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Bilgi, modern yaşamın en önemli değerlerinden birisidir. Her gün, devlet kurumları ve özel kuruluşlar, bireyler hakkında

önemli miktarda veriyi toplamakta, saklamakta, işlemekte ve nakletmektedirler. Bunun yanında, teknoloji görülmemiş
şekilde kişilerin bilgiyi paylaşması ve dünya çapında yaymasına izin verecek şekilde gelişmiştir. Bütün bunlar, kişilerin

bilgilerinin kontrolünü kaybederek, kendilerine karşı kullanılması gibi birçok tehlikeli durumun oluşmasına sebep

olmaktadır. Kişisel verilerin korunması, bireylerin verilerinin başka kişi veya kuruluşlar tarafından yetkisiz kullanımına

karşı sahip oldukları bir haktır. Bu hakkın korunmasıyla ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde

TBMM’nde kabul edilerek kanunlaşmıştır.

Bireylerin kimliklerini belirlemeye elverişli her türlü bilgi olarak tanımlanabilecek kişisel verilere karşı gelişen tehditler,

gözetim teknolojilerine karşı bir savunma mekanizmasının geliştirilmesini zorunlu kılmış ve kişisel verilerin korunması

hukukunun gerekliliği anlaşılmıştır. Kişisel veriler üzerinde ilgili kişinin denetimini amaçlayan düzenlemeler, bilgisayarların

hızla gelişmesi ve merkezi veri bankalarının oluşturulması ile birlikte, ilk olarak 1970’li yıllarda Avrupa’da ortaya çıkmış ve

zamanla Dünyaya yayılmıştır.
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2010 yılında yapılan referandumdan sonra 5982 sayılı Kanunla Anayasa’nın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20.

maddesine “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili

kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları

doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya

kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir” şeklinde bir fıkra

eklenerek kişilerin kişisel verilerinin korunması açıkça anayasal güvence altına alınmıştır. Bu düzenleme doktrinde kişisel

verilerin korunması hakkının hangi şartlarda sınırlanabileceğinin belirtilmediği ve kişisel verilerin işlenmesi hususunu

denetleyecek bağımsız bir organ öngörülmediği için eleştirilmiştir.

Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanarak 28 Ocak 1981 tarihinde Strazburg’ta imzaya açılan ve 1 Ekim 1985 tarihinde

yürürlüğe giren 108 sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi,

ülkemiz tarafından 28 Ocak 1981 yılında imzalanmış olmasına karşın, uzun süre onaylanmamış ve nihayet 30 Ocak 2016

tarihinde kabul edilen 6669 sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile onaylanarak 18 Şubat 2016 Tarihli ve 29628 Sayılı

Resmî Gazetede yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
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Ülkemizde gelişmekte olan elektronik ticaret gibi ekonomik etkinliklerde ülkemizin geriye kalmaması için kişisel verilerin

korunması gerekmektedir. Ayrıca, 95/46/AT sayılı Avrupa Yönergesi’nin 25 ve 26. maddelerinin yeterli koruma

sağlamayan ülkelere kişisel verilerin transferini yasaklamasından dolayı, Avrupa ülkeleri ile etkin bir ticaret yapabilmenin

sağlanabilmesi ve belirtilen hükümler dolayısıyla çeşitli sorunların yaşanmaması için ülkemizde bu yönde bir düzenlemenin

yapılması önemlidir.

I.KANUNUN AMACI, KAPSAMI VE TANIMLAR

A. Kanunun Amacı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı, “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.”

Kanunun gerekçesinde de belirtildiği gibi, Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri işleyen gerçek ve tüzel

kişiler hakkında uygulanacaktır. Kanunun uygulaması bakımından kamu ve özel sektör ayrımı yapılmamış olup, düzenlenen

usul ve esaslar her iki sektör bakımından da uygulama alanı bulmaktadır. Kanun, kişisel verilerin otomatik veya herhangi

bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmesi durumunda uygulanacaktır.
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Kişisel verilerin korunması hakkı, öncelikle gerçek kişiler için söz konusudur. Kişisel verilerin korunmasına dair

uluslararası düzenlemelerde de öncelikle gerçek kişi ile ilişkili verilerin korunmasının hedef alındığı söylenebilir.

Tüzel kişilere ait veriler gerçek kişilerin verilerini de içeriyorsa ve gerçek kişi tüzel kişinin verisi sayesinde belirli

veya belirlenebilir hale geliyorsa, bu durumda tüzel kişilere ait verilerde kişisel verilerin korunması hakkının

kapsamı içinde olacaklardır.

Kişisel verilerin kamusal organlar karşısında korunması temel hakkının muhatabı esas olarak devlet olmakla

birlikte, çeşitli uluslararası düzenlemelerde, devlet yanında özel sektör kurum ve kuruluşlarının da kişisel veri

kurallarının muhatabı oldukları yer almaktadır.
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B. Kanunun Kapsamı

Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 2. maddesinde Kanun’un kapsamı düzenlenmiştir. Buna göre Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu “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’nun 2. maddesi düzenlenirken 95/46/AT sayılı Avrupa Birliği Yönergesi’nin

örnek alındığı görülmektedir. 95/46/AT sayılı Avrupa Birliği Yönergesi’nin 3. maddesi Yönerge’nin uygulama

bulacağı alanları belirtmiştir. Buna göre Yönerge, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olarak işlenmesi

ve bir dosyalama sistemine kaydedilen veya kaydedilecek kişisel verilerin otomatik olmayan yollarla işlenmesi

durumlarında uygulama bulur. Kişisel veriler otomatik olarak işlem görmese bile, bir dosya içerisinde organize

edilmiş ve verilere ulaşılabilirlik belirli kriter veya kriterlere göre kolaylaştırılmış ise, bu işlemler Yönerge’nin

koruması altındadır. Bu anlamda kişisel verilerin bilgisayarda veya bir dosyada bulunması arasında fark yoktur.

Otomatik veya elle işlenen bütün kişisel veriler Yönergenin kapsamı alanındadır.



C. Tanımlar 

1. Kişisel veri
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Kişisel Veri Kanunda kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak

tanımlanmıştır. Bu bağlamda kişilerin kesin olarak belirlenmesini sağlayan adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi

bilgiler yanında, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik ve sosyal özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veri olarak kabul

edilmelidir. Gerekçede, bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, “mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek

kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesi” olarak tanımlanmıştır. Gerekçede isim,

telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses

kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi verilerin kişileri belirli veya belirlenebilir kılma özelliklerinin bulunması

nedeniyle kişisel veriler oldukları belirtilmiştir.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin kabul edilmiş ilk bağlayıcı uluslararası belge olan 28 Ocak 1981 tarih ve 108 sayılı

“Kişisel Verilerin Otomatik Olarak İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi

Sözleşmesi” 2/a maddesinde yapılan bir başka tanımda ise, kişisel veriler, ”kimliği belirtilen veya belirtilebilen gerçek

kişiye ait tüm bilgiler” şeklinde açıklanmıştır.

