verilerinin korunmasının 
güvencesidir.” temalı etkinlik 13 Nisan 2018 
tarihinde Adana’da gerçekleştirilmiştir. 

4.1.5. Adana Farkındalık Toplantısı

4.1.6. Antalya Farkındalık Toplantısı

“Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplantıları” kapsamında 
düzenlenen “KVKK, vatandaşlarımızın 

kişisel verilerinin korunmasının 
güvencesidir.” temalı etkinlik 5 Mayıs 2018 
tarihinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir. 
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4.1.5. Adana Farkındalık Toplantısı

“Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplantıları” kapsamında 
düzenlenen “KVKK, vatandaşlarımızın 

kişisel verilerinin korunmasının 
güvencesidir.” temalı etkinlik 7 Mayıs 2018 
tarihinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir. 

4.1.7. İzmir Farkındalık Toplantısı

“Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplantıları” kapsamında 
düzenlenen “KVKK, vatandaşlarımızın 

kişisel verilerinin korunmasının 
güvencesidir.” temalı etkinlik 11 Mayıs 
2018 tarihinde Aydın’da gerçekleştirilmiştir.

4.1.8. Aydın Farkındalık Toplantısı
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“Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplantıları” kapsamında 
düzenlenen “KVKK, vatandaşlarımızın 

kişisel verilerinin korunmasının 
güvencesidir.” temalı etkinlik 8 Ağustos 2018 
tarihinde Denizli’de gerçekleştirilmiştir.

4.1.9. Denizli Farkındalık Toplantısı

“Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplantıları” kapsamında 
düzenlenen “KVKK, vatandaşlarımızın 
kişisel verilerinin korunmasının 

güvencesidir.” temalı etkinlik 10 Ağustos 
2018 tarihinde Afyonkarahisar’da 
gerçekleştirilmiştir.

4.1.10. Afyonkarahisar Farkındalık Toplantısı

“Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplantıları” kapsamında 
düzenlenen “KVKK, vatandaşlarımızın 

kişisel verilerinin korunmasının 
güvencesidir.” temalı etkinlik 7 Eylül 2018 
tarihinde Sakarya’da gerçekleştirilmiştir.

4.1.11. Sakarya Farkındalık Toplantısı



5. YILINDA KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

129

4.1.9. Denizli Farkındalık Toplantısı

“Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplantıları” kapsamında 
düzenlenen “KVKK, vatandaşlarımızın 

kişisel verilerinin korunmasının 
güvencesidir.” temalı etkinlik 19 Eylül 2018 
tarihinde Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir.

4.1.12. Eskişehir Farkındalık Toplantısı

“Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplantıları” kapsamında 
düzenlenen “KVKK, vatandaşlarımızın 

kişisel verilerinin korunmasının 
güvencesidir.” temalı etkinlik 21 Eylül 2018 
tarihinde Mersin’de gerçekleştirilmiştir.

4.1.13. Mersin Farkındalık Toplantısı
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“Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplantıları” kapsamında 
düzenlenen “KVKK, vatandaşlarımızın 
kişisel verilerinin korunmasının 
güvencesidir.” temalı ve “6698 Sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri 
Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) 
Tanıtımı” konulu etkinlik 2 Kasım 2018 
tarihinde Kayseri’de gerçekleştirilmiştir.

4.1.14. Kayseri Farkındalık Toplantısı

“Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplantıları” kapsamında 
düzenlenen “KVKK, vatandaşlarımızın 
kişisel verilerinin korunmasının 
güvencesidir.” temalı ve “6698 Sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri 
Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) 
Tanıtımı” konulu etkinlik 6 Kasım 2018 
tarihinde Osmaniye’de gerçekleştirilmiştir. 

4.1.15. Osmaniye Farkındalık Toplantısı
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4.1.15. Osmaniye Farkındalık Toplantısı

“Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplantıları” kapsamında 
düzenlenen “KVKK, vatandaşlarımızın 
kişisel verilerinin korunmasının 
güvencesidir.” temalı ve “6698 Sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri 
Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) 
Tanıtımı” konulu etkinlik 8 Kasım 2018 
tarihinde Erzurum’da gerçekleştirilmiştir.

4.1.16. Erzurum Farkındalık Toplantısı

“Kişisel Verileri Koruma Kurumu Farkındalık 
Toplantıları” kapsamında düzenlenen 
“KVKK, vatandaşlarımızın kişisel verilerinin 
korunmasının güvencesidir.” temalı ve “6698 
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) 
Tanıtımı” konulu etkinlik 16 Kasım 2018 
tarihinde Konya’da gerçekleştirilmiştir. 

4.1.17. Konya Farkındalık Toplantısı
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu Farkındalık 
Toplantıları” kapsamında düzenlenen 
“KVKK, vatandaşlarımızın kişisel 
verilerinin korunmasının güvencesidir.” 
temalı ve “6698 Sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları 
Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Tanıtımı” 
konulu etkinlik 30 Kasım 2018 tarihinde 
Samsun’da gerçekleştirilmiştir.

“Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplantıları” kapsamında 
düzenlenen “KVKK, vatandaşlarımızın 
kişisel verilerinin korunmasının 
güvencesidir.” temalı ve “6698 Sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi 
(VERBİS) Tanıtımı” konulu etkinlik 7 
Aralık 2018 tarihinde Kahramanmaraş’ta 
gerçekleştirilmiştir. 

4.1.18. Samsun Farkındalık Toplantısı

4.1.19. Kahramanmaraş Farkındalık Toplantısı

“Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplantıları” kapsamında 
düzenlenen “KVKK, vatandaşlarımızın 
kişisel verilerinin korunmasının 

güvencesidir.” temalı ve “6698 Sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 
Uygulanması” konulu etkinlik 16 Nisan 
2019 tarihinde Düzce’de gerçekleştirilmiştir.

4.1.20. Düzce Farkındalık Toplantısı
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“Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplantıları” kapsamında 
düzenlenen “KVKK, vatandaşlarımızın 
kişisel verilerinin korunmasının 

güvencesidir.” temalı ve “6698 Sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 
Uygulanması” konulu etkinlik 17 Nisan 2019 
tarihinde Zonguldak’ta gerçekleştirilmiştir.

4.1.21. Zonguldak Farkındalık Toplantısı

“Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplantıları” kapsamında 
düzenlenen “KVKK, vatandaşlarımızın 
kişisel verilerinin korunmasının 

güvencesidir.” temalı ve “6698 Sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 
Uygulanması” konulu etkinlik 22 Nisan 2019 
tarihinde Malatya’da gerçekleştirilmiştir.

4.1.22. Malatya Farkındalık Toplantısı 

“Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplantıları” kapsamında 
düzenlenen “KVKK, vatandaşlarımızın 
kişisel verilerinin korunmasının 

güvencesidir.” temalı ve “6698 Sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 
Uygulanması” konulu etkinlik 30 Nisan 2019 
tarihinde Manisa’da gerçekleştirilmiştir.

4.1.23. Manisa Farkındalık Toplantısı 
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“Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Farkındalık Toplantıları” kapsamında 
düzenlenen “KVKK, vatandaşlarımızın 
kişisel verilerinin korunmasının 

güvencesidir.” temalı ve “6698 Sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 
Uygulanması” konulu etkinlik 3 Mayıs 2019 
tarihinde Yalova’da gerçekleştirilmiştir.

4.1.24. Yalova Farkındalık Toplantısı

Kamuoyunu kişisel verilerin korunması 
mevzuatı hakkında bilgilendirmeye 
yönelik olarak, akademisyenlerin, kurum 
personelimizin veya diğer kurum ve 
kuruluşlarda görev yapan ve alanında uzman 
olan kişilerin katılımıyla, Kurumumuz 
bünyesinde Çarşamba Seminerleri 

düzenlenmektedir. 

Bu kapsamda, Kurumumuzca; 2018 
yılında 25, 2019 yılında 26, 2020 yılında 
4, 2021 yılında 17 ve 2022 yılında 5 olmak 
üzere toplam 77 adet Çarşamba Semineri 
düzenlenmiştir.

4.2. Çarşamba Seminerleri



5. YILINDA KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

135

4.1.24. Yalova Farkındalık Toplantısı

4.2. Çarşamba Seminerleri

 TARİH KONU KONUŞMACI UNVANI

1 14.02.2018
Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu ve 
Uygulaması

Prof.Dr. Faruk BİLİR 
 

Demet ARSLANER 
KEKLİKKIRAN

Kurum Başkanı 
 

Daire Başkanı

2 21.02.2018

“6698 Sayılı Kanun 
Çerçevesinde 

Kurumumuzun Yürüttüğü 
İnceleme Faaliyetleri” 

ve  
“Teknoloji Kullanımında 
Güvenlik ve Mahremiyet 

Farkındalığı”

Tuba KENDİR 
TUNALI 

 
 

Dr. Yılmaz VURAL

Daire Başkanı 
 
 

Hacettepe 
Üniversitesi

3 28.02.2018

“Kişisel Gelişim ve 
Beden Dili” 

ve  
“Bilgi Güvenliği Yönetim 

Sistemleri”

Prof. Dr. Süleyman 
KARAÇOR

Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi 

Öğretim Üyesi
Dilek ŞEN 

KARAKAYA Sağlık Bakanlığı

4 07.03.2018

“Genel Olarak KVKK 
Uygulanması” 

ve 
“Veri İşleme Şartları ve 

Meşru Menfaat”

Prof. Dr. Faruk 
BİLİR Kurum Başkanı

Doç. Dr. Leyla 
KESER BERBER

İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim 

Üyesi

5 21.03.2018 İnternet Hukuku Yrd. Doç. Dr. M. 
Bedii KAYA

Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi

6 28.03.2018 Türkiye’de Siber 
Güvenlik Problemleri

Prof. Dr. Şeref 
SAĞIROĞLU

Gazi Üniversitesi 
Mühendislik 

Fakültesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölüm 

Başkanı

7 18.04.2018

Avrupa Genel Veri 
Koruma Tüzüğünde 

Hesap Verilebilirlik ve 
Risk Temelli Yaklaşım

Dr. Yasin BECENİ İstanbul Bilgi 
Üniversitesi

8 09.05.2018
Genel Olarak 6698 Sayılı 

Kanun ve Uygulanma 
Örnekleri

Cennet ALAS 
ŞEKERBAY 

Kültür ve Turizm 
Uzmanı

(Geçici Görevli)

9 23.05.2018

6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması 
Kanunu ile Avrupa 
Birliği Genel Veri 

Koruma Tüzüğü’nün 
Karşılaştırılması 

Seçil KOYUNCU Başkanlık Müşaviri

Yıllar İtibarıyla Düzenlenen Çarşamba Seminerleri



5. YILINDA KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

136

10 30.05.2018

“Veri Aktarımında GDPR 
Yaklaşımı” 

ve 
“Türk Ceza Kanunu’nda 

KVK”

Dr. Çiğdem 
AYÖZGER ÖNGÜN ---

Doç. Dr. Murat 
Volkan DÜLGER

İstanbul Yeditepe 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim 

Üyesi

11 06.06.2018

“Avrupa Birliği ile 
Yürütülen Katılım 

Müzakerelerinde Kişisel 
Verilerin Korunmasının 

Önemi” 
ve 

“Avrupa Birliği Adalet 
Divanı’nın Kişisel 

Verilerin Korunmasına 
İlişkin Güncel Kararları”

Cemre ARTAN 
 
 
 

Nihan KOCABAŞ

Avrupa Birliği 
Bakanlığı  

(AB İşleri Uzmanı) 
 
 

Avrupa Birliği 
Bakanlığı 

(AB İşleri Uzmanı)

12 13.06.2018 KVK Hukukunda Güncel 
Gelişmeler Dr. Elif KÜZECİ

Bahçeşehir 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim 

Üyesi

13 27.06.2018

 

“Veri Sorumlusu ile 
Veri İşleyen Arasındaki 

Sözleşme İlişkileri” 
ve 

“İş İlişkilerinde Kişisel 
Verilerin Korunması”

 

Furkan Güven 
TAŞTAN 

 
 

Bilal TOPRAK 

Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi 
Araştırma Görevlisi 

 
Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Araştırma 

Görevlisi

14 04.07.2018
Veri Güvenliği: Güncel 
Gelişmeler ve Korunma 

Yöntemleri 
Dr. Yılmaz VURAL Daire Başkanı

15 25.07.2018

“Sağlık Verileri ile 
Genetik Verilerin Hukuki 

Durumu” 
ve 

“Kişisel Verilerin 
İşlenmesinde Çalışan 

Hakları”

Av. Ahmet Esad 
BERKTAŞ 

Dr. Yeliz BOZKURT 
GÜMRÜKÇÜOĞLU 

Sağlık Bakanlığı 
(Bilişim Hukuk 

Danışmanı) 
 

İbn Haldun 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim 

Üyesi
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16 01.08.2018

“Yeni Nesil 
Teknolojilerde Veri 

Güvenliği” 
ve 

“Özel Hayatın Gizliliği 
Çerçevesinde Kişisel 
Verilerin Korunması”

Dr. Mehmet 
DEMİRCİ

Gazi Üniversitesi 
Mühendislik 

Fakültesi Bilgisayar 
Mühendisliği Bölüm 
Başkan Yardımcısı

Tuğba YİĞİT 
YILMAZ

Hukuk İşleri Dairesi 
Başkanlığı

17 24.10.2018
Veri Sorumluları 

Sicil Bilgi Sistemi’ne 
(VERBİS) Kayıt 

Mustafa ERBİLLİ Daire Başkanı 

18 31.10.2018
KVKK ve GDPR 

Kapsamında Uluslararası 
Veri Aktarımı

Cennet ALAS 
ŞEKERBAY  

Kültür ve Turizm 
Uzmanı

(Geçici Görevli)

19 07.11.2018 Bulut Bilişimde Kişisel 
Veri Güvenliği Aybike TUNÇ

 Ankara Hacı 
Bayram Veli 

Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Araştırma 

Görevlisi

20 14.11.2018
Tüketicinin Kişisel 

Verilerinin Korunmasında 
Aydınlatma ve Açık Rıza

Dr. Nafiye 
YÜCEDAĞ

 İstanbul 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim 

Görevlisi 

21 21.11.2018 Teknik ve Yönetişim 
Boyutuyla Veri Güvenliği

 Doç. Dr. Bilgin 
METİN

Boğaziçi 
Üniversitesi 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri Bölümü 
Öğretim Görevlisi

22 05.12.2018
Dijital Veri çağında 

Mahremiyet: Tehditler ve 
Zorluklar

Prof. Dr. Çetin Kaya 
KOÇ

İstinye Üniversitesi 
Mühendislik 

Fakültesi Dekanı 

23 12.12.2018 Dijital Hayat Bilal EREN Medipol Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi 

24 19.12.2018 İş İlişkilerinde Kişisel 
Verilerin Korunması

 Prof. Dr. Mehmet 
Erdem ÖZDEMİR

Marmara 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim 

Üyesi

25 26.12.2018 Ceza Hukukunda Kişisel 
Verilerin Korunması

Doç. Dr. Erdal 
YERDELEN 

Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi 
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26 02.01.2019

Güncel Gelişmeler 
Çerçevesinde Kişisel 

Verilerin İşlenmesinde 
Hukuka Uygunluk 

Nedenleri

Doç. Dr. Mesut 
Serdar ÇEKİN

Türk-Alman 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim 

Üyesi

27 09.01.2019

Kişisel Verilerin 
Korunmasının Özel 
Hukuk Kapsamında 

İncelenmesi

Doç. Dr. Hayrunnisa 
ÖZDEMİR

Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi

28 16.01.2019 Blockchain Dr. Adnan ÖZSOY 

Hacettepe 
Üniversitesi 
Mühendislik 

Fakültesi Öğretim 
Üyesi

29 23.01.2019
İşçiye Ait Kişisel 

Verilerin İşlenmesinde 
Başvurulan Yöntemler

Dr. Gülsüm TATAR 
Ufuk Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi 

30 13.02.2019
Yapay Zekâ Çağında 

Kişisel Verilerin 
Korunması

Gizem GÜLTEKİN 
VARKONYİ 

Macaristan Szeged 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Araştırma 

Görevlisi

31 20.02.2019
Simetrik Kriptografi 
ve Kişisel Verilerin 

Korunması

Doç. Dr. Oğuz 
YAYLA

Hacettepe 
Üniversitesi Fen 

Fakültesi Öğretim 
Üyesi

32 27.02.2019
Kişisel Verilerin 

Korunması ve Vergi 
Mahremiyeti

Doç. Dr. Neslihan 
KARATAŞ 
DURMUŞ

Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi

33 22.05.2019
Genel Olarak Kişisel 
Verilerin Korunması 

Kanunu

Prof. Dr. Faruk 
BİLİR Kurum Başkanı

34 29.05.2019 Dijital Ekonomi, Büyük 
Veri ve Rekabet Konulu 

Prof. Dr. Ömer 
TORLAK

Rekabet Kurumu 
Başkanı 

35 19.06.2019

Sosyal Medya ve 
Güvenlik Kameraları 
Bağlamında Kişisel 
Verilerin Korunması

Ali Haydar DOĞU
Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi

36 26.06.2019

“GDPR’ın Getirdiği 
Yenilikler” 

 
“GDPR’ın Yer 
Bakımından 

Uygulanması” 
 

“GDPR’ın Konu ve 
Kişi Bakımından 

Uygulanması” 

Ezgi ERGÜNEŞ 
DURAN 

 
Mert AKÇASOY 

 
Mustafa Şeref 

İŞCAN

KVK Uzmanı 
 

KVK Uzmanı 
 

KVK Uzmanı
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37 03.07.2019

“GDPR’da Getirilen 
Kişisel Veri İşleme 

İlkeleri”  
 

“GDPR’da Yer Alan 
Genel ve Özel Nitelikli 
Kişisel Verileri İşleme 

Şartları” 
 

“GDPR’da Rıza ve 
Açık Rıza Kavramları 
ile Çocukların Kişisel 
Verilerinin İşlenmesi” 

Elif ERGÜN 
TUNCER 

 
 

Burcu BEYCAN 
 
 

Ahmet Miraç 
SÖNMEZ

KVK Uzmanı 
 
 

KVK Uzmanı 
 
 

KVK Uzmanı

38 10.07.2019

“GDPR’da Veri 
Sorumlusu ve Veri 

İşleyen İlişkisi” 
 

“GDPR’da Kişisel 
Verilerin Aktarımı” 

 
“GDPR’da Özel ve 

Olağan Veri Koruması”

Duygu KENDİR 
 

Yasin ZENGİN 
 

Kumru DÖNE

KVK Uzmanı 
 

KVK Uzmanı 
 

KVK Uzmanı

39 17.07.2019 “GDPR’da İlgili Kişinin 
Hakları”

Özgü KARACA 
BOZKURT 

 
Meryem TATLIER 

BAŞ

KVK Uzmanı 
 

KVK Uzmanı

40 24.07.2019

“GDPR’da Veri 
Sorumlularının 

Yükümlülükleri” 
ve 

“GDPR’da Veri Koruma 
Otoritelerinin Yetkileri ve 

Yaptırımları”

Mikail ÖĞÜRTAY 
 

Hakan ARSLAN

KVK Uzmanı 
 

KVK Uzmanı

41 31.07.2019
Profilleme Uygulamaları 

Kapsamında Kişisel 
Verilerin Korunması

Şehriban İpek 
AŞIKOĞLU

İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 

Araştırma Görevlisi

42 18.09.2019 Çocukların Kişisel 
Verilerinin Korunması

Dr. Canan 
ERDOĞAN

Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim 

Üyesi 

43 25.09.2019 Veri Sorumluları Sicil 
Bilgi Sistemi (VERBİS) Mustafa ERBİLLİ Daire Başkanı

44 02.10.2019
Çocuklar Özelinde Kişisel 

Verilerin Korunması 
Kanunu 

Cennet ALAS 
ŞEKERBAY 

Kültür ve Turizm 
Uzmanı

(Geçici Görevli)
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45 09.10.2019 Veri Koruma Hukukunda 
Güncel Gelişmeler

Doç. Dr. Mesut 
Serdar ÇEKİN

Türk-Alman 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim 

Üyesi

46 16.10.2019

Ortaokul Öğrencilerine 
Yönelik Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu 
Semineri

Cennet ALAS 
ŞEKERBAY  

Kültür ve Turizm 
Uzmanı

(Geçici Görevli)

47 30.10.2019 Veri İhlal Bildirimi Şehriban İpek 
AŞIKOĞLU

İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 

Araştırma Görevlisi 

48 06.11.2019

Türk Ceza Kanunu’nda 
Kişisel Verileri Verme, 

Yayma veya Ele Geçirme 
Suçu

Eşref Barış 
BÖREKÇİ

Yeditepe 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Araştırma 

Görevlisi

49 20.11.2019
Medeni Yargılama 
Hukukunda Kişisel 
Verilerin Korunması

 Dr. Sümeyye Hilal 
ÜÇÜNCÜ

Ankara Hacı 
Bayram Veli 

Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Araştırma 

Görevlisi

50 04.12.2019
Veri İşleyen-Veri 

Sorumlusu Kavramları ve 
Hukuki Sorumlulukları

Dr. Çiçek ERSOY

İstanbul Teknik 
Üniversitesi İşletme 
Fakültesi Öğretim 

Üyesi

51 18.12.2019
Bulut Bilişime Özgü 

Mahremiyet Sorunları ve 
Çözüm Yaklaşımları

Dr. Mehmet Tahir 
SANDIKKAYA

İstanbul Teknik 
Üniversitesi Öğretim 

Üyesi 

52 08.01.2020

Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu 

Kapsamında Suçlar ve 
Kabahatler

Serdar ÇELİKEL Hâkim

53 22.01.2020
Sosyal Medyada Kişisel 

Verilerin KVKK 
Kapsamında Korunması

Dr. Sinan Sami 
AKKURT

Selçuk Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi

54 05.02.2020

Kişisel Verilerin Hukuka 
Aykırı Olarak Verilmesi, 

Yayılması ve Ele 
Geçirilmesi 

Doç. Dr. Hasan 
SINAR

Altınbaş Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi

55 19.02.2020 “Yapay Zekâ Geleceği 
Nasıl Şekillendirecek?”

