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1. Kişisel Verilerin Korunması Ne Demektir? 

          Kişisel verilerin korunması, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile 

temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Kişisel verilerin korunması, temelde verilerin 

değil, bu kişisel verilerin ilişkili olduğu kişilerin korunmasını amaçlamaktadır. 

          Başka bir ifade ile verilerin korunması; kişileri, onlar hakkındaki verilerin tamamen 

veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan yollarla işlenmesinden doğacak 

zararlardan koruma amacına yönelmiş ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkelerde 

somutlaşmış idari, teknik ve hukuki önlemleri ifade eder.  

2. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Kanuni Bir Düzenlemeye Neden İhtiyaç 

Duyulmuştur? 

           Gerek kamu kurumları gerek özel kuruluşlar, bir görevin yerine getirilmesi veya bir 

hizmetin sunumuyla bağlantılı olarak, kişisel veri niteliğindeki bilgileri uzun süredir 

işlemektedirler. Bu durum kanunlardan kaynaklanabildiği gibi, bazen kişilerin rızasına 

veya bir sözleşmeye dayanmakta, bazen de yapılan işlemin niteliğine bağlı olarak 

ortaya çıkmaktadır.  

          Belirtmek gerekir ki, kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin veri işleme sürecinde de 

korunması öncelikli konulardan biridir. Ayrıca, sosyal ve ekonomik hayatın düzen içinde 

sürdürülmesi, kamu hizmetlerinin etkin biçimde sunumu, mal ve hizmetlerin ekonominin 

gereklerine uygun biçimde geliştirilmesi, dağıtımı ve pazarlanması için kişisel verilerin 

işlenmesi kaçınılmaz olmakla birlikte, kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel 

toplanmasının, yetkisiz kişilerin erişimine açılmasının, ifşa edilmesinin veya amaç dışı ya 

da kötüye kullanımı sonucu kişisel hakların ihlal edilmesinin önüne geçilmesi gereklidir. 

          Anayasa Mahkemesinin 9 Nisan 2014 tarih ve E:2013/122, K:2014/74 sayılı 

Kararında; “Kişisel verilerin korunması hakkı, kişinin insan onurunun korunmasının ve 

kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi hakkının özel bir biçimi olarak, bireyin hak ve 

özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumayı [..…]” amaçladığı tespit 

edilerek, “kişisel verilerin ticari işletmeler için kıymetli bir varlık niteliği kazanması 

neticesinde, özel sektör unsurlarınca yaratılan risklerin daha yaygın ve önemli boyutlara 

ulaşması ve terör ve suç örgütlerinin kişisel verileri ele geçirme yönündeki faaliyetlerinin 

artması gibi etkenler” nedeniyle kişisel verilerin geçmişte olduğundan çok daha fazla 

korunmaya muhtaç olduğu ifade edilmiştir. 

3. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir? 

          6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

4. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı Nedir? 

              Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları göz 

önüne alınmak suretiyle hazırlanan Kanun ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda 

işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır. 

5. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kapsamı Nedir? 

           Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen 

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin (kişisel verilerin belirli kriterlere göre 
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yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan 

yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.  

           Bu doğrultuda, özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu kurum ve 

kuruluşları bakımından bir ayrım yapılmamış olup, öngörülen usul ve esasların tüm 

kurum ve kuruluşlar açısından uygulanması benimsenmiştir. Kanunda verisi işlenen 

gerçek kişilerden bahsedildiği için hak ehliyetine sahip olan herkes Kanun 

kapsamındadır. 

6. Kanunun Kapsamına Dahil Olmayan Haller Nelerdir? 

          -Kanun, herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmaksızın veri işleyenler 

hakkında uygulanmamaktadır. 

          -Kanunda “kişisel verileri işlenen gerçek kişiler” ifadesi kullanıldığından, kişisel 

verileri işlenen tüzel kişiler de bu Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur. 

          -Kanunun 28. maddesinde tamamen veya kısmen kapsam dışı olan haller hükme 

bağlanmıştır. Bu maddenin 1. fıkrasında tam istisnalar, 2. fıkrasında ise kısmi istisnalar 

düzenlenmiştir. Tam istisna hallerinde Kanun hiçbir şekilde uygulanamayacak, kısmi 

istisna hallerinde ise, Kanunun sadece bazı maddeleri uygulanamayacaktır. 

7. Kişisel Veri Nedir? 

          Kimliği belirli ya da belirlenebilir nitelikteki gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. 

Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli 

ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.  

