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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA HUKUKUNDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 12 Mayıs 2020 tarihli duyurusu1 ile kişisel verileri koruma 

hukukunda doğru bilinen yanlışları ve kişisel verilerin korunması hukuku pratiğinde yer alan öznelerin 

düştüğü hataları açıklayan bir rehber2 yayımlanmıştır. İlgili rehberde yer alan soru ve cevaplardan 

uygulamada da sıkça gündeme gelenlerini aşağıda tablo halinde bilginize sunuyoruz. Çalışmada 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, “Kanun” veya “6698 sayılı Kanun”, Kişisel Verileri 

Koruma Kurumu, “Kurum” ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu, “Kurul” olarak anılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6742/-Dogru-Bilinen-Yanlislar-Dokumani-Kurum-Internet-Sayfasinda-Yayinlanmistir- 
2 https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/ca752cda-c3df-4645-8d5e-e2a507e63200.pdf 

Bir şirket, veri sorumlusu olarak 

kimi belirlemelidir? 

Bir tüzel kişinin (örneğin şirket) bir “veri sorumlusu” belirlemesi gibi bir 

durum söz konusu değildir. Zira tüzel kişilikte veri sorumlusu, tüzel kişiliğin 

bizzat kendisidir.  

Bilgisayarda bazı kişisel veriler 

sadece depolama amacıyla 

dosya halinde tutulmakta ise, 

bu durumda kişisel veri 

işlenmiş sayılır mı? 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

bünyesinde vatandaşların 

kişisel verileri saklanıyor mu? 

Sadece depolama amacıyla dosya halinde bilgisayarda kişisel verilerin 

tutulması da kişisel veri işleme kapsamındadır. 6698 sayılı Kanunun 3. 

maddesi dikkate alındığında, kişisel veriler sadece depolama amacıyla 

dosya halinde tutulsa ve üzerinde başkaca bir işlem yapılmasa bile kişisel 

verilerin işlenmesi olarak değerlendirilecek ve bu faaliyet de Kanun 

kapsamında kabul edilecektir. 

       SORU                     CEVAP  

Kurum bünyesinde, vatandaşların kişisel verileri saklanmamaktadır. Ayrıca 

Kurumun, Türkiye’de işlenen tüm kişisel verileri kaydetmek ve bunları 

Kurum içerisinde muhafaza etmek gibi bir yetkisi ve görevi de 

bulunmamaktadır. Veri sorumluları tarafından işlenen kişisel verilerin 

kendisi veya bir kopyasının Kuruma iletilmesi gibi bir durum da söz konusu 

değildir. 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6742/-Dogru-Bilinen-Yanlislar-Dokumani-Kurum-Internet-Sayfasinda-Yayinlanmistir-
https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/ca752cda-c3df-4645-8d5e-e2a507e63200.pdf
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Bir şirketler topluluğuna bağlı 

her bir şirket ayrıca veri 

sorumlusu sayılır mı? 

Kanunda veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını 

belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden 

sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Buna göre, veri 

sorumlusu statüsüne sahip olunup olunmadığını belirleyebilmek için bu üç 

unsurun varlığına bakmak gerekmektedir. Bağlı şirketlerin her biri, kişisel 

veri işleme amaç ve vasıtalarını kendileri belirliyorsa ve bir veri kayıt 

sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlularsa, Kanuna göre 

veri sorumlusu statüsüne sahip olacaklardır. 

Bir şirketin çalışanları veya 

birimleri veri işleyen midir? 

Bir gerçek veya tüzel kişi hem 

veri sorumlusu hem de veri 

işleyen olabilir mi?  

İlgili kişi Kanun kapsamındaki 

haklarına ilişkin olarak veri 

sorumlusuna mı yoksa veri 

işleyene mi başvurmalıdır? 

Bir şirketin çalışanları veya alt birimleri “veri işleyen” değildir. Örneğin bir 

şirket, çağrı merkezi hizmetini kendi çalışanları veya birimi ile değil de 

dışarıdan hizmet alımı yoluyla başka bir firma ile sözleşme yapmak 

suretiyle karşılamaktadır. Bu durumda şirket veri sorumlusu iken, şirket 

adına çağrı merkezi hizmeti sunan firma veri işleyendir. Çağrı merkezi 

hizmeti veren firma, çağrı merkezini telefonla arayan kişilerin kişisel 

verilerini kendisi adına değil bu hizmet kapsamında şirket adına işlemekte 

olup veri işleyen statüsündedir. 

