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V

ÖNSÖZ

Bilindiği üzere, her bireyin sahip olduğu isim, soy isim, doğum 
yeri, doğum tarihi gibi bilgilerin yanında bireylerin sahip olduğu 
fiziksel ve genetik özellikleri, inancı, mesleki, sosyal ve ekonomik 
durumu, telefon numarası, kimlik numarası, adresi vb. gibi tüm 
bilgiler kişiye özgü olup, bu bilgilerin ve bununla bağlantılı olarak 
bireylerin özel hayatlarının gizliliğinin korunması, çağımızın 
getirdiği değişimler ve teknolojik gelişmelerle birlikte daha fazla 
önem arz eder hale gelmiştir. Bu sebeple de kişisel verilerin ulusal 
ve uluslararası alanda korunması ihtiyacı doğmuş, Avrupa Genel 
Veri Koruma Yönergesi (GDPR) ve ülkemizde de 6689 Sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin işlenmesi, 
saklanması, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale 
getirilmesi, verilere erişilmesi, ilgili kişileri aydınlatılması gibi 
hususlarda yasal düzenlemeler yapılmıştır. 

Pek çok çeşidi bulunan ve globalleşen dünyada sayıları gün 
geçtikçe artan kişisel verilerin yasal düzenlemelere uygun şekilde 
korunması, artık her sektör ve meslek grubu için kaçınılmaz 
derecede önemlidir. Ancak bu meslek gruplarının içinde, insanlarla 
birebir iletişim halinde olduğumuz ve mesleki faaliyetlerimizi 
yürütebilmemiz için edinilmesi zorunlu olan müvekkillerimize 
ait tüm kişisel verilerin usulüne uygun olarak korunması 
gerekliliğinin, mesleğimiz bakımından diğer tüm sektörlere 
göre çok daha fazla önem arz ettiği şüphesizdir. Avukat olarak 
her birimiz, mesleki faaliyetlerimizi yürütürken edindiğimiz 
müvekkillerimize ait hangi kişisel veri olursa olsun, bu verileri yasal 
düzenlemelerde öngörüldüğü gibi işlemek, azami şekilde korumak, 
saklamak ve gerektiğinde yok etmekle yükümlü olduğumuzu 
bilmek durumundayız. Avukat olarak müvekkillerimize karşı 
yüklendiğimiz bu sorumluluk, hem müvekkillerimizin kişisel 
verilerinin ve özel hayatlarının gizliliğinin korunması, hem de 
müvekkillerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması adına 
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vekil olarak bizim mesleki sorumluluklarımızı bilerek mesleğimizi 
sürdürmemiz bakımından son derece önemlidir.

Bu doğrultuda, Baromuz bünyesinde faaliyet gösteren Kişisel 
Verileri Koruma Hukuku Kurulu tarafından hazırlanan bu 
rehber, hem ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde 
kişisel verilerin hangi usullerle ve çerçevede korunacağı 
konusunda bilgilendirme yapılması, hem de avukat olarak 
mesleki faaliyetlerimizi yürütürken kişisel verilerinin korunması 
bakımından müvekkillerimize karşı olan sorumluluklarımızın neler 
olduğu, hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda yol 
gösterici bir çalışma olmuştur. 

Rehberin hazırlanmasında emeği geçen kurul üyelerimize 
teşekkür ediyor, rehberin meslektaşlarımıza faydalı olmasını 
temenni ediyorum.

Av. R. Erinç SAĞKAN
Ankara Barosu Başkanı
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İLK SÖZ

Gelişen teknoloji ve global değişimler sonucunda, birey 
olarak sahip çıkmamız gereken en özel ve önemli niteliklerimizi 
içeren Kişisel Verilerimiz, Temel İnsan Hakları ve özel hayatın 
gizliliğini korumak amacı ile gerek Avrupa Birliği gerekse ulusal 
mevzuatımızda güvence altına alınmıştır.