           Buna göre; 

          -Gerçek kişiye ilişkin olma: Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin olup, tüzel kişilere ilişkin 

veriler kişisel verinin tanımının dışındadır. Dolayısıyla, bir şirketin ticaret unvanı, adresi, 

vergi kimlik numarası, MERSİS numarası ve cirosu gibi tüzel kişiliğe ilişkin bilgiler (bir 

gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecekleri durumlar haricinde) kişisel veri sayılmayacaktır. 

          -Gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir kılması: Kişisel veri, T.C. kimlik numarasında 

olduğu üzere ilgili kişinin doğrudan kimliğini gösterebileceği gibi, o kişinin kimliğini 

doğrudan göstermemekle birlikte araç plaka numarasında olduğu üzere herhangi bir 

kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm bilgileri de kapsar.  

          -Her türlü bilgi: Bu ifade son derece geniş olup, bir gerçek kişinin sadece kimliğini 

ortaya koyan, adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bilgiler olabileceği gibi; 

telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, 

özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi, hobiler, tercihler, 

etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi 

doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler de kişisel veri olarak kabul 

edilmektedir.  

           Kanunda hangi bilgilerin kişisel veri olarak kabul edileceğine ilişkin sınırlı sayım 

esası benimsenmediğinden, kişisel verilerin kapsamının genişletilmesi mümkündür. 

Önemli olan, verinin herhangi bir gerçek kişi ile ilişkilendirilebiliyor olması ya da o gerçek 

kişiyi tanımlayabilmesidir. 

 



 

3 
 

8. Açık Rıza Nedir? 

          Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür irade ile 

açıklanan rızadır. Başka bir ifade ile ilgili kişinin verilerinin işlenmesine özgürce, konu 

hakkında yeterli bilgi sahibi olarak ve sadece o işlemle sınırlı kalmak kaydıyla verdiği 

onay beyanıdır. 

9. Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Tek Şartı Açık Rıza mıdır?  

            Kanunun 5. maddesi uyarınca açık rıza, Kanundaki kişisel veri işleme şartlarından 

biri olmakla birlikte veri işleme faaliyetine hukukilik kazandıran tek unsur değildir.  

            Kanunda veri işleme faaliyeti için açık rıza dışında da şartlar öngörülmüştür. 

Buna göre, aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası 

aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. 

           -Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

           -Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya 

rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya 

beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 

           -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

           -Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

           -İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

           -Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

            -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

10. Kanunda Sayılan Unsurları İçermesi İçin Açık Rıza Nasıl Alınmalıdır? 

             Açık rıza, “İlgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli 

bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı 

olarak verdiği onay beyanı” şeklinde ifade edilmiştir. 

             Bu çerçevede, belirli bir konu ile sınırlandırılmayan ve ilgili işlemle sınırlı olmayan 

genel nitelikteki rızalar hukuken geçersizdir. Kanunda açık rıza hususunda herhangi bir 

şekil şartı öngörülmemekle birlikte, açık rızanın yazılı olduğu durumlarda rıza metinleri 

açık, anlaşılır ve sade bir şekilde kaleme alınmalıdır.  

             Açık rızanın alındığı ortam veya metin dışındaki başka bir ortama veya metne 

atıf yapılarak ilgili kişinin açık rızası alınmamalıdır. Açık rıza, ilgili kişinin özgür iradesiyle 

açıklamada bulunduğunu ortaya koyacak şekilde ilgili kişinin seçimine sunulmalıdır. 

          Bununla birlikte, veri işleme faaliyeti diğer kişisel veri işleme şartlarından en az 

birine dayanıyorsa bu faaliyet için açık rızaya gidilmemelidir. Eğer faaliyetin 

gerçekleştirilme amacı Kanundaki açık rıza dışındaki diğer kişisel veri işleme şartlarını 

karşılamıyorsa bu faaliyet özelinde ve o faaliyetle sınırlı olarak açık rıza alınmalıdır. 

          Açık rıza dışında diğer hukuka uygunluk sebeplerine dayanılması durumunda 

açık rıza almak, ilgili kişileri aldatmaya ve yanıltmaya sebep olabilir. Dolayısıyla öncelikli 

olarak kişisel veri işlemenin açık rıza dışındaki şartlarına dayanıp dayanmadığı 

araştırılmalı, bu şartlardan herhangi biri yoksa açık rıza alınması yoluna gidilmelidir. 
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11. Açık Rıza Geri Alınabilir mi? Geri Alınmasının Hukuki Sonuçları Nelerdir ? 

