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Öne çıkanlar
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tebliğleri

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER 
İÇİN ALINMASI GEREKEN 
ÖNLEMLER İLE İLGİLİ KARAR
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ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER İÇİN 
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER İLE İLGİLİ 
KARAR YAYIMLANDI
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca, “özel nitelikli kişisel veri” kapsamında değerlendirilecek kişisel 
verilerin işlenmesi söz konusu olursa, kişinin açık rızası olsa dahi; ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) 
tarafından belirlenen önlemlerin alınması gerekir. Kanun kapsamında özel nitelikli kişisel veriler; 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 
olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda Kurul tarafından, “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca 
Alınması Gereken Yeterli Önlemler” kararını (Karar) alınmıştır. 

Karar’da, özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine ilişkin sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve 
sürdürülebilir ayrı bir politika ve prosedürün belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Buna göre, veri sorumlusunun işlediği 
veriler arasında bu tip veriler bulunuyorsa, bunlar için ayrı bir prosedür ve politika belirlenmeli ve süreçler titizlikle 
takip edilmelidir. 

Karar’da belirtilen önlemlerden biri de 
bu tip verilerin işlenme süreçlerinde yer 
alan çalışanlara yönelik alınması gereken 
önlemlerdir. Bu kapsamda; çalışanlara 
eğitimler verilmesi, gizlilik sözleşmeleri 
akdedilmesi, verilere erişim yetkisine sahip 
kullanıcıların yetki kapsamları net olarak 
tanımlanması ve periyodik yetki kontrolleri 
gerçekleştirilmesi başta olmak üzere çeşitli 
önlemlere yer verilmiştir. 

Karar, özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği 
ortamlara göre değişiklik gösteren çeşitli 
önlemlere değinmiştir. Bu kapsamda örneğin, 
bu tip verilerin işlendiği ve muhafaza edildiği 
ortamlar elektronik ise verilerin kriptografik 
yöntemler kullanılarak muhafaza edilmeli, 
işlem kayıtlarının güvenli olarak loglanması, 
güvenlik testlerinin yapılması ve verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sistemi 
sağlanması önlemlerden bazılarıdır. Yine, verilerin işlendiği ve muhafaza edildiği ortam fiziki ortam ise ortama giriş 
çıkışların kontrolünün sağlanması ve yeterli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği düzenlenmiştir. 
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Karar son olarak özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması halinde başta KEP hesabı kullanılması, kriptografik şifreleme 
kullanılması, belgelerin belirli formatlarda gönderilmesi olmak üzere alınması gereken önlemlere de değinmiştir. 
Ayrıca, Karar’da Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi’nde belirtilen 
tedbirlerin de dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Bu rehber ile ilgili detaylara The Fine Print Şubat 2018 
sayısından ulaşabilirsiniz: 
http://gokce.av.tr/wp-content/uploads/2018/02/GOKCE_SUBAT_2018_65-1.pdf 

Karar’ın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180307.
htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180307.htm 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından 2 Tebliğ Yayımlandı
Aydınlatma Yükümlülüğüne İlişkin Tebliğ 
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 10 Mart 2018 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun’a göre, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya 
yetkilendirdiği kişiler, ilgili kişileri bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu tebliğ de bu bilgilendirmenin kapsamını, usulünü 
ve esaslarını detaylandırmak amacıyla 
yayımlanmıştır. 

Veri sahibine bilgilendirme yapılırken 
asgari olarak, veri sorumlusunun ve 
varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin 
işlenme amacı, kimlere hangi amaçlarla 
aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın 
yöntemi ve hukuki sebebi, ilgili kişinin 
Kanun’da sayılan diğer haklarına yer 
verilmelidir. 

Aydınlatma; sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı 
merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam 
kullanmak suretiyle gerçekleştirilebilir. 
Aydınlatma yükümlülüğünün yerine 
getirildiğinin ispatı veri sorumlusuna aittir. 
Bu tebliğ ile getirilen düzenlemelerden bazı 
esaslı hususlar şunlardır:
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• Kişisel veri işleme amacı değiştiğinde, değişen her amaç için aydınlatma yükümlülüğü ayrıca yerine getirilmelidir.
• Veri sorumlusunun farklı birimlerinde kişisel veriler farklı amaçlarla işleniyorsa, aydınlatma yükümlülüğü her bir birim 

nezdinde ayrıca yerine getirilmelidir.
• Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken, genel nitelikte ve muğlak ifadelere yer verilmemelidir. Gündeme gelmesi 

muhtemel başka amaçlar için kişisel verilerin işlenebileceği kanaatini uyandıran ifadeler kullanılmamalıdır.
• Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt 

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerden hangisiyle elde edildiği açık bir şekilde 
belirtilmelidir.

Aydınlatma Yükümlülüğü Tebliğ’in tam metni’ne aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310.
htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310.htm 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 10 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
Kanun kapsamında, veri sahibine, Kanun’un uygulanmasına ilişkin veri sorumlusuna başvurma hakkı tanınmıştı. Bu 
tebliğ, bu başvuru hakkının detaylarını içermektedir. 

Tebliğ, veri sahibine, veri sorumlusuna Türkçe başvuru yapma zorunluluğu getirmiştir.  kaydıyla, Kanun kapsamında 
kendilerine tanınan başvuru hakkını kullanabilecektir. Tebliğ, başvuruda yer alması gereken bilgi ve belgeleri listeleme 
yöntemiyle belirlemekle beraber, başvurunun yapılabileceği başta KEP hesabı, yazılı olarak, güvenlik elektronik imza 
ve mobil imza gibi başvuru vasıtalarını da  belirlemiştir.

Veri sorumlusu, kendisine yapılan başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere 
gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla ve reddettiği başvurular için gerekçe belirtmekle yükümlü tutulmuştur. 
Cevap yazısı; veri sorumlusu veya temsilcisine ait bilgileri, başvuru sahibine ait bilgileri, talep konusunu, veri 
sorumlusunun başvuruya ilişkin açıklamalarını içermelidir. Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin 
niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmalıdır. 
Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliğ’in tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310.
htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310.htm 
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Assoc. Prof. Dr. Ali Paslı
ali.pasli@gokce.av.tr

Yağmur Yollu
yagmur.yollu@gokce.av.tr

Elif Aksöz
elif.aksoz@gokce.av.tr

Editörler:

Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak
girişim işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji,
medya, telekom ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari
alacak takipleri, 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.

Teori değil. Cevap.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


