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GİRİŞ 

Geçmişte çoğunlukla kâğıt üzerinde işlenen ve muhafaza edilen kişisel veriler, dijital dö-

nüşümle birlikte önemli ölçüde dijital ortamlarda işlenmekte ve yine bu ortamlarda sak-

lanmaktadır. Teknolojinin herkes tarafından kolay erişilebilir olması, siber saldırganların 

kötü amaçlı yazılımları kullanarak çeşitli faydalar elde etmelerini mümkün kılmaktadır. 

Öte yandan, gelişen internet teknolojileri sayesinde, daha önce hiç olmadığı kadar fazla 

veri üretilmektedir. 

Söz konusu dijital dönüşümün temel unsurlarından biri veri güvenliğidir. Buradan hareket-

le, dijital dünyada kişisel veri güvenliğini sağlayabilmenin yolu, siber güvenliğin tesis 

edilmesinden geçmektedir.  Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan değişim ve dö-

nüşüm, bir taraftan sosyal ve ekonomik kalkınmanın önünü açarken, diğer taraftan kişisel 

verilerin gizliliğini tehdit etmekte, hak ihlallerini arttırmaktadır. 

7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Ko-

runması Kanunu (Kanun)", AB'nin 1995 yılında yayınlan 95/46/EC Direktifini referans 

almıştır. Kanun gereği kişisel veriler kişisel veri sorumluları tarafından (yani özel, şahıs 

şirketleri ve kamu kurumlarınca) belirlenen esas ve usule uyulması germektedir. Hukuka 

ve dürüstlük kurallarına uyma, verinin doğru ve güncel olması, amaç gerçekleştikten sonra 

verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonimleştirilmesi gerekiyor. 

Teknolojik gelişmeler ile vatandaşların mahremiyetini güvencede tutmak amacıyla Direktif 

revize edilerek "Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)" 14 Nisan 2016 tarihinde AP tarafın-

dan onaylanmıştır. Avrupa Birliği Kurucu Antlaşması'nın tarafı olan Türkiye Avrupa Birli-

ği müktesebatı, çeşitli anlaşmalar ve ekonomik ilişkiler nedeniyle kişisel verilerin korun-

ması sürecine katılmıştır. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin uluslararası düzeyde, Avru-

pa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin İlgili Hükümleri, OECD ve BM’nin dü-

zenlemeleri bulunmaktadır. 

2010 yılında 5982 sayılı Kanun’la yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasa’nın 20. madde-

sine bir fıkra eklenmiştir. Söz konusu fıkrada; “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin 

korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hak-

kında 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 işlenebilir. Kişisel 

verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” hükmüne yer verilmiştir. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesinde, kişisel verilerin kaydedilmesi, 136. 

maddesinde, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, 138. maddesinde, veri-

leri yok etmeme fiilleri suç olarak düzenlenmiştir. Ayrıca TCK’nın 140. maddesinde bu 

suçlarla ilgili olarak tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanacağı hüküm altına 

alınmıştır. 

FONMERSAN ANTİK MERMER SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ tüm bu düzenlemeler bağla-

mında veri sorumlusu olarak, Kanun yükümlülükleri yerine getirmek, öngörülen standart-

ları sağlamak, iş süreçlerinde aktarmak için “uyumlulaştırma” çalışması yürütmüştür. Bu 

Rapor gerçekleştirilen çalışma sonucu hazırlanmıştır. 
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1. Çalışmanın Amacı 

Bu rapor, FONMERSAN ANTİK MERMER SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ’de yürütülen 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyumlulaştırma çalışma detaylarını 

açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.  

2. Uyumlulaştırma Kapsamı 

FONMERSAN ANTİK MERMER SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ tüm iş ve işlemlerinde Kişisel 

Verileri Koruma Kanuna uygun yürümesi, gerekli belgelerin hazırlanması, idari ve teknik 

önlemlerin alınması uyum çalışmasının kapsamını oluşturmuştur. 

3. Kanun ile İlgili Mevzuat 

KVK ile ilgili güncel mevzuatına (Kanun, Yönetmelik ve Kararlar) 

http://www.kaysis.gov.tr/ adresinde Kişisel Veriler Koruma Kurumu Başkanlığı alanında, 

mevzuat bölümünden ulaşılmaktadır. 

4. Yönetim Sunumu 

Şirket yöneticilerine uyumlulaştırma çalışmasının kapsamı, amaçları, gerçekleştirme şekil-

leri ve dikkat edilmesi gereken hususlara dair bilgilendirme toplantında yönetim sunumu 

yapılmıştır (KVKK Yönetim Sunumu). Bunun sonucunda uyumlulaştırma sürecinde so-

rumlular belirlenerek, detay çalışması başlanmıştır. 