           Açık rıza vermek, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan, verilen açık rıza geri 

alınabilir. Bu bağlamda kişisel verilerin geleceğini belirleme hakkı ilgili kişiye ait 

olduğundan, kişi dilediği zaman veri sorumlusuna vermiş olduğu açık rızasını geri alabilir.  

 

          Bununla birlikte geri alma işlemi ileriye yönelik sonuç doğuracağından, açık 

rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen tüm faaliyetler geri alma beyanının veri 

sorumlusuna ulaştığı andan itibaren veri sorumlusu tarafından durdurulmalıdır. 

  

          Bir diğer deyişle, geri alma beyanı veri sorumlusuna ulaştığı andan itibaren hüküm 

doğurur. Ancak saklanmasını gerektiren başka bir hukuki sebep varsa söz konusu kişisel 

veriler veri sorumlusu tarafından sadece bu amaçla sınırlı olmak üzere saklanabilir. 

12. Açık Rıza, Herhangi Bir Ürün ve/veya Hizmetin Sunumunun ya da Bir Ürün 

ve/veya Hizmetten Yararlandırmanın Ön Şartı Yapılabilir mi? 

          Açık rızanın özgür irade ile açıklanması gerektiğinden, ilgili kişinin açık rızasının 

alınması, bir ürün veya hizmetin sunulmasının ya da ürün veya hizmetten 

yararlandırılmasının ön şartı olarak ileri sürülmemelidir. 

          Örneğin, bir hizmetten yararlanılmasının üyelik şartına bağlandığı yerlerde, üye 

olmak isteyen ilgili kişinin parmak izinin alınması ve işlenmesinin üyelik sözleşmesinin 

kurulması için zorunluluk olarak öngörülmesi hukuka aykırı olacaktır. Çünkü bu şekilde 

alınan açık rıza, özgür irade ile açık rıza verilmesi ilkesine ve ölçülülük ilkesine aykırı 

olacaktır. 

13. Açık Rıza Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Tamamını Kapsayacak Şekilde 

Alınabilir mi? 

            Belirli bir konu ile sınırlandırılmayan ve ilgili işlemle sınırlı olmayan genel nitelikteki 

açık rızalar “battaniye rızalar” olarak kabul edilmekte ve hukuken geçersiz 

sayılmaktadır.  

           Örneğin; “her türlü ticari işlem, her türlü bankacılık işlemi ve her türlü veri işleme 

faaliyeti” gibi belirli bir konu ve faaliyeti işaret etmeyen rıza beyanları battaniye rıza 

kapsamında değerlendirilebilecek durumlardır. 

14. Açık Rızanın Verilmesi Herhangi Bir Şekle Tabi midir? 

            Kanunda açık rızanın verilmesi hususunda herhangi bir şekil şartı 

öngörülmemiştir. Önemli olan açık rızanın Kanundaki unsurları taşıması ve ispatlanabilir 

olmasıdır. Dolayısıyla, açık rıza sözlü, yazılı, elektronik ortam vb. yöntemlerle verilebilir. 

Açık rızanın alındığı konusundaki ispat yükü veri sorumlusuna aittir. 

15. Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önce İşlenen Kişisel Veriler Hakkında Ne Gibi 

Bir İşlem Yapılacaktır? 

            Kanunda “Kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel veriler, bu 

tarihten itibaren iki yıl içinde Kanun hükümlerine uygun hâle getirilir. Kanun 

hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen kişisel veriler derhâl silinir, yok edilir veya anonim 

hâle getirilir.” hükmü yer almaktadır. (Geçici md:1) 

 

           Bu çerçevede uyumlu hale getirilmesi gereken kişisel veri işleme faaliyetleri 

içerisinde Kanuna uyumsuzluğu tespit edilip uyumlu hale getirilmeyen faaliyetlerin 



 

5 
 

işleme faaliyetleri durdurulmalıdır. Kanuna uyumsuz olan kişisel veri işleme faaliyetlerinin 

konusu olan kişisel veriler derhal silinmeli, yok edilmeli veya anonim hale getirilmelidir. 

