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➢Kamuoyu Duyurusu – Belediyeler
➢Çarşamba Semineri - Kişisel Sağlık Verilerinde Mahremiyet
➢Kişisel veriler ülkemizde hukuken nasıl korunmaktadır?
➢Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle ilişkilendirilmiş her türlü bilgi,
belge, rapor ve analiz kişisel veri sayılmakta mıdır?
➢Kişisel veriler hangi şartlarda silinmeli, yok edilmeli veya anonimleştirilmelidir?

Kişisel veriler ülkemizde hukuken nasıl
korunmaktadır?
Kişisel veriler ülkemizde 2010 yılında Anayasal teminata
bağlanmıştır. Anayasanın 20. maddesine göre: “Herkes,
kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme
hakkına sahiptir”. Anayasa bu hakkın korunmasına ilişkin
usul ve esasların belirlenmesini çıkarılacak bir kanuna
bırakmıştır. Bu kapsamda 24 Mart 2016 tarih ve 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çıkarılmıştır. Yine
diğer mevzuatta kişisel verilerin korunmasına ilişkin
düzenlemeler yer almaktadır. Ayrıca Türk Ceza Kanununun
135 ila 140. maddeleri arasında kişisel verilerin
korunmasına yönelik müeyyideler yer almaktadır.

Kamuoyu Duyurusu - Belediyeler
Kurumumuza iletilen çeşitli ihbarlarda belediyelerin internet üzerinden emlak vergisi veya beyan bilgisini sorgulama sayfalarında yalnızca TC kimlik
numarası girilerek vatandaşın emlak bilgilerine ulaşılmasının kişisel verilerin korunması açısından sorun teşkil ettiği ifade edilmiş, konunun 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında incelenmesi talep edilmiştir.
Söz konusu talepler kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından alınan 25/02/2021 tarih ve 2021/140 sayılı Karar ile “…bazı
belediyeler tarafından internet üzerinden verilen vergi ödeme hizmetlerinin üyelik ve şifre ya da çift doğrulama yolu ile sisteme giriş yapılması sureti
ile gerçekleştirildiği ve bu uygulamaların Kanuna uygun olduğu, ancak bazı belediyeler tarafından sunulan hızlı sorgulama ya da borç ödeme
uygulamalarında sadece tek bir bilgi girilerek kişilerin borç bilgisine ulaşılabildiği; her ne kadar kişiye ait isim ya da mülke ilişkin bilgilere erişim
mümkün olmasa da borca ilişkin bilgiye erişim sağlanabildiği anlaşılmış olup, bu durumun Kanunun 12 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b)
bendinde yer alan kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek hükmüne aykırı olduğu değerlendirilmekle birlikte bahse konu
uygulamalara ilişkin olarak belirli bir belediye hakkında Kurumumuza iletilmiş herhangi bir şikayet bulunmadığı dikkate alındığında bir hak
mahrumiyetinin oluşmadığı, ancak Kanuna aykırı uygulamaların devam ediyor olması nedeniyle konu hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve
Türkiye Belediyeler Birliğine bilgi verilmesine
- Diğer taraftan Belediyelerce sunulan söz konusu uygulamaların yeniden düzenlenmesi hususunda Belediyelere 3 (üç) ay süre verilmesine ve
Kanunun 18 inci maddesinde yer alan yaptırımlara ilişkin hükümlerin Belediyelere hatırlatılmasına…”
karar verilmiştir. İlgili Karar kapsamında 09.04.2021 tarih ve 52863 sayılı yazımız ile tüm büyükşehir belediyelerine, il belediyelerine, ilçe
belediyelerine ve belde belediyelerine “söz konusu uygulamaları yürüten belediyelerin bu yazı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu uygulamaları
sonlandırmaları ve Kanuna aykırı veri işleme faaliyetlerini durdurmalarına” karar verildiği, “Kanuna aykırı veri işleme faaliyetini sürdüren Belediyeler
hakkında Kanunun 18 inci maddesi kapsamında idari işlem uygulanacağı” hususları iletilmiştir.

Yazının devamını okumak için tıklayınız: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7073/BELEDIYELERE-ILISKIN-KAMUOYUDUYURUSU

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle
ilişkilendirilmiş her türlü bilgi, belge, rapor ve analiz
kişisel veri sayılmakta mıdır?
Kişisel veriler Kanunda sınırlı olarak sayılmamıştır.
Kanunun 3. maddesinin (d) bendi uyarınca, kimliği
belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü
bilgi “kişisel veri”dir. Bu anlamda, rapor veya analiz
yolu ile ilgili kişinin kimliğine ulaşılabiliyorsa, söz
konusu belgeler de kişisel veridir.

➢Çarşamba Semineri - Kişisel Sağlık Verilerinde Mahremiyet
‘‘Kişisel Sağlık Verilerinde Mahremiyet’’ konulu Çarşamba Semineri çevrimiçi olarak
düzenlendi. Seminere Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. F. Nur BARAN AKSAKAL konuşmacı olarak katıldı.
AKSAKAL, mahremiyetin temel bir insan hakkı olduğunu ifade ederek, mahremiyetin; birey,
toplum, grup ya da kuruluşların kendileri hakkındaki bilgileri ne zaman, nasıl ve ne ölçüde
başkalarına ifşa edeceklerini belirleme talebi anlamına geldiğini dile getirdi.
Ayrıca kişisel sağlık verilerinin diğer kişisel verilere nazaran daha sıkı önlemler alınarak
korunması gerektiğini belirten AKSAKAL, bu tür hassas verilere erişim yetkisi olanların yetki
kapsam ve süreleri net sınırlar ile belirlenmelidir diyerek, veri işleme süreçlerinde yer alan
personele düzenli eğitimlerin verilmesi gerektiğini öne sürdü.
Kişisel sağlık verilerinin ele geçirilmesi halinde meydana gelebilecek risk ve tehditlerden de
söz eden AKSAKAL, bu konuda alınması gereken tedbirlerin uygulanması noktasında
hassasiyet gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Yazının tamamını okumak için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7070/-Kisisel-Saglik-VerilerindeMahremiyet-Konulu-Carsamba-Semineri-Duzenlendi

Kişisel veriler hangi şartlarda silinmeli, yok
edilmeli veya anonimleştirilmelidir?
Verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması halinde kişisel veriler, resen veya ilgili kişinin
talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir
veya anonim hale getirilir. Buna göre;
• Kişisel verileri işlemeye esas teşkil eden ilgili mevzuat
hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
• Taraflar arasındaki sözleşmenin hiç kurulmamış olması,
sözleşmenin geçerli olmaması, sözleşmenin kendiliğinden
sona ermesi, sözleşmenin feshi veya sözleşmeden
dönülmesi,
• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan
kalkması,
• Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına
aykırı olması,

• Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden
gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,
• İlgili kişinin, Kanunun 11. maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları
çerçevesinde kişisel verileri işleme faaliyetine ilişkin yaptığı başvurunun
veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,
• Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi
veya yok edilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi,
verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanunda öngörülen süre içinde
cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunulması ve bu
talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
• Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş
olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak
herhangi bir şartın mevcut olmaması,
• Kanunun 5 ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini
gerektiren şartların ortadan kalkması hallerinde kişisel verilerin
silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hâle getirilmesi gerekir.
Özetle, kişisel verilerin işlenme amaçları ortadan kalktıktan sonra resen
veya ilgili kişinin (veri sahibinin) talebi üzerine veri sorumlusu
tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

