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03.06.2020 

 

Sayın İlgili,  

 

İşbu bilgi notu; 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki 

bazı temel konularda farkındalık oluşturulması ve bilgilendirilmesi amacıyla Kişisel 

Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından 12.05.2020 tarihinde yayımlanan “6698 

Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar” adlı 

doküman ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.  

 

1. Bilgisayarda bazı kişisel veriler sadece depolama amacıyla dosya halinde 

tutulmakta ise, bu durumda kişisel veri işlenmiş sayılır mı? 

 

Sadece depolama amacıyla dosya halinde bilgisayarda kişisel verilerin tutulması 

da kişisel veri işleme kapsamındadır.  

 

Kanun’un 3. maddesinde kişisel verilerin işlenmesi; “kişisel verilerin tamamen 

veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak 

kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, 

muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 

aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da 

kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” 

olarak tanımlanmıştır. Buna göre, kişisel veriler sadece depolama amacıyla 

dosya halinde tutulsa ve üzerinde başkaca bir işlem yapılmasa bile kişisel 

verilerin işlenmesi olarak değerlendirilecek ve bu faaliyet de Kanun kapsamında 

kabul edilecektir. 

 

2. Bir şirket, veri sorumlusu olarak kimi belirlemelidir?  

 

Bir tüzel kişinin bir “veri sorumlusu” belirlemesi gibi bir durum söz konusu değildir. 

Zira tüzel kişilikte veri sorumlusu, tüzel kişiliğin bizzat kendisidir.  

 

Kanunda veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını 

belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan 

gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Ayrıca Veri Sorumluları Sicili 

Hakkında Yönetmeliği’nin 11. maddesinde tüzel kişilerde veri sorumlusunun, 

tüzel kişiliğin kendisi olduğu, tüzel kişiliğin Kanun’un uygulanması bakımından bir 

veya birden fazla kişiyi görevlendirebileceği, bu görevlendirmenin tüzel 

kişiliğin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı belirtilmiştir. 
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3. Bir şirketler topluluğuna bağlı her bir şirket ayrıca veri sorumlusu sayılır 

mı? 

 

Kanun’da veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını 

belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan 

gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Buna göre, veri sorumlusu statüsüne 

sahip olunup olunmadığını belirleyebilmek için bu üç unsurun varlığına bakmak 

gerekmektedir. Bağlı şirketlerin her biri, kişisel veri işleme amaç ve 

vasıtalarını kendileri belirliyorsa ve bir veri kayıt sisteminin kurulmasından 

ve yönetilmesinden sorumlularsa, Kanun’a göre veri sorumlusu statüsüne 

sahip olacaklardır. 

 

4. Bir şirketin çalışanları veya birimleri veri işleyen midir?  

 

Bir şirketin çalışanları veya alt birimleri “veri işleyen” değildir. Kanun’da “veri 

işleyen”; veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri 

işleyen gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Veri işleyen mutlaka veri 

sorumlusunun bünyesi dışında olmalıdır. Bu nedenle şirket çalışanları veya 

şirketin kişisel veri işlemekte olan ilgili birimi, veri işleyen olarak nitelendirilemez.  

 

Örneğin; bir şirket, çağrı merkezi hizmetini kendi çalışanları veya birimi ile değil 

de dışarıdan hizmet alımı yoluyla başka bir firma ile sözleşme yapmak suretiyle 

karşılamaktadır. Bu durumda şirket veri sorumlusu iken, şirket adına çağrı 

merkezi hizmeti sunan firma da veri işleyendir. Çağrı merkezi hizmeti veren firma, 

çağrı merkezini telefonla arayan kişilerin kişisel verilerini kendisi adına değil bu 

hizmet kapsamında şirket adına işlemekte olup veri işleyen statüsündedir. 

 

5. Bir gerçek veya tüzel kişi hem veri sorumlusu hem de veri işleyen olabilir 

mi? 