16. Veri Kayıt Sistemi Nedir? 

           Veri kayıt sistemi, kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt 

sistemini ifade etmektedir. Bir dosyalama sistemi olarak nitelenebilecek veri kayıt sistemi 

elektronik ya da fiziki ortamda oluşturulabilir. Buna göre, veri kayıt sisteminde kişisel 

veriler, ad, soyad veya kimlik numarası üzerinden sınıflandırılabileceği gibi,  

           Örneğin kredi borcunu ödemeyenlere ilişkin oluşturulacak bir sınıflandırma da bu 

kapsamda değerlendirilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, herhangi bir kritere bağlı 

olmaksızın gelişigüzel bir şekilde sadece kişilerin ad ve soyadlarının bir kâğıtta yer alması 

hali, Kanun kapsamına girmemekle birlikte, söz konusu isimlerin belirli bir kritere göre 

olarak bir kâğıda kaydedilmesi halinde, bu veri kaydı Kanun kapsamında 

değerlendirilmektedir. 

17. Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Anlama Gelmektedir ? 

            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 işlemdir. 

 

           Örneğin, kişisel verilerin sadece bir hard diskte, CD’de veya sunucuda 

depolanması, anılan verilerle başkaca hiçbir işlem yapılmasa da bir veri işleme 

faaliyetidir. Dolayısıyla veri işleme kapsamına giren eylemler sınırlı sayıda olmayıp, kişisel 

verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm 

işlem türlerini ifade etmektedir. 

18. Veri Sorumlusu Kimdir? 

            Veri işleyen, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak, onun adına kişisel 

verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler veri sorumlusunun kişisel veri işlemek 

üzere yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişi de olabilir. 

           Örneğin, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına 

faaliyet gösteren, dışarıdan hizmet alınması suretiyle çağrı merkezi hizmeti veren bir 

şirket bu faaliyet kapsamında veri işleyen olarak kabul edilecektir. Burada önemli olan, 

veri işleyenin bu kapsamdaki kişisel veri işleme faaliyetlerini veri sorumlusundan aldığı 

talimatlar doğrultusunda gerçekleştirmesidir. 

19. Veri Sorumlusunun Tüzel Kişi Olması Halinde Veri İşleyen, Veri Sorumlusuna 

Bağlı Bir Birim midir? 

             Kanunda veri işleyen, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına 

kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir. Veri sorumlusu tüzel kişinin organizasyonu 

dışında, veri sorumlusu ile kişisel veri işleme bakımından hukuki ilişki içerisinde olan her 

bir gerçek ve/veya tüzel kişi kişisel veri işleme faaliyetinin niteliğine göre veri sorumlusu 

(örneğin mali müşavirler, avukatlar, bankalar, sigorta şirketleri) veya veri işleyen 

(örneğin bilgi işlem hizmet sağlayıcılar, arşivleme hizmeti verenler, çağrı merkezi hizmeti 

verenler) sayılabilecektir. Bu sebeple veri sorumlusunun tüzel kişi olması halinde veri 

işleyen, veri sorumlusu tüzel kişinin organizasyonunun dışındaki kişidir. 
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20. Bir Gerçek veya Tüzel Kişi Hem Veri Sorumlusu Hem de Veri İşleyen Olabilir mi? 

            Veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatı, veri işleme faaliyetinin niteliğine göre ilgili 

tarafı tanımlamaktadır. Dolayısıyla, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi yürüttüğü farklı 

faaliyetleri nedeniyle aynı zamanda hem veri sorumlusu hem de veri işleyen olabilir.  

 

            Örneğin, bir çağrı merkezi şirketi kendi personeliyle ilgili tuttuğu verilere ilişkin 

olarak veri sorumlusu sayılırken, müşterisi olan şirketlere ilişkin tuttuğu veriler bakımından 

ise veri işleyen olarak kabul edilecektir. 

21. Kanundaki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Bakımından Veri Sorumlusu mu, 

Veri İşleyen mi Esas Alınır ? 

            Kanunda, kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin hukuki yükümlülüklerin yerine 

getirilmesinde veri sorumlusu esas alınmaktadır. Veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenme 

amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve 

yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.  

           Veri işleyen ise, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel 

veri işleyen gerçek veya tüzel kişidir. Buna göre, veri işleyenin veri sorumlusunun 

talimatlarını yerine getirdiği açıktır. Kanunda gerek aydınlatma yükümlülüğü gerek veri 

güvenliğine ilişkin yükümlülükler veri sorumlusu üzerinden tanımlanmış olup ilgili kişinin, 

haklarını veri sorumlusuna karşı ileri sürebileceği düzenlenmiştir. 

22. Veri Sorumlusu ile Veri İşleyen Ayrı Kişiler Olması Halinde, Kanunda Sorumluluk 

Rejimi Nasıl Belirlenmektedir ? 