Bir gerçek veya tüzel kişi hem veri sorumlusu hem de veri işleyen olabilir. 

Veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatı, veri işleme faaliyetinin niteliğine göre 

ilgili tarafı tanımlamaktadır. Örneğin, bir çağrı merkezi şirketi kendi 

personeliyle ilgili tuttuğu verilere ilişkin olarak veri sorumlusu sayılırken, 

müşterisi olan şirketlere ilişkin tuttuğu veriler bakımından veri işleyen 

olarak kabul edilecektir.  

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi, Kanun kapsamındaki haklarına ilişkin olarak 

veri sorumlusuna başvurmalıdır. 6698 sayılı Kanunda, kişisel veri işleme 

faaliyetlerine ilişkin hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinde veri 

sorumlusu esas alınmaktadır. Veri işleyen, veri sorumlusunun verdiği 

yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişidir. 

Buna göre veri işleyen, veri sorumlusunun talimatlarını yerine 

getirdiğinden ilgili kişinin, haklarına ilişkin olarak veri sorumlusuna 

başvurması gerekmektedir. 
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Açık rızanın alınması 

herhangi bir şekle tabi 

midir?  

Kanunda açık rızanın alınması hususunda herhangi bir şekil şartı 

öngörülmemiştir. Önemli olan açık rızanın Kanundaki unsurları taşıması ve 

ispatlanabilir olmasıdır. Dolayısıyla, açık rıza sözlü, yazılı, elektronik ortam 

vb. yöntemlerle alınabilir. Açık rızanın alındığı konusundaki ispat 

yükümlülüğü de veri sorumlusuna aittir. 

Bir veri sorumlusu 

nezdindeki kişisel verilerin 

doğru ve gerektiğinde 

güncel olması hususunda 

yükümlülük kimdedir? 

Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması hususunda 

yükümlülük veri sorumlusundadır. Kanunun 4. maddesinde sayılan 

“doğru ve gerektiğinde güncel olma” ilkesine göre veri sorumlusu, ilgili 

kişinin bilgilerini doğru ve gerektiğinde güncel tutmalıdır. Veri sorumlusu, 

söz konusu bilgilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlayacak 

uygun iletişim kanallarını da açık tutmalıdır. Dolayısıyla veri 

sorumlusunun, kural olarak ilgili kişinin verilerini periyodik olarak 

güncellemek gibi bir zorunluluğu bulunmamakla birlikte veri sorumlusu, 

ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerini önemli ölçüde etkileyebilecek veri 

işleme faaliyetleri bakımından bu bilgilerin doğru ve gerektiğinde güncel 

olması için gereken özeni göstermelidir. 

Açık rıza dışındaki kişisel 

veri işleme şartlarından 

birine dayalı olarak kişisel 

veri işlenmesi halinde 

ayrıca ilgili kişiden açık rıza 

da almak mümkün müdür? 

Açık rıza dışındaki kişisel veri işleme şartlarından birine dayalı olarak 

kişisel veri işlenmesi halinde ilgili kişiden ayrıca açık rıza alınmamalıdır. 

Kanunun 5. ve 6. maddelerinde sayılan açık rıza dışındaki kişisel veri 

işleme şartlarından herhangi birinin bulunması halinde de kişisel 

verilerin işlenmesi mümkündür. Söz konusu işleme şartlarından 

herhangi birinin bulunması kişisel veri işleme faaliyeti için tek başına 

yeterli olduğundan ilgili kişiden ayrıca açık rıza alınmamalıdır.  

 

Örneğin 4857 sayılı İş Kanununun 75. maddesi gereği özlük dosyası 

oluşturulması amacıyla çalışanın kimlik bilgileri, “kanunlarda açıkça 

öngörülmesi” işleme şartına dayanarak işlenmektedir. Bu durumda 

çalışandan ayrıca açık rıza alınmamalıdır. Zira açık rıza, her zaman için 

geri alınabilmektedir. Açık rıza haricindeki diğer işleme şartlarından 

herhangi biri mevcut olmasına rağmen ilgili kişiden açık rıza alma yoluna 

gidilmesi ilgili kişilerin yanıltılması olarak değerlendirilebilir. Bu durumda 

da Kanunun 4. maddesindeki temel ilkelerden “hukuka ve dürüstlük 

kurallarına uygun olma” ilkesine aykırılıktan bahsedebiliriz. 



KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir alışveriş sırasında 

“kişisel verilerimin 

işlenmesini ve 

paylaşılmasını kabul 

ediyorum” şeklinde 

rıza alınarak kişisel 

verilerin işlenmesi 

Kanuna uygun mudur? 

Bir alışveriş sırasında “kişisel verilerimin işlenmesini ve paylaşılmasını kabul 

ediyorum” şeklinde rıza alınarak kişisel verilerin işlenmesi Kanuna uygun 

değildir. Kanunun 3. maddesinde “açık rıza”; belirli bir konuya ilişkin, 

bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza olarak 

tanımlanmıştır. Buna göre, eğer kişisel veri işlerken açık rıza almak 

gerekiyorsa, alınan açık rızanın bu üç unsuru da içermesi gerekmektedir. 

Bu üç unsurdan herhangi birinin eksik olması halinde açık rızanın 

varlığından bahsedilemeyecektir. “Tüm kişisel verilerimin işlenmesine ve 

paylaşılmasına izin veriyorum” şeklinde verilen açık rıza belirli bir konuya 

ilişkin olmayıp hangi verilerin işleneceği ve kimlerle paylaşılacağı konusu da 

net olmadığından açık rıza olarak değerlendirilmeyecektir. 

Kişisel veriler ilgili kişinin 

kendisi tarafından 

alenileştirilmiş ise veri 

sorumlusu bu kişisel 

verileri herhangi bir 

amaçla işleyebilir mi? 

Veri sorumlusunca, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel 

verilerinin işlenebilmesi için, verilerin ait olduğu kişi tarafından hangi 

amaçla alenileştirildiğini (alenileştirme iradesini) değerlendirmek gerekir. 

İlgili kişinin kendisi tarafından kişisel verilerinin alenileştirilmesi, bu 

verilerin isteyen herkes tarafından alenileştirme amacından farklı bir 

amaçla işlenebileceği anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla, ilgili kişinin 

kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel veriler, sadece ilgili kişinin 

alenileştirme amacı doğrultusunda işlenebilecektir. 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 kullanılabilir. Bu kişisel verilerin, bunun dışında bir amaçla 

kullanılması Kanunun 4. maddesine aykırılık teşkil edecektir. 

Kişinin ‘cinsiyeti’ özel 

nitelikli kişisel veri midir? 

“Cinsiyet” verisi özel nitelikli kişisel veri değildir. Özel nitelikli kişisel veriler 

Kanunun 6. maddesinde sınırlı sayma yöntemiyle belirlenmiş olup bunlar 

içerisinde, kişinin cinsiyeti sayılmamıştır. Özel nitelikli kişisel veriler arasında 

sayılan; cinsiyet değil cinsel hayata ilişkin kişisel verilerdir. Dolayısıyla 

“cinsiyet” özel nitelikli kişisel veri değildir. 

Açık rıza metinlerinin ne 

kadar süre saklanması 

gerekmektedir? 

İlgili mevzuatta bu konu hakkında herhangi bir süre ya da şekil şartı 

öngörülmemiştir. Açık rızanın hukuka uygun şekilde alınıp alınmadığının 

ispatı veri sorumlusuna ait olduğu için, açık rıza metninin herhangi bir 

mağduriyete sebep olmayacak şekilde ve sürede saklanması veri sorumlusu 

için önemlidir. Dolayısıyla da açık rıza metinlerinin ne kadar süre 

saklanacağını veri sorumlusu makul bir süre olmak koşuluyla kendisi 

belirlemelidir. 
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İlgili kişinin açık rızası olsa 

da yurt dışına veri 

aktarımında taahhütname 

gerekir mi? 

İlgili kişinin açık rızasının olması durumunda taahhütname imzalanmasına 

gerek yoktur, yurtdışına aktarım yapılabilir. Açık rıza olmaması durumundaysa, 

Kanunun 9. maddesinin 2. fıkrasındaki şartlara göre aktarım yapılmalıdır. 

Kişisel sağlık verileri, 

Kanunun 5. maddesinde 

sayılan işleme şartlarına 

göre işlenebilir mi? 

