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İNDEX & KÜNYE
KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI
KANUNUNDAN
KAYNAKLANAN
YÜKÜMLÜLÜKLER
n Kişisel verilere karşı gelişen tehditler, kişisel verilerin 

korunması hukukunun gerekliliğini de zorunlu kılmış 
ve ilk olarak Avrupa’da ortaya çıkan düzenlemeler, 
zamanla tüm dünyaya yayılmıştır.

GÜNEY AFRİKA! 
n Güney Afrika Bayrağında: kırmızı  kanı, mavi gökyüzünü, 

yeşil ülke topraklarını, siyah Afrikalı siyah halkı, 
beyaz  Avrupalı beyaz halkı, sarı altın ve diğer doğal 
kaynakları simgeler. Bayraktaki  ‘Y’  biçimi ise 2 ırkın 
birleşimini…

PERFORMANS TOPLUMU 
OLMAK! YA DA OLMAMAK! 
n Çalışkanlığın ve performansın ödüllendirildiği, 

tembelliğin hoş görülmediği bir toplumda (yani 
performans toplumunda!) insanlar ancak çalışarak 
kendilerini kanıtlayabilirler. Oysa toplumun refah 
düzeyi, çalışmayla geçen yaşam ve çalışma dışı zaman 
arasındaki oran ile ölçülmektedir.

DİjİTAL GELİŞMELER 
HIZ KESMİYOR!
n Kızılderililerin hayatlarında ilk defa demir raylar üzerinde 

giden kocaman siyah metal kutuları görünce neler 
hissettiklerini anlayabiliyor musunuz? Ya da bundan 
30-40 sene önce, değil cep telefonu normal telefonun 
bile pek çok evde olmadığını hatırlıyor musunuz? Bugün 
ise makineleşecek beyinlerden, uçabilen insansız 
araçlardan, 30-40 sene öncesine döndüğümüzde 
zihnimizin kabul edemeyeceği teknolojik gelişmelerden 
ve yeniliklerden bahsediyoruz...

EN TATLI ZEHİR…
n Kelime anlamı şeker kamışı, şeker pancarı veya nişasta 

bazlı ürünlerden elde edilen tatlı madde olsa da aynı 
zamanda şekerli gıda maddelerini yerken aldığımız 
tat, haz ve lezzeti düşünerek karşımızdakine güzel his 
ve duygularımızı anlatmak amacıyla kullandığımız bir 
kelime: ŞEKER… Oysa şeker tüketmenin uzun vadede 
sağlığımıza etkileri pek o kadar sevimli ve hoş değil…

NEDİR? 
n ALTIN ORAN NEDİR?
n FİBONACCİ DİZİSİ NEDİR?
n F1 ETKİSİ NEDİR?
n TETRAKROMASİ NEDİR?
n ETNOMERKEZCİLİK NEDİR?
n NEPOTİZM NEDİR?

YAPAY ZEKA İLE
YENİ ÇAĞ YOLCULUĞU
 n  Bugün artık sağlık alanında devrimler yaratan buluşlar 
ve teknolojik gelişmelerden insan gibi düşünen, konuşan, 
hisseden, satranç oynayan, şiir yazan, espri yapabilen zeki 
makinelerin devrine ulaşmış durumdayız... 

PAZARLAMANIN ABC’Sİ
n Plak şirketi, ünlü İngiliz rock grubu Beatles ile 

çalışmayı reddettiğinde şöyle bir açıklama yapmıştı: 
“Tarzlarından hiç hoşlanmadık. Onlardan çok daha 
iyi gruplar var.” The Beatles, tüm zamanların en çok 
dinlenen ve en çok satan albümleri sıralamasında hep 
ilk 10 da yer aldı. john Lennon, Paul McCartney, George 
Harrison, Ringo Starr efsanesi halen devam ediyor… 
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Elektronik ortamda 
tutulan verileri hukuki 
olarak korumaya yönelik 

