
HOŞGELDİNİZ

KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI



KVKK Hakkında Yasal Düzenlemeler
"Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması Hakkı" 12 Eylül 2010 tarihinde Anayasa’nın 20.

Maddesi ilave bir madde eklenerek Anayasal güvenceye kavuştur.

• 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

işlenebileceği kişisel verilerin nasıl korunacağına ilişkin esas ve usullerin kanunla

düzenleneceği ifade edilmiştir.



KVKK Hakkında Yasal Düzenlemeler
Anayasanın 20. maddesinin 3. fıkrasında, kişisel verilerin ancak bireyin açık rızası veya kanunda

öngörülen hallerde işlenebileceği, kişisel verilerin nasıl korunacağına ilişkin esas ve usullerin

kanunla düzenleneceği ifade edilmiştir.

7 Nisan 2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

"6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" çıkarılmıştır.



6698 Sayılı KVK Kanunun Amacı nedir?

 Özel hayatın gizliliği kapsamında kişilerin temel hak ve

özgürlüklerini korur.

 Kişisel verileri işleyenlerin uyacakları usul, esaslar ve

yükümlülükler belirlenmiştir.



6698 Sayılı Kanunun Kapsamı

 Gerçek Kişiler

 Otomatik yolla veri işleyenler

 Veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik

olmayan yolla veri işleyenler

 Kısmen otomatik yolla veri işleyenler



Kişisel Veri Nedir?

6698 Sayılı KVK Kanununda belirtildiği şekli ile "Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye
ilişkin her türlü bilgi" olarak ifade edilmiştir.

• İsim, Soy İsim, Anne-Baba Adı

• Kimlik No, Pasaport No, Ehliyet No, Telefon No,

• Özgeçmiş, Meslek Bilgisi, Medeni Durumu,

• Adres, E-Posta Adresi,



Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

Öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek
nitelikteki verilerdir.

• Irk, Etnik Köken, Siyasi Düşünce, Felsefi İnanç,

• Dernek, Vakıf, Sendika Üyeliği

• Dini, Mezhebi veya Diğer İnançları

• Kılık ve Kıyafeti, Sağlığı, Cinsel Hayatı

• Ceza Mahkumiyeti ve Tedbirleri, Biyometrik ve Genetik Veriler



Veri İşleme, Veri Sorumlusu, Veri İşleyen



Açık Rıza Nedir?
6698 Sayılı KVK Kanununda belirtildiği şekli ile "Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye

dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza" olarak ifade edilmiştir.

Bilgilendirmeye Dayanma

- Verilen hangi amaçla 
işleneceği açıkça belirtilmeli,

- Aydınlatma yükümlülüğü 

yerine getirilmeli.

Belirli Bir Konuya İlişkin 
Olma

- Genel nitelikle olmamalı,
- Belirli bir konu için 

verilmeli.

Özgür İradeyle Açıklanmış 
Olma

- Ön şart sunulmamalı,
- Özgür bir irade beyanı 

olmalı.



Açık Rıza Gerektirmeyen Durumlar
• Kanunda ön görülmüş olma (Vergi Kanunları, İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vb.)

Örnek: Çalışana ait özlük bilgilerinin kanun gereği tutulması.
• Fiili imkansızlık

Örnek: Bilinci kapalı kişinin kişisel sağlık bilgisi. Kaçırılan ya da kayıp kişinin konum bilgisi.
• Sözleşme kurulması/ifasıyla ilgili gerekli olma, (İş Akdi, Satış Sözleşmesi, Taşıma Sözleşmesi, Eser

Sözleşmesi vb.)
Örnek: Teslimat yapılması için şirketin adres bilgilerinin kaydedilmesi.

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü (Mali Denetimler, Güvenlik Mevzuatı)
Örnek: Özel Denetimlerde bilgi paylaşılması.

• Veri sahibinin alenileştirmiş olması (İlgili kişinin kendisine ait bilgileri kamunun bilgisine sunması)
Örnek: Evini satmak isteyen kişinin, satış ilanında iletişim bilgisine yer vermesi.

• Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunluluk (Dava açılması, tescil işlemleri, her türlü 

tapu işlemi vb. işlerde kullanılması zorunlu veriler.)

Örnek: İşten ayrılan bir çalışana ait gerekli bilgilerin dava zaman aşımı boyunca saklanması.

• Veri sorumlusunun meşru menfaati. (İlgili kişinin temel haklarına zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması halinde veri işlenmesi)

Örnek: Çalışan bağlılığını artıran ödül ve prim uygulanması amacıyla veri işlenmesi.

Kişisel verilerin işlenme şartları, yani hukuka uygunluk halleri, Kanunda sayma yoluyla belirlenmiş olup, bu şartlar genişletilemez.

Kaynak: https://kvkk.gov.tr/ - Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Rehberi

https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/8c90423f-97ea-4d81-a7c1-ace74295c2b8.pdf


Kişisel Veri Envanteri Nedir?
30.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin

4. maddesi 1. fıkrası (h) bendinde belirtildiği üzere;

"Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel

veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri

kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek

oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami

muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve

veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,"

ifade eder.



Bizim için bir yükümlülük müdür?
30.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin

5. maddesi 1. fıkrası (ç) bendinde belirtildiği üzere;

Sicile kayıtla yükümlü olan veri sorumluları, Kişisel Veri İşleme

Envanteri hazırlamakla yükümlüdür. Sicil başvurularında Sicile

açıklanacak bilgiler Kişisel Veri İşleme Envanterine dayalı olarak

hazırlanır.

Kaynak: https://kvkk.gov.tr/ Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi

file:///C:/Users/Asus/Downloads/14a17049-71da-4417-a07b-961f75a0070e.PDF


ARMANI

PRESENTATION

İçeriğinde neler yer almalıdır?

Veri Kategorisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Aktarılan Alıcı / Alıcı Grupları

Veri Konusu Kişi Grupları

Kişisel Verileri İşledikleri amaçlar için gerekli olan

azami muhafaza edilme süresi, 

Yabancı Ülkelere Aktarımı Öngörülen Kişisel Veriler

Veri Güvenliğine İlişkin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler



ARMANI

PRESENTATION

Ne İşe Yarar?

14

Kanuna aykırı bir kişisel veri işleme durumu olup

olmadığının kolayca tespitini sağlamaya,01

Kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanuna uyumu ile

ilgili veri sorumlusunun bir tür kendi kendini

denetlemesini sağlar.

02



ARMANI

PRESENTATION

Faydaları nelerdir?

15

1

4

5

2

İlgili Kişi Başvurularının

Yanıtlanmasında

Sözleşme Hazırlanma

Esnasında3

6

Açık Rızanın Kapsamının

belirlenmesinde
İlgili Politika ve 

Dokümanları Hazırlamada

VERBİS Bildirimi

Yaparken

1

2

3

4

5

6
Aydınlatma Beyanları

Hazırlamada



ARMANI

PRESENTATION

VERBİS SİCİLİNE KAYIT TARİHLERİ

16

1

2



TEŞEKKÜR EDERİM
Excel tablosu ve uygulamalar 

ile devam ediyoruz.

bturidi@bartin.edu.tr

Kaynak: kvkk.gov.tr

mailto:bturidi@bartin.edu.tr

