
KVKK KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKENLER 
 
Başta şirket üst yönetimi ile konunun öneminin ve yapılacak çalışmaların aktarıldığı bir ön 

bilgilendirme toplantısı yapılması ve yönetici özeti şeklinde bilgi aktarılması, 
Şirket içinde bir proje hazırlık ekibi oluşturularak belirlenerek bu kişilerin detaylı eğitimine 

alınması, 
Şirket profilinin çıkarılarak yapısına uygun çalışma planı oluşturulması, 
Şirket içinde KVKK kapsamında toplanan tüm bilgilerin kaynağının belirlenmesi, analiz 

edilmesi, bunların tasnifi ile ilgili belirleme çalışması yapılması, 
Konu ile ilgili çalışanlara eğitim verilmesi, 
Kanun ile ilgili eğitim dokümanı hazırlanması ve bunun şirket içinde yayınlanması,  
KVKK ile ilgili çalışma alanı olan farklı departmanların ayrı ayrı eğitime alınması,  
İşyerinde mevcut tüm iş sözleşmelerinin gözden geçirilmesi, çalışan iş sözleşmelerinin ileriye 

dönük olarak revize edilmesi, 
Kişisel verilerle ilgili çalışan / personel muvafakatnamelerinin alınması, 
Kişisel verilerle ilgili şirket tedarikçileri ve 3. Kişilerle yapılan sözleşmelerin gözden 

geçirilmesi 
Bu şirket ve tedarikçilerden ayrıca muvafakatnameler alınması, 
Şirket içinde veri sorumlusu ve veri işleyen ekiplerin oluşturulması ve bu ekiplerin özel 

eğitimi, 
Veri işleyen taahhütnamesi ve veri sorumlusu taahhütnamelerinin alınması, 
Kişisel verilerin korunması ile ilgili bilgilendirme metinlerinin hazırlanması, 
Şirket süreçlerinin ele alınarak Kanun ile uyumlu hale getirilmesi, 
Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği ve gizlilik politikası oluşturulması, 
Sık veri alışverişi yapılan tedarikçiler ve firmalarla özel veri aktarım sözleşmeleri yapılması,  
Kişisel verilerin korunması ile ilgili gereken idari ve teknik alt yapının kurulması,  
Şirket içinde gizlilik, siber güvenlik ve çerez politikalarının oluşturulması için IT departmanı 

ile ortak çalışma yapılması, 
Ağ güvenliği, bilgisayar güvenliği ve kullanıcı güvenliği ile bilgi güvenliği konusunda gerekli 

alt yapının yasaya uygun şekilde oluşturulması konusunda IT departmanı ile birlikte 

çalışmalar yapılması, 
Şirkete ait Web sitesi, Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin yasaya uygun 

şekilde güncellenmesi, 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında oluşturulacak veri sorumluları siciline 

gerekli kayıtların yapılması, 
VERBİS sistemine kayıt için veri haritasının çıkartılması 
Kamuoyunu aydınlatma metni hazırlanması ve bu metnin herkes tarafından görülebilecek bir 

yere asılması 
 
BİLİŞİM YÖNÜNDEN YAPILACAKLAR: 
 
Siber Güvenliğin Sağlanması 
Kişisel Veri Güvenliğinin Bilişim yönünden Takibi 
Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin Sağlanması 
Kişisel Verilerin doğru şekilde Bulutta Depolanması 
Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedariki, Geliştirme ve Bakımı 
Ve Kişisel Verilerin Yedeklenmesi 
Şirketin 7/24 kamera kayıt sistemi ile izlenmesi halinde işyerinde görünür yerlere ‘’ BU 

İŞYERİ 7/24 KAMERA SİSTEMİ İLE İZLENMEKTE OLUP KAYIT ALTINMA 

ALINMAKTADIR. ‘’ şeklinde uyarı yazısı asılması  


