KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA FİRMALARIN YAPMASI
GEREKENLER, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE CEZALARA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
Sayın Üyemiz,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya
da herhangi bir veri kayıt sisteminin (kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği
kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler
hakkında uygulanmaktadır.
Veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
Veri sorumlularının yükümlülükleri :
AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Kanun, kişisel verileri işlenen ilgili kişilere bu verilerinin kim
tarafından, hangi amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenebileceği, kimlere hangi amaçlarla
aktarılabileceği hususunda bilgi edinme hakkı tanımakta ve bu hususları, veri sorumlusunun
aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ele almaktadır. Buna göre veri sorumlusu, Kanunun 10.
maddesi çerçevesinde kişisel verilerin elde edilmesi sırasında bizzat veya yetkilendirdiği kişi
aracılığıyla aşağıdaki bilgileri ilgili kişiye sağlamakla yükümlüdür:
•
Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
•
Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
•
Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
•
Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
•
11. maddede sayılan diğer hakları.
VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER :
Kanunun veri güvenliğine ilişkin 12. maddesine göre veri sorumlusu;
•
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
•
Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
•
Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak
Ile yükümlüdür.
VERİ SORUMLULARI SİCİLİ (VERBİS) KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme
faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kurulun
gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur.
Dolayısıyla veri sorumlularının kimler olduğunun kamuya açıklanması ve bu yöntemle kişisel verilerin
korunması hakkının daha etkin şekilde kullanılması hedeflenmektedir.
Kural olarak, tüm veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları gerekmektedir. Ayrıca,
Kişisel Verileri Koruma Kuruluna, Sicile kayıt zorunluluğuna istisna getirme yetkisi verilmiştir.
İLGİLİ KİŞİLER TARAFINDAN YAPILA BAŞVURULARIN CEVAPLANMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Veri sorumluları, ilgili kişiler tarafından yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle
kendisine iletilen Kanunun uygulanmasıyla ilgili talepleri, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç
otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmalıdır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi
hâlinde, veri sorumlusu, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan ilgili kişiden
isteyebilir.
KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen görev alanına giren
konularda yapacağı inceleme sonucunda bir ihlalin varlığını tespit ederse, hukuka aykırılıkların veri
sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek, kararı ilgililere tebliğ eder. Veri sorumlusu, bu
kararı, tebliğ tarihinden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirmek
zorundadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı davranılması halinde; Kanun’da öngörülen
yaptırımlar “Suçlar ve Kabahatler” olmak üzere iki ayrı başlık altında düzenlenmiştir.
Kanun’un “Suçlar” başlıklı 17. maddesinde, kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu'nun 135 ila 140 ıncı madde hükümlerinin uygulanacağı, bu Kanun’un 7 nci maddesi
hükmüne aykırı olarak; kişisel verileri silmeyen veya anonim hale getirmeyenlerin 5237 sayılı
Kanun’un 138 inci maddesine göre cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Kanunda düzenlenen suçları
işledikleri sabit olanların, hapis cezasına çarptırılma riskleri bulunmaktadır.
Kanun’un “Kabahatler” başlıklı 18. maddesinde ise;
• Kanun’un 10 uncu maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünü yerine
getirmeyenler hakkında 5000 Türk Lirasından 100.000 Türk Lirasına kadar,
• Kanun’un 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine
getirmeyenler hakkında 15.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar,
• Kanun’un 15 inci maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen
kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk
Lirasına kadar,
• Kanun’un 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim
yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk Lirasından 1.000.000
Türk Lirasına kadar
idari para cezası verileceği düzenlenmiştir. Bu maddede öngörülen idari para cezaları veri
sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanmaktadır.

