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KVKKobi, yürürlükteki mevzuata en 

etkili şekilde uymanıza ve kuruluş 

itibarınıza yardımcı olmak üzere DPAAS 

(data privacy as a services) modelde 

tasarlanmış bir kişisel veri yönetimi 
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 Şirketler vatandaşların her türlü bilgisini korumakla 

yükümlü. Eskiden olduğu gibi aldığı bilgileri artık başkalarıyla 

paylaşamaz. Bunun teknolojik altyapısını da oluşturmak zorunda. 

Yapmayana ciddi yaptırımlar var!

İHLALİN BEDELİ ÇOK YÜKSEK
2021 sonu itibarıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na, 691'i veri ihlal 

bildirimi olmak üzere toplam 11.007 başvuru yapıldı. Başvurulardan 

9688’ini sonuçlandıran Kurul, 'veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri 

yerine getirmemek', 'ihlalleri belirlenen 72 saat içinde bildirmemek' 

gibi nedenlerden dolayı idari para cezaları uyguladı. 2022 içinde bu 

cezalar daha da arttı. Çünkü vatandaş, bu konudaki bilinç düzeyi 

arttıkça hakkını daha fazla arıyor. Ayrıca 2022 gelişen teknolojinin de 

etkisiyle tam bir siber saldırı dönemi olacak. 

EKONOMİK DEĞERİ VAR
Kişisel veri; ad, soyad, T.C. kimlik numarası, kan grubu, araç plakası, 

telefon numarası ve e-posta adresi gibi kişiye ait olan her türlü bilgi 

demek. Dijital dönüşümle birlikte verilerden değer üreten 

teknolojilerin gelişmesi, kişisel verilerin ekonomik bir değer ifade 

etmesine yol açtı. Dolayısıyla bu verilerin koruması da çok önemli 

hale geldi.

KANUN 2016’DA ÇIKTI
Verilerin kaynağı bizleriz ve bizim korunmamız açısından 7 Nisan 

2016'da yürürlüğe giren '6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Hakkında Kanun' ve bu kanun çerçevesinde kurulan Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu (“KVKK”) hayati öneme sahip. Kanuna uyum için 

işletmelere 2 yıl süre tanınmıştı. Ayrıca 2018 Ekim'den itibaren 

kamuya açık olan 'Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi' (VERBlS) de 

devreye girmişti.

VERBİS KAYDI ZORUNLU
50 ve üzeri çalışanı olan veya son yıllık bilançosu 25 milyon TL ve 

üzeri olan şirketlerin VERBlS'e kaydı da zorunlu hale gelmişti. Ama 

şirketler bundan hala habersiz. Kanuna uyum sürecinde şirketlere 

profesyonel hizmet veren Jurcom GRC Services'in CEO'su Ali 

Osman Özdilek, yapılan düzenlemelere rağmen çoğu fırmanın kişisel 

verilerin korunması hakkında bilgisi dahi olmadığını ifade ediyor.

İDARİ PARA CEZALARI ARTIYOR
VERBİS’e kayıtlı olmayan şirketlerin bu zorunluluktan haberi dahi 

yok. Ancak bunun cezası da büyük. 50 bin liradan başlayıp 2.5 

milyon liranın üzerine çıkıyor. Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nun Türk Ceza Kanunu’na yaptığı atıf nedeniyle ayrıca 

hapis cezası da doğabiliyor.

FİRMALAR HUKUKEN SORUMLU
Şirketlerin uyum sürecinin; bir iki dokümanın hazırlanması veya 

hukuken sözleşmenin imzalanmasından ibaret olmadığına dikkat 

çekmek istiyoruz. Türkiye'de uyumla ilgili bir eğitim yok. Bu iş ya IT 

departmanının ya da hukuk departmanının yapması gereken bir iş 

gibi algılandı. Halbuki bu, yüzde 20 kısmının hukuk, kalanın ise 

teknoloji olduğu bir süreç. Şirketler müşterilerinin haklarını kanunlar 

çerçevesinde kullandırmak ve korumakla yükümlü. 

Kanuna göre; kişilerin ırkı, 

siyasi düşüncesi, dini, kılık 

ve kıyafeti, sağlığı, cinsel 

hayatı, ceza mahkumiyeti, 

biyometrik ve genetik 

verilerinin, ilgilinin açık 

rızası olmaksızın 

işlenmesi yasak.

Kişisel Verileri Korumayana 
Büyük Ceza

CIPP/E ve ISO 27001 Baş Denetçisi  
Av. Ali Osman Özdilek
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Kişisel Verilerin 
Korunmasının Geçmişi, 
Bugünü ve Geleceği

Kiş ise l  Ver i le r in  Korunmasın ın  Tar ihçes i  

Bugün  K iş ise l  Ver i le r in  Korunması
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Kişisel verilerin korunması kavramı Türkiye’de görece yeni bir kavram 

olsa da aslında tarihçesi 1950’lere kadar dayanmaktadır. 1953 yılında 

yürürlüğe giren “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” içerisinde 

doğrudan atıf yapılmamakla birlikte koruma altına alınmış ve ilk kez 

1970 yılında Almanya’nın Hessen eyaletinde yasalaştırılarak bir 

ülkenin iç mevzuatına eklenmiştir. 1981 yılında ise kişisel verileri 

merkezine alan ilk uluslararası sözleşme (108 sayılı “Kişisel Verilerin 

Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına 

Dair Sözleşme”) Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş ve bu 

gelişmeyle kişisel verilerin korunması kavramı hem ulusal hem de 

uluslararası düzeyde ele alınmıştır. 

1995 yılında bugün Türkiye’de yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)nun atası olarak kabul 

edebileceğimiz 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi yürürlüğe 

girmiş ve takip eden yıllarda tüm Avrupa Birliği (“AB”) üye ülkeleri 

kendi iç hukuklarına kişisel verilerin korunmasıyla ilgili 

düzenlemeleri entegre etmeye başlamışlardır. Kişisel verilerin 

korunması, 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de de AB’ye uyum 

çalışmaları çerçevesinde ele alınmış, 2004 yılında Türk Ceza 

Kanunu ve 2010 yılında Anayasa içerisine kendisine yer 

bulmuştur. 

7 Nisan 2016 tarihinde ise nihayet KVKK’nın yürürlüğe girmesiyle 

birlikte kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği 

olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korunması ve 

kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile 

uyacakları usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

KVKK yürürlüğe girdikten sonra belirlenen geçiş süreci içerisinde 

birçok kurum “uyum” çalışmalarını tamamlamış; ancak birçoğu da 

maalesef KVKK’yı sadece VERBİS kaydının yapılmasından ibaret 

sanarak bütüncül bir uyum projesi yürütmemiş ve kurumları özelinde 

kişisel verilerin korunması alanında bir farkındalık yaratamamış, 

sürdürülebilir bir yönetişim mekanizması kuramamışlardır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurum”) ise kurulduğu andan 

bugüne etkin bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirmiş ve 2022’ye 

gelindiğinde yayımlayacağı tavsiye kararlar hakkında ilgili 

sektörlerden ve geneli kapsayan konularda tüm paydaşlarla 

etkileşimde olan, bunun yanında yayınları ve sitesinde duyurduğu 

kararlarla, yaptıkları etkinliklerle Dünya çapında da üretkenliğiyle 

dikkat çeken bir otorite haline gelmiştir. 

Kurum’un birtakım çalışmalarını sayılarla ifade edecek olursak; 

15.11.2021 itibarıyla:

 

 Toplam Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na yapılan ihbar, şikayet, başvuru 

sayısı: 11.007 Sonuçlanan / 9.688 

 Kurul’a intikal eden veri ihlal bildirimi sayısı: 691 / 158 Kişisel Verileri 

Koruma Kurumu internet sayfasında ilan edilen sayı 

 Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun görev ve yetki alanına giren çeşitli 

konularda verdiği hukuki görüş sayısı: 677

KVKK’nın gerekliliklerini karşılayan, bütüncül ve sürdürülebilir bir uyum 

projesi neticelendirememiş ve KVKK uyumluluğunu sağlayamamış 

kurumları 17.02.2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

tarafından yeniden değerleme oranlarına göre yayımlanan yandaki 

tabloda yer verilen idari para cezalarıyla karşılaşma riski beklemektedir. 

Kurumlarda ise KVKK uyumluluğunun sağlanabilmesi adına, bugüne 

kadar Jurcom Teknoloji A.Ş. olarak yürüttüğümüz 200+ uyum 

projesi ve çeşitli danışmanlık, denetim projelerinde edindiğimiz 

tecrübeler ve çıkarımlarımız doğrultusunda; KVKK uyumluluğunun ilk 

adımının kurum genelinde ve özellikle üst yönetiminde farkındalık 

yaratılması olduğunu ifade edebiliriz. 

Farkındalık yaratıldıktan sonra da ikinci aşama olarak üst yönetim desteğinin alınmasıyla birlikte, kurumun en kılcal damarlarına varana kadar 

tüm iş birimlerinin (kişisel veriye temas etmediği beyan edilen birimler dahil olmak üzere) iş süreçleri üzerinden buluşu bize ait “veri katman 

analizi” metoduyla analiz ederek iş süreçlerinin KVKK’ya uyumlu hale getirilmesi ve süreç bazlı, kurumun tüm iş birimlerinin entegre edildiği, 

tüm süreçleri uçtan uca kapsayan “kişisel veri işleme envanteri”nin oluşturulması gelmektedir. 

Veri katman analizi ve kişisel veri işleme envanterinin çıkartılması üzerine birimlerle toplantılar devam ederken de paralelde kuruma özgü 

oluşturulan hukuki dokümanların (aydınlatma ve açık rıza metinleri, kurum içi yönetişimin sağlanmasına dair politika ve prosedürler, teknik ve 

idari tedbirlerin kurumun veri işleme faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve şekilde alınması vb.) konumlandırılması ve sürdürülebilirliğin 

sağlanması adına kurumun dinamiklerine uygun bir yönetişim modelinin kurulması gerekmektedir. 
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Kiş ise l  Ver i le r in  

Korunmasın ın  Ge leceğ i
KVKK yürürlüğe girdikten sonra belirlenen geçiş süreci içerisinde 

birçok kurum “uyum” çalışmalarını tamamlamış; ancak birçoğu da 

maalesef KVKK’yı sadece VERBİS kaydının yapılmasından ibaret 

sanarak bütüncül bir uyum projesi yürütmemiş ve kurumları özelinde 

kişisel verilerin korunması alanında bir farkındalık yaratamamış, 

sürdürülebilir bir yönetişim mekanizması kuramamışlardır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurum”) ise kurulduğu andan 

bugüne etkin bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirmiş ve 2022’ye 

gelindiğinde yayımlayacağı tavsiye kararlar hakkında ilgili 

sektörlerden ve geneli kapsayan konularda tüm paydaşlarla 

etkileşimde olan, bunun yanında yayınları ve sitesinde duyurduğu 

kararlarla, yaptıkları etkinliklerle Dünya çapında da üretkenliğiyle 

dikkat çeken bir otorite haline gelmiştir. 

Kurum’un birtakım çalışmalarını sayılarla ifade edecek olursak; 

15.11.2021 itibarıyla:

 

 Toplam Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na yapılan ihbar, şikayet, başvuru 

sayısı: 11.007 Sonuçlanan / 9.688 

 Kurul’a intikal eden veri ihlal bildirimi sayısı: 691 / 158 Kişisel Verileri 

Koruma Kurumu internet sayfasında ilan edilen sayı 

 Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun görev ve yetki alanına giren çeşitli 

konularda verdiği hukuki görüş sayısı: 677

KVKK’nın gerekliliklerini karşılayan, bütüncül ve sürdürülebilir bir uyum 

projesi neticelendirememiş ve KVKK uyumluluğunu sağlayamamış 

kurumları 17.02.2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

tarafından yeniden değerleme oranlarına göre yayımlanan yandaki 

tabloda yer verilen idari para cezalarıyla karşılaşma riski beklemektedir. 

Kurumlarda ise KVKK uyumluluğunun sağlanabilmesi adına, bugüne 

kadar Jurcom Teknoloji A.Ş. olarak yürüttüğümüz 200+ uyum 

projesi ve çeşitli danışmanlık, denetim projelerinde edindiğimiz 

tecrübeler ve çıkarımlarımız doğrultusunda; KVKK uyumluluğunun ilk 

adımının kurum genelinde ve özellikle üst yönetiminde farkındalık 

yaratılması olduğunu ifade edebiliriz. 

Farkındalık yaratıldıktan sonra da ikinci aşama olarak üst yönetim desteğinin alınmasıyla birlikte, kurumun en kılcal damarlarına varana kadar 

tüm iş birimlerinin (kişisel veriye temas etmediği beyan edilen birimler dahil olmak üzere) iş süreçleri üzerinden buluşu bize ait “veri katman 

analizi” metoduyla analiz ederek iş süreçlerinin KVKK’ya uyumlu hale getirilmesi ve süreç bazlı, kurumun tüm iş birimlerinin entegre edildiği, 

tüm süreçleri uçtan uca kapsayan “kişisel veri işleme envanteri”nin oluşturulması gelmektedir. 

Veri katman analizi ve kişisel veri işleme envanterinin çıkartılması üzerine birimlerle toplantılar devam ederken de paralelde kuruma özgü 

oluşturulan hukuki dokümanların (aydınlatma ve açık rıza metinleri, kurum içi yönetişimin sağlanmasına dair politika ve prosedürler, teknik ve 

idari tedbirlerin kurumun veri işleme faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve şekilde alınması vb.) konumlandırılması ve sürdürülebilirliğin 

sağlanması adına kurumun dinamiklerine uygun bir yönetişim modelinin kurulması gerekmektedir. 

