
Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu
Hazırlık ve Uyum Süreci



» Kanun No: 6698
» Resmi Gazete Tarihi: 7/4/2016
» Amaç: Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın

gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini
korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin
yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

» Kapsam: Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek
kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya
da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler
hakkında uygulanır. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)



» Açık rıza
» Anonim hale getirme
» Kişisel veri:  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek

kişiye ilişkin her türlü bilgi
» Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve

vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek
veya tüzel kişi

Tanımlar



» Özel Nitelikli Kişisel Bilgi:
İlgilinin açık rızası olmadan işlenemez

» Irk, etnik köken
» Siyasi düşünce
» Felsefi inanç, din, mezhep (ve diğer inançlar)
» Kılık ve kıyafet
» Dernek, vakıf, sendika üyeliği
» Sağlık, cinsel hayat
» Ceza mahkûmiyeti,
» Güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
» Biyometrik ve genetik veriler

Tanımlar



» Yurt içine
» Yurt dışına: 

» A) Açık rıza,
» B) Kurul onayı/duyurusu, yeterli koruma, yazılı taahhüt ile
» aktarılabilir

Verilerin aktarılması



» Yapısal veriler:
» Veritabanları (tablo ve kolonlar), 
» Özel uygulamalar (ERP, CRM, HR, vb)
» Fiziksel güvenlik sistemleri

» Yapısal olmayan veriler:
» Eposta
» Ofis dosyaları
» Çağrı merkezi ses kayıtları
» Uygulamalar içinde serbest bilgi girişine izin veren açıklama alanları

Elektronik bilgiler içinde kişisel veriler



» Yapısal Veriler:
» Veri envanterinin güncellenmesi
» KV’lerin şartlarının belirlenmesi
» Yapısal veriye erişen/işleyen/güncelleyen uygulamaların tespiti

ve düzenlenmesi
» Toplu/büyük veri aktarım yapılarının/süreçleri (Data 

Warehouse/Big Data yaklaşımları)
» Eski verilerin silinmesi, imha edilmesi, anonimleştirilmesi
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» Yapısal Olmayan Veriler
» Keşif ve raporlama
» Eski/gereksiz/izinsiz verilerin silinmesi, imha edilmesi ya da 

maskelenmesi
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» Yapısal veriler
» Veri temizleme/maskeleme/imha süreci
» Değişiklik yönetimi (yeni süreç, uygulama, rapor, veri)
» Veri sahipliği/sınıflama çalışması

» Yapısal olmayan veriler
» Çalışan farkındalık eğitimleri
» Düzenli keşif, raporlama altyapısı ve süreci

» Ek roller, süreçler ve destekleyen teknolojiler

Teknik Kalıcı Uyum Süreci



Soru & Cevap