oluşturulan Avrupa Konseyi’nin 108 
sayılı sözleşmesi, 1985’te yürürlüğe 
girmiştir. 
Türkiye’de ise kişisel verilerin 
korunması, 12 Eylül 2010’da yapılan 
referandum sonucunda açıkça anayasal 
bir hak olarak düzenlenmiş ve 7 Nisan 
2016 tarihli Resmi Gazete’de Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’nun 
(6698 sayılı Kanun) yayımlanması ile 
birlikte de yasal güvenceye kavuşmuştur. 
6698 sayılı Kanunun amacı, kişisel 
verilerin işlenmesinde başta özel 
hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin 
temel hak ve özgürlüklerini korumak 
ve ayrıca kişisel verileri işleyen gerçek 
ve tüzel kişilerin yükümlülükleri 
ile uyacakları usul ve esasları 
düzenlemektir.
6698 sayılı Kanunda kişisel veri, 
kimliği belirli veya belirlenebilir 
gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi 
şeklinde tanımlanırken bu Kanunun, 
söz konusu 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 
uygulanacağı hükme bağlanmış 
bulunmaktadır. 
Kişisel verilerin ilgili kişinin rızası 
olmaksızın hiçbir işleme tabi tutulması 
mümkün değildir. Söz konusu yasağa; 
verileri elde etme, toplama, bir araya 
getirme, elektronik veya fiziksel bir 
ortamda kaydetme, saklama, analiz 
etme ve üçüncü kişilere aktarmak da 
dahildir. 
6698 sayılı Kanunda bu amaçla 
birtakım yükümlülükler getirilmiş 
bulunmaktadır. 

6698 SAYILI KANUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Bu yükümlülükler: 
1. Kişisel verilerin sahibinin 
muvafakatini alma ve aydınlatma 
2. Kişisel verilerin güvenliğini sağlama 
3. Veri sorumluları siciline kayıt 
4. Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
kararlarını yerine getirme 
başlıkları altında toplanabilir. 

1. KİŞİSEL VERİLERİN SAHİBİNİN 
MUVAFAKATİNİ ALMA VE AYDINLATMA
6698 sayılı Kanunun 5/ 1 ve 6/ 2 
maddeleri uyarınca, kişisel verileri 
alacak kişi ya da kuruluşlar bakımından 
ilk yükümlülük muvafakat alma 
yükümlülüğüdür. Bu yükümlülüğün 

yerine getirilmiş sayılması için kişisel 
verilerin sahibine; verilerin alınması 
ve kullanılması sürecine ilişkin detaylı 
bilgiler verilmeli, tüm talep hakları 
anlatılmalı ve nihayet muhatabın açık 
rızasını verdiği iş ve işlemler tek tek 
sayılmalıdır. 

(a) Verilmesi zorunlu bilgiler
Öncelikle veri sahibine aşağıdaki 
bilgilerin eksiksiz bir biçimde verilmesi 
gerekmektedir. 
l Veri sorumlusunun ve temsilcisinin 
kimliği
l Kişisel verilerin hangi amaçla 
işleneceği 
l İşlenen kişisel verilerin kimlere ve 
hangi amaçla aktarılabileceği
l Kişisel veri toplamanın yöntem ve 
hukuki sebebi
l Kanunun 11 inci maddesinde sayılan 
diğer haklardır. 

(b) Talep hakları
Yukarıda aktarılan bilgilere ilave 
olarak veri sahibinin aşağıda belirtilen 
hakları konusunda da aydınlatılması 
gerekmektedir.
l Veri sorumlusuna başvurarak veri 
sahibi ile ilgili kişisel verilerin işlenip 
işlenmediğini öğrenme 
l Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin 
bilgi talep etme
l Kişisel verilerin işlenme amacını 
ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme
l Yurt içinde veya yurt dışında kişisel 
verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri 
bilme
l Kişisel verilerin eksik veya yanlış 
işlenmiş olması hâlinde bunların 
düzeltilmesini isteme
l Kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme
l 6698 sayılı Kanunun 11. 
maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca 
yapılan işlemlerin, kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme
l İşlenen verilerin münhasıran 
otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 
edilmesi suretiyle kendi aleyhine bir 
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
l Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak 
işlenmesi sebebiyle veri sahibinin 
zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme
Aydınlatma yükümlülüğü, veri sahibi 
tarafından verilerin sunulması 
aşamasında yani verilerin kullanıma 
ilişkin olarak verinin elde edildiği 
sırada yerine getirilir. Veriler elde 
edildikten sonraki süreçte 6698 

E

KİŞİSEL VERİLERE KARŞI gELİŞEN 
TEHDİTLER, KİŞİSEL VERİLERİN 

KORUNMASI HUKUKUNUN 
gEREKLİLİğİNİ DE zORUNLU 

KILMIŞ VE İLK OLARAK AVRUpA’DA 
ORTAYA çIKAN DÜzENLEMELER, 

zAMANLA TÜM DÜNYAYA 
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sayılı Kanunun 11. maddesi 
çerçevesinde veri sahibinin bilgi 
talep etmesi halinde, veri sorumlusu 
tarafından en geç 30 gün içinde 
aydınlatma yükümlülüğü yerine 
getirilir; ancak bu yükümlülük 6698 
sayılı Kanun uyarınca yayım tarihinde 
değil, 7 Ekim 2016 tarihinden 
itibaren doğmuştur. Bununla birlikte 
halen Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
tarafından ikincil mevzuatın yürürlüğe 
konulması beklenilmektedir. 

