
 

KVKK NEDİR?            

Adını son zamanlarda sıkça duyduğumuz KVKK, 2016 yılından bu yana hayatımızda olan Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu’nun kısaltılmış halidir.  

Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı, 24 

Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 

tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

KVKK İLE NE AMAÇLANMIŞTIR? 

Kanunun yürürlüğe girmesiyle 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 düzenlemek amaçlanmıştır.  

KİŞİSEL VERİ NEDİR? 

Kişisel veri, 6698 S. Kanun gerekçesinde; “Bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her 

türlü bilgidir.” olarak tanımlanmıştır. Kanun metninde ise; “Kimliği belirli ya da belirlenebilir 

nitelikteki gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. 

Kişisel veri, kanun maddesi ve gerekçesinden de anlaşılacağı gibi; gerçek kişiye ait olma, kişiyi belirli 

ya da belirlenebilir kılma ve her türlü bilgiyi içerme temel unsurlarını barındırmalıdır.  

HANGİ BİLGİLER KİŞİSEL VERİDİR?  

Bir gerçek kişinin sadece kimliğini ortaya koyan, adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bilgiler 

olabileceği gibi; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, 

özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde 

bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak 

belirlenebilir kılan tüm veriler de kişisel veri olarak kabul edilmektedir.  

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ NEDİR? 

Özel nitelikli kişisel veri; üçüncü kişi öğrendiği taktirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa 

maruz kalmasına neden olabilecek nitelikte verilerdir. 

Kanunda tahdidi olarak sayılmış olup; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya 

diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza 

mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli kişisel 

verilerdir. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KİMLERİ KAPSAMAKTADIR? 

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. 

Özetle Türkiye’de bulunan ve kişisel veri işleyen HERKES ve HER KURULUŞ kanun kapsamındadır.  

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ (VERBİS) NEDİR? KİMLER KAYIT YAPTIRMAK ZORUNDADIR? 

Veri sorumluları sicili(VERBİS); veri sorumlularının kaydedildiği, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 

gözetiminde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu başkanlığı tarafından kamuya açık olarak tutulan sicildir. 

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce VERBİS’e kaydolmak 

zorundadırlar.  

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19.07.2018 tarih ve 2018/87 sayılı kararıyla; “Yıllık çalışan sayısı 

50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri 

sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların Sicile kayıt 

yükümlülüğünden istisna tutulması” kararı verilmiştir.  

O halde; yıllık çalışan sayısı 50’den fazla olan ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan 

veya ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularının 

VERBİS’e kayıt yaptırma zorunlulukları bulunmaktadır. Kayıt yaptırmak için öngörülen son süre 

31.12.2021 olup, bu tarihe kadar VERBİS’e kayıt yaptırmayan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularını 

idari para cezaları beklemektedir. Örneğin; ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri olan doktorlar, 

diş hekimleri, eczaneler de VERBİS’e kayıt yaptırmak zorundadır.  

VERBİS’e kayıt yaptırması zorunlu olduğu halde kayıt yaptırmayan veri sorumlularına Kurum 

tarafından uygulanan idari para cezaları; 39.373 TL- 1.966.862 TL arasındadır. Kurum tarafından 

yapılan incelemeler sonucunda 1 Ekim 2021 tarihine kadar 57 Milyon 408 Bin TL idari para cezası 

uygulamıştır. 

Sonuç Olarak;  Kişisel veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin, KVKK uyum sürecini tamamlaması ve 

şartları bulunan veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yaptırmaları zorunluluk arz etmektedir. VERBİS, 

KVKK uyum sürecinin son aşaması olup, uyum süreci kapsamında; sözleşmelerin, aydınlatma 

metinlerinin, açık rıza formlarının ve kişisel veri işleme envanterinin alanında uzman bir kadro ile tam 

ve eksiksiz olarak hazırlanması ve gerektiğinde güncellenmesi oldukça önemlidir.  
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