5. Sorumluların Belirlenmesi 

Kişisel verilerin korunması kanununun getirdiği en büyük sorumlulukların başında veri 

sorumlusu ve temsilcisi ile veri işleyenlerin belirlenmesidir. Veri sorumlusu görevlileri 

yönetim organizasyonu içinden Kanun tanımlamalarına uygun şekilde, Görev Tanımı 

Belgesi ile görev tanımları oluşturulmuştur. 

6. Çalışma Grubunun Oluşturulması 

Uyum çalışmaları koordinasyon içinde sürdürecek, içerisinde bir çalışma grubu oluşturul-

muş ve üyeleri KVKK Uyumlulaştırma Çalışma Grubu Görevlendirme Belgesi ile gö-

revlendirilmiştir.  

7. Kişisel Verilerin Tespit ve Envanterinin Hazırlanması  

Departmanlarda kişisel verilerin işlenme durumunun tespiti, yapılan çalışmanın 

farkındalığını arttırmak için Kişisel Veri Tespit Formu doldurulmuş, kişisel verilerin 

hangi departmanlardan toplandığı ve faaliyetleri Departman Faaliyet Çizelgesi ile 

belirlenmiş,  

Kategorik seviyede hangi kişisel verilerin, hangi amaçlara bağlı olarak işlendiği, kimlerin 

kişisel verilerinin tutulduğu, kişisel verilerin kimlere hangi amaçla aktarıldığı, saklama 

süreleri, alınan idari ve teknik önlemler vd. bilgiler Kişisel Veri Parametreleri ile kayda 

alınmış, kişisel verilerin tespiti, işlenme ve kişisel veri sahibinin haklarının tanımlandığı, iş 

süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerini detaylandırılan 

Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlanmıştır. 

8. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Çalışması 

Ek:8 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hazırlanmış, bu Politika ile 

Kanun ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen usul ve esasları, organizasyon ve süreçlere akta-

rılmış, faaliyetlerde etkin bir şekilde uygulanması sağlanmış, kişisel verilerin işlenmesi ve 

http://www.kaysis.gov.tr/
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korunması için her türlü idari ve teknik önlemleri alınmış, gerekli iç prosedürler oluşturul-

muş, farkındalığı arttıracak, bilinci sağlayacak eğitimler düzenlenmesi öngörülmüştür.  

9. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Çalışması 

Kanuna uygun olarak işlenmiş olan kişisel verilerin işlenme şartlarının ortadan kalkması 

halinde, re’sen veya veri sahibinin talebi üzerine silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale 

getirilmesi usul ve esasları Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile düzenlenmiştir. 

10. KVK Komitesi İç Yönergesi Çalışması 

Veri sorumlusu olarak Şirket içerisinde kişisel veri uygulamalarını gerçekleştirecek birimin 

görevleri, çalışma usul ve esasları KVK Komitesi İç Yönergesinde açıklanmaktadır. İm-

ha Tutanağı, Olay Yönetim Şeması, Veri İhlal Müdahale Planı, Şirket Görevlendirme 

Karar Örneği uygulamaya alınmıştır. 

11. Aydınlatma ve Açık Rıza Metinleri Hazırlanması 

İş süreçlerinde, müşteri, tedarikçi ve çalışan taraflar nezdinde Politikaların yürütümü  

Müşteri Aydınlatma Metni, Müşteri Temsilcisi Aydınlatma Metni, Mail Order Ay-

dınlatma Metni, Tedarikçi Aydınlatma Metni, Tedarikçi Temsilcisi Aydınlatma Met-

ni, Taşıyan Aydınlatma Metni, Çalışan Aydınlatma Metni, Çalışan Adli sicil ve Sağlık 

Bilgileri Açık Rıza Beyanı, Çalışan Gizlilik Sözleşmesi, Kartlı Çalışan Takip Aydın-

latma Belgesi, Çalışan Adayı Adli Sicil ve Sağlık Bilgileri Açık Rıza Beyanı, Ziyaretçi 

Aydınlatma Metni, Çerez Aydınlatma Metni, Çalışan memnuniyeti Anketi Aydınlat-

ma Metni, Kamera Aydınlatma Metni, , Kamera Aydınlatma Afişi, Çalışan Memnu-

niyeti Anketi Aydınlatma Metni, İletişim Formu Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Be-

yanı, hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır. 

12. Veri Sahibi Başvuru Formu Çalışmaları 

Kişisel verisi işlenen kişilerin bilgi istemesi halinde, başvuruyu kolaylaştıran, hangi evrak-

lar ve yöntemler ile bunu istemesi gerektiğinin ne kadar süre içinde geri dönüleceğinin 

bilgisi oluşturulan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu oluşturulmuştur. Başvuru süreçle-

rini yönetmek için örnek bir olay tasarlanmış, başvuru Örnek Olay Kişisel Veri Sahibi 

Başvuru Formu ve başvuruya verilecek cevaplara Örnek Olay Kişisel Veri Sahibine 

Cevap Yazısı kaleme alınmıştır. 