            Kanuna göre veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve 

kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını 

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü 

teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Kişisel verilerin veri sorumlusu adına başka bir 

gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde, veri sorumlusu, söz konusu tedbirlerin 

alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. 

           Ayrıca, veri sorumluları ile veri işleyenler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun 

hükümlerine aykırı olarak başkalarına açıklayamaz, işleme amacı dışında 

kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Kişisel 

verilerin veri sorumlusu adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi 

halinde, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı 

erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri işleyen de 

veri sorumlusu ile birlikte sorumludur. 

23. Sadece Kendi Çalışanlarına İlişkin Kişisel Veri İşleyen Bir Şirket de Kanun 

Kapsamında Değerlendirilecek midir? 

            Kural olarak veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler Kanun kapsamında 

bulunmaktadır. Dolayısıyla sadece kendi çalışanlarına ilişkin kişisel veri işleyen bir şirket 

de Kanun kapsamında değerlendirilecektir. 

24. Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Temel İlkeler Nelerdir ? 

            Kişisel verilerin işlenmesinde her zaman Kanunda ortaya konulan genel ilkelere 

uygun davranılmalıdır. Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkeler şunlardır. 

          -Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 

          -Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 
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          -Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 

          -İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 

          -İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 

muhafaza edilme. 

          Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler, tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinin özünde 

bulunmalı ve tüm kişisel veri işleme faaliyetleri bu ilkelere uygun olarak 

gerçekleştirilmelidir. 

25. Kanuna Göre, Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma İlkesi Ne Anlama 

Gelmektedir. 

          Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması, kişisel veri işleme 

faaliyetlerinin doğru ve güncel kişisel verilere dayalı olarak gerçekleştirilmesi gerekliliğini 

tanımlamaktadır. 

          Bu çerçevede, veri sorumlusunun kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel 

olmasına ilişkin aktif özen yükümlülüğü, veri sorumlusu eğer bu verilere dayalı olarak ilgili 

kişi ile ilgili bir sonuç yaratıyor ise (örn. kredi verme işlemi) geçerlidir.  

          Bunun dışında veri sorumlusu her zaman ilgili kişinin bilgilerini doğru ve güncel 

olmasını temin edecek kanalları açık tutmalıdır. Zira ilgili kişinin haklarının düzenlendiği 

Kanunun 11/1-d maddesinde, ilgili kişinin kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş 

olması halinde bunların düzeltilmesini isteme hakkına yer verilmiştir. 

          Örneğin, ilgili kişinin evlendikten sonra soyadının değişmesi neticesinde veri 

sorumlusu olan bankayı arayarak banka kayıtlarındaki soyadını değiştirme talebinde 

bulunması bu hakkın icrasına yönelik bir işlemdir. 

          Aynı şekilde, A şirketinde çalışan kişinin işten ayrılarak B şirketinde işe başlaması 

halinde kişinin “A şirketi çalışanı olduğu” verisi doğru olmayacakken, “A şirketinde 

çalışmış kişi” olduğu verisi doğru olacaktır. 

26. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Nelerdir ? 

          Kanunun 5. maddesinde kişisel verilerin işlenme şartları düzenlenmiştir. Özel nitelikli 

kişisel verilerin işlenme şartları ise Kanunun 6. maddesinde farklı esaslara bağlanmıştır.  

 

          Bu çerçevede, özel nitelikli olmayan kişisel verilerin hangi hallerde hukuka uygun 

olarak işlenebileceği Kanundaki esaslara göre aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Bu 

şartlardan sadece bir tanesinin bulunması özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenmesi 

için yeterli hukuki şartı oluşturacaktır. 

 

         -İlgili kişinin açık rızasının varlığı, 

         -Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

         -Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya 

rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya 

beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 

         -Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

         -Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
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         -İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

         -Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

         -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

          Veri işleme, Kanunda bulunan ilgili kişinin açık rızası dışındaki veri işleme 

şartlarından en az birine dayanıyorsa, bu durumda veri sorumlusu tarafından ilgili 

kişiden açık rıza alınması yoluna gidilmemelidir. 

27. İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri 

Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması Ne 

Anlama Gelmektedir. 

          Kanuna göre, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 

veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda 

kişisel verilerin işlenebileceği düzenlenmiştir. Veri sorumlusunun meşru menfaati, 

gerçekleştirilecek olan kişisel veri işlenmesi faaliyeti sonucunda elde edilecek çıkar ve 

faydaya yöneliktir. 