Türkiye’nin KVKK’yı yasalaştırarak attığı büyük adımın ardından, çok 

geçmeden, 27 Nisan 2016 tarihinde AB Genel Veri Koruma Tüzüğü 

(GDPR) kabul edilmiş ve Regülasyon olarak tüm ülkelere aynı 

derecede uygulanacak olmasının yanında kabul edilmesine kadar 

geçen sürede yenilenen teknolojiye ve gelişmelere adaptasyonu 

hedeflenerek dijital çağa ayak uyduracak şekilde düzenlenmiştir. 

Avrupa’da yaşanan son gelişmelere bakıldığında ise başta çerezler 

(cookies) olmak üzere dijital ortamda işlenen kişisel verilerle ilgili AB 

veri koruma otoriteleri tavsiyeleri, kararları ve yaptırımları; dijital 

mecralardaki aktörlerin mahremiyet odaklı yaptığı değişikliklerle 

birlikte mahremiyetin daha çok önemsendiği, kişisel verilerin 

“korunması” kavramının kişisel verilerin “yönetilmesi/yönetiminin 

ilgili kişilerin inisiyatifine bırakılması” şeklinde değişmekte olduğu 
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Veri Güvenliğine İlişkin
Yükümlülüklere Aykırılık

VERBİS’e Kayıt ve Bildirim
Yükümlülüğüne Aykırılık

KVKK Tarafından Alınan
Kararlara Aykırılık

A L T  L İ M İ T :  2 5 . 0 0 0  T L

Ü S T  L İ M İ T :  1 . 0 0 0 . 0 0 0  T L

A L T  L İ M İ T :  4 9 . 1 6 7  T L

Ü S T  L İ M İ T :  1 . 9 6 6 . 8 6 0  T L

A L T  L İ M İ T :  6 6 . 9 6 5  T L

Ü S T  L İ M İ T :  2 . 6 7 8 . 8 6 3  T L

Aydınlatma
Yükümlülüğüne Aykırılık

2016
A LT  L İ M İ T:  5 . 0 0 0  T L

Ü S T  L İ M İ T:  1 0 0 . 0 0 0  T L

2021
A LT  L İ M İ T:  9 . 8 3 2  T L

Ü S T  L İ M İ T:  1 9 6 . 6 8 4  T L

2022
A LT  L İ M İ T:  1 3 . 3 9 1  T L

Ü S T  L İ M İ T:  2 6 7 . 8 8 3  T L

2016
A LT  L İ M İ T:  2 0 . 0 0 0  T L

Ü S T  L İ M İ T:  1 . 0 0 0 . 0 0 0  T L

2021
A LT  L İ M İ T:  3 9 . 3 3 4  T L

Ü S T  L İ M İ T:  1 . 9 6 6 . 8 6 0  T L

2022
A LT  L İ M İ T:  5 3 . 5 7 2  T L

Ü S T  L İ M İ T:  2 . 6 7 8 . 8 6 3  T L

2016

2021

2022

A L T  L İ M İ T :  1 5 . 0 0 0  T L

Ü S T  L İ M İ T :  1 . 0 0 0 . 0 0 0  T L

A L T  L İ M İ T :  2 9 . 5 0 0  T L

Ü S T  L İ M İ T :  1 . 9 6 6 . 8 6 0  T L

A L T  L İ M İ T :  4 0 . 1 7 9  T L

Ü S T  L İ M İ T :  2 . 6 7 8 . 8 6 3  T L

2016

2021

2022

gözlemlenmektedir. Türkiye’de de bu gelişmeleri takiben, Mart 2022 

tarihine kadar KVKK’nın AB GDPR standartları ile uyumlu hale 

getirilmesinin hedeflendiği 11. Kalkınma Planı, Yargı Reformu 

Stratejisi, İnsan Hakları Eylem Planı ve Ekonomi Reform Paketi 

içerisinde belirtilmiştir. 

Türkiye’de yapılacak çalışmalar neticesinde, KVKK’nın mevcut haliyle 

aşılması güç olan yurt dışı veri aktarımları konusunun ve özel nitelikli 

kişisel verilerin işlenmesine dair kuralların değişmesi; bunların 

yanında GDPR’ın genel ilkeleri arasında yer alan “şeffaflık”, “hesap 

verilebilirlik” ve tasarım aşamasında ve varsayılan olarak 

mahremiyet (“Privacy by Design/Default”) ilkelerinin uyarlanması, 

çocukların korunması gibi KVKK içerisinde özel bir yeri olmayan yeni 

alanların da mevzuata eklenmesi beklenmektedir.

 

Bu doğrultuda kurumların yeni gelişmelere önceden hazırlıklı 

olabilmesi adına, şimdiden yeni geliştirilecek iş süreçlerinin 

mahremiyete uygun şekilde tasarlamaları (Privacy by Design & 

Default) ve sağlam bir yönetişim modeli kurmaları faydalı olacaktır.
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Veri işleme faaliyetleri kapsamında DPIA raporu hazırlaması gerekli 

olup raporun hazırlanmaması halinde ilgili kuruluşun yıllık küresel 

cironun %4’üne kadar veya 20 milyon Euro kadar (hangisi daha 

yüksekse) para cezası ile cezalandırılabilir.

Sonuç
GDPR’nin AB dışı kuruluşlar için geniş kapsamlı etkileri olduğu açıktır 

ve bu nedenle yukarıda açıklanan kriterler, bilhassa çok uluslu 

kuruluşlar tarafından dikkate alınmalıdır.  Bu bağlamda AB dışı mukim 

kuruluşların, GDPR hükümlerine tabi olmanın zor bir eylem 

olmadığına yönelik farkındalık kazanmaları ve belirli aralıklar ile 

operasyonlarını GDPR açısından değerlendirmeleri gerekmektedir. 

Aksi halde GDPR hükümlerine tabi olup yükümlülüklerini 

karşılamayan kuruluşların, yıllık küresel cironun %4’üne karşılık gelen 

miktar veya 20 milyon Euro gibi yüksek meblağlı idari para cezaları ile 

karşı karşıya kalma riski doğacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İkinci Bölüm Genel İlkeler 4ç 

maddesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kurul Kararları ile Şirket 

çalışanlarının görev tanımları ve rolleriyle bağlantılı, ilişkili ve orantılı 

veri işlenmesi öngörülmektedir. 

Bu nedenle de veri sorumlularının; kişisel verilerin hukuka aykırı 

olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin hukuka 

uygun olarak muhafazasını sağlamak amacıyla alabilecekleri teknik 

ve idari tedbirleri gösteren tablolar Kurul’un yayınlamış olduğu Kişisel 

Veri Güvenliği Rehberi’nin 4.1. Teknik Tedbirler Özet Tablosu’nun ilk 

maddesi, yetki matrislerinin zorunlu hazırlanması olarak belirtilmiştir. 

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”)  yaklaşık 4 senedir 

yürürlükte olmasına rağmen hukuki kapsamı üzerinde kafa karışıklığı 

hala hüküm sürmektedir. Avrupa Birliği (“AB”) dışında kurulu birçok 

şirket, GDPR hükümlerine uyum sağlamalarının gerekliliği 

konusunda hala tereddüt etmektedir. Konuya ilişkin esas, “Bölgesel 

Kapsam” başlığı altında GDPR’nin 3.maddesinde düzenlenmiştir.

Her ne kadar söz konusu hükümde geçmese de AB dışı mukim 

kuruluşların GDPR hükümlerine tabi olması, birçok veri koruma 

uzmanı tarafından “Long Arm Jurisdiction” (geniş kapsamlı yargı 

yetkisi) kavramı ile de açıklanmaktadır. Long Arm Jurisdiction, bir 

bölge özelinde oluşturulan yasanın, bölge dışındaki mukim gerçek 

ve/veya tüzel kişiler için de bağlayıcı olabileceğini ifade eden hukuki 

bir terimdir.

Bu bilgiler ışığında AB dışında faaliyet gösteren bir kuruluşun, hangi 

koşullar altında GDPR hükümlerine tabi olacağını ve tabi olması 

durumunda karşılaması gereken bazı yükümlülükleri gelin birlikte 

inceleyelim.

Yetki Matrisinin Oluşturulması

Bi’ 
GDPR 
Yaklaşıyor!

GDPR Madde 3: Bölgesel Kapsam

Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün yukarıda açıklanan uygulama 

alanı madde 3’te düzenlenmiş olup hüküm şu şekildedir:

1. GDPR, veri sorumlusunun ya da onun adına veri işleyen kişinin bir 

kuruluşunun AB sınırları içerisinde faaliyeti kapsamında kişisel veri 

işlenmesi halinde, veri işleme faaliyetinin AB sınırları içerisinde olup 

olmamasına bakılmaksızın uygulama alanı bulur.

2. GDPR, işleme faaliyetlerinin aşağıdaki hususlarla alakalı olması 

durumunda, AB içerisinde bulunan veri sahiplerinin kişisel verilerinin 

AB içerisinde kurulu olmayan bir veri sorumlusu veya veri işleyen 

tarafından işlenmesine uygulanır;

Veri sahibine bir ödeme yapılmasına gerek olup olmadığına 

bakılmaksızın, AB içerisindeki söz konusu veri sahiplerine mal ya 

da hizmetlerin sunulması veya

Davranışları birlik içerisinde gerçekleştiği ölçüde, davranışlarının 

izlenmesi.

Hükümden Ne  Anlamamız  Gerek i r?
Veri sorumlusunun veya veri işleyenin AB sınırları içerisinde 

bulunan kuruluşu, faaliyetleri gereği kişisel veri işlenmesi halinde 

GDPR hükümlerini karşılamakla yükümlüdürler. Söz konusu 

kuruluş, şirketin merkezi olabileceği gibi kuruluşun şubesi, deposu 

ve fabrikası gibi yapılar da olabilir. Burada esas olan kuruluşun 

sabit bir tesiste faaliyetlerini göstermesi aranmaktadır. Bunun 

yanı sıra kuruluşun, istikrarlı ve etkin bir biçimde faaliyet gösterme 

iradesi de olması gereklidir. Bu anlamda kısa süreli operasyonlar 

için kurulan yapılar, hüküm kapsamına girmemektedir.

Veri sorumlusu/veri işleyenin kuruluşu, merkezi ve faaliyet alanı 

AB dışında olsa dahi, şayet AB sınırları içerisinde mal ve hizmet 

sunumuna ilişkin herhangi bir faaliyet gösteriyor ise GDPR 

hükümlerine tabi olacaktır. Daha farklı bir ifade ile veri 

sorumlusunun veya veri işleyenin, AB sınırları içerisinde yapısının 

yer alıp almadığının önemi olmayıp iş süreçleri kapsamında verisi 

işlenen ilgili kişinin AB sınırları içerisinde bulunması, tek başına 

yeterli olacaktır. Örneğin, AB’de herhangi bir yapılanması 

bulunmamasına rağmen AB içerisindeki ilgili kişiye mal ve hizmet 

sağlayan Türkiye’deki mukim kuruluşlar, GDPR hükümlerine uyum 

sağlamakla mükelleftirler. Son olarak, yalnızca AB vatandaşlığına 

sahip ilgili kişilerin verileri işlendiği takdirde hükmün uygulama 

alanı bulacağını söylemek yanlış bir ifade olacaktır. AB içerisindeki 

göçmenlerin, çalışma ve turist vizesine sahip şahısların ve AB 

içerisinde kanunen bulunma hakkı bulunup verisi işlenen bütün 

ilgili kişilerin hüküm kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Eylemlerin, AB içinde gerçekleşmesi şartıyla AB sınırları 

içerisindeki ilgili kişilerin davranışlarının izlenmesi durumunda 

GDPR uygulama alanı bulacaktır. “Davranışların İzlenmesi” ifadesi 

ilgili kişilerin tüketim, davranış, tercih ve alışkanlıklarının tespiti 

amacı ile teknik yöntemlerle takibinin yapılması olarak 

anlaşılmalıdır. Bu anlamda çerez, web tracking, segmantasyon 

veya profilleme yöntemlerinden birini kullanarak bu kapsamda 

faaliyet gösteren web siteleri, sosyal medya uygulamaları, anket 

şirketleri ve sair kuruluşlar söz konusu hüküm uyarınca GDPR’a 

tabi olacaktır. Yine burada da ilgili kişi, AB içerisinde sürekli ikameti 

aranmaksızın kanunen bulunma hakkı olan gerçek kişiler olarak 

anlaşılmalıdır.

GDPR Gereksinimlerinin Karşılanması

GDPR hükümlerine tabi kuruluşların, başlıca uyum sağlaması 

gereken bazı esaslar şu şekildedir:

Veri koruma görevlisi (Data Protection Office): GDPR, kuruluşların 

işlemiş olduğu kişisel verileri etkin bir şekilde yönetebilmesi adına 

belirli gereksinimler ortaya koyar ve bu yükümlüklerden birisi de 

Veri Koruma Görevlisi’nin (”DPO“) atanmasıdır. Bu bağlamda 

GDPR’nin 37. maddesi uyarınca veri sorumlusu ve veri işleyen; 

işleme faaliyetinin bir kamu kuruluşu veya organı (mahkemeler 

harici) tarafından gerçekleştirilmesi; temel faaliyet yapısı, kapsamı 

ve/veya amacı gereği ilgili kişilerin düzenli ve sistematik bir şekilde 

büyük çaplı olarak izlendiği işleme faaliyetlerinden meydana 

gelmesi; temel faaliyetlerinin tüzüğün 9. maddesinde düzenlenen 

özel nitelikli kişisel verilerin ve 10. maddede atıfta bulunulan 

mahkumiyet kararları ve ceza gerektiren suçlara ilişkin kişisel 

verilerin, büyük çaplı olarak işlenmesinden meydana gelmesi 

hallerinde bir DPO atanması zorundadır.