Kişisel sağlık verileri, Kanunun 5. maddesinde sayılan işleme şartlarına göre 

işlenemez. Kişisel sağlık verileri, Kanunun 6. maddesinde sınırlı sayma 

yöntemiyle belirlenen özel nitelikli kişisel verilerdendir. Özel nitelikli kişisel 

verilerin işlenme şartları da yine Kanunun 6. maddesinde ifade edilmiştir. 

Dolayısıyla, kişisel sağlık verilerinin işlenebilmesi için, özel nitelikli kişisel 

verilerin işlenme şartlarının belirlendiği bu madde hükmü dikkate alınmalıdır. 

Kişisel sağlık verileri veri 

sorumlularınca meşru 

menfaat kapsamında 

işlenebilir mi? 

Kişisel sağlık verileri, veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında 

işlenemez. Kişisel sağlık verileri, Kanunun 6. maddesinde sayılan özel nitelikli 

kişisel veriler arasında yer almaktadır. Buna göre sağlık verilerinin 

işlenebilmesi için kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî 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 işleniyor 

olması veya ilgili kişinin açık rızasının alınması gerekmektedir. Kişisel sağlık 

verilerinin işlenmesi, bu madde kapsamında amaç ve kişi yönünden 

sınırlandırılmıştır. Diğer bir deyişle açık rıza haricinde, sadece belirtilen 

amaçlarla ve belirtilen kişi veya kuruluşlarca işlenebilmesi mümkündür.  

Yurt dışına veri aktarım 

amacıyla imzalanan 

taahhütname onay için 

Kurul’a gönderildiğinde 

Kurul’un yapacağı 

değerlendirme için bir 

süre öngörülmüş 

müdür? 

Kanun veya ikincil mevzuatta, taahhütnamenin incelenmesi için herhangi bir 

süre öngörülmemiştir. Yurt dışına veri aktarımı amacıyla imzalanan 

taahhütnamelerin Kurula gönderilmesi halinde, Kurul çeşitli kriterlere göre 

değerlendirme yaparak karar verir. 



KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili kişinin, kişisel 

verilerinin silinmesini veya 

yok edilmesini talep 

etmesi halinde veri 

sorumluları, bu talebi her 

koşulda yerine getirmeli 

midir? 

İlgili kişinin, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep 

etmesi halinde veri sorumluları, bu talebi her koşulda yerine getirmek 

zorunda değildir. Kanunun 7. maddesinde, Kanun hükümlerine uygun 

olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin 

ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin resen veya ilgili kişinin talebi 

üzerine veri sorumlusu tarafından silinmesi veya yok edilmesi gerektiği 

ifade edilmektedir. Ayrıca Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya 

Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinde, kişisel 

verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; veri sorumlusunun 

en geç otuz gün içinde bu kişisel verileri silmesi, yok etmesi veya anonim 

hale getirmesi ve ilgili kişiye bilgi vermesi gerektiği, eğer bu kişisel 

veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa üçüncü kişilerin de gerekli işlemlerin 

yapılmasını temin etmesi gerektiği, işleme şartlarının tamamı ortadan 

kalkmamışsa bu talebin en geç otuz gün içinde gerekçesi açıklanarak 

yazılı veya elektronik ortamda verilecek cevap ile reddedilebileceği 

hükümleri yer almaktadır. Dolayısıyla ilgili kişinin, kişisel verilerinin 

silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde veri sorumlusu, 

öncelikle kişisel verileri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkıp 

kalkmadığına bakmalı, herhangi bir işleme şartı bulunmuyorsa silmeli, 

yok etmeli veya anonim hâle getirmelidir. 

Kurul’un veri işlenmesini 

veya verinin yurt dışına 

aktarımını durdurma yetkisi 

var mı? 

Kanunun 15. maddesine göre Kurul, telafisi güç veya imkansız zararların 

doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya 

verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir. 

“Kanunlarda açıkça 

öngörülmesi” şartına 

dayalı olarak kişisel veri 

işleniyorsa yine de 

aydınlatma yükümlülüğü 

yerine getirilmeli mi? 