Kişisel veriler; kamu ve özel sektör fark etmeden, mesleğimizi icra 
ederken ve günlük hayatımızda hemen hemen her yerde otomatik 
veya otomatik olmayan yollarla işlenmekte, depolanmakta veya 
aktarılmaktadır.

Esasen kişisel verilerin işlenmesi, depolanması, aktarılması gibi 
hususların netlik kazanması, amacı doğrultusunda kullanılması, 
kişilerin kendi verileri ile özellikle biz avukatların kişisel verileri 
kullarken bunlara ilişkin hak ve yükümlülüklerin bilinmesi ve 
netleşmesi muhtemel sorunların yaşanmamasını sağlayacağı 
kanaatindeyiz.

Ankara Barosu Kişisel Verileri Koruma Hukuku Kurulu 
olarak tüm meslektaşlarımıza yönelik olarak bilgi paylaşımında 
bulunabilmek amacıyla gerek KVKK mevzuatı ve gerekse 
uygulaması konusunda temel bilgi ve kavramları sizler ile 
paylaşmak istedik. Bu rehber bu amaçla hazırlanmıştır.

Ankara Barosu 
Kişisel Verilerin Korunması 

Hukuku Kurulu
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A. KİŞİSEL VERİLERİN  
KORUNMASI KANUNU (KVKK)  

TEMEL KAVRAMLAR

1. KVKK Amacı Nedir?

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri 
ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. (KVKK md.1)

2. KVKK Kapsamı Nedir?

Kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu 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 uygulanır. (KVKK md. 2)

3. Kişisel Veri Nedir?

Anayasamızın 20 md.sinde “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel 
verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin 
kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu 
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verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep 
etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen 
hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verile-
rin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir” 
şeklinde düzenlenmiştir.

KVKK açısından; kimliği belirli yada belirlenebilir gerçek kişiye 
ilişkin her türlü bilgidir. Başka bir ifade ile kişisel veriler; bir kişiye 
ait olduğu tespit edilebilen, otomatik ortamda saklanan her türlü 
veri ve otomatik olmayan bir veri kayıt sisteminde tutulan her 
türlü veri olarak tanımlanabilir.

4. Neler Kişisel Veri olabilir?

Gerçek (ilgili) kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, TC Kimlik 
Numarası, Pasaport Numarası, Telefon Numarası, Adresi, E-posta 
Adresi, IP Adresi, Görüntüsü ve Ses Kaydı, Fiziksel Özellikleri, 
Hobileri, Gezinti Alışkanlıkları, Lokasyon bilgisi kişisel veridir. 
KVKK’da tahdidi olarak sayılmamıştır. Dolayısı ile genişletilmesi 
münkündür.

Yasada ayrıca Özel nitelikli kişisel veriler sayılmış ve bu tahdidi 
olarak sayılan kişisel veriler arasında yasada ayrıca bir ayrıma 
gidilerek farklı bir düzenlemeye yer verilmiştir. Yasada sınırlı 
olarak sayılan Özel Nitelikli Kişisel Veriler; Irkı, etnik kökeni, 
siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, 
kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel 
hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri 
ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hak-
kında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyetine neden olabile-
cek nitelikte verilerdir. Dolayısı ile daha sıkı şekilde korunması 
gerekmektedir.
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5. Tanımlar

a. İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

b. Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye daya-
nan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı

c. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin 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 hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının 
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

ç. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vası-
talarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yöne-
tilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

d. Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak 
onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

e. Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre 
yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, ifade eder.
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Bunlara ilaveten Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya 
Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’te başka önemli 
kavramlar da yer almaktadır. Yönetmeliğin 4ncü maddesinde yer 
alan tanıma göre;

f. İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim 
hale getirilmesini ifade etmektedir.

