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569E sayıll Kişisel verilerin Korunmasr Kanunu kapsamlnda 8€tirilmiş o|an ü,iikumlüıükler dolayısıyla,
i|eride oluşabilecek mağduriyetlerc sebebiyel verilmemesi açısından özellikl€ Ve.i sorum|ulan sicili'ne
kayıt, üyeleriniz nezdinde önem arz eden yalkümlülilkler içermektedir.

Kanunu uygulamskla göİevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu i|€ yaPılan görüşm€ ve yazışmalar
neticesinde, pek çok gerçek v€ tijze| kişi tscirin halen VERBis'e kayıt yukümlülüğiinü yerine getirmediği, bu
yukumlül0ğün yerine gelirilmemesi halinde söz konu!u olabi|ecek cezaiyapttnmlar ile 8enel olarak kanun|a
veri §orumlulaııns getiri|en diğ€ı yükümlulükleı konulerında, üyelerinizin bilgilendirilmesi önem arz
etınektediı, Bu kapsamda l(işisel verileri koruma kurumu'nun bir ömeğielde yeı alan yazüsünda da bclirtilen
hususlaİ hakkında uyelerinize gerekli bilgi|endirmenin yapılması 8e.ekmckedir.

I(işisel verileri koruma kırrulu'nun hazırlamış olduğu "Iş Dilnyasü için kişisel veril€ıin korunması
kanunu'na uyum kılavuzu" aşağldaki adresten ve web sayfamzda bulunan mevzuat biiliirnilnden
ulaşbiIininiz.

hnps://wwı,v.tobb.oıg.ts/HukukMusavirligi/DocumentsMevzuat/lo-6-20|9 l4-16-6,ldt

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.
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Konu ilş Düntasl için 669ıl sa!ıll l\anunun

(letildiği Yükümlülüklere Il!!ım K,la\uZu

rC
KIŞISEL VlaRILtjR l KoRt]N4n KtüRt|]\.1( 1

ltf i Ydnctimi l)airesi Başkanlıgl

.J.ti 05,]0 ı9

ll,RKiYE ()DI\LAR Vt] l]oRSAl.AR l]jRI_iĞİ
f)ırnrluplnar BuI\ arı \o]]5]

(!rrL=:M r\NKAR.,\

ll8i: lE 02 20l9larih \c J92t sa\ıll }azlmll,

llgide kat,ütlı !azımlzda. 6698 sa\ıll Kışısel Verilerin Korunmasü Kanunu ite
geıirilmiş olan )ükümlülükler do]a!ısı)la. ileride oluşabilecek magduri}ctIere sebebi)et
verilmcmesi açlsIndan özellikle VERBiS-e ka},ıı yükiimlülügü \,e bu }ükümlülüğün )crine
getirilmemesi halinde stiz konırsu olabilecek cezal yaptlnmlaı iıe genel otcrak 6698 sa}llı
Kanunla veri sorumlularına getirilen diğeİ !ükümlülükler konusunda Birliğinize baİlı oda
ve borsalara. laralınüzca bilgiIendirme }apllmasl ve sii7 konusu oda ve borsalarca da kcndi
iilelerinin bilgilendirilmeslnin saglannra5lnün irnem arz cıtiği belirliImişli.

söz konusu !azının Birliginiz laral]ndan dıJ\urulması akabinde. Blrliğinize hallt
odalar jle bu odalara bağlı ü\elcr tarafindan Kuııımumuza çok s3yıda giirüş \,e dncriler
ilcıilmişlır Bu dnerilerde gcnellikle.6698 sayıll Kanunla geıirilen \ükirmlülükler konusunda
1apılan söz konusu bJl,]iı.ndirmenIn önem]j olduğu belinilmekle birlikte ölellllle işlcımcler
\e işü'er]eri için gerek kanunla gclirilen \iikümlülükler 8erekse dc kanuna u\tım sül.cinde
gerçckleştirilmesi gerekcnler konusunda Kuİuıİunuzca bir kılavuz hazırlanarak
pa\ laşl]masI konusunda talcpIcİ i]elilmiştir

Bilindiği üizeİe 1haliyeıleri kapsamında'l'ürkilede kişiscl lcri işlcmekıe oıan ıüm
gerçek ve tüzel kişiler için bazl !,ükümlülükler getircn 6698 sayllı Kişisel Verilcrin
Korunması Kanunu (Kanun) 07 04:0l6 laİihli le ]9677 sa\ü]ü Rcsmi ca2cıe'de
!a! |ünIanarak } ürürlüğe girmışlir,

Kanunun "Tanlmlar'başlıkll ] üncü maddesindc leri srrrumlusu: Kirıcl Ia]-ilüin
jŞl.ü,k Lın]oçl4lünü ye ı,ıııııtılortnt helirla|ln, leri ku) İi!te,rünn kıırıılınosııı]un ıc
!ö aüilnıesinıleh,iorıınlu olun gerçtk ıeı,.ü Iıü.al kisi" olaftk.kişisc] \,cri işlcme ise: ',(i.ıi§"/
vril!rin ldnuünen Ieı,u k]lnüen otır,llılik ü,lan 1a ılu hcrhungi hir ftri k ı,üı \isülnfuIn
purlıııı ol»ıok kı4,ılıllıı oıonıuıik olnulıı,1 .|ol1.o,1ı1 elılv !.lilnüe\i, ku.rdaı!ilü!si,
ılery annu:ı. ],]uhııla:ıı !ılil,ne\i, .l!ği}üirülnı?\i, 1eni,len ılu:ınlen»ıııi lqklunüna.ıı,
ııkııırılıııusı ıleırılınnıısı clıle .lilebilir hilc x.ıirilmeİi \ ünI lllnülD ılüllu ]u ılıI
kııllunılnııı.çının eülgellaıüüt\i gihi ı!|illr ü1:!rind" grçıkleşıiilu har turlıı iş/cr|i' olarak
1anımlanml§llr.

Bu belgc, 5070 sayiİ Elektİonik lD2. Keoununı gör€ Güvenli El€ktİonik lDzı ile imz.lınDışhİ.

Nasuh 
^lal 
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kanunun il üncü maddcsinde kişisel\cri işlenme5iesnasında u)uImast gereken temel
esaslar belirlenmiş. 5 jnci maddesinde kişıscl lerilcrin işlcnmc şarıIan.6 ncı maddcsindc
öz€l nııelikli kişisel \eriler re işleırmc şarllan 7 ncı maddesinde lişisel rerilerin silinmesi.

1oi cdilmesi ve!,a anonim hale geıirilmesi.8 inci maddesinde kişisel \cril.rin )un içindc
aktarlmı. 9 uncu maddesinde !,urt dlşlna aktanmı. l0 uncu lnaddesindc a)dlnlatıİa

)üliümlülügü. l] nci maddcsinde \cri gü\enliği lcdbiİleri alma !ukümlülüsü l6 ncı
,naddcsinde isc Vcri Sorumluları Siciline la} ıı ! ükümlüIüğü geıireD hüliürnlcr
düzenlcnmiştir

A)nciı siiz konusu mirdde meıinlerinin u)gulannaslİa }önelik olmiık iizerc

1önetmelikler. ı.bligler, ilke karallar|. Kurul laradan, rehbcrler. kıIavuzlar \e broşiirler de

Kurul ıaratlndan hazırlanarak il8ili onamlarda du}urulmuştur

Başkanlr!ümızca 1apıIan değerlendirmc sonucunda_ halihazlrda ülkcİ]izde lhali)c(
göstercn pek çok şirkeıin 669t sa),ıll Kişisel Verilcrin Korunmasü Kanunu i]c geıiri]n]iş olan

ha§ta Veri Sorıımlııları siciI Bilgi sisıemine ka)üı }iilijmIülüğü olmak iiltre kişiscl \cri
işleme .n\anteri hazırlanmasl. kişisel \eri saklama \e iınha poliıiİası hazürlınmasl.
a!,dünlatma )ülümlülüğünün !€rine gelirilmesi \e ilgi]i kişilcnn başlı.ırularına cerap
rerilmesi gibi !ükümliilükler konusunda dcla!lı bilgi sahibi olmadığl dcgcrlcndirildiğindcn
bu lonuda bir kılavuz hazırlanmüş oIup ckle },er almaLtadür.

