
KVKK TARAFINDAN YAYIMLANAN DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
KILAVUZUNA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOKTALAR

 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu gereğince veri sorumluları birçok yükümlülük altına girmiştir. Bu 

yükümlülükler genel olarak, ilgiliyi aydınlatma yükümlülüğü, gerektiği 

durumlarda ilgiliden açık rıza alınması, envanter oluşturulması ve veri sicil 

kaydının oluşturulması olarak sayılabilir. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 

halinde kurum tarafından KVKK m.18’de belirtilen idari para cezaları verilecektir. 

Bu hususta Kişisel Verilerin Korunması Kurumu veri sorumlularına, veri 

işleyenlere ve bu alanda çalışan danışmanlara 12 Mayıs 2020 tarihinde “Doğru 

Bilinen Yanlışlar” adlı doküman ile yol göstermeyi amaçlamıştır. AEC Partners 

olarak dokümanda yer alan bazı önemli hususları sizler için derledik.

Doğru Bilinen Yanlışlar

Bilgi Notu

Tüzel kişiler veri sorumlusu 
belirlemelidir.

Tüzel kişilerin veri sorumlusu belirlemesi 
mümkün değildir. Zira tüzel kişilikte veri 
sorumlusu, tüzel kişiliğin bizzat 
kendisidir.
Tüzel kişilik, Kanunun uygulanması 
bakımından bir veya birden fazla kişiyi 
görevlendirebilir.

Bakanlıklar veri sorumlusu 
belirlemelidir.

Kamu kurum ve kuruluşunun veya kamu 
kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşunun bir veri sorumlusu 
belirlemesi durumu söz konusu değildir. 
Bu kurumlar bizzat veri sorumlusudur.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR DOĞRUSU
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Şirketler topluluğunda bulunan
her şirket veri sorumlusudur.

Şirketin veri sorumlusu olup olmadığının 
tespiti için Kanunda öngörülen üç 
unsurun varlığı incelenmelidir. Buna göre 
bağlı şirketlerin her biri, kişisel veri 
işleme amaç ve vasıtalarını kendileri 
belirliyorsa ve bir veri kayıt sisteminin 
kurulmasından ve yönetilmesinden 
sorumlularsa veri sorumlusu sayılırlar.

Şirket çalışanları ve şirketin alt 
birimleri veri işleyendir.

Kanunda “veri işleyen”; veri 
sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak 
onun adına kişisel verileri işleyen gerçek 
veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Veri 
işleyen mutlaka veri sorumlusunun 
bünyesi dışında olmalıdır. Çalışanları ve 
alt birimleri veri işleyen değildir.

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

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.

Açık rıza metinleri imha edilmez. Açık rıza metinleri imha edilmelidir.
Açık rıza metinlerinin saklanma süresi 
kanunda öngörülmediğinden veri 
sorumlusu, makul süreyi kendisi 
belirlemelidir.

Alışveriş sırasında “kişisel 
verilerimin işlenmesini ve 
paylaşılmasını kabul ediyorum” 
şeklinde rıza alınabilir.

Açık rızadan bahsedebilmek için rıza;
- Belirli bir konuya ilişkin olmalı
- Bilgilendirilmeye dayanmalı
- Özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Kişisel sağlık verileri, veri 
sorumlusunun meşru menfaati 
kapsamında işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel veri olan sağlık 
verileri Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu madde 6’da belirtilen şartlar 
kapsamında işlenebilir.
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Cinsiyet özel nitelikli kişisel veridir. Özle nitelikli kişisel veriler Kanunun 6. 
maddesinde sınırlı sayma yöntemiyle 
belirlenmiş olup bunlar içerisinde kişinin 
cinsiyeti sayılmamıştır. Özel nitelikli veri 
olarak cinsel hayata ilişkin bilgiler 
sayılmış olup cinsiyet bu bilgilerden 
sayılmamaktadır.

Yurtdışı veri aktarımında ilgili kişinin 
açık rızasının olması durumunda 
taahhütname imzalanmalıdır.

Açık rızanın olduğu durumlarda 
taahhütname olmaksızın yurtdışı veri 
aktarımı yapılabilir. Açık rıza olmaması 
durumundaysa, Kanunun 9. maddesi 
hükümlerine göre aktarım yapılmalıdır.

Yurtdışında yerleşik olan veri 
sorumluları sicile kayıt olmak 
zorunda değildir.

2019/387 sayılı Kararda, yurt dışında 
yerleşik olan tüm veri sorumlularının 
Sicile kayıt yükümlülüğü olduğu hükmü 
bulunmaktadır. Yani mali bilanço ya da 
çalışan sayısı kriterine bakılmaksızın 
hepsini kapsamaktadır. 

