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Veri İşleyen Kimdir?

Veri işleyen, veri sorumlusu adına kişisel verileri kendisine
verilen talimatlar çerçevesinde işleyen gerçek veya tüzel
kişilerdir. Veri işleyenin faaliyetleri veri işlemenin daha çok

teknik kısımları ile sınırlıdır. Burada önemli olan, veri
işleyenin bu kapsamdaki kişisel veri işleme faaliyetlerini
veri sorumlusundan

aldığı

talimatlar

doğrultusunda

gerçekleştirmesidir. 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.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ne
Zaman Yürürlüğe Girmiştir?
Avrupa Birliğine uyum kapsamında
hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Tasarısı 18 Ocak 2016 tarihinde

TBMM Başkanlığına sevk edilmiştir. Söz
konusu metin 24 Mart 2016 tarihinde
TBMM Genel Kurulu tarafından kabul
edilerek kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 tarih

ve 29677 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ortaklıkların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Duyuru
Kurumumuza iletilen yazılı ve şifahi görüş taleplerinde; iş ortaklığı / konsorsiyum / adi
ortaklıkların Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülükleri hususunda tereddütler
yaşandığı ifade edilmiştir.
Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16ncı
maddesinde öngörülen Sicile kayıt yükümlülüğünün asıl amacı, kişisel veri işleme
süreçlerinin şeffaf ve ilgili kişilere hesap verebilir nitelikte yürütülmesi ile ilgili kişilerin
kendi kişisel verileri üzerinde en üst düzeyde kontrol sağlamasıdır.
Bu bakımdan iş ortaklığı / konsorsiyum / adi ortaklık gibi yapılar altında gerçekleştirilen
faaliyetlerde işlenen kişisel verilerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) bilgi
girişi olarak yansıtılması önem arz etmektedir.
Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09/06/2021 tarihli ve 2021/569 sayılı
kararı ile;
Ortaklığı oluşturan ortaklardan hâlihazırda Sicile kayıt yükümlülüğü bulunanların VERBİS’e
kayıtları esnasında kendi faaliyetleri ile birlikte ortaklık faaliyetleri kapsamında işledikleri
kişisel verilere ilişkin olarak da bilgi girişi yapması gerektiğine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6989/ORTAKLIKLARIN-VERBIS-E-KAYIT-YUKUMLULUGU-HAKKINDA-DUYURU

Dernek, Vakıf ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında
Duyuru
Dernek, vakıf ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerde
işlenen kişisel verilerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) bilgi girişi olarak
yansıtılması önem arz etmektedir.
Bu kapsamda, Kurulun 09/06/2021 tarihli ve 2021/571 sayılı kararı ile;
22/04/2020 tarihli ve 2020/315 sayılı Karar ile değişik 02/04/2018 tarihli 2018/32 sayılı Kurul
Kararında yer alan “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı
olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” ifadesinin
“yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri
işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi
işletmesi bulunmayanlar” olarak değiştirilmesine,
Yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri
işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi
işletmesi bulunanların Sicile kayıt olmaları ile Sicile kayıtları esnasında yalnızca iktisadi
işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapmalarının gerektiğine,
Anılan Kararın Kurum internet sayfası ve Resmi Gazetede yayımlanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6990/DERNEK-VAKIF-VE-SENDIKALARA-AIT-IKTISADI-ISLETMELERIN-VERBIS-E-KAYITYUKUMLULUGU-HAKKINDA-DUYURU

‘‘Çalışma İlişkilerinde Kişisel Verilerin İşlenmesi’’ Konulu Çarşamba Semineri Düzenlendi
‘‘Çalışma İlişkilerinde Kişisel Verilerin İşlenmesi’’ konulu Çarşamba Semineri çevrimiçi olarak
düzenlendi. Seminere, Kurumumuz Başkanlık Müşavirlerinden Tuğba YİĞİT konuşmacı olarak katıldı.
YİĞİT öncelikle işe alım sürecinde, iş sözleşmesi sürecinde ve iş sözleşmesi sona erdikten sonra kişisel
veri işleme süreçlerinden bahsederek çalışan veya işçi adayının kişisel verilerinin işlenmesi konusunda
veri sorumlularının dikkat etmesi gereken hususları belirtti.
İş sözleşmesine dayanılarak işveren ve işçinin yükümlülükleri bağlamında kişisel verilerin işlenmesi
konusuna değinen YİĞİT, iş yerinde çeşitli teknolojilerin kullanımı noktasında Kanunun temel ilkelerine
uygunluk sağlanması gerektiğine dikkat çekti.
Kişisel veri güvenliğine ilişkin politikalarda, iş yerinde uygulanmak üzere belirlenen teknolojilere ilişkin
usul ve esasların belirlenmesi ve duyurulmasının önemli olduğunu belirten YİĞİT, söz konusu veri
güvenliği politikalarında değişiklik meydana gelmesi halinde; verilecek eğitimler sayesinde bu
değişikliklerin çalışanların bilgisine sunulmasının, risk ve tehditlere karşı bilgilendirme faaliyetlerinin
ciddi derece önem arz ettiğini ifade etti.
Çalışma ilişkilerinde kişisel verilerin işlenmesi hususunda aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi
gerektiğinin altını çizen YİĞİT, konuyla ilgili Kurul Kararlarından örnekler verdi.
Öte yandan YİĞİT, çalışanlara farkındalık eğitimlerinin verilmesinin ve bu eğitimlerin aralıklarla
tekrarlanmasının gerekli olduğunu belirterek, bu tür çalışmaların birtakım olası veri ihlali durumlarının
önüne geçebileceğini söyledi.
‘‘Çalışma İlişkilerinde Kişisel Verilerin İşlenmesi’’ konulu Çarşamba Semineri’ni izlemek için
https://www.youtube.com/watch?v=HjWVSqzufU8