Kişisel veriler hangi işleme şartına dayanarak işlenirse işlensin, yine de 

aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmelidir. “Kanunlarda açıkça 

öngörülmesi”, Kanunun 5. maddesinde sayılan kişisel veri işleme 

şartlarından birisidir. Aydınlatma yükümlülüğü ise Kanunun 10. maddesinde 

açıklanan ve işleme şartı ne olursa olsun tüm kişisel veri işleme faaliyetleri 

kapsamında yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür.  
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Aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı ve hangi bilgilerin verileceği 

Kanunda açıklanmıştır. Buna rağmen, bu bilgilerin tamamının 

aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilme zamanı olan kişisel 

verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişiye açıklanması mümkün 

olmayabilir. Bu durumda katmanlı bilgilendirme yöntemi ile veri 

sorumlusu aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirebilir. Katmanlı 

bilgilendirme, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişiye kişisel 

verilerinin elde edildiği konusunda kısa, anlaşılabilir, açık, sade bir 

yöntemle bilgilendirme yapılması ve Kanunun 10. maddesinde yer alan 

aydınlatmaya ilişkin diğer hususlar hakkında bilgi edinilmesi için, ilgili 

kişinin bu kısa bilgilendirmeden sonra erişerek ulaşabileceği bir ortama 

yönlendirilmesi olarak tanımlanabilmektedir.  

 

Örneğin, kamera kaydı alınan bir iş yerinde, ilgili kişi bir kamera logosu 

ile kamera kaydı yöntemiyle kişisel verilerinin elde edildiği konusunda 

bilgilendirilebilir. Kamera kayıtlarının hangi amaç, hangi hukuki sebep 

ve yöntem ile elde edildiği, ilgili kişinin hakları gibi detaylar ise ilgili 

kişinin bu kamera logosu vasıtasıyla yönlendirildiği bir dokümanda 

(kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politika, kamera 

kayıtlarına ilişkin aydınlatma metni vb.) detaylandırılabilir.  

 

Örneğin, çağrı merkezi hizmeti kapsamında çağrı merkezini arayan 

kişilere, bu arama esnasında işlenen verilerle ilgili bilgilendirmeyi 

dinlemek için bir tuşa basılmasının istenmesi, belirtilen tuşa 

basıldığında aydınlatma metninin dinlenmesi de katmanlı aydınlatma 

olarak değerlendirilebilir. 

Katmanlı aydınlatma nedir, 

aydınlatma yükümlülüğü 

kapsamında “katmanlı 

aydınlatma” nasıl 

yapılmalıdır? 

Aydınlatma metinlerinde 

saklama sürelerini 

belirtmek gerekir mi? 

Aydınlatma metinlerinde saklama süresinin belirtilmesi zorunlu değildir. 

Kanunun 10. maddesine göre veri sorumlusu, aydınlatma yükümlülüğü 

kapsamında ilgili kişilere; veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin 

kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin 

kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi 

ve hukuki sebebi ile 11. maddede sayılan ilgili kişi hakları konusunda bilgi 

vermekle yükümlüdür. Ayrıca, aydınlatma metninin içeriği, Kanunun 10. 

maddesi gereği, Kurul tarafından hazırlanmış ve Resmi Gazetede 

yayımlanmış olan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde 

Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe” uygun olmalıdır. Buna göre, 

aydınlatma metninde saklama sürelerinin belirtilmesi zorunlu 

olmamakla birlikte, isteğe bağlı olarak saklama süreleri 

belirtilebilecektir. 
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Katmanlı aydınlatma yapılması; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili 

kişiye, kişisel veri işlenmesi konusunda kısa, anlaşılır, açık ve sade bir 

yöntemle bilgilendirilme yapılması, Kanunun 10. maddesindeki aydınlatma 

yükümlülüğü kapsamında verilmesi gereken diğer bilgiler için, ilgili kişinin 

bu bilgilendirmeden sonra erişerek okuyabileceği bir ortama 

yönlendirilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, ilgili kişinin doğrudan bir 

linke yönlendirilmesi katmanlı aydınlatma yapılması anlamına 

gelmemektedir. Örneğin, telefondaki ilgili kişiye kısa, anlaşılır, sade bir ön 

aydınlatma (bilgilendirme) yaptıktan sonra o kişiyi aydınlatma metninin yer 

aldığı linke yönlendirmek daha uygun bir yöntemdir. 

Bir çağrı merkezi, arayan 

kişileri bir web sayfası 

linkine yönlendirerek 

katmanlı aydınlatma 

gerçekleştirmektedir. Bu 

şekilde aydınlatma 

yükümlülüğü yerine 

getirilmiş kabul edilir mi? 