95/46/AT sayılı ve 24 Ekim 1995 tarihli “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair

Bireylerin Korunması Hakkındaki Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Yönergesi” 2/a maddesinde yapılan

tanımda ise kişisel veriler, ‘belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi hakkındaki tüm bilgiler” şeklinde yer almıştır.
“Belirlenebilir kişi” kavramı da aynı maddede “doğrudan veya dolaylı olarak özellikle bir kimlik numarası veya kişinin

fiziksel, psikolojik, ruhsal, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine bir veya birden fazla spesifik faktör referans alınarak,

kimliği belirlenebilen kişi” olarak tanımlanmıştır.
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Kişisel veri kavramı, en genel tanımıyla belirli veya kimliği belirlenebilir olmak, şartıyla bir kişiye ilişkin bütün bilgileri

ifade etmektedir. Bu bilgiler; belli bir kimsenin kimliği, etnik kökeni, fiziksel özellikleri, sağlık, eğitim, istihdam durumu,

cinsel yaşamı, aile hayatı, başkaları ile yaptığı haberleşmeler, ikamet adresi, kredi kartı, kişisel düşünce ve inançları,

dernek ve sendika üyelikleri, alışveriş alışkanlıkları gibi kişiyle ilgili, kişiyi belirlenebilir hale getiren, doğrudan ya da

dolaylı olarak bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle kişiyi tanımlayabilme özelliği bulunan bilgilerdir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kanunda kişisel verilerin işlenmesi; “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza

edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi,

sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak, geniş
bir alanı kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. Gerekçede belirtildiği gibi, kişisel verilerin işlenmesi, verilerin ilk defa elde

edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türlerini ifade etmektedir.

Kişisel verilerin korunması, bir ya da birden çok kişi veya kuruluşun dâhil olduğu bir sürece ilişkin düzenlemeleri içerir.

Bu süreç, kişisel verilerin işlenmesi olarak adlandırılır. İşleme, bilgisayarla ya da elle gerçekleştirilen her türlü süreci

içerir.
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3.Açık Rıza

Kanunda açık rıza, 95/46/AT sayılı Avrupa Birliği Yönergesi’nde yer aldığı şekilde “Belirli bir konuya ilişkin,

bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” olarak tanımlanmıştır. Gerekçede de belirtildiği gibi, “açık

rıza ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer

bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak verdiği onay beyanı şeklinde anlaşılmalıdır.”

Kişisel verilerin korunmasında ilgili kişinin kişisel verileri üzerinde yapılan işlemlere rıza göstermesi, ilgili kişinin veri

işleme sürecine katılmasını ve veriler üzerinde denetimini sağlayan, verilerin işlenmesine meşruluk katan önemli

unsurlardan birisidir. Birçok düzenlemede, belirli durumlarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve saklanmasından

önce ilgili kişinin rızasının alınmasının gerekli olduğu belirtilmiştir. Bu durumlarda rıza beyanı bu işlemlerin hukuka

uygunluğunu sağlamaktadır. AB Temel Haklar Şartı’nın 8. maddesinde kişinin rıza beyanında bulunması ilkesine yer

verilmiş, 95/46/AT sayılı Avrupa Birliği Yönergesi’nin 2/h ve 7/a maddelerinde ise ilgili kişinin rızası, veri işlemeyi

meşru kılan durumlar arasında sayılmıştır.
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4. Anonim Hale Getirme

Kanunda kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği

belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi olarak tanımlanmıştır. Bir başka

deyişle, kişisel verinin anonim hale getirilmesi sonucunda elde kalan veri üzerinden bir izleme yapılarak başka verilerle

eşleştirme ve destekleme sonrasında verinin kime ait olduğunun anlaşılamaması gerekir.

Bir verinin kişiyi belirlenebilir kılıp kılmadığı hususunda incelenmesi gereken bir diğer konu da; takma ad kullanılan

veriler, şifreli veriler ve anonim verilerdir.

Takma ad kullanılan veriler, özellikle istatistiki amaçlarla birden çok kişiye ilişkin birden çok veri toplanması

gerektiğinde, bu kişilerin belirlenememesi için isimlerinin başka isimlerle değiştirilmesi durumunda oluşan verilerdir.

Şifreli verilerde ise kişilerin isimleri yerine bir kod numarası verilir ve bu kod numarası ayrı bir yerde saklanır. Kod

numaralarına ulaşan birisinin bu numaralar vasıtasıyla ya da takma adları öğrenen birisinin bu takma adlar vasıtasıyla,

kişilerin kimliğini öğrenebileceği mümkün olduğundan, takma adlı veriler ve şifreli veriler, veri koruma yasalarının

koruması altındadır.

Takma adlı veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanmamıştır. Anonim verilerde ise, yapılan işlemler

sonucunda belirlenebilir bir birey ile verinin arasındaki bağ koparılmak suretiyle bireyin kimliğinin tespiti olanaksız

hale getirildiğinden, verilerin ait olduğu kişilere ulaşmak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle anonim veriler, kişisel

veri değildirler.76 95/46/AT sayılı Avrupa Birliği Yönergesi’nin başlangıç bölümünün 26. maddesinde anonim

verilerin kişisel veri olmadığı belirtilmiştir.



12

5. Veri Kayıt Sistemi

Kanun kapsamında veri kayıt sistemi, kişisel verilerin belli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği bir kayıt sistemi

olarak tanımlanmıştır. Kanunun gerekçesinde de belirtildiği gibi veri kayıt sistemleri elektronik veya fiziki ortamlarda

oluşturulabilir.

95/46/AT sayılı Avrupa Birliği Yönergesi’nde veri kayıt sistemi yerine kişisel veri dosyalama sistemi terimi

kullanılmıştır. Yönerge’de, kişisel veri dosyalama sistemi, belirli bir ölçüte göre erişilebilecek şekilde yapılandırılmış
kişisel veri kümesi olarak tanımlanmıştır. Bu veri topluluğunun merkezi veya merkezi olmayan veya fonksiyonel veya

coğrafi temelde bölümlenmiş olması önemli değildir.
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6.Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen

Kanuna göre veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin

kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu kişiler olup, bunlar gerçek kişiler veya tüzel kişiler olabilir. Veri işleyen

ise, veri sorumlusu adına verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerdir.

108 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nde veri sorumlusu, ulusal hukuk kapsamında hangi tür kişisel verilerin hangi

amaçla kaydedileceğine ve bunlara hangi işlemler uygulanacağına karar veren gerçek veya tüzel kişiler olarak

tanımlanmaktadır.

