
Kişisel Verileri Koruma Kanunu 

KVKK 

Kişisel Verilerin               

Korunması Kanunu 

Uzun yıllardır tasarı halinde 

bekleyen ve 7 Nisan 2016 

tarihinde yayımlanarak yü-

rürlüğe giren „6698 Sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu‟, kişisel verilerin 

işlenmesinde başta özel ha-

yatın gizliliği olmak üzere 

kişilerin temel hak ve özgür-

lüklerini korumak ve kişisel 

verileri işleyen gerçek ve 

tüzel kişilerin yükümlülükleri 

ile uyacakları kuralları dü-

zenleme amacını taşımakta-

dır. 

Kanun‟da belirtilen istisnalar 

haricinde, kişisel veriler ilgili 

kişinin açık rızası olmaksızın 

işlenemeyecek; üçüncü kişi-

lere ve yurtdışına aktarılama-

yacaktır. Kanun‟da ayrı ayrı 

maddelerde de belirtilmiş 

olan bu maddelere uyulma-

ması halinde, kurumlar idari 

para cezasına çarptırılabile-

ceklerdir. 

Kurumları ilgilendiren 

temel soru ise: 

 “Emanet aldığımız kişisel ve-

rilerle ilgili hesap verebilir 

olmak için neler yapmalıyız?” 

Bu sorunun cevabını verebilen 

kurumlar, Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu da uyumlu 

olacaklardır. Bu  temel soruya 

cevap verebilmek şunlara 

bağlıdır: 

 Kişisel verilerin korun-

ması ile ilgili kapsam ve 

hedefleri belirlemek 

 Kişisel veri politikası 

oluşturmak 

 Kişisel verilerin korun-

ması ile ilgili sorumlu-

luk ve hesap verebilirlik 

ilkelerini belirlemek 

 Kişisel veri koruma 

temsilcileri belirlemek 

 Kişisel verilerin kanuna 

uygun şekilde işlenme-

sini sağlayacak yapı için 

üst yönetim desteği ve 

kaynak sağlamak  

 

 Kişisel veri envanteri 

oluşturmak 

 Kişisel verilerle ilgili 

riskleri yönetmek 

 Kişisel veri toplama, 

işleme ve paylaşma 

yöntemlerini belirlemek 

 Kişisel verilerin güven-

liğini sağlamak 

 Kişisel verilerle ilgili 

şikâyetlerin ele alınma 

yöntemlerini belirlemek 

olarak özetleyebileceği-

miz Veri Yönetimi ça-

lışmalarının uygulanma-

sına bağlıdır. 

BvA Belgelendirme  Nasıl 

Yanınızda Olur?  

" BvA Belgelendirme ola-

rak uzman hukukçularla, IT 

uzmanları ile , network uz-

manları ile , bilişim güven-

lik uzmanları ile ve gerekir-

se beyaz şapkalı hackerlar 

ile bu kanuna uyumunuzda 

gereken altyapıya kavuşma-

nız için gereken her tür da-

nışmanlık desteğini verme-

ye hazırız.. "  
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Bilgi Güvenliği      Ala-

nında Dikkat  Edilmesi 

Gereken   Bazı Başlık-

lar : 

 Hesap, Şifre ve Eri-

şim Denetimi 

 Veri koruma ve 

veri kaçaklarını 

engelleme 

 Veri sınıflandırma 

ve tasnifleme 

 Veri gizliliğinin 

sağlanması 

 Zafiyet denetimi ve 

güvenlik seviyesi-

nin takibi 

 Gerekli güvenlik 

prosedürlerinin iş-

letilmesi 

BvA Belgelendirme ve Dış Tic. Ltd. Şti.  
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