Aydınlatma metinlerinde saklama 
süreleri yer almalıdır.

Metinlerde saklama süresinin yer alması 
zorunlu olmamakla birlikte isteğe bağlı 
olarak belirtilebilecektir.

Kişisel veriler ilgili kişinin kendisi 
tarafından alenileştirilmiş ise veri 
sorumlusu bu kişisel verileri 
herhangi bir amaçla işleyebilecektir.

İlgili kişinin kendisi tarafından 
alenileştirilmiş kişisel veriler, sadece ilgili 
kişinin alenileştirme amacı 
doğrultusunda işlenebilecektir.

Veri işleyen tarafından veri işleme 
faaliyeti kapsamında bir ihlal 
gerçekleştiğinde, veri işleyen 
sorumludur.

İhlalin veri sorumlusu veya veri işleyen 
tarafından gerçekleşip 
gerçekleşmediğine bakılmaksızın, Kanun 
sorumluluğu veri sorumlusuna 
yüklemiştir.
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Avukatlar KVKK kapsamında 
değildir.

Avukatlar, sadece Sicile kayıt 
yükümlülüğünden istisna tutulmuştur. 
Dolayısıyla Kanun avukatlar için, diğer 
hükümleriyle uygulanmaya devam 
edecektir.

Vakıf üniversiteleri tüzel kişiler 
bölümünden sicile kaydını 
gerçekleştirebilir.

Anayasanın 130. maddesi ile Vakıf 
Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 
5. maddesi gereği vakıf üniversiteleri 
kamu tüzel kişiliğini haizdir. Bu nedenle 
yurt içinde yerleşik tüzel/gerçek kişi 
bölümünden değil “kamu kurum ve 
kuruluşları” bölümünden Sicile kaydını 
gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

Veri sorumlusu, kişisel verilerin 
doğru ve güncel olması için 
periyodik controller yapılmalıdır. 

Kural olarak ilgili kişinin verilerini 
periyodik olarak güncellemek gibi bir 
zorunluluğu bulunmamakla birlikte ilgili 
kişinin temel hak ve özgürlüklerini 
önemli ölçüde etkileyebilecek veri işleme 
faaliyetleri bakımından bu bilgilerin 
doğru ve gerektiğinde güncel olması için 
veri sorumlusu gereken özeni 
göstermelidir.

Veri sorumlusu olan herkesin 
envanter sorumluluğu vardır.

Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna 
olan veri sorumlularının kişisel veri 
işleme envanteri hazırlama zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu 
kimselerin envanteri hazırlamaları kurum 
tarafından önerilmektedir. 

Fiili olarak kullanılmayan sadece 
depolama amacıyla dosya halinde 
bilgisayarda kişisel verilerin 
tutulması kişisel veri işlemesi 
kapsamında değildir.

Madde 3 kapsamında sadece depolama 
yapılsa dahi bu veriler kanun 
kapsamındadır.
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Özel nitelikli kişisel veri olan sağlık 
verileri Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu madde 6’da belirtilen şartlar 
kapsamında işlenebilir.

Her türlü kişisel bilgiyi içeren belge 
kanun kapsamında kişisel veridir.

Manuel yolla ya da bir kağıt parçasına 
gelişigüzel yazılan ad soyad ve telefon 
bilgileri kişisel veri sayılmaz. Bu bilgiler 
bir veri kayıt sisteminin parçası olarak 
yani belirli kriterlere göre işleniyorsa 
kişisel veri sayılırlar.

Aydınlatma metinleri hakkında 
ilgililerin doğrudan yeni bir linke 
yönlendirilmesi katmanlı aydınlatma 
niteliğindedir.

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.

Otomatik olmayan yollarla kişisel 
veri işlenmesi, tamamen Kanun 
kapsamı dışındadır

Otomatik olmayan yolla veri işleme bir 
veri kayıt sisteminin parçası olarak 
gerçekleştiriliyorsa bu durumda söz 
konusu veri işleme faaliyeti de Kanun 
kapsamında kabul edilmektedir. 

Kişisel veriler anonim hale 
getirilmekle niteliklerini 
kaybetmezler.

Anonim hale getirilmiş veriler kişisel veri 
niteliğini kaybetmektedir. 

Kişisel veriler açık rıza alınmadan 
işlenemezler.