13. Kişisel Veri İhlal Bildirim Çalışmaları 

Kişisel verilerin izinsiz yollarla elde edilmesi halinde Veri İhlal Müdahale Planı, Kişisel 

Veri İhlal Bildirimi Formu iş sürecine aktarılmış, konunun anlaşılması için örnek bir olay 

tasarlanmış, Örnek Olay Kişisel Veri İhlal Bildirimi ile Ek:19.3 İlgili Kişi Örnek Olay 

Yazısı hazırlanmıştır. 

14. İnternet Sayfası Çalışmaları 

FONMERSAN ANTİK MERMER SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ web sayfasında 

uyumlulaştırma kapsamında yapılması gerekenler İnternet Sitesi Değişiklikleri ile 

belirlenmiş ve gerçekleştirilmiştir. Site içinde çerez uyarısı, KVKK menüsü, bu menü 

altında politika belgeleri ve başvuru formuna ait sayfalar eklenmiştir.  

15. Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi 

Müşteri, tedarikçi ve çalışan iş sözleşmeleri gözden geçirilmiş, mevcut sözleşmelerin de-

vam etmesi nedeniyle, uyumlulaştırma için yeni sözleşmeler yerine aşağıdaki belgeler söz-

leşme ekleri olarak kullanılması uygun bulunmuştur. 
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Yurtdışına aktarılmasında veri sorumlusu ile veri işleyenin yapacağı yazılı taahhüde iliş-

kin, Veri Sorumlusundan Veri İşleyene Aktarım, Kişisel verilerin yurtdışına aktarılma-

sında veri sorumlularının yapacağı yazılı taahhüt “Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna 

Aktarım” Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Aktarım belgeleri iç işleyişte tanım-

lanmıştır. 

16. Kişisel Veri Güvenliği Politikalarının ve Prosedürlerinin Belirlenmesi 

KVKK idari ve teknik önlemlerin tüm süreçlerde sağlanması için; Arşiv Odası Güvenlik 

Politikası, Bilgisayar ve USB Kullanım Politikası, Sunucu Güvenliği ve Yedekleme 

Politikası, İnternet Sağlama ve  Kullanım Politikası, E Posta Kullanım Politikası, 

Mobil Cihaz Kullanım Politikası, Anti-Virüs Politikası, Ağ ve Sistem Güvenliği 

Politikası, Şifre Politikası, Sosyal Medya Politikası, Sistem Güvenlik Taahhüdü 

hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır. 

Erişim yönetimine ilişkin sorumluları belirleyen ve kontrolünü sağlayan Kullanıcı Yetki 

Matrisi hazırlanmıştır. 

Risk yönetimi için sistem ağlarına ilişkin server, bilgisayar vd. risklerin belirlendiği Risk 

Analizi yapılmıştır. Varlıklar belirlendikten sonra, tehditler, açıklıklar ve mevcut kontrol-

ler gerçekleştirilmiştir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen idari ve teknik önlemler, risklerin 

azaltılması ya da ortadan kaldırılmasına yönelik kontrol ve çözüm alternatifleri; maliyet, 

uygulanabilirlik ve yararlılık ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmiş, planlanarak firmaya 

iletilmiştir. 

Bu kapsamda; 

• İşleme amaçları bakımından ihtiyaç olduğu değerlendirilen kişisel veriler işleme 

kapsamına alınmış, ihtiyaç dışındakiler kapsamdan çıkarılması çalışması 

yürütülmüştür.  

• Kişisel veri işleyenlerin güvenlik seviyesinin sağlanması için imzalanan 

taahhütname doğrultusunda, veri işleme amaç ve kapsamına uygun ve kişisel 

verilerin korunması mevzuatı ile uyumlu şekilde hareket etmesi, bir veri ihlali 

olması durumunda, veri işleyenin bu durumu derhal veri sorumlusuna bildirmekle 

yükümlü olduğu önemle vurgulanmıştır. Bununla birlikte veri sorumlusu, kişisel 

veri içeren sistem üzerinde gerekli denetimleri yapar veya yaptırır, denetim 

sonucunda ortaya çıkan raporları ve hizmet sağlayıcıyı yerinde inceleyebilir. 

• KVKK teknik tedbirleri, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini varlık ve 

risk yönetimi süreçlerini de uygulayarak muhafaza etmek ve ilgili taraflara risklerin 

doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvence vermek için alınmaktadır. 

• Teknik tedbirler, iş süreçlerinin ve genel yönetim yapısının bir parçası olup, bilgi 

sistemlerinin ve kontrollerin tasarımında dikkate alınmış ve ihtiyaçlar 

doğrultusunda ölçeklenmiştir. 