Yönetmeliği 8 ve devam eden maddelerinde yapılan tanımlara 
göre ise:

g. Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar 
için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirme 
işlemi,

ğ. Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse 
tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar 
kullanılamaz hale getirme işlemi,

h. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi: Kişisel verilerin 
başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya 
belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirme 
işlemi, olarak ifade edilmiştir.
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B. KVKK’NIN  
UYGULAMA ALANI

KVKK hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ve bu 
verileri işleyen ;gerçek ve tüzel kişiler için uygulanır.

KVKK, kişisel verilerin otomatik olan veya olmayan yollarla 
işlenmesi fark etmeksizin kişisel verileri işleyenler için bağlayıcıdır.

Kişisel veriler tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla, 
ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak şartıyla otomatik 
olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Kişisel verilerin herhangi bir amaç için bilgisayar veya başka 
bir elektronik ortamında ya da el yazısıyla kayda alma, belge 
dosyalama sistemi gibi otomatik olmayan yöntemlerle kayıt altında 
tutulması KVKK kapsamında sorumlu olmak için yeterlidir.

Bu doğrultuda Veri Sorumlusu olan gerçek ve tüzel kişiler 
kişisel verileri KVKK 4. Maddesinde açıkça öngörülen ve aşağıda 
belirtilen ilkelere uygun olarak işlemek zorundadır. O halde 
kişisel veriler;
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 ü Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

 ü Doğru ve gerektiğinde güncellenerek tutularak,

 ü Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

 ü İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, 
işlenme ve

 ü İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için 
gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek, ilkelerine 
uygun olarak işlenebilir.

1. Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Kişisel verilerin işlenmesi Kanunun 5. maddesinde sayılan 
hallerden en az birinin bulunması durumunda mümkündür. 
Buna göre;

• İlgili kişinin açık rızasının varlığı,

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak 
durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanın-
mayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya 
beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya 
ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel 
verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getire-
bilmesi için zorunlu olması,

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri 
işlemenin zorunlu olması,
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• İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması hallerinden birinin varlığı 
durumunda ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi müm-
kün bulunmaktadır.

Kişisel verilerin işlenme şartları, yani hukuka uygunluk halleri, 
Kanunda sınırlı sayıda sayılmış olup, bu şartlar genişletilemez.

KVKK’da bulunan temel kural, ilgili kişinin açık rızası olmadan 
kişisel verilerinin işlenemeyeceğidir. Ancak, kişisel veri işleme 
faaliyeti yukarıda belirtilen yasa maddesinde belirtilen şartlar-
dan birine dayanıyorsa bu durumda ilgili kişiye ait kişisel veri 
açık rıza şartına bağlanmadan işlenebilecektir. KVK Kurumu 
açıkça “Veri işleme faaliyetinin, açık rıza dışında bir dayanakla 
yürütülmesi mümkün iken açık rızaya dayandırılması, aldatıcı 
ve hakkın kötüye kullanımı niteliğinde olacaktır. Nitekim, ilgili 
kişi tarafından verilen açık rızanın geri alınması halinde veri 
sorumlusunun diğer kişisel veri işleme şartlarından birine dayalı 
olarak veri işleme faaliyetini sürdürmesi hukuka ve dürüstlük 
kurallarına aykırı işlem yapılması anlamına gelecektir.” Şeklinde 
değerlendirmesini yapmıştır.

Özel nitelikli kişisel veriler açısından ise yasa maddesi çok 
açıktır. İlgili kişinin açık rızası ile ya da Kanunda sayılan sınırlı 
hallerde işlenebilir. Yukarıda özel nitelikli kişisel verilerin neler 
olduğu ve tahdidi olduğu hususları açıklanmıştır. Aslında temel 
kural yani “ilgili kişinin açık rızası olmadan kişisel verilerinin 
işlenemeyeceği” burada da geçerlidir. Ancak, yasa 6. maddesinde 
özel nitelikli kişisel veriler arasında da bir ayrım yapmıştır. Buna 
göre sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin işlenmesi ile 
bunlar dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin, açık rıza olmaksızın 
işlenebileceği haller farklı düzenlenmiştir.
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KVKK MADDE 6 – (2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin 
açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel 
veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası 
aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel 
veriler ise ancak 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 ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
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C. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
KANUNUNUN İSTİSNALARI