 

Bir gerçek veya tüzel kişi hem veri sorumlusu hem de veri işleyen olabilir. Veri 

sorumlusu ve veri işleyen sıfatı, veri işleme faaliyetinin niteliğine göre ilgili 

tarafı tanımlamaktadır. Örneğin, bir çağrı merkezi şirketi kendi personeliyle ilgili 

tuttuğu verilere ilişkin olarak veri sorumlusu sayılırken, müşterisi olan şirketlere 

ilişkin tuttuğu veriler bakımından veri işleyen olarak kabul edilecektir. Dolayısıyla, 

herhangi bir gerçek veya tüzel kişi yürüttüğü farklı faaliyetleri nedeniyle aynı 

zamanda hem veri sorumlusu hem de veri işleyen olabilir. 
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6. Bir şirket, imzaladığı bir sözleşme kapsamında veri işleyenden hizmet 

almaktadır. Veri işleyen tarafından bir ihlal gerçekleştirilmesi halinde 

Kanun’a göre sorumluluk kimde olacaktır?  

 

Bir veri ihlali olması halinde Kanun, sorumluluğu veri sorumlusuna 

yüklemiştir. Kanunda veri işleyen; veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak 

onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. 

Buna göre veri işleyen, veri sorumlusu adına, ondan aldığı yetki ve talimata göre 

kişisel veri işlemektedir.  

 

Kanun’un 12. maddesine göre; veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka 

bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen 

tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. Veri 

sorumlusunun, bu ihlalin veri işleyen tarafından gerçekleştirildiğini tespit 

etmesi durumunda, aralarındaki sözleşme gereği ihlalin veri işleyeni 

ilgilendiren kısmı ile ilgili olarak veri işleyene rücu edebilmesi mümkündür.  

 

Örneğin; veri sorumlusu bir şirketin muhasebe kayıtlarını herhangi bir muhasebe 

şirketi tutuyorsa, söz konusu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak Kanun’da 

belirtilen tedbirlerin alınması hususunda veri sorumlusu şirket, muhasebe 

şirketiyle birlikte müştereken sorumlu olacaktır. Ancak veri sorumlusu şirketin 

çalışanlarına ait kayıtlarla ilgili olarak veri işleyen konumundaki muhasebe şirketi 

dâhilinde bir ihlal gerçekleşirse bu ihlal ile ilgili sorumluluk veri sorumlusu olan 

şirkete ait olmakla birlikte, veri sorumlusu şirket muhasebe şirketine rücu 

edebilecektir. 

 

7. Açık rıza metinlerinin ne kadar süre saklanması gerekmektedir? 

 

İlgili mevzuatta bu konu hakkında herhangi bir süre ya da şekil şartı 

öngörülmemiştir.  

 

Açık rızanın hukuka uygun şekilde alınıp alınmadığının ispatı veri sorumlusuna 

ait olduğu için, açık rıza metninin herhangi bir mağduriyete sebep olmayacak 

şekilde ve sürede saklanması veri sorumlusu için önemlidir. Dolayısıyla da açık 

rıza metinlerinin ne kadar süre saklanacağını veri sorumlusu makul bir süre olmak 

koşuluyla kendisi belirlemelidir. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

4 
 

8. Bir alışveriş sırasında “kişisel verilerimin işlenmesini ve paylaşılmasını 

kabul ediyorum” şeklinde rıza alınarak kişisel verilerin işlenmesi Kanun’a 

uygun mudur?  

 

Bir alışveriş sırasında “kişisel verilerimin işlenmesini ve paylaşılmasını kabul 

ediyorum” şeklinde rıza alınarak kişisel verilerin işlenmesi Kanun’a uygun 

değildir. Kanun’un 3. maddesinde “açık rıza”; belirli bir konuya ilişkin, 

bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza olarak tanımlanmıştır. 

Buna göre, eğer kişisel veri işlerken açık rıza almak gerekiyorsa, alınan açık 

rızanın bu üç unsuru da içermesi gerekmektedir. Bu üç unsurdan herhangi birinin 

eksik olması halinde açık rızanın varlığından bahsedilemeyecektir.  