(c) Açık Rıza
Veri sahibine yapılan bilgilendirme 
sonrasında açık rızasının alınması 
gerekmektedir. Veri sahibinin tarafına 
ait her türlü kişisel verinin; 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 hale 
getirilmesi, sınıflandırılması ya da 
kullanılmasının engellenmesi gibi 
veriler üzerinde gerçekleştirilen her 
türlü işlemin yapılması konularında; 
kişisel verilerinin işlenmesine, anonim 
hale getirilmesine, kişisel verileriyle 
istatistiki çalışma yapılmasına, 
bunların kamuyla ya da idare ile 
paylaşılmasına açık rıza vermesi 
halinde, açık rıza metninde sayılan 
işlemlerin yapılması mümkün hale 
gelebilecektir. 

(d) Muvafakatin alınma süresi
Kişisel verinin elde edildiği sırada 
muvafakat alınmalıdır. 

2. KİŞİSEL VERİLERİN gÜVENLİğİNİ 
SAğLAMA
6698 sayılı Kanunun 12. maddesi 
uyarınca, veri sorumlusu:
l Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 
işlenmesini önlemek
l Kişisel verilere hukuka aykırı olarak 
erişilmesini önlemek
l Kişisel verilerin muhafazasını 
sağlamak amacıyla uygun güvenlik 
düzeyini temin etmeye yönelik gerekli 
her türlü teknik ve idari tedbirleri 
almak
l Şirkette, 6698 sayılı Kanunun 
hükümlerinin uygulanmasını sağlamak 
amacıyla gerekli denetimleri yapmak 
veya yaptırmak zorundadır. 
Veri güvenliğinin sağlanması 
yükümlülüğü herkes açısından 6698 
sayılı Kanunun yayım tarihi olan 7 
Nisan 2016 tarihinden itibaren 
doğmuştur. 

3. VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT
6698 sayılı Kanunun 16. maddesi 
uyarınca Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu’na aşağıdaki hususları içeren 
bildirim yapılmak suretiyle kaydolunur:
l Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin 
kimlik ve adres bilgileri
l Kişisel verilerin hangi amaçla 
işleneceği
l Veri konusu kişi grubu ve grupları 
ile bu kişilere ait veri kategorileri 
hakkındaki açıklamalar
l Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı 
veya alıcı grupları
l Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen 
kişisel veriler
l Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan 
tedbirler

l Kişisel verilerin işlendikleri amaç için 
gerekli olan azami süre
Bu yükümlülük 7 Ekim 
2016 tarihinden itibaren doğmuştur. 
Bildirilen konularda değişiklik olması 
halinde derhal Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu Başkanlığı’na bildirimde 
bulunulacaktır. Bununla birlikte bu 
yazının yayımlandığı tarih itibariyle 
söz konusu sicile kayıt işlemlerinin 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
tarafından başlatıldığına ilişkin bilgi 
henüz kamuoyuyla paylaşılmamıştır. 
Bununla birlikte daha önce işaret 
ettiğimiz gibi Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu tarafından ikincil mevzuatın 
yürürlüğe konulması ve gerekli 
altyapı hazırlıklarının tamamlanması 
beklenilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU 
KARARLARINI YERİNE gETİRME 
YÜKÜMLÜLÜğÜ
6698 sayılı Kanunun 15. maddesi 
uyarınca, Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu resen veya şikayet üzerine 
inceleme yapmak isteyebilir.
Bu inceleme sonucunda kişilik 
haklarının ihlalinin varlığının 
anlaşılması hâlinde söz konusu kurul, 
tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri 
sorumlusu tarafından giderilmesine 
karar vererek ilgililere tebliğ eder. 
Bu karar yerine getirilmelidir. 
Veri sorumlusu, Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun inceleme konusuyla ilgili 
istemiş olduğu bilgi ve belgeleri 
15 gün içinde göndermek zorundadır. 
Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun kararları 30 gün içinde 
yerine getirilir.