DPO olarak atanacak kişinin mesleki nitelikleri gereği veri koruma 

mevzuatı ile veri mahremiyeti uygulamalarına ilişkin uzmanlık 

bilgisi ve GDPR’nin 39. maddede sayılan görevleri yerine getirme 

kabiliyetine sahip olması gerekir. DPO’nun; kişisel verilerinin 

işlenmesi ve GDPR kapsamındaki haklarının kullanılması ile ilgili 

tüm konularda veri sahipleri için iletişim noktası olarak faaliyet 

gösterme, kuruluşun doğrudan en üst yönetime rapor verme, veri 

işleme ile ilgili konularda veri koruma otoriteleri için irtibat noktası 

olarak hareket etme ve bu otoriterle iş birliği yapma gibi bazı temel 

görevleri vardır.

Çok şirketli yapıya sahip holdingler, her bir şirket için ayrı ayrı DPO 

atamak yerine bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için tek bir DPO 

belirleyebilir. Ayrıca DPO, kuruluş dışı 3.kişi olabileceği gibi 

kuruluşa bağlı bir çalışan da olabilir. Ancak kuruluş içerisinden 

çalışanın DPO olarak atanması durumunda kuruluş, DPO’nun 

görev ve vazifelerinin bir çıkar çatışmasına neden olmasını 

engellemekle yükümlüdür.

DPO belirleme yükümlülüğünün ihlali halinde ilgili kuruluşun 

yıllık küresel cironun %4’üne kadar veya 20 milyon Euro kadar 

(hangisi daha yüksekse) para cezası ile cezalandırılabilir.

Veri Koruma Etki Değerlendirmesi (“DPIA”): Yeni teknolojiler 

kullanılması durumunda ve veri işleme faaliyetinin mahiyeti, 

kapsamı, bağlamı ve amaçları dikkate alındığında veri sahibinin 

hakları ve özgürlükleri açısından yüksek bir tehlikeye maruz kalma 

ihtimaline karşın veri sorumlusu, işleme faaliyetinden önce, 

öngörülen işleme faaliyetlerinin kişisel verilerin korunmasına olan 

etkisine ilişkin bir değerlendirmelerin yer aldığı bir DPIA raporu 

hazırlaması gerekir. DPIA raporu, mevcut risk ve güvenlik 

tedbirlerinin ele alındığı aynı zamanda veri işleme faaliyeti 

sebebiyle gelecekte oluşabilecek aksiyonların da değerlendirildiği 

bir yönetişim modelidir. Başka bir deyişle DPIA, veri sahiplerine 

yönelik risklerin değerlendirilmesi ve bu risklerin nasıl 

azaltılabileceği hususlarında veri sorumlularına yardım sağlayan 

metodolojik çalışma yöntemidir.

DPIA raporunda; veri sorumlusu tarafından gözetilen meşru 

menfaat de dahil olmak üzere öngörülen veri işleme faaliyetleri ve 

veri işleme amaçlarına ilişkin sistematik bir açıklama, veri 

sahiplerinin hakları ve özgürlüklerine yönelik risklere ilişkin bir 

değerlendirme, işleme faaliyetlerinin amaçlarla ilişkili olarak 

gerekliliği ve orantılılığına yönelik bir değerlendirme, veri sahipleri ve 

ilgili diğer kişilerin hakları ve meşru menfaatleri dikkate alınarak, 

kişisel verilerin korunmasının sağlanması ve GDPR uygun hareket 

edildiğinin gösterilmesiyle ilgili güvenceler, güvenlik tedbirleri ve 

mekanizmalar da dahil olmak üzere risklerin ele alınması 

hususunda öngörülen tedbirler yer almak zorundadır.
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Veri işleme faaliyetleri kapsamında DPIA raporu hazırlaması gerekli 

olup raporun hazırlanmaması halinde ilgili kuruluşun yıllık küresel 

cironun %4’üne kadar veya 20 milyon Euro kadar (hangisi daha 

yüksekse) para cezası ile cezalandırılabilir.

Sonuç
GDPR’nin AB dışı kuruluşlar için geniş kapsamlı etkileri olduğu açıktır 

ve bu nedenle yukarıda açıklanan kriterler, bilhassa çok uluslu 

kuruluşlar tarafından dikkate alınmalıdır.  Bu bağlamda AB dışı mukim 

kuruluşların, GDPR hükümlerine tabi olmanın zor bir eylem 

olmadığına yönelik farkındalık kazanmaları ve belirli aralıklar ile 

operasyonlarını GDPR açısından değerlendirmeleri gerekmektedir. 

Aksi halde GDPR hükümlerine tabi olup yükümlülüklerini 

karşılamayan kuruluşların, yıllık küresel cironun %4’üne karşılık gelen 

miktar veya 20 milyon Euro gibi yüksek meblağlı idari para cezaları ile 

karşı karşıya kalma riski doğacaktır.

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”)  yaklaşık 4 senedir 

yürürlükte olmasına rağmen hukuki kapsamı üzerinde kafa karışıklığı 

hala hüküm sürmektedir. Avrupa Birliği (“AB”) dışında kurulu birçok 

şirket, GDPR hükümlerine uyum sağlamalarının gerekliliği 

konusunda hala tereddüt etmektedir. Konuya ilişkin esas, “Bölgesel 

Kapsam” başlığı altında GDPR’nin 3.maddesinde düzenlenmiştir.

Her ne kadar söz konusu hükümde geçmese de AB dışı mukim 

kuruluşların GDPR hükümlerine tabi olması, birçok veri koruma 

uzmanı tarafından “Long Arm Jurisdiction” (geniş kapsamlı yargı 

yetkisi) kavramı ile de açıklanmaktadır. Long Arm Jurisdiction, bir 

bölge özelinde oluşturulan yasanın, bölge dışındaki mukim gerçek 

ve/veya tüzel kişiler için de bağlayıcı olabileceğini ifade eden hukuki 

bir terimdir.

Bu bilgiler ışığında AB dışında faaliyet gösteren bir kuruluşun, hangi 

koşullar altında GDPR hükümlerine tabi olacağını ve tabi olması 

durumunda karşılaması gereken bazı yükümlülükleri gelin birlikte 

inceleyelim.

GDPR Madde 3: Bölgesel Kapsam

Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün yukarıda açıklanan uygulama 

alanı madde 3’te düzenlenmiş olup hüküm şu şekildedir:

1. GDPR, veri sorumlusunun ya da onun adına veri işleyen kişinin bir 

kuruluşunun AB sınırları içerisinde faaliyeti kapsamında kişisel veri 

işlenmesi halinde, veri işleme faaliyetinin AB sınırları içerisinde olup 

olmamasına bakılmaksızın uygulama alanı bulur.

2. GDPR, işleme faaliyetlerinin aşağıdaki hususlarla alakalı olması 

durumunda, AB içerisinde bulunan veri sahiplerinin kişisel verilerinin 

AB içerisinde kurulu olmayan bir veri sorumlusu veya veri işleyen 

tarafından işlenmesine uygulanır;

Veri sahibine bir ödeme yapılmasına gerek olup olmadığına 

bakılmaksızın, AB içerisindeki söz konusu veri sahiplerine mal ya 

da hizmetlerin sunulması veya

Davranışları birlik içerisinde gerçekleştiği ölçüde, davranışlarının 

izlenmesi.

Hükümden Ne  Anlamamız  Gerek i r?
Veri sorumlusunun veya veri işleyenin AB sınırları içerisinde 

bulunan kuruluşu, faaliyetleri gereği kişisel veri işlenmesi halinde 

GDPR hükümlerini karşılamakla yükümlüdürler. Söz konusu 

kuruluş, şirketin merkezi olabileceği gibi kuruluşun şubesi, deposu 

ve fabrikası gibi yapılar da olabilir. Burada esas olan kuruluşun 

sabit bir tesiste faaliyetlerini göstermesi aranmaktadır. Bunun 

yanı sıra kuruluşun, istikrarlı ve etkin bir biçimde faaliyet gösterme 

iradesi de olması gereklidir. Bu anlamda kısa süreli operasyonlar 

için kurulan yapılar, hüküm kapsamına girmemektedir.

Veri sorumlusu/veri işleyenin kuruluşu, merkezi ve faaliyet alanı 

AB dışında olsa dahi, şayet AB sınırları içerisinde mal ve hizmet 

sunumuna ilişkin herhangi bir faaliyet gösteriyor ise GDPR 

hükümlerine tabi olacaktır. Daha farklı bir ifade ile veri 

sorumlusunun veya veri işleyenin, AB sınırları içerisinde yapısının 

yer alıp almadığının önemi olmayıp iş süreçleri kapsamında verisi 

işlenen ilgili kişinin AB sınırları içerisinde bulunması, tek başına 

yeterli olacaktır. Örneğin, AB’de herhangi bir yapılanması 

bulunmamasına rağmen AB içerisindeki ilgili kişiye mal ve hizmet 

sağlayan Türkiye’deki mukim kuruluşlar, GDPR hükümlerine uyum 

sağlamakla mükelleftirler. Son olarak, yalnızca AB vatandaşlığına 

sahip ilgili kişilerin verileri işlendiği takdirde hükmün uygulama 

alanı bulacağını söylemek yanlış bir ifade olacaktır. AB içerisindeki 

göçmenlerin, çalışma ve turist vizesine sahip şahısların ve AB 

içerisinde kanunen bulunma hakkı bulunup verisi işlenen bütün 

ilgili kişilerin hüküm kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Eylemlerin, AB içinde gerçekleşmesi şartıyla AB sınırları 

içerisindeki ilgili kişilerin davranışlarının izlenmesi durumunda 

GDPR uygulama alanı bulacaktır. “Davranışların İzlenmesi” ifadesi 

ilgili kişilerin tüketim, davranış, tercih ve alışkanlıklarının tespiti 

amacı ile teknik yöntemlerle takibinin yapılması olarak 

anlaşılmalıdır. Bu anlamda çerez, web tracking, segmantasyon 

veya profilleme yöntemlerinden birini kullanarak bu kapsamda 

faaliyet gösteren web siteleri, sosyal medya uygulamaları, anket 

şirketleri ve sair kuruluşlar söz konusu hüküm uyarınca GDPR’a 

tabi olacaktır. Yine burada da ilgili kişi, AB içerisinde sürekli ikameti 

aranmaksızın kanunen bulunma hakkı olan gerçek kişiler olarak 

anlaşılmalıdır.

GDPR Gereksinimlerinin Karşılanması

GDPR hükümlerine tabi kuruluşların, başlıca uyum sağlaması 

gereken bazı esaslar şu şekildedir:

Veri koruma görevlisi (Data Protection Office): GDPR, kuruluşların 

işlemiş olduğu kişisel verileri etkin bir şekilde yönetebilmesi adına 

belirli gereksinimler ortaya koyar ve bu yükümlüklerden birisi de 

Veri Koruma Görevlisi’nin (”DPO“) atanmasıdır. Bu bağlamda 

GDPR’nin 37. maddesi uyarınca veri sorumlusu ve veri işleyen; 

işleme faaliyetinin bir kamu kuruluşu veya organı (mahkemeler 

harici) tarafından gerçekleştirilmesi; temel faaliyet yapısı, kapsamı 

ve/veya amacı gereği ilgili kişilerin düzenli ve sistematik bir şekilde 

büyük çaplı olarak izlendiği işleme faaliyetlerinden meydana 

gelmesi; temel faaliyetlerinin tüzüğün 9. maddesinde düzenlenen 

özel nitelikli kişisel verilerin ve 10. maddede atıfta bulunulan 

mahkumiyet kararları ve ceza gerektiren suçlara ilişkin kişisel 

verilerin, büyük çaplı olarak işlenmesinden meydana gelmesi 

hallerinde bir DPO atanması zorundadır.

DPO olarak atanacak kişinin mesleki nitelikleri gereği veri koruma 

mevzuatı ile veri mahremiyeti uygulamalarına ilişkin uzmanlık 

bilgisi ve GDPR’nin 39. maddede sayılan görevleri yerine getirme 

kabiliyetine sahip olması gerekir. DPO’nun; kişisel verilerinin 

işlenmesi ve GDPR kapsamındaki haklarının kullanılması ile ilgili 

tüm konularda veri sahipleri için iletişim noktası olarak faaliyet 

gösterme, kuruluşun doğrudan en üst yönetime rapor verme, veri 

işleme ile ilgili konularda veri koruma otoriteleri için irtibat noktası 

olarak hareket etme ve bu otoriterle iş birliği yapma gibi bazı temel 

görevleri vardır.

Çok şirketli yapıya sahip holdingler, her bir şirket için ayrı ayrı DPO 

atamak yerine bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için tek bir DPO 

belirleyebilir. Ayrıca DPO, kuruluş dışı 3.kişi olabileceği gibi 

kuruluşa bağlı bir çalışan da olabilir. Ancak kuruluş içerisinden 

çalışanın DPO olarak atanması durumunda kuruluş, DPO’nun 

görev ve vazifelerinin bir çıkar çatışmasına neden olmasını 

engellemekle yükümlüdür.

DPO belirleme yükümlülüğünün ihlali halinde ilgili kuruluşun 

yıllık küresel cironun %4’üne kadar veya 20 milyon Euro kadar 

(hangisi daha yüksekse) para cezası ile cezalandırılabilir.