 

“Tüm kişisel verilerimin işlenmesine ve paylaşılmasına izin veriyorum” şeklinde 

verilen açık rıza belirli bir konuya ilişkin olmayıp hangi verilerin işleneceği ve 

kimlerle paylaşılacağı konusu da net olmadığından açık rıza olarak 

değerlendirilmeyecektir. 

 

9. Kişisel veriler ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş ise veri 

sorumlusu bu kişisel verileri herhangi bir amaçla işleyebilir mi?  

 

Kişisel veriler ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olsa bile veri 

sorumlusu, bu kişisel verileri herhangi bir amaçla işleyemez. Veri sorumlusunca, 

ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerinin işlenebilmesi için, 

verilerin ait olduğu kişi tarafından hangi amaçla alenileştirildiğini değerlendirmek 

gerekir. İlgili kişinin kendisi tarafından kişisel verilerinin alenileştirilmesi, bu 

verilerin isteyen herkes tarafından alenileştirme amacından farklı bir 

amaçla işlenebileceği anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla, ilgili kişinin 

kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel veriler, sadece ilgili kişinin alenileştirme 

amacı doğrultusunda işlenebilecektir.  

 

Örneğin, bir internet sitesi aracılığıyla aracını satışa çıkaran bir kişinin bu sitede 

paylaşmış olduğu iletişim bilgileri sadece aracı satın almak veya bu ilanla ilgili 

bilgi almak amacı ile kullanılabilir. Bu kişisel verilerin, bunun dışında bir amaçla 

kullanılması Kanun’un 4. maddesine aykırılık teşkil edecektir. 

 

10. İlgili kişinin, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etmesi 

halinde veri sorumluları, bu talebi her koşulda yerine getirmeli midir?  

 

İlgili kişinin, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etmesi halinde 

veri sorumluları, bu talebi her koşulda yerine getirmek zorunda değildir. Kanun’un 
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7. maddesinde, Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin resen 

veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinmesi veya yok 

edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.  

 

Ayrıca Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi 

Hakkında Yönetmeliği’nin 12. maddesinde, kişisel verileri işleme şartlarının 

tamamı ortadan kalkmışsa; veri sorumlusunun en geç otuz gün içinde bu kişisel 

verileri silmesi, yok etmesi veya anonim hale getirmesi ve ilgili kişiye bilgi vermesi 

gerektiği, eğer bu kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa üçüncü kişilerin de 

gerekli işlemlerin yapılmasını temin etmesi gerektiği, işleme şartlarının tamamı 

ortadan kalkmamışsa bu talebin en geç otuz gün içinde gerekçesi açıklanarak 

yazılı veya elektronik ortamda verilecek cevap ile reddedilebileceği hükümleri yer 

almaktadır. 

 

Dolayısıyla ilgili kişinin, kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesini 

talep etmesi halinde veri sorumlusu, öncelikle kişisel verileri işleme 

şartlarının tamamının ortadan kalkıp kalkmadığına bakmalı, herhangi bir 

işleme şartı bulunmuyorsa silinmeli, yok edilmeli veya anonim hâle getirilmelidir. 

 

11. İlgili kişinin açık rızası olsa da yurt dışına veri aktarımında taahhütname 

gerekir mi? 

 

İlgili kişinin açık rızasının olması durumunda taahhütname imzalanmasına gerek 

yoktur, yurtdışına aktarım yapılabilir. Açık rıza olmaması durumundaysa, 

Kanun’un 9. maddesi hükümlerine göre aktarım yapılmalıdır. 

 

12. Müşterilere yönelik aydınlatma metni ile açık rıza metni aynı başlık altında 

sunulabilir mi?  

 

Kanun’un 10. maddesine göre aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verinin ilgili 

kişiden elde edilmesi sırasında yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür. Açık 

rıza veya diğer kişisel veri işleme şartlarından hangisine dayalı olarak kişisel veri 

işlenirse işlensin aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmelidir. Kanun’un 5. ve 6. 

maddesinde sayılan açık rıza şartı haricindeki işleme şartlarından herhangi birine 

dayalı olarak kişisel veri işleniyorsa sadece aydınlatma yükümlülüğü yerine 

getirilmeli, ilgili kişilere ayrıca açık rıza metni sunulmamalıdır.  