Bir şirket, imzaladığı bir 

sözleşme kapsamında veri 

işleyenden hizmet 

almaktadır. Veri işleyen 

tarafından bir ihlal 

gerçekleştirilmesi halinde 

Kanuna göre sorumluluk 

kimde olacaktır? 

Veri işleme faaliyeti kapsamında bir ihlal olması halinde, bu ihlalin veri 

sorumlusu veya veri işleyen tarafından gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediğine bakılmaksızın, Kanun sorumluluğu veri 

sorumlusuna yüklemiştir. Dolayısıyla Kanun, ihlalden sorumlu olarak her 

zaman veri sorumlusunu görmektedir. Ancak veri sorumlusunun, bu 

ihlalin veri işleyen tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmesi 

durumunda, aralarındaki sözleşme gereği ihlalin veri işleyeni ilgilendiren 

kısmı ile ilgili olarak veri işleyene rücu edebilmesi mümkündür.  

 

Örneğin veri sorumlusu bir şirketin muhasebe kayıtlarını herhangi bir 

muhasebe şirketi tutuyorsa, söz konusu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 

olarak Kanunda belirtilen tedbirlerin alınması hususunda veri sorumlusu 

şirket, muhasebe şirketiyle birlikte müştereken sorumlu olacaktır. Ancak 

veri sorumlusu şirketin çalışanlarına ait kayıtlarla ilgili olarak veri işleyen 

konumundaki muhasebe şirketi dahilinde bir ihlal gerçekleşirse bu ihlal ile 

ilgili sorumluluk veri sorumlusu olan şirkete ait olmakla birlikte, veri 

sorumlusu şirket muhasebe şirketine rücu edebilecektir. 

Veri sorumlusu ile veri 

işleyenin ayrı kişiler olması 

halinde, Kanun 

kapsamında sorumluluk 

nasıl belirlenmektedir? 

Kişisel verilerin veri sorumlusu adına başka bir gerçek veya tüzel kişi 

tarafından işlenmesi halinde, veri sorumlusu, söz konusu tedbirlerin 

alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. Ayrıca, veri 

sorumluları ile veri işleyenler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun 

hükümlerine aykırı olarak başkalarına açıklayamaz, işleme amacı dışında 

kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam 

eder. Kişisel verilerin veri sorumlusu adına başka bir gerçek veya tüzel kişi 

tarafından işlenmesi halinde, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini 

önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek ve kişisel 

verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri işleyen de veri sorumlusu ile 

birlikte sorumludur. 
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Kurum, kişisel veri saklama 

sürelerini belirleyerek ilan 

edecek mi? 

Kurum, faaliyetleri kapsamında işledikleri kişisel verileri ne kadar süreyle 

saklayabilecekleri hususunda veri sorumlularına herhangi bir 

yönlendirmede bulunmamaktadır. 6698 sayılı Kanunun 7 ve 4. maddeleri 

uyarınca veri sorumluları, işledikleri kişisel verilerle ilgili olarak öncelikle 

ilgili mevzuatta saklama süresine yönelik herhangi bir hüküm olup 

olmadığına bakacak, hüküm bulunması halinde işledikleri kişisel verileri 

sadece öngörülen bu süre kadar saklayabilecektir. Eğer ilgili mevzuatta 

saklama süresine dair bir hüküm yoksa bu durumda veri sorumlusu 

tarafından kişisel veri işleme amacını gerçekleştirmeye yetecek kadar 

saklama süresi belirlenebilecektir. Saklama süresi belirlenirken, Veri 

Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen 

kriterler dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla, veri sorumluları, varsa ilgili 

mevzuatta öngörülen süreyi dikkate alacak, eğer mevzuatta öngörülen 

bir süre yoksa söz konusu kriterlere göre saklama süresini kendisi 

belirleyecektir. Kurumun saklama sürelerine dair bir ilanı olmayacaktır. 

Kamu Kurumlarında irtibat 

kişisi nasıl belirlenmelidir? 

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesine göre, kamu 

kurum ve kuruluşlarında koordinasyonu sağlayacak üst düzey yönetici 

tarafından Kurum ile iletişimi sağlamak amacıyla bir daire başkanı veya üstü 

yönetici belirlenerek irtibat kişisi olarak atanmalı ve VERBİS üzerinden bu 

kişilere ait bilgi girişi yapılmalıdır. 