1. KVKK İstisnalar

MADDE 28 – (1) Bu Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde 
uygulanmaz:

a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güven-
liğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler 
tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile 
fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek 
suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu 
güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın 
gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil 
etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla 
ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

ç) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu 
güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya 
yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari 
faaliyetler kapsamında işlenmesi.

d) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya 
infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri 
tarafından işlenmesi.

(2) Bu Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı 
olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü 
düzenleyen 10 uncu, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 
ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci ve Veri Sorumluları 
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Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16 ncı maddeleri aşa-
ğıdaki hâllerde uygulanmaz:

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç 
soruşturması için gerekli olması.

b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel veri-
lerin işlenmesi.

c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme 
görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması 
için gerekli olması.

ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin 
olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için 
gerekli olması.

2. Kişisel Veri İşleyen Hangi Veri Sorumlularının VERBİS’e 
Kayıt Yükümlülüğü Vardır?

Esasen tüm veri sorumluları yasa kapsamındadır. Ancak, KVK 
Kurumu tarafından kendi bünyesinde oluşturduğu Veri Sorumlu-
ları Siciline kayıtlı olunması hususunda bazı kriterler getirmiştir. 
Bu kriterler dahilinde olmamak KVKK kapsamındaki yüküm-
lülüklerimizin bulunmadığı anlamına gelmemektedir. Nitekim 
yasanın yüklediği tek yükümlülük VERBİS’e kayıt değildir. Dola-
yısı ile her veri sorumlusu gerektiği hallerde açık rıza almalı, 
aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeli ve KVK Kurulu 
tarafından öngörülen hususları yerine getirmelidir.
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3. 19.07.18 tarih 2018/87 sayılı Kurum Kararına Göre 
Kayıt Yükümlülüğü Bulunmayanlar:

 Ø Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla 
yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,

 Ø Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,

 Ø Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden,

 Ø Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendika-
lardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet 
alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, 
mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,

 Ø Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,

 Ø Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,

 Ø Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşa-
virlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhase-
beci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,

 Ø Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Gümrük Müşa-
virleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri,

 Ø Arabulucular,

 Ø Yıllık Çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 
25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorum-
lularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri 
işleme olmayanlar.
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4. Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin 
Kurulca Belirlenen Tarihler Hakkında 2019/387 Sayılı Kurul 
Kararına göre süreler aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Veri Sorumluları Kayıt Yükümlülüğü  
Başlangıç Tarihi 

Kayıt Yükümlülüğü 
Son Tarihi 

Yıllık çalışan sayısı 50’den 
çok veya yıllık mali bilanço 
toplamı 25 milyon TL’den 
çok olan gerçek ve tüzel 
kişi veri sorumluları 

01.10.2018 30.06.2020

Yurtdışında yerleşik 
gerçek ve tüzel kişi veri 
sorumluları 

01.10.2018 30.06.2020

Yıllık çalışan sayısı 50’den 
az ve yıllık mali bilanço 
toplamı 25 milyon TL’den 
az olup ana faaliyet konusu 
özel nitelikli kişisel veri 
işleme olan gerçek ve tüzel 
kişi veri sorumluları 

01.01.2019 30.09.2020

Kamu kurum ve kuruluşu 
veri sorumluları 

01.04.2019 31.12.2020
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5. Kurum Tarafından Uygulanabilecek İdari Para Cezaları 
ve Miktarları Nelerdir?