 

Ancak, söz konusu diğer işleme şartlarından herhangi biri bulunmamasına 

rağmen kişisel veriler işlenmek isteniyorsa bu durumda ilgili kişinin hem 
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aydınlatılması hem de açık rızasının alınması gerekmektedir. Örneğin; bir otel, 

müşterilerine daha sonraki dönemlerde reklam amaçlı ticari elektronik ileti 

göndermek istiyorsa, hem işlediği kişisel veriler için ilgili kişiyi aydınlatması hem 

de ticari elektronik iletiler için ilgili kişinin açık rızasını alması gerekmektedir. Buna 

göre, otelin hem aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğinin ispatı için ilgili 

kişiden “bilgi edindiğine” dair imza alması hem de söz konusu kişisel verilerin 

işleme şartının açık rıza olması dolayısıyla ayrıca açık rıza metni ile onay alması 

mümkündür.  

 

Bu durumda, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul 

ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 5. maddesine göre “Kişisel veri işleme faaliyetinin 

açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma yükümlülüğü 

ve açık rıza alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi” gerekmektedir.  

 

Buna göre, aydınlatma ve açık rıza bir metin aracılığıyla gerçekleştiriliyorsa 

bu metinlerin farklı sayfalarda olması önerilmektedir. Eğer aynı sayfada 

olması isteniyorsa, her iki metnin farklı başlıklar altında olması ve açık rıza 

verilmesine yönelik ayrı bir bölümün de yer alması gerekmektedir.  

 

Öte yandan, aydınlatma ve açık rıza metinlerinin birbiri içerisine girmeyecek 

şekilde hazırlanması gerekmektedir. Eğer veri sorumlusunun ispatı için ilgili 

kişiden imza alınıyorsa veya işaretleme yapılması isteniyorsa, her ikisi için tek 

imza veya onay alınması yöntemi değil ayrı ayrı imza veya onay alınması yöntemi 

kullanılmalıdır. 

 

13. “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” şartına dayalı olarak kişisel veri 

işleniyorsa yine de aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmeli mi?  

 

Kişisel veriler hangi işleme şartına dayanarak işlenirse işlensin, yine de 

aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmelidir.  

 

“Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, Kanun’da sayılan kişisel veri işleme 

şartlarından birisidir. Aydınlatma yükümlülüğü ise işleme şartı ne olursa olsun tüm 

kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında yerine getirilmesi gereken bir 

yükümlülüktür.  

 

Bu nedenle, kişisel veri işleme faaliyeti kanunlarda açıkça öngörülse bile 

veri sorumlusunca ilgili kişilere yönelik aydınlatma yükümlülüğü yerine 

getirilmelidir. 

 



 
 
 
 
 
 
 

7 
 

14. Bir çağrı merkezi, arayan kişileri bir web sayfası linkine yönlendirerek 

katmanlı aydınlatma gerçekleştirmektedir. Bu şekilde aydınlatma 

yükümlülüğü yerine getirilmiş kabul edilir mi?  

 

Katmanlı aydınlatma yapılması; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili 

kişiye, kişisel veri işlenmesi konusunda kısa, anlaşılır, açık ve sade bir 

yöntemle bilgilendirilme yapılması, Kanun’da aydınlatma yükümlülüğü 

kapsamında verilmesi gereken diğer bilgiler için, ilgili kişinin bu 

bilgilendirmeden sonra erişerek okuyabileceği bir ortama yönlendirilmesi 

anlamına gelmektedir.  

 

Dolayısıyla, ilgili kişinin doğrudan bir linke yönlendirilmesi katmanlı 

aydınlatma yapılması anlamına gelmemektedir. Örneğin, telefondaki ilgili 

kişiye kısa, anlaşılır, sade bir ön aydınlatma (bilgilendirme) yaptıktan sonra o 

kişiyi aydınlatma metninin yer aldığı linke yönlendirmek daha uygun bir 

yöntemdir. 

 

Saygılarımızla, 

 

Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu 