t]u kapsamda. il.rlde oluŞabilecek mağdurireıleİc sebebi)el veri]mcnıesi açüsından

669E sa!llı Kanunla \crı sorlrmlulanna geıiİilen !ükümlülükler konusunda. ekli klla\Uz
aracıltğüt'la. Birliğinize bağlı oda \'e borsalara tarallnızca bilgilendirmc yapülmasü \c §öl

konusu oda \e borsalarca da kcndi üt-eterinin İziksel leAe\a §cb onalnında

bilgiıendirilmesinin sağlanmasıntn öncm arz etıiEi dcücrlendiİiImişlir

a_

Proi Dr Faruk BIL
Başkan

Ek, İş Dünyası İçin KVKK't,a U},um Kılavuzıı

Bu belg., 5070 sıy ı El€ktronik imza KAnununı göre Güv€Dli El€ktİonik lmzr ite imzalAnmlşhr.

Nasuh 
^\a. 
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lş DüNYAsl lçlN Klşls€[ vERitERlN KoRuNMAsl lGNuNuNA uYuM (l[Avuzu
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VERILERIN KORUNMASI
KANUNUNA UYUM

KILAVUZU

Bu belge, 5o7o say r Eiektİonik İmz. Kanununa göre Güvenli f,lektronik lrlu, ile imzılatrmışnİ.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu sayfa 1



iş oüNYAS| içiN Kişi5EI vERiIERiN KoRuNMAsl KANuNUNA uYuM KItAvUzu

özEL sf,KTöRDE FAALiYET GöSTEREN ANoNiM ŞiRKET, LiMiTED ŞiRKET,
sERBEST vESLEK ERBABı, ŞAHts ŞIRKETi, ORTAKL|KLAR t'e cERçEK KiŞi
GİBİ iŞLETMELER ve iŞYERLERi iÇiN KiŞisEL VERiLERiN KORUNMASI
KANUNUNA UYUtl KILAVUZU

KIŞlSEL VERlLERl KoRUMA KURUMU

ADRES:Nasuh Akar Mahallesi l407 sokakNo: 4 Çankaya / ANKARA

TEl-EFoN:-90 ]1] 2l6 §o 50 \ı'I ı] {"§kttlB.rk

Bu belg€, 5070 sayülı Elektronik lmzı Kanununı giiİ€ Güvenli f,lektronik lmza ile iDzılınmrşhr.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Sayfa 2



iş DüNYASl lçiN XişisEL vERil,ERiN KoRUNMAsl KANUNuNA UYUM KlLAVUzu
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Bu belge,5070 s.yü Elektİonik iİtrz! Kıtrutrunı gör€ Gİvenli El€ktronik İEzı il€ imzılınmıştıİ.

Kişiseı Verileri Koruma Kurumıl sayfa 3



iŞ oüNYAsl lçlN xlşlsEl VERl[ERlN xoRuNMAsl KANuNUNA uYuM Kl[AVuzu

öZEL sEKTöRDE FAALiYET GösTERf,N ANoNiM ŞiRKET, Lil!ıiTED şiRKET,
sERBEsT MEsLEK ERBABI, ŞAHıs ŞiRKETi. oRTAKLtKL^R re GERçEK KiŞİ

GİBİ İŞLETüYELER re iŞYERLERi İÇiN
KİŞİsEL vERİLERiN KoRUNMAsI KANUNUNA UYUM KILAVUZLr

'ttirkiye Cutnhııriyeti Anayasasında 20l0 ytlünda }apıIan değlşiklikle kişisel venlerin
korunmaslnı isıeme hakkı lemel hak ve iizgürlük olarak anayasal 8üvence ahüna alınmıştır Söz
konusıı Anayasa maddcsinde. kişise] \enlerin korırnmasüyla lI8ıli detayll düzen]emclerin kanunla
yapılacağl bellnilmişıir Bıı kapsamda 6698 sa}ılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan
2016larihli 29677 sayılı Resmi Gazel€de yayümlanarak },ürürlüğe girmiştjı

t) ciRiŞ

Ciinümiizde kamu kurum ve kuruluşlan, kamu kurumu nlte]iğindekl meslek kuruluşları.
anonirn şirkeller, limited şirkeller. komdndi1 şiİketleı ış orıaklıklan, koopcraıifler, biılikler, şahıs
şirketlefi, geİçek kişi tacirler, işlelrneler, demekleı vakıflar. sendikalar gibi birçok birim. kurum
ve kuruluş günlük faali!,eıleri çefçevesinde gerçek kişilere alı çeşit|i bilgiler elde edebilmekıedir
EIde edilcn bu bil8iler, bilişim teknolojilerinde ),aşanan gelişmelerin de etkisitle kolaylıkla
işlenebilmcktc ve üçüncü kişilere aktanlabilmekıedir.

Bu bilgiler arasünda gtttikçe anan ölçüde kişisel \,eriterin de yer almasl. söz konusu verilerin
korunması ihtiyacını gündeme gelirmiş olup Kişisel Verilerin Korunıİıasl Kanununun öncmi de
buna palalcl olarak bir hayli anmış!ür. Kişise| verllerin lorunmasr. temelde verile.in değil_ bu
kişisel venlerin ilişkill olduğu kişilerin korunfuasını amaçlanaktadr.

Anayasal 8üvence allına alünmış olan kişisel verllerin korunmasını isteme hakklnın
düzenlemeyi amaçlaran "Kişisc| Veri|erin Korunmast Kanunu Tasansı" 26 Aralık 20|4 ıarihinde
TBMM Başkanllğlna sunulmuş.24 Maİı 20l6 tarihinde TBMM de kabul edilip kaİtunlaşmış olup
669E sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu adı iIe 7 Nisan 2016 tafihli 29677 sayülü Resmi
Gazeıede J aylmlanarak yürürlüğe girmişıiİ,

2) KiŞİsEL VERiLERİN KORUNMAsI KANUNUNUN A§rACı VE KAPsAjttI

Kanunun amacı. kişisel verilerin jşIenmesinin disiplin altüna alınmasr ve Anayasada
öngörülen başta özel hayatln gizliliği olmak ilzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır
Ka.nun il€ son yıllarda önem kazanan, kişinin mahİerniyctinin korutnası ile ven güvenliğinjn
saglanmasl ve ktşisel Verileri işIe}en gerçek ve lüzcl kişilenn liikiimlülükleri lle uyacaklan usul
ve esaslan dirzenlemek!ir.

Bu belge, 5070 ssyü El€ktİonik Imz. I(anununı göfe Güv€trli Elektronik imzı ile imza|anmlşhr.

Klşıse]Veri]eri Koruma Rurumıı sayfa 4



lş DüNYAsl içiN KlşisE|- vERi[ERiN KoRuNMA5| KA uNuNA uYuM (l[Avuzu

Kanırnla. kişisel verilerin sınırsız b|çimde ve Belişigüzel toplanmasıntn, t'etlisiz iişilerin
erişimine açılmaslnın. açlklanmasl veya amaç dışı ya da kötüye kullanıml sonucu kişilik
haklannln ihlal edilmesinin dnüne geçi]rnesi amaçlanmaktadır

Kanunun kapsamı. kişisel verilefi |şlenen geıçek kişiler ile bıı verileri lamamen veva kısmen
olomalik olan ya da herhaıgi bir veri kayı[ sisteminin parçasl olmak kaydıyla otomatik olmayan
yoilarla işleyen gerçek ve ıüzel kişile. hakkında uygulanacaktır.

