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İÇİNDEKİLER
İleti Yönetim Sistemi'nin getirdiği çözümler nelerdir?
Onay ne anlama gelmektedir?
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İleti Yönetim Sistemi'yle birlikte:
miyim?
• Hangi Hizmet Sağlayıcı'ya ne zaman, nerede, hangi
iletişim kanalı için izin verdiğinizi görüntüleyip

dilerseniz onayınızı kaldırabilirsiniz. Onayı
kaldırdığınızda iletişim adresinize ticari elektronik ileti
gönderimi durur.

• Şikâyetler artık tek bir veri tabanında toplanır,
denetimi kolaylaşır, süreçler hızlanır. Sonuçlanan
şikâyetlerinizle ilgili bilgilendirme mesajı alırsınız.

Onay ne anlama gelmektedir?

Onay, Hizmet Sağlayıcı'nın ticari elektronik ileti gönderimi öncesinde alıcının rızasını
almasını ifade eder. Bu rızanın alınması Kanun gereğince zorunlu tutulmuştur.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Türkiye İş Bankası A.Ş.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5526/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Turkiye-Is-Bankasi-A-S-

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Furtrans Denizcilik Ticaret ve San. A.Ş.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5530/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Furtrans-Denizcilik-Ticaret-ve-San-A-S-

KURUL KARAR ÖZETLERİ
“Bir şirket sahibinin, çalışanının Whatsapp yazışmalarını hukuka aykırı olarak elde etmesi hakkında” Kişisel Verileri Koruma
Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 2019/138 Sayılı Karar Özeti https://kvkk.gov.tr/Icerik/6708/2019-138

“İlgili kişi ile veri sorumlusu şirket arasında gerçekleştirilen telefon görüşmelerine ilişkin kayıtların ilgili kişiye verilmesi
yönündeki talebin reddedilmesi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 14/01/2020 Tarihli ve 2020/13 Sayılı Karar Özeti
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6698/2020-13

“Bir doktor tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir veri işleme şartına dayanmaksızın işlenmesi ve ilgili
numaraya reklam/bilgilendirme içerikli mesaj gönderilmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07/11/2019 Tarihli ve
2019/332 Sayılı Karar Özeti https://kvkk.gov.tr/Icerik/6624/2019-332

Kişisel Verilerin Otomatik Olmayan Yollarla İşlenmesi Ne

Demektir?
Bir veri kayıt sistemine bağlı olarak otomatik olmayan yollarla
işleme ise manuel olarak hazırlanan ancak erişimi ve
anlamlandırmayı kolaylaştıran işleme faaliyetini ifade eder.
Yukarıda belirtildiği gibi, kişisel veriler otomatik işlemeye tabi

tutulmasalar da, bir “veri kayıt sistemi” aracılığıyla
işlendiklerinde de Kanun hükümlerine tabi olmaktadır. Diğer

bir ifade ile Kanun, otomatik olmayan yollarla veri işlenmesini
tamamen Kanun kapsamı dışında tutmamakta, otomatik

olmayan yolla veri işleme eğer bir veri kayıt sisteminin
parçası ise, veri işleme faaliyeti Kanun kapsamında kabul
edilmektedir.

Açık Rıza Herhangi Bir Şekil Şartına Tabi midir?
Açık rıza beyanı herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Önemli olan
açık rızanın Kanundaki unsurları taşıması ve ispatlanabilir olmasıdır.
Dolayısı ile sözlü, yazılı, elektronik ortam vb. yöntemlerle açık rıza

alınması mümkündür. Bununla birlikte, açık rızanın yazılı olduğu
durumlarda, açık rıza metinleri açık, anlaşılır ve yalın bir şekilde

kaleme alınmalıdır. Ayrıca, açık rızanın, olumlu bir irade beyanı
içermesi gerekmektedir. Diğer bir ifade ile, açık rızanın şüpheye yer

vermemesi gerekmekte, rızanın talep edilmesine ve alınmasına
ilişkin işlemler, ilgili kişinin bu konudaki niyetini açık bir şekilde

ortaya koyar nitelikte olmalıdır. Açık rızanın alındığı konusundaki
ispat yükü ise veri sorumlusuna aittir.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Nedir?

Yok etme, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz
hale getirilmesi işlemidir. Kişisel verilerin yok edilmesi için, verilerin bulunduğu tüm kopyalar tespit edilir ve
verilerin bulunduğu sistemlerin türüne göre de-manyetize etme, fiziksel yok etme, üzerine yazma gibi
yöntemlerden bir ya da bir kaçı kullanılır.

