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Kişisel Verilerin Korunması: Beklenen Maddeler Yürürlüğe Girdi
Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) 7 Nisan 2016’da Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmişti ve bazı hükümlerin Kanun’un yayım tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe 
gireceği düzenlenmişti. 

Bu ilgili maddeler 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; bu maddeler kişisel verilerin aktarılması, 
veri sahibinin hakları, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvuru ile suçlar ve kabahatler gibi önemli 
konuları düzenlemektedir. 

Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verilerin aktarılmasına örnek olarak, gerçek ya da tüzel kişilerin müşterilerine ya da çalışanlarına 
ilişkin bilgileri reklam veya pazarlama şirketleriyle paylaşması ya da müşterilerine/ çalışanlarına ilişkin 
istatistiki bilgiler oluşturmak amacıyla bu verileri üçüncü kişilerle paylaşması gösterilebilir.

Kanun ile, ilgili kişinin açık rızası olmadıkça kural olarak kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması 
yasaklanmıştır. Bu kuralın istisnaları ise Kanun’da tek tek sayılmıştır.

Kanun’da “özel nitelikli kişisel veriler” olarak tanımlanmış, kişilerin ırkı, etnik kökenleri, siyasi düşünceleri, 
dini, mezhebi veya diğer inançları, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri, sivil toplum 
kuruluşlarına üyelikleri gibi bilgiler ise sadece yeterli önlemlerin alınması ve kanunlarda öngörülen 
hallerde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. 

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise ancak kamu sağlığının korunması 
gibi Kanun’da sayılan hallerde ve sadece yetkili kurum ve kuruluşlar 
tarafından veri sahibinin rızası olmaksızın aktarılabilecektir. Özel 
nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında her şartta Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu’nun (Kurul) belirleyeceği yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması 
Kanun ile, ilgili kişinin açık rızası olmadıkça kural olarak kişisel verilerin 
yurtdışına aktarılması yasaklanmıştır.

Bu kurala istisna olarak ise, kişisel veriler, Kanun’da yer alan açık rıza 
gerektirmeyen hallerden birinin varlığı halinde, kişisel verilerin aktarılacağı 
yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması şartıyla yurtdışına 
aktarılabilecektir.  

Kişisel verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunmaması 
durumunda ise yalnızca Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri 
sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurul’un izninin bulunması kaydıyla 
yurtdışına aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler ise Kurul’ca belirlenerek ilan edilecektir.

Kişisel verilerin aktarılması yanında, Kanun’da veri sahibine haklar tanıyan maddeler de yürürlüğe 
girmiştir. Buna göre veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak (i) verilerinin işlenip işlenmediğini ve (ii) 
aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, (iii) işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, verilerinin düzeltilmesini isteme, verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara 
uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme gibi haklara sahiptir. 

Ayrıca, veri sahibi Kanun’un uygulanmasını veri sorumlusundan yazılı olarak talep edebilecektir. Veri 
sorumlusu bu talebi en geç 30 gün içinde sonuçlandırmak zorundadır. Başvurunun reddedilmesi, verilen 
cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sahibi Kurul’a 
şikâyette bulunabilir. Kurul şikayet üzerine veya re’sen gerekli incelemeleri yapmaya yetkilidir. 
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Bunun yanında, kişisel verileri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler, bu verileri işlemeye başlamadan önce, 
Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Kurul bünyesinde tutulacak olan Veri Sorumluları Sicili’ne (Sicil) 
kaydolmakla yükümlü tutulmuştur. 

Kurul’a 05.10.2016 tarihli Karar ile Cabir Bilirgen, Cengiz 
Paşaoğlu, Mehmet Niyazi Tanılır, Turan Arık ve Yusuf Alataş 
üye olarak seçilmiş olup, Sicil henüz kurulmamıştır.

Ayrıca, Kanun’da yer alan hükümlere aykırı hareket edenler 
hakkında 5.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari 
para cezası uygulanması gibi idari yaptırımlar öngören 
hüküm de yürürlüğe girmiş ve cezai yaptırımlar için Türk 
Ceza Kanunu’nda (TCK) bulunan cezaların uygulanacağı 
belirtilmiştir. Bu cezalar, suçun niteliğine göre 1 ile 6 yıl 
arasında değişen hapis cezası olarak belirlenmiştir.

Kanun’un Türkçe metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160407-8.
pdf

Yenilebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği (Yönetmelik) 9 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile Elektrik Enerji Üretimine Yönelik 
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesi, Derecelendirilmesi, Korunması ve Kullanılmasına 
İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik ile, Yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) oluşturularak yenilenebilir enerji kaynaklarının 
etkin ve verimli kullanılması amaçlanmıştır. YEKA kamu ve hazine taşınmazlarında geliştirilebileceği gibi 
özel mülkiyete konu taşınmazlarda da geliştirilebilecektir. YEKA’lar Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 
(Genel Müdürlük) tarafından yapılacak çalışma sonucu veya bağlantı kapasite tahsisi yarışması ile 
geliştirilir. YEKA’ların Genel Müdürlük tarafından geliştirilmesi halinde teknik ve idari çalışmalar Genel 
Müdürlük tarafından yürütülür. 