Veri Koruma Etki Değerlendirmesi (“DPIA”): Yeni teknolojiler 

kullanılması durumunda ve veri işleme faaliyetinin mahiyeti, 

kapsamı, bağlamı ve amaçları dikkate alındığında veri sahibinin 

hakları ve özgürlükleri açısından yüksek bir tehlikeye maruz kalma 

ihtimaline karşın veri sorumlusu, işleme faaliyetinden önce, 

öngörülen işleme faaliyetlerinin kişisel verilerin korunmasına olan 

etkisine ilişkin bir değerlendirmelerin yer aldığı bir DPIA raporu 

hazırlaması gerekir. DPIA raporu, mevcut risk ve güvenlik 

tedbirlerinin ele alındığı aynı zamanda veri işleme faaliyeti 

sebebiyle gelecekte oluşabilecek aksiyonların da değerlendirildiği 

bir yönetişim modelidir. Başka bir deyişle DPIA, veri sahiplerine 

yönelik risklerin değerlendirilmesi ve bu risklerin nasıl 

azaltılabileceği hususlarında veri sorumlularına yardım sağlayan 

metodolojik çalışma yöntemidir.

DPIA raporunda; veri sorumlusu tarafından gözetilen meşru 

menfaat de dahil olmak üzere öngörülen veri işleme faaliyetleri ve 

veri işleme amaçlarına ilişkin sistematik bir açıklama, veri 

sahiplerinin hakları ve özgürlüklerine yönelik risklere ilişkin bir 

değerlendirme, işleme faaliyetlerinin amaçlarla ilişkili olarak 

gerekliliği ve orantılılığına yönelik bir değerlendirme, veri sahipleri ve 

ilgili diğer kişilerin hakları ve meşru menfaatleri dikkate alınarak, 

kişisel verilerin korunmasının sağlanması ve GDPR uygun hareket 

edildiğinin gösterilmesiyle ilgili güvenceler, güvenlik tedbirleri ve 

mekanizmalar da dahil olmak üzere risklerin ele alınması 

hususunda öngörülen tedbirler yer almak zorundadır.
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Veri işleme faaliyetleri kapsamında DPIA raporu hazırlaması gerekli 

olup raporun hazırlanmaması halinde ilgili kuruluşun yıllık küresel 

cironun %4’üne kadar veya 20 milyon Euro kadar (hangisi daha 

yüksekse) para cezası ile cezalandırılabilir.

Sonuç
GDPR’nin AB dışı kuruluşlar için geniş kapsamlı etkileri olduğu açıktır 

ve bu nedenle yukarıda açıklanan kriterler, bilhassa çok uluslu 

kuruluşlar tarafından dikkate alınmalıdır.  Bu bağlamda AB dışı mukim 

kuruluşların, GDPR hükümlerine tabi olmanın zor bir eylem 

olmadığına yönelik farkındalık kazanmaları ve belirli aralıklar ile 

operasyonlarını GDPR açısından değerlendirmeleri gerekmektedir. 

Aksi halde GDPR hükümlerine tabi olup yükümlülüklerini 

karşılamayan kuruluşların, yıllık küresel cironun %4’üne karşılık gelen 

miktar veya 20 milyon Euro gibi yüksek meblağlı idari para cezaları ile 

karşı karşıya kalma riski doğacaktır.

Anket i  yan ı t layarak  
iş le tmeniz in  GDPR kapsamında  
o lup  o lmadığ ın ı  be l i r ley in .

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”)  yaklaşık 4 senedir 

yürürlükte olmasına rağmen hukuki kapsamı üzerinde kafa karışıklığı 

hala hüküm sürmektedir. Avrupa Birliği (“AB”) dışında kurulu birçok 

şirket, GDPR hükümlerine uyum sağlamalarının gerekliliği 

konusunda hala tereddüt etmektedir. Konuya ilişkin esas, “Bölgesel 

Kapsam” başlığı altında GDPR’nin 3.maddesinde düzenlenmiştir.

Her ne kadar söz konusu hükümde geçmese de AB dışı mukim 

kuruluşların GDPR hükümlerine tabi olması, birçok veri koruma 

uzmanı tarafından “Long Arm Jurisdiction” (geniş kapsamlı yargı 

yetkisi) kavramı ile de açıklanmaktadır. Long Arm Jurisdiction, bir 

bölge özelinde oluşturulan yasanın, bölge dışındaki mukim gerçek 

ve/veya tüzel kişiler için de bağlayıcı olabileceğini ifade eden hukuki 

bir terimdir.

Bu bilgiler ışığında AB dışında faaliyet gösteren bir kuruluşun, hangi 

koşullar altında GDPR hükümlerine tabi olacağını ve tabi olması 

durumunda karşılaması gereken bazı yükümlülükleri gelin birlikte 

inceleyelim.

GDPR Madde 3: Bölgesel Kapsam

Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün yukarıda açıklanan uygulama 

alanı madde 3’te düzenlenmiş olup hüküm şu şekildedir:

1. GDPR, veri sorumlusunun ya da onun adına veri işleyen kişinin bir 

kuruluşunun AB sınırları içerisinde faaliyeti kapsamında kişisel veri 

işlenmesi halinde, veri işleme faaliyetinin AB sınırları içerisinde olup 

olmamasına bakılmaksızın uygulama alanı bulur.

2. GDPR, işleme faaliyetlerinin aşağıdaki hususlarla alakalı olması 

durumunda, AB içerisinde bulunan veri sahiplerinin kişisel verilerinin 

AB içerisinde kurulu olmayan bir veri sorumlusu veya veri işleyen 

tarafından işlenmesine uygulanır;

Veri sahibine bir ödeme yapılmasına gerek olup olmadığına 

bakılmaksızın, AB içerisindeki söz konusu veri sahiplerine mal ya 

da hizmetlerin sunulması veya

Davranışları birlik içerisinde gerçekleştiği ölçüde, davranışlarının 

izlenmesi.

Hükümden Ne  Anlamamız  Gerek i r?
Veri sorumlusunun veya veri işleyenin AB sınırları içerisinde 

bulunan kuruluşu, faaliyetleri gereği kişisel veri işlenmesi halinde 

GDPR hükümlerini karşılamakla yükümlüdürler. Söz konusu 

kuruluş, şirketin merkezi olabileceği gibi kuruluşun şubesi, deposu 

ve fabrikası gibi yapılar da olabilir. Burada esas olan kuruluşun 

sabit bir tesiste faaliyetlerini göstermesi aranmaktadır. Bunun 

yanı sıra kuruluşun, istikrarlı ve etkin bir biçimde faaliyet gösterme 

iradesi de olması gereklidir. Bu anlamda kısa süreli operasyonlar 

için kurulan yapılar, hüküm kapsamına girmemektedir.

Veri sorumlusu/veri işleyenin kuruluşu, merkezi ve faaliyet alanı 

AB dışında olsa dahi, şayet AB sınırları içerisinde mal ve hizmet 

sunumuna ilişkin herhangi bir faaliyet gösteriyor ise GDPR 

hükümlerine tabi olacaktır. Daha farklı bir ifade ile veri 

sorumlusunun veya veri işleyenin, AB sınırları içerisinde yapısının 

yer alıp almadığının önemi olmayıp iş süreçleri kapsamında verisi 

işlenen ilgili kişinin AB sınırları içerisinde bulunması, tek başına 

yeterli olacaktır. Örneğin, AB’de herhangi bir yapılanması 

bulunmamasına rağmen AB içerisindeki ilgili kişiye mal ve hizmet 

sağlayan Türkiye’deki mukim kuruluşlar, GDPR hükümlerine uyum 

sağlamakla mükelleftirler. Son olarak, yalnızca AB vatandaşlığına 

sahip ilgili kişilerin verileri işlendiği takdirde hükmün uygulama 

alanı bulacağını söylemek yanlış bir ifade olacaktır. AB içerisindeki 

göçmenlerin, çalışma ve turist vizesine sahip şahısların ve AB 

içerisinde kanunen bulunma hakkı bulunup verisi işlenen bütün 

ilgili kişilerin hüküm kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Eylemlerin, AB içinde gerçekleşmesi şartıyla AB sınırları 

içerisindeki ilgili kişilerin davranışlarının izlenmesi durumunda 

GDPR uygulama alanı bulacaktır. “Davranışların İzlenmesi” ifadesi 

ilgili kişilerin tüketim, davranış, tercih ve alışkanlıklarının tespiti 

amacı ile teknik yöntemlerle takibinin yapılması olarak 

anlaşılmalıdır. Bu anlamda çerez, web tracking, segmantasyon 

veya profilleme yöntemlerinden birini kullanarak bu kapsamda 

faaliyet gösteren web siteleri, sosyal medya uygulamaları, anket 

şirketleri ve sair kuruluşlar söz konusu hüküm uyarınca GDPR’a 

tabi olacaktır. Yine burada da ilgili kişi, AB içerisinde sürekli ikameti 

aranmaksızın kanunen bulunma hakkı olan gerçek kişiler olarak 

anlaşılmalıdır.

GDPR Gereksinimlerinin Karşılanması

GDPR hükümlerine tabi kuruluşların, başlıca uyum sağlaması 

gereken bazı esaslar şu şekildedir:

Veri koruma görevlisi (Data Protection Office): GDPR, kuruluşların 

işlemiş olduğu kişisel verileri etkin bir şekilde yönetebilmesi adına 

belirli gereksinimler ortaya koyar ve bu yükümlüklerden birisi de 

Veri Koruma Görevlisi’nin (”DPO“) atanmasıdır. Bu bağlamda 

GDPR’nin 37. maddesi uyarınca veri sorumlusu ve veri işleyen; 

işleme faaliyetinin bir kamu kuruluşu veya organı (mahkemeler 

harici) tarafından gerçekleştirilmesi; temel faaliyet yapısı, kapsamı 

ve/veya amacı gereği ilgili kişilerin düzenli ve sistematik bir şekilde 

büyük çaplı olarak izlendiği işleme faaliyetlerinden meydana 

gelmesi; temel faaliyetlerinin tüzüğün 9. maddesinde düzenlenen 

özel nitelikli kişisel verilerin ve 10. maddede atıfta bulunulan 

mahkumiyet kararları ve ceza gerektiren suçlara ilişkin kişisel 

verilerin, büyük çaplı olarak işlenmesinden meydana gelmesi 

hallerinde bir DPO atanması zorundadır.

DPO olarak atanacak kişinin mesleki nitelikleri gereği veri koruma 

mevzuatı ile veri mahremiyeti uygulamalarına ilişkin uzmanlık 

bilgisi ve GDPR’nin 39. maddede sayılan görevleri yerine getirme 

kabiliyetine sahip olması gerekir. DPO’nun; kişisel verilerinin 

işlenmesi ve GDPR kapsamındaki haklarının kullanılması ile ilgili 

tüm konularda veri sahipleri için iletişim noktası olarak faaliyet 

gösterme, kuruluşun doğrudan en üst yönetime rapor verme, veri 

işleme ile ilgili konularda veri koruma otoriteleri için irtibat noktası 

olarak hareket etme ve bu otoriterle iş birliği yapma gibi bazı temel 

görevleri vardır.

Çok şirketli yapıya sahip holdingler, her bir şirket için ayrı ayrı DPO 

atamak yerine bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için tek bir DPO 

belirleyebilir. Ayrıca DPO, kuruluş dışı 3.kişi olabileceği gibi 

kuruluşa bağlı bir çalışan da olabilir. Ancak kuruluş içerisinden 

çalışanın DPO olarak atanması durumunda kuruluş, DPO’nun 

görev ve vazifelerinin bir çıkar çatışmasına neden olmasını 

engellemekle yükümlüdür.

DPO belirleme yükümlülüğünün ihlali halinde ilgili kuruluşun 

yıllık küresel cironun %4’üne kadar veya 20 milyon Euro kadar 

(hangisi daha yüksekse) para cezası ile cezalandırılabilir.

Veri Koruma Etki Değerlendirmesi (“DPIA”): Yeni teknolojiler 

kullanılması durumunda ve veri işleme faaliyetinin mahiyeti, 

kapsamı, bağlamı ve amaçları dikkate alındığında veri sahibinin 

hakları ve özgürlükleri açısından yüksek bir tehlikeye maruz kalma 

ihtimaline karşın veri sorumlusu, işleme faaliyetinden önce, 

öngörülen işleme faaliyetlerinin kişisel verilerin korunmasına olan 

etkisine ilişkin bir değerlendirmelerin yer aldığı bir DPIA raporu 

hazırlaması gerekir. DPIA raporu, mevcut risk ve güvenlik 

tedbirlerinin ele alındığı aynı zamanda veri işleme faaliyeti 

sebebiyle gelecekte oluşabilecek aksiyonların da değerlendirildiği 

bir yönetişim modelidir. Başka bir deyişle DPIA, veri sahiplerine 

yönelik risklerin değerlendirilmesi ve bu risklerin nasıl 

azaltılabileceği hususlarında veri sorumlularına yardım sağlayan 

metodolojik çalışma yöntemidir.

DPIA raporunda; veri sorumlusu tarafından gözetilen meşru 

menfaat de dahil olmak üzere öngörülen veri işleme faaliyetleri ve 

veri işleme amaçlarına ilişkin sistematik bir açıklama, veri 

sahiplerinin hakları ve özgürlüklerine yönelik risklere ilişkin bir 

değerlendirme, işleme faaliyetlerinin amaçlarla ilişkili olarak 

gerekliliği ve orantılılığına yönelik bir değerlendirme, veri sahipleri ve 

ilgili diğer kişilerin hakları ve meşru menfaatleri dikkate alınarak, 

kişisel verilerin korunmasının sağlanması ve GDPR uygun hareket 

edildiğinin gösterilmesiyle ilgili güvenceler, güvenlik tedbirleri ve 

mekanizmalar da dahil olmak üzere risklerin ele alınması 

hususunda öngörülen tedbirler yer almak zorundadır.