Prof. Dr. Çetin 
ELMAS

Gazi Üniversitesi 
Teknoloji Fakültesi 
Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 

Üyesi

56 10.02.2021 Tüm Yönleriyle 
Unutulma Hakkı

Tuba KENDİR 
TUNALI Daire Başkanı
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57 24.02.2021
Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında VERBİS 
ve Kayıt Yükümlülüğü

Mustafa ERBİLLİ Daire Başkanı

58 10.03.2021

Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nun 

Kişi, Konu, Yer ve Zaman 
Bakımından Uygulanması 

ve Güncel Konular

Demet ARSLANER 
KEKLİKKIRAN Daire Başkanı

59 24.03.2021

Yurt Dışına Kişisel Veri 
Aktarımı Kapsamındaki 

Taahhütname 
Başvurularında Dikkat 

Edilmesi Gereken Usul ve 
Esaslar

Ahmet Miraç 
SÖNMEZ KVK Uzmanı

60 21.04.2021 Tıp Etiği ve Kişisel 
Verilerin Korunması

Doç. Dr. P. Elif 
EKMEKÇİ

TOBB ETÜ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekan 

Yardımcısı

61 05.05.2021

Blockchain 
Teknolojisinin Kişisel 
Verilerin Korunması 
Kanunu Bakımından 

Değerlendirilmesi

Dr. Pınar 
ÇAĞLAYAN 

AKSOY

Bilkent Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi

62 26.05.2021

Avrupa Birliği Veri 
Koruma Düzenlemeleri 

Işığında Türk Hukukunda 
Çerezler

Doç. Dr. Hüseyin 
Can AKSOY

Bilkent Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 

Dekan Yardımcısı

63 09.06.2021
Veri Güvenliğinin 

Sağlanmasında Teknik ve 
İdari Tedbirler

Ersin CAN Daire Başkanı

64 23.06.2021
Çalışma İlişkilerinde 

Kişisel Verilerin 
İşlenmesi

Tuğba YİĞİT Başkanlık Müşaviri

65 14.07.2021

Otonom Araçlar 
İçin Yapay Zekâ 

Teknolojilerinde Kişisel 
Verilerin Korunması ve 

Veri Mahremiyeti

Doç. Dr. Nazım 
Kemal ÜRE

İTÜ Yapay Zekâ 
ve Veri Bilimi 

Uygulama Araştırma 
Merkezi Genel 

Müdür Yardımcısı

66 06.10.2021
Çerezler ve Açık Rıza 
Bağlamında Güncel 

Gelişmeler

Doç. Dr. Mesut 
Serdar ÇEKİN

Türk-Alman 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim 

Üyesi

67 20.10.2021

Karşılaştırmalı Hukukta 
İş İlişkisinde Kişisel 
Verilerin İşlenmesi 
(Almanya Örneği)

Dr. Esra YİĞİT

Türk-Alman 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim 

Üyesi
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68 03.11.2021 Kişisel Sağlık Verilerinde 
Mahremiyet

Prof. Dr. F. Nur 
BARAN AKSAKAL

Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim 

Dalı Öğretim Üyesi

69 17.11.2021
Kişisel Verilerin 

Kabahatler Hukukunda 
Korunması

Prof. Dr. Zeynel T. 
KANGAL

Uludağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi

70 01.12.2021

Kabahatler Kanunu’nun 
Genel Hükümleri 

Çerçevesinde Kişisel 
Verilerin Korunması 

Kanunu’nda Düzenlenen 
Kabahatler 

Prof. Dr. Olgun 
DEĞİRMENCİ

TOBB ETÜ 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Ceza ve 
Ceza Muhakemesi 
Hukuku Öğretim 

Üyesi

71 15.12.2021
Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’na 
Uyum Süreci ve VERBİS

Mustafa ERBİLLİ Daire Başkanı
Ahmet Miraç 

SÖNMEZ KVKK Uzmanı

Ahmet Said ALTIN KVKK Uzmanı

72 29.12.2021

Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu 

ve Yargıtay Kararları 
Doğrultusunda Kişisel 
Verilerin Korunması 

Alanındaki Suçlara İlişkin 
Değerlendirmeler

Dr. Muammer 
KETİZMEN

Hacettepe 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim 

Üyesi

73 12.01.2022 Sosyal Medyada Kişisel 
Verilerin Korunması 

Doç. Dr. Berrin 
KALSIN

İbn Haldun 
Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Yeni 
Medya Bölümü 
Öğretim Üyesi

74 09.02.2022
Ceza ve Kabahatler 
Açısından Kişisel 

Verilerin Korunması

Prof. Dr. Devrim 
GÜNGÖR

Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi

75 23.02.2022 Dijital Dünyada 
Metaverse 

Dr. Şebnem 
ÖZDEMİR

İstinye Üniversitesi 
İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi Öğretim 
Üyesi

76 09.03.2022 Veri Ekonomisi ve Dijital 
Korumacılık

Prof. Dr. Altuğ 
YALÇINTAŞ

Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Öğretim 
Üyesi

77 30.03.2022

Akıllı Profilleme 
Teknolojileri, Biyometrik 

Veri Gözetimi ve 
Mahremiyet

Dr. Duygu 
HATİPOĞLU 

AYDIN

Hacettepe 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim 

Üyesi
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“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
ve Uygulaması” başlıklı Çarşamba 
Semineri, Kurum Başkanımız Prof. Dr. 
Faruk BİLİR ve Kurumumuz Hukuk İşleri 

Dairesi Başkanı Demet ARSLANER 
KEKLİKKIRAN tarafından 14 Şubat 
2018 tarihinde Kurumumuzun konferans 
salonunda verilmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulaması

Dijital Ekonomi, Büyük Veri ve Rekabet

“Dijital Ekonomi, Büyük Veri ve Rekabet” 
başlıklı Çarşamba Semineri, Rekabet 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer TORLAK 

tarafından 29 Mayıs 2019 tarihinde 
Kurumumuzun konferans salonunda 
verilmiştir.
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“Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu” başlıklı 
Çarşamba Semineri, 16 Ekim 2019 
tarihinde Kurumumuzun konferans 
salonunda verilmiştir. Çeşitli okullardan 
çok sayıda ortaokul öğrencisinin katılımıyla 

gerçekleşen Seminer kapsamında; kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin farkındalık 
oluşturmak amacıyla birtakım bilgiler 
paylaşılmış ve zararlı oyunlar ile bazı 
uygulamaların olumsuz etkileri hakkında 
bilgilendirmede bulunulmuştur.

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
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Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

“Blockchain Teknolojisinin Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu Bakımından 
Değerlendirilmesi” başlıklı Çarşamba 
Semineri, Bilkent Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Pınar 
ÇAĞLAYAN AKSOY tarafından 5 Mayıs 
2021 tarihinde Kurumumuzun konferans 
salonunda verilmiştir.

Blockchain Teknolojisinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bakımından 
Değerlendirilmesi

Tıp Etiği ve Kişisel Verilerin Korunması” 
başlıklı Çarşamba Semineri, TOBB ETÜ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, 
Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Başkanı 

Doç. Dr. Elif EKMEKCİ tarafından 21 
Nisan 2021 tarihinde Kurumumuzun 
konferans salonunda verilmiştir.

Tıp Etiği ve Kişisel Verilerin Korunması
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“Karşılaştırmalı Hukukta İş İlişkisinde 
Kişisel Verilerin İşlenmesi (Almanya 
Örneği)” başlıklı Çarşamba Semineri, 
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Öğretim Üyesi Dr. Esra YİĞİT tarafından 
20 Ekim 2021 tarihinde Kurumumuzun 
konferans salonunda verilmiştir.

Karşılaştırmalı Hukukta İş İlişkisinde Kişisel Verilerin İşlenmesi (Almanya Örneği)

“Avrupa Birliği Veri Koruma Düzenlemeleri 
Işığında Türk Hukukunda Çerezler” başlıklı 
Çarşamba Semineri, Bilkent Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 

Hüseyin Can AKSOY tarafından 26 Mayıs 
2021 tarihinde Kurumumuzun konferans 
salonunda verilmiştir.

Avrupa Birliği Veri Koruma Düzenlemeleri Işığında Türk Hukukunda Çerezler

“Kişisel Sağlık Verilerinde Mahremiyet” 
konulu Çarşamba Semineri, Gazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. F. 

Nur Baran AKSAKAL tarafından 3 Kasım 
2021 tarihinde Kurumumuzun konferans 
salonunda verilmiştir.

Kişisel Sağlık Verilerinde Mahremiyet



5. YILINDA KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

147

Karşılaştırmalı Hukukta İş İlişkisinde Kişisel Verilerin İşlenmesi (Almanya Örneği)

Avrupa Birliği Veri Koruma Düzenlemeleri Işığında Türk Hukukunda Çerezler

Kişisel Sağlık Verilerinde Mahremiyet

“Kişisel Verilerin Kabahatler Hukukunda 
Korunması” konulu Çarşamba Semineri, 
Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynel 

Temel KANGAL tarafından 17 Kasım 
2021 tarihinde Kurumumuzun konferans 
salonunda verilmiştir.

Kişisel Verilerin Kabahatler Hukukunda Korunması

“Ceza ve Kabahatler Açısından Kişisel 
Verilerin Korunması” başlıklı Çarşamba 
Semineri, Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim 

GÜNGÖR tarafından 9 Şubat 2022 tarihinde 
Kurumumuzun konferans salonunda 
verilmiştir.

Ceza ve Kabahatler Açısından Kişisel Verilerin Korunması

“Dijital Dünyada Metaverse” başlıklı 
Çarşamba Semineri, İstinye Üniversitesi 
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Dr. Şebnem ÖZDEMİR 

tarafından 23 Şubat 2022 tarihinde 
Kurumumuzun konferans salonunda 
verilmiştir.

Dijital Dünyada Metaverse
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“Veri Ekonomisi ve Dijital Korumacılık” 
başlıklı Çarşamba Semineri, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altuğ YALÇINTAŞ 

tarafından 9 Mart 2022 tarihinde 
Kurumumuzun konferans salonunda 
verilmiştir.

Veri Ekonomisi ve Dijital Korumacılık

“Akıllı Profilleme Teknolojileri, Biyometrik 
Veri Gözetimi ve Mahremiyet” başlıklı 
Çarşamba Semineri, Hacettepe Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Duygu 

HATİPOĞLU AYDIN tarafından 30 Mart 
2022 tarihinde Kurumumuzun konferans 
salonunda verilmiştir.

Akıllı Profilleme Teknolojileri, Biyometrik Veri Gözetimi ve Mahremiyet

Ocak 2018 ila Mart 2022 döneminde, 
Kurumumuz tarafından; bakanlıklara, bağlı 
ilgili ve ilişkili kuruluşlara, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları gibi kurum 
ve kuruluşlara, talepleri doğrultusunda 
kişisel verilerin korunması mevzuatına 

yönelik bilgilendirme toplantıları 
yapılmıştır. Söz konusu bilgilendirmelerin 
bir kısmı, COVID-19 yeni tip Koronavirüs 
salgınının etkisiyle çevrim içi olarak 
gerçekleştirilmiştir.

4.3. Bilgilendirmeler 
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Veri Ekonomisi ve Dijital Korumacılık

Akıllı Profilleme Teknolojileri, Biyometrik Veri Gözetimi ve Mahremiyet

Kurumumuz Tarafından Yapılan Bilgilendirme Toplantıları

 Tarih Yer İlgili Kurum / Kişi Konusu

1 29.01.2018 İstanbul Adalet Bakanlığı
6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

2 26-
27.03.2018 İstanbul

Milli Eğitim 
Bakanlığı 
Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

3 10.10.2018 Ankara TÜBİTAK
6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

4 11-
12.10.2018 Ankara

Adalet, İçişleri, 
Dışişleri ve 
Milli Savunma 
Bakanlıkları 

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

5 18-
19.10.2018 Ankara

Milli Eğitim, 
Gençlik ve Spor, 
Kültür ve Turizm 
ile Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanlıkları

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

6 24.10.2018 Ankara Sayıştay Başkanlığı
6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

7 30.10.2018 Ankara Türk Standartları 
Enstitüsü

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

8 07.11.2018 Ankara
Radyo ve 
Televizyon Üst 
Kurulu

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

9 07-
08.11.2018 Antalya İçişleri Bakanlığı 

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

10 26.11.2018  Antalya İçişleri Bakanlığı 
6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

11 03.12.2018 Ankara Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

12 03.12.2018 Antalya İçişleri Bakanlığı
6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

13 10.12.2018 Ankara
Radyo ve 
Televizyon Üst 
Kurulu

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat
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14 15.01.2019 Eskişehir Türkiye Belediyeler 
Birliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

15 15-
17.02.2019 Antalya İçişleri Bakanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

16 28.06.2019 Ankara Orta Anadolu 
İhracatçı Birlikleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

17 03.07.2019 Ankara
Radyo ve 
Televizyon Üst 
Kurulu

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

18 13-
15.09.2019 Ankara Kişisel Verileri 

Koruma Kurumu

Kurum Personeli ve Kişisel 
Verileri Koruma Gönüllüsü 
Projesi Kapsamındaki 
Üniversitelerden Gelen 
Öğrencilerin Bilgilendirilmeleri  

19 24.09.2019 Ankara Kamu İhale Kurumu
6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

20 26.09.2019 Ankara Beypazarı Ticaret ve 
Sanayi Odası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

21 27.09.2019 Ankara Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

22 30.09.2019 Diyarbakır Dicle Elektrik A.Ş.
6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

23 01.10.2019 Ankara İnsan Kaynakları 
Meslek Derneği

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

24 05.11.2019 Gaziantep

Gaziantep Ticaret 
Odası ve Gaziantep 
Serbest Mali 
Müşavirler Odası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

25 07.11.2019 Ankara Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

26 07.11.2019 Mersin

Mersin Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi 
Kurum ve İşletici 
Ticaret A.Ş.

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

27 12.11.2019 Ankara Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

28 13.11.2019 Kahramanmaraş
Kahramanmaraş 
Ticaret ve Sanayi 
Odası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat
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29 14.11.2019 Kayseri Kayseri Organize 
Sanayi Bölgesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

30 14.11.2019 Adana
Adana Hacı Sabancı                                
Organize Sanayi 
Bölgesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

31 19.11.2019 Ankara
Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

32 26.11.2019 Uşak Uşak Ticaret Odası
6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

33 26.11.2019 Trabzon Trabzon Ticaret ve 
Sanayi Odası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

34 27.11.2019 Amasya Amasya Şeker 
Fabrikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

35 29.11.2019 İzmir İzmir Ticaret Odası VERBİS

36 29.11.2019 Ankara Mesleki Yeterlilik 
Kurumu

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

37 03.12.2019 Ankara Akkuyu Nükleer 
A.Ş.

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

38 05.12.2019 Rize Çayeli Ticaret ve 
Sanayi Odası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

39 06.12.2019 Rize Rize Ticaret Odası
6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

40 10.12.2019 Bafra Bafra Ticaret ve 
Sanayi Odası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

41 12.12.2019 Uşak Uşak Belediye 
Başkanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

42 13.12.2019 Kütahya Kütahya Ticaret ve 
Sanayi Odası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

43 19.12.2019 Antalya Kumluca Ticaret ve 
Sanayi Odası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

44 23.12.2019 Ankara Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat
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45 24.12.2019 İstanbul Esenler Belediye 
Başkanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

46 26.12.2019 Afyon
Afyonkarahisar 
Ticaret ve Sanayi 
Odası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

47 27.12.2019 Ankara Anadolu Organize 
Sanayi Bölgesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

48 27.12.2019 Ankara Tarım ve Orman 
Bakanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

49 27.12.2019 Ankara Ankara Ticaret 
Odası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

50 14.01.2020 Ankara
Orta Anadolu 
İhracatçı Birlikleri 
Genel Sekreterliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

51 16.01.2020 Ankara Sağlıkta Birlik 
Derneği

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

52 27.01.2020 Ankara Gazi Üniversitesi 
6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

53 05.02.2020 Ankara Ticaret Bakanlığı VERBİS Hakkında

54 12.02.2020 Ankara

Milli Eğitim 
Bakanlığı Bilgi 
İşlem Dairesi 
Başkanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

55 12.02.2020 Ankara Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

56 14.02.2020 Ankara Lösemili Çocuklar 
Vakfı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

57 16.02.2020 Ankara

Cumhurbaşkanlığı 
İnsan Kaynakları 
Ofisi (Uzaktan 
Eğitim Kapısı)

Kişisel Verilerin Korunması 
Kanununun Amacı ve Kapsamı

58 17.02.2020 Ankara
Eti Maden 
İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

59 18.02.2020 Ankara Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat ile VERBİS
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60 20.02.2020 Ankara Çankaya 
Üniversitesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

61 21.02.2020 Ankara Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü 

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

62 24.02.2020 Kütahya Tavşanlı Belediye 
Başkanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat ile VERBİS 

63 26.02.2020 İstanbul Pendik Belediye 
Başkanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

64 04.03.2020 Ankara
Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu 
Genel Müdürlüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

65 10.03.2020 Ankara Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

66 13.03.2020 Ankara Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

67 29.06.2020 Ankara Kültür ve Turizm 
Bakanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

69 23.09.2020 Ankara / 
Çevrim içi Vilayetler Birliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

70 06.10.2020 Ankara / 
Çevrim içi Ticaret Bakanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

71 20.10.2020 Ankara
Dışişleri Bakanlığı 
– Avrupa Birliği 
Başkanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

72 20.10.2020 Ankara Ostim Teknik 
Üniversitesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

73 26.10.2020 Ankara / 
Çevrim içi

Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii 
Başkanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat ile VERBİS Hakkında 

74 02-
06.11.2020 Ankara

İçişleri Bakanlığı 
Sahil Güvenlik 
Komutanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

75 04.11.2020 İstanbul Türk Hava Yolları
6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