J) KiŞisEL vERİLERiN KoRUNMAsI KANUNU TEMtrL KAvRAMLAR

Kişise] Verilerin Korunması Kanununrrn iş dünyasına etkileri, gcıirdigj yükümlülükIer ve
haklar ile ilgili bilgi sahibi olmak jçin öncellkle, Kanunla getirilmiŞ bazl kavramlarl
değerlendirmek gerekir

JJ!_KıŞisel 
''eri

Kanunda "kişisel veri" kavlaml, kirnliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişıye ilişkin her
tülü bilgi olatak tanımlanmlştüİ Buna göre, kişisel veriden söz edebilmek için, verinin blr gerçek

kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da beliİlenebiliİ nitellkte olması geİekmekıedir-

Bir kişinin belitli veya belirlenebilir olmasl, mevcut verilerle yola çıkaİak doğrudan veya
başka verilerle biıleşıireİek dolaylı olafak herhangi bir şekilde bır gerçek kişiyle ilişkilendiİilrnesi
suretiy]e o kişinin 1anımlaJısbilir olmasüdl.

Kişisel veri, bir kişinin kiirliği, cınik kökcni, fiziksel dzellikleri_ sağIlk, eğitim. ısıihdam
durumu, cinsel eğilimi, aile hayatı, yapng! haberleşmele1 adresi, kredi karıl bilgisi, düşünce ve
inançlan. demeİ, vakıf ya da sendika üyelikleri, alüşverlş alışkanlüklan. t€lefbİı numarasl. motorlu
ıaşül plakast, sosyal güvenlik nrımaras|. pasapon numarast. özgeçmiş, resim, görünlü te ses

kayltlan. parmak izleri,8enetik bilgiler 8ibi şahsi. mcslcki ve ai|evi özelliklcrini gösteren. o bireyi
diğer bireylerden ayırmaya ve niteliklerini o(aya koyrnaya yarayan hef türlü bilgidir.

Kanıında "kişisel verilenn işlenmesi" kavramı, kişisel Vedlcrin lamamen veya klsmen
otomaıik olan },a da herhangi bir veri kayüt slsteminin parçasr olmak kaydly]a otomatik olmayan
yollarla elde edilmesi, kaydediImesi. depolanması. muhafaza edilmesi. değiştirilmesi. yeniden

düzenlenmesi. açıklanması, aktanlmas|. devralınmas,. elde edilebilir h^le gelirilmesi.
sınlflandürllmas! va da kullanllmasünrn eng€llenmesi gibi verileİ üzerindc 8erçekleş|irilen hcr türlü
işlem olaİak ıanlmlanmüşllr,

Bu belge,5070 3ıyü Elekırooik iDzı Krnununı göre Güvenli Elektİooik İDzı il€ imzılınü§hr.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu sayfa 5

U-- ı<jnşcU4ikti-ıJşkı,nsn



iş DüNYAsl içiN Kiş|sEr VERitERiN KoRuNMAs| KANuNuNA UYUM xl[AvuzU

Buna gdİe kişisel !erilerin işlenmesi. kişiscl verilcrin lamamen vcya krsmen (İomatik olan

ya da herhangi bir veri kay|t slsteminin pa.çasl olmak ka},dl!,la otomaüik olma!,an ),ollarla ilk dela

elde edilmesi)le başlayan bi. süreci \e delamlnda o kişisel veri ile gerçekleşıirilen her türlü

eylemi içermekıedıı Digeİ bir deyişle, kişisel veriler ilk elde edildikten imha edilmesine kadar

olan süreçte gerçekleştirilen her türlü faaliyeı Kanun kapsamlnda kişisel verilerin işlenmesi

sayılmaktadıı.

Kişisel verilerin otomatik }ol]aİla (bilgisayar, ıelefon, saal Vb işlemci sahibi cihazlar

tarafindan yeaine getirilen. yazülım veya donanüm özellikleri araclllğlyla onccden hazırlanan

alsorjlmalaI kapsamünda insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen) \,eya biİ ve.i ka_vIt

sistcminin pa.çasI olmak kaydlyla olomatik olma_van ]-.ollarla (insan müdahalesine bagI] ola.ak

manuel veya fiziksel onamlar araclllğlyla) işlenmesi Kanun kapsamtnda sayılmıştlt

J t lbri sorunluçu

Kanunda "veri sorumlusu" kavram!, kışisel verilerin işleme amaçlannr ve vasıtalannı

belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmaslndafl ve yönelilmesinden sorumlu olan gerçek veya

ıüzel kişi olarak tanlmlaİırnışılr,

Veri sorumlusu. Kanunun hı.ıkuki !,ıikümlülükleri layin ctmek amacü_vla beIirlediği bir sıaüü

olup tanlmda verilen kriterleri karşülaması durumunda rüm işyerleri de bu statüde yer alacakhr,

Öncelikle belinilmesi B€İekir ki; veri sorumlusu ifadesiy!e, kişisel veri işleme

faaliyellerinden sorumlu olan biİ kişi kastedilmemektedir Yani özel veya kamu sektöründe

faaliyet gösteren ve tlizel kişilige sahip oIan tiim işyeri. işletne. kuruluş ve birimlerde veri

sorumlusu, kişısel veri işleme faaliyetlerinden sorırmlu olamk görevlendiİilen bir geİçek lişi değil

tüzel kişiligin bizzat kendisidir,

Buna göre ve.i sorumtusu; şirket çalışanl, yöneticisi. patronu. yönetim kurulu başkanı,

yönelim kurulu ü)eleri. kuİum veya kuruluş yöneticisi. çalışanl. avukatl gibi temsile yeıkili kişiler

değildir Tüzel kişilik.669t sayıl! Kanunun uygulanmasıyla ilgili i5 ve işlemleri yerine getirme

konusunda bir kişiyi Veya birden çok kişiden oluşan birim 8öİevlendi,ebilir Bu görevlendirme, o

kişi veya biİimin veri sorumlusu olduğu anlamına gelmez Kişisel veri işleme faaliyeti özel

seklördeki bir ıüzel kışi nezdinde gerçekleşiyoİsa veri sorumlusu. tüzcl kişiliğin bizzat kendisidir,

Aynı şekılde biı kamu kuıumunda gerçekleşen kişisel veri işleıne faaliyeti içın reri soruınlusu da

kamu lurumunun bizzat kendisidif
d;;İ;;; :brÖ ;;;İİ|], 1hdJnİ-ilnzı Xan,n"nı göre Giv€rll Elektıonik iıDzı ile imz.lınmı§hı.
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Ancak bi. tüel kişi]iğe sahip o]maksızün ijzel sektörde serbest meslek efbabl \e!a şahıs

şirketi olarak l'aaliyet gö5teren !e iş}€rlerinde ise ı,eri sorumlusu. iş.veri sahibi olan gefçek

kişilerdir

Bir işletmenin veri sorumlusu olup olmadığlnln ıespiti için. işletmenin faaliyeli kapsamında

hangi kişisel verinin neden ve hangi yönıernlerle işleneceğine kaıar verip vermediği. kişisel
verilerin işlendiği bir veri kayıt sisıeminin kurulması ve yönetilmesinden sorumlı.ı olup olmadığı
ve ayn bir tüzel kişiliği olup olmadığına balmak gerekmektedir,

Buna göre. tüzel kişi bünyesinde yer alan birim, bölüm. departman. müdüİlü, daiİe. şetlik
ve servis gibi yapllann a),n üijzel kişiliği büılunmad|ğından ve dolayısü}la Kanundaki "ven

sonrmlu§u" tanımlnda )er alan unsülann tamamınl karşllama}acağından bu birimlerin veri

sonıİnlusu olmast miimkün değildir Bunlann işlemekre olduğu kişisel veriler konusunda da

sorumluluk tüz_el kişinin kendisindedir Bununla birlikte, bif şirkerler toplu|uğunu oluşturan heı bir

