
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA 

KURUMU



6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN 

KORUNMASI KANUNU



2010 yılında yapılan değişiklikle
Anayasanın 20 nci maddesine bir fıkra
eklenerek kişisel verilerin korunması
Anayasal güvence altına alınmış, kişisel
verilerin korunmasına ilişkin usul ve
esasların kanunla düzenleneceği hükme
bağlanmıştır

Kanun, 7 Nisan 2016 tarih ve 29677
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir

Yasal Altyapı
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Kanunun Amacı ve Kapsamı

Kanunun Amacı:

Kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin
korunması

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel 
kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları 
usul ve esasları düzenlemek 

Kanunun Kapsamı:

Kişisel verileri işlenen gerçek kişiler

Bu verileri tamamen veya kısmen 
otomatik olan yollarla işleyen gerçek ve 
tüzel kişiler

Herhangi bir veri kayıt sisteminin 
parçası olmak kaydıyla otomatik 
olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel 
kişiler 



Temel Başlıklar

Genel İlkeler

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel Verilerin Yurt İçi/Yurt Dışı Aktarımı

İlgili Kişinin Hakları

Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

Veri Sorumlusuna Başvuru

Kurula Şikayet

Kurulun Şikayet Üzerine Veya Resen İnceleme Yetkisi

Veri Sorumluları Sicili

Suçlar ve Kabahatler

Temel 

Başlıklar



Genel İlkeler
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Kavramlar

İlgili Kişi Veri sorumlusu Veri işleyen

Kişisel verisi 
işlenen 

gerçek kişidir

Kişisel verilerin işleme 
amaçlarını ve vasıtalarını 

belirleyen, veri kayıt 
sisteminin kurulmasından 

ve yönetilmesinden 
sorumlu olan gerçek veya 

tüzel kişidir 

Veri sorumlusunun 
verdiği yetkiye 

dayanarak onun 
adına kişisel verileri 
işleyen gerçek veya 

tüzel kişidir 
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Kişisel Veri

Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri
olarak tanımlanmıştır

TCKN

Ad Soyad

E-postaİş Adresi

Doğum Tarihi

Unvan

Yaş

Cinsiyet

Ev Adresi

Doğum Yeri

Tel No

Ehliyet No

Araç Plaka
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Özel Nitelikli 
Kişisel

Veri

Irk
Etnik

Köken

Siyasi
Düşünce

Felsefi
İnanaç

Din ve 
Mezhep

Vakıf ve 
Sendika 
üyeliğiKılık ve

Kıyafet

Ceza
Mahkum

iyeti

Biyometrik
Veriler

Genetik
Veriler

Sağlık
Bilgileri

Cinsel
Hayat

Kişisel Veri

Özel
Nitelikli

Kişisel Veri

Sağlık ve
Cinsel Hayat 

ile İlgili
Veriler

Özel Nitelikli Kişisel Veri
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Depolama

Kişisel Verilerin İşlenmesi 
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Elde Etme

Kaydetme

Depolama

Muhafaza Etme

Değiştirme

Yeniden Düzenleme

Açıklama

Aktarma

Devralma

Elde Edilebilir Hale Getirme

Sınıflandırma

Kullanılmasının Engellenmesi

Kişisel 
Verilerin 
İşlenmesi



Açık Rıza

Açık rıza belirli bir konuya ilişkin,
bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle
açıklanan rızayı ifade eder

Açık rıza şekle 
tabi değildir

Battaniye rıza 
kabul edilmez

Zımni rıza 
kabul edilmez

İspatı veri 
sorumlusuna 

aittir

Hizmet açık 
rıza şartına 
bağlanamaz
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Kişisel Veri İşleme Şartları 

Açık Rıza

Kanunlarda 
açıkça 

öngörülmesi 

Fiili 
imkânsızlık 

Bir 
sözleşmenin 

kurulması 
veya ifası Veri 

sorumlusunun 
hukuki 

yükümlülüğü 

Alenileştirme 
Bir hakkın 

tesisi, 
kullanılması 

veya 
korunması 

Veri 
sorumlusunun 

meşru menfaati 
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Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Şartları 

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. 

Sağlık ve cinsel 
hayat dışındaki 
kişisel veriler

▪ 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

Sağlık ve cinsel 
hayata ilişkin kişisel 
veriler

Kanunlarda açıkça 
öngörülmesi
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Silme, Yok Etme, Anonim Hale Getirme

İşlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında, resen veya ilgili
kişinin talebi üzerine kişisel veriler veri sorumlusu tarafından

Silinir

Yok edilir

Anonim hale getirilir
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1
5

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin 
ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez 

ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi 
işlemidir.

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin 
hiç kimse tarafından hiçbir şekilde 

erişilemez, geri getirilemez ve tekrar 
kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Anonim hale getirme kişisel verilerin, başka 
verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette 

kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 
kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale 

getirilmesidir. 

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, 
korunması ve yedeklenmesinden sorumlu 
olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri 
sorumlusu organizasyonu içerisinde veya 
veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat 

doğrultusunda kişisel verileri işleyen 
gerçek veya tüzel kişidir.