76 02.12.2020 Ankara Bilkent Üniversitesi
6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat
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77 08.12.2020 Ankara Kamu İhale Kurumu
6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

78 12.01.2021 Ankara
Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu 
Genel Müdürlüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

79 12.01.2021 Ankara
Radyo ve 
Televizyon Üst 
Kurulu

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

80 13.01.2021 Ankara

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı 
Mali Suçları 
Araştırma Kurulu 
Başkanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

81 25.01.2021 Ankara
Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

82 11.02.2021 Ankara Diyanet İşleri 
Başkanlığı Kurumsal Veri Envanteri

83 17-
19.02.2021 Ankara

Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

84 23.02.2021 Ankara Dışişleri Bakanlığı
6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

85 24.02.2021 Ankara Tarsus Üniversitesi
6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

86 24.02.2021 Ankara

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Bilgi  
Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü

Kişisel Verilerin İşlenmesi

87 25-26 
Şubat 2021 Ankara Adalet Bakanlığı

Ticaret, Fikri ve Sınai Haklar ve 
İstinaf Mahkemesi Kararlarının 
Kişisel Verilerden Arındırılması 
Büroları Personeline Yönelik 
Hizmet İçi Eğitim Programı

88 02.03.2021 Gaziantep Gaziantep Ticaret 
Odası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

89 05.03.2021 Ankara Dışişleri Bakanlığı
6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

90 05.03.2021 Ankara Sosyal Güvenlik 
Kurumu

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat
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91 10.03.2021 Denizli Pamukkale 
Belediyesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

92 12.03.2021 Ankara
İçişleri Bakanlığı - 
Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

93 17.03.2021 Erzincan Erzincan Belediyesi
6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

94 26.03.2021 Ankara Zafer Kalkınma 
Ajansı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

95 31.03.2021 Samsun Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

96 06.04.2021 Ankara
İçişleri Bakanlığı - 
Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

97 15.04.2021 Ankara Milli Eğitim 
Bakanlığı                           

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

98 18.06.2021 Ankara
Türkiye SMMM 
ve YMM Odaları 
Birliği (TÜRMOB) 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat ile VERBİS

99 30.06.2021 Ankara

Cumhurbaşkanlığı 
İnsan Kaynakları 
Ofisi İnsan 
Kaynağı Eğitim ve 
Geliştirme Daire 
Başkanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

100 02.07.2021 Konya
Konya Teknik 
Üniversitesi 
Rektörlüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat ile VERBİS 

101 02.07.2021 Ankara İnönü Üniversitesi 
Rektörlüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

102 05.07.2021 Ankara Sermaye Piyasası 
Kurulu Başkanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

103 09.07.2021 Ankara Türkiye Halkla 
İlişkiler Derneği

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

104 05.08.2021 Ankara
Cumhurbaşkanlığı 
İnsan Kaynakları 
Ofisi 

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat
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105 31.08.2021 Ankara
Türkiye Tekstil 
Sanayii İşverenleri 
Sendikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

106 08.09.2021 Ankara

Cumhurbaşkanlığı 
İnsan Kaynakları 
Ofisi İnsan 
Kaynağı Eğitim ve 
Geliştirme Daire  
Başkanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

107 16-
17.09.2021

Ankara / 
Çevrim içi Adalet Bakanlığı 

Adalete Erişimin 
Kolaylaştırılması ve Adalet 
Hizmetlerinden Memnuniyetin 
Artırılması 

108 01.10.2021 Bartın Bartın Üniversitesi
6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

109 13.10.2021 Sakarya Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

110 18.10.2021 Antalya Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

111 26.10.2021 Ankara Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

112 01-
05.11.2021 Ankara

Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

113 04.11.2021 Ankara

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı Risk 
Analizi Genel 
Müdürlüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

114 04.11.2021 Ankara Ankara Valiliği VERBİS’e Kayıt

115 08-
10.11.2021 Ankara

Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi Genel 
Müdürlüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

116 12.11.2021 Ankara
Türkiye İlaç ve 
Tıbbi Cihaz Kurumu 
Başkanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

117 23-
28.11.2021 Afyonkarahisar Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

118 25.11.2021 İstanbul - 
Pendik

Pendik Belediye 
Başkanlığı

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat
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119 29.11.2021 İstanbul

Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu 
- İstanbul Ticaret 
Odası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

120 30.11.2021 Konya Konya Ticaret Odası
6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

121 30.11.2021 Ankara Helal Akreditasyon 
Kurumu

Bilgi ve Belgelerin Korunması 
Uygulanacak İşlemler

122 30.11.2021 Ankara
Türkiye Enerji, 
Nükleer ve Maden 
Araştırma Kurumu

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

123 02.12.2021 Ankara
Uluslararası Sağlık 
Turizmcileri 
İşverenler Sendikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

124 16.12.2021 Tekirdağ Tekirdağ Ticaret 
Odası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

125 17.12.2021 Kayseri Kayseri Ticaret 
Odası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

126 18-
19.12.2021 Antalya İşyurtları Kurumu

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

127 21-
24.12.2021 Ankara Kamu İhale Kurumu

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

128 22-
23.12.2021 Ankara Vergi Denetim 

Kurulu

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

129 24.12.2021 Diyarbakır Diyarbakır Ticaret 
Odası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

130 28.12.2021 Gaziantep Gaziantep Ticaret 
Odası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

131 07.01.2022 Trabzon Trabzon Ticaret ve 
Sanayi Odası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

132 20.01.2022 Adana Adana Ticaret Odası
6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat

133 21.01.2022 Mersin Mersin Ticaret 
Odası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili 
Mevzuat
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134 11.02.2022 Kocaeli Kocaeli Ticaret 
Odası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili Mevzuat

135 18.02.2022 İzmir İzmir Ticaret Odası 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili Mevzuat

136 22.02.2022 Ankara Kültür ve Turizm 
Bakanlığı

KVKK ve Kamu Kurumlarında 
Uygulamaları ve Uyum

137 22.02-
09.03.2022 Ankara Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

138 23.02.2022 Ankara Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

139 25.02.2022 Samsun Samsun Ticaret 
Odası

6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili Mevzuat

141 10.03.2022 Ankara Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu

Aday Memurluk Eğitimi Kapsamında 
Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi

142 11.03.2022 Van Van Ticaret Odası 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu ve İlgili Mevzuat

143 16.03.2022 Ankara
Devlet Malzeme 
Ofisi Genel 
Müdürlüğü

Kişisel Verilerin Korunması 
Farkındalık Eğitimi

144 25-
27.03.2022 Antalya Kişisel Verileri 

Koruma Kurumu 

Üniversite Gençliği Arasında 
Veri Koruma Gönüllüsü Projesi 
Kapsamındaki Bilgilendirme

Kurumumuz tarafından, Mayıs 2017 ila 
Mart 2022 döneminde çeşitli konferanslar 
tertip edilmiş, ayrıca başka kurum veya 
kuruluşlar tarafından düzenlenen bazı 

konferanslara da katılım sağlanmıştır. 
Anılan konferanslardan başlıcaları aşağıda 
paylaşılmaktadır.

4.4. Konferans, Sempozyum, Kurultay ve Zirveler

4.4.1. Konferanslar

4.4.1.1. Uygulama Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Konferansı – 24.05.2017

Kurumumuz 24 Mayıs 2017 tarihinde 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
(“AYBÜ”) Hukuk Fakültesi ev 
sahipliğinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında 
“Uygulama Sürecinde Kişisel Verilerin 
Korunması Konferansı” düzenlemiştir. 
Konferansın sabahki oturumu, kamu kurum 
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Kurumumuzun İbn Haldun Üniversitesi 
ile birlikte düzenlediği “Yeni Gelişmeler 
Işığında Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu Uygulamaları” konferansı, alanında 
uzman isimlerin katılımıyla İstanbul’da 
yapılmıştır. 

4.4.1.2. İbn Haldun Üniversitesi ile Ortak Konferans – 18.07.2018

4.4.1.3. 28 Ocak Veri Koruma Günü Konferansı - 28.01.2019

28 Ocak Veri Koruma Günü sebebiyle, 
Kurumumuz ile Gazi Üniversitesi iş 
birliğinde 28 Ocak 2019 tarihinde 
Kurumumuzun konferans salonunda bir 
konferans düzenlenmiştir.

Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit GÜL, 
Bakan Yardımcıları Sayın Selahaddin 
MENTEŞ, Sayın Cengiz ÖNER, Gazi 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın İbrahim 
USLAN, Yüksek İhtisas Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Sayın Rabet GÖZİL, 
Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sayın 
Ömer TORLAK, Türkiye İnsan Hakları ve 
Eşitlik Kurumu Başkanı Av. Sayın Süleyman 
ARSLAN,  Ankara Vali Yardımcısı Sayın Elif 
Nur BOZKURT TANDOĞAN, Hâkimler 
Savcılar Kurulu İkinci Dairesi Üyesi Prof. 
Dr. Sayın Ali Cengiz KÖSEOĞLU ile çok 
sayıda akademisyen ve davetli etkinliğe 
katılım sağlamıştır.

ve kuruluşlarına yönelik olarak “Çalıştay” 
formatında gerçekleştirilmiş olup, AYBÜ 
Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. M. Fatih UŞAN ve Kurum 
Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR’in açılış 
konuşmaları ile başlamıştır. 

Açılış konuşmalarının ardından, Kurul 
Üyelerimiz Dr. Cengiz PAŞAOĞLU ve 
Şaban BABA sırasıyla Kanun’a ilişkin 
genel değerlendirmelerin ve uygulamaların 
yer aldığı bir sunum ile Veri Sorumluları 
Sicili Hakkında Yönetmelik Taslağı’na 
ilişkin bilgilendirmelerde bulunmuşlardır. 
Çalıştay’ın ikinci oturumunda ise Doç. 
Dr. Leyla KESER ve Yrd. Doç. Dr. M. 

Bedii KAYA’nın da katılımlarıyla sorular 
cevaplandırılmıştır.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Metin DOĞAN’ın 
konuşmasıyla başlayan ve kamu kurum ve 
kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin de 
katıldığı öğleden sonraki oturumda ise kişisel 
verilerin işlenmesi sözleşmesi ile İş Kanunu 
ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerin 
korunması konuları değerlendirilmiş, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri 
de kurumlarındaki süreçlere ilişkin 
bilgilendirmelerde bulunmuşlardır. Yapılan 
sunumların akabinde katılımcıların soruları 
cevaplandırılmıştır. 
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Programın açılış konuşmaları, Adalet Bakanı 
Sayın Abdülhamit GÜL, Gazi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sayın İbrahim USLAN ve 
Kurum Başkanımız Prof. Dr. Sayın Faruk 
BİLİR tarafından yapılmıştır.

Konferansın ilk oturumunda, HSK 
İkinci Daire Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz 
KÖSEOĞLU’nun moderatörlüğünde 
konuşmacılar, kişisel verilerin korunmasında 
mevzuat ve uygulamalar konusunda 
görüşlerini katılımcılarla paylaşmıştır. Bu 
kapsamda, Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Erdem ÖZDEMİR tarafından “Aydınlatma 
Yükümlülüğü” konusundan bahsedilirken, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Leyla KESER ile Öğretim Görevlisi 

Yasin BECENİ tarafından “Kişisel Verilerin 
Korunmasında Etki Analizi” hakkında 
sunumlar yapılmıştır. Türk- Alman 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN tarafından 
ise “Teknolojik Gelişmeler Işığında Veri 
Sorumlusu, Müşterek Veri Sorumlusu, 
Bağımsız Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen 
Kavramları” hakkında değerlendirmelerde 
bulunulmuştur.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU’nun 
moderatörlüğünü yaptığı ikinci oturumda 
ise “Kişisel Verilerin Korunmasında Dijital 
Ortam” konusu ele alınmıştır. Emniyet Genel 
Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanı Erdal 
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ÇETİNKAYA “Siber Suçlar” konusundan 
bahsederken, Mustafa AFYONLUOĞLU 
tarafından “e-Devlette Kişisel Verilerin 
Korunması” konusunda sunum yapılmıştır. 
İkinci oturum, Hacettepe Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi 
Adnan ÖZSOY’un “Blockchain Özelinde 
Kişisel Verilerin Korunması” konusundaki 
sunumuyla sona ermiştir.

“Kişisel Verilerin Korunmasında 
Uluslararası Eksen” konusunun tartışıldığı 
günün üçüncü ve son oturumunun 
moderatörlüğü ise Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Muhammed Fatih UŞAN tarafından 

yapılmıştır. Akabinde, Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Bedii KAYA 
“Kişisel Verilerin Korunması İstisnalarına 
Uygulanacak Kurallar” konusunda 
konuşma yaparken, Doç. Dr. Murat Volkan 
DÜLGER tarafından “Kişisel Verilerin 
Korunması Hukukunun Getirdikleri 
ve Yapılması Gerekenler” hakkında 
değerlendirmelerde bulunulmuştur. Günün 
son sunumu, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Nilgün 
BAŞALP YILDIRIM tarafından “Genel 
Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve Genel 
Değerlendirmeler” hakkında yapılmıştır. 

4.4.1.4. 7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü – 08.04.2019

7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü 
vesilesiyle 8 Nisan 2019 tarihinde 
Kurumumuzun konferans salonunda bir 

konferans tertip edilmiş olup, konferansın 
açılış konuşması Kurum Başkanımız Prof. 
Dr. Faruk BİLİR tarafından yapılmıştır.
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Kurum Başkanımızın açılış konuşmasının 
ardından, Kurumumuz personeli Uzman 
Cennet ALAS ŞEKERBAY tarafından 
Kurumumuzun genel yapısı, 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel 
verilerin işlenme şartları, veri sorumlularının 
yükümlülükleri, ilgili kişilerin hakları ve 

mevzuattaki diğer düzenlemeler hakkında 
bilgilendirmede bulunulmuştur.

Konferans sonunda, 7 Nisan Kişisel Verileri 
Koruma Günü münasebetiyle düzenlenen 
slogan ve makale yarışmalarında dereceye 
giren öğrencilere ödülleri takdim edilmiştir. 
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4.4.1.5. Kişisel Verilerin Korunması Alanında Güncel Gelişmeler Konferansı – 
28.11.2019

“Kişisel Verilerin Korunması Alanında 
Güncel Gelişmeler Konferansı”, 
Kurumumuz ve İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi iş birliğiyle 28 Kasım 2019 
tarihinde İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel 
Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Konferansın açılış konuşmaları, Kurum 
Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR ve 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Dekanı Prof. 

Dr. Abuzer KENDİGELEN tarafından 
yapılmıştır. 

Konferans kapsamında kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin güncel gelişmeler ele 
alınmış olup; Kurumumuz tarafından örnek 
olarak başlatılan ve gün geçtikçe yaygınlaşan 
“kokart uygulaması” her zaman olduğu gibi 
bu konferansta da uygulanmıştır. 
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4.4.1.6. Kişisel Verilerin Korunması Alanında Güncel Gelişmeler Konferansı – 
16.12.2019

‘‘Kişisel Verilerin Korunması Alanında 
Güncel Gelişmeler Konferansı’’, 
Kurumumuz ile Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi iş birliğiyle 16 Aralık 
2019 tarihinde Ankara Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilmiştir.

Konferansın açılış konuşmaları, Kurum 
Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ 
ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Muharrem ÖZEN 
tarafından yapılmıştır. 

Açılış konuşmalarının ardından iki oturum 
olarak düzenlenen konferansta; kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin güncel 
gelişmeler ‘‘Temel İlkeler ve Veri İşleme 
Şartları, Elektronik Ticarette Tüketicinin 
Kişisel Verilerinin İşlenmesi, Medeni 
Yargılama Hukuku Alanında Kişisel 
Verilerin Korunması ve İş Hukukunda 
Kişisel Verilerin Korunması’’ başlıklı 
konular özelinde ele alınmıştır. Konferans, 
soru-cevap ve sonuç değerlendirmesi 
bölümlerinin ardından sona ermiştir. 

4.4.1.7. 28 Ocak Veri Koruma Günü Etkinliği – 28.01.2020

28 Ocak Veri Koruma Günü sebebiyle 
Kurumumuzun konferans salonunda 
28.01.2020 tarihinde bir konferans tertip 
edilmiştir. Konferansa, Gazi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sayın İbrahim USLAN, 

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Sayın 
Dursun CİN ve Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu Üyeleri ile çok sayıda akademisyen 
ve davetli tarafından katılım sağlanmıştır.
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Programın açılış konuşması Kurum 
Başkanımız Prof. Dr. Sayın Faruk BİLİR 
tarafından yapılmıştır. 

Açılış konuşmasının ardından, panelin 
ilk oturumu Kurum İkinci Başkanı 
Cabir BİLİRGEN’in moderatörlüğünde 
gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, Hukuk 
İşleri Dairesi Başkanı Demet ARSLANER 
KEKLİKKIRAN tarafından “Kişisel 
Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler ve 
Şartlar” konusunda, İnceleme Dairesi 
Başkanı Tuba KENDİR TUNALI tarafından 
“Veri İhlal Bildirimi” konusunda, Başkanlık 
Müşaviri Seçil KOYUNCU tarafından 
“Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri” 
konusunda, Veri Yönetimi Dairesi Başkanı 
Mustafa ERBİLLİ tarafından ise “Veri 
Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)” 
konusunda sunum yapılmıştır.

Kurul Üyemiz Cengiz PAŞAOĞLU’nun 
moderatörlüğünü yaptığı ikinci oturumda 
ise; Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Elif KÜZECİ 
“108 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesinin 
Dünü, Bugünü ve Yarını” konusunu, Türk-
Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Serdar 
ÇEKİN “Veri Koruma Hukukunda İç 
Dış Denetim Mekanizmaları” konusunu, 
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan SINAR 
“Kişisel Verilerin Korunmasında Ceza 
Hukukunun Fonksiyonu” konusunu, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Araştırma Görevlisi Dr. Nafiye YÜCEDAĞ 
ise “İlgili Kişinin Profilini Çıkarmada 
Hukuka Uygunluk” konusunu ele almıştır.
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4.4.1.8. Uygulama ve Teoride Kişisel Verilerin Korunması Konferansı – 04.03.2020

‘‘Uygulama ve Teoride Kişisel Verilerin 
Korunması Konferansı’’, Kurumumuz ile 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş 
birliğiyle 4 Mart 2020 tarihinde Ankara 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF 100. 
Yıl Konferans Salonunda düzenlenmiştir. 

Konferansın açılış konuşmaları, Ankara 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf TEKİN, Ankara Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN ve 
Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR 
tarafından yapılmıştır.

Konferansın ‘’KVKK Kurumsal 
Uygulamaları’’ başlıklı ilk oturumu 
Kurul Üyemiz Şaban BABA tarafından 
yönetilmiştir. Bu kapsamda, Kurumumuz 
Veri Yönetimi Dairesi Başkanı Mustafa 
ERBİLLİ ‘’Veri Sorumluları Sicil Bilgi 
Sistemi (VERBİS)’’ konusunu, Kurumumuz 
Hukuk İşleri Dairesi Başkanı Demet 
ARSLANER KEKLİKKIRAN ‘’Kişisel 
Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler ve 
Şartlar’’ konusunu, Kurumumuz İnceleme 
Dairesi Başkanı Tuba KENDİR TUNALI 
ise ‘’Veri İhlal Bildirimi’’ konusunu 
anlatmıştır.

Konferansın “Kişisel Verilerin Ceza Hukuku 
Kapsamında Korunması” başlıklı ikinci 
oturumu ise Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ’in 

başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Bu 
oturum kapsamında, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi 
Mehmet MADEN ‘’Kişisel Verilerin Ceza 
Hukuku Yoluyla Korunması’’ konusunda, 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. 
Burcu BAYTEMİR KONTACI ‘’Kişisel 
Verilerin Korunmasına İlişkin Uluslararası 
Belgeler ve Uygulama’’ konusunda, 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Araştırma Görevlisi Yusuf MİNEZ 
ise ‘’Ceza Muhakemesinde Kişisel Veriler’’ 
konusunda sunum yapmıştır.

