


KVKK NEDİR?
KVKK , Kişisel Verilerin    
Korunması Kanunu anlamına
gelmektedir. Avrupa’da 1980 
ve devamı yıllarından beri var 
olan     kanun      günümüze     
kadar gelişerek   ilerlemiş,
ülkemizde ise son yıllarda 
uygulanmaya   başlanmıştır.

KVKK   uyum    süreci ,  Avru-
pa’da olduğu gibi  ülkemizde 
de ayrı  bir  uzmanlık konusu 
olarak   hukuk     dünyasında 
kendisine yer bulmuştur.

Günümüz dünyasın da               
şirketler çalışanlarına ve 
müştelerine ait her türlü 
kişisel veriyi iş hayatının 
bir gereği olarak kayıt    
altına almakta farkında 

olarak veya  olmayarak 
diğer şirketler ile  pay-
laşmakta , istediği süre 
zarfınca verileri saklayarak           
veriler üzerinde birçok 
işlem yapmaktadır. Anılan 
kanun, tüm bu süreçte kişisel                             
verilerin geçtiği bu aşama-
ları ortadan kaldırmak yerine, 
sürecin hukuka uygun halde 
ilerlemesini sağlamaktadır.

Kanun  esasen  gerçek  kişi  
olan şirket   çalışanına   veya  
şirket müşterisine   ait    tüm        
kişisel bilgilerin korunmasını             
sağlayarak   şirket  ile  
çalışan / müşteri arasında ki   
ilişkiyi  düzenlemektedir.

Yapılması ve yapılmaması 
gerekenleri       açıklayan     
KVKK ,şirketler için birçok 
yükümlülüğe yer vermiştir.



 

KİŞİSEL VERİ NEDİR?
Kişisel veri gerçek bir kişiye ait belirli veya 
belirlenebilir her türlü bilgi anlamına gelmektedir.
Her türlü bilgi ifadesi son derece  geniş olup, gerçek kişinin ;   adı,  soyadı, 
doğum tarihi ve doğum yeri gibi  bireyin sadece kimliğini ortaya    koyan 
bilgiler değil ; telefon numarası  , motorlu taşıt plakası  ,  sosyal    güvenlik 
numarası, pasaport numarası, özgeçmişi, resim, görüntü ve ses  kayıtları, 
parmak izleri, IP adresi, e-posta adresi , hobileri,   tercihleri  ,   etkileşimde 
bulunduğu kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri , özgeçmişler, 
bordro, fatura, banka dekontları ,  kredi kartı  ekstreleri  ,  nüfus    cüzdanı 
fotokopiler,  mektuplar,  davet yazıları  ,  müşteri şikâyet raporları, çalışan 
performans  değerlendirme  raporları , mülakat değerlendirme raporları, 
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 bilgileri ile 
biyometrik ve genetik bilgileri  gibi  kişiyi  doğrudan  veya  dolaylı  olarak 
belirlenebilir kılan tüm veriler, kişisel veri olarak kabul edilmektedir.



KANUNA KİMLER UYMAK ZORUNDA?

KANUNA UYMAK NEDEN ZORUNLU?

VERBİS’E KAYIT ZORUNLULUĞU

Kişisel         Verilerin        Korunması
Kanunu’na  tüm  şirketlerin  uyması 
zorunludur. 

Çalışan  sayısı  ,   şirket  türü   ve  
faaliyet   alanı      farketmeksizin    
tüm    şirketler  KVKK ‘ya uymak    
ile yükümlüdür.  Kişisel Verilerin 
Korunması  Kanunu  1 çalışanı olan 
şirket  ile 1000 çalışanı olan  şirket 
arasında ayrım yapmamaktadır.

Kanun gereği yükümlülüklerini    
yerine    getirmeyen    şirketler    için 
Kişisel    Verileri    Koruma     Kurulu 
5.000  TL  ‘  den    1.000.000 TL ‘ ye
kadar   idari   para    cezası 
uygulamaktadır.

