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6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KARUNMASI KANUNU VE UYUM SÜRECİNDE 

YAPILMASI GEREKENLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME 
 

GİRİŞ 
 

Diş Hekimleri, Serbest Çalışan Uzman Hekimler, Özel Poliklinikler, Psikologlar, 

Pedagoglar, Diyetisyenler, Fizyoterapistler, Çocuk Gelişim Uzmanları İçin Veri 

Sorumluları Sicil Kayıt Yükümlülüğü 
 

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16 ncı 

maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce 

Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. 
 

 

Yukarıda sayılan meslek çalışanları kendi verilerini işleyecek hasta kayıt dosyaları 

veya hasta takip programları mevcut olup programlarında hastaların adı soyadı yaşı cinsiyeti 

ilgili sağlık verileri ekonomik durumları gibi bir takım kişisel ve özel nitelikteki verileri 

depolayıp arşivlemektedirler. Sağlık verileri özel nitelikli veriler oldukları için, bu verilen 

işlenmesi, saklanması amaçlarına uygun olmaları gerekmektedir. 
 

Diş Hekimleri, Serbest Çalışan Uzman Hekimler, Özel Poliklinikler, Psikologlar, 

Pedagoglar, Diyetisyenler, Fizyoterapistler, Çocuk Gelişim Uzmanları tarafından ilgili kişilerin 

kullandıkları ilaçlar, hastalık bilgisi, reçete bilgisi, hastalık raporları, hastane ziyaretlerine ilişkin 

pek çok hassas nitelikli kişisel veri işlenmektedir. Hasta Takip programları kullanılmasıyla 

birlikte hastanın T.C. kimlik numarasıyla neredeyse tüm sağlık geçmişi görülebilmektedir. Öte 

yandan, doktorlar tarafından çalışanlarına ya da tedarikçilerine ait kimlik verisi, iletişim verisi ya 

da fiziksel mekan güvenliği gibi kişisel veriler de işlenmektedir. Bu nedenlerle ilgili kanunlar 

uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesini sağlamak ve hukuka aykırı olarak 

erişilmesini önlemek için uygun güvenlik düzeyini temin  
etmeye yönelik gereken tüm teknik ve idari tedbirleri almalıdır. Özel Muayenehanesi veya 

polikliniği bulunan Diş Hekimleri, Serbest Çalışan Uzman Hekimler, Özel Poliklinikler, 

Psikologlar, Pedagoglar, Diyetisyenler, Fizyoterapistler, Çocuk Gelişim Uzmanları 

hastalıkların teşhis ve tedavisini yürüten sağlık hizmetinin sunulduğu alanlardır. 

Doktorlarımız faaliyetlerini gerçekleştirirken ilgili kişilere ait kimlik, iletişim, sağlık bilgisi 

gibi birçok kişisel bilgiyi işlemekte ve kullanmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla eczacılar yer almaktadırlar. KVKK kapsamında veri 

sorumlularına bir takım uyması gereken yükümlülükler getirilmiştir. Eczanelerin de veri 

sorumlusu sıfatına sahip olması sebebi ile bu yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. 
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Özel Nitelikli Veri Türleri; 108 sayılı Sözleşme’nin 6. maddesinde “özellikli veri 

kategorileri” başlıklı 6. maddesinde, ilgilinin 

 

• Sağlık verisi, 

• Cinsel hayata ilişkin veriler,  
• Biyometrik ve genetik veriler, 

• Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği bilgisi,  
• Irk, etnik köken, 

• Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler.  
• Siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar,  
• Kılık ve kıyafet bilgisi. 

 

ilişkin verilerin özel nitelikli veriler olduğu belirtilmiştir. 
 

Sicile kayıt yükümlülüğü, kişisel veri işlemekte olan gerçek veya tüzel kişiler için 

Kanunla getirilmiş bir yükümlülük olup bu yükümlülüğe uyulmaması halinde yaptırım 

öngörülmüş olmakla birlikte asıl hedeflenen; kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflığın 

sağlanması, veri sorumlularının Kanuna uyumu konusunda özen göstermeleri, kişisel veri 

işlenmesinin disiplin altına alınması, kişisel verisini işlediği kişilere hesap verebilmesi, kişisel 

verilerin gelişigüzel işlenmesinin önüne geçilmesi ve bu konuda bir kültür ve farkındalık 

oluşmasının sağlanmasıdır. 
 