Konferansın “Kişisel Verilerin Korunması 
Hukukunun Güncel Sorunları” başlıklı 
üçüncü ve son oturumu ise Prof. Dr. İhsan 
ERDOĞAN tarafından yönetilmiştir. 
Üçüncü oturumda, Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Fatih ÖZKAN 
‘’Karekodlu Çeklerde Kişisel Verilerin 
Korunması’’ konusunu, Araştırma Görevlisi 
Dr. Kamile TÜRKOĞLU ÜSTÜN 
“Güvenlik Soruşturmalarında Kişisel 
Verilerin Korunması” konusunu, Araştırma 
Görevlisi Dr. S. Hilal ÜÇÜNCÜ “Medeni 
Yargılama Hukukunda Kişisel Verilerin 
Korunması” konusunu, Araştırma Görevlisi 
Aybike TUNÇ ise ‘’Kişisel Verilerin 
İnternet Ortamında Aktarılması’’ konusunu 
ele almıştır. 
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4.4.1.8. Uygulama ve Teoride Kişisel Verilerin Korunması Konferansı – 04.03.2020 4.4.1.9. 7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü – 07.04.2020

Kurumumuz ile Milli Eğitim Bakanlığı 
(“MEB”) iş birliği içerisinde yürütülen 
çalışmalar çerçevesinde, 1 Eylül 2018 
tarihli ve 30522 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan MEB Eğitim Kurumları 
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde yapılan 
düzenleme ile “Kişisel Verileri Koruma 

Kulübü” kurulması ve 7 Nisan gününün 
“Kişisel Verileri Koruma Günü” olarak 
kutlanması kararlaştırılmıştır.

7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü 
münasebetiyle Kurum Başkanımız Prof. 
Dr. Faruk BİLİR çeşitli açıklamalarda 
bulunmuştur.

4.4.1.10. 28 Ocak Veri Koruma Günü Etkinliği – 28.01.2021 

28 Ocak Veri Koruma Günü sebebiyle 
Kurumumuzun konferans salonunda 
28 Ocak 2021 tarihinde bir konferans 
düzenlenmiştir. Konferansa, Adalet Bakanı 
Sayın Abdulhamit GÜL, Bakan Yardımcıları 
Sayın Uğurhan KUŞ, Zekeriya BİRKAN, 
Hasan YILMAZ, Yakup MOĞUL, Gazi 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Musa 
YILDIZ, Adalet Akademisi Başkanı Sayın 
Muhittin ÖZDEMİR, Türkiye İnsan Hakları 
ve Eşitlik Kurumu Başkanı Sayın Süleyman 
ARSLAN, Kamu Denetçisi Sayın Celile 
Özlem TUNÇAK ile çeşitli akademisyenler 
ve davetliler tarafından katılım sağlanmıştır.

Hibrit etkinlik formatına uygun şekilde 
gerçekleştirilen programın açılış 
konuşmaları Adalet Bakanı Sayın 
Abdulhamit GÜL ve Kurum Başkanımız 
Prof. Dr. Sayın Faruk BİLİR tarafından 
yapılmıştır.

Açılış konuşmalarının ardından, programın 
“Veri Temelli Ekonomi” başlıklı birinci 

bölümü kapsamında; Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet GÜNAL “Veri Ekonomisinin 
Dünü, Bugünü ve Geleceği” konusunda, 
Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN ise “Kişisel 
Verilerin Hukuki Niteliği ve Veri Temelli 
Ekonomi Bağlamında Hukuk Politikalarına 
Etkisi” değerlendirmelerde bulunmuştur.
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Programın ikinci bölümünde ise “Dijital 
Çağda Kişisel Verilerin Korunması” 
konusu ele alınmıştır. Bu çerçevede, 
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Çetin ELMAS “Kişisel Veriler 
ve Yapay Zekâ” konusunda, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Behçet Uğur TÖREYİN “Makine 
Öğrenmesi Tekniklerinin Kullanımına 
İlişkin Güncel Gelişmeler” konusunda, 

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Çiçek ERSOY 
“Dijital Reklam ve Pazarlama Trendleri 
ve Bunların Kişisel Verilerin Korunması 
Açısından Değerlendirilmesi” konusunda, 
Konya Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Dr. Öğretim Üyesi Sinan Sami AKKURT 
ise “Sosyal Ağlardaki Veri İlkelerine 
Medeni Hukuk Perspektifinden Bir Bakış” 
konusunda sunum yapmıştır.

Programın “Kişisel Verilerin Korunması 
Alanında Güncel Gelişmeler” başlıklı 
üçüncü ve son bölümünde ise; Bahçeşehir 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim 
Üyesi Elif KÜZECİ “Yeni Teknolojiler 
ve Güncel Gelişmeler” konusunda, 
Kurumumuz Hukuk İşleri Dairesi Başkanı 
Demet ARSLANER KEKLİKKIRAN 

“Yurt Dışına Veri Aktarımı” konusunda, 
Kurumumuz Başkanlık Müşaviri Seçil 
KOYUNCU “Unutulma Hakkı Kararı, 
Son Yayımlanan İlke Kararı ve Kurulun 
Aydınlatma Yükümlülüğüne İlişkin 
Duyurusu” konusunda katılımcıları 
bilgilendirmiştir.
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4.4.1.11. ‘‘Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması’’ Video Konferans – 10.02.2021

“Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması” 
konulu video konferans, 10 Şubat 2021 
tarihinde “Dijital Gündem” tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Kurum Başkanımız 
Prof. Dr. Faruk BİLİR etkinliğe konuşmacı 
olarak katılım sağlamıştır.

4.4.1.12. 7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü – 07.04.2021

7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü 
sebebiyle Kurumumuzun konferans 
salonunda 7 Nisan 2021 tarihinde 
düzenlenen ve çevrim içi olarak canlı 
yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Günü 
Etkinlik Programı’na, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Muharrem ÖZEN, Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu Üyelerimiz ve program kapsamında 
konuşma yapacak akademisyenler 
katılmıştır.

Programın açılış konuşması Kurum 
Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR 
tarafından yapılmıştır.

Açılış konuşmasının ardından, programın 
ilk bölümünde; Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem 
ÖZEN “Kişisel Verilerin Türk Ceza Kanunu 
Kapsamında Korunması” konusunda, 
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Dr. Gamze TURAN 
BAŞARA “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun Kişi Bakımından Uygulanması 
Bağlamında Dijital Mirasın İntikali” 
konusunda, Çankaya Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Eser US ise 
“Kişisel Verilerin Korunmasında Yargı 
Dışı Başvuru Yolları” konusunda sunum 
yapmıştır. 
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Programın ikinci bölümünde ise Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Araştırma Görevlisi Dr. Aybike TUNÇ 
tarafından “Medeni Hukukta Kişisel 
Verilerin Korunması” konusu, Ankara 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Canan 

ERDOĞAN tarafından “Sosyal Medyada 
Çocukların Mahremiyetinin Korunması” 
konusu, Kurumumuz Veri Yönetimi 
Dairesi Başkan Yardımcısı Cennet ALAS 
ŞEKERBAY tarafından ise “Dijital 
Çocukluk: Çevrim içi Yaşamak ve Kişisel 
Verilerin Korunması” konusu ele alınmıştır.
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4.4.1.13. Dijitalleşen Dünyada Kişisel Verilerin Korunması Konferansı – 16.04.2021

“Dijitalleşen Dünyada Kişisel Verilerin 
Korunması Konferansı”, Kurumumuz ile 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
iş birliğinde 16 Nisan 2021 tarihinde 
düzenlenmiş olup, program Kurumumuzun 
YouTube kanalından canlı olarak 
yayınlanmıştır.

Programın açılış konuşmaları İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ömer EKMEKÇİ, Kurum Başkanımız 

Prof. Dr. Faruk BİLİR ve İstanbul 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK 
tarafından yapılmıştır. 

Açılış konuşmalarının ardından, 
“Hukuki Açıdan Veri Temelli Ekonomi”, 
“Küreselleşen Dünyada Kişisel Veri”, 
“Kişisel Verilerin Korunmasında Riski 
Azaltan Mekanizmalar” ve “Özel Hukuk 
Bağlamında Kişisel Veri” başlıklı oturumlar 
gerçekleştirilmiştir. 

4.4.1.14. Kişisel Verilerin Korunması Konferansı – 08.06.2021

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin 
düzenlediği “Kişisel Verilerin Korunması 
Konferansı” 8 Haziran 2021 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir.

Konferansın açılış konuşmaları Kurum 
Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, 
Avrupa Veri Koruma Denetçisi Wojciech 
WIEWIOROWSKI ve TÜSİAD Yönetim 

Kurulu Başkanı Simone KASLOWSKI 
tarafından yapılmıştır.

“Doğru Veri Yönetimi ile İşinizi Geleceğe 
Taşıyın” teması ile gerçekleştirilen 
Konferansta kişisel verilerin korunması 
konusu farklı bakış açıları ile çeşitli 
boyutlardan ele alınmıştır.
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4.4.1.15. 28 Ocak Veri Koruma Günü Etkinliği – 28.01.2022

28 Ocak Veri Koruma Günü nedeniyle 
Kurumumuzun konferans salonunda 28 
Ocak 2022 tarihinde düzenlenen konferansa 
Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL, 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı 
Sayın Zerrin GÜNGÖR, Bakan Yardımcıları 
Sayın Uğurhan KUŞ, Sayın Zekeriya 
BİRKAN, Sayın Hasan YILMAZ, Sayın 
Yakup MOĞUL, Türkiye İnsan Hakları ve 
Eşitlik Kurumu Başkanı Sayın Muharrem 

KILIÇ, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu 
Başkanı Sayın Hasan Tahsin FENDOĞLU, 
Kamu Denetçisi Sayın Sadettin KALKAN 
ile alanlarında uzman akademisyenler ve 
davetliler tarafından katılım sağlanmıştır.

Programın açılış konuşmaları Adalet 
Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL ve Kurum 
Başkanımız Prof. Dr. Sayın Faruk BİLİR 
tarafından yapılmıştır.

Açılış konuşmaların ardından, programın 
Başkanlığı Prof. Dr. Hasan Tahsin 
FENDOĞLU tarafından yapılan “Türk 
Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması” 
başlıklı ilk oturumuna geçilmiştir. İlk oturum 
kapsamında; Ankara Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Devrim GÜNGÖR “Kişisel 
Verilerin Ceza Hukukunda Korunması” 
konusunda, Ankara Üniversitesi’nden Prof. 

Dr. Süleyman YILMAZ “Özel Nitelikli 
Kişisel Veriler” konusunda, Ankara 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arzu OĞUZ 
‘’Fikri Mülkiyet Alanında Kişisel Verilerin 
İşlenmesi’’ konusunda, Kurumumuz 
Başkanlık Müşaviri Tuğba YİĞİT ise 
“Çalışma Hayatında Kişisel Verilerin 
İşlenmesi ve Genel İlkeler” konusunda bilgi 
paylaşımında bulunmuştur.

Programın ‘’Yapay Zekâ Alanında Kişisel 
Verilerin Korunması’’ başlıklı ikinci ve 
son oturumu ise Kurulu Üyemiz Tamer 
AKSOY tarafından yönetilmiş olup, 
oturumda; Bilkent Üniversitesi’nden Doç. 

Dr. Hüseyin Can AKSOY “Yapay Zekâ 
ve Algoritmik Karar Verme” konusunu, 
TOBB ETÜ Üniversitesi’nden Doç. Dr. P. 
Elif EKMEKCİ “Yapay Zekâ ve Biyoetik” 
konusunu, Bilkent Üniversitesi’nden 
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4.4.1.15. 28 Ocak Veri Koruma Günü Etkinliği – 28.01.2022

4.4.2. Sempozyumlar

Kurumumuz tarafından Ekim 2017 ile Nisan 
2022 arasında iki sempozyum düzenlenmiş 
olup, başka kurum veya kuruluşlar tarafından 
tertip edilen çeşitli sempozyumlara da 

katılım sağlanmıştır. Anılan sempozyumlara 
ilişkin bilgilerin yer aldığı tablo ile Kurum 
tarafından düzenlenen iki sempozyuma dair 
açıklamalar aşağıda paylaşılmaktadır. 

 Tarih Düzenleyen Kurum Sempozyumun Adı

1 30.11.2017 MEF Üniversitesi Rektörlüğü Güncel Gelişmeler Işığında Elektronik 
Ticaret ve İnternet Hukuku Sempozyumu

2 5.03.2018 İstanbul Medipol Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi

Kişisel Verilerin Korunmasında Güncel 
Gelişmeler Sempozyumu

3 29.03.2018 Türkiye Kalite Derneği 
(KALDER)

Kamu 18. Kalite Sempozyumu “Kamu 
Kurumlarını Mükemmellik Modeliyle 
Dönüştürmek”  

4 25.10.2018 Yeditepe Üniversitesi ve 
Boğaziçi Üniversitesi

Uygulama ve Teori Bakımından 
Disiplinlerarası Kişisel Verilerin 
Korunması Sempozyumu 

5 10.12.2018 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Verileri Koruma Sempozyumu

6 7.02.2019 Kişisel Verileri Koruma Kurumu II. Kişisel Verilerin Korunması 
Sempozyumu

7 25.03.2019 Eskişehir Barosu ve Türkiye 
Bilişim Derneği

Kişisel Verilerin Korunması ve 
Uygulamaları Sempozyumu

8 29-30.04.2019 İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İnsan Hakları Bağlamında Ailenin 
Korunması Hakkı Sempozyumu

9 21.03.2020 İzmir Noterler Odası ve  
Bursa Noterler Odası

“Noterler Açısından Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’nun 
Değerlendirilmesi” Sempozyumu

10 14-15.07.2020

İçişleri Bakanlığı

Türkiye Hukuk Platformu

Anayasa Hukuku Derneği

Demokratik Hukuk Devleti ve 
Uluslararası Düzeni Yeniden Düşünmek 
Uluslararası 4. Sempozyumu

11 27.10.2021 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 
Kurumu

Nefret Söylemi ve Nefret Suçları 
Sempozyumu

12 6.12.2021 Mersin Çağ Üniversitesi Dijital Çağda Gizlilik Sempozyumu

13 2.03.2022 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 
Kurumu

İnsan Hakları ve Ceza Adalet Sistemi 
Açısından  Ceza İnfaz Kurumlarının 
İzlenmesi Sempozyumu

14 9.03.2022 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 
Kurumu Kadın Hakları Sempozyumu

15 16.03.2022 Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı Bilgi Edinme Hakkı Sempozyumu

Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY 
“Kişisel Verilerin Korunmasında Yapay 
Zekâ ve Blokzinciri Dönemi” konusunu, 
Kurumumuz Veri Yönetimi Dairesi Başkan 

Yardımcısı Cennet ALAS ŞEKERBAY 
ise “Yapay Zekâ Teknolojilerinde 
Mahremiyetin Korunması” konusunu ele 
almıştır.
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4.4.2.1. Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu – 10.12.2018

Kurumumuz tarafından düzenlenen Kişisel 
Verilerin Korunması Sempozyumu 10 Aralık 
2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiştir.

Açılış konuşması Kurum Başkanımız 
Prof. Dr. Faruk BİLİR tarafından yapılan 
Sempozyum kapsamında; 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 
(“Kanun”) uygulanması, bu kapsamdaki 
uluslararası uygulamaların incelenmesi, 
kişisel verilerin korunmasında yeni 
yaklaşımlar ve güncelleme önerileri gibi 
konular ele alınmıştır.

Sempozyumun ilk oturumunda; İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Adem SÖZÜER’in 
moderatörlüğünde konuşmacılar, başta 
temel hak ve hürriyetler ekseninde 
olmak üzere ceza hukuku, iş hukuku ve 
medeni hukuk alanında kişisel verilerin 
korunması mevzuatı konusunda görüşlerini 
katılımcılarla paylaşmıştır.

Programın öğleden sonraki bölümünde 
ise; İbn Haldun Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı Yusuf ÇALIŞKAN’ın 
moderatörlüğünde “Kişisel Verilerin 
Korunması Alanında Uluslararası Eksen” 
başlıklı oturum gerçekleştirilmiştir. 
Anılan oturumda konuşmacılar tarafından; 
uluslararası alanda kişisel verilerin 

korunması, Avrupa Birliği Genel Veri 
Koruma Tüzüğü (GDPR) gibi konuların 
yanı sıra, mukayeseli hukukta kişisel 
verilerin ihlaline ilişkin yaptırımlar ve 
veri sorumlusu ile veri işleyen arasındaki 
veri aktarımı hakkında değerlendirmelerde 
bulunulmuştur.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU’nun 
moderatörlüğünü yaptığı üçüncü oturumda 
ise; siber suçlar, siber güvenlik, kamu 
hizmetlerinin sunumunda kişisel verilerin 
korunması, dijital dünyada kişisel verilerin 
korunması ile çocukların kişisel verilerinin 
işlenmesinde rıza gibi dijital ve elektronik 
ortamda dijital verilerin korunması konuları 
tartışılmıştır.

Günün dördüncü ve son oturumunun 
moderatörlüğü ise Doğuş Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Hamide ZAFER tarafından yapılmıştır. 
Bu oturumda konuşmacılar; Kanun’un 
uygulamasında ve uyum sürecinde ortaya 
çıkan sorunlar, Kurul kararlarına karşı 
yargı yolları ile özel nitelikli kişisel 
verilerin korunması ve iş ilişkilerinde veri 
sorumlularının belirlenmesi gibi kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin hususları 
derinlemesine tartışma imkânı bulmuşlardır.
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4.4.2.2. II. Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu – 07.02.2019

Kurumumuz tarafından düzenlenen II. 
Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu 
7 Şubat 2019 tarihinde İstanbul’da 
düzenlenmiştir.

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk 
BİLİR’in açılış konuşmasını yaptığı 
Sempozyum kapsamında; kişisel verileri 
koruma mevzuatı, dijital ve elektronik 
ortamda kişisel verilerin korunması ve 
kişisel verilerin korunması alanında 
uluslararası uygulamaların incelenmesi gibi 
konular ele alınmıştır.

Sempozyum’un ilk oturumunda Kurum 
İkinci Başkanımız Cabir BİLİRGEN 
tarafından moderatörlük yapılmıştır. Bu 
oturumda konuşmacılar; başta temel hak 
ve hürriyetler ekseninde olmak üzere ceza 
hukuku, iş hukuku ve medeni hukuk alanında 
kişisel verilerin korunması mevzuatı 
konusunda görüşlerini katılımcılarla 
paylaşmıştır.

Programın öğleden sonraki bölümünde ise 
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU’nun 
moderatörlüğünde “Dijital ve Elektronik 
Ortamda Kişisel Verilerin Korunması” 
başlıklı bir oturum gerçekleştirilmiş 
olup; anılan oturumda büyük ve açık 
veri, unutulma hakkı, siber tehditler 
ve elektronik ticarette kişisel verilerin 
korunması hakkında konuşmacılarca 
değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Kurul Üyemiz Şaban BABA’nın 
moderatörlüğünü yaptığı “Kişisel Verilerin 
Korunması Alanında Uluslararası Eksen” 
başlıklı üçüncü oturumda ise; kişisel 
verilerin hukuka uygunluk hâlleri, veri 
sorumlularının yükümlülükleri, Avrupa 
Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) 
ile ulusal ve uluslararası bağlamda kişisel 
veri aktarımı konuları tartışılmıştır.



5. YILINDA KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

176

4.4.3. Kurultaylar
4.4.3.1. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı

“Bilişim Hukuku 6.0” teması ile 22-25 
Eylül 2021 tarihlerinde İzmir Ticaret Odası 
Konferans Salonunda hibrit (yüz yüze 
ve çevrim içi) olarak gerçekleştirilen 6. 
Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı’nın 
açılış konuşması Kurum Başkanımız Prof. 
Dr. Faruk BİLİR tarafından yapılmıştır. 

Konuşmasında Başkan BİLİR; yapay 
zekâ, veri güvenliği, biyometrik verilerin 
işlenmesi ve algoritmalar gibi birçok 
konuya değinmiş ve bilişim teknolojilerinin 
son yıllarda hayatın birçok alanını doğrudan 
etkilediğine vurgu yapmıştır.