          Veri sorumlusunun elde edeceği fayda; meşru, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğü 

ile yarışabilecek düzeyde etkin, belirli ve mevcut bir menfaatine ilişkin olmalıdır.  

          Örneğin; bir şirket sahibi, çalışanlarının temel hak ve özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, onların terfileri, maaş zamları yahut sosyal haklarının 

düzenlenmesinde ya da işletmenin yeniden yapılandırılması sürecinde görev ve rol 

dağıtımında esas alınmak üzere çalışanların kişisel verilerini işleyebilecektir. Burada, 

işletmenin yeniden yapılandırılması ya da ehliyetli ve liyakatli çalışanların terfi almaları, 

veri sorumlusu statüsündeki şirket sahibinin meşru menfaatinedir. 

28. Özel Nitelikli Kişisel Veriler Kanunda Sınırlı Sayıda mıdır? 

          Özel nitelikli kişisel veriler, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişilerin 

mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olma riski taşıyan verilerdir. 

          Kanunda, hangi kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veri olduğu tek tek belirtilmiş 

olup, bu sayılanlar dışındakiler özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilemez. Bu 

bakımdan, özel nitelikli kişisel verilerin sınırlı olarak sayıldığı kabul edilir. 

29. Özel Nitelikli Kişisel Veriler Hangi Durumlarda İşlenebilir? 

          Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenebilir. Ancak 

Kanun, bazı istisnai durumlarda açık rıza aranmaksızın özel nitelikli kişisel verilerin 

işlenmesine izin vermiştir.  

          Buna göre; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda 

açıkça öngörülmüş olması halinde; sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler de ancak 

kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri 

ile finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında 

bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişinin açık rızası 

aranmaksızın işlenebilecektir.  

          Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması gerekmektedir. 
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30. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Neden Daha Sıkı Şartlara Bağlanmıştır ? 

          Özel nitelikli kişisel veriler, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişiler 

hakkında ayrımcılığa ve mağduriyete neden olma riski taşıyan verilerdir. Bu nedenle, 

diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir.  

31. Kişisel Sağlık Verileri Hangi Hallerde İşlenebilir ? 

            Kişisel sağlık verileri; 

           -İlgili kişinin açık rızası, 

           -Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar 

tarafından; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım 

hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi 

amacıyla ilgili kişinin açık rızası olmaksızın Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin 

de alınması şartıyla işlenebilir. 

32. Kanunda Düzenlenen Tam İstisnalar Nelerdir ? 

            Tam istisna olarak adlandırılan aşağıdaki hallerde Kanun hükümleri 

uygulanmaz. 

          -Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin 

yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya 

aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi, 

          -Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, 

planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, 

          -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, 

          -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, 

         -Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin 

olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 

33. Kanunda Düzenlenen Kısmi İstisnalar Nelerdir ? 

            Kısmi istisnalar olarak adlandırılan haller aşağıda sıralanmıştır. 

           -Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli 

olması, 

           -İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, 

           -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, 

          -Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik 

ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 
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34. İlgili Kişinin Veri Sorumlusuna Karşı İleri Sürebileceği Hakları Nelerdir? 

           Anayasaya göre herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme 

hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu 

verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları 

doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 

           Kanunun 11. maddesinde ilgili kişilerin haklarının neler olduğu düzenlenmektedir. 

Buna göre, ilgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak; 

          -Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

          -Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

          -Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

         -Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

         -Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

bildirilmesini isteme, 

         -Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak 

işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 

kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin 

kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

        -İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

        -Kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptirler. 

35. İlgili Kişinin Hakları Arasında Sayılan “Kişisel Verileri İşlenmişse Bunlara İlişkin 

Bilgi Talep Etme Kavramı” Ne Şekilde Uygulanacaktır? 

           İlgili kişinin Kanunda tanımlı haklarını kullanırken dürüstlük kuralına uygun 

davranmak şartıyla veri sorumlusuna yapacağı başvurularla alakalı olarak ilgili kişiye 

verilecek cevaplar, Veri Sorumluları Siciline açıklanacak bilgiler çerçevesinde ve 

kategorik şekilde olmalıdır.  

          Bu kapsamda verilecek bilgiler, temel olarak kişilerin hangi verilerinin işlendiğine 

dair bilgilerdir. 

 

36. İlgili Kişiler Tarafından Kişisel Verilerine İlişkin Haklar Nasıl İleri Sürülebilir? 