95/46/AT sayılı Avrupa Birliği Yönergesi, kişisel veri işleyenleri veri sorumlusu ve veri işlemcisi olarak iki gruba

bölmüştür. Yönerge de veri sorumlusu, kişisel verilerin nasıl ve hangi amaçlar için işleneceğine tek başına veya

başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişi, resmi makam, kuruluş veya diğer bir mercidir. Veri sorumlusu,

veri koruma memurundan farklıdır. Veri sorumlusu, veri işlemcisinden de farklı birisidir. Veri işlemcisi, veri

sorumlusunun talimatı üzerine kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, resmi makam, kuruluş veya diğer bir

makamdır.
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II.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

A. Kişisel Verilerin İşlenmesiyle İlgili Genel İlkeler

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerde, verilerle ilgili yapılan işlemlerin insan onuru ve

değerlerine uygun yapılması maksadıyla bazı ortak ilkeler belirlenmiştir. Bu ilkelerin birbirinden kesin

çizgilerle ayrılması zordur. Bazı ilkeler diğerlerine kaynaklık ederken bazıları da tamamlayıcı rol

oynamaktadır. Bu ilkelere riayet edilmemesi durumunda kişisel verilerin iyi niyetle, hukuka uygun olarak

işlenmediği, ortada bir kötüye kullanımın bulunduğu kabul edilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili

genel ilkeler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde yer almaktadır. Maddenin birinci

fıkrasında kişisel verilerin ancak Kanunda ve diğer Kanunlarda öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde

işlenebileceği belirtildikten sonra ikinci fıkrada kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ilkeler sayılmıştır. Bu

ilkeler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve

meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta

öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmedir.
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1.Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olma

Bu ilke, kişisel verilerin işlenmesi sırasında kanun ve diğer hukuksal düzenlemelere uygun olarak

hareket edilmesi anlamına gelmektedir. İlke, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve

dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmesi olarak ikiye ayrılabilir. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak

işlenmesi, verilerin işlenmesinde kanunlara ve diğer hukuksal düzenlemelere uygun hareket edilmesi

zorunluluğunu ifade eder. Kişisel verilerin işlenmesinde dürüstlük kuralına uygun hareket etme, veri

sorumlularının verilerin işlenmesi sırasında şeffaflığa dikkat etmeleri ve ilgili kişilerin çıkarlarını ve

beklentilerini dikkate almaları olarak tanımlanabilir.

2. Doğru ve Gerekli İse Güncel Olma

Kişisel verilerin doğru olarak tutulması, kişisel verileri işleyen kişi yanında ilgili kişinin çıkarları

açısından da gerekli ve önemli bir durumdur. Kişisel verilerin yanlış olarak tutulması, ilgili kişinin temel

hak ve özgürlüklerini, ekonomik çıkarlarını ve manevi bütünlüğünü zedeleyici sonuçlar doğurabilir.

Kişisel verileri işleyen veri sorumlusu kişisel verileri belli bir amaç için tutmaktadır. Kişisel verilerin

yanlış olması veri sorumlusunun da çıkarlarını
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3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme

Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi ilkesi, veri sorumlusunun, kişisel verileri

işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemesini ve bu amacın meşru olmasını zorunlu kılmaktadır. Veri

sorumluları, kişisel verileri belirttikleri amaçlar dışında başka amaçlarla işlerlerse, bundan sorumlu

olacaklardır. Gerekçede belirtildiği gibi, amacın meşru olması, veri sorumlusunun işlediği verilerin, yapmış
olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelmektedir.

4. Kişisel Verilerin, İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması

Bu ilke; belirlenen amaçları gerçekleştirmeye elverişli kişisel verilerin işlenmesi, amaçla ilgili olmayan veya

amacın gerçekleştirilmesine hizmet etmeyecek kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmasını

gerektirmektedir. Kanunun gerekçesinde belirtildiği gibi, kişisel verilerin sonradan ortaya çıkması

muhtemel ihtiyaçların karşılanması amacıyla işlenebilmesi için, işlemeye ilk kez başlıyor gibi, 5. maddede

yer alan şartlardan birinin gerçekleşmesi gerekecektir. Ayrıca işlenen veri sadece amacın gerçekleştirilmesi

için gerekli olanla sınırlı tutulmalıdır.
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5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza

Edilme

Kişisel verilerin, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar

muhafaza edilmesi gerekir. Bu durumda veri sorumluları, kişisel verilerin muhafaza edilmesi süresini

saptarken ilk olarak mevzuata bakacak, eğer mevzuatta bir süre belirlenmişse bu süre kadar muhafaza

edebilecektir. Eğer mevzuatta bir süre belirlenmemişse, veri sorumluları kişisel verileri ancak işlendikleri

amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edebileceklerdir. Bu sürenin sonunda kişisel veriler silinecek

veya anonim hale getirileceklerdir. Kişisel veriler gelecekte kullanma ihtimaline binaen saklanmayacaktır.

Veri sorumlusu, Kanun’un 16. maddesi uyarınca kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami

süreyi Sicile kayıt için başvururken bildirmek zorundadır.
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B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiştir.
Maddeye göre kural olarak kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızasının bulunduğu durumlar veya maddede

sayılan istisnalar dışında işlenmesi yasaktır.

1. Kişinin Açık Rızasının Bulunması

1982 Anayasası’nın 20. maddesine 2010 yılı Anayasa Değişikliği ile eklenen kişisel verilerin korunmasına

ilişkin paragrafta da, “kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla

işlenebilir” düzenlemesi yer almaktadır. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nda ve 95/46/AT sayılı Avrupa

Birliği Yönergesi’nde yer alan düzenlemelere göre, ilgili kişinin rıza beyanının geçerli sayılabilmesi için

bazı gerekliliklerin karşılanması gerekmektedir. Yönerge’ye göre, ilgili kişinin rızasının bir hukuka

uygunluk şartı olarak değerlendirilebilmesi için, “şüpheye yer bırakmayacak şekilde verilmiş” olması, bir

başka deyişle “kesin” olması gerekir. Yine, özel nitelikli kişisel kişisel verilerin işlenmesinin söz konusu

olduğu durumlarda da ilgili kişinin rızasının “açık” olması aranmaktadır. Rıza, ilgili kişinin açık ve kesin bir

iradesi olmalı, bir başka deyişle ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine rıza gösterip göstermediği

konusunda herhangi bir şüphe bulunmamalıdır.
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Avrupa Birliği Yönergesi’ne göre rıza, ilgili kişinin özgür iradesi sonucu olmalı, başka bir deyişle hiçbir etki

altında kalınmadan verilmiş olmalıdır. 95/46/AT sayılı Avrupa Birliği Yönergesi’nde rıza beyanı ile ilgili

aranan bir başka ölçüt ise, rızanın somut veri işlem faaliyetine ilişkin olmasıdır. İlgili kişinin kendisine

ilişkin her türlü verinin işlenmesine rıza göstermesi şeklindeki bir rıza beyanı bu koşulun

sağlanmamasından dolayı geçerli sayılmayacaktır. İlgili kişi, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili, özellikle

işlemenin içeriği, amacı, süresi, verilerin nerelerde kullanılacağı hakkında yeterince bilgilendirilmelidir.

95/46/AT sayılı Avrupa Birliği Yönergesi’nde rıza beyanının şekline ilişkin herhangi bir koşul

düzenlenmemiştir.

