KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI
MEVZUATINA
UYUM HİZMETLERİ

KULA HUKUK DANIŞMANLIĞI
Kula Hukuk Bürosu, her biri kendi alanında uzman ortak ve kıdemli avukatlar, stajyerler ve
yardımcı personeller, sürekli ve kısmi zamanlı danışman akademisyenler, Türkiye'de ve
Dünya'nın farklı bölgelerinde partner bürolar ve uzmanlarla, ulusal ve uluslararası alanda,
şirketlere, kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere tam kapsamlı hukuki danışmanlık ve
avukatlık hizmetleri vermektedir.
Hayatın olağan akışı içinde ülkenin ve dünyanın değişen şartlarına uyum sağlamak hukuk
biliminin en önemli unsurudur. Kula Hukuk Bürosu olarak öncelikli ilkemiz de bu değişime
süratle uyum sağlamak, daima yenilikçi olmak ve güncel kalmaktır. Kula Hukuk Bürosu,
müvekkillerinin menfaat ve ihtiyaçları doğrultusunda daima yaratıcı ve çözüm odaklı
çalışmaktadır.
Kula Hukuk Bürosu, kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana aktif olarak KVK uyum
hizmetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda ulusal ve bölgesel pek çok firmaya danışmanlık
hizmeti vermiş, tecrübeli kadrosuyla ve IT uzmanlarıyla hizmetlerine devam etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait kişisel verilerin elde edilmesi,
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, vb tüm hususları düzenleyen Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ( KVK Kanunu ) 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna uygun olarak bir de Kişisel Verileri Koruma Kurulu (
KVK Kurulu ) kurulmuştur. Bu süreçte, kanunun uygulanmasına yönelik bazı yönetmelikler
ve tebliğler yayınlanmış, ayrıca KVK Kurulu tarafından uygulamaya yönelik bazı kararlar
verilmiştir. AB üyesi ülke vatandaşları için ise ‘’Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’’ –
GDPR- de bu süreci düzenlemektedir.
Mevzuat gereği Kişisel Veri işleyen bir kısım gerçek ve tüzel kişilerin KVK Kurulu
gözetimindeki bir sicile kaydolması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda KVK Kurulu
tarafından online ortamda Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi kısaca VERBİS oluşturulmuştur.
VERBİS aracılığıyla, Veri İşleyen Veri Sorumluları bu sicile kaydoluyor ve sicile bildirilmesi
gereken bilgileri VERBİS üzerinden sisteme aktarıyorlar.
İnsan Kaynaklarından güvenlik birimine, muhasebeden halkla ilişkilere kadar işletmelerin
hemen her bölümünde kişisel veriler işlenebiliyor. Mevzuatın amacı da, işte bu kadar kişisel
verinin işlendiği, paylaşıldığı bu karmaşık sistemin, kontrol edilebilir ve kişisel mahremiyetin
korunduğu, düzenlenmiş hale getirilmesidir.

Peki bu kişisel veri
kavramına neler dahildir?
İşletmelerde kişisel verilerle
nerelerde
karşılaşılmaktadır?
İşletmelerin hemen her
biriminde, sıkça kişisel
verilerle karşılaşılmaktadır,
Sık karşılaşılan bazı temel
örneklere bakalım;

İş başvurusu yapan bir çalışan adayı, size CV içerisinde veya eklerinde pek
çok kişisel verisini teslim eder.
*
İşletmeye gelen müşteri, giriş-geçiş kart almak için kimlik bilgilerini paylaşır,
içeride wi-fi bağlantısıyla internetteki hareketlerini log kayıtlarıyla
işletmeye açar.
*
Ödeme yapmak isteyen bir müşteri, kredi kartı bilgilerini paylaşır.
Ürün pazarlamak için, pazarlama bölümü, potansiyel müşteri bilgilerini bir
başkasından alır veya başka bir grup şirketiyle paylaşır.
*
Personel işe başlarken adli sicil bilgileri alınır.
*
Satış birimi, Mal almak isteyen müşteri adayından finansal geçmiş bilgisini
alır.
*
Bilgi işlem bölümü, İnternet sitesine giren ziyaretçilerin konum bilgisini alır,
şirket içinden wi-fi bağlantısı yapan kişilerin log kaydını tutar.

Bunlar ilk akla gelenler ve genel geçer her
işletmede olan örneklerdir. Elbette, her
işletmenin iş koluna ve sektörüne göre detaylı
bir inceleme yapılması, işletmenin kişisel veri
envanterinin
çıkartması
gerekir.
Unutulmamalıdır
ki,
kişisel
verilerin
korunmasını talep etmek her bireyin öncelikle
Anayasal hakkıdır. Kişisel veri işleyen
işletmeler de artık bu hakkın korunması için
daha fazla yasal sorumluluk ve idari yaptırım
riski altındadır.

KVKK AYKIRILIK
AYKIRILIK
HALİNDE
YAPTIRIMLAR

Türk Ceza Kanunu İlgili Maddeleri
TCK 135: Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydeden
kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK 136: Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına
veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.
TCK 138: Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına
karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara
görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar
hapis cezası verilir.