4.4.4. Zirveler

Kurumumuz tarafından Aralık 2017 
ile Nisan 2022 arasında çeşitli zirveler 
düzenlenmiş olup, başka kurum veya 
kuruluşlar tarafından tertip edilen bazı 
zirvelere de katılım sağlanmıştır. Anılan 

zirvelerin tamamı aşağıdaki tabloda 
listelenmekte olup, bu zirvelerden bazılarına 
ilişkin bilgilere ise tablodan sonra yer 
verilmiştir.

 
Tarih İlgili Kurum Zirve Adı

1 25.01.2018 Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
ve e-Safe

 e-Safe Kişisel Verileri 
Koruma Zirvesi (28 Ocak 
Veri Koruma Günü)

2 04.04.2018 Turkcell A.Ş. Turkcell Teknoloji Zirvesi

3 08.05.2018 Sentez Medya Ltd. Şti.
E-safe Boğaziçi Kişisel 
Verileri Korumada Yerli 
Çözümler Zirvesi

4 21-22.11.2018 BT Haber Bilişim Zirvesi’18

5 24.04.2019 Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve 
e-Safe 

2. e-Safe Kişisel Verileri 
Koruma Zirvesi

6 19.06.2019 Zon Turizm Dijital Dönüşümde Veri 
Yönetimi Zirvesi

7 01.10.2019 Savunma Sanayii Başkanlığı Kamu Milli Siber Güvenlik 
Zirvesi

8 20-21.11.2019 BT Haber Bilişim Zirvesi’19

9 07.12.2019 İzmir Barosu Siber Güvenlik ve KVKK 
Zirvesi
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4.4.4. Zirveler

10 20.02.2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu, Türkiye Bilişim Derneği

3. Siber Güvenlik 
Ekosisteminin Geliştirilmesi 
Zirvesi

11 07.11.2020 Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı 
Derneği Türkiye İş Ahlakı Zirvesi

12 12.11.2020 Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve 
e-Safe

3. e-Safe Kişisel Verileri 
Koruma Zirvesi

13 18-19.02.2021 Türkiye Bilişim Derneği
4. Siber Güvenlik 
Ekosisteminin Geliştirilmesi 
Zirvesi

14 10.06.2021 Açık Veri ve Teknoloji Derneği ve 
Türkiye Belediyeler Birliği

Türkiye’nin Geleceği İçin 
Açık Veri Zirvesi

15 18.06.2021 Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve 
e-safe 

4. e-Safe Kişisel Verileri 
Koruma Zirvesi

16 02.09.2021 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Verileri Koruma 
Zirvesi

17 22.11.2021
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı 
Dijital Dönüşüm Ofisi

Milli Siber Güvenlik Zirvesi

4.4.4.1. Kişisel Verileri Koruma Zirvesi (28 Ocak Veri Koruma Günü) – 25.01.2018

“Kişisel Verileri Koruma Zirvesi”, 28 
Ocak Veri Koruma Günü münasebetiyle 
Kurumumuz himayesinde ve e-Safe 

organizasyonunda 25 Ocak 2018 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Program, e-Safe kurucusu Musa SAVAŞ’ın 
moderatörlüğünde, Kurum Başkanımız 
Prof. Dr. Faruk BİLİR ve Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih 
SAYAN’ın söyleşisiyle başlamıştır. Söyleşi 
kapsamında; teknolojinin gelişmesiyle 
ortaya çıkan siber güvenlik ve kişisel 
verilerin korunması konuları değişik 

yönleriyle ele alınmıştır. Ayrıca, “kişisel 
verilerin işlenmesinde başta özel hayatın 
gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak 
ve özgürlüklerini korumak ve kişisel 
verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 
yükümlülükleri ile uyacakları usul ve 
esasları düzenlemek” üzere yürürlüğe giren 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
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Kanunu (“Kanun”) sonrası gelişmeler 
masaya yatırılmıştır.

Söyleşinin ardından Kurumumuz 
İkinci Başkanı Cabir BİLİRGEN’in 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde 

ise; Kurul Üyemiz Şaban BABA “Veri 
Sorumluları Sicili” konusunda, Kurul 
Üyemiz Dr. Cengiz PAŞAOĞLU “Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında 
Veri Güvenliğinin Değerlendirilmesi” 
konusunda sunum yapmıştır. 

4.4.4.2. Bilişim Zirvesi’18 – 21-22.11.2018

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR 
ve Kurul Üyemiz Dr. Cengiz PAŞAOĞLU, 
21-22 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 
“Bilişim Zirvesi’18” etkinliğine katılmıştır. 

Zirve kapsamında, “Büyük Verinin 
Zekâsı Platformu”nun açılış konuşması 
Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR 
tarafından yapılmıştır.

4.4.4.4. 3. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi – 20.02.2020

4.4.4.3.  2. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – 24.04.2019

Gerek özel sektör gerekse de kamu kurum 
ve kuruluşları başta olmak üzere toplumun 
bütün kesimlerini yakından ilgilendiren 
“siber güvenlik” konusuna odaklanan 3. 
Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi 
Zirvesi, 20 Şubat 2020 tarihinde geniş bir 
katılımla gerçekleştirilmiştir.

Zirve kapsamında; “Kamuda Siber Güvenlik 
Stratejileri”, “Dijital Dönüşümde Siber 

Güvenlik: Yapay Zekâ ve Kayıt Zinciri” ve 
“Küreselleşmede Veri Güvenliği” başlıklı üç 
oturum tertip edilmiştir.

Zirve’ye açılış konuşmacısı olarak katılan 
Kurum Başkanımız Prof. Dr. Sayın Faruk 
BİLİR katılmıştır. Ayrıca, Zirve’nin 
‘‘Küreselleşmede Veri Güvenliği’’ konulu 
son oturumu da Kurum İkinci Başkanımız 
Cabir BİLİRGEN tarafından yönetilmiştir.

2. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 
24 Nisan 2019 tarihinde Kurumumuzun 
konferans salonunda düzenlenmiş olup; 

Zirve’nin açılış konuşması, Kurum 
Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR 
tarafından yapılmıştır. 
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4.4.4.2. Bilişim Zirvesi’18 – 21-22.11.2018

4.4.4.4. 3. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi – 20.02.2020

4.4.4.3.  2. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – 24.04.2019

4.4.4.5. 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – 12.11.2020

3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 
12 Kasım 2020 tarihinde Kurumumuzun 
konferans salonunda düzenlenmiştir.

Zirve’nin açılış konuşmaları Kurum 
Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR ve 
e-Safe kurucusu Musa SAVAŞ tarafından 
yapılmıştır.

Alanında uzmanlaşmış yirmiye yakın 
konuşmacının yer aldığı hibrit bir etkinlik 
formatında icra edilen ve kişisel verilerin 
korunması konusundaki farkındalığı 
geliştirmeyi hedefleyen Zirve; “hukuk”, 
“teknik” ve “sosyal” olmak üzere üç bölüm 
şeklinde düzenlenmiştir.

4.4.4.6. 4. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi – 18-19.02.2021
Gerek özel sektör gerekse de kamu kurum 
ve kuruluşları başta olmak üzere toplumun 
bütün kesimlerini yakından ilgilendiren 
“siber güvenlik” konusuna odaklanan 4. 
Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi 
Zirvesi, 18-19 Şubat 2021 tarihlerinde 
hibrit (fiziksel ve çevrim içi katılım) olarak 
gerçekleştirilmiştir.

Zirve’nin ilk günkü oturumlarında; “İnsan 
Odaklı Siber Güvenlik Stratejileri”, “Yeni 
Normalde Siber Güvenlik Riskleri” ve 
“Yapay Zekâ Destekli Siber Dayanıklılık” 
başlıkları ele alınmıştır.

Zirvenin ikinci gününde ise “Kuantum 
Sonrası Dijital Güvenlik”, “Sosyal Medya 
ve Dijital Oyunlar Siber Güvenlikte Bir 

Açık Mıdır?” şeklinde iki oturum olarak 
tamamlandı.

Oturumlara ek olarak Zirve kapsamında 
“Bilgi Güvenliği Farkındalığı”, “Bulut 
Bilişim ve İşletim Sistemi Güvenliği” ile 
“Kişisel Verileri Koruma” konularında 
çevrim içi eğitimler düzenlenmiştir.

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, 
Zirve’ye konuşmacı olarak katılmıştır. 

Öte yandan, Zirve’nin ‘‘Sosyal Medya ve 
Dijital Oyunlar Siber Güvenlikte Bir Açık 
Mıdır?’’ konulu son oturumu Kurum İkinci 
Başkanımız Cabir BİLİRGEN tarafından 
yönetilmiştir. Aynı oturumda, Kurumumuz 
Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi 
Başkanı Ersin CAN bir sunum yapmıştır. 
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4.4.4.7. 4. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – 17.06.2021

4. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 
17 Haziran 2021 tarihinde Kurumumuzun 
konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. 
Zirve, hibrit etkinlik formatına uygun 
şekilde, hem fiziksel olarak hem de çevrim 
içi olarak düzenlenmiştir.

Zirve’nin açılış konuşmaları Kurum 
Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, Atatürk 
Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Dursun KAYA, Radyo 
Televizyon Üst Kurulu Üyesi ve Bilgi 

Güvenliği Derneği Başkanı Taha YÜCEL, 
Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı 
Uğur Nabi YALÇIN ve e-Safe Kurucusu 
Musa SAVAŞ tarafından yapılmıştır.

Alanında uzmanlaşmış yirmiye yakın 
konuşmacının yer aldığı Zirve’de; kişisel 
verilerin korunması ve bu kapsamda kişisel 
veri güvenliği ile ilgili en önemli konulardan 
biri olan teknik ve idari tedbirler masaya 
yatırılmıştır.

4.4.4.8. Kişisel Verileri Koruma Zirvesi 02.09.2021

Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, Kurumumuz 
ile Türkiye Bilişim Derneği’nin (“TBD”) 
iş birliğiyle 2 Eylül 2021 tarihinde hibrit 
şekilde Kurumumuzun konferans salonunda 
gerçekleştirilmiştir. 

Zirve’nin açılış konuşmaları Türkiye 
Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi 
AKTEPE ile Kurum Başkanımız Prof. Dr. 
Faruk BİLİR tarafından yapılmıştır.
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4.4.4.7. 4. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi – 17.06.2021

4.4.4.8. Kişisel Verileri Koruma Zirvesi 02.09.2021

4.4.4.9. Milli Siber Güvenlik Zirvesi – 22-24.11.2021

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanlığı ve T.C. Dijital Dönüşüm Ofisi 
himayelerinde düzenlenen “Siber Güvenlik 
Haftası”, 22-24 Kasım 2021 tarihlerinde 
Congresium’da gerçekleştirilen “Millî Siber 
Güvenlik Zirvesi ve Fuarı” ile başlamıştır.  

“Siber Güvenlik Haftası” kapsamında 
ikincisi düzenlenen Zirve’nin amacı; yerli 
siber güvenlik ekosisteminin gelişimine 
katkı sağlamak, siber güvenlik farkındalığını 
ve iş birliklerini artırmak, kamu, özel sektör 
ve akademiyi bir araya getirmek olmuştur.

4.5. Kongre, Çalıştay, Panel ve Seminerler
4.5.1. Kongreler

Kurumumuz tarafından Ocak 2017 ila Nisan 
2022 döneminde bir uluslararası kongre 
tertip edilmiş, ayrıca başka kurum veya 
kuruluşlar tarafından düzenlenen çeşitli 

kongrelere de katılım sağlanmıştır. Kurum 
tarafından tertip edilen uluslararası kongreye 
ilişkin bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır.

4.5.1.1. I. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi – 12-14.11.2021 

I. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma 
Kongresi; Kurumumuz ile İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk-
Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş 
birliğinde 12-13-14 Kasım 2021 tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlenmiştir.

Üç gün boyunca toplamda on dört oturum 
olarak planlanan “Kişisel Verilerin 
Korunması” temalı Kongre, Türkçe ve 

İngilizce olarak genel ve eş zamanlı, 
yüz yüze ve çevrim içi oturumlarla 
gerçekleştirilmiştir.

Alman Federal Veri Koruma Otoritesi 
Başkanı Prof. Dr. Ulrich KELBER, 
Almanya-Schleswig Holstein Veri Koruma 
Otoritesi Başkanı Marit HANSEN, 
Bulgaristan Veri Koruma Otoritesi Başkanı/
EDPB Başkan Yardımcısı Ventsislav 
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KARADJOV ve KKTC Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu Başkanı Hürol MEAR başta 
olmak üzere, yurt içinden ve yurt dışından 
akademisyenler ve uzmanlar Kongre’ye 
konuşmacı olarak katılmıştır.

Kongre’nin açılış konuşmaları; İstanbul 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Haluk ALKAN, Türk-Alman Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Halil AKKANAT, 
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Muharrem KILIÇ ve 
Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR 
tarafından yapılmıştır. 

4.5.2. Çalıştaylar

Kurumumuz tarafından Aralık 2017 ila 
Nisan 2022 döneminde çeşitli çalıştaylar 
tertip edilmiş, ayrıca başka kurum veya 
kuruluşlar tarafından düzenlenen bazı 

çalıştaylara da katılım sağlanmıştır. Anılan 
çalıştaylardan başlıcalarına ilişkin bilgiler 
aşağıda paylaşılmaktadır.

4.5.2.1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çalıştayı – 08.12.2017

7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“Kanun”) kapsamında, Kanun’un 
uygulanması ve olası sorunlara yönelik 
Kurumumuzun yaklaşımını ortaya koymak 
amacıyla Kurul ve sektör temsilcileri 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve 
Teknoloji Hukuku Enstitüsü’nün ev 
sahipliğinde bir araya gelmiştir.

Çalıştay biri kapalı diğeri açık olmak üzere 
iki oturumda gerçekleştirilmiştir. Birinci 
oturuma, bilişim, iletişim, elektronik ticaret, 
bankacılık ve finans, ödeme sistemleri, 
otomotiv, petrol, savunma sanayii, 

sosyal medya, basın-yayın, ilaç ve hava 
taşımacılığı gibi sektörlerden temsilciler 
katılmış olup, söz konusu oturumda 
Kanun’daki tanımlar, ilkeler ve şartlar ele 
alınmış, Kanun’da öne çıkan kavramlar ve 
bunlara ilişkin somut uygulama örnekleri 
tartışılmıştır. İkinci oturum ise, aynı 
sektörlerden daha geniş katılım ile açık 
olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 
oturumda Kurulun görev ve yetkileri ile veri 
sahibinin hakları ve veri sorumluları sicili 
konularında katılımcılardan gelen sorular 
cevaplandırılmıştır. Kurumumuz her iki 
oturumda da Kurum Başkanımız Prof. Dr. 
Faruk BİLİR, Kurul Üyeleri ve Kurum 
personeli tarafından temsil edilmiştir. 
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4.5.2.2. 2019-2023 Yılları Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştayı – 27.03.2018

4.5.2.3. Dijital Dünya Çalıştayı - İstanbul - 06.03.2021

4.5.3. Paneller

Kurumumuz tarafından Kasım 2018 ile 
Nisan 2022 arasında çeşitli paneller tertip 
edilmiş, ayrıca başka kurum veya kuruluşlar 
tarafından düzenlenen bazı panellere de 

katılım sağlanmıştır. Anılan panellerden 
başlıcalarına ilişkin bilgiler aşağıda 
paylaşılmaktadır.
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4.5.3.1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygulamalar, Riskler ve Önlemler – 
14.12.2018

4.5.3.2. Kamu-BİB’23 ve BİMY’27 Bütünleşik Etkinliği – 23-24.10.2020

4.5.3.3. “Kişisel Verilerin Bulut Sistemlerinde Korunması” Paneli - 05.08.2021
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4.5.3.4. “Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve Kişisel Verileri Koruma Kurullarının 
Hakkın Korunmasındaki Rolü” Paneli (K.K.T.C.) – 14-15.03.2022

Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından 
düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması 
Hakkı ve Kişisel Verileri Koruma 
Kurullarının Hakkın Korunmasındaki 

Rolü” konulu panele Kurum Başkanımız 
Prof. Dr. Faruk BİLİR başkanlığındaki 
heyet tarafından katılım sağlanmıştır.

4.5.4. Seminerler
Kurumumuz tarafından; kuruluşundan 
itibaren çeşitli seminerler tertip edilmiş 
olup, başka kurum veya kuruluşlar 
tarafından düzenlenen bazı seminerlere de 

katılım sağlanmıştır. Anılan seminerlerden 
başlıcaları hakkındaki bilgiler aşağıda 
paylaşılmaktadır.

4.5.4.1. Kurumumuz ve Türkiye Barolar Birliği İş Birliğiyle Düzenlenen “Kişisel 
Verilerin Korunması Semineri”

Türkiye Barolar Birliği temsilcileri 
ve mensuplarının katılım sağladığı 
“Kişisel Verilerin Korunması Semineri”, 
Kurumumuzun konferans salonunda 
düzenlenmiştir. 

Programın açılış konuşması Kurum 
Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR 
tarafından yapılmıştır.

Açılış konuşmasının ardından, 

Kurumumuzda görev yapan Daire 
Başkanları ve Daire Başkan Yardımcıları 
tarafından “6698 sayılı Kanun’da Yer Alan 
Temel Kavramlar ve Genel İlkeler”, “Kişisel 
Verilerin İşlenme Şartları ve Aktarılması”, 
“İlgili Kişinin Hakları”, “Veri Sorumlusuna 
Başvuru ve Kurula Şikâyet Usulü” ve 
“Aydınlatma Yükümlülüğü ve Veri 
Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)” 
konularında sunumlar yapılmıştır. 
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4.5.4.2. Kişisel Verilerin Korunması Semineri

Necmettin Erbakan Üniversitesi (“NEÜ”) 
Hukuk Fakültesi’nin düzenlediği hukuk 
webinar serisinin üçüncüsü olan ve NEÜ 
Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. 
Nuran KOYUNCU’nun moderatörlüğünde 
30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 
‘‘Kişisel Verilerin Korunması’’ konulu 

çevrim içi seminere, Kurum Başkanımız 
Prof. Dr. Faruk BİLİR konuk olmuştur. 

Seminer kapsamında; “kişisel verilerin 
korunması”, “mahremiyet”, “veri koruma 
hukuku” ve “kişisel verilerin güvenliği” 
konuları ele alınmıştır.

4.5.4.3 Kamu Kurumlarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyumu 
Hakkında Seminer

“Kamu Kurumlarının 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’na Uyumu 
Hakkında Seminer”, 7 Aralık 2021 tarihinde 
Kurumumuzun konferans salonunda 
düzenlenmiştir. Kamu kurumlarının 
temsilcilerinin katılım sağladığı Seminer’de, 

6698 sayılı Kanun kapsamında “Genel 
İlkeler ve Veri İşleme Şartları”, “Veri 
Sorumlusunun Yükümlülükleri”, “Veri 
Sorumluları Sicili” ve “Veri Güvenliği ve 
Veri İhlal Bildirimi” konuları hakkında 
katılımcılara bilgi verilmiştir.
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4.5.4.2. Kişisel Verilerin Korunması Semineri 4.6. İş Birliği Protokolleri 

4.6.1. Gazi Üniversitesi ile İmzalanan İş Birliği Protokolü - 30.10.2018

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Gazi 
Üniversitesi arasında kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin olarak ortak çalışmalar 

yürütmek, eğitim ve öğretim konularında 
iş birliği yapmak amacıyla protokol 
imzalanmıştır.

4.6.2. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile İmzalanan İş Birliği Protokolü – 25.02.2019

Kurumumuz ile Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi arasında bir iş birliği protokolü 
imzalanmıştır. İmza töreninde, Kurum 

Başkanımız ve Kurul Üyelerimiz ile 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör ve 
Rektör Yardımcısı hazır bulunmuştur.