İnternet ortamında yapılan rıza beyanları yukarıda belirtilen koşulları taşıyorsa kural olarak geçerli kabul

edilmelidir. Ancak burada üzerinde durulması gereken, internet ortamında ilgili kişinin yeterli olarak

bilgilendirilip bilgilendirilmediğidir. Bu konuda üzerinde durulması gereken bir başka hususta, “opt-in” ve

“opt-out” olarak ifade edilen rıza türleridir. “Opt-out” seçeneğinde kişinin hareketsiz kalması rıza beyanında

bulunduğu anlamına geldiğinden, bu seçenek kişisel verilerin korunmasında “opt-in” seçeneğine göre daha

zayıf bir koruma sağlamaktadır. 95/46/AT sayılı Avrupa Birliği Yönergesi’nin 14. maddesi, doğrudan

pazarlamaya ilişkin faaliyetlerde işlenen kişisel verilerle ilgili olarak “opt-out” seçeneğini standart olarak

belirlemiştir. Yönerge, diğer faaliyetlerde “opt-in” veya “opt-out” rıza koşulu bakımından zorunlu bir

düzenleme içermemektedir. 2002/58/AT sayılı Avrupa Birliği Yönergesi de doğrudan pazarlama

faaliyetlerinde “opt-in” seçeneğini standart olarak belirlemiştir
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2. İşlenme Yasağının İstisnaları

Maddenin ikinci fıkrasıyla ilgili kişinin açık rızası olmasa dahi bazı hallerde kişisel verilerin işlenebileceği

düzenlenmiştir. Bu hallerden biri kanunda açıkça düzenlenmesidir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na

göre, rızanın açıklanamadığı veya geçerli olmadığı hallerde kişilerin hayat ve beden bütünlüklerinin

korunması için gerekli ise kişisel veriler işlenebilir. Kanunda yer alan ilgili kişinin açık rızası olmaksızın

kişisel verilerinin işlenebileceği bir başka durum ise, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan

doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendine göre, veri sorumlusunun

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumunda, ilgili kişinin kişisel verileri

açık rızası olmasa dahi işlenebilecektir. Fıkranın (d) bendine göre, ilgili kişi, kişisel verilerini alenileştirmiş
ise bir başka deyişle kendisi kamuoyuna açıklamış ise, bu kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmasa dahi

işlenebilecektir. Burada ilgili kişi tarafından alenileştirilen, bunun sonucunda herkesin erişimine açık hale

getirilen verilerin korunmasından beklenen hukuki yararın ortadan kalktığı kabul edilmektedir.
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Kişisel verilerin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu durumlarda,

Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendine göre ilgili kişinin açık rızası bulunmasa dahi kişisel verileri

işlenebilecektir. Fıkranın (f) bendine göre, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda da, ilgili kişinin açık rızası olmasa

dahi kişisel verileri işlenebilecektir.

95/46/AT sayılı Avrupa Birliği Yönergesi de kişisel verilerin işlenebileceği durumları saymıştır.
Bu durumlar: ilgili kişinin herhangi bir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kişisel verilerinin işlenmesine rıza

göstermesi, ilgili kişinin taraf olduğu bir sözleşmeyi yerine getirmek veya bu sözleşmeye girmeden önce ilgili kişinin

isteğiyle gerekli adımları atmak için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun konu olduğu bir

yasal zorunluluğa uymak için kişisel verilerin işlenmesi gerekmesi, ilgili kişinin hayati çıkarlarını korumak için kişisel

verilerin işlenmesinin gerekmesi, kamu yararı için yapılan bir faaliyetin yerine getirilmesi veya veri sorumlusu veya

verinin açıklandığı üçüncü tarafın kamu yetkisini kullanarak yaptığı bir faaliyetin yerine getirilmesi için kişisel

verilerin işlenmesinin gerekli olması, Yönerge tarafından ilgili kişiye tanınan haklar ağır bastığı durumlar hariç olmak

üzere, kişisel verileri işlemenin, veri sorumlusu veya verilerin açıklandığı üçüncü tarafın meşru çıkarları için gerekli

olması durumlarıdır.
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III. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

A . Kapsam

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,

mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza

mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, özel nitelikli kişisel veri olarak

sınıflandırılmıştır. Kanundaki düzenlemeye göre, özel nitelikli kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın

işlenmesi yasaktır.

Mevzuatta “hassas veri”, “özel koruma gerektiren veri», “özel tür veri” gibi çeşitli isimler ile ifade edilen bu kişisel

veriler, doğaları gereği kişilerin temel hak ve hürriyetleri ve mahremiyetleriyle ilişkili oldukları düşünülerek diğer

kişisel verilerden farklı yollarla daha sıkı bir koruma altına alınmışlardır. 108 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin

“Özel Veri Kategorileri” başlıklı 6. maddesinde iç hukukta uygun güvenceler sağlanmadığı sürece kişilerin ırksal kökeni,

politik düşünceleri, dini veya diğer inançları, sağlık veya cinsel hayatları ve sabıka kayıtları ile ilgili kişisel verilerinin

işlenemeyeceği düzenlenmiştir. 95/46/AT sayılı Avrupa Birliği Yönergesi’nin “Hassas Verilerin İşlenmesi” başlıklı 8.

maddesinin 1. fıkrasında da, ırksal veya etnik köken, politik düşünceler, dini veya felsefi inançlar, sendika üyelikleri,

sağlık ve cinsel yaşam ile ilgili kişisel verilerin işlenmesinin yasaklandığı düzenlenmiştir.

TCK’nin 135. maddesinin ikinci fıkrasında özel nitelikli kişisel veriler; “kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki

kökenlerine, hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal

bağlantılarına ilişkin bilgiler” olarak belirtilmiştir.
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Dinsel inançlara, siyasal tercihlerine, ırksal kökenlerine ilişkin kişisel verilerin işlenmesinin getirebileceği yararlar

oldukça sınırlıdır. Buna karşın, kişilerin sağlık bilgileri, adli, idari sicilleri açısından durum farklıdır. Kişinin sağlık

bilgilerinin kişi ile ilişkili tutulması, hasta açısından yararlı olacaktır. Bunun yanında tıbbi araştırmalar için sağlık

ile ilgili kişisel veriler gerekebilir. Diğer taraftan, tıbbi veriler oldukça kişisel olup, kişilerin tıbbi bilgilerini gizli

tutma hakları vardır. Bu bilgiler dolayısıyla, kişilerin tehdit edilebilecekleri, işlerinden ayrılmak zorunda

kalabilecekleri, toplumdan soyutlanabilecekleri düşünüldüğünde, bu bilgilerin başkalarının eline geçmesinin ne

kadar tehlikeli olabileceği anlaşılabilir. Bunun yanında, kişinin tıbbi verilerinin yeterince korunmadığını düşünmesi,

sağlık hizmetlerinden yararlanmamayı tercih etmesi gibi bir sonuçta doğurabilir.

Ceza hukukunda kuraların uygulanabilmesi için adli sicillerinin tutulması da sağlık ile ilgili kişisel veriler gibi

değerlendirilebilir. Adli siciller ile ilgili kişisel veriler, kişilerin sosyal yaşamları ve ekonomik durumları üzerinde

ciddi sonuçlar doğurabilecek etkiye sahiptirler. Buna benzer bir tartışma biyometrik veriler açısından da söz

konusudur. AİHM, kişisel veriler arasında, bu verilerin kişiler üzerinde doğurabilecekleri zararlara kıyasla bir

ayırım yapılmasını ve bu nedenle daha sıkı koruma tedbirleri alınmasını makul görmektedir.
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B. Özel Nitelikli Verileri İşleme Yasağının İstisnaları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinin 3. fıkrasında, hangi hallerde ilgili kişinin açık rızası

aranmaksızın özel nitelikli kişisel verilerin işlenebileceği düzenlenmiştir. Buna göre, maddenin ilk fıkrasında sayılan

sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın

işlenebilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik,

tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık

rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Ayrıca maddenin dördüncü fıkrasında, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde,

Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şart olduğu düzenlenmiştir.