GDPR
Hangi İşletmeleri
Kapsar?
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DPO -  DPR Danışmanl ık  
H izmet le r imiz  hakkında  daha  
ayr ın t ı l ı  b i lg i  a lmak  iç in  
b iz imle  i le t iş ime 
geçebi l i rs in iz .

DPO 
DPR 

vs.

Mayıs 2018’de yürürlüğe giren Avrupa Birliği 

Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde (“GDPR veya 

Tüzük”) belirlenen koşulların oluşması halinde 

Tüzüğün ilgili 37. ve 38. maddelerinde yer 

alan Veri Koruma Görevlisi (“Data Protection 

Officer veya DPO”) veya ilgili 27. Maddesinde 

yer alan Veri Sorumlusu Temsilcisi (“EU 

Representative veya DPR”) atanması gerek-

mektedir.

Bir işletmenin DPO ataması için o işletmenin 

temel faaliyetlerinin; doğası, kapsamı ve 

amaçları gereği, ilgili kişilerin büyük ölçekte 

düzenli ve sistematik olarak izlenmesini 

gerektiren işleme faaliyetlerinden oluşması 

veya işletmenin temel faaliyetlerinin büyük 

ölçekte özel nitelikli kişisel veri veya ceza 

mahkumiyeti ile suçlara ilişkin verileri 

içermesi aranır. İşletmenin kişisel verilerin 

korunması mevzuatına uyumunu sağlamak-

la görevli olan; işletmeden bağımsız hareket 

eden ve doğrudan üst düzey yönetime 

raporlama yapan bir pozisyondur.

Öte yandan; Avrupa Birliği Ekonomik Alanı 

(“EEA veya Birlik”) içerisinde kurulmamış bir 

işletme, EEA içerisindeki ilgili kişilerin ücret 

ödemelerinden bağımsız olarak onlara mal 

ve/veya hizmet sunarak kişisel veri işliyor 

veya EEA içerisindeki mukimlerin 

davranışlarını takip ediyorsa DPR ataması 

gerekmektedir.

Somut faaliyetlerin özelliğine göre atanabi-

lecek her iki görevlinin de göreceği iş ve 

işlemlerde, işletmenin GDPR’de yer alan 

“Hesap Verilebilirlik” ve “Yönetişim” gibi 

önemli prensipleri karşılayacağını rahatlıkla 

söyleyebiliriz. 

DPO ve  DPR Aras ındak i  
Fark la r  Ne lerd i r?
Bu iki önemli pozisyon açısından birtakım 

farklılıklar bulunmaktadır. Bu önemli farkları 

teker teker irdeleyecek olursak: 

GDPR’nin Bölgesel Kapsam başlıklı 3. 

maddesi paralelinde bir DPR’nin EEA 

içerisinde kurulu olması ve faaliyetlerini Birlik 

içerisinde sürdürüyor olması aranır.

Bir DPO veya DPR’nin, veri sahiplerinin 

verilerinin işlendiği ülke veya ülkelerde kurulu 

olması Tüzük kapsamında zorunluluk arz 

etmez ancak; doğru uygulama örneği olarak 

aynı ülke veya ülkeler dahilinde konumlanan 

bir DPO veya DPR’nin atanması işletme 

açısından kolaylık sağlayacaktır.

Bir DPO’nun hesap verilebilirlik prensibi 

uyarınca yalnızca “ulaşılabilir gerçek kişi” 

vasfını haiz olması gerekirken; bir DPR’nin 

kişi veya organizasyon olması arasında bir 

ayrım gözetilmemiştir.

Bir DPO, işletmede görev alan personel 

içerisinden atanabilirken; DPR’nin işletme 

dışı, bağımsız bir kişi veya organizasyon 

olması aranır. Bir DPO veya DPR ilgili veri 

koruma otoritelerine karşı iletişim noktası 

görevi üstlenebilmektedir.

Aynı şekilde her iki pozisyon da farklı 

işletmeler için DPO veya DPR görevi 

görebilmektedir. 

Bir DPO, veri sorumlusu veya veri işleyen 

işletmeyi bilgilendirip, tavsiyeler sunup aynı 

zamanda uyum süreçlerini takip ederken; 

DPR, veri sorumlusu veya veri işleyen 

işletmeyi GDPR yükümlülüklerine ilişkin 

yalnızca temsil etmektedir.

DPO, mesleki sır saklama yükümlülüğü 

altında çalışmalarını sürdürürken DPR için 

aynı yükümlülüğün bulunmadığını belirtmek 

gerekir. 

Bir DPO gerçekleştireceği iş ve işlemler 

sebebiyle, veri sorumlusu veya veri işleyen 

işletme tarafından azledilemez veya 

cezalandırılamazken bir DPR üstlendiği 

görev sebebiyle ilgili işletme tarafından 

sorumlu tutulabilir ve azledilebilir.

Sonuç
İlgili unvanlara dair kapsamı yalnızca Birlik 

hukukunda değil aynı zamanda Brexit ile 

Avrupa Birliği’nden ayrılan Birleşik Krallık’ta, 

Singapur’da, Çin ve Brezilya gibi ülkelerin iç 

hukuklarında görüyoruz. Keza 06/12/2021 

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Personel Sertifikasyon 

Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ ile Türk hukukunda da ilgili 

pozisyonlara benzer bir “Veri Koruma 

Görevlisi” unvanı getirilmiştir.
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Jurcom Academy
Online Eğitim 
Platformu

Jurcom Academy Nedi r?  
Jurcom Academy içerisinde farklı katego-

rilerden eğitimlerin yer aldığı online bir 

eğitim platformudur. Kişisel gelişim eğitim-

lerinden, Hukuk, Satış ve Pazarlama, Sağlıklı 

Yaşam, Teknoloji ve Espor'a kadar bir çok 

kategoriyi içerisinde bulunduran platformu-

muzu çalışanlarınızla buluşturuyoruz.

Nası l  Eğ i t im A lab i l i r im?  
Platforma üye olduktan sonra, eğitimler 

sayfasındaki kategorileri kullanarak almak 

istediğiniz eğitimi kolayca bulabilirsiniz. 

Detaylı incelemek istediğiniz eğitimin üzerine 

gelerek "Eğitimi Önizleme" butonu ile eğitim 

hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

Jurcom Academy 
Platformunun Kullanıcıya 
Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

JURCOIN
Platform üzerinde katılım sağladığınız eğitim-

lerden JURCOIN'ler kazanarak sonraki 

eğitimlerinizi daha uygun şekilde alabilirsiniz. 

Artık eğitim almak Jurcom Academy ile çok 

daha kolay! 

Detay l ı  Rapor lama 
Kurumunuz için almış olduğunuz eğitimlerin 

analizlerini platform üzerinden detaylı bir 

şekilde görebilirsiniz. Çalışanlarınızın hangi 

aşamada olduğu, eğitimi ne kadar sürede 

tamamladığı ve eğitim sonu sınav sonuçları 

gibi bir çok analizi elde edebilirsiniz. 

Her  Yerden  Er iş im
Jurcom Academy’deki eğitimlerinize mobil 

uygulama ile erişim sağlayarak istediğiniz 

zaman istediğiniz yerden eğitimlerinize 

devam edebilirsiniz. Herhangi bir kısıtlama 

olmadan kullanabileceğiniz mobil uygulama 

ile sınırları ortadan kaldırıyoruz. 

Çok Yakında Hizmetinizde!

İh t iyac ın ız  O lan  Eğ i t imi  
S iz in  İç in  O luşturuyoruz
Uzman eğitmen kadromuz ile ihtiyacınız 

olan eğitimi size özel olarak oluşturuyoruz. 

Profesyonel ekibimiz ile süreci en hızlı 

şekilde tamamlayarak eğitimi hizmetinize 

sunuyoruz. Size sadece izlemek kalıyor.

CIPP/E ve ISO 27001 Baş Denetçisi  
Av. Ali Osman Özdilek

Alanında uzman 

eğitmenlerimiz ile 

online eğitime 

yenilikçi bir bakış 

açısı getiriyoruz.

KVKK
Farkındalık
Eğitimi

CIPP/E ve ISO 27001 Baş Denetçisi 

Av. Ali Osman Özdilek'in Anlatımı İle 

KVKK Farkındalık Eğitimi Nisan Ayı 

Özel Teklif Seçenekleri İle Sizleri 

Bekliyor!
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O n l i n e  E ğ i t i m  P l a t f o r m u

D e t a y l ı  b i l g i  i ç i n  b i z i m l e  i l e t i ş i m e  g e ç e b i l i r s i n i z .

i n f o @ j u r c o m a c a d e m y . c o m

https://jurcomacademy.com/
https://jurcom.nl/iletisim/


6698 Sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Hakkında 
Doğru Bilinen Yanlışlar - 2 
Yayımlandı

Rekabet Uyum
Danışmanlığı
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 1994 yılında 

yürürlüğe girmiş ve bu kapsamda Kanun’u uygulamakla yükümlü 

otorite olarak Rekabet Kurumu tesis edilmiştir. Rekabetin Korunması 

Hakkında Kanun’da 23 Ocak 2008 tarihinde yapılan düzenlemeler ile 

ceza verme yetkisi Rekabet Kurulu’na tanınmıştır. Bu düzenleme ile 

verilen idari para cezası oranları da artış göstermiştir.

Jurcom GRC olarak amacımız Rekabet Uyum Danışmanlığı 

kapsamında kurumsal bir yönetişim modeli kurarak, risk yönetimi, 

uyum ve farkındalık eğitimleri ile her düzeyde çalışanı bu 

yönetişimin işleyen bir parçası haline getirmektir.

Rekabet Uyum Danışmanlık Hizmetimiz hakkında detaylı bilgi 

almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bit Scam? O Da Ne?
 Günümüzde espor ve yayıncılık gibi kavramlar oldukça popüler 

olmaya başladı. Twitch.tv gibi yayın platformları da izleyiciler için 

kaçınılmaz bir etkileşim ağı haline geldi. Peki nedir bu herkesin 

bahsettiği “Bit Scam” olayı?

İnce lemek  iç in  t ık lay ın ız .

Öncelikle bit nedir onu tanımlayalım. Bitler Twitch’te satın alınabilen 

ve yayıncıları destekleyebilmek adına yayın yapan kişiye izleyicilerin 

gönderdiği sanal ürünlerdir. Bit scam ise 2 bin 400 Türk yayıncının 

dahil olduğu iddia edilen Twitch.tv üzerinden yayıncıların kara para 

aklamaları olayına verilen isimdir. Kredi kartı dolandırıcıları 

yayıncılara çalıntı kredi kartları üzerinden bit gönderimi yaptı. 

Gönderilen bit miktarının belirli bir kısmı tekrar dolandırıcılara iade 

edilerek işlem gerçekleştirildi. Bu sayede hem yayıncılar hem de 

kredi kartı dolandırıcıları para kazanmış oluyordu. 40-50 izleyicisi 

olan yayıncıların günde 1.800 dolar kazanması insanların dikkatini 

çekti. Bu olaya karışan yayıncıların yaklaşık olarak 10 milyon dolar 

kara parayı Twitch üzerinden akladığı iddia ediliyor.

Bi t  Scam Olay ına  
Hangi  Yay ınc ı la r  Kar ış t ı?
Yayıncıların bir kısmı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla 

itiraflarda bulundu, bazıları ise sessizliğini korumaya devam etti. 

“Anlık sinirle alınmış bir karar”!” gibi açıklamalar yayıncılar tarafın-

dan yapıldı.

Twitch sözcüsü “Topluluğumuzu, yasaklanmış davranışlarda 

bulunan hesaplara karşı kararlı adımlar atmaktan çekinmediğimizi 

temin etmek istiyoruz. Twitch’te finansal dolandırıcılığı düzenli 

olarak önlemek ve sadece Eylül ayında, para kazanma araçlarımızı 

kötüye kullanmaktan dolayı Türkiye’deki 150’den fazla yayıncıya 

karşı harekete geçtik ve bu durumdan etkilenen kişilerle iletişime 

geçtik.” dedi.

Bit scam yaptığı iddia edilen esporcuların yeraldığı bir liste sızdırıldı. 

Sızdırılan bu listeye göre birçok esporcu, ülkemizin önde gelen 

takımlarında forma giyiyor. Sadece esporcular ile kalınmadı Bit 

scam yaptığı iddia edilen Türk yayıncılar da sızdırıldı.

Riot Games Türkiye Müdürü Erdinç İyikul’dan da bir açıklama geldi, 

“Son dönemde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu 

ve suçlama oldukça hassas. Tüm bilgiler ana sorumlu otoriteler 

tarafından açıklandıktan sonra ancak kendi değerlendirmemizi 

yapabiliriz. Riot Games Türkiye şu aşamada herhangi bir yaptırım 

kararı almamıştır” dedi.

Olayın yaşanmasının ardından bu olaya karışmamış olan diğer 

yayıncılar ise #TemizTwitch kampanyasını başlattı ve bu skandalın 

aydınlatılması çağrısında bulundu.
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Şirketiniz 
Sürdürülebilir Mi?
Küresel hedefler olarak da bilinen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

(SKA’lar), 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yoksulluğu sona 

erdirmek, gezegeni korumak ve 2030 yılına kadar tüm insanların 

barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem 

çağrısı olarak kabul edildi.

Günümüzün iş ortamı, benzeri görülmemiş, hızlanan ve karmaşık bir 

risk ve fırsat karışımı ile karakterize olmuştur. İster yeni bir teknoloji 

ister ani bir doğal kaynak eksikliği olsun, tüm pazar kısa sürede 

sayısız faktör tarafından bozulabilir. Nüfus artışı, kaynak kıtlığı veya 

küresel sağlık riskleri gibi mega trendler nedeniyle yeni pazarlar hızla 

ortaya çıkıyor.