• Teknik tedbirler, iş stratejisi ve kurumsal hedefleri desteklemek, yasalara, 

standartlara ve sözleşmelere uyum sağlamak, dokümante etmek, belgelendirmek, 

kurumsal kültür haline getirmek ve sürekli iyileştirmek, bilgi güvenliği süreçlerini, 

risklerini ve tehdit ortamını yönetmek, tüm varlıkları gizlilik, bütünlük ve 

erişilebilirlik değerlerini kabul edilebilir seviyenin üstünde tutmak, çalışanlarının 

ve paydaşlarının bilgi güvenliği farkındalığını yaratmak ve herkesi KVKK 
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uygulamaları hakkında bilgilendirmek, KVKK sayesinde  iş süreçlerinde bilgi 

güvenliğini sağlamak, verilen hizmetlerin kalitesini ve süreçlerin verimliliğini 

artırmaktır. 

• Tamamlayıcı niteliğe sahip ve düzenli olarak kontrol edilen birtakım siber 

güvenliği bütünü uygulanmaktadır. İnternet üzerinden gelen izinsiz erişim 

tehditlerine karşı korunmasında alınan öncelikli tedbir, güvenlik duvarı gelen 

saldırılara karşı ilk savunma hattıdır.  

• Yazılım ve donanım gerekli kurulum ve yapılandırma işlemlerine tabi tutulmuş, 

yazılımların güncel lisanslı sürümleri yüklenmeye özen gösterilmelidir. 

• Ayrıca, kişisel veri içeren sistemlere erişimin de sınırlı olması gerekmektedir. Bu 

kapsamda çalışanlara, yapmakta oldukları iş ve görevler ile yetki ve sorumlulukları 

için gerekli olduğu ölçüde erişim yetkisi tanınmış ve kullanıcı adı ve şifre kullanıl-

mak suretiyle ilgili sistemlere erişim sağlanmıştır. Söz konusu şifre ve parolalar 

oluşturulurken, kişisel bilgilerle ilişkili ve kolay tahmin edilecek rakam ya da harf 

dizileri yerine büyük küçük harf, rakam ve sembollerden oluşacak kombinasyonla-

rın tercih edilmesi istenmiştir. Şifre belirlerken doğum yılı gibi kolay tahmin edile-

bilecek bir rakam birleşimi yaratılmaması, şifre düzenli olarak değiştirilmesi, bu 

şifrenin, diğer şifrelerle aynı olmamasına da ayrıca özen gösterilmesi, şifre ve kul-

lanıcı kodu bilgisayar ya da fiziki ortamda başka bir yere yazmaması, cüzdanda ta-

şınmaması, kimse ile paylaşmamasına yönelik uyarılar yapılmıştır.  

Buna bağlı olarak, erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturulmuş ve ayrı bir erişim 

politika ve prosedürleri oluşturarak organizasyon içinde bu politika ve 

prosedürlerin uygulamaya alınması sağlanmıştır. 

• Güçlü şifre ve parola kullanımının yanısıra, kaba kuvvet algoritması (BFA) 

kullanımı gibi yaygın saldırılardan korunmak için şifre girişi deneme sayısı 

sınırlandırılmalı, düzenli aralıklarla şifre ve parolaların değiştirilmesi gerekmekte, 

yönetici hesabı ve admin yetkisinin sadece ihtiyaç olduğu durumlarda kullanılması 

için açılması ve veri sorumlusuyla ilişikleri kesilen çalışanlar için zaman 

kaybetmeksizin hesabın silinmesi ya da girişlerin kapatılması yöntemleriyle 

erişimin sınırlandırılması gerekmektedir.  

Bunlarla birlikte şifreleme farklı farklı formlarda kullanılan ve bu formlara göre 

farklı şartlar sağlayan bir güvenlik sağlama aracıdır. Bu kapsamda, tam disk 

şifrelemesiyle cihazın tümü şifrelenmesi, cihazda bulunan bir dosya şifrelenmesi 

öngörülmüştür. 

• Kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için ayrıca, bilgi sistem ağını düzenli olarak 

tarayan ve tehlikeleri tespit eden antivirüs, antispam programı kullanılmalıdır. Bu 

programların güncel tutulması, dosyaların düzenli olarak tarandığı kontrolü 

yapılmalıdır. 

• Veri sorumluları tarafından, farklı internet siteleri ve/veya mobil uygulama 

kanallarından kişisel veri temin edilmesi nedeniyle SSL ile kişisel veri güvenliği 

sağlanmalıdır. 

