
 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında Temel 

Kavramlar ve Yapılması Gerekli İşler 

Temel Kavramlar 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin 

her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir  

olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle 

ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini 

ifade eder. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel veriler ilk elde edildikten imha 

edilmesine kadar olan süreçte gerçekleştirilen her türlü faaliyet Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verilerin 

işlenmesi sayılmaktadır. 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 

hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi 

gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem 

Veri Sorumluları Sicili (VERBİS): Veri sorumlularının kayıt olmak 

zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan 

ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kurulun 

gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları 

Siciline kaydolmaları zorunludur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’nun 16. maddesine göre gerçekleştirilen bir 

işlemdir. 

 



Veri Sorumluları siciline kayıt tarihleri: 

 

- 31.03.2020 tarihi itibarıyla; 

Yıllık çalışan sayısı 50’den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 

milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri 

işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, 

 

- 2020 yılının başlaması itibarıyla; 

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 

milyon TL’den çok olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri 

işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, Kayıt İşlemlerini 

Tamamlamak Zorundadır. 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında 

Uyum İçin Şirketlerin Yapması Gerekenler Adım Adım Şöyledir. 

1. Ekip Kurulması Gerekmektedir. 

KVKK kapsamındaki uyum faaliyetlerini ve veri işleme faaliyetlerini 

yürütmek için ekip/birim/kişi görevlendirilmesi yapılmalıdır. 

2. Veri Analizi Yapılmalıdır.  

Şirket bünyesindeki her türlü kişisel verilerinin analizi yapılması 

işidir. Bu analiz kapsamında öncelikle işlenen kişisel verilerin 

niteliğinin tespit edilmesi, sonrasında da kişisel verilerin elde edilmesi, 

kaydedilmesi, kullanımının engellenmesi, silinmesi, yok edilmesi, 

anonim hale getirilmesi, aktarılması, güncellenmesi, saklanması, 

depolanması, değiştirilmesi, açıklanması, devralınması, 

sınıflandırılması gibi kişisel veri işlemeye ilişkin tüm aşamaların tek 

tek tespit edilmesi gerekmektedir. 



 

3. Teknik Tedbirlerin Alınması Gerekmektedir. 

Teknik tedbirlerin alınması, teknolojik donanımların sağlanması 

gerekmektedir. Alınacak tedbirler bilgi güvenliğinin gizlilik, 

bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleriyle uyumlu olmalıdır. 

Görevlendirilen kişi/kişiler, kişisel verinin uygun şartlarda işlenmesi, 

depolanması ve muhafazasını yerine getirme kapsamındaki 

çalışmalardır. 

4. Envanter Hazırlanmalıdır.  

İşletmeler yükümlülüklerini yerine getirebilmek için envanter 

kapsamında aydınlatma metinleri ile kişisel veri saklama ve imha 

politikası hazırlanmalıdırlar. 

5. Dokümantasyon Hazırlanmalıdır.  

Hazırlanacak olan kişisel veri işleme envanteri doğrultusunda gerekli 

dokümantasyon işlemlerinin yapılmasıdır. 

6. Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) Kaydı Yapılmalıdır. 

Yapılan hazırlıklar (envanter) kapsamında Veri Sorumluları Sicil 

Bilgi Sistemine kayıt yapmaları gerekmektedir. Bu işlem 

için www.kvkk.gov.tr adresindeki https://verbis.kvkk.gov.tr/ 

adresinden kayıt ve giriş yapılmalıdır. 

7. Farkındalık Faaliyetleri Yapılmalıdır. 

İşletme bünyesindeki tüm çalışanlarda kişisel veri kapsamda 

farkındalık oluşmasını sağlayacak şirket içi eğitimler verilmesi 

gerekmektedir. 

http://www.kvkk.gov.re/
https://verbis.kvkk.gov.tr/
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