           Kanun gereğince, ilgili kişilerin taleplerini öncelikle veri sorumlusuna iletmeleri 

zorunludur. Buna göre, ilgili kişilerce veri sorumlusuna yapılacak başvuruların şekli 

konusunda Kanunda iki temel hüküm bulunmaktadır. 

          Bunlardan ilki yazılı başvurudur. Yazılı başvuru, genel hükümler gereği ıslak imza 

içeren belge ile yapılan başvuru anlamına gelmektedir. Buna ek olarak güvenli 

elektronik imza ile imzalanan belgeler de yazılı şekil şartını sağlayacaktır. Yazılı başvuru 
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haricindeki diğer başvuru yöntemlerinin belirlenmesi konusunda Kanun, Kişisel Verileri 

Koruma Kurulunu yetkilendirmektedir. 

          Buna göre veri sorumluları, ilgili kişiler tarafından yazılı olarak veya Tebliğ’de yer 

verilen kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da 

ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun 

sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru 

amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla yapılan başvuruları 

niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandırmalıdır. 

37. İlgili Kişilerin Kişisel Verilerine İlişkin Talepleri Ücrete Tabi midir ? 

           Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğle; ilgili kişinin 

başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse 10 sayfaya kadar ücret alınmayacağı, 10 

sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabileceği, başvuruya 

cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu 

tarafından talep edilebilecek ücretin söz konusu kayıt ortamının maliyetini 

geçemeyeceği belirlenmiştir. 

            İlgili kişinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulanmasıyla ilgili talebine 

konu olan hususta veri sorumlusu hatalıysa, alınan ücretin ilgili kişiye iade edilmesi 

gerekmektedir. 

38. İlgili Kişilerin Haklarına İlişkin Talepleri Veri Sorumlusu Tarafından Ne Kadar 

Sürede Cevaplanmalıdır? 

             Kanun gereğince, veri sorumluları ilgili kişilerin taleplerini en kısa sürede ve en 

geç otuz gün içinde incelemelidir. İnceleme sonucuna göre talebi kabul etmeli veya 

gerekçesini açıklayarak reddetmeli, ayrıca cevabını ilgili kişiye bildirmelidir. 

39. İlgili Kişilerin Haklarına İlişkin Talepleri Konusunda Kişisel Verileri Koruma 

Kuruluna Şikâyet Hakkı Var mıdır? 

            İlgili kişi, Kanunun 14. maddesi gereğince haklarına ilişkin başvurusunun 

reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap 

verilmemesi hallerinde; veri sorumlusu tarafından verilen cevabı öğrendiği tarihten 

itibaren otuz ve herhalde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri 

Koruma Kuruluna şikâyette bulunabilir. 

40. Kurula Yapılacak Şikâyetler Hangi Şartları Taşımalıdır? 

            3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6. maddesinde 

belirtilen şartları taşımayan ihbar veya şikâyetler incelemeye alınmaz. Ayrıca Kurulun 

bu kapsamda yapacağı düzenlemelerde yer alan hususlar dikkate alınmalıdır. 

41. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, İlgili Kişinin Şikâyetini Ne Kadar Sürede 

Cevaplamalıdır? 

             Kanun gereğince; şikâyet üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulu, talebi 

inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap 

verilmezse talep reddedilmiş sayılır. 
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42. İlgili Kişinin Şikâyetinin Kabul Edilmesinin Sonuçları Nelerdir? 

            Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının 

anlaşılması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri 

sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek, bu kararı ilgililere tebliğ eder. , 

            Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine 

getirilmelidir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması 

ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına 

aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir. 

            Ayrıca, ihlalin yaygın olduğunun tespit edilmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu, bu konuda ilke kararı alır. 

43. Kişisel Verilerinin Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Halinde İlgili Kişinin Kişisel 

Verileri Koruma Kuruluna Şikâyet Dışında, Veri Sorumlusundan Talep 

Edebileceği Başka Bir Hakkı Var mıdır? 

            İlgili kişi, kişisel verilerinin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara 

uğraması halinde veri sorumlusundan zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. 

Ayrıca, kişilik hakkı ihlal edilen ilgili kişilerin genel hükümlere göre tazminat hakkı da 

bulunmaktadır. 

44. Kişisel Verilerin Silinmesi Ne Anlama Gelir? 

            Kişisel verilerin silinmesi; söz konusu kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir 

şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, silinen 

kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için 

gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır. 

45. İlgili Kullanıcı kimdir? 