• Sisteme içeriden ya da dışarıdan gelen saldırılar ve siber suçlara veya kötü amaçlı 

yazılımlara maruz kalmamak, çeşitli belirtilere rağmen bu durum uzun süre fark 

ederek ve müdahale etmek için; 

✓ Bilişim ağlarında hangi yazılım ve servislerin çalıştığının kontrol edilmesi, 
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✓ Bilişim ağlarında sızma veya olmaması gereken bir hareket olup olmadığının 

belirlenmesi, 

✓ Tüm kullanıcıların işlem hareketleri kaydının düzenli olarak tutulması (log 

kayıtları gibi), 

✓ Güvenlik sorunlarının mümkün olduğunca hızlı bir şekilde raporlanması, 

✓ Çalışanların sistem ve servislerdeki güvenlik zafiyetlerini ya da bunları 

kullanan tehditleri bildirmesi için resmi bir raporlama prosedürleri 

uygulanmalıdır. 

Raporlar sistem yöneticisi tarafından en kısa sürede toplulaştırılarak veri 

sorumlusuna sunulması öngörülmüştür. 

• Ayrıca güvenlik yazılımı mesajları, erişim kontrolü kayıtları ve diğer raporlama 

araçlarının düzenli olarak kontrol edilmesi, bu sistemlerden gelen uyarılar üzerine 

harekete geçilmesi, bilişim sistemlerinin bilinen zafiyetlere karşı korunması için 

düzenli olarak zafiyet taramaları ile ortaya çıkan güvenlik açıklarına dair testlerin 

sonucuna göre değerlendirmeler yapılması öngörülmüştür. 

• Bilişim sisteminin çökmesi, kötü niyetli yazılım, servis dışı bırakma saldırısı, eksik 

veya hatalı veri girişi, gizlilik ve bütünlüğü bozan ihlaller, bilişim sisteminin kötüye 

kullanılması gibi istenmeyen olaylarda deliller toplanması ve güvenli bir şekilde 

saklanması öngörülmüştür. 

• Kişisel veriler, veri sorumlularının yerleşkelerinde yer alan cihazlarda ya da kâğıt 

ortamında saklanan arşivlerde, bu cihazların ve kağıtların çalınması veya 

kaybolması gibi tehditlere karşı fiziksel güvenlik önlemleri alınmıştır. Aynı şekilde, 

kişisel verilerin yer aldığı fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı 

uygun yöntemlerle korunması ve bu ortamlara giriş / çıkışların kontrol altına 

alınması gerekmektedir. 

• Elektronik ortamda tutulan kişisel veriler, kişisel veri güvenliği ihlalini önlemek 

için ağ bileşenleri arasında erişim sınırlandırılmış veya bileşenler ayrılması 

sağlanmıştır. Kullanılmakta olan ağ sadece bu amaçla ayrılmış, belirli bir 

bölümüyle sınırlandırılarak bu alanda kişisel verilerin işlenmesi sağlanarak mevcut 

kaynaklar tüm ağ için değil de sadece bu sınırlı alanın güvenliğini sağlamak 

amacıyla ayrılmalıdır. Aynı seviyedeki önlemler, yerleşke dışında yer alan kişisel 

veri içeren kâğıt ortamları, elektronik ortam ve cihazlar için de alınmalıdır. 

• Kişisel veri güvenliği ihlalleri sıklıkla kişisel veri içeren cihazların (dizüstü 

bilgisayar, cep telefonu, flash disk vb.) çalınması ve kaybolması gibi nedenlerle 

ortaya çıksa da elektronik posta ya da posta ile aktarılacak kişisel verilerin de 

dikkatli bir şekilde ve yeterli tedbirler alınarak gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca 

çalışanların şahsi elektronik cihazlarının, bilgi sistem ağına erişim sağlaması da 

güvenlik ihlali riskini arttırdığından bunlar için de mutlaka yeterli güvenlik 

tedbirleri alınmaya devam edilmelidir. 

• Kişisel veri güvenliğinin sağlanması için kişisel veri içeren kâğıt ortamındaki 

evraklar, sunucular, yedekleme cihazları, CD, DVD ve USB gibi cihazların ek 

güvenlik önlemlerinin olduğu başka bir odaya alınması, kullanılmadığı zaman kilit 

altında tutulması, giriş çıkış kayıtlarının tutulmasına ilişkin önlemler alınmalıdır. 

• Kişisel veri içeren cihazların kaybolması veya çalınması gibi durumlara karşı 

erişim kontrol yetkilendirmesi ve/veya şifreleme yöntemlerinin kullanılması 
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sağlanmıştır. Bu kapsamda şifre anahtarı, sadece yetkili kişilerin erişebileceği 

ortamda saklanması ve yetkisiz erişim önlenmelidir. Benzer şekilde, kişisel veri 

içeren kâğıt ortamındaki evraklar da kilitli bir şekilde ve sadece yetkili kişilerin 

erişebileceği ortamlarda saklanması, söz konusu evraklara yetkisiz erişim 

önlenmelidir. 