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYENLER HAKKINDA
9.013 TL – 180.264 TL

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEYENLER HAKKINDA
27.040 TL – 1.802.636 TL

KURUL TARAFINDAN VERİLEN KARARLARI YERİNE GETİRMEYENLER HAKKINDA
45.066 TL – 1.802.636 TL

VERBİS’E KAYIT VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI  
HAREKET EDENLER HAKKINDA
36.053 TL – 1.802.636 TL

6. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda Veri Sorumlularının başlıca 
yükümlülükleri aşağıda sıralanmıştır.

a. Aydınlatma Yükümlülüğü

Kişisel verilere ilişkin hak ve yükümlülüklerin düzen-
lendiği KVKK’nın 10. maddesinde veri sorumlusunun 
aydınlatma yükümlülüğü de açıklanmıştır. Buna göre; 
veri sorumlusu veya yetkili kişisi, kişisel verilerin elde edilmesi 
sırasında ilgili kişilere;

1) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliğini,

2) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini,

3) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla 
aktarılabileceğini,

4) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebini,

5) 11. maddede sayılan diğer hakları konusunda bilgi vermekle 
yükümlüdür.
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Bu kapsamda avukatlar da, özen yükümlülüklerinin de bir 
gereği olarak kişisel verilerinin işleneceği kişilere verilerinin hangi 
amaçlarla, ne kadar süreyle işleneceği, kimlerle paylaşılacağı gibi 
hususlara ilişkin bilgilendirme yapmalıdır.

b. Açık Rıza

Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getiren veri sorumlusu, 
yaptığı aydınlatmaya yönelik veri işleyebilmek için, ilgili kişinin 
açık rızasını almakla yükümlüdür. Kural olarak kişisel veriler ilgili 
kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kişilerden alınacak açık 
rızaya ilişkin herhangi bir şekil şartı belirtilmemiş olmakla birlikte 
veri sorumlusu aldığı rızayı ispatla yükümlüdür. Bu sebeple yazılı 
ya da herhangi bir şekilde kayıt altında tutulabilir bir rıza alınması 
en uygun olan yöntemdir.

Alınan açık rıza belirli bir amaca ve konuya ilişkin, yeterli 
bilgilendirme yapmak şartıyla, ilgili kişiden şartsız şekilde ve 
açık ifade beyanıyla alınan rızadır. Açık rıza, bir bilgilendirmeye 
dayanan ve özgür iradeyle açıklanmış bir beyandır.

Yalnızca KVKK’da sayılan istisnaların varlığı halinde, açık rıza 
alınmaksızın kişisel veri işlemek mümkün olacaktır. Ancak bu 
hallerde de veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü de dahil 
olmak üzere her türlü yükümlülüğü devam etmektedir.

c. Veri Güvenliğini Sağlama

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenmesi sürecinde edildiği 
bilgilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamakla sorumlu-
dur. Bu kapsamda veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka uygun 
şekilde saklanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek 
için yeterli güvenlik koşullarını sağlayacak her türlü teknik ve idari 
tedbirleri almak zorundadır. Bu güvenlik tedbirlerinin gereğince 
uygulanıp uygulanmadığını, düzenli denetimler yaparak kontrol 
etmeli, gereği halinde güvenlik tedbirlerini geliştirmelidir.
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Veri sorumlusu, edindiği kişisel verileri yalnızca KVKK’ya 
uygun olarak işleyebilecek olmakla birlikte, üçüncü kişiler tara-
fından da hukuka aykırı işlenmesini önlemekle ve her koşulda 
bilgi güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

Bu kapsamda veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, herhangi 
bir şekilde öğrendikleri kişisel verileri KVKK’ya aykırı olarak ve 
işleme amacı dışında işleyemez, üçüncü kişilerle paylaşamazlar. 
Bu yükümlülük taraflar arasındaki sözleşmenin sona ermesinden 
sonra da devam eder.

Veri sorumlusu ayrıca, kişisel verilere üçüncü kişilerin kanuna 
aykırı yollarla erişmesi hâlinde, bu durumu derhal ilgili kişilere ve 
Kurul’a bildirmekle yükümlüdür. Kurul kararları doğrultusunda 
Kurul’a bildirim için öngörülen süre en fazla 72 saat olarak kabul 
edilmektedir.