Kanunun 5. ve 6. maddelerinde kişisel 
veri işleme faaliyeti öngörülmüş 
şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili 
kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel 
verilerinin işlenmesi mümkündür. 
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Kişisel sağlık verileri m.5’te sayılan 
şartlara uygun olarak işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel veri olan sağlık 
verileri yalnızca m.6’da sayılan 
durumlarda işlenebilir.

Kişisel sağlık verileri veri 
sorumlusunun meşru menfaati 
kapsamında işlenebilir.

Kanunun 6. Maddesinde meşru menfaat 
halinde özel nitelikli kişisel verilerin 
işlenebileceği düzenlenememiştir. 

İlgili kişinin, kişisel verilerinin 
silinmesini veya yok edilmesini 
talep etmesi halinde kişisel veriler 
derhal silinmelidir.

Veri sorumluları, bu talebi her koşulda 
yerine getirmek zorunda değildir.
Talep halinde veri sorumlusu, öncelikle 
kişisel verileri işleme şartlarının 
tamamının ortadan kalkıp kalkmadığına 
bakmalı, herhangi bir işleme şartı 
bulunmuyorsa silinmeli, yok edilmeli 
veya anonim hale getirilmelidir. 

Açık rıza yalnızca yazılı olarak 
alınabilir.

Açık rıza sözlü, yazılı, elektronik ortam 
vb. yöntemlerle alınabilir. Ancak açık 
rızanın alındığı konusundaki ispat 
yükümlülüğü veri sorumlusuna aittir. 

Kişinin kendisi tarafından 
alenileştirilen veriler herhangi bir 
amaçla işlenebilir.

Veri sorumlusunca, ilgili kişinin kendisi 
tarafından alenileştirilmiş kişisel 
verilerinin işlenebilmesi için, verilerin ait 
olduğu kişi tarafından hangi amaçla 
alenileştirdiğini değerlendirmek gerekir. 

Verinin kanunlarda açıkça 
öngörülmesi nedeniyle işlenmesi 
halinde yapılan faaliyet kanun 
kapsamında değildir.

Kişisel verilerin kanunlarda açıkça 
öngörülmesi şartına dayanarak 
işlenmesi, bu faaliyetin 6698 sayılı 
Kanundan istisna olmasını gerektirmez. 
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İlgili kişiler veri sorumlusuna 
başvurmadan doğrudan Kurula 
şikayette bulunabilir.

Veri sorumlusuna başvuru yolu 
tüketilmeden Kurula şikayet yoluna 
gidilemez. 

İlgili kişi şikayetini her şekilde 
Kurula iletebilir.

Şikayet başvuruları, 3071 sayılı Dilekçe 
Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 
çerçevesinde ıslak imzalı Kuruma 
ulaştırılabilir veya Kurumun internet 
sayfasında yer alan şikayet modülü 
kullanılarak başvuru yapılabilir. 

Kişisel veri envanteri VERBİS’e 
yüklenmelidir.

Kişisel veri envanterinin VERBİS’e 
yüklenmesi söz konusu değildir.

Veri sorumlularının hazırlamış 
olduğu kişisel veri işleme envanteri 
ile kişisel veri saklama ve imha 
politikası denetime tabi değildir.

Kanunun 15. maddesine göre Kurulun, 
şikayet üzerine veya ihlal iddiasını 
öğrenmesi durumunda re’sen görev 
alanına giren konularda gerekli 
incelemeyi yapma yetkisi vardır. 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi 
şartına dayanarak veri işlenmesi 
halinde aydınlatma yükümlülüğü 
yerine getirilmek zorunda değildir.

Kişisel veri işleme faaliyeti kanunlarda 
açıkça öngörülse bile veri sorumlusunca 
ilgili kişilere yönelik aydınlatma 
yükümlülüğü yerine getirilmelidir. 

Kişisel verilerin kanuni olmayan 
yollarla başkaları tarafından elde 
edilmesi durumunda veri 
sorumlusu, durumu her zaman 
kurula bildirebilir.

Kurulun 2019/10 sayılı Kararına göre, veri 
sorumlusu, veri ihlalini öğrendiği 
tarihten itibaren gecikmeksizin ve en 
geç 72 saat içerisinde “Kişisel Veri İhlal 
Bildirim Formu” nu kullanarak ihlali 
Kurula bildirmelidir.
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Yeni Yol Caddesi No:3 Nurol Tower Kat:10 D:1009 Şişli/İstanbul

(212) 234 97 28

kvkk@aecdanismanlik.com

www.aecdanismanlik.com

Kamu kurumları irtibat kişisi 
belirlemek zorunda değildir.

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 veri envanterinde saklama 
süreleri gösterilmek zorunda 
değildir.

Saklama süreleri envanterde 
belirtilmelidir.
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