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok 
veya yıllık mali bilanço toplamı 25 
milyon TL’den çok olan şirketler 

SİSTEME SON KAYIT TARİHİ
31 ARALIK 2019

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve 
yıllık mali bilanço toplamı 25 
milyon TL’den az olan şirketler 

SİSTEME SON KAYIT TARİHİ
31 MART 2020

Not: Yukarıdaki  tarihler  sadece 
VERBİS kaydı ile  ilgidir. VERBİS  
kaydı  dışında   kalan  KKVK ’ ya
dair  yükümlülükler  ,  şirketler  
için  devam  etmektedir.

VERBİS, Veri Sorumluları  Sicil  Bilgi 
Sistemi  anlamına   gelmektedir. 
KVKK anlamında tüm  şirketler  veri             
sorumlusu  anlamına  gelmekte   ve 
aşağıdaki şartları sağlayan şirketler     
VERBİS    sistemine    kayıt     olmak   
zorundadır.



UNİDATA İLE UYUM SÜRECİ AŞAMALARI

SIK SORULAN SORULAR

BİZ  KİMİZ?

Unidata   Danışmanlık olarak  , KVKK   Uyum   Süreci  üzerine   uzman ve         
tecrübeli   profesyonellerimiz , bilişim  ve  internet  hukukçularımız  ve  iş 
süreçleri  analistlerimiz ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u 
kapsamında  sizlere hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Hizmet verdiğimiz bu süreç ile şirketinizin KVKK kapsamında idari para cezası                      
almasının  önüne geçiyoruz.

Unidata Danışmanlık olarak , başta Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye ’nin 
birçok farklı bölgesinde farklı  sektörlerdeki şirketlere 10 kişilik ekibimiz ile 
KVKK hizmeti   vermekteyiz.

Tüm enerji, bilgi ve birikimini KVKK Uyum Sürecine veren ekibimiz ile süreç 
bittikten sonra da denetleme faaliyeti ile yanınızda olmaya devam etmekteyiz.

1 - KVKK ve Uyum Süreci Toplantısı
2 - Kişisel Veri Envanteri Oluşturulması
3 - Aydınlatma Metni ,  Açık Rıza Metni  , Gizlilik Politikası ,  Çerez  Politikası ,    
      Başvuru Formu , KVKK Politikası , İmha Politikası ve Ticari Elektronik  İleti 
      Onayı Hazırlanması
4 - VERBİS Kaydı 
5 - Şirkete Ait Tüm Sözleşmelerin KVKK Anlamında Revize Edilmesi
6 - Yönetici ve Personel Olmak Üzere 2 ayrı Farkındalık Eğitimi
7 - KVK Kurulu’nun Değişiklikleriyle Devamlı Danışmanlık

Unidata  Danışmanlık   olarak ,  şirketinizin 3 ile 5 ay  arasında değişen   bir   
zaman  diliminde    KVKK   Uyum  Sürecini  tamamlamasını  sağlamaktayız. 
Unidata  Danışmanlık olarak  , Uyum  Süreci   sonrasında  da  aylık denetimler 
ile yanınızda  olarak  ile şirketinizi idari para cezalarından koruyoruz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Şikâyet Üzerine veya Resen İnceleme Yapabilir mi? 

Kurul , ilgili  Kanun  tarafından yetkilendirilmiş  karar  organıdır. Kurul , 
şikâyet  üzerine  veya  ihlal  iddiasını  ihbar yolu ile  öğrenmesi halinde 
şikâyete  ihtiyaç  duymadan  gerekli  incelemeyi yapabilir. Kurul, tespit 
ettiği  hukuka  aykırılıkların  şirketiniz  tarafından  giderilmesine  karar 
vererek, kararı ilgililere tebliğ eder.



İhbar üzerine veya resen inceleme yapan Kurul, Kanun’a aykırı bir durum 
gördüğünde nasıl bir yol izlemektedir?

Kanun’a aykırılığı gören Kurul, ilgili aykırılığın giderilmesi için şirkete 30 günlük 
süre vermektedir.

KVKK Uyum Süreci her şirketin bir kereye mahsus tabi tutulduğu bir süreçtir. 
Süreç bittikten sonra ise cezalardan korunmak için güncel kalmak , Unidata tarafından uygulanan 
denetimlere uymak ve aldığı eğitimler ile kişisel veri güvenliğine uygun hareket etmesi yeterlidir.