ç. Kişisel Veri İşleme Envanteri ile Kişisel Veri Saklama ve 
İmha Politikası Hazırlama Yükümlülüğü

Kişisel veri işleme envanterinde; veri sorumlularının iş süreç-
lerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme 
faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebepleri, veri 
kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve ilgili kişi grubuyla ilişkilendi-
rerek belirtilmeli, kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli 
olan azami süre, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler 
ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler yer almalıdır.

Veri sorumluları, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli 
olan azami süreyi belirleyerek silme, yok etme ve anonim hale 
getirme işlemi için kendilerine bir model oluşturup takip etmek 
için saklama ve imha politikası hazırlamalıdır. Veri sorumluları, 
kişisel verilerin işlendikleri amaç doğrultusunda belirlediği azami 
sürelerin kişisel veri işleme envanterinde belirtilen bilgilerle uyumu 
ve azami sürenin aşılıp aşılmadığının takibi için de, hazırladığı 
kişisel veri saklama ve imha politikasının uygulanmasını temin 
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ederler. Özel nitelikli kişisel veriler için ise ayrı bir imha süreci 
belirlenmelidir.

d. İlgili Kişilerin Taleplerini Cevaplandırma

Veri paylaşım süreçleriyle ilgili, veri sahiplerinin talep etmesi 
halinde yeterli ve güncel bilginin verilebildiği bir veri politikası 
hazırlanmalıdır.

KVKK’nın 11nci maddesinde açıkça belirtildiği gibi ilgili kişiler 
veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili; kişisel veri işlenip 
işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı 
üçüncü kişileri bilme, verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması 
halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7nci madde-
sinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini 
veya yok edilmesini isteme, 11nci maddenin (d) ve (e) bentleri 
uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinin münhasıran oto-
matik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin 
kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde 
zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakları doğrultusundaki taleplerini 
yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri 
sorumlusuna iletir.

Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine 
göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 
sonuçlandırır.
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İlgili kişinin;

 Ø Başvurunun reddedilmesi,

 Ø Verilen cevabın yetersiz bulunması

 Ø Süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde

ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 
otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde 
Kurula şikâyette bulunabilir.

Unutulmaması gerekir ki başvuru yolu tüketilmeden şikâyet 
yoluna başvurulamaz.

Her veri sorumlusu gibi avukatlar da, ilgili kişilerin taleplerini en 
geç 30 gün içinde cevaplamak zorundadır. Buradaki bilgilendirme 
ve talebi yerine getirme yükümlülüğü, ilgili kişinin her istediği 
talebi aynen yerine getirmek anlamında değildir. Veri sorumlusu, 
yeterli açıklamayı yapmak kaydıyla ilgili kişinin taleplerini red-
detme hakkına sahiptir. Örneğin ilgili kişinin silme talebine karşı 
veri sorumlusu, veri işleme faaliyetinin bitmemesi veya kanuni 
saklama süresinin devam etmesi halinde bu talebi gerekli açıkla-
mayı yaparak reddedebilir.
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Ç. AVUKATLAR AÇISINDAN KANUNUN UYGULAMASI

19.07.18 tarih 2018/87 sayılı Kişisel Verileri Kuruma 
Kurulu kararına göre avukatlar VERBİS’e kayıt ve bildirim 
yükümlüğünden muaftır. Ancak, bu muafiyetin yasa karşısında 
bir muafiyet olduğu algısı oluşmamalıdır.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını 
belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden 
sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Veri işleyen ise, 
veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel 
verileri işleyen, veri sorumlusunun organizasyonu dışındaki gerçek 
veya tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır.