Silme, Yok Etme, Anonim Hale Getirme



Yurtiçinde Aktarım

Veri sorumlusu sıfatına sahip bir tüzel kişiliğin bünyesinde gerçekleşen 
veri aktarımı, üçüncü kişiye yapılan aktarım olarak değerlendirilmez
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▪ İlgili kişinin açık rızasının varlığı
▪ Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartların 

bulunması
▪ Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, Kanunun 6 ncı maddesinin 

üçüncü fıkrasında sayılan şartların bulunması



Yurtdışına Aktarım

Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurul tarafından belirlenerek ilan edilecektir.
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Yurtdışına 
Aktarım

Açık rızanın 
bulunması

Kanunun 5/2 ve 
6/3. maddesinde 

sayılan haller

Aktarımın yapılacağı ülkede yeterli 
korumanın bulunması

Aktarımın yapılacağı ülkede yeterli 
korumanın bulunmaması halinde

*Veri sorumlusunun yazılı taahhüdü

*Kurul İzni



İlgili Kişinin Hakları
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Anayasaya göre herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini talep etme ,

İtiraz etme ve zararın giderilmesini talep etme

İlgili kişi, kanunun 11. maddesinde sayılan haklara sahiptir. 



İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemleri

Veri Sorumlusuna 
Başvuru

Kurula Şikayet
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Veri Sorumlusuna Başvuru

Talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde 
yazılı veya elektronik ortamda ücretsiz olarak 

sonuçlandırır
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Kanunun 11. maddesi ile ilgili taleplerini;

Yazılı 
olarak

Kurulun 
belirlediği 

diğer 
yöntemler

30 Gün



Kurula Şikayet
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Veri sorumlusuna başvuru yolu tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna gidilemez.

KVKK
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GÜN

Kurula
Şikayet

Başvurunun 
reddedilmesi

Verilen cevabın 
yetersiz bulunması

Süresinde başvuruya 
cevap verilmemesi



Kurula Şikayet

Veri sorumlusu tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç 30 gün içinde 
kararın gereğini yerine getirir
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60 gün içinde cevap 
vermezse ret sayılır

Yapılan inceleme 
neticesinde alınan 
Kurul Kararı ilgililere 
tebliğ edilir

KVKK
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Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

a

b

c

Veri sorumlusu

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her 
türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır

Veri Güvenliği



Aydınlatma Yükümlülüğü

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri
sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere
Kanunun 10. maddesinde sayılan hususlarda
bilgi vermekle yükümlüdür

Tüm kişisel veri işleme 
şartlarına bağlı olarak 

aydınlatma yükümlülüğü 
yerine getirilmelidir  

İlgili kişinin 
talebine bağlı 

değildir

İspatı veri 
sorumlusuna 

aittir

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ 10.03.2018 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanmıştır.
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Veri Sorumluları Sicili

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye 
başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır
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28/1

28/2

Kanunun 16. maddesine göre 
Kurul tarafından objektif kriterler 
göz önüne alınarak kayıt 
zorunluluğuna istisna getirebilir

Kanunun 28. maddesinin 
birinci fıkrasında,  Kanun 
hükümlerinin 
uygulanmayacağı haller 
belirlenmiş olup, bu hallerde 
veri sorumluları siciline kayıt 
gerçekleştirilmeyecektir

Kanunun 28. maddesinin ikinci 
fıkrasında sayılan haller de veri 
sorumluları siciline kayıt 
yükümlülüğünden muaf 
tutulmuştur
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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU



Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
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6698 sayılı Kanunla verilen görevleri yerine 
getirmek üzere, idari ve mali özerkliğe sahip 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur

Kurum, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve 
Başkanlık teşkilatından oluşmaktadır

Kurul, Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görev 
ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında, bağımsız 
olarak yerine getirecek ve kullanacaktır

Başkanlık; görevlerini daire başkanlıkları 
şeklinde teşkilatlanan hizmet birimleri 
aracılığıyla yerine getirir



Kurul

Kurul Kurumun karar organıdır

Kurul, bu Kanunla ve diğer mevzuatla 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

Kurulun;

Beş üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi

İki üyesi sayın Cumhurbaşkanı

İki üyesi Bakanlar Kurulu tarafından seçilir.



FAALİYET VE ÇALIŞMALAR



TEMEL ÇALIŞMA ALANLARI

Kişisel verilerin, 
temel hak ve 

özgürlüklere uygun 
şekilde işlenmesini 

sağlamak, bu 
ikincil mevzuat 

oluşturmak

Kişisel verilerle 
ilgili haklarının ihlal 

edildiğini ileri 
sürenlerin 

şikayetlerini karara 
bağlamak.

Diğer kurum ve 
kuruluşlarca 

hazırlanan ve 
kişisel verilere 
ilişkin hüküm 

içeren mevzuat 
taslakları hakkında 

görüş̧ bildirmek.

Veri Sorumluları 
Sicilinin 

tutulmasını 
sağlamak.



MEVZUAT FAALİYETLERİ
Yö

n
et

m
e

lik
le

r Kurulun• Çalışma Usul ve Esasları

Kişisel• Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya
Anonim Hale Getirilmesi

Veri• Sorumluları Sicili

Kişisel• Verileri Koruma Uzmanlığı



MEVZUAT FAALİYETLERİ
Te

b
liğ

le
r

ve

İl
ke

 K
ar

ar
la

rı

Veri• sorumlusuna başvuru usul ve esasları

Aydınlatma• yükümlülüğünün yerine getirilmesinde
uyulacak usul ve esaslar

Özel• nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde veri
sorumlularınca alınması gereken yeterli önlemler

Rehberlik• hizmeti veren internet siteleri/uygulamalarda
kişisel verilerin korunmasına yönelik kurul kararı

Banko, gişe• , masa gibi hizmet alanlarında kişisel verilerin 
korunmasına yönelik kurul kararı



KURUL KARARLARI



YAYINLAR

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi rehberi

Kişisel veri güvenliği rehberi

Kişisel verilerin korunması kanuna ilişkin uygulama rehberi

Kişisel verilerin korunması kanunu hakkında sıkça sorulan sorular

16 ayrı bilgilendirme broşürü



TEŞEKKÜRLER