• Bulut depolama hizmeti sağlayıcısı tarafından alınan güvenlik önlemlerinin yeterli 

ve uygun olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, bulutta depolanan kişisel 

verilerin, yedeklenmesi, senkronizasyonun sağlanması ve bu kişisel verilere 

gerekmesi halinde uzaktan erişim için iki kademeli kimlik doğrulama kontrolünün 

uygulanması uygulaması sürdürülmelidir. 

• Sistemlerin tedariki, geliştirilmesi veya mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ile ilgili 

ihtiyaçlar belirlenirken güvenlik gereksinimleri göz önüne tutulmuştur. Uygulama 

sistemlerinin girdilerinin doğru ve uygun olduğuna dair kontroller içermekte, doğru 

girilmiş bilginin işlem sırasında oluşan hata sonucunda veya kasıtlı olarak bozulup 

bozulmadığı kontrol etmek için uygulamalara kontrol mekanizmaları 

yerleştirilmelidir. Uygulamalar, işlem sırasında oluşacak hataların veri bütünlüğünü 

bozma olasılığını asgari düzeye indirecek şekilde tasarlanmalıdır. Arızalandığı ya 

da bakım süresi geldiği için üretici, satıcı, servis gibi üçüncü kurumlara gönderilen 

cihazlar eğer kişisel veri içermekte ise bu cihazların bakım ve onarım işlemi için 

gönderilmesinden önce, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için cihazlardaki 

veri saklama ortamının sökülerek saklanması, sadece arızalı parçaların 

gönderilmesi gibi işlemler yapılması öngörülmüştür. Bakım ve onarım gibi 

amaçlarla dışarıdan personel gelmişse kişisel verileri kopyalayarak kurum dışına 

çıkartmasının engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması öngörülmüştür. 

• Kişisel verilerin herhangi bir sebeple zarar görmesi, yok olması, çalınması veya 

kaybolması, kötü amaçlı yazılımların verilere erişime engel olabilmek için veri 

yedekleme stratejileri geliştirilmiştir. Yedeklenen kişisel veriler sadece sistem 

yöneticisi tarafından erişilebilir hale getirilmiş, veri seti yedekleri ağ dışında 

tutulması öngörülmüştür. Diğer taraftan tüm yedeklerin fiziksel güvenliği 

sağlanmalıdır. 

• İnterneti güvenli bir biçimde kullanılması için lisanslı antivirüs ve / veya casus 

programlara karşı "anti-spyware" programı yüklenmelidir. Bu programın içinde yer 

alan virüs tanımlamalarını düzenli olarak güncellenmeli, belirli günlerde tüm 

sistemi virüs taramasından geçirilmelidir.  

• Kişisel Firewall (Ateş Duvarı) programları, bilgisayarlara yönelik ağ trafiğini 

denetleme özelliğine sahiptir. Bu denetleme sayesinde, internet üzerinden gelen ve 

bilgisayara zarar verebilecek virüs/trojan/casus programların bilgisayara 

yüklenmesine engel olmaktadır.  

• İşletişim sistemi düzenli olarak güncellenmelidir.  

• Bilgisayar başından kalkılmaması, bilgisayarı kullanan başka kişiler varsa, bu kişi-

lerin güvenlik için azami dikkati gösterdiğinden emin olunması, internet bağlantısı-

nın kesilmesi durumunda İnternette ekranı kapatmadan bilgisayarın başından kal-

kılmamasına yönelik genel uyarı ve uygulamalar yapılmalıdır. 

• Kişiselleştirilebilir güvenlik ayarları, kullanıcı istekleri ve alışkanlıkları doğrultu-

sunda tanımlayarak, işlemleri kapatabilir ya da şirket ağına bağlanabilir (ör: sadece 
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evdeki bilgisayarınız) ve zaman dilimlerini (ör: sadece akşamları) kısıtlamaları de-

ğerlendirilmiş ve gerekli hallerde kullanılması öngörülmüştür.  

17. Bilgilendirme Metinleri 

E-posta içeriği güvenlik gizlilik beyanı için E Posta Yasal Uyarı Yazısı, telefonla alınan 

kişisel veriler için Telefon Üzerinden Aydınlatma Metni hazırlanılmış ve uygulamaya 

alınmıştır. 

18. Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Çalışmaları 

Şirket içindeki çalışanların uyumlulaştırma çalışmasının, amaçları, gerçekleştirme şekilleri 

ve dikkat edilmesi gereken hususlara dair bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Tüm persone-

lin kendi kişisel bilgisini koruması gerekliliği ile şirket içindeki diğer kişisel bilgilerin bu-

lundurulması ve paylaşımı konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve paylaşımların 

önüne geçilmesi gerekliliği anlatıldı. Kişisel veri güvenliğini zedeleyecek saldırılar ile si-

ber güvenliğe ilişkin, çalışanlar ilk müdahale bilgisi verilmiştir. 