1. Avukatlar Veri Sorumlusu mudur? Yoksa Veri İşleyen 
midir?

KVK Kurumu esasen Avukatlar açısından yaptığı değerlendir-
mede avukat ve müvekkil ilişkisinin kurulması esnasından avukata 
belgelerin teslim edilmesi ile avukatın veri sorumlusu olacağına 
dikkat çekmiştir. Hatta avukatın müvekkili/ firma sahibi adına 
işlem yapıyor olmasının bunu değiştirmeyeceğini, avukatın elde 
edilen kişisel verilerin nasıl işleneceğini kendisi belirleyeceğinden 
veri sorumlusu statüsünde olduğunu açıkça ifade etmiştir.

Dolayısı ile veri sorumlusu olarak, aydınlatma yükümlüğü, 
veri güvenliğini sağlama, ilgili kişilerin taleplerini cevaplandırma 
vb yükümlülüklerimiz bulunmaktadır. Ayrıca mesleğimizi icra 
ederken ilgili kişilere ait kişisel verilerin KVKK’ya uygun olarak 
işlenmesi için:

• En sınırlı sayıda ve belirli bir amaç için kişisel verileri elde 
edilmeli ve işlenmelidir.

• Doğru, tam ve güncel kişisel veri işlenmelidir.

• Kişisel verilerin korunması için gerekli güvenlik tedbirleri 
alınmalıdır.
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İlgili kişinin isteği halinde kendisine ilişkin verilere erişimi, bu 
verilere ve işlenmelerine ilişkin bilgi edinmesi, verilerin silinmesini 
istemesi halinde kendisine ait bilgilerin saklanması zorunluluğu 
olmaması halinde silinmesi mümkün olmalıdır.

Aksi halde, KVK Kurumu tarafından yukarıda belirtilen idari 
para cezaları ile karşılaşmak mümkündür.

2. İlgili Kişiye Ait Telefon Numarasına Kendisine Ait 
Olmayan İçeriğin Gönderilmesi ile İlgili Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunun 31/05/2019 tarihli ve 2019/166 sayılı 
Karar Özeti

Karar Tarihi : 31/05/2019

Karar No : 2019/166

Konu Özeti : İlgili kişiye ait telefon numarasına kendisine 
ait olmayan içeriğin gönderilmesi ile ilgili Kurul kararı

İlgili kişinin, şahsına ait telefon numaralarına gönderilen ve 
kendisine ait olmayan içerik barındıran kısa mesaj (SMS) nedeniyle 
veri sorumlusuna başvurduğu; veri sorumlusu tarafından verilen 
cevapta, bu gönderimin personel hatasından kaynaklandığı ve 
başka bir aboneye ait giriş yapılırken 1 rakam hatası sonucunda 
ilgili kişiye SMS gönderildiği tespit edilerek yanlışlığın derhal 
düzeltildiğinin belirtildiği; ancak, kendisine gönderilen SMS’te 
kişisel verileri yer alan kişinin yeğeni olduğunu ve yeğeninin 
telefon numarası ile kendisine ait telefon numarasının 1 rakam 
değişikliği / yanlışlığı ile karıştırılmasının mümkün olmadığını 
belirterek veri sorumlusu hakkında gereğinin yapılmasını talep 
ettiği başvurusunun incelenmesi neticesinde,

Gerek bir şirketler grubuna borçlu olduğu belirtilen ve şika-
yetçinin yeğeni olduğu anlaşılan şahsa ait ad, soyad ve hizmet 
numarasının şikayetçiye ait hatta gönderilmesi, gerekse şikayetçiye 
ait telefon numarasının, Kanunda düzenlenen işleme şartlarından 
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herhangi birine dayanmadan işlenmesi şeklindeki tek bir harekete 
bağlı iki farklı veri işleme faaliyeti sonucunda Kanunun 12 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen “Kişisel 
verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek” yükümlülü-
ğünü yerine getirmediği anlaşılan veri sorumlusu avukat hakkında, 
Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi 
kapsamında 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına

karar verilmiştir.