          “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında 

Yönetmelikte ilgili kullanıcı; “verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve 

yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu 

organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat 

doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler” olarak tanımlanmıştır. (28.10.2017 tarihli R.G.) 

          Örneğin bir veri sorumlusu ile bilgi işlem altyapısı iş ve işlemlerini onun yetki ve 

talimatları çerçevesinde yerine getirmek üzere anlaşma yapmış olan ve bu konuda 

çalışan bir firma veri işleyen sayılacaktır.  

          Bu durumda bu veri sorumlusunun verilerin teknik olarak depolanması, korunması 

ve yedeklenmesinden sorumlu olan personeli ya da birimi bulunmuyorsa tüm 

çalışanları ilgili kullanıcı olacaktır. Ayrıca veri işleyen firmanın da verilerin teknik olarak 

depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan personeli ya da birimi 

hariç geri kalan tüm çalışanları da ilgili kullanıcı kavramı içerisinde yer alacaktır. 

          Kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi arasındaki fark da ilgili kullanıcı kavramına 

göre şekillenmiştir. 

46. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Ne Anlama Gelir? 

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

erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri 

sorumluları kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri 

alır. Kişisel verilerin yok edilmesi için, verilerin bulunduğu tüm kopyalar tespit edilir ve 
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verilerin bulunduğu sistemlerin türüne göre de manyetize etme, fiziksel yok etme, 

üzerine yazma gibi yöntemlerden bir ya da bir kaçı kullanılır. 

47. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Ne Anlama Gelir? 

          Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse 

dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek 

hale getirilmesidir.  

          Diğer bir ifade ile anonim hale getirme, bir veri kümesindeki tüm doğrudan ve 

dolaylı tanımlayıcıların çıkarılarak veya değiştirilerek ilgili kişinin kimliğinin 

saptanabilmesinin engellenmesi ya da bir grup veya kalabalık içinde ayırt edilebilir 

olma özelliğini bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek şekilde kaybetmesidir. 

          Bu kapsamda, veri üzerinden bir izleme yapılarak başka verilerle eşleştirme ve 

destekleme sonrasında verinin kime ait olduğu anlaşılabiliyorsa, bu verinin anonim hale 

getirildiği kabul edilemez. 

          Anonim hale getirilen veri, artık kişisel veri niteliklerine sahip olmayacağından, 

Kanun hükümleri kapsamında değerlendirilemeyecektir. Veri setleri anonim hale 

getirme işlemlerine tabi tutuldukları ana kadar kişisel veri niteliklerine sahip 

olduklarından, bu veriler üzerinde gerçekleştirilecek her türlü işlem kişisel verilerin 

işlenmesi olarak kabul edilmektedir. 

48. Kişisel Veriler Hangi Şartlarda Silinmeli, Yok Edilmeli veya Anonim Hale 

Getirilmelidir? 

          Kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, resen 

veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim 

hale getirilir. Başka bir ifade ile Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 

şartların tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel veriler resen veya ilgili kişinin 

talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

49. Kanunda Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarımı Nasıl Düzenlenmektedir? 

          Kanunda, kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmak şartıyla üçüncü kişilere 

aktarılabileceği öngörülmektedir. Bununla birlikte, Kanunun 5. maddesi ile ve yeterli 

önlemlerin alınması kaydıyla 6. maddesindeki şartların sağlanması halinde kişisel 

verilerin açık rıza aranmaksızın yurtiçinde aktarılmasına da imkan tanınmıştır. 

50. Kişisel Veriler Yurtiçinde Kimlere Aktarılabilir?(Md:8) 

          Kişisel veriler yalnızca gerçek kişilere ait verilerken, veri sorumlusu ve veri işleyen 

hem gerçek hem de tüzel kişi olabilmektedir. Veri üzerinde işlem gerçekleştiren her türlü 

gerçek veya tüzel kişi, veri işlenmesine ilişkin amaç ve yöntemlerine göre ya veri 

sorumlusu ya da veri işleyendir.  

          Bu bağlamda, kişisel verilerin yurtiçinde aktarımı ya iki veri sorumlusu, ya da veri 

sorumlusu ve veri işleyen arasında gerçekleştirilecek olup, yurt içindeki her türlü veri 

aktarımı için Kanunun 8. maddesinde yer alan düzenlemelerin uygulanması 

gerekmektedir 

51. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı Nasıl Düzenlenmektedir? 

           Kanunun 9/1. maddesinde kişisel verilerin ilgilinin açık rızasının olması şartıyla yurt 

dışına aktarılabileceği düzenlenmiştir.  

 