Şirketler dışında kimler KVKK ‘ ya uymak zorundadır?

Şirketler dışında anılan Kanun’a uymak zorunda olanlar;

Oteller, Hastaneler, Avukatlık Büroları, Online Alışveriş Siteleri, Ajanslar, Bankalar, Sigorta 
Şirketleri, Dershaneler vb. kuruluşların tümü KVKK ‘ya uymak zorundadır. Yani bir gerçek 
kişi ile etkileşim içine geçen tüm kuruluşlar KVKK ‘ ya uymak zorundadır.

KVKK Uyum Süreci şirketime iş yükü yoğunluğu yaratır mı?

Unidata Danışmanlık olarak süreç içinde şirketinizin iş yükünü hafifleterek işin zor 
kısmını üstlenen şirketimiz, iş planına sadık kalarak süreci zamanında tamamlamaktadır.

KVKK Uyum Süreci şirket içinde nasıl organize ediliyor?

Şirket için de KVKK uyum ekibi oluşturulmasını sağlayan Unidata Danışmanlık, uyum ekibi 
ile birebir çalışarak süreci tam vaktinde tamamlamaktadır.

50’den az personelim olmasına rağmen KVKK ‘ ya uymak zorunda mıyım?

Evet, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uymak zorundasınız.Öncelikle personel sayısı 
açısından KVKK herhangi bir asgari sınır öngörmemiştir. Dolayısıyla  şirketinizdeki toplam 
personel sayısı 10 bile olsa şirketiniz  bu 10 personeli için KVKK ‘ ya uymak zorundadır. 
Daha sonra ise internet siteniz  üzerinden veya fiziksel olarak etkileşim içinde olduğunuz 
müşterileriniz açısından KVKK ‘ ya uymak zorundasınız. Önemli olan şirketinizin personel 
sayısı değil, şirketinizin elde ettiği kişisel veri yoğunluğudur. Dolayısı ile 1 personeli olan bir 
şirket bile KVKK ‘ya uymak zorundadır.
Online Alışveriş Sitesi üzerinden 5 kişilik bir personel grubu ile çalışan şirket, personel sayısı 
50 olan bir şirketten daha çok kişisel veriye temas ediyor olabilir.

KVKK Uyum Süreci süreklilik gerektiren bir hizmet midir?



CEZALAR

KVKK  anlamında  yaptırımlar  ikiye  ayrılmıştır.  TCK (Türk Ceza Kanunu) anlamında   ve   KVKK (Kişisel Veril-
erin Korunması Kanunu) anlamında olmak üzere iki ayrı koldan yaptırım düzenlenmiştir.

TCK  kapsamında  135. i le 140.  maddeler arasında suçlar  düzenlenmiş   ve  
1 yı ldan 4 yıla kadar hapis cezası tehlikesi vardır.

KVKK anlamında ise Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun idari para cezası yaptırımı vardır. 
Bu idari para cezası 5.000 TL  - 1.000.000 TL arasındadır.

Kurul Tarafından Yayınlanan Bazı Örnek Cezalar

1- Kurul  tarafından , spor salonunda parmak izi kullanımının zorunlu  tutulması sebebiyle     
    30.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.

2- Kurul  tarafından ,  gerçek  bir  kişiye  ait  sağlık   raporunun  hastane   tarafından 
     yayınlanması sebebiyle  Kanun’un  18. maddesi  gereği idari para cezası uygulanmıştır.

3- Kurul  tarafından , bir  yatırım şirketinin  ,  vatandaşı  izinsiz  reklam amaçlı  aramasına  
     ilişkin firmaya 75.000 TL İdari para cezası uygulanmıştır.

4- Kurul  tarafından ,  Facebook ’  a   veri   ihlali    sebebiyle    1.650.000  TL   idari     para    
     cezası   uygulanmıştır. 

5- Kurul  tarafından , otel  zinciri  olan  Marriott International Inc. hakkında 1.450.000   TL  
     idari para cezası uygulanmıştır.

6- Kurul  tarafından, Türkiye’nin büyük bankalarından birisine  istenmeyen bilgi  paylaşımı
     sebebiyle 30.000 TL ceza kesmiştir.

     Detaylı bilgi alabilmek için için www.unidata360.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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