Doğal afetler, sosyal huzursuzluklar veya ekonomik eşitsizlikler 

uzun vadeli refaha zarar verebileceğinden, şirketlerin yalnızca 

kısa vadeli kârlarla ilgilenmelerinin yeterli olmadığı konusunda, 

özellikle iş dünyası liderleri ve yatırımcılar tarafından, giderek 

artan bir anlayış var. Bu zorluğu anlayan ve harekete geçen 

şirketler ise bir adım önde olacaktır.

Dünya çapında hükümetler bu hedeflere katıldı ve şimdi şirketler 

için harekete geçme zamanı. Ne kadar büyük veya küçük olursa 

olsun ve sektörleri ne olursa olsun, tüm şirketler SKA’lara katkı-

da bulunabilir. Şirketler SKA’ları kapsayıcı bir çerçeve olarak 

stratejilerine, hedeflerine ve faaliyetlerine şekil ve yön vermek 

amacıyla kullanabilirler. Gelecekteki iş fırsatlarını belirlemek, 

kurumsal sürdürülebilirliğin değerini arttırmak, paydaş ilişkilerini 

güçlendirmek, piyasayı istikrara kavuşturmak, ortak bir dil ve 

amaç kullanmak gibi başlıklar altında SKA’lar, iş stratejilerini 

küresel önceliklerle uyumlu hale getirir. Ayrıca şirketler SKA’ların 

başarılması amacıyla ürettikleri çözümler sayesinde yeni 

büyüme fırsatlarını keşfederek risk profillerini azaltacaklardır.

SKA’ları büyük bir şirket içerisinde konumlandırmak çok önem-

lidir ve farkındalık yaratmayı gerektirir. Elbette, belirli kalkınma 

amaçları bir şirketin stratejisinde farklı bir rol oynayacaktır. 

Coğrafi konum, şirketin büyüklüğü ve sektör, kilit SKA’ların nasıl 

belirleneceğini etkileyebilir. Bu nedenle, amaçları yerel topluluk-

lar ve paydaşlarla birlikte uygulamanın ve entegre etmenin 

yollarını bulmak önemlidir. Şirket içerisinde farkındalığın arttırıl-

ması, şirket için en önemli hedeflerin belirlenmesi, istihdam 

fırsatlarına öncelik verilmesi, tedarik zincirlerinin incelenmesi, 

şeffaflığın arttırılması ve uzun vadeli hedeflere odaklanılması 

gibi durumlar sayesinde şirketler SKA’ları entegre etmelerinin bir 

sonucu olarak bu durumdan faydalanabilirler.

Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları 
Uyum Danışmanlığı

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyum Danışmanlığı Hizmetimiz 

hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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KVKK, 12.03.2021 tarihli 

Ekonomi Reformları 

toplantısında duyurulan ve 

Eylem planında kendisine 

bitiş hedefi olarak 

31.03.2022 belirlenen 

reformlara hazırlanıyor.

KVKK 
Uyum Projesine 
Başlamak

6698 Say ı l ı  K iş ise l  Ver i le r in  Korunması  
Kanunu  (“KVKK”)  Nedi r?
Esasında Avrupa Birliği’nin 95/46 sayılı Direktifi, dönemin bilişim 

sistemleri işlemci kapasitesi düşünülerek hazırladığı ve üye 

ülkelerin yargı kararları ve Working Party’ler aracılığıyla derin-

leştirip somutlaştırdığı bir regülasyonun 2016’da ülkemizde 

yürürlüğe giren Türkçe bir versiyonudur. Ancak hızla gelişen 

bilişim teknolojiler karşısındaki eksikleri (Örn. 2008’den bu yana 

bulut bilişim SaaS modelde yazılımlar ile veri işleyenin alanı 

oldukça genişledi ve veri güvenliği algısının değişmesi gerekti. 

Yine, bugün e-posta servisleri veya Cloud üzerinde kullandığımız 

herhangi bir uygulama sebebiyle bilemediğimiz veri merkezlerin-

den birine kişisel verileri aktarmış olabiliyoruz.) düzenleyici olmak-

tan engelleyici olmaya varan belirsizlikler yaratmaktaydı. Bu 

sebeple bahsettiğimiz ihtiyaçları karşılamak üzere Genel Veri 

Koruma Tüzüğü (GDPR) 2018’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

KVKK Uyum Projelerinin önemi ve gerekliliği de bu şekilde ortaya 

çıkmış oldu.

Türk iye’de  Ne ler  O luyor?
KVKK, 12.03.2021 tarihli Ekonomi Reformları toplantısında duyurulan 

ve Eylem planında kendisine bitiş hedefi olarak 31.03.2022 belirlenen 

reformlara hazırlanıyor. KVKK Uyum Projelerinin önemi daha da 

artıyor. Özellikle yurt dışına aktarım olarak ifade edilse de daha sonra 

verilen Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları gösterdi ki yalnızca 

kişisel verilerin yurt dışı aktarımı bakımından değil 2022 Mart sonun-

da GDPR’a uygun olarak başta tasarımda mahremiyet varsayılan 

mahremiyet kavramları olmak üzere; çocuklara ilişki haklar da 

kanunumuza girecektir.

KVKK Uyumu Sağlamak İç in  Ne ler  
Yapıyoruz?
İlk yaptığımız kurumsal düzeyde bir yönetişim modeli kurmak ve 

her düzeyde çalışanı da bu yönetişimin işleyen bir parçası haline 

getirmektedir.

Tüm iş birimleriyle toplantılar yaparak herkesin görev tanımları 

çerçevesinde temas ettikleri kişisel verinin ne olduğunu anlamalarını 

sağlıyoruz. İş akışlarında kişisel verilerin veri koruma ilkelerine uygun 

olarak işlenip işlenmediğini anlayabilmesini sağlayarak, bireysel ve 

departman olarak hemen uygulanabilecek önlemleri belirleyerek 

uyguluyoruz. Departman içerisinde bir kişisel verinin hukuka aykırı 

olarak işlenmiş olduğu şüphesi/ihtimalinde firma içerisindeki yetkili-

ye durumun bildirilmesi yönünde uyumda kurumsal mimari olarak 

adlandırdığımız yapıyı sağlam bir şekilde oluşturmak gerekmektedir.

Jurcom olarak Türkiye’de ve Dünya’da her büyüklükte firmaya 

uyguladığımız ve hepsini başarıyla ve uyumla sonlandırdığımız 

projelerimiz sayesinde kendimize duyduğumuz güvenle her 

konuda olduğu gibi burada da başlamanın en önemli aşama 

olacağını ve önemli bir uyum riskini yönetmenizi sağlayacağını 

ifade etmek isteriz.
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Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu 
İlke Kararları
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.02.2022 tarihli, bugüne 
kadar yayımlanan tüm ilke kararlarını içeren, Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu İlke Kararları'nı sizlerle paylaşmaktayız.

KVKK İ lke  Karar la r ı  İ ç indek i le r ;
1- Rehberlik hizmeti veren internet sitelerinde/uygulamalarda 

kişisel verilerin korunmasına yönelik Kişisel Verileri Koruma 

Kurulunun 21/12/2017 tarihli ve 2017/61 sayılı İlke Kararı

2- Banko, gişe, masa gibi hizmet alanlarında kişisel verilerin 

korunmasına yönelik Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 

21/12/2017 tarihli ve 2017/62 sayılı İlke Kararı

3- Veri sorumlusu nezdindeki kişisel verilere erişim yetkisi bulunan 

personelin yetkisi ve amacı dışında söz konusu verileri işlemesi 

hususunun değerlendirilmesine ilişkin Kişisel Verileri Koruma 

Kurulunun 31/05/2018 tarih ve 2018/63 sayılı İlke Kararı

4- Veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin 

e-posta adreslerine veya SMS ya da ağrı ile cep telefonlarına 

reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesi 

ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/10/2018 tarihli ve 

2018/119 sayılı İlke Kararı

5- Hukuka aykırı olarak elde edilen veriler üzerinden vatandaşların 

kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına 

imkan tanıyan yazılım/program/uygulamalara yönelik Kişisel 

Verileri Koruma Kurulunun 18/10/2019 tarihli ve 2019/308 sayılı 

İlke Kararı

6- Veri sorumluları tarafından kişilerin telefon numarası, e-posta 

adresi gibi iletişim kanallarına Kanuna aykırı şekilde gönderilen 

üçüncü kişilere ait kişisel veriler hakkında Kişisel Verileri Koruma 

Kurulunun 22/12/2020 tarihli ve 2020/966 sayılı İlke Kararı

7- Araç kiralama sektöründeki kara liste uygulamaları hakkında 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/12/2021 tarihli ve 

2021/1304 sayılı İlke Kararı

Avusturya Veri Koruma Otoritesi’nin 
Google Analytics Kararı

Avusturya Veri Koruma Otoritesi (DSB) kısa süre önce, Avrupa Birliği 

Adalet Divanı (CJEU) tarafından 16 Temmuz 2020 tarihinde yayımla-

nan Schrems II kararı ışığında Google Analytics kullanımının AB Genel 

Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) V. Bölümünü (kişisel verilerin 

üçüncü taraflara aktarımı) ihlal ettiğine karar verdi.

Peki  Google  Analyt ics  Nedir  ve  
Ne İşe  Yarar?
Google Analytics, bir web sitesinde uygulandığında, bu web sitesinin 

kullanıcıları tarafından kullanımı hakkında bilgi toplayan ve bu bilgileri 

Google ile paylaşan bir web analiz aracıdır. Google daha sonra bu 

bilgileri analiz eder ve analiz verilerini web sitesi operatörüyle 

paylaşarak, kullanıcıların web sitelerini nasıl kullandıkları hakkında 

onlara değerli bilgiler sağlar.

Avusturya Veri Koruma Otoritesi, bir web sitesinin bireysel 

kullanıcısını seçmeye izin veriyorsa, bilgilerin GDPR kapsamında 

“kişisel veri” oluşturduğunu belirtti. Bilginin kişisel veri olarak kabul 

edilebilmesi için birinin gerçek kimliğinin hemen tespit edilmesi 

gerekli değildir diye de ekledi.

Fransa Yakında Google  Analyt ics  
Kul lanımının  Yasal l ığ ına  Karar  Verebi l i r
Avusturya Veri Koruma Otoritesi tarafından AB yasalarıyla uyumsuz 

olduğuna karar verildikten sonra, Google Analytics şimdi, AB yasalarına 

aykırı olup olmadığını kontrol etmesi istenen Fransa’da ateş altında.

Peki  Bu Durum Google  Analyt ics ’ in  
Sonu Mu?
Google Analytics’in etrafındaki alan sıkılaşıyor gibi görünse de, 

Google Analytics Direktörü Russel Ketchum bunun Avrupa’daki 

Google Analytics kullanımının sonu olmayacağına dair umudunu 

koruyor.

DSB kararına yanıt olarak Ketchum, bir blog yazısında şirketin AB’nin 

Genel Veri Koruma Tüzüğü ve AB Mahkemesi tarafından belirlenen 

koşulları sağlamak için bir dizi önlem uyguladığını söyledi.

Fransa Veri Koruma Otoritesi olası bir kararla, diğer AB makamlarına 

konuyu ele almaları ve DSB tarafından alınan kararın münferit bir vaka 

olarak kalmamasını sağlamaları için daha fazla ilham verebilir.
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KVKKobi ile uyum ve kişisel veri yönetimi süreçlerinizi basit, 

kullanımı kolay, heryerden ulaşılabilir şekilde yönetip şirke-

tinizdeki tüm birimlerin uyum süreçleri konusunda yönetilebilir 

olmasını sağlayın.

KVKKobi  Nedi r?
KVKKobi yürürlükteki mevzuata en etkili şekilde uymanıza ve 

şirket itibarınızı korumanıza yardımcı olmak üzere DPAAS (data 

privacy as a service) modelde tasarlanmış bir kişisel veri yöne-

timi platformudur. KVKKobi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

çerçevesinde veri sorumlularının yapmaları gereken uyum ve iş 

süreçlerini merkezi bir şekilde yönetmelerini sağlar. KVKKobi 

uzaktan yönetilen servis modeli ile KVKK alanındaki tüm 

süreçlerinize konusunda deneyimli uzman kadrosu ile 

danışmanlık hizmeti sunar.

KVKKobi  Ne  İşe  Yarar?
KVKKobi veri sorumlularının yapmaları gereken uyum faaliyetlerini 

ve bunlara bağlı iş süreçlerini merkezi bir şekilde yönetmelerini 

sağlamak için, uzaktan yönetilen servis modeli ile KVKK alanındaki 

tüm süreçlerinize uygun şekilde tasarlanmış modülleri ve konusun-

da deneyimli uzman kadrosu ile çözüm sunar.

MODÜLLER

Kiş ise l  Ver i  İ ş leme Envanter i  Modülü
Envanter, Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak 

gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; 

kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, 

aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek 

oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli 

olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı 

öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan 

tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,” olarak 

mevzuat üzerinde tanımlanmıştır.

Ver i  Sah ib i  Başvuru  Yönet imi  Modülü  
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi 

olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine KVK Kanunu’nun 

11’inci maddesinde kişisel verileri ile ilgili birtakım taleplerde 

bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi-

nin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketlere bu 

haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer 

yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Mevzuat  Modülü
Kişisel Verileri Koruma Kurulu başta olmak üzere ilgili otoritelerce 

yürürlüğe sokulan mevzuat ve  kurul kararları gibi bilgilerin yer 

aldığı modüldür. Yeni bir mevzuat yayınlandığında kullanıcıları anlık 

bildirimler ile haberdar eder.