Kişisel veri güvenliğini ihlal etmeye yönelik saldırıların yanısıra, kişisel verilerin hukuka 

aykırı olarak açıklanması ya da paylaşılması gibi konular başlıca kişisel veri güvenliği 

ihlallerine karşı, kullanıcıların dikkatsizlik, dalgınlık veya tecrübesizlik gibi zayıf 

yönlerinin kullanılması suretiyle kötü amaçlı yazılım içeren elektronik posta ekinin 

açılması veya elektronik postanın yanlış alıcıya gönderilerek kişisel verilerin üçüncü 

kişilerin erişimine açılması şeklinde ortaya çıkabildiğine ilişkin gerekli uyarı ve 

bilinçlendirme yapılmıştır. 

Çalışanların, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmaması ve paylaşılmaması gibi 

konular hakkında eğitim verilmiş, çalışanlara yönelik farkındalık çalışmaları yapılmış ve 

güvenlik risklerinin belirlenebildiği bir ortam oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Eğitimlerde, çalışan herkesin hangi konumda çalıştığına bakılmaksızın kişisel veri 

güvenliğine ilişkin rol ve sorumlulukları, görev tanımlarında belirlenmeli ve çalışanların 

bu konudaki rol ve sorumluluğunun farkında olması amaçlanmıştır. Kişisel veri içeren 

ortamlara erişim hakkı verilirken veya bu konuda kurum kültürü oluşturulurken 

“Yasaklanmadıkça Her Şey Serbesttir” prensibi değil, “İzin Verilmedikçe Her Şey 

Yasaktır” prensibine uygun hareket edilmesi istenmiştir. 

Öte yandan, çalışanların işe alınma süreçlerinin bir parçası olarak gizlilik anlaşmaları 

imzalatılması sağlanmıştır. Çalışanların güvenlik politika ve prosedürlerine uymaması 

durumunda devreye girecek bir disiplin süreci düzenlenmiş ve uygulamaya konulmuştur. 

Kişisel veri güvenliğine ilişkin politika ve prosedürlerde önemli değişikliklerin meydana 

gelmesi halinde; yapılacak yeni eğitimlerle bu değişikliklerin, çalışanların bilgisine 

sunulması ve kişisel veri güvenliğine ilişkin tehditler hakkındaki bilgilerinin güncel 

tutulması sağlanmalıdır. 

Bu çerçevede Çalışan Kişisel Verileri Koruma Eğitim Sunumu, Yönetim Kişisel 

Verileri Koruma Eğitim Sunumu, Siber Güvenlik Eğitim Sunumu, Çalışan Eğitim 

Videosu, Yönetici Eğitim Videosu hazırlanılmış ve sunulmuştur. Katılımcılar için Eğitim 

Katılım Formu, Bilgi Güvenliği Farkındalık Bildirgesi düzenlenmiştir. 

19. Denetimin Çalışmaları  

Düzenli olarak verilerin güncelleme yapılması, her zaman farklı bir yöntem ile elde edilen 

veriler hakkında bilgi verilmesi, kullanıcı denetimi sağlanması, kişiler için önemi hakkında 

tüm çalışanların sorumlu olduğuna yönelik denetim faaliyetleri yürütülmüştür. Düzenlenen 
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belgelerin ve süreçlerin uygulamaya alınıp alınmadığına yönelik kontrolleri içeren KVKK 

Gerçekleşme Anketi düzenlenmiştir. 
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SONUÇ 

Veri sorumlusu olarak kişisel veri yönetimi kapsamında hukuk, süreç, organizasyon, veri 

yönetimi ve güvenliği alanlarını kapsayacak şekilde bütünsel bir yaklaşım ile 6698 sayılı 

Kanuna uyumlu hale getirme çalışması bu Raporla sonlanmıştır.  

Uyum çalışması Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen yükümlü-

lüklerin tanımlanması, bu yükümlülüklere uygun veri kayıt sistemlerinin, sözleşmelerin, 

ilgili formların gözden geçirilmesi, kişisel verilerin toplanmasına, işlenmesine, paylaşılma-

sına ve silinmesine ilişkin politika, prosedürler incelenip gerekli değişikliklerin yapılması 

ve/veya ihtiyaç duyulan yerlerde yeniden oluşturulması dahil olmak üzere kapsamlı bir 

çalışma yapılmıştır.  

Kişisel verileri koruma ve kanuna uyumluluk kapsamında kurumların iş süreçlerini bütün 

detaylarıyla incelemekte ve süreçlerin ilgili kişisel verileri koruma mevzuatına uyumluluğu 

için ihtiyaç duyulan eksik veya iyileştirme gereken noktaları belirleyerek bu değişikliklerin 

iş akışlarını aksatmadan hayata geçirilmesi konusunda hizmet vermiştir. 