şi.ket tüzel kiŞiliğe sahip olduğundan. bu şirkellerin heİ birinin ayrı ayrı veri sorumlusu olmasü

miimkiindür

{) Kişısf,L YERiLERiN KoRUNMAsl KANUNUNUN iŞ DüNYASINA ETKıLERİ

K!şisel Verileİi Koruma Kurumu tarafından öncelikle Kanunda düenlenmesi öngörülen

ikincil mevzuat hazlrlaJırnasl çalışmalanna başlanılmlş olup bu kapsamda Kurul taİaİndan ilgili
yönetmclik ve lebliğler hazlrlana-rak rdrurlüğe girmiştir yünirlüğe giren ikincil mevzuat

kaPsamında. Kanunda belirlenen veri sorumlulaıının yiikümlülükleri ile ilgili kişileİin haklan
alanında çeşitli düzenlemeler ön8öİülmüş olup gcrck ilke kararlaf| ve Kurul kaİaİlarü gerekse de

uygulamaya yönelik rehber, broşür ve kılavuz 8ibi yayın ve dokümanlar Kwum web sayfasında

indirilebilir format[a yayımlanarak veri sorumlırlarlnın istifadesine sırnulmuştur

KaJıunda ve iküncil mevzuatta ven sorumlulan için geüirilmiş olajı bazı yükümlülükler

Lşağüda saytlmışnr:

- Kanunda sayılan t€mel ilke]e.e uyum
- kişisel veİi işleme şanlanna dayanma,

- şanlann orİadan kalkması halinde imha etmc,

- aklanm usul ve esaslanna uyum sağlama

- aydlnlatma yükümlülüğünü yerine getirme

- ven güvenliği için teknik ve idafi tedbirleri alma

- VERBIS'e kayılolma
- kişıseI veri işleıne envanteri hazırlama
- lisırel reri sallama rc imha Doliıika§ı hazırlama,

Bu b€lge, 5070'!ıyü Elekıronik lDz, Krl'unun9 gör. Güve i El.ktİonik İmza ile imz.1.nmışbr.
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Günlük t'aalü}etleri çerçevesinde kişisel veri işlemekıe olan iş}erleri. Kanunun 4,

maddesinde sayılınış olan ve uluslararası düzenlemelerde de kabul edilen genel ilkelere uygun

harekeİ etmelidi. Diğer bir ifade1,Ie kişisel l,efi işlemekte olaİ işyeİleri. bu verileri hangi gerekçe

1e şarta da}anarak işlerse işlesin mutlaka bu lemel ilkeleae ulmalıdlr

Kanunda ıemel ilkelere uyum yiikümlülüğünün getirilmiş olmasının nedeni. hayatln dogal

akışı içerisinde kişisel veİiIerin iŞlcnmesi bi. gereklilik olmakIa birlikıe bu işIemenin gclişigüzel

ve sünırsız bir biçimde olması halınde verinin asıl sahibi olan kişilerin temel hak ve hürriyetlerine

zaraİ rerebilme ihtimali olmasl nedeniyle kişisel veri işleme faaliüetle.ini belirli kuİal \e iİkelere

ıabi 1uhakladır, Kanunda bu ilkelet;

-hukuka Ve dürtlstlük kurallanna uygun olmak,
-doğru ve gercktiğinde güncel olmak.
-belirli. açık ve meşru amaçlaf için kişisel veri işlemek,

-işlendikleri amaçla bağlantıll. sınıİll ve ölçülü olmak,
-llgili mevzuatta öngörülen veya iş|endikleri amaç için gerekli süre kadar muhalaza elmek,

olarak sayılınışıır

Bu ilkelerin bia }anslmasl olarak veri sorumlulannca. sadece 8erekli olduğu kadar veri

işlenmeli. kişinln zamnna olacak şcki|de veri işlenmeıneli, veri işIeme kijtii}e kullanllmamalı ve

kişisel verisi işlenen kişilenn makul bek|enüisinin öıesine geçilmemelidiİ

Faali)eılen çeİçevesinde kişlsel veri işlcmckıe olan veri sorumluları. işlediği kişisel veriler

için muılaka Kanunun 5, ve 6 maddelerinde sayıIan işleme şanlanndan herhangi biri olup

olmadığlfu değerlendi.melldir Diğeİ bi. deyişIe, kişisel veri işlemek isteyen heİ veri

sorumlusunun Kanunda sayılan bu şanla.dan birine dayanmasü gereklidi.

Eğef. halihazırda jşlcnekte olduğıı kişisel verileı varsa ve bu \eriler için sdz konusu işleme

şartlanndan heİhangi biri yoksa o kişiscl veriyi işleme yeıki ve hakİl o]madığı için Kanuna u]"gun

hale getirmeİ amacıyla iş sürecini yeniden gözden geçirmelidiİ

Buna göre. açık nza d,şındaki işleme şartlanndan birisinin gerçekleşıirilmesi imkanü \,arsa

(ömeğin sözleşme imzalanması gıbi) bu işlem vapllmalı. yoksa açık nza alınmall Veya derhal o

ki§isel !erilcrin imha edilme§ı \atlanmalıdıı.
Bu delge. 5070 3ıyü El€ktİonik İE;ı K.nunünc gör€ Güvenli Elekıronik lDz, il€ imzalanmrşhİ.
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.1 c hnha tlne (Silnıe, Yok Elıne veıo Aııoniın Hule Geıirıııe)

Kişisel veri işleme şartlarından herhangi birinin mevcut olmasl nedeni}le kişisel lerileı
işlenmişse ve söz konusu işleme şartı sonıadan ortadan kalkmüşsa. bu kişisel verilerin silinmesi,

yok edilmesi veya anonim haIe getirılmesi (imha) gerekmektedir

Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için bcliİlğncn sürcler Kişisel Verılerın silinmesi. yok

Edilmesü veya Anonim Hale Getirilmesi Hakklnda Yönetm€likte detaylüca diiz enlenniştiİ, Veri

soılmıusunun Sicile kayıt yiıkümlülüğü varsa! şartlarln onadan kalktüğl Larihi takip eden ilk
peri}odik imha süresinde, kaylt yiikümlülüğü yoksa en çok 3 ay içinde silinmeli, yok €dilmeti

veya anonim hale getirilmelidir,

.l c. Aküaİına Iliıkin U|ulye Esa|lara U|un Strğlona

İşlenmiş olan kişisel verilerin yurt içinde başka biİ veri sorumlusuna ya da kendisi adına

kişisel veri işleme faaliyeti yürüten yurt içindeki başka gerçek !e tüzel kişileİe aktanlmasü halinde

(aktarım da işleme sayüldığı için) ilglli kişinın açük nzası veya Kanunun 5 ve 6, maddelerınde

sayllan diğer işleme şartlanndan herhangi birinin mevcut olmas1 geİekmekt€dir

Kişisel verilerin },urt düşlna aktalümr söz konusu ıse kişisel verinin aktaİılmasl planlanan

ülke. Kurul (aİafından yeleİli korumaya süip ülke olarak kabul edi]mişse yuİt içine veri aktarımı

gibi değeİlendirilerek aktanm yapılabilecekken. yeterli korumaya sahip iilke kabu] €dilmemişse

aktarüm yapacak ve veİi!,i alacaİ ved sorumlulan arasında bİ laahhütname imzalanması ve

taahhütnamenin Kurul onayından 8eçmesi akabinde yurt düşüna veri aktalüml mümkün

olabilecektir

1.ı]. Aydınl al mo yükiihlülüfulhüI Yeriüle Glli|i]ucli

Kişisel ı,erılerin elde edilmesi srrasında. kişisel verisi işlenen ilgili kjşilerin bilgilendinlmesi

suTetiyle aydünIatma yükümlülügünün yerine getirilmesi gerekmektedir, Bu konuda l0 03 20l8
tarihli Resmi cazetede yayımlanan Aydünlaİna Yükümlülüğünün Yerine Getirılmesinde Uyulacak

Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde detaylü düzenlemeler yeı almıştüı

Buna göre. veri sorumlulannca yapllacak bi]gilendirme asgari olarak; veri sorumlusunun ve

varsa temsilcisinin kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, kimlere ve hangi amaçla

aktanlabileceğini, kişisel leri toplamanln ydntemi ve huİuki sebebi ile i]gili kişinin haklannü

içermelidir,

Bu belge,5070 sıylt Eıektronik imz. Kanununa giiİe Güvenli Elektronik iDzr ile irnzalınm§tr.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu sayfa 9
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AydInlatma yükümlüğü ycrine getirilirken. kişisel verisi işlenen ilgi|ı kişilerin yazı]ı. sö7lü.

elcktİonik ortamda gönderilecek e-posla, ses kaydl. web sayfası. duyuru pajıosu le}a çağrı
merkezi gibi platfomlar araclllğlyla biIgilendiİilmesi mümkündür

Aydlnlatma yüümlüIüğü hangi yöntemlerle yerine geririIirse getiİilsin. öncelikle bunun

yaz|lı doküman şeklinde hazlİlanması 1'a}dalı olacaktı.. A)dünlatma meülnleri hazırlanııken. kişisel
veİi işleme amacının Lıelirli. açık ve meşru olmasına. ilgili kişi),e 1apılacak bildirimin anlaşılır vc

sade olmastna. hitap edilen kiilenin bilgi Ve anlama se!iresine göre kullanllacak diIin

belirlenmesine. metinlerde muğIak ifadeleİden ve ıeknik terimlerden kaçlnllmasına. anlaşllmasl
zor. tamamen teknik bilgi ve ıerminolojiye boğulmamaslna. metinlerde eksik. yanılhct veya !anllş
bilgi]ere yeı veriImemesine dikkat edilmesi önerilmektedit.

Aynca, mümkünse ilgili kişilerden allnan gen dönüşler üzcrinden aydlnlatma metninin
tekrar değeılendifilmesi, değişen koşullar uyannca güncellenmesi ve varsa hala ve eksiklerin
giderilİnesi önem aİz etmektedir

vcri sorumlulannca aydlnlatma meüinleri hazrrlanmasI esnasında onlara Iehberlik etmek ve

iyi uygulama ömeklerini sunmak amacıyla Krırum ıarafünda, AydInlatma Yükiimlülüğünün Yertne

Geıirilmesi Rehberi hazlrlanmlş ve Kufum intem€t sayfaslnda "Yayünlar" b(ilümünde "Rehberlef"

başlığt aıtünda yayınlanarak !eri sorumlulaİının istifadesine sunulmuşıur.

Veri sorumlularlnın. aydlnlalma yükümlülüğünü yerine geıirmesi kapsamında. anülan

Rehberde sayılan aşağüdaki adımlan takip etmesi önerilmekledir;

.hangi tür verilerin işlendiği tespit edllmelidir.

.hangi işleme amacIna dayanaİaİ işlendiği kişisel Yeri bazında belirlenmeli ve bu amaçlaİ

aydlnlatma metninde açıkça belinilrnelidir,
-yun içi ve )-un dışına a}ıanm yapllacaksa, veriIeain kategorik bazda kim|ere aİtanlacağl ve

aktarrmtn amacl belir|enerek ayd!nlatma me!ninde belirtilmelidir
-Kanunun 5, veya 6 maddelerinde yeİ alan işleme şaİtlarından hangisine dayanarak kişisel

veri işl€ndiği tespit edilmeli ve aydtnlalma metninde belirtilmelidir,
-kişisel verinin elde edi|me yöntemi tespil edilerek aydınlaıma metninde belinilmelidir.
-Kanunun l l maddesinde belirtilen ilgili kişi haklan a},dınlatma metninde belinilmelidir

Ayrüca_ kişisel lednin ilk elde edilmesi esnasInda doğrudan ilgill kişinin aydınIatılması
gerekmeküediİ Eğer kişisel lerilcr doğrudan ilgjli kişiden elde edilmiyorsa. ilgili kişinin
aydlnlalllması konusıında A}dlnIalma YükümlülüEtiniin Yeİine Getirilmesinde U},ulaca-k Usu! Ve

Esaslar Hakkında Tebliğin 6, ünaddesinde bir hiiküm getiri]miştir Buna göre. kişisel Verilerin

doğrudan ilgili kişiden elde edilmemesl halinde;
Bu b€lg€, 5070 seyılı Elektronik imza K.nununı göİe Güv€nli Eleklİonik İtnzı ile imzılenmlşhr.
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-kişıselverilerin elde edilmesinden itibaren makul biİ süre içerisinde.

-kişiselveriler Ilglll kişi ile iletişim amaclyIa kul]anılacaksa ilk iletiŞim kuruIması esnasında.

.kişisel veriLer akıaılacaksa en geç. lişisel vcri]crin ilk kcz aktarımınln ]-aptlacağü csnada.

aydtnlaıma }ükümIülüğü yerine getirilmelidlr

veri sorumlusu olan şirkeller kişisel verilerı işleİken; kişisel verilerin hukuka aykırı

işlenmesini ve bu verilere üçüncü kişilerce hukul«a al,klrı erişilmesini önlemek !c hukuka uygun

saklanmasrnı temin eımek amacıyla veri sorumlusunun hem kendi işletmesindc hem de kendisi

adına kişisel veri işleme faaliyeti yürüten başka gerçek ve tüzel kişi|erce gerekli leknik İe idari

ledbiİlcrin alınmasın! sağlaması ve gerekmesi halinde bu konuda denelim )apmasl !eya

yaphrmasl geıekmeklcdlr

Veri solumlularlnca alünması gereken kişisel veai 8üvenliği ledbiİleİi konusunda, on|ara

rehbetlik etmek ve ıeknik ve idari yöntemlerle ilgili ömekler sunmak amacıyla kufum tarafündan

Kişisel Veri Güvenliği Tedbiİleri Rehberi hazlrlanmüş ve Kurum intcmct sayfasında "Yayınlar"

bölümünde "Rehberler" başllğl alunda }aylnlanaİak veri sorumlulaİnın islifadesine sunulmuşlur

Veri sorumluları. işlediği kişisel verilerin leknik ve ida.i açüdan veri güvenliği tedbirlerini

almak yüiimlülüğünü yerine getiımesi kapsamlnda. kendikişiselveri işleme kapasİesive işlediği

kişisel verilerin niıeliği açısından kendisine uy8ı.rn tedbirleri arıllan Rehberi inceleyerek

beliİleyebilecekti.

veri sorumlulan. rehberde sayılan tüm ledbirleri almak zofunda olmamakla biİlikte kendi

işlchesi içerisinde hiçblr şekilde veri ihlali gerçekIeşme),eceğine emin olacağl diizeyde anllan

tedbiİleri alması gerekmektedif

J l. KisiİeI l,'eri.\i I§lene jl?ili Kisilelin Huklufl

Kanunun l l maddesine göre ilgili kişiler, her zanlan veri sorumlusuna başvuraİak:

- kendisi ile ilgili kişisel verilerinin işlenip işlcnmediğini öğrenme,

- işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işIenme amacınl öğenme,

- amaca uygun kullanılüp kullanrlmadlğınl öğrenme,

- !,ırn içinde veya yurt dlşında aktanldlg| üçüncıl kişileri bilme,
. eksik veya ,anltş işlenmiş olmast halinde bunlann diizelti]meslni isteme.

- silinmesini veya yok .dilmesini isteme.