Soru  /  Cevap  Modülü
Platformun ayrılmaz bir parçası olan bu modül satın almış 

olduğunuz paketin içinde yer alan sayıya ya da ayrıca almış 

olduğunuz soru/cevap paketine istinaden KVKKobi uzmanlarına 

sormak istediğiniz tüm soruları iletebildiğiniz, cevaplarını çok 

kısa sürede alıp süreçlerinizi tamamladığınız bir modül olarak 

yer almaktadır. Ayrıca sormuş olduğunuz sorular neticesinde 

hali hazırdaki envanterinizde, politikanızda veya 

prosedürünüzde bir güncelleme yapılması ya da dikkat etmeniz 

gereken noktalarla ilgili bilgi verilmesi KVKKobi uzmanları 

tarafından yapılmaktadır.

Doküman Ambar ı
Bu modülde, uzun yıllara dayanan kişisel veriler alanındaki bilgi 

birikimimizi, pratik örnekleri ve deneyimlerimizi içeren çok 

değerli dökümanlar bulunur. Politika ve prosedürlerden, tutanak 

örneklerine kadar süreci yönetmenizde kullanabileceğiniz 

gerekli tüm dokümantasyon, paketlerinize uygun olarak 

kullanımınıza sunulur.
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KVKKobi  K iş ise l  Ver i  Yönet imi  
P la t formumuz Hakkında  Detay l ı  B i lg i  
A lmak  İç in  B iz imle  İ le t iş ime 
Geçebi l i rs in iz .

Siz Sadece
Platformu Kullanın,
Gerisini KVKKobi ve 
Uzmanlarımız 
Halletsin.
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PCI DSS SAQ A 
Nedir?

PCI ( Payment Card Industry) DSS (Data Security Standard) SAQ A 

(Self-Assessment Questionnaire A) Gereksinimleri ve Güvenlik 

Değerlendirme Prosedürleri belgesinde tanımlandığı gibi PCI DSS 

gereksinimlerine ve test prosedürleri kapsamında PCI DSS SAQ A 

Uyum Danışmanlığı hizmeti verdiğimizi duyurmaktan mutluluk 

duyarız.

Satıcının sistemlerinde veya tesislerinde herhangi bir kart sahibi 

verisinin elektronik olarak depolanması, işlenmesi veya iletilmesi 

yasaktır. SAQ A, kart sahibi verilerine sahip üye işyerleri için geçerli 

gereksinimleri karşılamak üzere geliştirilmiştir. PCI uyumlu olmak için 

bankanın bir öz değerlendirme anketi doldurmasına izin verebilir, 

ancak farklı işletme türleri için farklı anket türleri bulunmaktadır. Bu 

farklılıklar, işletmenin ne tür kart verilerini aldığını, ödemeleri nasıl ele 

aldığını ve kart verilerini nasıl depolayıp ilettiğini içerebilir.

SAQ A’y ı  K imler  Kul lanmal ıd ı r?
SAQ A, kart verilerinin işlenmesini doğrulanmış üçüncü taraflara 

yaptıran tüccarlar içindir. Bu kategori, e-ticaret veya posta, telefon 

siparişi veren tüccarları içerebilir.

PCI DSS, SAQ A tüccarları için geçerli olan gereksinimlerin bir listesini 

aşağıdaki gibi özetlemektedir:

Şirketin sadece kartsız (e-ticaret veya posta/telefonla sipariş) 

işlemleri kabul etmesi.

Kart sahibi verilerinin işlenmesinin, tamamen PCI DSS tarafından 

doğrulanmış üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına dış kaynaklı 

olması.

Sistemlerde veya tesislerde herhangi bir kart sahibi verisinin 

elektronik olarak saklanmaması, işlenmemesi veya iletilmemesi, 

ancak tüm bu işlevleri yerine getirmek için tamamen üçüncü bir 

tarafa/kişilere güvenilmesi.

Şirketin, kart sahibi verilerinin depolanmasını, işlenmesini ve/veya 

iletimini gerçekleştiren tüm üçüncü şahısların PCI DSS uyumlu 

olduğunu onaylaması.

Şirketin elinde tuttuğu kart sahibi verileri kağıt üzerindedir 

(örneğin, basılı raporlar veya makbuzlar) ve bu belgeler elektronik 

olarak alınamaz.

SAQ A, daha kısa SAQ’lardan birisidir, çünkü geçerli işletmeler 

herhangi bir kart verisiyle aktif olarak ilgilenmezler ve tüm kart sahibi 

verileri işlevlerini üçüncü taraflara yaptırırlar. Ancak, kart sahibi verile-

rini içeren raporlara ve makbuzlara erişimleri olduğundan, yine de 

güvenli olduklarından ve geçerli PCI DSS uyumlu politika ve 

prosedürleri izlediğinden emin olmaları gerekir.

PCI  DSS SAQ A Tavsiyeler i
Servis Sağlayıcılarla Güvenlik Politikalarının Güncellenmesi: Kart 

verilerini doğrudan kullanımı olmasa bile, hizmet sağlayıcılarınızın PCI 

uyumlu olması önemlidir. Güvenlikle ilgili olarak onlarla yapılan 

anlaşmaların düzenli olarak güncellendiğinden emin olunması 

gerekir.

Çalışanların Farkındalığının Arttırılması: Çalışanların onları takip 

etmiyorsa, politikalar iyi değildir. Çalışanların aylık olmasa bile en az 

üç ayda bir eğitilmesi farkındalığın arttırılması kapsamında gereklidir.

QSA/Güvenlik Uzmanları ile Çalışılması: PCI DSS uyumluluğu 

konusunda size yardımcı olacak bir uzmana sahip olmak çok fazla 

zaman ve enerji tasarrufu sağlar.
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Nedir  Bu Açık  Bankacı l ık?
Açık bankacılık (“Open Banking”) finansal teknoloji hizmetlerinin 

dijitalleşmesi yolunda bugüne kadar atılan en büyük adımlardan 

biri olarak hayatımıza giriş yaptı. Birleşik Krallık çıkışlı açık 

bankacılık modelini, üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarına, 

kullanıcıların izinleri dahilinde finansal bilgilerine erişmelerini ve 

işlem gerçekleştirebilmelerini sağlayan güvenli bir yöntem olarak 

tanımlayabiliriz. Verinin hemen hemen her şey demek olduğu 

günümüzde, veri paylaşımının tamamen kullanıcının rızası ile 

gerçekleştiği açık bankacılık modelinde kullanıcıların aktarılmasını 

istemediği hiçbir veri banka tarafından başka hiçbir üçüncü parti ile 

paylaşılmamaktadır.

API  Temel l i  B i r  İş  Model ine  
Geçme Gereksin imi
Çözüm ortağımız PaymentComponents ile birlikte açık bankacılığın 

faydaları ile gerçek potansiyelini ilk fark edenler arasındayız. Dünya 

Açık Bankacılık 
Döneminin 
Finans Kurumları 
İçin Özel Olarak 
Üretilmiştir.

çapında önde gelen finans kurumlarıyla çalışarak çok şey öğrendik. 

Bu tarihsel dönüşümden yararlanabilmek için sektörde faaliyet 

gösterenlerin hangi zorluklar ve fırsatlarla karşılaştığını kavradık.

Buna dayanarak, rekabetin zirvesinde kalmaya istekli finans kurum-

ları için günümüzde mevcut olan en iyi çözümü temsil eden aplonAPI 

adlı ödüllü bir ürün çözüm ortağımız PaymentComponents tarafın-

dan geliştirildi. AplonAPI ile müşterilerinize Servis Modeli 

Bankacılığı/Platformu (BaaS/BaaP) çözümleri sunabilecek ve 

olabilecek en basit ve en hızlı şekilde Açık Bankacılık API’lerinizden 

para kazanabileceksiniz. En iyi yanı, ödeme sisteminizi hızlı bir şekilde 

modernize etmek için AISP’ler ve PISP’lerden oluşan bir FinTek 

ekosistemine sahip, kullanıma hazır bir API sandbox’ı elde edecek ve 

bu sayede ilk günden değer üretebileceksiniz.
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Şeffaf  Görünür lük
Hassas verilerinizin sürekli haritalanması ve sınıflan-
dırılması. Infognito'nun hassas veri panosu, hassas 
verilerin depolandığı yerlerde doğru ve güncel 
görünürlük sağlar.

Ver i  Maskeleme
Verilerinizi güvende tutun. Infognito'nun veri 
maskelemesi ile hassas verilerin üretim dışı ve 
bulut ortamlarına ulaşmasını önleyin. Verilerinizi 
aynı anda tablolar, uygulamalar ve veritabanları 
arasında tutarlı tutarken hassas verileri yüksek 
kaliteli alternatiflerle değiştirin.

7/24 Uyum Takibi
PII ve hassas verilerinizin her zaman tam olarak 
nerede olduğunu anlayın ve bilin. Tüm yaşam 
döngüsü boyunca PII ve hassas verileri takip edin 
ve mevcut düzenleme politikalarına uymayabi-
lecek potansiyel yeni hassas veriler verita-
banınızdan geldiğinde otomatik uyarılar alın.

Hassas 
Veri Yönetimini 
Otomatikleştirin ve 
Basitleştirin
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Kullanımı Kolay 

Eklentiler ve 

Entegrasyonlarla 

Dağıtımı 

Kolaylaştırın

Çerez 
Onay 
Çözümü

Şeffaflık  Sağlayarak  Kürese l  
Kanunlara  ve  Çerçeve lere  Uyun
OneTrust, GDPR , LGPD , CCPA , IAB TCF 2.0 

çerçevesi ve yüzlercesi başkası için çerez 

uyumluluğunu operasyonel hale getirmek 

için en güçlü ve esnek çerez izni çözümüyle 

şirketlere güç verir. 750.000'den fazla web 

sitesinde kullanılan OneTrust Tanımlama 

Bilgisi İzni, şirketlerin web sitelerindeki gizli 

tanımlama bilgilerini ve izleyicileri ortaya 

çıkarmasına, konuma dayalı benzersiz izin 

yaklaşımlarını kullanarak markalı afişleri 

yapılandırmasına ve maksimum katılım için 

izin oranlarını ölçmesine ve optimize etmesine 

olanak tanır.

Nasıl Çalışır?

Web S i ten iz i  Çerez le r  ve  İz leme 
Teknolo j i le r i  İ ç in  Denet ley in
Tüm birinci ve üçüncü taraf çerezleri, 

etiketleri, izleyicileri, pikselleri, işaretçileri ve 

daha fazlasını tespit edin.

Oturum açmaların arkasını taramak, 

kullanıcı yolculuklarını simüle etmek ve 

gizli sayfaları tetiklemek için gelişmiş 

tarama işlevini kullanın.

Web mülkleriniz genelinde izleme tekno-

lojilerinin ve güncel politikaların her 

zaman yeşil kalan bir envanterini tutmak 

için sürekli tarama yapın.
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Web Sitesi İçerisinde 
KVKK ile Uyum Nasıl Sağlanır?

Web siteniz şirketinizin yüzüdür ve kullanıcı 

etkileşiminin ilk yeri olacaktır. İnternet siteleri 

üzerinden çok fazla miktarda kişisel veri 

toplanılmaktadır ve bu sebeple internet 

sitelerinde kaçınılmaz bir şekilde kişisel veri 

işlenmesi göz önüne alındığında internet site 

tasarımının belirli bir hukuki zemine oturtma 

gereği ortaya çıkmıştır. Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu’nun internet sitesi faaliyetleri 

çerçevesinde birçok aykırılık tespiti bulun-

maktadır ve bu tespitler neticesinde KVKK 

kapsamında internet sitesinde bulunması 

gereken temel ögeleri sizlere aktarmak isteriz.

İlgili Kişinin Açık Rızasının Alınması
Kişisel verinin işlenebilmesi için öncelikle ilgili 

kişinin açık rızasına duyulup duyulmadığını ve 

bu kapsamda KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde 

sayılan veri işleme şartları ile kişisel verinin 

işleneceği iş sürecinin karşılaştırılması gerek-

lidir KVKK’nın 5. ve 6. maddelerde öngörülen 

diğer şartların karşılanamaması durumunda 

son çare olarak açık rıza alma şartı gündeme 

gelecektir.

Açık rızaya dayalı bir biçimde veri işlenirken; 

veri sahiplerinin veri sorumlusunun kimliği, 

kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 

işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi 

amaçla aktarılacağı, kişisel veri toplamanın 

yöntemi ve hukuki sebebi ve veri sahibinin 

hakları konularında veri sorumlusu tarafından 

bilgilendirme sağlanmalıdır. Ayrıca veri giriş 

alanlarında konumlandırılacak olan açık 

rızaların aydınlatmalardan/katmanlı aydınlat-

malardan ayrı tutulması gereklidir.

Açık rıza ile ilgili unutulmaması gereken en 

önemli husus, veri işlemeye başlamadan önce 

kişilerin açık rızasının alınması gerekliliğidir. 

Veri işleme faaliyeti başladıktan sonra açık rıza 

alınması hukuka aykırılık teşkil edecektir. Aynı 

zamanda açık rıza vermek, kişiye bağlı bir hak 

olması sebebiyle verilen açık rıza geri alınabilir 

ve geri alma beyanı veri sorumlusuna ulaştığı 

andan itibaren hüküm ifade eder.

KVKK uyumlu bir web sitesinde açık rıza ilgili 

kişinin özgür iradesi ile alınmalıdır. Bu kapsam-

da açık rıza metninde ilgili kişinin iradesini 

sakatlayıcı yer alan ifadelerden (örn: açık rıza 

vermezseniz hizmeti alamazsınız, üye 

olamazsınız vb.) kaçınılması gereklidir. Bu 

bağlamda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 

görüşleri çok net olup birçok kararında, sağla-

nacak hizmeti açık rıza şartına bağlayan veri 

sorumlularına idari yaptırımlar uygulanmasına 

karar verirmiştir.