Belirlenen ve uygulamaya alınan güvenlik önlemlerine uymamanın bedeli ise çok ağır ola-

bilmektedir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında ağır idari para ve hapis ceza-

ları ile karşı karşıya kalabilmekteler. Bu nedenle şirketler, kurumlar uyumlulaştırma çalış-

malarını yürütecek uzman ve danışmana ihtiyaç duymaktadır.   

Bu çalışma boyunca, Çalışma Grubu koordinasyonunda iş birimlerinden ilgili yöneticilerle 

toplantılar yapılarak, kişisel verilerin etkin ve sistematik yönetimi ancak güvenli bir veri 

yaşam döngüsü oluşturulma öncelikler arasında yer almıştır.  

Kişisel verilerinden yaşam döngüsü boyunca maksimum verimliliği sağlaması ve bu yaşam 

döngüsü boyunca kişisel veri koruma kanunu ve kurum içi güvenlik politikalarına uyum 

sağlaması için ihtiyaç duyulan çözüm ve gereksinimleri belirleyerek çözüm ortaklarımız 

aracılığı ile bu alanlarda ihtiyaç duyacağınız veri sınıflandırma, etiketleme, depolama, ar-

şivleme, yedekleme, imha etme, iş sürekliliği, teknik altyapınız için güvenlik yönetimi, uç 

nokta, e-posta ve mesajlaşma güvenliği çözümleri konularında da uzmanlık ve danışmanlık 

alınmıştır. 

Kişisel veri işleyen gerçek kişi ve kurumlar, sahip oldukları verilerin gizliliğini ve bütün-

lüğünü sağlayarak, erişim haklarını da kontrol altına aldıkları sürece iş süreçlerini sağlıklı 

yürütebilir ve iş sürekliliğini güvenli bir şekilde sağlayabilirler. Veri güvenliğini tehdit 

eden başlıca etkenlerin başında olan dış dünyayla bağlantıların ise (gerek sistem gerekse de 

kullanıcı düzeyinde olabilir) güvenli bir şekilde sağlanması ve kontrol altında tutulması, 

veri güvenliği açısından önem taşımaktadır. 

Veri güvenliği konusunda, gerçekleştirilen analizler ve incelemeler sonrasında, kişisel veri-

lerinin güvenliğini tehlikeye atabilecek unsurları ve/veya kurumun mevcut yapısındaki 

zafiyetleri tespit edilmiştir. Bu bulgular ışığında, iş süreçleri ile uyumlu güvenlik politika-

ları ve prosedürleri oluşturulmuştur. Veri güvenliği ile ilgili olarak, ihtiyaçlara özel, uçtan 

uca çözümler bulunmuştur. Veri sızıntısı önleme (DLP), şifreleme çözümleri veri güvenliği 

için kullanılan etkin çözümler arasında sayılmaktadır. 
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Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında kurulacak olan veri güvenliği altyapısında 

amaçlanan ilk hedef “hesap verilebilirlik” ve “doğrulanabilirlik” kriterleri ön planda tutul-

muştur. Kanuna uyum süresince veri güvenliğine ilişkin alınacak teknik tedbirler, bu kri-

terler ışığında uygulanmalıdır. 

Veri Güvenliği uzman ve danışmanlığı, aynı zamanda veri sızıntısı veya verinin başkala-

rınca ele geçirilmesi halinde müdahale planı hazırlanması, ilgili kurum ve kişilere yapıla-

cak olan bildirimler ile ilgili süreçlerin oluşturulması ve veri güvenliğine ilişkin politikala-

rının oluşturulmasını da kapsamaktadır. 

Kişisel verilerin korunması ve Kanuna uyuma dair kurum içi farkındalığın oluşturulması 

ve bu bilincin yönetim ve iş yapış süreçlerine yansıtılabilmesi için gerekli çalışma ve eği-

timleri düzenlenmiştir. Farkındalık eğitimleri tüm şirket çalışanlarının katılacağı şekilde 

düzenlenmelidir. Şirketin ihtiyaçları ve sektörüne göre kuruma özel eğitim programları 

hazırlanıp farklı modüllerin eğitimlere eklenmesi mümkündür.  

KVKK uyum başta yönetim kurulu olmak üzere tüm yönetimin sorumluluğu ve sahipliği 

ile mümkündür. Etkin ve sistematik bir yönetim ise kurum içerisindeki ilgili tüm birimlerin 

bu sürece katılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm bu oluşturulan sistem dinamik olması nedeniyle, 

yeni gelişen durumlara bağlı eğitim dahil diğer idari ve teknik önlemler gözden geçirilmeli, 

gereken değişiklikler yapılmalıdır. 
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