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      27 Haziran 2019 

 

Konu : KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) 

 

 

Değerli Meslektaşlarımız, 

Günümüzde birçok şirket, kamu kurum ve kuruluşu, yabancı kurum veya gerçek kişi kendi 

faaliyetleri kapsamında çok sayıda kişisel veri elde etmekte, kullanmakta ve daha iyi hizmet 

sunmak veya ticaret hacmini artırarak ekonominin gelişmesini sağlamak amacıyla daha 

fazla kişisel veriye ulaşmayı ve üçüncü kişilerle paylaşmayı hedeflemektedir.  

Ancak daha fazla kişisel veri işlemeye yönelmek; işlenen kişisel verilerin sağladığı kolaylık 

ve avantajlar nedeniyle ülke ekonomisine katkı yapmakla birlikte veri güvenliğine dair çeşitli 

risk ve ihlal ihtimallerini de gündeme getirmektedir. Anayasal düzende temel hak ve 

özgürlükler başlığı altında güvence altına alınan özel hayatın gizliliğinin korunması           

(AY m20) amacıyla kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri 6698 

Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenmiştir.  

Düzenlenen bu kanunla da kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar  

düzenlenmiştir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bazı kriterler dikkate alınarak veri sorumluları için 

kayıt yükümlülüğü başlama tarihleri ilan edilmiş olup bu kapsamda;  

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

çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile,  

 Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 01.10.2019 tarihinde,  

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

olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri 

sorumluları için 01.01.2019 tarihinde,  

 Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için ise 01.04.2019 tarihinde 

başlayacaktır.  
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6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile belirtilen kriterlere aykırılık halinde ilgili 

Kanunun 17. Maddesi ile TCK 135-140 maddelerinde  düzenlendiği üzere hürriyeti 

bağlayıcı cezalar uygulanabileceği ön görülmüş olup aynı kanunun 18.maddesi ile de 

Kanunun ihlali halinde uygulanacak İdari Para Cezaları düzenlenmiştir. 

Bu bağlamda rekabetçi ticaret ortamında teknolojinin getirmiş olduğu yenilik ve hızdan 

faydalanırken bu hızı ve yeniliği Anayasal ilkelere ve mevzuata uygun hale getirmek 

suretiyle temel hak ve özgürlük hak ihlallerinden kaçınmak amacıyla şirketlerinizde 6698 

Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyum çalışmalarının ivedilikle yapılmasının 

hayati önem taşıdığını bildirmek isteriz. 

Bu çok önemli konuyla ilgili olarak bugüne kadar işbirliği içinde olduğunuz markaların genel 

anlamda kendilerini korumak amacıyla aldıkları önlemler dışında, biz Yetkili Satıcıların 

kendi şirketlerimizi ve Yöneticilerimizi korumaya alacağımız girişimlerimiz oldukça sınırlı 

kalmıştır. Oyder olarak KVKK konusunda sizleri Otoban dergimizin 105 ve 115.sayılarında 

sizleri bilgilendirmiştik ve Kocaeli Sanayi Odası Otomotiv Komitesinin daveti ile KVKK 

konusunda bir seminer düzenlemiştik. 

Yukarıda da göreceğiniz gibi tüm Otomotiv Yetkili Satıcıları KVKK kapsamında veri işleme 

operasyonları yapmakta ve KVKK tarafından tanımlanan her kriterin içine dahil olmaktadır. 

Kurum tarafından birçok sektörde denetimler başlamış ve bu konuda çalışma başlatmamış 

olan veya önlemleri almamış olan şirketlere ceza-i işlem uygulamaları yapılmaktadır. 

Oyder olarak bu konuda yaptığımız çalışmalar sonucu konusunda uzman ve verdiği 

hizmetin kalitesinden emin olacağımız bazı firmalar ile görüşmeler yapılmış ve temsil 

ettiğimiz tüm Otomotiv Yetkili Satıcılarımızın en doğru ve kaliteli hizmeti alabilecekleri 

firmalar belirlenmiştir. Hizmet alımı yapmak üzere görüştüğümüz firmalar kendilerine 

gelecek başvuru adedine göre fiyatlama yapabileceklerini belirtmişlerdir. Ekte göreceğiniz 

formu doldurarak Oyder KVKK çalışmasına dahil olabilir ve forma dahilinde yapılacak şirket 

değerlendirmeniz ardından teklifinizi alabilirsiniz.  

08 Temmuz 2019 tarihine kadar taleplerinizi alacak ve oluşacak tabloya göre sizleri 

bilgilendireceğimizi belirtir, KVKK konusunda bilgilendirme yazılarımızı okumanızı rica 

ederiz. 

 
Saygılarımızla, 
 
OYDER – Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği 
 
 

Tel : 0090 216 3557316 
Fax : 0090 216 3557269 
oyder@oyder-tr.org 
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