Yukarıdaki belirtilen KVK Kurul’un İnternet sitesinde yayın-
lanan 31 Mayıs 2019 tarihli kararda, ise bir avukata 50.000 
TL idari para cezası verilmiştir. Avukatlık hizmeti sunarken bir 
dosyanın borçlusu yerine bir şekilde telefon numarası bilgisini 
edindiği borçlunun yakın akrabasına borçluya ait bilgilerin kısa 
mesaj olarak gönderilmesini Kurul, kişisel verilerin KVKK’da 
düzenlenen işleme şartlarından herhangi birine dayanmadan 
işlenmesiyle tek bir harekete bağlı iki farklı veri işleme faaliyeti 
gerçekleşmesi dolayısıyla avukatın KVKK’ya aykırı davrandığına 
karar verilmiştir. Bu kararında Kurul’un, personel hatasından 
dolayı gerçekleştiği ileri sürülen bir ihlalden de veri sorumlusunu 
sorumlu tuttuğunu da belirtmek gerekir.
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3. Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula Şikayet Sürelerinin 
Hesaplanmasına İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 
24.01.2019 tarih ve 2019/9 sayılı Kararı

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanu-
nunun (Kanun) “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13 üncü 
maddesinin (1) numaralı fıkrasında ilgili kişinin Kanunun uygu-
lanmasına yönelik taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunun (Kurul) belirlediği diğer yöntemlerle veri 
sorumlusuna iletmesi, (2) numaralı fıkrasında ise veri sorumlu-
sunun başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa 
sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırması 
gerektiği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, Kanunun “Kurula Şikâyet” başlıklı 14 üncü mad-
desinin (1) numaralı fıkrasında da başvurunun reddedilmesi, 
verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap 
verilmemesi hâllerinde; ilgili kişinin, veri sorumlusunun cevabını 
öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden 
itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabileceği ifade 
edilmiştir.

Bu kapsamda, Kurumumuza intikal eden şikâyet başvurula-
rının incelenmesi neticesinde veri sorumlusuna başvuru yolunu 
tüketen ilgili kişiler tarafından Kurula şikâyette bulunulması 
sürecinde Kanunda yer alan sürelerin yorumlanmasında farklılıklar 
olduğu görülmüştür. Bu itibarla Kanunun 14 üncü maddesinin 
(1) numaralı fıkrası uyarınca;

İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya veri sorumlusunca 
30 gün içinde bir cevap verilmesi halinde ilgili kişinin veri 
sorumlusunun cevabını müteakip 30 gün içerisinde şikâyette 
bulunabileceği, bu itibarla söz konusu hallerde ilgili kişinin veri 
sorumlusuna başvurduğu tarihten itibaren 60 günlük süresinin 
bulunmadığı,
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İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya veri sorumlusunca bir 
cevap verilmediği durumda ise ilgili kişinin veri sorumlusuna 
başvurduğu tarihten itibaren 60 gün içinde Kurula şikâyette 
bulunabileceği,

İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya veri sorumlusunca 
Kanunda tanınan 30 günlük süre sonrasında bir cevap veril-
mesi halinde ilgili kişinin, Kanunda veri sorumlusuna tanınan 
30 günlük süre sonrasında verilecek cevabı beklemekle yükümlü 
olmadığı ve veri sorumlusuna tanınan sürenin dolması ile birlikte 
Kurula şikâyette bulunabileceği göz önüne alınarak, ilgili kişinin 
veri sorumlusunun kendisine cevap verdiği tarihten itibaren 30 
gün değil, veri sorumlusuna başvurduğu tarihten itibaren 60 
gün içinde Kurula şikâyette bulunabileceği hususlarının Kişisel 
Verileri Koruma Kurulunun 24.01.2019 tarih ve 2019/9 sayılı 
Kararı ile kamuoyuna duyurulması uygun görülmüştür.