Btrh
kış

- diizehitme. \llinme !e],a !ol, edilm(, islemlerınin kiŞisel v§rilerin akıdrtldlct üçüncü

$&t f,rqffits,l,rnf tT""#ik 
iifuı l(anununı göri Güveoli Elekaronik lıDzs il€ imz.lrnmlştr.
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- münhaslran olomatik sistemler Vas]taslyla analiz edılmesi suİetiyle kişinin kendisi aleyhine

bir sonucun onaya çlkmaslna itiraz etme.

- Kanuna al,kın işlenmesi scbebiyle zarara uğ.amasü halinde zararln gjderilmesini talcp cüme

haklartna sahjptir

Kanun, kişiseI verisi işlenen ilgili kişilerin bu haklarını ktıllanabilmeleri için şika},et

başvurırsu yapma yolunu öngörmüştüİ

(

Kanunun l], maddesinde. ilgili kişinin ve.i sorumlusuna başvuıusuna ilişkin hususlar

düzenlenııektediı Buna göre kişisel verisi işlenen ilgili kişileı. Kanunüın ll madd€sinde sayılan

haklaİı doğrultusıındaki taleplerine ilişkin olafak öncelikle veİi sonrmlusuna başvurmalıdır.

Kişisel veİisi işlenen ilgili kişileı haklan kullanma kapsamındaki taleplerine ilişkin olaİak vcri

sorum]usuna başvurınadan doğrudaı Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikayet yoluna

gidememektedir

iıgiıi kişiıeİin veİi soruınlusuna başvurarak kendisiyle ilgilj bilgi talep etmesi halinde. Ven

sorumlusunca talebe doğıu, eksiksiz, en kısa süıede ve en geç 30 gün lçinde cevap verilmesi

gereklidir Veri sorumlusunca. kendisıne yapılan başvurunun reddedilrnesi veya verilen cevabın

yeıersiz olması hallerinde ]0 gtin içinde. başvuruya süıesinde cevap veıilmemesi halle.inde ise

başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde ilgili kişilerce Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikayet
yapülabilecektir.

Veri sorumlusuna başvuru talebi, yazıh olağk ya da Kurulun beli.lediği diğeİ yöntemlerle

yapllabilmekledir, Bu kapsamda Kuİu] talafından beliflenen diğeİ yöntemler, l0.03.20l8 tafihli

Resmi Cazcte'de yayımlanan -Veri sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslarr Haİklnda Tebliğ"de

düzenlerırnektediı.

Anılan Tebliğe göre ilgili kişi, Kanunun ll. maddesinde beliİtilen hakları kapsamındaki

taleplerini, },azllü olamk veya kayüth eleklronik posra (KEP) adresi, güvcnli elektronik imza. mobil

imza ya da ilgili kişi tarafindan verj sorumlusuna daha önce büldirilen ve veri soıumlusunun

sisteminde kayltlı bulunan elektronik posta adfesini kullanmak sıüetiyle Veya başvunı amacına

yönelik geliştirllrniş biı yazühm ya da uygulama vasttasryla veri sonımlürsuna iletir,

Talebi a]an veri sorumlusuntE; talcbi en kısa sürede vc en gcç 30 gün içinde ince|eyerek

kabul etmcsi ve gcrekli işlemi gerçekleşıirerek ilgili kişiye celap veıTnesi te}a gerekçesini

açıklayarak reddetmesi öngörülmekıedir, Veri sorumlusu cevablnl ilgili kişiye yazllı olarak veya

Bo]brıgon§OzİE naİEltıobile ıiüi(anununa gijİe Güvenli Elektronik imza ile imzalınm§hr.
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1ğ Veri Solu] l]ıldrı.\i iline küı|l yiikio lüilıiiıı

Kanunun l6. maddesinde Veri işlcme}c başlamadan ajnce vcfi sonrmlulannın. Başkaılıkça
kamuya açık olalak luıulacak Veri Sorumlulan Siciline kaldolrnak zorunda olduğu. bu

zonınluIuğa objektif kriterler göz öniine allnarak Kurul ıarafından isıisna geıirileblleceği hükmü
yer almaktadlr.

Aynca bu maddeye islinaden Kurui taraftndan hazır]anan "Veri sorumIulan Sicili Hakklnda
Yöneımelik" 01,0l2018 tarihi itibatiyle yürürlüğe girmişd. Veri Sorumluları sicili Hakklnda
Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği Veri Sorumluları Sicil Bılgi Sisıemı (VERBls) hazırlanarak
kullarılma açülmlştır, lsılsna]aİ hariç olmak iizere. kişisel verile.i işlemekıe olan gerçek ve tüzel
Lişiler VE RBlS'e kaldolmak]a yükiimlüdür.

Veri sorumlulannca. kendi faaliyetleri çcrçc!csinde işledikleri kişisel verilerle ilgili olarak;

_veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,
-t işi5e| verilcrin hangi amaçla işlcneccgi.
-veri konusu kişi gnıbu ve grupIan ilc bu kişilerc ait vcri İatcgorilcri hakkündaİi

açıklamalaİ,
-kişisel verile.in aitanlabilecegi alıcı veya alıcI gruplan,
-yabancı ülkelere akıarlmı öngörülen kişiseI veriler,
_kişisel veri güvenlielne iljşkin alınan tedbiİle.,

-kişisel veriIerin işlendikleri amaç için gerekliolan azamr süIe

bilgileri içeren bir bildirimle VERBIS'e kayıl yapıltr

sicilde kayıılü bi|gi|erde değişiklik olması halinde. d€ğişikliğin mcydana geldigi tarihten

ltibaren 7 giin içinde VERBİs üzerinden güncellemc yapülmasl geİckmekıedir,

] h Yeri Sorunılulurı | cIline Kavl Tarihleri

Kanunun Geçici l, Maddesi gereği veri sorumlulaİt. Kı]İul tarafından belirlenen ve ilan
cdi|en süre içinde Veri SorumIulan siciline kaylt yaptırmak zorundadıı Bu kapsamda VERBis'e
kayİ tarihleri 20l8/88 sayıll Kuful Karan ile belirlenmiş ve l8.0E.20lt larihli Resmi Cazeledc

}ay!mlanmıştır

Eluna görc: aşağıdaki labloda belirtjlen ıarih arallğında ilgili veri sorumlulannın sicile kayüt

yaPtlrması gerekmektediİ,

Bu belge, 5070 §gyllı Elektİonik imzg KrnununA göre Güvenli Elektİonik İmz5 ilo imzslanm$hr.
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veli sorumlularl
Kaylt

başlamı
tarihi

Kı}ıt için
son tarih

Ylllık çahŞan saylst 50'den çok veya yüllık mali bilanço
toplamü 25 milyon Tl'den çok olan ge4ek ve ltjzel kişi Veİi
sorumlulan

0l I0 2018 l] ıı\ ]0 09 20l9

Yundışında 1erleşik gcrçck Ve tiizel kişi veri sorumluları
lçün

0l l0 20l8 l2 a), j0 09.]0l9

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço rcplam!
25 milyon Tr den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli
kişisel veri işleme olan geİçek ve tüzel kişi veri sorumlulan

01,01 20l9 l5 ay ]],03 ]020

Kamu Kurum ve KuruIuşı-ı veri sorum]ulan 0 ] 0.1 20l9 l5 ay 30 06 2020

Kırrul kararında, yund,Şında yeİ|eşik tüm veri sorum]ulan için Sicile ka]-,ı \ükümlülüğü

başlama tarühi 0l l020l8 olarak bellrlenmişıiı Bu kapsamda. yurt dışlnda }erleşik veri

sorumlulannün yıIllk çalüşan sayısl, mali bilanço toplamı veya ana faaliyet konusunun özel nitelikli
kişisel veri olup olmadlğl bilgisi dikkate allnmamaktadı.,