95/46/AT sayılı Avrupa Birliği Yönergesi’nin 8/2 maddesi, özel nitelikli kişisel verilerin işlenebileceği durumları

belirlemiştir. Buna göre, özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası bulunması,veri işleme, veri sorumlusunun

iş hukukundan kaynaklanan özel hak ve yükümlülüklerin yerine getirmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin ya da diğer

bir kişinin yaşamsal çıkarlarının korunması için gerekli olması, işlemenin ilgili kişi tarafından kamuya açıklanan

verilere ilişkin ya da hakların kurulması, kullanılması ve korunması için gerekli olması, kar amacı gütmeyen bir kurum

tarafından yasal etkinliklerini yerine getirebilmesi için işlemenin gerekli olması, veri işlemenin önleyici hekimlik, tıbbi

teşhis, tıbbi yardım veya bakım veya sağlık hizmetlerinin idari olarak yürütülmesi için gerekli olması ve bu verilerin

sağlık personeli veya sağlık personeli gibi sır saklama yükümlülüğüne tabi kişiler tarafından işlenmesi durumlarında

işlenebilir. Bütün bunların yanında, Yönerge uyarınca üye devletler, uygun önlemleri almak koşuluyla, kamu yararı için

başka istisnalar da belirleyebilirler..
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IV. KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

A.Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hâle Getirilmesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesiyle, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale

getirilmesi düzenlenmektedir. Buna göre, hukuka uygun olarak işlenmiş kişisel verilerin işlenmesini gerektiren

sebeplerin ortadan kalkması durumunda, bu kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu

tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. İlgili kişi tarafından kişisel verilerin silinmesini

isteme hakkı Anayasa’nın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. madde sinin 3. fıkrasında da düzenlenmektedir.

108 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne göre ilgili kişiler, verileri Sözleşme hükümlerine aykırı olarak işlenmişse,

bu verilerin silinmesini istemek; silinme talebinin reddi durumunda hukuksal yollara başvurabilmek haklarına

sahiptir. 95/46/AT sayılı Avrupa Birliği Yönergesi’nin 12. maddesine göre ilgili kişi, Yönerge’ye aykırı olarak

işlenmiş veya eksik veya yanlış kişisel verilerinin silinmesini veri sorumlusundan isteyebilir.
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B. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesinde, kural olarak kişisel verilerin aktarılamayacağı düzenlendikten

sonra, 5. maddenin ikinci fıkrasındaki durumlarda işlenen kişisel verilerin ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla 6.

maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlarda işlenen özel nitelikli (hassas) kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası

aranmaksızın aktarılabileceği düzenlenmiştir. Kanun’un 9. maddesinde kişisel verilerin yurtdışına aktarılma usul ve

esasları düzenlendiğinden, burada söz konusu olan yurtiçinde aktarılacak kişisel verilerdir.

Kanuna göre özel nitelikli olmayan kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt içinde ancak; kişisel verilerin

işlenmesinin kanunlarda açıkça öngörülmesi veya fili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan

veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün

korunması için verilerin işlenmesinin zorunlu olması veya bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya

ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması veya veri sorumlusunun

hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması veya kişisel verilerin

ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri

işlemenin zorunlu olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarının birisinin bulunması durumunda aktarılabilir.
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Özel nitelikli kişisel verilerin ilgili kişinin rızası olmaksızın yurt içinde aktarılabilmesi için ise, kişisel verilerin

işlenmesinin kanunlarda açıkça öngörülmesi veya kişisel verilerin kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik,

tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi il sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı

amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi

şartlarından birisinin bulunması gereklidir.

Kanun’un 3. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi uyarınca, verilerin aktarılması veya devralınması kişisel verilerin

işlenmesi olarak tanımlandığından; gerekçede de belirtildiği gibi, kişisel verilerin alıcıları açısından özel nitelikli

olmayan verilerin işlenebilmesi için 5. maddede sayılan koşulların bulunması, özel nitelikli verilerin işlenebilmesi için

ise Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla 6. maddede sayılan koşulların bulunması gerekir.

Kanun’un 8. maddesinin üçüncü fıkrasında, kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer

alan hükümlerin saklı olduğu düzenlenmiştir.
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C. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. Maddesiyle, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen kişisel veriler

ve 6. maddede düzenlenen özel nitelikli kişisel verilerin yurt dışına aktarılması düzenlenmektedir.

Maddenin birinci fıkrasına göre, kişisel veriler ilgilinin açık rızası olmaksızın yurtdışına aktarılamaz. İkinci

fıkrada ise bu kuralın istisnaları yer almaktadır. Buna göre, özel nitelikli olmayan kişisel verilerin ilgili

kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılabilmesi için ilk olarak Kanun’un 5. maddesinin ikinci

fıkrasında belirtilen şartlardan birisinin bulunması gerekmektedir. Bu şartlar; kişisel verilerin işlenmesinin

kanunlarda açıkça öngörülmesi veya fili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan

veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden

bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması veya bir sözleşmenin kurulması

veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin

işlenmesinin gerekli olması veya veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel

verilerin işlenmesinin zorunlu olması veya kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş
olması veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması veya ilgili

kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için

veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.
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Bu şartlardan birisinin bulunması da özel nitelikli olmayan kişisel verilerin yurt dışına aktarılması için

yeterli olmayıp, bunların dışında kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede kişisel veriler için yeterli

korumanın bulunması veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı

ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin

bulunması gereklidir.

Özel nitelikli kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılabilmesi için yukarıda

sayılan Kanun’un 6. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birisinin bulunması yanında özel

nitelikli kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede kişisel veriler için yeterli korumanın bulunması veya

yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının

yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması gereklidir. kişisel verilerin

korunması bakımından makul bir düzenleme olarak kabul etmiştir. Safe Harbor ilkeleri Avrupa Birliği üyesi

devletlerde kişisel verileri transfer etmek isteyen ABD işletmelerinin uyacakları prensipleri içermektedir.
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V. VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

A. Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi, gerekçede belirtildiği gibi 95/46/AT sayılı Avrupa

Birliği Yönergesi’ne paralel şekilde, veri sorumlusunun ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğünü

düzenlemektedir. Kanuna göre, veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, aydınlatma yükümlülüğü

kapsamında ilgili kişiyi; veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, veri işleme amacı, verilerin

kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Kanun’un 11.

maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgilendirecektir. İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi

hakkında bilgilendirilmesi iki açıdan önemli olup; bunlar, bireyin kişisel haklarını etkin olarak

kullanabilmesi ve idarenin şeffaflığının sağlanabilmesidir. Ayrıca, ilgili kişinin bilgilendirilmesi dürüstlük

kuralı ile de yakından ilgilidir. Bu sebeplerden dolayı, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi hakkında

bilgilendirilmesi, kişisel verilerin korunmasında önemli bir yere sahiptir.
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C. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

Veri sorumlusunun kişisel verilerin güvenliklerine ilişkin yükümlülükleri Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu’nun 12. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı

olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, ayrıca verilerin muhafazasını

sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri

almakla yükümlüdür.