4.6.3. Kosova Cumhuriyeti Veri Koruma Ajansı İle İmzalanan İş Birliği Sözleşmesi 
– 28.02.2019

Kurumumuz ile Kosova Cumhuriyeti 
Veri Koruma Ajansı arasında bir iş birliği 
sözleşmesi imzalanmıştır. İmza töreninde, 
Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR 

ve Kosova Cumhuriyeti Veri Koruma 
Ajansı Genel Müdürü Bujar SADIKU hazır 
bulunmuştur.
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4.6.4. Rekabet Kurumu İle İmzalanan İş Birliği Protokolü- 12.04.2019

Rekabet Kurumu ile Kurumumuz arasındaki 
iş birliği protokolü her iki Kurumun 
Başkanları ve üst düzey yöneticilerinin 

katılımıyla Rekabet Kurumunda 
imzalanmıştır.

4.6.5. İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi İle İmzalanan İş Birliği Protokolü – 16.04.2020

Kurumumuz ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama 
ve Araştırma Merkezi arasında iş birliği 
protokolü imzalanmıştır. 

Protokol kapsamında; üniversite 
öğrencilerinin kişisel verilerin korunması 
konusunda farkındalık düzeylerinin 
artırılmasının yanı sıra, yapay zekâ 

uygulamalarında veri mahremiyetinin 
sağlanması ve veri güvenliği ihlal tespitleri 
gibi konularda İstanbul Teknik Üniversitesi 
tarafından akademik ve teknik katkıda 
bulunulması, ortak bildiri, makale ve 
raporlar gibi bilimsel çalışmalar yapılması, 
ayrıca kamu ve özel kuruluşlar için de 
bilgilendirici rehberler hazırlanması gibi 
faaliyetlerin yürütülmesi öngörülmüştür.
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4.6.4. Rekabet Kurumu İle İmzalanan İş Birliği Protokolü- 12.04.2019 4.6.6. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Görsel ve İşitsel Yayınlarda Kişisel Verilerin 
Korunmasına Yönelik İş Birliği Protokolü – 26.10.2021

Özellikle gündüz kuşağı programlarında 
kişisel verilerin herkesin ulaşabileceği 
biçimde açıklanmasının önüne geçmeyi 
amaçlayan Kurumumuz ve Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu ortak çalışma kararı 
almış ve bir iş birliği protokolü imzalamıştır.

İş birliği protokolüne göre, ortak 
çalışmaların verimlilikle yürütülmesi için 
her iki kurum içinde koordinasyon birimi 
belirlenecek. Görevlendirilen uzmanlar, 
eğitim, seminer, çalıştay ve benzeri 
faaliyetlerin düzenlenmesi hususlarında 
birlikte çalışacaktır.

4.7. Diğer Faaliyetler 

4.7.1. Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve 
Karşılıklı İstişare Toplantıları

Kurumumuz ile bazı kamu kuruluşları 
ve özel sektör temsilcileri arasında, 
Kurumumuzu tanıtıcı mahiyette çeşitli 
karşılıklı istişare toplantıları tertip edilmiştir. 
Anılan toplantılar;

1- 14 Ağustos 2017 tarihinde Türk Tabipleri 
Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği ve 
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) 
temsilcileriyle,

2- 15 Ağustos 2017 tarihinde Türk Veteriner 
Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, 
Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği temsilcileriyle,

3- 16 Ağustos 2017 tarihinde Finansal 
Kurumlar Birliği, Türkiye Sermaye Piyasası 

Aracı Kuruluşları Birliği, Türkiye Sigorta 
ve Reasürans Şirketleri Birliği, Ödeme ve 
Elektronik Para Derneği temsilcileriyle,

4-   22 Ağustos 2017 tarihinde Türkiye 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 
Birliği(TÜRMOB) ve Türkiye Değerleme 
Uzmanları Birliği, Türkiye Mühendisler 
ve Mimarlar Odası Birliği, Türk Esnaf ve 
Sanatkarlar Konfederasyonu ve Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği temsilcileriyle,

5- 23 Ağustos 2017 tarihinde Türkiye 
Barolar Birliği ve Türkiye Noterler Birliği 
temsilcileriyle yapılmıştır.



5. YILINDA KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

190

4.7.2. Kütüphane Hizmetleri

Kişisel verilerin korunması alanında 
yayımlanmış yerli ve yabancı birçok kitabın 
yer aldığı, Kurumumuz personelinin yanı 
sıra kişisel verilerin korunması alanında 
çalışma yapan herkesin ihtiyaç duyduğu 
bilgiye tek yerden erişebilmesi amacıyla 
Kurumumuz bünyesinde oluşturulan 
kütüphanemiz, 14 Aralık 2018 tarihinde 

yapılan açılışla birlikte faaliyetlerine 
başlamıştır. 

Kütüphanemizde; kitapların ve süreli 
yayınların yanı sıra basılı tezler de 
bulunmaktadır. Kişisel verilerin korunması 
konusunda önemli bir külliyatın toplandığı 
kütüphanemizde 31 Mart 2022 itibarıyla 
1.000’den fazla yayın bulunmaktadır.

4.7.3. Uluslararası Faaliyetler

4.7.3.1. Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR ile Kurul Üyelerimizin Almanya 
Baden Württemberg Eyaleti Kişisel Verileri Koruma Kurumu Ziyareti – 01-
02.02.2018

Bilgi alışverişinde bulunmak üzere, Kurum 
Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR ile Kurul 
Üyelerimiz Hasan AYDIN ve Turan ARIK 
1-2 Şubat 2018 tarihlerinde Almanya’nın 
Baden Württemberg Eyaleti Kişisel Verileri 
Koruma Kurumunu ziyaret etmişlerdir.

Kurumumuz temsilcilerinin yanı sıra, 
Almanya Baden Württemberg Eyaleti 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı 
Sayın Dr. Stefan BRINK ile daire başkanları 

ve diğer yöneticilerin de hazır bulunduğu 
toplantıda; karşılıklı kurum tanıtım 
sunumları yapılmış, kişisel verileri koruma 
alanında örnek uygulamalar paylaşılmış 
ve soru cevaplarla bilgi paylaşımında 
bulunulmuştur.

Sayın BRINK’in Kurum temsilcilerimiz 
onuruna verdiği yemekle ikili görüşmeler 
tamamlanmıştır.
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4.7.2. Kütüphane Hizmetleri

4.7.3. Uluslararası Faaliyetler

4.7.3.2. Kurul Üyelerimizin İngiltere Veri Koruma Otoritesi (ICO) Ziyareti – 09-
11.03.2018

Bilgi alışverişinde bulunmak üzere, Kurul 
Üyelerimiz Cabir BİLİRGEN, Murat 
KARAKAYA, Cengiz PAŞAOĞLU ve 
İhsan Ezel BÜYÜKSEKBAN 9-11 Mart 
2018 tarihlerinde İngiltere Veri Koruma 
Otoritesi’ni (“ICO”) ziyaret etmişlerdir.

Kurumumuz temsilcilerinin yanı sıra, ICO 

Komisyon Üyesi Elizabeth DENHAM, 
Başkan Yardımcısı Steve WOOD ve 
kurum temsilcilerinin de hazır bulunduğu 
toplantıda; karşılıklı kurum tanıtım 
sunumları yapılmış, kişisel verileri koruma 
alanında örnek uygulamalar paylaşılmış 
ve soru cevaplarla bilgi paylaşımında 
bulunulmuştur.

4.7.3.3. Tayland Krallığı Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı’nın Kurumumuzu 
Ziyareti – 12.04.2018

Tayland Krallığı Dijital Ekonomi ve Toplum 
Bakanı Sayın Dr. Pichet DURONGKAVEROJ 
ve beraberindeki heyet, 12 Nisan 2018 
tarihinde Kurumumuzu ziyaret etmiştir.

Kurumumuzun tecrübelerinden faydalanmak 

ve kurum çalışmaları hakkında görüş 
alışverişinde bulunmak amaçlı yapılan 
görüşmede; Kurum İkinci Başkanımız Cabir 
BİLİRGEN ile Kurul Üyelerimiz yer almış ve 
heyete kurum çalışmaları hakkında bir sunum 
yapılmıştır.

4.7.3.4. 8. Avrupa Veri Koruma Günleri Etkinliği-Almanya – 16.05.2018
Kurum Başkanımız Sayın Prof. Dr. Faruk 
BİLİR’in başkanlığındaki Kurum Heyeti, 16 
Mayıs 2018 tarihinde Berlin’de düzenlenen 

8. Avrupa Veri Koruma Günleri Etkinliği’ne 
katılım sağlamıştır.
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4.7.3.5. Avusturya Kişisel Verileri Koruma Otoritesi’ne Ziyaret – 04.09.2018

Kurumumuz tarafından 04 Eylül 2018 
tarihinde Avusturya Kişisel Verileri 
Koruma Otoritesine bir çalışma ziyareti 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışma 
ziyaretine Kurum Başkanımız Sayın Prof. 
Dr. Faruk BİLİR, Kurul Üyelerimiz Turan 
ARIK ve İhsan Ezel BÜYÜKSEKBAN, 
Viyana Başkonsolosu Asip KAYA, 
Kurumumuz Veri Yönetimi Dairesi 
Başkanı Mustafa ERBİLLİ ve Avusturya 

Büyükelçiliği yetkilileri katılım sağlamıştır.

Ziyarette Avusturya Veri Koruma Otoritesi 
Başkanı Andrea JELINEK ile Başkan 
Yardımcısı Matthias SCHMIDL tarafından 
Avusturya Veri Koruma Otoritesinin 
kurumsal yapısı ve çalışmaları hakkında 
bilgi verilmiştir. Akabinde, Kurum 
Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR 
tarafından Kurumumuzun kurumsal yapısı 
ve çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.

4.7.3.6. İtalyan Veri Koruma Otoritesi’ne Ziyaret - 04.10.2018 

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR 
ve beraberindeki heyet tarafından, İtalya 
Kişisel Verileri Koruma Otoritesi’ne 
bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaret 

kapsamında, İtalyan Veri Koruma Otoritesi 
Başkanı Antonello SORO ve heyeti ile fikir 
alışverişinde bulunulmuştur.
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4.7.3.7. “Kişisel Verilerin Korunması Düzenlemeleri” TAIEX Çalıştayı – 28-29.11.2018

Teknik Destek ve Bilgi Değişimi (“TAIEX”) 
bileşeni kapsamında Avrupa Komisyonu 
ile Kurumumuz iş birliğiyle düzenlenen 
ve teknik, hukuki ve uygulamaya yönelik 

güncel gelişmelerin ele alındığı “Kişisel 
Verilerin Korunması Düzenlemeleri 
Çalıştayı” 28-29 Kasım 2018 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 

4.7.3.8. Avrupa Birliği Heyetinin Kurumumuzu Ziyareti – 10.04.2019

Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri İşbirliği 
Ajansı EUROPOL ile yürütülen müzakereler 
kapsamında ülkemizde bulunan Avrupa 
Birliği Heyeti, Kurumumuzu da ziyaret 
etmiştir. 

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, 
Kurul Üyelerimiz ve Avrupa Birliği 
Heyetinden Avrupa Komisyonu Göç ve 
İçişleri Genel Müdürlüğü Güvenlikten 
Sorumlu Müdürü Laurent MUSCHEL, 
Avrupa Komisyonu Adalet ve Tüketiciler 
Genel Müdürlüğü Uluslararası Veri Akışı 
ve Korumasından Sorumlu Birim Amiri 
Bruno GENCARELLI, Göç ve İçişleri 

Genel Müdürlüğü Çalışma Grubu Başkanı 
Richard CAINE, Göç ve İçişleri Genel 
Müdürlüğü Yardımcı Uzmanı Antonella 
MUNISTERI, EUROPOL Kıdemli Strateji 
Analisti John REID, AB Delegasyonu Göç 
Politikaları Birim Amiri Kasia LACH, Göç 
Politikası Uzmanı Deniz Can AKKAYA 
ve Proje Uzmanı Hekim ÇELEBİ’nin 
hazır bulunduğu görüşmede, Kurumumuz 
yapısı ile iş ve işlemleri hakkında tanıtıcı 
sunum gerçekleştirilmiştir. Kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin uygulama 
örneklerinin karşılıklı olarak paylaşılmasını 
ve iş birliğinin önemine vurgu yapılmasını 
takiben görüşme sonlandırılmıştır.
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4.7.3.9. Avusturya Veri Koruma Otoritesi Başkan Yardımcısının Kurumumuzu 
Ziyareti -  11.04.2019

Avusturya Veri Koruma Otoritesi Başkan 
Yardımcısı Matthias SCHMIDL tarafından 
Kurumumuza bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. 
Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR 
ve Kurul Üyelerimizin de hazır bulunduğu 
görüşmede Matthias SCHMIDL; Avusturya 
Veri Koruma Otoritesinin yapısı, işleyişi ve 
faaliyetleri ile Avrupa Genel Veri Koruma 

Tüzüğünün (GDPR) yürürlüğe girmesiyle 
beraber yürütülen uyum çalışmaları 
hakkında bilgilendirici bir sunum 
yapmıştır. Ziyarette ayrıca, kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin uygulama örneklerinin 
karşılıklı olarak paylaşılmasının ve iş 
birliğinin önemine vurgu yapılmıştır. 

4.7.3.10.  9. Avrupa Veri Koruma Günleri Etkinliği-Almanya -20.05.2019

9. Avrupa Veri Koruma Günleri Etkinliğine 
Kurum Başkanımız Sayın Prof. Dr. Faruk 
BİLİR başkanlığındaki heyet tarafından 
katılım sağlanmıştır.

25.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş 
olan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma 
Tüzüğü’nün birinci yıldönümünde 
gerçekleştirilen söz konusu etkinlikte, 
Tüzük’ün uygulanması ve ortaya çıkan 
sorunlar hakkında sunumlar yapılmıştır.

Etkinlik kapsamında, Kurum Başkanımız 
ve heyeti tarafından, önceden planlandığı 
üzere EDPS (Avrupa Veri Koruma 

Denetçisi) Denetçi Yardımcısı Wojciech 
WIEWIÓROWSKI, ICO (Birleşik Krallık 
Veri Koruma Otoritesi) Komiser Yardımcısı 
Steve WOOD ile Almanya Hamburg Eyaleti 
Bilgi Edinme Özgürlüğü ve Veri Koruma 
Komiseri Johannes CASPAR ile görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen görüşmelerde karşılıklı 
Kurum tanıtımları yapılmış, gerek 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 
uygulaması gerekse de Avrupa Birliği Genel 
Veri Koruma Tüzüğü’nün uygulanması 
açısından gündeme gelen konular üzerinde 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.
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4.7.3.11. Çin Siber Uzay İdaresinin Kurumumuzu Ziyareti – 24.07.2019

Çin Siber Uzay İdaresi Mevzuat ve 
Politika Bürosu Genel Müdür Yardımcısı 
Li CHANGXI ve beraberindeki heyet 
Kurumumuzu ziyaret etmiştir. 

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Sayın Faruk 
BİLİR’e yapılan nezaket ziyareti sonrasında 
heyetler arasında gerçekleşen görüşmeye 

Kurul İkinci Başkanımız Cabir BİLİRGEN, 
Kurul Üyemiz Dr. Cengiz PAŞAOĞLU ve 
Kurumumuz Daire Başkanları katılmıştır.

Görüşmede, Kurumumuzun faaliyetleri 
hakkında bilgi verilmiş ve kişisel verilerin 
korunması alanında kurumlar arası iş 
birliğinin önemine vurgu yapılmıştır.

4.7.3.12. Küresel Mahremiyet Asamblesi (GPA-Global Privacy Assembly) 
Covid-19 Görev Gücü Çalışmaları – 23.01.2020

Küresel Mahremiyet Asamblesi (“GPA”), 
salgın dolayısıyla ortaya çıkan mahremiyet 
sorunlarına pratik yanıtlar vermek ve ayrıca 
üyelerine içgörü ve en iyi uygulamalar 
hususunda yardımcı olmak amacıyla bir 
COVID-19 Görev Gücü başlatmıştır. 
Kurumumuz da anılan Görev Gücü’ne üye 
olmuştur. 

GPA COVID-19 Görev Gücü’ne, Filipinler 
Ulusal Mahremiyet Komisyonu Mahremiyet 
Komiseri ve GPA Yürütme Kurulu üyesi 
olan Sayın Raymund Liboro başkanlık 
edecektir.

Oluşturulan Görev Gücü ile güncel 
mahremiyet endişelerinin incelenmesi ile 
birlikte, salgınla mücadele için yeniliklerin 
desteklenmesi ve insanların kişisel 

verilerine ve bilgi edinme haklarına saygı 
gösterilmesinin temini arasında doğru 
dengenin bulunması amaçlanmaktadır. 

Tüm dünyada 30’dan fazla kuruluşu temsil 
eden GPA COVID-19 Görev Gücü ilk olarak, 
Asya-Pasifik bölgesinde ‘Mahremiyet 
Farkındalığı Haftası’na rastlayan 26 Mayıs 
2020 tarihinde toplanmıştır. Görev Gücü 
ilk toplantısında, önümüzdeki birkaç ay 
içerisinde derinlemesine incelenmesi 
gereken en stratejik ve acil mahremiyet 
konularını tartışmıştır. Üyeler, GPA üyelik 
topluluğuna ve daha geniş bir kitleye 
yönelik gelişmeler ve girişimler hakkında 
düzenli olarak iletişim kurmak amacıyla 
bir başlangıç çalışma planı üzerinde 
anlaşmışlardır.
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4.7.3.13. Dijital Çağda Çocukların ve Gençlerin Hakları, Fırsatları ve Refahı 
Konferansı (Rights, Opportunities And Well-being Of Children And Young People 
In The Digital Age)  – 07-08.10.2021 

7-8 Ekim 2021 tarihlerinde Budapeşte’de 
düzenlenen Konferans’a çevrim içi olarak 
katılım sağlanmıştır. Konferansta Avrupa 
Konseyi’nin Çocuk Hakları Stratejisi (2016-

2021) ve Covid-19 pandemi sürecinde 
çocukların ve gençlerin korunmasına 
yönelik politikalar hakkında görüşülmüş ve 
çözüm önerileri üzerine tartışılmıştır.

4.7.3.14. “Uluslararası Veri Koruma ve Mahremiyet Otoriteleri” Konferansı 
(Meksika) – 18-21.10.2021

Kurumumuz Küresel Mahremiyet 
Asamblesi (Global Privacy Assembly- 
GPA) tarafından 18-21 Ekim 2021 tarihleri 
arasında Meksika’nın ev sahipliğinde 
43’üncüsü düzenlenen konferansa çevrim 
içi olarak katılım sağlamıştır. 

Veri koruma ve mahremiyet konularında 
uluslararası arenada söz sahibi olan 
otoriteleri bir araya getiren Konferansta, 
kişisel verilerin korunmasında öne çıkan 

veri koruma ve insan hakları, mahremiyet ve 
Covid-19 salgını, yapay zekâ ve demokratik 
değerler başta olmak üzere birçok konu 
görüşülmüştür. 

Konferansın kapalı oturumlarında ise 
Küresel Mahremiyet Asamblesi’nin “2021-
2023 Stratejik Planı” görüşülmüş olup 
ayrıca Konferansta, 2022’de Türkiye’nin ev 
sahipliği yapacağına ilişkin bir duyuruya da 
yer verilmiştir.
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4.7.3.15. “I. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma” Kongresi – 12-14.11.2021

I. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma 
Kongresi; Kurumumuz ile İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk-
Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş 
birliğinde 12-13-14 Kasım 2021 tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlenmiştir.

Üç gün boyunca toplamda on dört oturum 
olarak planlanan “Kişisel Verilerin 
Korunması” temalı Kongre, Türkçe ve 
İngilizce olarak genel ve eş zamanlı, 
yüz yüze ve çevrim içi oturumlarla 
gerçekleştirilmiştir.