KVKK VERİ SORUMLU SİCİLİ KAYIT ZORUNLULUĞU SÜRELERİ 
 
 
 

VERİ SORUMLULARI 
KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

BAŞLANGIÇ TARİHİ SON TARİHİ  
   

Yıllık çalışan sayısı 50'den çok   

veya yıllık mali bilanço toplamı   

25 milyon TL'den çok olan 01.10.2018 30.09.2020 

gerçek ve tüzel kişi veri   
sorumluları   

Yurtdışında yerleşik gerçek ve 
01.10.2018 30.09.2020 

tüzel kişi veri sorumluları   

   

Yıllık çalışan sayısı 50'den az   

ve yıllık mali bilanço toplamı   

25 milyon TL'den az olup ana 
01.01.2019 31.03.2021 

faaliyet konusu özel nitelikli   

kişisel veri işleme olan gerçek   

ve tüzel kişi veri sorumluları   

Kamu kurum ve kuruluşu veri 
01.04.2019 31.03.2021 

sorumluları   
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Veri Sorumlusu TÜM GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN Yapması Gerekenler 
 

• Şirket politika ve prosedürlerini belirlemek  
• İrtibat kişisi ve veri işleyen çalışanlarını belirlemek  
• Kişisel veri işleme envanterini hazırlamak  
• Çalışanlarını KVKK kapmasında farkındalık eğitimini vermek  
• Kanun hükümlerinin uygulanması sonrası gerekli denetimleri yapmak/yaptırmak  
• İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından ele geçirilmesi 

halinde, bu durumu KVKK tarafından belirtilen süreler içinde durumu ilgilisine ve 

Kurula bildirmek 
 

HİZMET KAPMASI VE SÜREÇ İŞLEYİŞİ 
 

1. VERİ ENVANTERİNİN HAZIRLANMASI-OLUŞTURULMASI 
 

Birinci aşama olarak tarafımızca oluşturulan veri envanteri taslağının doldurulması 

planlanmaktadır. Bu aşamada şirket bünyesinde çalışan her bir departmanın yetkilileri ile 

birlikte görüşülerek, veri envanterinin eksiksiz ve doğru bir şekilde oluşturulması için şirket 

bünyesinde departman bazlı hangi kişisel verilerin işlendiği bilgisi alınacak ve departman 

görevlilerince kişisel veri işlenen evraklardan örnekler hazırlanacak olup, bunların 

değerlendirilmesi yapılacaktır. 
 

2. VERBİS KAYIT İŞLEMLERİ 
 

Ön başvuru, İrtibat Kişisi Atama vb. kayıt işlemleri tarafımızca gerçekleştirilecektir. 

Veri envanter çalışması KVKK “VERBİS” sistemine girilmesi ile kayıt yükümlülüğü 

tarafımızca gerçekleştirilecektir. 
 

3. İLGİLİ DOKÜMANLARIN HAZIRLANMASI 
 

Veri envanteri oluşturulması aşamasında departman yetkilileri tarafından iletilen 

bilgiler doğrultusunda şirket için çeşitli dokümanlar hazırlanacaktır. Bu kapsamda online ve 

offline ortamlarda yer alması gereken; 
 

• Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası  
• Kişisel Veri Saklama, İmha ve Anonimleştirme Politikasının hazırlanması  
• Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi Politikasının hazırlanması  
• Aydınlatma Metinleri (Personel, Müşteri, Ziyaretçi, İnternet Sitesi olarak ayrı ayrı 

hazırlanması)   
• Kişisel Veri Saklama, İmha ve Anonimleştirme Politikasının hazırlanması  
• Kamera İzleme Politikasının hazırlanması  
• Personel İş sözleşmelerine ek protokollerin ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması  
• İş ortakları ve veri aktarılan 3. Kişilerle Gizlilik Taahhütlerinin hazırlanması  
• Başvuru ve Yanıt Prosedürlerinin Hazırlanması 

 
 

HİSARİÇİ MAHALLESİ YAYMACILAR CADDESİ BALIKESİR İŞ MERKEZİ NO:23/37 KARESİ MALIKESİR  
☎ 0266 249 59 29 0532 221 56 60 info@ardakisiselveri.com 

www.ardakisiselveri.com 



 

 

• Personel ve Müşterilerin Açık Rıza Beyanları Alınması (Firmanızın Talebi 

Doğrultusunda Fiziki olarak ya da web tabanlı olarak T.C Vatandaşlık İşleri ile 

entegre olarak çalışmakta olan program ile İp kaydı ve zaman doğrulaması yapılarak 

kayıtlar tutulmaktadır)  
• KVKK Kapsamında alınması gereken Teknik Tedbirler e ilişkin danışmanlık hizmeti; 

 

Dokümanları hazırlanacak olup tarafınıza teslim edilecektir. 
 