Maddenin ikinci fıkrasında, veri sorumlusunun, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel

kişi tarafından işlenmesi durumunda, maddenin ilk fıkrasındaki tedbirlerin alınmasından bu kişilerle

birlikte müştereken sorumlu olacağı düzenlenmektedir. Maddenin üçüncü fıkrasında, veri sorumlusunun

kendi kurum veya kuruluşunda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun hükümlerinin uygulanmasını

sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak ve yaptırmak zorunda olduğu düzenlenmiştir.

Dördüncü fıkra, veri sorumluları ile veri işleyenlerin sır saklama yükümlülüğünü düzenlemekte olup, buna

göre, veri sorumluları ile veri işleyenler, öğrendikleri kişisel verileri, Kanuna aykırı olarak başkalarına

açıklayamaz veya şahsi çıkarları için kullanamazlar. Bu yükümlülük veri sorumluları ile veri işleyenler

görevlerinden ayrılsalar bile devam eder.
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B. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kişisel verileri işlenen kişinin haklarını

düzenlemektedir. Maddeye göre kişisel verileri işlenen kişi kendisiyle kişisel veri işlenip işlenmediğini

öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme, verilerin işlenme amacı ile bunların amacına uygun

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

7. maddede öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya verinin

içeriğinin eksik ya da gerçeğe aykırı olması hallerinde bunların düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir.

Madde kapsamında ilgili kişi, talebi doğrultusunda yapılan düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin,

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi

sebebiyle zarara uğraması halinde, veri sorumlusundan zararın giderilmesini talep etme hakkına da

sahiptir.

Verilere erişim hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü ile yakından ilişkilidir. Veri sorumlusunun, kişisel

verilerinin işlendiği konusunda ilgili kişiyi bilgilendirmemesi durumunda, ilgili kişinin bundan haberi

olamayacağından, verilere erişim, düzeltme, sildirme, yok etme, üçüncü kişilere aktarılmasını engelleme

gibi haklarını da kullanması söz konusu olamayacaktır.
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İlgilinin verilerine erişim hakkı, birçok metinde kabul edilmiş olup, özellikle 95/46/AT sayılı Avrupa

Birliği Yönergesi’ndeki düzenleme en kapsamlı olanıdır. Bunun dışında 108 sayılı Avrupa Konseyi

Sözleşmesi, OECD Rehber İlkeleri ve BM Rehber İlkeleri’nde bu yönde düzenlemeler bulunmaktadır.

AİHM de kararlarında ilgili kişinin verilerine erişim hakkının AİHS’nin 8. maddesi kapsamında

korunduğunu belirtmiştir.

95/46/AT sayılı Avrupa Birliği Yönergesi’nin 12/b hükmü gereğince ilgili kişi veri sorumlusundan,

Yönerge’nin hükümlerine aykırı şekilde işlenen kişisel verisi varsa, özellikle kişisel verilerin eksik veya

doğru olmaması durumlarında, bu kişisel verilerin silinmesi, düzeltilmesi veya erişime engellenmesini

isteyebilir.

İlgili kişinin itiraz hakkı 95/46/AT sayılı Avrupa Birliği Yönergesi’nin 14. maddesinde düzenlenmiş olup,

buna göre, ilgili kişi, genel olarak verilerin işlenmesine veya doğrudan pazarlanmasına itiraz edebilir
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Kanun’un 12. maddesinin beşinci fıkrasında, işlenen verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları

tarafından ele geçirilmesi halinde, veri sorumlusunun bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula

bildireceği düzenlenmektedir. Kurul, gerekmesi halinde bu durumu, kendi internet sitesinde veya uygun

göreceği bir başka yolla ilan edecektir.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenmesinde çalışan kişilerin kişisel verilere zarar verebilecek muhtemel

eylemlerine karşı, teknik ve örgütsel güvenlik bağlamında gerekli önlemleri almakla ve bunları

belgelemekle sorumludur
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D. Veri Sorumlusuna Başvuru

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi ilgili kişinin veri sorumlusuna başvuru yolunu

düzenlemektedir. Maddeye göre, ilgili kişiler, Kanunun uygulanması ile ilgili taleplerini öncelikle veri

sorumlusuna iletmek zorundadırlar. İlgili kişiler bu iletimi yazılı veya uygulamada oluşacak ihtiyaca

göre Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle yapabilirler. İlgili kişinin bu talebini alan veri sorumlusu,

ücretsiz veya işlemin bir maliyeti gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen tarifeye göre ücret

almayı müteakip, en kısa sürede veya en geç otuz gün içinde talebi incelemesi, kabul veya gerekçesini

açıklayarak reddetmesi ve cevabını ilgili kişiye yazılı veya elektronik ortamda bildirmesi gerekmektedir.

Maddenin en son fıkrasına göre, veri sorumlusunun talebi kabul etmesi halinde, gereğini yerine

getirmesi gerekmektedir. İlgili kişinin başvurusunun nedeni veri sorumlusunun hatası ise, veri

sorumlusu başvuru için aldığı ücreti ilgili kişiye iade etmek zorundadır.
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E. Kurula Şikâyet

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 14. maddesi, ilgili kişi tarafından Kişisel Verileri Koruma

Kuruluna şikâyet yolunu düzenlenmektedir. Buna göre, ilgili kişinin, Kanunun 13. maddesi uyarınca veri

sorumlusuna yapmış olduğu başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde

başvuruya cevap verilmemesi hallerinde ilgili kişi veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren

otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna

şikâyette bulunabilir.

Maddenin ikinci fıkrasında, Kanun’un 13. maddesinde düzenlenen başvuru müessesesinin, zorunlu bir

başvuru yolu olduğu ve bu yol tüketilmeden şikâyet edilemeyeceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile

uyuşmazlıkların ilk olarak veri sorumlusu ile ilgili kişi arasında halledilmesi ve bu suretle Kişisel Verileri

Koruma Kurulunun yoğun bir iş yükü altında kalmaması amaçlanmaktadır. Maddenin üçüncü fıkrasında,

kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklı tutulmaktadır. Veri

sorumlusunun hukuki statüsüne göre ilgili kişiler adli ya da idari yargıda tazminat istemli dava

açabileceklerdir.
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F. Şikâyet Üzerine veya Resen İncelemenin Usul ve Esasları

Kanun’un 15. maddesiyle, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan incelemenin usul ve esasları

düzenlenmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi halinde

resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapabilecektir. Kurul, şikâyet veya resen

öğrenilen şikâyet konusuna bağlı olup, resen genel inceleme yetki ve görevi bulunmamaktadır. Veri

sorumluları, Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç, Kurul tarafından istenen bilgi ve belgeleri,

on beş gün içinde Kurula göndermek veya gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak

zorundadırlar.

Kanunda, ilgili kişinin yaptığı şikâyet üzerine Kurulun yapacağı inceleme sonunda cevap vermesi

öngörülmekte olup, şikâyet tarihinden altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılacaktır.

