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Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı Nedir?

Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz
ihtiyaçları göz önüne alınmak suretiyle hazırlanan Kanun ile kişisel
verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Kanunun amacı, kişisel verilerin
işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve
özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel

kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
Kişinin mahremiyetinin korunması ile veri güvenliğinin sağlanması da bu
kapsamda değerlendirilmektedir. Kanunla, kişisel verilerin sınırsız

biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması,
ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının
ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsamaktadır?
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 uygulanır. Bu doğrultuda, özel sektörde

faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları
bakımından bir ayrım yapılmamış olup, öngörülen usul ve
esasların tüm kurum ve kuruluşlar açısından uygulanması
benimsenmiştir. Kanunda verisi işlenen gerçek kişilerden

bahsedildiği için hak ehliyetine sahip olan herkes Kanun
kapsamındadır.

Herhangi Bir Gerçek veya Tüzel Kişi Aynı
Zamanda Hem Veri sorumlusu Hem de Veri
İşleyen Olabilir mi?

Veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatı, veri
işleme faaliyetinin niteliğine göre ilgili tarafı
tanımlamaktadır. Dolayısıyla, herhangi bir
gerçek veya tüzel kişi yürüttüğü farklı

faaliyetleri nedeniyle aynı zamanda hem veri
sorumlusu hem de veri işleyen olabilir.
Örneğin, bir bulut bilişim hizmeti sunan

şirket

kendi

bakımından

çalışanlarının
“veri

sorumlusu”

verileri
iken,

müşterilerinin verileri bakımından “veri

işleyen” sıfatıyla hareket etmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
Nelerdir?
Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde
ilgili kişiler hakkında ayrımcılık yapılmasına veya
mağduriyete

neden

olabilecek

nitelikteki

verilerdir. Bu nedenle, diğer kişisel verilere göre

çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir.
Kanun, bu verilere özel bir önem atfetmekte ve
bu

verilerle

ilgili

farklı

bir

düzenleme

getirmektedir. Kanun bunları özel nitelikli kişisel
veri ya da hassas veriler olarak kabul etmektedir.
Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası

ile ya da Kanunda sayılan sınırlı hallerde
işlenebilir.

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumlarında Kanunun 18.
maddesinde düzenlenen yaptırım uygulanır. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine
getirildiğinin ispatı veri sorumlusuna aittir. Hukuka uygun şekilde aydınlatma
yükümlülüğünün yerine getirilmesi; veri sorumluları ile ilgili kişiler arasındaki güven

ilişkisinin tesisi, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri açısından önem arz etmektedir.

KURUL KARAR ÖZETLERİ

“Bir şirket sahibinin, çalışanının Whatsapp yazışmalarını hukuka aykırı olarak elde
etmesi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 2019/138
Sayılı Karar Özeti https://kvkk.gov.tr/Icerik/6708/2019-138
Bir Banka Nezdinde Gerçekleşen Veri İhlali ile İlgili Olarak Kişisel Verileri Koruma
Kurulunun 26/11/2019 Tarihli ve 2019/352 Sayılı Karar Özeti
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6656/2019-352

“İlgili kişinin ortağı olduğu şirkette kullandığı e-posta adresine izinsiz ve hukuka aykırı
olarak erişildiği iddiası” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27/01/2020 tarihli
ve 2020/59 sayılı Karar Özeti https://kvkk.gov.tr/Icerik/6869/2020-59
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