Küul kaİannda yea alan yllIık çallşan saylsıntn hesaplaİımelsü için öncelikle tamamlanmüş

bir y|l olmasl ve bu tamamlanmtş yll içerisindeki 12 aydan en a2 7 sinin her birinde veri

sorumlusunca yetkili kamu kurum ve kuru|uşlanna aylık verilmekte olan pdm ve mütasaİ
bel,annamede bildirilcn çallşan saylsının diİkate alınmasl ge.ekmektcdit Ayrıca söz konusu 7 a!ın
aynı yıl içerisinde olmaİ kaydıyla ardlşık olmasl zorunlu değildiİ, Bırna göre. bir veri

sorumlusunun 20l7 ylll içerisinde sosyal Güv€nlik Kurumuna vermiş olduğu muhtasar ve prim

hizmet beyannamelerinden en az 7 sinin her biİinde bildirmiş oldttğu çalışan sayıslnln 50 den çok
olması halinde kayıt yükümlülüğü 0l l0 20l8 larihinde ba§lamıŞ olacaktü.,

Kurul karannda yer alan yıllık mali bilaJ4o toplamlnın hesaplanmasl için öncelikle
tiunam]aİmlş bir yıl olması !e bu ıamamlanmlş yll içerisinde veri sorumlusır taİaf'ından yeüili
kamu kurumırna yıllık olaraİ verilmekte olan teliİ veya kurumlaİ Vergisi beyanname ekindeki

mali rablolaİda "aktif'ya da -pasif' böliimde yer alan toplam rakamı esas allnmalldıı

Kurul karannda yer alan ana faaliyet konusunun özcl nirelikli kişise| veri işIeme olup

olmadlğlnın lespitinde. veri sorumlulannın en çok katna deEer ürettigi faaliyetleri veya
yürürtükleri temel iş ve görevleri gereği özel nitelikli kişiscl veıi işlenmesi durumunun söz konusu

olup olmadüğı dikİatc a]|nır, Diğer bir de)işle burada degerlendirilmesi gereken: veri

sorumlulannrn hefhan8i bir faali}eti içerisinde özel niüelikli kişisel \ erinln işleniyo. olması değil.

ana faaliyetleri kapsamlnda olarak yiirütmekte oldırklan işlerinin konusunun özel niıelikli kişisel
veri olup olmadüğıdlİ AyIrca 5429 sayılı Kanuna isılnaden 20l2 yıhndan ilibaren ülkemizde ttim

Bb{ğüe,!t d!ıyüçEJıRIPJütİleİBdaKTIiJ&"}!gıüjeiş"9,$,ff"t,,rysfF,',§fr,"h/ilx|,\§lşh$odh"
kullanülmakta oIürP veri sorumlulannln ana faJli)eı konusu tespitinde Je bül kodlaİdan
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laydalantlmakıadır. Vcri sorumlulannın ticareı sicil kaydı veya vergi levhasındaii faalileı kodları
da gdz önünde bulundurulabilir

VERBls'e kaylt oluİken veri sorumlulaİı taratindan kesDlikle kişisel veril,e 1er
verilmeyecek, sadece kategorik bazda üsı başlıklar hallnde ne tür klşisel veri işlendiği. bunlann
hangi amaçla işlendiği. kimIere aktarıldlğl, alınan tedbirlerin neler olduğu gibi bilgiler sisteme
girilecekıiı

Sicile kayıt olunmaması halinde Kurul ıamfından 20 bin TL'den l milyon TL.ye kadar ida.i
para cezasl verilebilecektir Söz konusu idari para cezası miktarlan. he. yl] ..yeniden değerleme..
oranında artınlmaıtadır, kamu kururn ve kuruluşlanntn sjcile kaydolmaması halinde ise; disiplin
hükümleİine göfe işlem yapıllr ve sonucu Kurula bildirilir

ı suklanıı yc lnho Poljıik.üsı Horüıluna.l i. Ki5isel 
''eri

"Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik" ile ..Kişisel Verilerin Silinmesi. Yok
Edilmesi veya Anonim Hale Geıirilmesl tlakklnda Yönetmelik.. gereği Sicile kaYlı olmakla
yükiimlü olan tüm veri sorumlulanntn -'kişisel veri İşleme Envanteri" ve "kişisel veri sakla.rna
!e İmha Poliııkası" hazlrlaması 8erekmektedia

Kişisel Veİi Işleme Envanıeri: iş süreçl€rine bağh gerçekleştürilen kişısel veri işleme
f'aaliyetlerini: işleme amaçlan ve hukuki sebcbi. veri kategorisi. aktaıl|an allcl grubu ve ilgili kişi
8rubu. saklama sü.csi, yun dlşlna akıanm vc alünan r L-ri güvenliği ledbirlcrini içeİen çok detayh
hazuladıkları bir rapordur

Bu konu hakkında Kuİum taaaflndan ..Kişisel Veri işleme Envanıeri llazüİIama Rehberi''
hazırlanm!ş olup wıl,w.kvkk,eov.ll adresinde .'Yayınlar.'bölümünden'.Rehberleİ.'başIığl 

aItnda
söz konusu Rehbere ulaşılabilecekıir

kişisel veri saklama ve lmha politikasl ise. r,eri sorumlulaınln. kişisel verile.in işlendlkle.i
amaç için gefekli olan azami süİeyi belirleme işlemi ile silme, yok elme ve anonim hale 8etirme
işlemi için dayanak yapılklan politikayl ifade eımektedir

Envantcf Ve Poljtika haz|rlama yükümlüIüğü. kayıt yükümlüsü olan vcn sonrmlulannca hali
hazırda },e.ine getirilmesi gereken bir ],ükümlülüİ olup hazırlanan aydlnlatma metinlefi ve
VERBiS'e kayıt işiemi bu envantere 8d.e gerçekleşlirilmelidir,

Ayrüca sicile kayttla yükümlü olaı şlİkctIerin.6 aydan çok olmamak ıizere peri_\,odlk imha
5ürcri b€lirlcmcsj ve bu peri!oılarda imha işıcmini Perçctlc5lirmesi gerekmcklcdİ.

8u belge,5070 !.yıb Etektionii imzı lfunuouİ 
" 

ga."-Clİ,İİli EİİİİİooTl'l-.r" U'"'iİr"l"o.,şt r.
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5) ŞİRKETLER KANUNA UYU}r iÇiN NELER YAP§rALI?

Şirketlere. kendi bünyesinde Kanunun uygulanmasl va Kanuna uyum sağ]anmasl içinl

/ uyum için kişi / birim / ekip görevlendirilmesi.
/ Veri analizi yapllmast,
r' kişiseI !en işleme envanteri hazlrlaffnasl.
/ Envanıere dayanaıak diğet dokümanların hazrrlanmasr,
/ VERBis'e kayıı oluoması,
/ Çalışanlar için faıklndalık oluşıurma ve eğilim planlanması

aşamalarünı gefçekleştirmesi önenlmekledir

5 o Ul,ıüın lcin Kisi/ Bi i E kjD (ii reIlenıl ir i l ne s i

Şirketler, Kanun ve lkincıl düzenlemelerle getirilmiş olan yiikümlulüklerin doğru ve eksıksiz

bir şekilde yerine getirilebilmesi için önc€likle şirket içerisindeki tiim süİeçlcİ ve bu süreçlere

bağlı İişisel veri işleme l'aaliyetlen hakkında detayll bilgi sahibi bir kişiyi veya birden çok kişiden

oluşan birimi / ekibi görevl€ndirebilir

cörevlendinlecek bu kişi veya kişilerin, kışisel venlerin korunmasü ile ilgili mevzual ve

uygulamalar konusunda yettin. kişisel veri işleme siireçleri ve bır sü.eçler€ bağlü olarak işlenen

kişisel veriler hakkında deıaylt bilgi sahibi olan hukuk, bilgi işlcm ve insan kaynaklan gibi

birimlerde görev yapan kişi Veya kişilerden seçilmesi önerilir, Aynca yapılacak görevlendirmenin

8eniş kattlımla oluşfurulınasının envanterin daha niıelikli hazırlanmasına katklsü olacağl tabiidir