Alman Federal Veri Koruma Otoritesi 
Başkanı Prof. Dr. Ulrich KELBER, 
Almanya-Schleswig Holstein Veri Koruma 
Otoritesi Başkanı Marit HANSEN, 
Bulgaristan Veri Koruma Otoritesi Başkanı/
EDPB Başkan Yardımcısı Ventsislav 
KARADJOV ve KKTC Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu Başkanı Hürol MEAR başta 
olmak üzere, yurt içinden ve yurt dışından 
akademisyenler ve uzmanlar Kongre’ye 
konuşmacı olarak katılmıştır.

4.7.3.16. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği’ni Ziyaret 
(Belçika) - 19.11.2021

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR 
başkanlığındaki bir heyet ile Avrupa Birliği 
Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sayın Mehmet 
Kemal BOZAY’a 19 Kasım 2021 tarihinde 
bir ziyarette bulunulmuştur.

Söz konusu ziyaret kapsamında, Avrupa 

Veri Koruma Denetçisi ile yapılacak toplantı 
öncesi Daimi Temsilcilik tarafından önemli 
görülen hususlar ve diplomatik ilişkiler 
bakımından kişisel verilerin korunması 
alanındaki güncel gelişmeler istişare 
edilmiştir.
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4.7.3.17. Kişisel Verilerin Korunması Alanında Uluslararası İşbirliği Toplantısı 
(Belçika) -20.11.2021

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR 
başkanlığındaki heyet ile Avrupa Veri 
Koruma Denetçisi arasında 20 Kasım 
2021 tarihinde Belçika’da bir toplantı 
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda; 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
kapsamında, yeterli koruma bulunan 
ülkelerin ilan edilmesi hususuna ilişkin 
Avrupa Birliği kurumlarıyla müzakereye 
başlanması amacıyla Avrupa Veri Koruma 
Denetçisi Wojciech WIEWIÓROWSKI ile 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Toplantıda, kurumların faaliyetleri 

çerçevesinde kişisel verilerin korunmasıyla 
ilgili söz konusu olabilecek iş birliği 
konuları ele alınmıştır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarımında 
yeterli korumaya sahip ülkelerin belirlenmesi 
konusunun da ele alındığı toplantıda, bu 
alanda yapılabilecek muhtemel çalışmalar 
hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Toplantıda WIEWIÓROWSKI; Küresel 
Mahremiyet Asamblesi’nin 2022 yılında 
gerçekleştirilecek olan 44. Konferansı’na 
Türkiye’nin ev sahipliği yapacak olmasından 
duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir.

4.7.3.18. Küresel Mahremiyet Asamblesi İcra Komitesi’nin 67. Toplantısı 23.11.2021

Kurumumuz, küresel olarak 130’dan 
fazla veri koruma otoritesinin temsil 
edilmekte olduğu Küresel Mahremiyet 
Asamblesi’ni (“GPA”) yönetmek ve temsil 
etmekten sorumlu olan GPA İcra Kurulu’na 
(Executive Committee) 2022 GPA ev sahibi 
olması dolayısıyla ilk kez 23 Kasım 2021’de 
katılım sağlamıştır.

Çevrim içi gerçekleştirilen İcra Komitesi’nin 

67. Toplantısını yeni GPA başkanı Meksika 
Veri Koruma Otoritesi (“INAI”) Başkanı 
idare etmiştir. Toplantıda, Almanya, 
Avustralya ve Fas Veri Koruma Otoriteleri 
de Başkan seviyesinde temsil edilmişlerdir.

Toplantı gündemi doğrultusunda yeni 
üye olarak Kurum Başkanımız tarafından 
kendisini ve Kurumumuzu tanıtan kısa bir 
konuşma gerçekleştirilmiştir.
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4.7.3.19. Asya Pasifik Mahremiyet Otoriteleri (APPA) 56. Forumu (Kanada) 
30.11.2021-02.12.2021

Asya Pasifik Bölgesinin mahremiyet 
otoritelerince teşkil edilen ve yılda iki 
kez toplanarak kişisel verilerin korunması 
alanında üye ülkeler arasında istişare 
toplantıları gerçekleştiren Asya Pasifik 
Mahremiyet Otoriteleri (“APPA”) 56. 
Forumu’na Kurumumuz gözlemci olarak 
davet edilmiş ve bu çerçevede ilk kez Forum 
Toplantılarına katılım sağlamıştır. 

30 Kasım ila 2 Aralık 2021 tarihleri 
arasında, Kanada’nın Britanya Kolumbiyası 
Eyaleti Bilgi ve Mahremiyet Komiseri Ofisi 
(“OIPC”) ev sahipliğinde çevrim içi olarak 
düzenlenen Forum kapsamında; “Sınır 
Ötesi Kişisel Veri Akışının Sağlanması”, 
“Rehberlik ve Uygulama” “Çevrim içi 
Sağlık Hizmetleri” ve “Covid-19 Pandemisi” 
konularında üye ülkelerin temsilcileri, davet 
edilen diğer otoriteler, akademisyen ve 
sektör temsilcilerinin katılımı ile sunumlar 
ve tartışmalar yapılmıştır. 

4.7.3.20. Küresel Mahremiyet Asamblesi’nin Haber Bülteni’nde Yayımlanan 
Kurum Tanıtım Yazısı – 10.02.2022

Küresel Mahremiyet Asamblesi (“GPA”) 
Haber Bülteni’nin Ocak 2022’de 
yayımlanan 4. sayısının 1. edisyonunda, 
2022 GPA’ya ev sahipliği yapacak olan 
ve hâlihazırda GPA’yı yönetmek ve 

temsil etmekten sorumlu olan GPA İcra 
Kurulu (Executive Committee) üyesi olan 
Kurumumuz hakkında Kurum Başkanımız 
Prof. Dr. Faruk BİLİR tarafından kaleme 
alınan bir tanıtım yazısı yer almıştır.

4.7.3.21. 2022 Mobil Dünya Kongresi (İspanya) – 28.02.2022-03.03.2022
GSM Birliği (GSM Association) tarafından 
düzenlenen dünyanın en önemli mobil 
teknolojileri fuar ve kongresi; Mobil 
Dünya Kongresi (Mobile World Congress 
2022), İspanya’nın Barcelona kentinde 
28 Şubat – 3 Mart 2022 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir.

Dünyanın önde gelen şirketlerinin ve 
alanında öncü kişilerin mobil bağlantının 
ilerlemesi ve geleceği hakkında fikirlerini 
paylaştıkları bir organizasyon olan Mobil 

Dünya Kongresi’nde, çığır açan teknolojiler 
ve ürünler sergilenmiştir.

‘‘5G,’’ ‘‘ileri yapay zeka (advancing AI)’’, 
‘‘her şeyin interneti (IoE)’’, ‘‘teknolojinin 
ufku (tech horizon)’’ ve ‘‘finans teknolojileri 
(fintech)’’ konularının öne çıktığı 
Kongre’de, bulut bilişim ve sanal gerçeklik 
konularına da yer verilmiştir.

Fuar ve Kongre’ye, Kurum Başkanımız 
Prof. Dr. Faruk BİLİR tarafından katılım 
sağlanmıştır.
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4.7.3.22. K.K.T.C. Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile Çalışma Toplantısı 
14.03.2022

Kurumumuz ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
arasında kişisel verilerin korunmasına ilişkin 
çalışma toplantısı 14 Mart 2022 Pazartesi 
günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - 
Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk 
BİLİR ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı 
Hürol MEAR’ın açılış konuşmaları ile 

başlayan toplantı kapsamında; Kurumumuz 
temsilcileri ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu temsilcileri tarafından kişisel 
verilerin korunması ile ilgili belirlenen 
konularda sunumlar yapılmıştır. Yapılan 
sunumların akabinde ise karşılıklı olarak 
sorular ve görüşler paylaşılmış, ayrıca 
daha sonra yapılacak çalışmalara ilişkin iş 
planının oluşturulması karara bağlanmıştır.

4.7.3.23. Küresel Mahremiyet Asamblesi İcra Komitesi’nin 68. Toplantısı 
17.03.2022

Küresel olarak 130’dan fazla veri koruma 
otoritesinin temsil edilmekte olduğu 
Küresel Mahremiyet Asamblesi’ni (“GPA”) 
yönetmek ve temsil etmekten sorumlu 
olan GPA İcra Komitesi’ne (Executive 
Committee) Kurumumuz, 2022 GPA ev 
sahibi olması dolayısıyla ilk kez 23 Kasım 
2021’de katılım sağlamıştır. 

GPA’nın 68. İcra Komitesi (ExCo) 
Toplantısı çevrimiçi ortamda; Meksika, 
Bermuda, Arjantin, Almanya, Fas ve 
Avustralya Veri Koruma Otoritelerinin yanı 
sıra Kurumumuzun da katılımıyla 17 Mart 
2022 tarihinde Türkiye saati ile 22.00 – 
23.00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Meksika Veri Koruma Otoritesi’nin 
(“INAI”) başkanlığında yapılan toplantıda; 
GPA Stratejik Planı’nın mevcut durumu, 
GPA Sekretaryası’nın geleceği, Referans 
Panel’in başkanlık seçimi ve GPA’ya üye 
olmak isteyen otoritelerin akreditasyonu 
süreçleri görüşülmüştür. 

Diğer yandan 44. GPA Konferansı’nın 
Kurumumuz ev sahipliğinde Türkiye’de 
yapılacak olması nedeniyle, Kurum 
Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR 
tarafından konu ile ilgili bilgilendirme 
yapılmış ve Kurumumuzun GPA Konferansı 
hazırlıkları sürecinde izleyeceği yol planı 
tanıtılmıştır.
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4.7.3.24. Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı Siber Güvenlik 
Servisi ile Çalışma Toplantısı – 30.03.2022

Kurumumuz ile Azerbaycan Dijital 
Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı Siber 
Güvenlik Servisi arasında, kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin çalışma toplantısı 30 
Mart 2022 Çarşamba günü Azerbaycan - 
Bakü’de gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ülkemiz adına Kurum 
Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, 
Kurul Üyelerimizden Şaban BABA ve 
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 
temsilcileri katılım sağlarken, Azerbaycan 
adına ise Dijital Kalkınma ve Ulaştırma 

Bakanlığı Siber Güvenlik Servisi Şefi Şahin 
ALİYEV başkanlığındaki heyet katılım 
sağlamıştır.

Taraflar; öncelikle kişisel verilerin 
korunması ile ilgili belirlenen konu 
başlıklarında sunumlar yapmışlar, 
yapılan sunumların akabinde ise karşılıklı 
olarak düşüncelerini paylaşmışlardır. 
Toplantıda ayrıca, daha sonra yapılacak 
çalışmalara ilişkin süreçlerin belirlenmesi 
kararlaştırılmıştır.

4.7.4. Süreli ve Süresiz Yayınlar

4.7.4.1. Süreli Yayınlar (Kişisel Verileri Koruma Dergisi)

Kurumumuz tarafından yılda iki kez 
yayımlanan ve bilimsel-akademik 
nitelikli, uluslararası hakemli bir dergi 
olan Kişisel Verileri Koruma Dergisi; 
2019 yılından beri kişisel verilerin 
korunması konusunda çalışmalar yapan 
akademisyenlere, meslek uzmanlarına 
ve diğer ilgililere çalışmalarını sunmak 
için disiplinlerarası, bilimsel bir yayım 
ortamı sağlamaktadır. 
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4.7.4.2. Süresiz Yayınlar 

Anayasa’da öngörülen temel hak ve 
özgürlüklerin korunmasını sağlamayı, 
ülkemizde kişisel verilerin korunmasına 
yönelik farkındalık oluşturarak bilinç 
düzeyini geliştirmeyi, veri sorumlularının 
uluslararası rekabet kapasitelerini artırıcı 
bir ortam oluşturmayı temel hedef olarak 
benimsemiş olan Kurumumuzun önemli 
görevlerinden biri de, toplumda veri koruma 
kültürünün yaygınlaşması, bu konudaki 

bilincin ve farkındalığın artırılmasıdır. 

Bu kapsamda, Kurumumuz; 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 
ve ikincil mevzuatın doğru şekilde 
uygulanmasını sağlamanın yanı sıra 
toplumsal düzeyde farkındalık oluşturmak 
amacıyla çok sayıda yayın hazırlamış ve 
bu yayınları Kurumumuzun resmî internet 
sayfasında yayımlamıştır.

KVKK YAYINLARI
YAYIN 

NO YAYIN ADI

1 KVKK Uygulama Rehberi
2 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
3 100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
4 Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi
5 Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)
6 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na Duyulan İhtiyaç
7 Kişisel Verilerin Korunması Alanında Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler
8 Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı
9 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Amacı ve Kapsamı
10 6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Terimler
11 Açık Rıza
12 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler
13 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
14 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
15 Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi 
16 Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması
17 Kanun Kapsamındaki Hak ve Yükümlülükler
18 İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemleri
19 Veri Sorumluları Sicili
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20 Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen
21 Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Yapısı ve Görevleri
22 Sorularla Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)
23 6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Temel Kavramlar
24 Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi

25 Madde ve Gerekçesi ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bilgi Notu) ve 
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Terimler Sözlüğü

26 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Getirdikleri
27 Data Protection in Turkey
28 Tanıtım Kataloğu 
29 Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması 
30 Kişisel Verileri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi

31 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Doğru Bilinen 
Yanlışlar

32 Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin 
Rehber

33 Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler

34 Unutulma Hakkı (Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde 
Değerlendirilmesi

35 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Doğru Bilinen 
Yanlışlar - 2

36 Kişisel Verileri Koruma Kurulu İlke Kararları
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kitabı (KÜÇÜK)
Kişisel  Verilerin Korunması Mevzuatı Kitabı (BÜYÜK)
Kurum Tanıtım Broşürü İngilizce
Kurum Tanıtım Broşürü Türkçe

4.7.5. Kamu Spotları ve Animasyon Filmler

4.7.5.1. Kamu Spotları

Kurumumuzun kişisel verilerin korunması 
konusunda toplumsal bilinci artırmak ve 
farkındalık oluşturmak amacıyla 2019-2021 
yılları arasında toplam 4 adet kamu spotu 
hazırlanmıştır. 

Kamu spotları 6112 sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 
Hakkında Kanun’un 10 uncu maddesinin 
(5) numaralı fıkrasına göre “kamu yararına 
yönelik spot film” olarak kabul edilmiş olup, 
ulusal ve uluslararası birçok yayın kuruluşu 
tarafından yayınlanmaktadır.

KAMU SPOTLARI 
1 En Değerli Hazinemiz, Kişisel Verilerimiz
2 Kişisel Verileriniz, Her Şeyiniz
3 Hatıralar Yaşasın, Size Ait Olan Sizde Kalsın
4 Mahremiyetimiz, önceliğimizdir...
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En Değerli Hazinemiz, 
Kişisel Verilerimiz

Hatıralar Yaşasın, Size Ait Olan 
Sizde Kalsın

Kişisel Verileriniz, Her Şeyiniz

Mahremiyetimiz, önceliğimizdir...

4.7.5.2. Farkındalık ve Bilgilendirme Videoları

Kurumumuzun resmî internet sitesinde 
kamuoyunda kişisel verilerin korunması ile 
ilgili farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli 

farkındalık ve bilgilendirme videoları 
yayınlanmıştır. 
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FARKINDALIK VE BİLGİLENDİRME VİDEOLARI

1 Gişe İşlemleri

2 Veri Sorumlusu Kimdir?

3 İlgili Kişi Kimdir?

4 Kişisel Veri Nedir?

5 Açık Rıza Nedir?

6 Aydınlatma Yükümlülüğü

7 Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

8 Kişisel Veri Güvenliği

9 ALO 198 Veri Koruma Hattı

10 Kişisel Verilerimiz Nelerdir Biliyor musunuz?

11 Kişisel Verileriniz İstendiğinde Ne Yaparsınız?

12 Alışveriş Siteleri

13 Sosyal Medya Hesapları

14 Zararlı Yazılımlar

15 Her yere Kamera Koyulabilir mi?

16 Kamera Kapağı

17 Katıldığınız bir konferansta fotoğrafınızın çekilmemesini veya yayınlanmamasını 
istemek sizin en temel hakkınız

18 Aydınlatma Yükümlülüğü

19 VERBİS

20 Mobil Uygulamalar

21 Çocuklarda Kişisel Veri Farkındalığı

22 Kişisel Verilerin Korunması

23 İrtibat Kişisi Bildirim Girişi

24 İrtibat Kişisi Giriş Ekranı

25 İrtibat Kişisi Atama

26 Sicil Sorgulama

27 VERBİS Başvurusu

28 Kişisel Verilerimiz Bir Gün Değil, Her Gün Önemli
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4.7.5.3. Farkında Ailesi Bilgilendirme Videoları

Kişisel verilerin korunmasında bireyler 
arasındaki farkındalık ve bilgi düzeyinin 
önem taşıması nedeniyle Kurumumuz 
tarafından yürütülen “Farkında Ailesi” 
çalışması kapsamında; hem veri 
sorumlularını hem de ilgili kişileri 
ilgilendirebilecek konularda 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na 
(“Kanun”) ilişkin sıkça sorulan soruların 
cevaplarının verilmesi, Kanun hakkında 
doğru bilinen yanlışlara dikkat çekilmesi 
ve özellikle son zamanlarda en çok 
maruz kalınan risklere karşı önerilen bazı 
tedbirlerin anlatılması amaçlanmıştır.

VİDEOLAR

1 Farkında Ol Güvende Kal

2 İki Faktörlü Kimlik Doğrulama

3 Oturum Bilgileri

4 Paylaşım Tercihleri

5 Siber Saldırganlar

6 Kişisel Veri

7 Kişisel Verilerin İşlenmesi

8 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler

9 Açık Rızanın Taşıması Gereken Unsurlar

10 Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

11 Sahip Olduğumuz Haklar Nelerdir?

12 Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Düzenlemeler Nelerdir?

13 Katmanlı Bilgilendirme Nedir, Nasıl Yapılır?

14 Açık Rıza Ön Şart Olabilir Mi?

15 Özel Nitelikli Kişisel Veri Ne Anlama Gelmektedir?

16 Kurula Şikayet Dışında Başka Bir Hakkımız Var Mıdır?

17 Doğru Bilinen Yanlışlar 1

18 Doğru Bilinen Yanlışlar 2

19 Doğru Bilinen Yanlışlar 3

20 Doğru Bilinen Yanlışlar 4

21 Doğru Bilinen Yanlışlar 5

22 Doğru Bilinen Yanlışlar 6

23 Doğru Bilinen Yanlışlar 7

24 Doğru Bilinen Yanlışlar 8
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4.7.6. Projeler

4.7.6.1. Üniversite Öğrencileri Arasında Veri Koruma Gönüllüsü Yetiştirme Projesi

Proje ile üniversite gençliği arasında kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin farkındalığın 
artırılmasına ve veri koruma bilincinin 
oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla, 
“Veri Koruma Gönüllüleri”nin yetiştirilmesi 
hedeflenmiştir.

Söz konusu projenin ilk aşaması 

kapsamında, 15 üniversitenin Hukuk 
Fakültesi öğrencileri arasından toplam 86 
öğrenciden oluşan veri koruma gönüllüleri 
grubuna eğitimler verilmiş olup, bu 
öğrencilerin üniversitelerinde kişisel 
verilerin korunması alanına ilişkin kulüp 
kurmaları ve ilgili diğer etkinliklere yönelik 
çalışmalarda bulunmaları sağlanmıştır.
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Projenin ikinci aşamasında ise 20 farklı 
üniversitenin Mühendislik Fakülteleri ve 
Teknoloji Fakültelerinden belirlenen toplam 
76 öğrenciye yönelik kişisel verilerin 
korunması alanında eğitim verilmiş olup, 
bu kapsamda “yapay zekâ”, “blok zincir”, 

“metaverse” gibi konular ele alınmıştır. 
Ayrıca, öğrenciler ile 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu ve uygulaması 
konusunda çeşitli çalışmalar yapılmıştır.

Hâlihazırda, Proje’nin ikinci aşaması devam 
etmektedir. 