Son olarak her ne kadar KVKK’nın 5. veya 6. 

maddesinde bulunan şartlar çerçevesinde veri 

işleme faaliyeti gerçekleştirilse de Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu’nun 4.maddesi 

göz ardı edilmemelidir. Veri işleme dayanağı 

bulunmasına rağmen KVKK’nın “Genel İlkeler” 

başlığı altında çizilen sınırların aşılmaması 

önem arz etmektedir.

Aydınlatma ve Katmanlı Aydınlatma 
Metinlerinin Konumlandırılması
Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü 

Kişisel Verilerin Koruma Kanunu’nun 10. 

maddesinde açıklanmıştır. Buna göre kişisel 

veri işleyen veri sorumlusu , aydınlatma 

yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu , 26/07/2018 

tarihli ve 2018/90 “Veri sorumlusu tarafından 

aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza onayı 

alınması süreçlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi 

gerektiği ile ilgili” verdiği kararda “aydınlatma 

yükümlülüğünün yerine getirilmesindeki amaç 

kişisel verilerin işlenmesi noktasında ilgili 

kişinin bilgi sahibi olmasının temin edilmesidir.” 

ifadesine yer vermiştir. Aydınlatma yüküm-

lülüğü kapsamında , veri sorumlusunca yapıla-

cak bilgilendirmede; veri sorumlusunun ve 

varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin 

hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel 

verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabi-

leceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve 

hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde 

sayılan ilgili kişinin hakları gibi asgari temel 

bilgiler içermesi gerekmektedir:

Her veri giriş kanalında kişisel veri işleme 

faaliyet ilişkin uzun ve detaylı bilgiler içeren 

aydınlatma metinlerin konumlandırılması hem 

veri sorumlusu hem de ilgili kişi açısından 

zorluk teşkil edecektir. Bu kapsamda aydınlat-

ma metinleri yerine katmanlı aydınlatma 

metinleri gündeme gelecektir. Katmanlı 

aydınlatma, kişisel verilerin elde edilmesi 

sırasında ilgili kişiye, kişisel verilerinin elde 

edildiği konusunda ön bilgilendirme yapılarak, 

ilgili kişinin Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nun 10. maddesine uygun aydınlat-

maya yönlendirilmesini sağlamaktadır. Daha 

farklı bir ifade ile katmanlı aydınlatma, asıl 

aydınlatmaya yönlendirmeyi sağlayan veri 

sorumlusunun kimliği ve veri islemenin amacı 

gibi veri işleme faaliyetine ilişkin temel 

bilgilendirmeler içeren ön aydınlatmalardır.

Her ne kadar KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri 

kapsamında veri işleme dayanağı mevcut olsa 

da kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri 

giriş alanlarına aydınlatma/katmanlı aydınlat-

maların konumlandırılması gerekliliğini sizlere 

tekrardan hatırlatmak isteriz.

Çerez Kullanımı ve Çerez Tercih Paneli
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından, 

çerezler yoluyla kişisel veri işleyen veri sorum-

lularına yönelik tavsiye niteliğinde ve yol 

gösterici mahiyette bir doküman oluşturul-

ması amacıyla Çerez Uygulamaları Hakkında 

Rehber Taslağı (“Rehber“) hazırlanmış, bu 

Rehber’de çerez türlerine yer verilmiş ve açık 

rıza gerektiren çerez kullanım senaryoları ile 

açık rıza gerektirmeyen çerez kullanım 

senaryolarına detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 

Rehber, internet sitesinin işleyişi için mutlaka 

gerekli çerezler ile internet sitesinin güvenliğini 

ya da işlevselliğini arttıran çerezlerin açık rıza 

alınmadan kullanılabileceğini fakat internet 

sitesi kullanımını analiz eden ya da reklamcılık 

amaçlı bilgi toplayan birinci veya üçün taraf 

çerezlerin (örn: Google Analytics’in  _gid, _ga 

_gat,_utma,__utmt,__utmz, __utmv, __utmx-

,_opt_awkid,_opt_utmc çerezleri)  kullanımının 

açık rıza alınması gerektiğini ifade etmektedir.

Web sitesinde açık rızaya ihtiyaç duyulmayan 

çerezler kullanılsa dahi açık rızadan bağımsız 

olarak en geç verinin elde edildiği sırada, veri 

sorumlusu tarafından aydınlatma yüküm-

lülüğünün yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Daha farklı bir ifade ile çerez kullanımına ilişkin 

aydınlatma metninin ilgili kişiye internet 

sitesine giriş anında sunulması gereklidir. 

Böylelikle aydınlatma yükümlülüğü, en geç 

kişisel verilerin işlenmesi sırasında yerine 

getirilecektir.

Bu yazımızda, bir web sitesi KVKK uyum 

çalışmaları ile yapılacak işlemlerin ana hatlarını 

çizmiş bulunmaktayız.  İnternet sitesinde 

KVKK uyumunun nasıl sağlanabileceği 

konusunda belirli sonuçlara ulaşmış olsak da 

kesin ve isabetli tespitlerin yapılabilmesi adına 

her somut olayın taşıdığı koşullar çerçevesinde 

özel olarak değerlendirilmesi gereklidir.
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Web siteniz şirketinizin yüzüdür ve kullanıcı 

etkileşiminin ilk yeri olacaktır. İnternet siteleri 

üzerinden çok fazla miktarda kişisel veri 

toplanılmaktadır ve bu sebeple internet 

sitelerinde kaçınılmaz bir şekilde kişisel veri 

işlenmesi göz önüne alındığında internet site 

tasarımının belirli bir hukuki zemine oturtma 

gereği ortaya çıkmıştır. Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu’nun internet sitesi faaliyetleri 

çerçevesinde birçok aykırılık tespiti bulun-

maktadır ve bu tespitler neticesinde KVKK 

kapsamında internet sitesinde bulunması 

gereken temel ögeleri sizlere aktarmak isteriz.

İlgili Kişinin Açık Rızasının Alınması
Kişisel verinin işlenebilmesi için öncelikle ilgili 

kişinin açık rızasına duyulup duyulmadığını ve 

bu kapsamda KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde 

sayılan veri işleme şartları ile kişisel verinin 

işleneceği iş sürecinin karşılaştırılması gerek-

lidir KVKK’nın 5. ve 6. maddelerde öngörülen 

diğer şartların karşılanamaması durumunda 

son çare olarak açık rıza alma şartı gündeme 

gelecektir.

Açık rızaya dayalı bir biçimde veri işlenirken; 

veri sahiplerinin veri sorumlusunun kimliği, 

kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 

işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi 

amaçla aktarılacağı, kişisel veri toplamanın 

yöntemi ve hukuki sebebi ve veri sahibinin 

hakları konularında veri sorumlusu tarafından 

bilgilendirme sağlanmalıdır. Ayrıca veri giriş 

alanlarında konumlandırılacak olan açık 

rızaların aydınlatmalardan/katmanlı aydınlat-

malardan ayrı tutulması gereklidir.

Açık rıza ile ilgili unutulmaması gereken en 

önemli husus, veri işlemeye başlamadan önce 

kişilerin açık rızasının alınması gerekliliğidir. 

Veri işleme faaliyeti başladıktan sonra açık rıza 

alınması hukuka aykırılık teşkil edecektir. Aynı 

zamanda açık rıza vermek, kişiye bağlı bir hak 

olması sebebiyle verilen açık rıza geri alınabilir 

ve geri alma beyanı veri sorumlusuna ulaştığı 

andan itibaren hüküm ifade eder.

KVKK uyumlu bir web sitesinde açık rıza ilgili 

kişinin özgür iradesi ile alınmalıdır. Bu kapsam-

da açık rıza metninde ilgili kişinin iradesini 

sakatlayıcı yer alan ifadelerden (örn: açık rıza 

vermezseniz hizmeti alamazsınız, üye 

olamazsınız vb.) kaçınılması gereklidir. Bu 

bağlamda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 

görüşleri çok net olup birçok kararında, sağla-

nacak hizmeti açık rıza şartına bağlayan veri 

sorumlularına idari yaptırımlar uygulanmasına 

karar verirmiştir.

Son olarak her ne kadar KVKK’nın 5. veya 6. 

maddesinde bulunan şartlar çerçevesinde veri 

işleme faaliyeti gerçekleştirilse de Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu’nun 4.maddesi 

göz ardı edilmemelidir. Veri işleme dayanağı 

bulunmasına rağmen KVKK’nın “Genel İlkeler” 

başlığı altında çizilen sınırların aşılmaması 

önem arz etmektedir.

Aydınlatma ve Katmanlı Aydınlatma 
Metinlerinin Konumlandırılması
Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü 

Kişisel Verilerin Koruma Kanunu’nun 10. 

maddesinde açıklanmıştır. Buna göre kişisel 

veri işleyen veri sorumlusu , aydınlatma 

yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu , 26/07/2018 

tarihli ve 2018/90 “Veri sorumlusu tarafından 

aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza onayı 

alınması süreçlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi 

gerektiği ile ilgili” verdiği kararda “aydınlatma 

yükümlülüğünün yerine getirilmesindeki amaç 

kişisel verilerin işlenmesi noktasında ilgili 

kişinin bilgi sahibi olmasının temin edilmesidir.” 

ifadesine yer vermiştir. Aydınlatma yüküm-

lülüğü kapsamında , veri sorumlusunca yapıla-

cak bilgilendirmede; veri sorumlusunun ve 

varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin 

hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel 

verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabi-

leceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve 

hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde 

sayılan ilgili kişinin hakları gibi asgari temel 

bilgiler içermesi gerekmektedir:

Her veri giriş kanalında kişisel veri işleme 

faaliyet ilişkin uzun ve detaylı bilgiler içeren 

aydınlatma metinlerin konumlandırılması hem 

veri sorumlusu hem de ilgili kişi açısından 

zorluk teşkil edecektir. Bu kapsamda aydınlat-

ma metinleri yerine katmanlı aydınlatma 

metinleri gündeme gelecektir. Katmanlı 

aydınlatma, kişisel verilerin elde edilmesi 

sırasında ilgili kişiye, kişisel verilerinin elde 

edildiği konusunda ön bilgilendirme yapılarak, 

ilgili kişinin Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nun 10. maddesine uygun aydınlat-

maya yönlendirilmesini sağlamaktadır. Daha 

farklı bir ifade ile katmanlı aydınlatma, asıl 

aydınlatmaya yönlendirmeyi sağlayan veri 

sorumlusunun kimliği ve veri islemenin amacı 

gibi veri işleme faaliyetine ilişkin temel 

bilgilendirmeler içeren ön aydınlatmalardır.

Her ne kadar KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri 

kapsamında veri işleme dayanağı mevcut olsa 

da kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri 

giriş alanlarına aydınlatma/katmanlı aydınlat-

maların konumlandırılması gerekliliğini sizlere 

tekrardan hatırlatmak isteriz.

Çerez Kullanımı ve Çerez Tercih Paneli
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından, 

çerezler yoluyla kişisel veri işleyen veri sorum-

lularına yönelik tavsiye niteliğinde ve yol 

gösterici mahiyette bir doküman oluşturul-

ması amacıyla Çerez Uygulamaları Hakkında 

Rehber Taslağı (“Rehber“) hazırlanmış, bu 

Rehber’de çerez türlerine yer verilmiş ve açık 

rıza gerektiren çerez kullanım senaryoları ile 

açık rıza gerektirmeyen çerez kullanım 

senaryolarına detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 

Rehber, internet sitesinin işleyişi için mutlaka 

gerekli çerezler ile internet sitesinin güvenliğini 

ya da işlevselliğini arttıran çerezlerin açık rıza 

alınmadan kullanılabileceğini fakat internet 

sitesi kullanımını analiz eden ya da reklamcılık 

amaçlı bilgi toplayan birinci veya üçün taraf 

çerezlerin (örn: Google Analytics’in  _gid, _ga 

_gat,_utma,__utmt,__utmz, __utmv, __utmx-

,_opt_awkid,_opt_utmc çerezleri)  kullanımının 

açık rıza alınması gerektiğini ifade etmektedir.

Web sitesinde açık rızaya ihtiyaç duyulmayan 

çerezler kullanılsa dahi açık rızadan bağımsız 

olarak en geç verinin elde edildiği sırada, veri 

sorumlusu tarafından aydınlatma yüküm-

lülüğünün yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Daha farklı bir ifade ile çerez kullanımına ilişkin 

aydınlatma metninin ilgili kişiye internet 

sitesine giriş anında sunulması gereklidir. 

Böylelikle aydınlatma yükümlülüğü, en geç 

kişisel verilerin işlenmesi sırasında yerine 

getirilecektir.

Bu yazımızda, bir web sitesi KVKK uyum 

çalışmaları ile yapılacak işlemlerin ana hatlarını 

çizmiş bulunmaktayız.  İnternet sitesinde 

KVKK uyumunun nasıl sağlanabileceği 

konusunda belirli sonuçlara ulaşmış olsak da 

kesin ve isabetli tespitlerin yapılabilmesi adına 

her somut olayın taşıdığı koşullar çerçevesinde 

özel olarak değerlendirilmesi gereklidir.
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Dünyanın iklim değişikliği odaklı tek hukuk firması 
olarak, net sıfır, iklime dayanıklı bir geleceğe geçişe 
derinden bağlıyız. Kamu ve özel iklim şirketleri, 
hükümetler, finans kurumları, endüstri dernekleri, sivil 
toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar için hizmetler 
sunuyoruz.

Amacımız , müşterilerimizin uzun vadeli başarısını ve 
dayanıklılığını ve içinde çalıştıkları pazarların ve 
ekosistemlerin sürdürülebilir evrimini kolaylaştırmaya 
yardımcı olmaktır.
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