Bu nedenle görevlendirilen kişi / birim / ekibin; Kanunun genel ilkeleri, kişisel veri. özel

nitellkIi kişisel veri, ilgill kişi. ven sonünlusu. hak ve yükümlüliiller. kişisel veri işleme şanlafı.
kişisel veri güvcnliği tedbirleri. silfue. yok etme, anonim hale 8eti.me. aç|k nza. aydınlaıma

yükii.rnlülüğü, kişisel veri işleme envanteri. kişisel veri saklama ve imha poliıikasl gibi konularda

bilgj saİibi o|masü için Kurumun web sayfasında yer alan kllavuz. İehber ve bfoşiif gibi

dokümanlar incelenmeli vc Kurul Kaİarlafl ile ilke karaIları takip edilmelidir

5 h Veri Anulizi

Görevlendirilen kişi / birim,/ekip ıaraflndan, şirketin me\cut fiziksel veya elekııonik

ortamda işlemckle oLduğu riim kişisel vcrilerin analizi yapllmalldır Bu analiz kapsamlnda,

öncelikle işlenen kişisel verilerin niıeliğinin (kişise] veri. özel nitelikli kişisel veri) tespit edilmcsi.

akabinde de kişiscl verjlcrin elde edilmesi. kaydcdi]mesi, kullanlmın|n engcllenmesi. silinmesi.

Byd€lciff6 §.ytİl&tfu r( iliı hiDür4üE6iiv€ihelttn_İ-İdlüdmEld.TDkım as l,
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değiştirilmesi. açlklanmasl, devraltnİnası. sln!f]andınImasü gibi klşisel veri iŞleme}e ilişkin ıüm
aşamalafln lek tek tespit edilmesi gereknıektediİ, Ayr]ca, bu doğrultuda kişisel veri iş aklş
şemaIarlnın çizilmesi önerilmekledir

5.c- Kisisel Veri İılene Enı,anıeri Ha;ırlunnusı-

GörcVlendirilen kişi / birim 1ekip tarafindan lüm kiŞisel !eri işleme taaliye(leri
doğrulrusunda kişisel veri işleme envanteri hazlllanmalldlı

Herhangi bir lşleme şanl ve amacl bulunmayan kişisel veri olup olmadığı söz konusu
envanter aİacülığıyIa lespil edilebileceginden bu durumda olan !erileI için hemen imha işlemleri
ırygulanmalIdlt

Göıevlendirilen kişi / birim / ekip taraftndan, aydtnlatrna yükuİnlülüğtlnün yerine 8eti.itmesi
içın envanlere dayanamk ayd,nlaıma mctinleri ile kişısel veri saklama ve lmha politikasl
hazürlaması terekmekledir.

Avnca söz konusu aydünlaıma metinleri, polıtika ve VERBiS'e ka}lıla iIgili tiim siLeçler
yakından takip edilmeli, il8ili siireçlere yeni ilave olan kişisel veri işleme faa]iyetleri varsa bunlar
tespit edileİek hazlrlanmüş o]an dokümanlar güncellenmeli. işlctme içerisindc 6698 sayllü Kanunun
uy8ulanmasl ile ilgili süreçleİ güncel olaıak ıakip edilmelidiI

5 J L'I-RBIS'e

Gdİcvlcndirilen kişı / birim / ekip ıa.afından, .,Veri Sorumtusu Yönetici Girişi.. butonu
aracülığıyla. Veİi sorum]usu olan şirkelin vergi kimljk numalasl vc vcrgi daiİesi. adresi. ilcliŞim
bilgisi gibi birtaklm bilgilerinin girişi yapılmas, gerekmck!ediİ

Bu belge,50?0 sıyıir Eiekıİooik iDze Kanutrun. göre Güv€trli İlektİonik İEz, ile imzıIınmtşhİ.

--
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Hazlrlanan envaJüle.e dal,alı olaraİ Veri Sorumlulan siciline kayüt yütümlüüğünün }efine
getirilmesi gerekmektedir Bu kapsamda öncclikle w"rr,\ı.kvkk.gov.tı aüiİesinde yeİ alaİ VERBiS
butonu aracllığıyla giriş yapılması ve ekrana gelen VERBıS ana saylıda },er alan ..Veri sorumlusu
Yönerici Giİiş!" bulonu aracılüğl),la gifiş yapılması 8glekmektedi. VERBIS.e e_dcvlel ponali
üzerinden de kayüt o]unmaktadıı, VERBİS'e gjnş saElandlktan sonra:5a}l'anın sonunda buluran
linke tıkIayarak. VERBİS ekranlan ile iıgill dctaylı bilgiieİin yer aldlğı Kllavua ulaştlabiliı
Al,nca VERBlS ile alakalı detaylı tüm sorula. için VERBlS buıonu içerisinden veya ana sayfada
bulunan "Yayınlar'' bölümiinden "Diğer Dokümailar" başllğl aItında yer alan .-Sorularla

VERBls" kilapçığna ulaşabilir ya da ALo l9E harLü aranarak bilgi edinjlcbi]ir.



Bilgi girişi yapıldıktan sonra sısıem üzerinden PDF lbrmatünda başvuru formunun

oluşturulması. çıktlslntn all nası ve şirket adtna imza}a !,etkili ıamflndan imzalanafak tslak

imzalı belge şeklinde Kurumun posta adresine posla ),oluyla ilelmesi veya varsa kavıtll elektronik
posta (KEP) adresi iizerinden PDF formatündaki dosyanın eklenerek Kurumun KEP adreslne

ileıilmesi gerekmeİtediı Başvuru formunun iletilmesi sonİasında Kurum larafından başvuru

foİmunda yapılacak değerlendirme sonucunda başvunı tbrmunda beliniıen elektIonik posta

adreslne "kullanlc! adl" ve'parola" göndeailecektıf

cörevlendiriIen kişi / birin / ekip taraftnda.n "Veri Soİumlusu Yönetüci Girişi" bırtonu

aracılığüyla tekrar gifiş yapıldükıan sonıa Türkiye'de yerleşik ve Türkiye Cumhuriyeti valandaşı

bir geİçek kişinin "i(ibaı kişisi" olarak atanmasl 8e.ekmcktedi. Irtibat kişisi. şirkeı bünyesinde

çalışan bir kiŞi olabileceği gibi şiİket dışlnda bir kişi de olabilecekıiİ

Aıaİan irlibat kişisi ıarafından VERBIS ana sayfada ),e. alan "Sicile Kaytı" btıtonu

araclIlğıyla giriş yapılmall ve gelen ekranlaia şirketin kişisel veri lşleme süreçIeri kapsamünda veri

kategorileri, işlcme amaçlan. saklama süİeleri, alınan teknik ve idari tedbirleı kişisel verilerin

aklanlabileceği ahcı ve alücl 8ruplan, yabancı ülkelere aktanmı öngöİülen kişisel verileİ !e veri

konusu kişi gruplanna air kategorik bazda bilgi girişi yapılaıak şiİkctin sicile kayıt yükiimlülüğü

yerine getirilmelidir,

5 e CalışıınIar in Forküülolük olu'lufın! v Eğiı

Görevlendirilen kişi / birim / ekip laraflndan şirket bünyesindeki en alt düzeyden en üst

düzeye kadar ıüm çalışanlaIda kişisel \eri koruma kültiiIü ve bu kapsamda l'aİklndallk oluşmasını

sağlamak aİnaclrla şirket içi eğitımler verilmesl önem arz etmektedit

Aynca. kişisel veri işlenmckıe olan birim ve depanmaıılaıda çalüşmakta olan kişilere de

gizlilik sözleşmeleri lmzalatülmasl önerilmektedüı

Bu beIge,50?0 sayılü El.ktronik imze K.nunırna göİ€ Güvenli f,lektronik imzs i|e imzal.nm§hr.
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