4.7.6.2. Veri Tayfa 

Kurumumuz, geleceğin büyükleri olan 
çocuklar ve gençlere veri koruma kültürünü 
daha çocuk yaşlardan itibaren aşılamak 
amacıyla birçok çalışma yapmaktadır. 

Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve 
gençlerimizin kişisel verilerini düşünmeden 
ve sorgulamadan paylaşan kişiler olması 
yerine, “farkında” ve “bilinçli” bir şekilde 

paylaşan veya gerektiğinde paylaşmayan 
kişiler olması için Kurumumuz tarafından 
yapılan çalışmalardan birisi de “Veri 
Tayfa” etkinliğidir. Çocuklarımızda kişisel 
verilerin korunması konusunda farkındalık 
oluşturmaya yönelik bu çok önemli proje ilk 
olarak 2019 yılında 20 Kasım Dünya Çocuk 
Hakları Günü’nde hayata geçirilmiştir.
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4.7.6.2. Veri Tayfa 

Veri Tayfa etkinliğinin esas amacı; çocukların 
veri koruma kültürüyle yetişmesi, bu konuda 
farkındalık kazanması ve yaş grubuna 
uygun olacak şekilde kişisel verilerin neler 
olduğunu öğrenmesidir. Etkinliğin bir 

diğer amacı ise kişisel verilerin korunması 
hususunda ebeveynlerin dikkatini çekmek, 
onların da sorumluluklarının bulunduğunu 
hatırlatmaktır.

Bu kapsamda, 2019 yılında Veri Tayfa 
ekibi tarafından ülke genelinde toplam 13 
ilde 20 etkinlikte toplam 48 seans gösteri 
yapılmıştır. Gösterilere çocukların yoğun 
ilgi göstermesi üzerine ise “Veri Tayfa” 2020 
yılında 16 ilde toplam 48 gösterim yapacak 
şekilde ve 2 ekip olarak planlanmıştır. 7-8 
Mart 2020 tarihlerinde Ankara, Antalya 
ve Isparta illerinde düzenlenen veri 
tayfa etkinliklerinde toplam 12 gösterim 

yapılmıştır. Sonrasında, tüm dünyayı ve 
ülkemizi etkisi altına alan COVİD-19 
virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında 
Veri Tayfa etkinlikleri de toplum sağlığı 
göz önünde bulundurularak ileri bir tarihe 
ertelenmiştir.

2021 yılının Ağustos ayında seyircilerle 
yeniden buluşan “Veri Tayfa”, 20 günde 
11 ilde toplam 40 seans gösteri yaparak 20 
binden fazla seyirci ile buluştu.
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SIRA TARİH İL GÖSTERİM SAYISI
1 11.08.2021 Bursa 2
2 12-13.08.2021 İstanbul (Anadolu Yakası) 4
3 14.08.2021 İstanbul (Avrupa Yakası) 2
4 15.08.2021 İstanbul (Avrupa Yakası) 2
5 16.08.2021 Ankara 2
6 17.08.2021 Ankara 2
7 18.08.2021 Ankara 2
8 19.08.2021 Yozgat 2
9 20.08.2021 Samsun 2
10 22.08.2021 Adana 2
11 23.08.2021 Mersin 2
12 24.08.2021 Konya 2
13 25-26.08.2021 Antalya 4
14 27.08.2021 Antalya 2
15 28.08.2021 Muğla-Fethiye 2
16 29.08.2021 İzmir 2
17 30-31.08.2021 İzmir 4

4.7.6.3. Farkında Ol Güvende Kal Projesi

4.7.6.4. “Veri Maratonu 2022” Projesi

Kurumumuz, dijital dünyada kişisel 
verilerin korunması alanında farkındalık 
yaratmak, veri koruma bilincini geliştirmek, 
veri koruma kültürünü yaygınlaştırmak 
ve bireylere rehber edinmeyi amacıyla 
“Farkında Ol Güvende Kal Kampanyası”nı 
hayata geçirmiştir.

Kampanya kapsamında, Farkında Ol 
Güvende Kal adıyla bir internet sitesi 
kurulmuş ve çeşitli sosyal medya 
platformlarında hesaplar açılarak hazırlanan 
afiş, video ve bilgilendirici metinler 
paylaşılmıştır.

BTK Akademi, Google, Girişimcilik 
Vakfı ve Kurumumuz tarafından ortaklaşa 
düzenlenen “Veri Maratonu 2022” adlı 
proje, “veri bilimi”, “makine öğrenmesi”, 
“derin öğrenme” ve “yapay zekâ” konuları 
ile ilgilenenlere yönelik olarak üç adımlı 
olacak şekilde planlanmıştır.   

Veri Maratonu’nun ilk adımı “3 haftalık 

çevrimiçi eğitimleri barındıran Veri Bilimi 
ve Makine Öğrenmesi Atölyesi”, ikinci 
adımı “Türkiye’de veri bilimine gönül 
vermiş herkese açık ve öğrendiklerini 
pratiğe dökme şansını yakalayacağı veri 
yarışması (Datathon)”, üçüncü ve son adımı 
ise “Datathon’da derece yapanların öncelikli 
olduğu, ileri seviye Makine Öğrenmesi ve 
Derin Öğrenme atölyesi”dir.
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4.7.7. Yarışmalar

Kişisel verilerin korunmasının öneminin 
gün geçtikçe arttığı çağımızda geleceğin 
büyükleri olan çocukları ve gençleri 
kişisel verilerin korunması ve mahremiyet 
konularında bilinçlendirmek ve dolayısıyla 
daha küçük yaşlardan itibaren toplumda 
kişisel verilerin korunması kültürünü 
oluşturmak bir zaruret hâline gelmiştir. 

Bu amaçla, çocuklarımızda kişisel verilerin 
korunmasının önemine ilişkin farkındalığı 
arttırmak ve onları kişisel verilerin 
korunması ile mahremiyet konularında 

bilinçlendirmek için Kurumumuz tarafından 
dönem dönem ortaöğretim kurumlarında 
öğrenim gören öğrencilerimize yönelik 
olarak slogan yarışmaları ile karikatür 
yarışmaları düzenlenmektedir.

Ayrıca, 7 Nisan Kişisel Verileri Koruma 
Günü münasebetiyle, toplumda kişisel 
verilerin korunmasına yönelik farkındalık 
düzeyinin artırılması ve kişisel verilerin 
korunmasına dair yapılacak akademik 
çalışmaları teşvik etmek amacıyla da her yıl 
makale yarışmaları da düzenlenmektedir.

4.7.8. Sosyal Medya ve Medya Faaliyetleri

4.7.8.1.Kurumla İlgili Basında Yer Alan Bazı Haberler  

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna Online Başvuru Dönemi Başladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 
vatandaşların şikâyetlerini ve veri 
sorumlularının ihlal bildirimlerini elektronik 
ortamda iletmesine yönelik uygulama 
başlattı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda 
(KVKK), şikâyet ve ihlal bildirimlerinin 
internetten yapılmasına yönelik çalışmaların 
tamamlanmasının ardından, kurumun resmi 
internet sitesi “www.kvkk.gov.tr”de “İlgili 
kişi şikâyet bildirimi” adı altında “KVKK 
Şikâyet Modülü” oluşturuldu.

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir konuya 
ilişkin, sistemin sorunsuz çalışması için 
gerekli altyapının oluşturulduğunu söyledi.

Bilir, “İlgili kişilerin şikâyetlerinin ve 
veri ihlal bildirimlerinin kurumun internet 
sayfası üzerinden yapılabilmesi önemli 
bir gelişmedir. Her iki uygulama da 
vatandaşlara ve veri sorumlularına kolaylık 
sağlayacaktır.” dedi.

(Anadolu Ajansı-18.01.2020)
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Çocuklara yönelik farkındalık çalışmaları 
kapsamında Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu (KVKK) tarafından düzenlenen 
“Veri Tayfa” etkinliklerinin ikinci etabı 7 
Mart’ta başlayacak.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu daha 
önce 13 ilde gerçekleştirilen “Veri Tayfa” 
etkinliklerine gösterilen yoğun ilgi sebebiyle 
16 şehirde 48 gösterim daha yapılacağını 
açıkladı.

TRT Çocuk animasyonu “Rafadan 
Tayfa” karakterlerinin yer aldığı “Veri 
Tayfa” etkinlikleri ile çocukların kişisel 
veriler konusunda eğlenerek bilgilenmesi 
amaçlanıyor.

Dijital ortamda paylaştıkları kişisel 
verilerden doğabilecek risklerin farkında 
olamayan ve çeşitli kötü niyetli girişimlerin 
hedefi haline gelebilen çocukların 

korunmasında ailelerin sorumluluklarının 
büyük önem taşıdığını belirten KVKK, 
bu etkinlikler ile ailelerde de farkındalık 
yaratmayı hedefliyor.

Kişisel verilerin neler olduğunu, bunları 
paylaşırken nelere dikkat edilmesi 
gerektiğini ve kişisel verilerin ne kadar 
önemli olduğunu çocuklara yaşlarına uygun 
şekilde öğretmeyi amaçlayan etkinliklerin 
ikinci etabı 7 Mart’ta Ankara ve Antalya’dan 
yola çıkacak.

Isparta, Bursa, Balıkesir, Malatya, Sivas, 
Samsun, Yozgat, İzmir, Kahramanmaraş, 
Şanlıurfa, Sakarya, Bolu, İstanbul gibi 
farklı illerde çocuklarla buluşacak olan 
“Veri Tayfa” etkinlikleri hakkında detaylı 
bilgiye “kvkk.gov.tr” sitesinden ulaşılabilir.

(TRT Haber-05.03.2020)

Çocuklar Kişisel Verileri Korumayı Rafadan Tayfa İle Öğreniyor
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Çocuklar Kişisel Verileri Korumayı Rafadan Tayfa İle Öğreniyor

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) 
Başkanı Faruk Bilir, veri bilincinin 
oluşturulması amacıyla çocuklara özel 
hazırlanan broşürlerin 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 
yayınlandığını belirterek ebeveynlere 
“çocuklar dijital dünyada yalnız 
bırakılmamalı” uyarısı yaptı.

Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
çocukların kişisel verilerinin korunması 
konusunda 8 broşür hazırlandığını, bunların 
dördünün yetişkinlere, birinin ürün ve 
hizmet geliştiricilere diğerlerinin de 
çocuklara yönelik olduğunu aktardı.

Broşürlerin kurumun internet sitesinden 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla bugün yayınlandığını ifade eden 
Bilir, veri koruma bilincinin küçük yaşlardan 
itibaren oluşmasının Türkiye’nin geleceği 
olan çocukların veri koruma kültürüyle 
yetişmesine katkı sağlayacağını belirtti. 
Yetişkinlerin de kişisel veriler hakkında 
farkındalık kazanmasının önemli olduğuna 
vurgu yapan Bilir, çocuklar ve yetişkinlere 
yönelik bilgilendirici broşürlerle çeşitli 
tavsiyelerde bulunulduğunu dile getirdi.

(Anadolu Ajansı-23.04.2020)

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan Çocuklara Özel ‘Kişisel Veri’ Broşürü
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu İnternetten Alışverişlerde Dikkat Edilmesi 
Gerekenleri Derledi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 
“Efsane Cuma”, “Efsane Kasım” gibi 
isimlerle yapılan kampanyalar nedeniyle 
internetten alışverişin arttığı dönemde 
“veri ihlalleri”nin önlenmesi için çeşitli 
önerilerde bulundu.

KVKK, internet alışverişlerinde kişisel 
verilerin korunması için yapılması 
gerekenleri 8 maddede derledi.

Çevrim içi alışverişlerde güvenlik için 
alınması gereken tedbirler ve yapılması 
gerekenlere ilişkin kurumun tavsiyeleri 
şöyle:

1-İnternet sitesinin bağlantı adresinin 
doğruluğundan emin olun.

2-3D güvenli ödeme yöntemi ve SSL 
sertifikasının bulunup bulunmadığını tespit 
edin.

3-Sitenin iletişim bilgilerini kontrol edin.

4-Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin 
aydınlatma metnini okuyun.

5-Ödeme esnasında sanal kart bilgilerini 
kullanmayı tercih edin.

6-Mümkünse işlemlerinizi kendi 
cihazlarınız üzerinden gerçekleştirin.

7-Güçlü parola, güçlü koruma demektir. 
Parolanızı belirli aralıklarla güncelleyin ve 
güçlü bir parola belirleyin.

8-Dikkat ve farkındalık, verilerinizin 
güvenliği için önemlidir. Sahte uygulamalara 
ve sahte bağlantılara karşı dikkatli olun. 
Bunun için işlemlerinizi yaparken acele 
etmeyin.

(Anadolu Ajansı-24.11.2021)
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 
mağazalarda yapılan alışverişlerde ödeme 
sırasında “doğrulama kodu” gönderilmesi 
için müşteriden istenen telefon numarasına, 
müşterinin açık rızası olmadan ticari ileti 
gönderilemeyeceğini bildirdi.

KVKK’den yapılan yazılı açıklamada, 
kuruma ulaşan çeşitli sayıda şikayet 
ve ihbarlara göre, mağazalarda yapılan 
alışverişin ardından kasa işlemleri sırasında 
müşteriye SMS ile doğrulama kodu 
gönderildiği ve ödemelerinin tamamlanması 
ya da bilgilerinin güncellenmesi için gerekli 
olduğu gerekçesi ile söz konusu kodun 
kasa görevlisine bildirilmesinin istendiği 
belirtildi. Söz konusu işlemin akabinde 
ilgili kişilere söz konusu mağaza faaliyetleri 

ile ilgili ticari elektronik ileti gönderildiği 
şikayetlerinin olduğuna dikkat çekildiği 
açıklamada, veri sorumlusu tarafından bu 
yolla ticari elektronik ileti gönderimine 
ilişkin açık rıza alınması suretiyle ilgili 
kişilerin yanıltıldığının tespit edildiği 
kaydedildi. 

Açıklamada, mağazalarda yapılan 
alışverişler ile ilgili ödeme sırasında 
ilgili kişilere SMS ile doğrulama kodu 
gönderilerek üyelik sözleşmesi, kişisel 
verileri işletme izni, ticari elektronik ileti 
onayı ve benzeri birbirinden farklı işleme 
faaliyetlerinin tek bir eylemle yapılmasına 
yönelik uygulamalara son verilmesi 
gerektiği vurgulandı.

(Anadolu Ajansı-17.12.2021)

Mağaza Alışverişlerinde ‘Doğrulama Kodu’ İçin Alınan Müşteri Telefonuna 
Ticari İleti Gönderilemeyecek
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KVKK’den yapılan açıklamaya göre, 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
kapsamında 12 Ocak 2017’de göreve 
başlayan Kuruma bugüne kadar 11 bin 
514 başvuru gerçekleştirildi. Bunlardan 10 
bin 156’sı sonuçlandırıldı, 1358’inin işlem 
süreci devam ediyor.

Ayrıca bugüne kadar 726 veri ihlali bildirimi 
başvurusu yapıldı, bunlardan 169’u 
kamuoyu ile paylaşıldı. KVKK tarafından 
bugüne kadar kanunla ilgili 705 hukuki 
görüş verildi. Geçen yıl Kuruma yapılan 
4 bin 513 başvuru, çalışmalara başlandığı 
yıldan itibaren alınan en çok başvuru olarak 
kayıtlara geçti. KVKK, bunlardan 3 bin 
586’sını sonuçlandırdı, 927’sine ilişkin 
süreç devam ediyor. Bu başvurulardan 
328’ini “veri ihlal bildirimi” oluşturdu, 
bunlardan 78’i Kurumun internet sitesinde 
ilan edildi. Geçen yıl kanunla ilgili 178 
hukuki görüş verildi.

Açıklamada başvuru sayısının her geçen yıl 
çoğalmasının kişisel verilerin korunmasıyla 
ilgili farkındalığın ülke genelinde artması 
şeklinde yorumlandığı duyuruldu.

“Herhangi bir veri ihlali meydana gelmeden 
de başvuruda bulunabilir”

Türkiye’de hak arama kültürünün geçmiş 
yıllara göre yaygınlaştığına işaret edilen 
açıklamada, kanun kapsamında kişilerin 
kendilerine ait verilerin işlenip işlenmediğini 
öğrenme, işlenmişse bilgi isteme, amacına 
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
eksik veya yanlış işlenmişse düzeltme 
gibi birtakım haklara sahip bulundukları 
kaydedildi.

Ayrıca herhangi bir veri ihlali meydana 
gelmeden de kişilerin kanun kapsamında 
sahip oldukları haklar çerçevesinde 
başvuruda bulunabildiği hatırlatıldı.

Yeni “ilke kararı” alındı

KVKK’nin açıklamasında 2021’de yeni bir 

ilke kararının alındığı ifade edildi.

Şikâyet üzerine veya resen inceleme sonucu 
ihlalin yaygın olduğunun tespiti halinde 
“ilke kararı” alındığı belirtilen açıklamada, 
bugüne kadar 6 ilke kararının yayımlandığı 
bilgisi paylaşıldı.

Geçen yıl yayımlanan kararın, kişilerin 
telefon numarası ve e-posta adresi gibi 
iletişim kanallarına kanuna aykırı şekilde 
gönderilen üçüncü kişilere ait kişisel 
verilerle ilgili “ilke kararı” olduğu anlatılan 
açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Bu ilke kararıyla kişisel verileri işleyenler 
tarafından kişilerin iletişim kanallarına, 
kanuna aykırılık oluşturacak şekilde 
üçüncü kişilerin kişisel verilerini içeren 
ekstre, fatura ve buna benzer belgelerin 
gönderilmesinin önlenmesi amaçlandı. 
Bu çerçevede kişilerin iletişim bilgilerinin 
doğruluğunu teyit edecek mekanizmaların 
oluşturulması adına gerekli idari ve teknik 
tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.”

Yapay zekâ alanında kişisel verilerle ilgili 
tavsiyeler yayımlandı

KVKK’nin 2021’deki çalışmalarından 
birinin de “Yapay Zekâ Alanında Kişisel 
Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler”in 
yayımlanması olduğu bildirildi.

Bu çalışmanın yanı sıra “Biyometrik 
Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlara İlişkin Rehber” ve 
“Unutulma Hakkının Arama Motorları 
Özelinde Değerlendirilmesi Broşürü”nün 
de geçen yıl KVKK tarafından kamuoyuyla 
paylaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada geçen yıl Uluslararası Kişisel 
Verileri Koruma Kongresi’nin düzenlendiği, 
dünyanın çeşitli ülkelerinden veri koruma 
otoritelerinin yöneticileriyle kişisel verilerin 
korunması alanındaki güncel gelişmelerin 
masaya yatırıldığı belirtildi.

(TRT Haber-03.01.2022)

KVKK 10 Binden Fazla Başvuruyu Sonuçlandırdı



5. YILINDA KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU

217

KVKK 10 Binden Fazla Başvuruyu Sonuçlandırdı

Kurumumuzun “Bir Küçük Farkındalık 
Yeter” Podcast Kanalı, 15 Aralık 2021 tarihi 
itibarıyla yayına başlamıştır. Söz konusu 

Podcast Kanalı’nda 31 Mart 2022 itibarıyla 
yedi bölüm yayınlanmıştır.

4.7.8.2. Podcast Kanalı

Bir Küçük Farkındalık Yeter Podcast Kanalı Yayın Listesi (2021-2022)

No Bölüm Adı Yayın Tarihi

1
İşte Bizim Hikâyemiz 15.12.2021

2
Konuşan Rehber (Unutulma Hakkı) 22.12.2021

3
Herkesin Hakkı / KVKK 30.12.2021

4
Konuşan Rehber (Doğru Bilinen Yanlışlar-I)/ KVKK 11.01.2022

5
Konuşan Rehber (Doğru Bilinen Yanlışlar-II) / KVKK 11.02.2022

6
Karınca Kararınca / KVKK 14.03.2022

7
Güvende Kal! / KVKK 21.03.2022
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Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak
No.4 06520 Çankaya | ANKARA

www.kvkk.gov.tr

T. 0312 216 50 00




