
6698 SAYILI  KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU

KAPSAMINDA SUNULACAK UYUM HİZMETLERİ

KÖROĞLU HUKUK BÜROSU
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KÖROĞLU HUKUK BÜROSU 

● Köroğlu Hukuk Bürosu olarak alanında uzman  kıdemli avukatlar, stajyer 
avukatlar, yardımcı personeller ve Türkiye’nin bir çok bölgesinde yer alan 
bürolarla işbirliği içinde  şirketlere, kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere tam 
kapsamlı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. 

● Köroğlu Hukuk Bürosu olarak dünyanın gelişen şartlarına ve buna bağlı olarak 
hukuk dünyasında yer alan değişimlere en hızlı şekilde uyum sağlamakta ve 
çalışmalarımızı bu yönde ilerletmekteyiz. 

● Bu kapsamda 6698 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana alanında 
uzman ekibimizle birlikte  firmaların 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
mevzuatına uyum süreçlerini yönetiyor ve gerçekleştiriyoruz.
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KİŞİSEL VERİ NEDİR?

● Kişisel Veri; 6698 sayılı kanunda “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye 
ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. 

● Mevzuat gereği bir kısım gerçek ve tüzel kişilerin Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
gözetimindeki bir sicile kayıt olması zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda da Veri 
Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) oluşturulmuştur.

● Mevzuat uyarınca veri sorumlusu konumunda bulunan ve VERBİS sistemine kayıt 
olması gereken gerçek ve tüzel kişilerin bu sisteme kayıt olup kişisel verileri bu 
sistem aracılığıyla işlemesi gerekmektedir.
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ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ NEDİR?

● 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunundaki tanıma göre “Kişilerin ırkı, etnik 
kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve 
kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza 
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik 
verileri özel nitelikli kişisel veridir.”

● Bu kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmadan işlenmesi kanun uyarınca yasaktır.
● Bu kapsamda kişilerin sağlığı ile ilgili işlenen veriler de mevzuat gereği özel 

nitelikli kişisel veri sayılmaktadır.
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VERİ SORUMLUSU KİMDİR? 

● Veri Sorumlusu; 6698 sayılı kanunda “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve 
vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden 
sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

● Kanundaki tanımına göre veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenme amacını ve 
yöntemini belirleyen kişidir. 

● Veri sorumlusu; her türlü kişisel veriyi işleme sorumluluğu bulunan bununla ilgili 
VERBİS sistemine kayıt olunmasından bu verilerin işlenme sürecinin 
yönetilmesine kadar sorumlu bulunan ve bu kapsamda gerekli tüm teknik ve idari 
tedbirleri almakla yükümlü kişidir. 
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DİŞ HEKİMLERİ, ÖZEL KLİNİKLER, PSİKOLOGLAR VE  
DİYETİSYENLERİN VERİ SORUMLULUĞU VE VERBİS KAYIT 
ZORUNLULUĞU

● 6698 Sayılı kanun gereği Sağlık Verileri Özel Nitelikli Kişisel veridir. KVKK uyarınca 
kişisel veri işleyen diş hekimler, özel klinikler, psikologlar ve diyetisyenler veri 
sorumlusu olarak kabul edilir. 

● En son güncel düzenlemeye göre özel nitelikli veri işleyen veri sorumlulularının 
31/03/2021 tarihine kadar VERBİS sistemine kayıt ve bildirim yükümlülüğünü 
yerine getirmesi ve kişisel verileri işleme sürecini KVKK kapsamında uyumlu hale 
getirmesi gerekmektedir. 