Kişisel verilerin kanuni 

olmayan yollarla başkaları 

tarafından elde edilmesi 

durumunda veri sorumlusu 

bu durumu uygun gördüğü 

bir zaman diliminde Kurula 

bildirebilir mi? 

Kurulun 2019/10 sayılı Kararına göre, işlenen kişisel verilerin kanuni 

olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde veri sorumlusu, 

veri ihlalini öğrendiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat 

içerisinde “Kişisel Veri İhlal Bildirim Formu”nu kullanarak ihlali Kurula 

bildirmelidir. 

Kişisel veri işleme 

envanterinde saklama 

sürelerinin belirtilmesi 

gerekli midir? 

Kişisel veri işleme envanterinde saklama sürelerinin belirtilmesi 

gerekmektedir. Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde 

yer alan “kişisel veri işleme envanteri” tanımında belirtilen “kişisel verilerin 

işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi” 

ifadesinden saklama sürelerinin envanterde belirtilmesi gerektiği 

anlaşılmaktadır. 
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VERBİS’e kayıt başvuru 

formu, formda belirtilen 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) 

adresi yerine başka bir KEP 

adresinden gönderilebilir mi? 

VERBİS’e kayıt başvuru formu, bu formda belirtilen KEP adresi dışında 

başka bir KEP adresinden gönderilememektedir. 

Yurt dışında yerleşik veri 

sorumluları için Sicile kayıt 

yükümlülüğünden istisna 

kriteri olarak çalışan sayısı ve 

yıllık mali bilanço dikkate 

alınır mı? 

Kurulun yayımlamış olduğu 2019/387 sayılı Kararda, yurt dışında yerleşik 

olan tüm veri sorumlularının Sicile kayıt olacağı hükmü bulunmaktadır. Bu 

nedenle, yurt dışında yerleşik veri sorumluları için, çalışan sayısı ve mali 

bilanço gibi herhangi bir istisna kriteri söz konusu değildir. 

Veri sorumlularının hazırlamış 

olduğu kişisel veri işleme 

envanteri ile kişisel veri 

saklama ve imha politikasını 

Kurulun talep etme yetkisi var 

mıdır? 

Kanunun 15. maddesine göre Kurulun, şikayet üzerine veya ihlal iddiasını 

öğrenmesi durumunda re’sen, görev alanına giren konularda gerekli 

incelemeyi yapma yetkisi vardır. Bu yetki uyarınca Kurul, kişisel veri işleme 

envanteri ile kişisel veri saklama ve imha politikasını veri sorumlusundan 

talep edebilecektir. 

Bir irtibat kişisi aynı anda 

birden fazla veri 

sorumlusunun irtibat kişisi 

olarak atanabilir mi? 

Bir gerçek kişi aynı anda birden fazla veri sorumlusunun irtibat kişisi olarak 

atanamaz. 

İstisna kapsamında olmadığı 

halde Sicile kayıt 

yükümlülüğünü yerine 

getirmeyenler hakkında işlem 

tesis edilecek midir? 

Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna kapsamında olmadığı halde, Sicile 

kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlularının tespiti Kurum 

tarafından yapılacak ve haklarında Kanun kapsamında işlem tesis 

edilecektir. 
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Bilgilerinize sunarız. 

 

 

 

 

Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

 
* Yukarıda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin 

kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer 

verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz 

sorumlu tutulamaz. 

Kanunda belirtilen idari para 

cezaları her yıl artırılıyor mu? 

Söz konusu idari para cezası miktarları her takvim yılı başından itibaren 

geçerli olmak üzere, ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme 

oranında artırılarak uygulanmaktadır. 

Kurul tarafından 

düzenlenen idari para 

cezalarına itiraz edilebilir 

mi? 

Kanunun 18. maddesi gereği Kurul tarafından düzenlenen idari para cezası 

yaptırım kararlarına karşı yargı yolu açıktır. 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 27. maddesine göre idari para cezalarına karşı Sulh Ceza 

Hakimliklerine itiraz edilebilir.  İdari para cezası ile birlikte ayrıca bir 

yaptırım kararı da verilmişse (örneğin para cezasıyla birlikte ayrıca verinin 

yurtdışına aktarılmasının durdurulmasına karar verilmesi) görevli mahkeme 

İdare Mahkemesi olmaktadır. 