Bunun üzerine ilgili kişinin idari yargıda dava açma süresi başlamaktadır. Kurul tarafından resen

yapılacak incelemeler için Kanunda herhangi bir süre bulunmamaktadır.
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şikâyet üzerine veya resen yapılacak inceleme sonucunda, Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu hükümlerinin ihlal edildiği kanaatine varırsa, tespit ettiği hukuka

aykırılıkların ilgili veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar verir ve bu kararını ilgililere tebliğ eder.

Kanuna göre, bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilecektir.

Kurul tarafından, şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, Kişisel Verilerin Korunması

Kanununa aykırı olan uygulamanın yaygın olduğu tespit edilirse, Kurul, bu konuda ilgili kurum ve

kuruluşların görüşünü de alarak ilke kararı alır ve kararı yayımlar.

Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık şartlarının birlikte

gerçekleşmesi halinde, nihai karardan önce veri işlenmesinin veya verinin yurtdışına aktarılmasının

durdurulmasına karar verebilir. İlgililer Kurulun kararlarına karşı idare mahkemelerinde dava açabilirler.
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G. Veri Sorumluları Sicili

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesiyle, veri sorumlularının kaydedileceği Veri Sorumluları Sicili

düzenlenmektedir. Maddeyle, veri sorumlularının kaydedilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulunun

gözetiminde Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulan Veri Sorumluları Sicili düzenlenmektedir. Veri

sorumluları veri işlemeye başlamadan önce Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvurarak Veri Sorumluları Siciline

kaydolacaklardır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek objektif kriterlere göre, Kurul tarafından,

işlenen verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi

hususlarda Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisnalar getirilebilecektir.

Maddenin üçüncü fıkrasında Veri Sorumluları Siciline kayıt başvurusunda bildirilmesi gereken hususlar

düzenlenmektedir. Bu kapsamda, gerekçede de belirtildiği gibi, örneğin veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve

adres bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları, veri

güvenliğine ilişkin alınan tedbirler, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre gibi hususlar Veri

Sorumluları Siciline kayıt başvurusunda bildirilmelidir. Ayrıca, üçüncü fıkra uyarınca bildirilmesi gerekli bilgilerde

meydana gelen değişiklikler de derhal Başkanlığa bildirilecektir.
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VI. SUÇLAR VE KABAHATLER

A. Suçlar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 17. maddesinde, kişisel verilere ilişkin suçlar ve cezai

yaptırımlar için 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerine atıf yapılmaktadır. Maddenin

ikinci fıkrasında, kişisel verileri silmeyen veya anonim hale getirmeyenlerin ise Türk Ceza Kanunu’nun

138. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılmaları gerektiği düzenlenmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 30. maddesinin ikinci fıkrasıyla 5237 sayılı Türk Ceza

Kanunu’nun 135. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kişilerin” ibaresi “Kişisel verinin, kişilerin”

şeklinde; “bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır”

ibaresi “olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır” şeklinde

değiştirilmiştir. Böylece fıkra metni “Kişisel verinin, kişinin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki

kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya

sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında

artırılır” halini almıştır. Böylece Türk Ceza Kanunu’nda sayılan bu özel nitelikli verilerin kaydedilmesi

durumunda ceza arttırılacağından bu fıkra suçun nitelikli hali olmuştur.
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TCK “özel hayatı” ve “hayatın gizli alanını” korumaktadır. Kişinin kendisine ait bilgiler özel hayata ve

hayatın gizli alanına dâhildir. Kişilere ait bilgilere karşı eylemlerde bulunanları Ceza Hukuku vasıtasıyla

cezalandırmak amacıyla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kişisel verilere karşı suçlar ihdas edilmiştir.
Kanun’un “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmının “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı
Suçlar” başlıklı dokuzuncu bölümünde, 135. maddede “kişisel verilerin kaydedilmesi”, 136. maddesinde

“verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” ve 138. maddede “verileri yok etmeme” suçları

düzenlenmiş, 137. maddede ise cezanın arttırılmasını gerektiren nitelikli haller sayılmıştır. Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu kişisel verilerin işlenmesinin hukuka uygunluk hallerini düzenleyerek, Türk

Ceza Kanunu’ndaki kişisel verilere karşı suçların içeriğinin belirlenmesini, hangi fillerin suç teşkil

ettiğine dair uygulamadaki ciddi tereddütlerin giderilmesini sağlamıştır.

TCK’da nelerin kişisel veriler olduğuna dair açık bir düzenleme bulunmamakta olup, kişisel verilerin

kaydedilmesi suçunu düzenleyen TCK 135. maddesinin gerekçesinde, suçun konusunun kişisel veriler

olduğundan bahsedilerek, gerçek kişilerle ilgili her türlü bilginin kişisel veri olarak kabul edilmesi

gerektiği belirtilmiştir.
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B. Kabahatler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18. maddesinde, Kanunda öngörülen yükümlülüklere aykırı

davranılması halinde uygulanacak idari yaptırımlar düzenlenmektedir. Madde kapsamında aydınlatma ve

veri güvenliğini sağlama, Kurul kararlarını yerine getirme ve Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüklerine

aykırı davranılması kabahat olarak düzenlenmekte ve idari para cezası yaptırımına bağlanmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu idari yaptırımlara karar verecek olup, yaptırım kararlarına karşı idari

yargı yolu açıktır.

Maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği gibi, idari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel

hukuk tüzel kişiler hakkında uygulanacak olup, üçüncü fıkraya göre, kabahat olarak düzenlenen

eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde

işlenmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve

kuruluşunda görev yapan memurlar ile diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek

kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
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VII. KIŞISEL VERILERI KORUMA KURUMU VE TEŞKILAT

A. Kişisel Verileri Koruma Kurumu

MADDE 19- (1) Bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere, idari ve mali özerkliğe sahip ve

kamu tüzel kişiliğini haiz Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur.

(2) Kurum Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakan ile ilişkilidir.

(3) Kurumun merkezi Ankara’dadır.

(4) Kurum, Kurul ve Başkanlıktan oluşur. Kurumun karar organı Kuruldur.

B. Kurumun Görevleri

MADDE 20- (1) Kurumun görevleri şunlardır: a) Görev alanı itibarıyla, uygulamaları ve mevzuattaki

gelişmeleri takip etmek, değerlendirme ve önerilerde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak veya

yaptırmak. b) İhtiyaç duyulması hâlinde, görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları,

sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri veya üniversitelerle iş birliği yapmak. c) Kişisel verilerle ilgili

uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, görev alanına giren konularda uluslararası

kuruluşlarla iş birliği yapmak, toplantılara katılmak. ç) Yıllık faaliyet raporunu Cumhurbaşkanlığına,

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna (…) sunmak. d) Kanunlarla

verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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C.Kişisel Verileri Koruma Kurulu

MADDE 21- (1) Kurul, bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu

altında, bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Görev alanına giren konularla ilgili olarak hiçbir

organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat veremez, tavsiye veya telkinde bulunamaz.

(2) Kurul, dokuz üyeden oluşur. Kurulun beş üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi, dört üyesi

Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.