● Bu nedenle özel veri niteliğindeki sağlık verilerini işleyen veri sorumlarının 
31/03/2021 tarihine kadar VERBİS sistemine kayıt ve bildirim yükümlülüğünü 
yerine getirerek mevzuat gereği gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alması 
gerekmektedir.
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DİŞ HEKİMLERİ, ÖZEL KLİNİKLER, PSİKOLOGLAR VE  
DİYETİSYENLER TARAFINDAN İŞLENMESİ GEREKEN ÖZEL 
NİTELİKLİ BAZI VERİLER

● Yukarıda belirtilen meslek gruplarında çalışma faaliyetleri gereği hastaların adı 
soyadı, kimlik bilgileri, adres bilgileri, telefon numaraları, kullandıkları ilaçlar, 
geçmiş dönemde yaşamış oldukları hastalıklar, almış oldukları raporlar gibi pek 
çok özel nitelikli kişisel veri toplanmakta ve bu veriler depolanmaktadır. 

● Bu verileri depolayan veri sorumluları mevzuat gereği gerekli tüm teknik ve idari 
tedbirleri alarak söz konusu kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve 6698 sayılı 
KVKK uyarınca veri sorumlusuna yüklenen yükümlülüklere uymak zorundadır.

● Özellikle bu meslek gruplarında sıkça işlenen sağlık verisi mevzuatta ayrıca ve 
özel olarak düzenlenmiş olup daha sıkı koruma şartlarına tabi tutulmuştur. 
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VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

● Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
● Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
● Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,
● Kendi kurum ve kuruluşunda mevzuat hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla 

gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,
● Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere bizzat veya yetkilendirdiği kişi 

aracılığıyla bilgi vermek, ilgili kişiyi aydınlatmak
● Kişisel verilerin işlenmesinde gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak
● İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi 

halinde,  bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirmek



9

VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

● KVKK kapsamında işyeri politikalarını belirlemek
● Kişisel veri işleme envanterini hazırlamak
● Özel Nitelikli Kişisel Veri Politikası oluşturulması
● KVKK kapsamında çalışanları bilgilendirmek
● Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi
● Aydınlatma Yükümlülüğünün her bir işlemde yerine getirilmesi
● İşlenen ve toplanan verilerin güvenliğini sağlamak
● VERBİS’e kayıt olmak 
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VERİ SORUMLULARI SİCİLİ (VERBİS) NEDİR? 

● Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan 
önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik 
bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.

● Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az 
olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri 
sorumlularının 31/03/2021 tarihine kadar VERBİS sistemine kayıt olarak işlemekte 
oldukları kişisel verilerle ilgili bilgi girişi yapmaları gerekmektedir.
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VERİ SORUMLUSUNUN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

● 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu; kişisel verileri işlenen 
ilgili kişileri bu verilerin kim tarafından, hangi amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenebileceği 
konusunda aydınlatmakla yükümlüdür.

● Buna göre kişisel verilerin elde edilmesi sırasında bizzat veri sorumlusu tarafından veya 
yetkilendirdiği kişi aracılığıyla

● -Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

● -Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği 

● -Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği

● -Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

● -Kanunun 11. maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgilendirilmelidir.

● İlgili kişi, kişisel verisinin işlendiği her durumda veri sorumlusu tarafından aydınlatılmalıdır.
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KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, 
ANONİMLEŞTİRİLMESİ

● Kişisel Verilerin Silinmesi; İlgili kullanıcılar için kişisel verilerin hiçbir şekilde 
erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesidir. Veri sorumlusunun bu 
hususta gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

● Kişisel Verilerin Yok Edilmesi; Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde 
erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesidir. Veri 
sorumlusu bu hususta gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.

● Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi; Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse 
dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle 
ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Veri sorumlusunun bu hususta gerekli 
tüm idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
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VERBİSE HANGİ BİLGİLERİN GİRİŞİ YAPILMALIDIR?