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda Sunum
Gerçekleştirdi
‘‘Kurulun çalışmalara başladığı 12 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar yurt dışından
gelenler de dahil olmak üzere 9.755 ihbar, şikayet ve başvuru Kuruma ulaştı.
Bunlardan 7.904 tanesi sonuçlandırıldı. 561 veri ihlal bildirimi Kurula intikal etti. Bu
bildirimlerden 96 tanesi Kurum internet sayfasında ilan edildi. Yapılan incelemeler
sonucunda 46 milyon TL idari yaptırım uygulandı. Diğer taraftan, Kurumun görev
alanına giren çeşitli konularda ise 564 hukuki görüş verildi.’’ diyen BİLİR son olarak,
‘‘Kurumumuz önceki yıllarda olduğu gibi, içinde bulunduğumuz süreçte de Kanunun
kendisine verdiği görevleri yerine getirme gayreti içerisinde çalışmalarını
sürdürmektedir’’ şeklinde konuştu.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6988/Kurum-Baskanimiz-Prof-Dr-Faruk-BILIR-TBMM-Dijital-Mecralar-Komisyonu-ndaSunum-Gerceklestirdi

NOTLAR
 Kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası ile ya da Kanundaki diğer veri işleme şartlarına dayalı
olarak işlenmesi hallerinde aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi zorunludur.

Veri sorumlusu, ilgili kişinin talebini beklemeksizin aydınlatma yükümlülüğünü yerine
getirmelidir.
 Veri sorumlusu, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini ispat etmekle yükümlüdür.

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Aydınlatma

yükümlülüğünün

yerine

getirilmemesi

durumlarında

Kanunun

18.

maddesinde düzenlenen yaptırım uygulanır. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine

getirildiğinin ispatı veri sorumlusuna aittir. Hukuka uygun şekilde aydınlatma
yükümlülüğünün yerine getirilmesi; veri sorumluları ile ilgili kişiler arasındaki güven
ilişkisinin tesisi, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri açısından önem arz etmektedir.

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 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. Bu anlamda kişisel verilerin korunmasının, kişilere ilişkin verilerin
toplanması, saklanması, kullanılması ve aktarılması gibi veri işleme süreçlerinin bütün aşamalarını kapsar şekilde bireylere

kontrol hakkını yeniden kazandırmayı amaçladığı söylenebilir. Bu amaç kapsamında kişisel verilerin korunması, kişinin
verilerinin geleceğini bizzat kendisinin belirleme hakkını ifade eder. Aynı zamanda bu koruma insan onurunun ve kişilik hakkının

da bir gereğidir.
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KURUL KARAR ÖZETLERİ

“Yardım masası paneli hizmeti veren bir veri sorumlusunda gerçekleşen veri ihlali
hakkında yapılan resen inceleme” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun
27/04/2021 tarihli ve 2021/426 sayılı Karar Özeti
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6980/2021-426
“İlgili kişinin yemek kartı hesap hareketlerine ilişkin kişisel verilerine erişim talebinin
veri sorumlusu tarafından yerine getirilmediği iddiası” hakkında Kişisel Verileri
Koruma Kurulunun 06/05/2021 tarihli ve 2021/470 sayılı Karar Özeti
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6982/2021-470
“Belediyeler tarafından sunulan internet hizmetleri”ne ilişkin Kişisel Verileri Koruma
Kurulunun 25/02/2021 tarih ve 2021/140 sayılı Karar Özeti
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6965/2021-140

