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Sirküler No

: 2017/03

Konu

: “Kişisel Verilerin Korunması” – Yükümlülükler ve Yaptırımlar

Sayın ilgili,
07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ("Kanun")
hakkında özet bilgiler içeren bilgi notumuzu yayınlamıştık. Müvekkillerimiz tarafından Kanun
hakkında, özellikle şirketlerinin günlük işleyişlerine etkisine, Kanun kapsamındaki yükümlülüklere
ve yaptırımlara ilişkin detaylı bilgiler talep edilmiştir. Bu talepleri karşılamak üzere, bu bilgi
notumuz hazırlanmıştır.
Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki, kanunun yürürlük tarihi olan 07.04.2016 sonrasında
yapılan ve yapılacak tüm işlemler yönünden Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde
işlem yapılmalıdır. 07.04.2016 tarihinden önce kaydedilmiş (işlenmiş) kişisel verilerin ise
07.04.2018 tarihine kadar Kanun’a uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun önemini ve etkilerini vurgulamak bakımından, bu Kanun
kapsamına giren ve şirketinizin günlük işlerinde sıkça yaptığınız işlemlerden bazı örnekleri aşağıda
sıraladık.
•

Şirketinizi ziyaret eden bir misafirin girişte vermiş olduğu kimlik bilgilerinin herhangi bir
şekilde kayıt edilmesi,

•

Personeliniz hakkında her türlü kişisel verinin kaydedilmesi veya başka yere aktarılması,

•

Şirketinizin taraf olduğu herhangi bir sözleşmede (iş sözleşmesi, bayilik sözleşmesi, satış
sözleşmesi vs.) gerçek kişiler hakkında herhangi bir kişisel verinin düzenlenmiş olması,

•

Sms veya whattsapp yoluyla müşterileriniz, bayileriniz, personeliniz hakkında herhangi bir
kişisel verinin iletilmesi,

•

Gerektiğinde kişilerin kimliklerini tespit etmek amacı ile kamera kaydı yapılması,

•

Müşteri ile telefon görüşme yapılırken müşterinin sesinin kaydedilmesi,

•

Herhangi bir devlet kurumuna personeliniz ile ilgili kişisel verilerin gönderilmesi,

ve bunlar gibi pek çok işlemin, bu Kanun kapsamında artık belirli bir düzen çerçevesinde yapılması
gerekmektedir.

KANUNDAKİ BAZI YÜKÜMLÜLÜKLER:
Kanun’da özetle aşağıdaki yükümlülükler düzenlenmiştir.


Kanun’un öngördüğü istisnalar hariç olmak üzere kişisel veri sahiplerinin (personel, bayi,
müşteri, misafir vs.) kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açık rızalarının alınması ve yeterli
kapsamda bilgilendirilmesi,



Kişisel veri sahiplerinin Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinin gerekli şekilde ve sürede
cevaplandırılması ve sonuçlandırılması,



Kişisel verilerin korunmasını ve güvenliğini sağlayacak tüm idari, hukuki ve teknik
tedbirlerinin alınması,



Kanun doğrultusunda kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi,



Kanun’a uygun bir ‘’veri kayıt sisteminin’’ ve ‘’kişisel veri işleme envanterinin’’ oluşturulması,



Veri Sorumluları Siciline ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi (Sicil hakkında Yönetmelik
henüz taslak aşamasında olduğu için, bu konudaki uygulama biçimi henüz belirginleşmemiştir.)

YAPTIRIMLAR:
1. Cezai Yaptırımlar:
Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından Türk Ceza Kanunu (“TCK”) uygulanmakta olup, Kanun
ihlallerinde 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası söz konusudur. İlgili kanun maddeleri aşağıdadır:


TCK 135: Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası verilir. Hassas veri işlenmesi halinde ceza yarısı oranında artırılır.



TCK 136: Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi,
iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.



TCK 138: Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok
etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis
cezası verilir.



KVK Kanun’un 17. maddesi : Kişisel verilerin silinmemesi veya anonim hale getirilmemesi
halinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

2. İdari Para Cezaları:


Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5.000 TL ila 100.000 TL,



Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenlere 15.000 TL ila 1.000.000 TL,



Kişisel Verileri Koruma Kurul kararını yerine getirmeyenlere 25.000 TL ila 1.000.000 TL ve



Veri Sorumluları Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenlere
20.000 TL ila 1.000.000 TL kadar idari para cezası verilir.

3. Tazminat:
Veri sorumlusu ile veri işleyen kişi (veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel
verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi) müştereken kişisel veri sahibine maddi ve manevi tazminat
ödemek zorunda kalabilirler.
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