İdari Para Cezaları
Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler: 5.000
TL - 100.000 TL arasında,

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine
getirmeyenler: 15.000 TL - 1.000.000 TL arasında
Kurul kararını yerine getirmeyenler: 25.000 TL - 1.000.000
TL arasında
Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne
aykırı hareket edenler: 29.000 TL - 1.000.000 TL arasında

MEVZUATIN GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER
- Veri Envanteri yapılması
- Aydınlatma Yükümlülüğünün her bir işlemde yerine getirilmesi
- Veri Saklama ve İmha Politikası oluşturulması
- Özel Nitelikli Kişisel Veri Politikası oluşturulması
- İdari ve Teknik Tedbirlerin Alınması
- Personelin Eğitilmesi
- VERBİS Kaydı yapılması

- Şirket içi Check-Up
- Hukuki Analiz

HİZMET
KAPSAMI

- Veri Envanteri Oluşturulması

1.GRUP
HİZMET

- Verbis Kayıt
- Farkındalık Toplantısı
Süreç : Yaklaşık 3 hafta

Açıklamalar
1- KVKK ve GDPR kapsamında şirket içi genel inceleme, şirket veri giriş hareketlerinin tespiti, şirket
departmanlarının ve sorumlularının tespiti, şirket içi farkındalık toplantısı,
2- Veri işleme faaliyetlerinin veri envanteri oluşturmak üzere incelenip hukuki dayanağının tespiti,
3- Hukuki analiz sonucu şirket departmanlarındaki veri kategorileri düzenlenerek Verbis sistemine
uyumlu veri envanter dokümantasyonu oluşturulur,
4- Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi ( VERBİS) Veri Sorumlusu Kaydı
5- Kişisel Veri Koruma Kuruluna bildirilecek irtibat kişisinin tespiti, eğitimi, Veri Sorumluları Sicil Bilgi
Sistemi ( VERBİS) kaydının yapılması
* İşletmelerin VERBİS sistemine kaydedilmesi, kanunun işlem-süre kısıtlaması getirdiği bir aşamadır.
Olası idari yaptırımdan korunulması için öncelikle, işletmede bir durum tespiti yapılarak ardından
VERBİS kaydının yapılması gerekir. Yalnız, bu işlem işletmenizi sadece “şekli” bir sorumluluğu yerine
getirdiğinizden işleme ilişkin idari para cezasından sizi kurtarabilir. Mevzuatın getirdiği diğer
sorumluluklar (aydınlatma – rıza vb yükümlülükleri, idari ve teknik diğer önlemlerin alınması vb)
bakımından herhangi bir süre olmadan, her zaman sorumluluk devam eder. Bu nedenle mevzuatın
getirdiği diğer yükümlülüklerin de yerine getirimesi ve dokümantasyonların hazırlanması da
atlanmamalıdır.

- Sözleşmelerin İncelenmesi
- Aydınlatma - Rıza Metinlerinin Hazırlanması
- Özel Nitelikli Kişisel Veri Politikası Oluşturulması - Veri̇ Saklama Ve
İmha Politikası Oluşturulması

2.GRUP
HİZMET

- GDPR (Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü) Kapsamında
Uyumluluğa Önhazırlık
- İdari ve Teknik Tedbirler
- Personelin Eğitilmesi
- KVK Politikasının Oluşturulması

Süreç : Yaklaşık 4 hafta

Açıklamalar:
1- İşletmenin kişisel veriyle karşılaştığı alanlarda, kişisel veri sahiplerinin bilgilendirilip aydınlatılması
ve rıza alınması işlemlerinin hazırlanması,
2- Sözleşmeler, formlar, kayıt defterleri, internet sitesi gibi alanlarda her bir işlem için ayrı ayrı
aydınlatma ve rıza dokümantasyonunun hazırlanması, ilgili doküman içine eklenecek metinlerin
hazırlanması,
3- Kanunda özel nitelikli olduğu ( sağlık verileri, din, sendika -siyasi parti üyeliği gibi ) belirtilen
verilerin işlenmesi sırasında alınması gereken ayrı önlemler ve aydınlatma işlemleri ve politikanın
oluşturulması,
4- Avrupa Birliği vatandaşlarına ürün-hizmet pazarlanması veya amaçlanması faaliyetleri
kapsamında GDPR’ye (Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü) uyumluluğuna ön hazırlık işlemleri,
5- Mevzuat gereği işlenen her kişisel veri için işletmede saklama süresinin belirlenmesi, süre
sonunda imha, anonim hale getirilmesi işlemlerinin usul ve yöntemlerinin hazırlanması,
6- İşletmenin ihtiyacına göre işletme sistemlerine şifreleme, saldırı tespit ve önleme, ağ güvenliği,
yetki matrisi oluşturulması, veri kaybı önleme, anti virüs, kullanıcı erişim yönetimleri vb
düzenlemelerin oluşturulması,
7- Başta kritik pozisyonlarda çalışan personelin çalıştığı departmanın niteliğine göre
bilinçlendirilmesi, KVKK temel eğitimi verilmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu bilgilendirme,
şikayet ve itiraz hakkında genel bilgilendirme,
8- Kişisel verilerin elde edilmesi, işlenmesi, imha edilmesi ve çalışanlar, üçüncü kişiler nezdinde
işletmenin kurum kültürüne özgü kişisel veri korunması politikasının oluşturulması.

KULA HUKUK DANIŞMANLIĞI VE AVUKATLIK HİZMETLERİ
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