(3) Kurula üye olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır: a) Kurumun görev alanındaki konularda bilgi ve

deneyim sahibi olmak. b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci

maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen

nitelikleri taşımak.

c) Herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak.

ç) En az dört yıllık lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak.
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D. Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 22- (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kişisel verilerin, temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak. b) Kişisel verilerle ilgili

haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin şikâyetlerini karara bağlamak. c) Şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını

öğrenmesi durumunda resen görev alanına giren konularda kişisel verilerin kanunlara uygun olarak işlenip

işlenmediğini incelemek ve gerektiğinde bu konuda geçici önlemler almak. ç) Özel nitelikli kişisel verilerin

işlenmesi için aranan yeterli önlemleri belirlemek. d) Veri Sorumluları Sicilinin tutulmasını sağlamak. e)

Kurulun görev alanı ile Kurumun işleyişine ilişkin konularda gerekli düzenleyici işlemleri yapmak. f) Veri

güvenliğine ilişkin yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenleyici işlem yapmak. g) Veri sorumlusunun ve

temsilcisinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleyici işlem yapmak. ğ) Bu Kanunda öngörülen idari

yaptırımlara karar vermek. h) Diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve kişisel verilere ilişkin hüküm içeren

mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek. ı) Kurumun; stratejik planını karara bağlamak, amaç ve

hedeflerini, hizmet kalite standartlarını ve performans kriterlerini belirlemek. i) Kurumun stratejik planı ile

amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak. j) Kurumun

performansı, mali durumu, yıllık faaliyetleri ve ihtiyaç duyulan konular hakkında hazırlanan rapor taslaklarını

onaylamak ve yayımlamak. k) Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerileri görüşüp karara

bağlamak. l) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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E. Kurulun Çalışma Esasları

MADDE 23- (1) Kurulun toplantı günlerini ve gündemini Başkan belirler. Başkan gereken hâllerde Kurulu 

olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

(2) Kurul, başkan dâhil en az altı üye ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır. Kurul üyeleri 

çekimser oy kullanamaz. 

(3) Kurul üyeleri; kendilerini, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarını, evlatlıklarını ve 

aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa bile eşlerini ilgilendiren konularla ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz. 

(4) Kurul üyeleri çalışmaları sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları bu konuda kanunen yetkili 

kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden 

ayrılmalarından sonra da devam eder.

(5) Kurulda görüşülen işler tutanağa bağlanır. Kararlar ve varsa karşı oy gerekçeleri karar tarihinden itibaren en geç 

on beş gün içinde yazılır. Kurul, gerekli gördüğü kararları kamuoyuna duyurur. 

(6) Aksi kararlaştırılmadıkça, Kurul toplantılarındaki görüşmeler gizlidir. 

(7) Kurulun çalışma usul ve esasları ile kararların yazımı ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
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F. Başkan
MADDE 24-

(1) Başkan, Kurul ve Kurumun başkanı sıfatıyla Kurumun en üst amiri olup Kurum hizmetlerini mevzuata, Kurumun

amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak düzenler,

yürütür ve hizmet birimleri arasında koordinasyonu sağlar.

(2) Başkan, Kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Bu sorumluluk, Kurum çalışmalarının düzenlenmesi,

yürütülmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuoyuna duyurulması görev ve yetkilerini kapsar.

(3) Başkanın görevleri şunlardır: a) Kurul toplantılarını idare etmek. b) Kurul kararlarının tebliğini ve Kurulca gerekli

görülenlerin kamuoyuna duyurulmasını sağlamak ve uygulanmalarını izlemek. c) Başkan Yardımcısını, daire

başkanlarını ve Kurum personelini atamak. ç) Hizmet birimlerinden gelen önerilere son şeklini vererek Kurula

sunmak. d) Stratejik planın uygulanmasını sağlamak, hizmet kalite standartları doğrultusunda insan kaynakları ve

çalışma politikalarını oluşturmak. e) Belirlenen stratejilere, yıllık amaç ve hedeflere uygun olarak Kurumun yıllık

bütçesi ile mali tablolarını hazırlamak. f) Kurul ve hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli bir biçimde

çalışması amacıyla koordinasyonu sağlamak. g) Kurumun diğer kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek. ğ) Kurum Başkanı

adına imzaya yetkili personelin görev ve yetki alanını belirlemek. h) Kurumun yönetim ve işleyişine ilişkin diğer

görevleri yerine getirmek.

(4) Kurum Başkanının yokluğunda İkinci Başkan, Başkana vekalet eder
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G. Başkanlığın Oluşumu ve Görevleri
MADDE 25-

(1)Başkanlık; Başkan Yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşur. Başkanlık, dördüncü fıkrada sayılan görevleri daire

başkanlıkları şeklinde teşkilatlanan hizmet birimleri aracılığıyla yerine getirir. Daire başkanlıklarının sayısı yediyi

geçemez.

(2) Başkan tarafından, Kuruma ilişkin görevlerinde yardımcı olmak üzere bir Başkan Yardımcısı atanır.

(3) Başkan Yardımcısı ve daire başkanları; en az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu, on yıl süreyle kamu

hizmetinde bulunan kişiler arasından Başkan tarafından atanır.

(4) Başkanlığın görevleri şunlardır: a) Veri Sorumluları Sicilini tutmak. b) Kurumun ve Kurulun büro ve sekretarya

işlemlerini yürütmek. c) Kurumun taraf olduğu davalar ile icra takiplerinde avukatlar vasıtasıyla Kurumu temsil

etmek, davaları takip etmek veya ettirmek, hukuk hizmetlerini yürütmek. ç) Kurul üyeleri ile Kurumda görev

yapanların özlük işlemlerini yürütmek. d) Kanunlarla mali hizmet ve strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri

yapmak. e) Kurumun iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla bilişim sisteminin kurulmasını ve kullanılmasını

sağlamak. f) Kurulun yıllık faaliyetleri hakkında veya ihtiyaç duyulan konularda rapor taslaklarını hazırlamak ve

Kurula sunmak. g) Kurumun stratejik plan taslağını hazırlamak. ğ) Kurumun personel politikasını belirlemek,

personelin kariyer ve eğitim planlarını hazırlamak ve uygulamak. h) Personelin atama, nakil, disiplin, performans, terfi,

emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek. ı) Personelin uyacağı etik kuralları belirlemek ve gerekli eğitimi vermek. i)

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Kurumun ihtiyacı olan her

türlü satın alma, kiralama, bakım, onarım, yapım, arşiv, sağlık, sosyal ve benzeri hizmetleri yürütmek. j) Kuruma ait

taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak. k) Kurul veya Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. (5)

Hizmet birimleri ile bu birimlerin çalışma usul ve esasları, bu Kanunda belirtilen faaliyet alanı, görev ve yetkilere

uygun olarak Kurumun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
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H. Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve Yardımcıları

MADDE 26- (1) Kurumda, Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı

istihdam edilebilir. Bunlardan 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi çerçevesinde Kişisel Verileri Koruma Uzmanı

kadrosuna atananlara bir defaya mahsus olmak üzere bir derece yükseltilmesi uygulanır.
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