●  Veri sorumlusu, varsa veri sorumlusu temsilcisi ile irtibat kişisine ait kimlik ve adres 
bilgilerine ilişkin Kurul tarafından belirlenecek başvuru formunda yer alan bilgiler

● Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
● Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki 

açıklamalar,
●  Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları
● Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler
● Kişisel verilerin mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami 

muhafaza edilme süresi
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KVKK KAPSAMINDA SUÇLAR VE KABAHATLER VE CEZALARI 
(2020 YILI İÇİN)

● 6698 sayılı kanun uyarınca kabahatler ve suçlar başlığı altında mevzuata aykırılık 
hallerinde aşağıdaki cezalar öngörülmüştür. 

● Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000,00Türk Lirasından – 
100.000,00 Türk Lirasına kadar

● Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000,00 Türk 
lirasından 1.000.000,00 Türk lirasına kadar

● Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000,00 Türk 
lirasından 1.000.000,00 Türk lirasına kadar

● Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler 
hakkında 20.000,00 Türk lirasından 1.000.000,00 Türk lirasına kadar, idari para cezası 
verilir
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KVKK KAPSAMINDA SUÇLAR VE KABAHATLER VE CEZALARI 
(2021 YILI İÇİN) 

● 2021 yılı için güncellenen değerler aşağıdaki gibidir.
● Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 9.834,00Türk 

Lirasından – 196.686,00 Türk Lirasına kadar
● Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 29.503,00 

Türk lirasından 1.966.862,00 Türk lirasına kadar
● Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 49.172,00 Türk 

lirasından 1.966.862,00 Türk lirasına kadar
● Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler 

hakkında 39.337,00 Türk lirasından 1.966.862,00 Türk lirasına kadar, idari para 
cezası verilir
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KVKK KAPSAMINDA EMSAL KURUL KARARLARI

● Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 05/12/2018 tarihli ve 2018/143e. Sayılı kararı 
özetle “Bu kapsamda, doktor kontrolünde ilaç kullanan ilgili kişinin sağlığı ile ilgili 
özel nitelikli kişisel verilerinin, ilaçları temin ettiği eczane tarafından 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8 inci maddesinde sayılan şartlar 
sağlanmadan üçüncü kişiyle paylaşılmasının Kanunun 12 nci maddesinin (4) 
numaralı fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle veri sorumlusu eczane hakkında 
Kanunun 18 inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmıştır.” şeklindedir. 

● Kişisel Verileri Koruma Kurulu bu kararında KVKK kapsamında sayılan şartları 
sağlamadan özel nitelikli sağlık verilerinin üçüncü kişiyle paylaşılmasından dolayı 
idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 
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KVKK KAPSAMINDA EMSAL KURUL KARARLARI

● Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 07/11/2019 tarihli ve 2019/332e. Sayılı kararında 
özetle; “veri sorumlusu Doktor tarafından ilgili kişinin açık rızası veya Kanunun 5 inci 
maddesinin (2) numaralı fıkrasında sayılan diğer işleme şartları olmaksızın cep 
telefonuna reklam amaçlı mesaj gönderilmesi suretiyle kişisel verilerinin işlenmesi 
nedeniyle adı geçen veri sorumlusu hakkında Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı 
fıkrasının (a) bendi kapsamında kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek 
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari 
tedbirleri almadığı kanaatine varılmasından ötürü, anılan veri sorumlusu hakkında 
Kanun’un 18’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 50.000 TL idari 
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.” şeklindedir.

● İlgili kararda kişisel verilerin işlenmesinde veri sorumlusunun gerekli tedbirleri 
almaması nedeniyle 50.000 TL’lik idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU’NA UYUM SÜRECİNDE 
SUNDUĞUMUZ HİZMETİN KAPSAMI

● Şirket içi analiz yapılarak işlenmekte olan kişisel verilerin tespiti
● Verbis sistemine uyumlu kişisel veri envanterinin hazırlanması
● Veri saklama ve imha politikalarının oluşturulması
● Aydınlatma ve rıza metinlerinin hazırlanması
● Kişisel Veri Koruma Kuruluna bildirilecek irtibat kişisinin belirlenerek gerekli 

eğitimin verilmesi
● VERBİS kayıt
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