4. KVKK FARKINDALIK EĞİTİMİ 
 

Firmanız veya kurumunuzdaki personel sayısı gözetilerek farklı departmanlardan 

oluşan kişiler için şirketiniz veya kurumunuz için uygun görülecek bir yerde KVKK 

farkındalık eğitimi verilecektir. Bu eğitim kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’ nun amacı, kapması, hukuki açıdan yasal yaptırımlar, Türk Ceza kanunu 

kapsamında yaptırımlar, sözleşme süreçlerinde ve işe yeni çalışan alımlarında dikkat edilmesi 

hususlar gibi konularda temel eğitim verilecektir. Farkındalık eğitimleri firmanız veya 

kurumunuzun talebi doğrultusunda web tabanlı olarak uzaktan eğitim videoları ile de 

yapılabilmektedir. 
 

Bu web tabanlı eğitimde izleyicinin eğitim videolarına ne kadar katılım sağladığı ve 

hangi İp üzerinden izlediğinin bilgisi tutulmaktadır. Videoların tamamını izleyen katılımcılara 

“Farkındalık Eğitimi Katılım Sertifikası” düzenlenecektir. 
 

SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEYENLERİ BEKLEYEN CEZALAR 
 

A. KABAHATLER KANUNU UYARINCA PARA CEZALARI 
 

 ALT LİMİT ÜST LİMİT 
   

Aydınlatma yükümlülüğünü 
9.013 TL 180.264 TL 

yerine getirmemek   
   

Veri güvenliğine ilişkin   
yükümlülükleri yerine 27.040 TL 1.802.641 TL 

getirmemek   
   

Kurul tarafından verilen kararları 
45.066 TL 1.802.641 TL 

yerine getirmemek   
   

Veri Sorumluları Siciline kayıt   
ve bildirim yükümlülüğüne 36.053TL 1.802.641 TL 

aykırı hareket etmek    

    
Madde gerekçesinde idari para cezalarının alt ve üst sınırlarının kanun koruyucu 

tarafından bilinçli olarak geniş tutulduğu belirtilmiş, idari yaptırımlara Kurul tarafından 

karar verileceği hükme bağlanmıştır. Belirtilen rakamlar 2020 yılı uyarlama yapılarak 

belirtilmiştir. 
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B.  TCK UYARINCA HAPİS CEZALARI 
 

 

KANUN MADDESİ CEZA 

  

TCK md. 135; Kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi suçu 1 – 3 yıl hapis 

  
 2 – 4 yıl hapis 

TCK md. 136; Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına  

veren, yayan veya ele geçirme  
  

TCK md. 137; TCK md.136 ve 137 maddelerde birtilen suçların 1,5 -4,5 yıl hapis 

Kamu görevlileri veya bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan 3 – 6 yıl hapis 

yararlanarak işlenmesi halinde  

TCK md. 138; Kanunların  belirlediği  sürelerin  geçmiş  olmasına 1 – 3 yıl hapis 

karşın verileri sistem içinde yok etmeme  
  

 

 

TCK md. 139 uyarınca Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak 

verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların 

soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Ayrıca TCK md. 140 Tüzel kişiler 

hakkında güvenlik tedbiri uygulanması başlığı altında TCK md. 135 ile 138 arasında ki 

maddelerde tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü 

güvenlik tedbirlerine hükmolunur.” Maddesi yer almaktadır. 
 
 
 

Saygılarımızla, 
 
 

 

ARDA KİŞİSEL VERİ GÜVENLİK 

VE BİLİŞİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK 

TİC. LTD. ŞTİ. 
 
AV. ERMAN ARDA 
 
0532 221 56 60 
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