YEKA kullanım hakkı yarışma ilanı, Resmi Gazete’de ve Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Bakanlık) tarafından belirlenen aksamı yurt içinde imal eden ve/veya 
yerli malı kullanmayı taahhüt eden ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında belirtilen ön lisans 
başvurusu yapmaya haiz tüzel kişiler yarışmaya başvuruda bulunabilirler. Başvurular Bakanlık tarafından 
oluşturulan Komisyon tarafından değerlendirilir.

Yarışmayı kazanan tüzel kişi ile YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi (Sözleşme) imzalanır. Sözleşme’yi 
imzalayan tüzel kişinin YEKA’da elektrik enerjisi üretim faaliyetinde bulunabilmesi için ön lisans ve üretim 
lisansı alması gerekmektedir. Tüzel kişinin ihale şartnamesinde belirtilen ön lisans süresi içerisinde Elektrik 
Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve elektrik enerjisi üretim 
tesisinde kullanılacak fabrikayı işletmeye açması halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na üretim 
lisansı başvurusunda bulunur. Söz konusu lisans 30 (otuz) yıl süre ile verilir. 

Yönetmelik’in Türkçe metnine aşağıdaki linkten ulaşabilir: http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2016/10/20161009-1.htm



Ekim 2016

49

Daha fazla bilgi için, contact@gokce.av.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

3

ETHTH

Yeni İstihdam Metodu Olarak Özel İstihdam Büroları
Özel İstihdam Bürolarının Kurulmasına İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) 11 Ekim 2016 tarihli  Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir..

Yönetmelik ile getirilen başlıca düzenlemeler şu şekildedir:

Özel istihdam büroları, temel olarak işletmelerin “zorlayıcı 
nedenleri” bulunması halinde iş ve işçi bulmaya yönelik aracılık 
faaliyeti yapabilecektir. Geçici iş ilişkisinde işveren konumunda 
bulunan özel istihdam bürosu, bir işveren ile geçici işçi sağlama 
sözleşmesi yaparak işçisini geçici olarak devredebilecektir.

Bu düzenlemeyle profesyonel sporcu, sanatçı ve genel müdürler 
istisna olmak üzere özel istihdam büroları tarafından işçilerden 
bedel alınmasına yönelik anlaşmalar geçersiz sayılacaktır.

Hak ve Yükümlülükler
Geçici işçi çalıştıran işveren, geçici işçisine sözleşmeye uygun 
olarak talimat verebilecektir. Buna karşılık bu işçiler de işyerindeki 
sosyal hizmetlerden diğer işçilerle eşit olarak yararlanabilecektir.

Denetim
Bu faaliyetlere ilişkin denetim bakanlık müfettişlerince yapılacak ve mevzuata aykırılık halinde özel 
istihdam bürolarına idari para cezası verilecektir.

Yönetmelik’in Türkçe metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161011-1.htm

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 
(Yönetmelik) 27 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile daha önce 9 ayı geçemeyeceği belirtilen mal ve hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı 
borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile 
gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 aya çıkarılmıştır. Bu 
harcamaların kurumsal kredi kartları ile yapılması halinde ise taksitlendirme süresi 12 ayı geçemeyecektir. 

Bu süre kuyumla ilgili harcamalar için 4 ay, elektronik eşya ve bilgisayar alımlarında 6 ay, havayolları, 
seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda, sağlık ürünü 
alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde ve vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanacaktır. 

Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon, yemek, gıda, akaryakıt, hediye kart, hediye çeki 
ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında doğrudan 
pazarlama ile ilgili harcamalarda olduğu gibi artık yurt dışında yapılan harcamalar, alkollü içecekler ile 
kozmetik, ofis malzemesi gibi ürünlerin alımlarında da taksit uygulanamayacaktır.

Yönetmelik ayrıca kredi kartlarının mevcut borç bakiyelerinin kart hamilleri tarafından talep edilmesi 
durumunda en fazla 72 ay ile sınırlı olmak üzere taksitlendirilebileceğini ve aybaşında düşen taksit 
tutarının ilgili ayın asgari ödeme tutarına ekleneceğini düzenlemiştir.

Yönetmelik’in Türkçe metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160927-1.htm
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Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak 
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gayrimenkul ve ticari dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede hukuki hizmetler 
sunan İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve uzmanlığımız 
hakkında daha fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi ziyaret 
edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin
contact@gokce.av.tr
0 212 352 88 33

The Fine Print yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye 
içermemekte ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. The Fine Print’de yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin 
yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki 
herhangi bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. The Fine 
Print Gökçe Avukatlık Ortaklığı müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım 
olasılığı reklam olarak yorumlanamaz.
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Gökçe Avukatlık Ortaklığı


