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Kişisel veriler nelerdir?

E-Posta
Adresi
Ses
Kayıtları*

Ad – Soyad

Kişisel veri
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek
kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir.
Özgeçmiş

Kişisel Veri

IP Adresi

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Fotograf

Tercihler
İzinler
Cinsel
Hayat Verisi
Siyasi
Düşünce
Verisi

Sağlık
Verileri

Biyometrik
Veriler

Din-Mezhep
Verisi

Özel Nitelikli
Kişisel Veri

Güvenlik
Tedbirleri

Felseﬁ
İnanç Verisi

Irk-Etnik
Köken
Verisi

Özel nitelikli kişisel veri
Kişilerin 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
verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel
nitelikli kişisel veridir.

Dernek-Sendika
Verisi
Ceza
Mahkumiyeti
Verisi
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Kurumunuz Kişisel
Verilerin Korunması
Kanunu'na uyum için
hazır mı?
1. Değerlendirme
A. Veri Mahremiyeti politikanız KVK
Kanunu tarafından belirtilen
gereksinimleri karşılıyor mu?
B. Kurum çalışanlarınız işledikleri
kişisel verileri işlediklerini ve gerekli
açık rızalara sahip olduğunu biliyor
musunuz?
C. Kurumuzda bulunan kişisel verilerin
akışlarını ve yaşam döngülerini
biliyor musunuz?
2. Koruma
A. Bütün yeni ve değişen iş süreçleri
için risk analizi veya mahremiyet etki
analizi gerçekleştirecek bir süreciniz
var mı?
B. Talep edildiğinde kişisel verileri
silme yeteneğiniz mevcut mu?
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3. İzleme ve Denetim
A. Uyumluluk değerlendirmesi yapmak
için hangi metrik kullanmanız
gerektiğini biliyor musunuz?
B. Gerçekleşebilecek veri sızıntılarının
kurumunuza maliyetini biliyor
musunuz?
C. KVK Kanununa uyumlu olmak
için yapmanız gereken yatırımın
maliyetini biliyor musunuz?
D. Sahip olduğunu uyumluluğu
sürdürmek ve iyileştirmek için
yapmanız gereken denetim
alanlarını ve metotlarını biliyor
musunuz?
4. Müdahale
A. Veri sızıntılarına müdahale için
gereken süreçlerin ne olduğunu
biliyor musunuz?
B. Küresel ve yerel bir regülasyon
değişikliği durumunda ne yapmanız
gerektiğini tanımlayan bir süreciniz
bulunuyor mu?

5. Yönetişim
A. Organizasyonunuzda veri koruma
sorumlusunun görevlerini yerine
getirebilecek bir rol tanımlı mı?
B. KVK Kanununa aykırılık durumunda
kurumunuz karşılaşabileceği riski
değerlendirdiniz mi?
C. Bütün yeni iş süreçlerinin risk
analizinin ve mahremiyet etki
analizinin yapıldığından emin
olabiliyor musunuz?
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KVK Uyum Projesi'nde
yer alan disiplinler ve
iş alanları

Etkili bir Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Programı disiplinler arası bir çalışma gerektirir. Deloitte KVK Uyum Ekibi veri
mahremiyeti koruması için bilgi güvenliği ve hukuk alanlardaki uzmanları bir araya getirerek disiplinler arası bir uyum programı sağlar.
KVK Uyum Projesi'nde yer alan
disiplinler ve iş alanları
1. Hukuk - Yasal Uyum
A. Kişisel verilerin toplanması ve
işlenmesi için gerekli açık rıza
metinlerinin hazırlanması
B. 3. taraf sözleşmelerinin
değerlendirilmesi
C. İstisna incelemesinin yapılması
D. KVK ilkelerine uyumluluk analizi
E. Veri saklama sürelerinin
belirlenmesi
2. Mahremiyet - Bilgi Güvenliği
A. Veri gizliliğin sağlanması
B. Politika, prosedür ve standartların
oluşturulması
C. Veri sınıflandırması çalışması
D. Kimlik ve erişim yönetimi çalışması
E. Kurumsal farkındalığın arttırılması
F. Tedarikçi güvenlik değerlendirmesi
yapılması
G. Kritik veri yaşam döngüsünün
tanımlanması
H. Veri mimarisi ve modelinin
güncellenmesi
I. Siber Operasyon Merkezi (SOC)
hizmetleri

3. Yönetişim - Organizasyon ve İş
Süreçleri Tasarımı
A. Süreçler açık rıza alınması ve
aydınlatma yapılması gereken
noktaların belirlenmesi
B. İş süreçlerinin KVK uyumlu olacak
şekilde yeniden düzenlenmesi
C. Veri toplama, işleme ve
anonimleştirme/imha süreçlerinin
tanımlanması
D. Kişisel veri içeren süreçlerinin
incelenmesi
E. Etkin bir yönetişim yapısının
oluşturulması
F. Rol ve sorumluluk tanımlarının
düzenlenmesi
G. KVK ile ilgili rol atamalarının
yapılması
H. Veri mahremiyet sorumlusunun
atanması (DPO)

4. Sürekli İzleme - Denetim
A. 3. taraf denetimlerinin yapılması
B. KVK iç denetimlerinin yapılması
C. KVK’ya ilişkin raporlama süreçlerinin
tasarlanması
D. Kişisel veri ihlallerine ilişkin
alarmların hazırlanması ve
geliştirilmesi
E. Sürekli farkındalığın sağlanması
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Deloite kişisel verilerin
korunması yaklaşımı
İhtiyaç
Analizi

Hazırlık

Hedeﬂer

Veri Kullanımını
Anlamak

Etki Analizi

İyileştirme

• Proje planı oluşturmak
• Mevcut
dokümantasyonun
toplanması
• Uyum ihtiyacının tespit
edilmesi
• Proje ekibinin
oluşturulması

• Uyum ihtiyaçlarının bir
araya getirilmesi ve
kontrollerin rasyonalize
edilmesi
• Bilgi güvenliği ve
mahremiyet
değerlendirme
çerçevesinin geliştirilmesi

• Kişisel veri işleyen iş
süreçlerinin tespiti
• İş süreçlerinin ve verinin
kullanımına ilişkin veri
toplanması

• Veri koruma
yönetişiminin
değerlendirilmesi
(teknik v hukuki)
• Amaç ve rıza
ilişkilerinin incelenmesi
• Güvenlik kontrollerinin
değerlendirilmesi

İyileştirme
aktivitelerinin
projelendirilmesi
• İyileştirme yol
haritasının
oluşturulması

• Proje ekibi ve planı

• Bilgi güvenliği ve
mahremiyet kontrol
çerçevesi

• Kişisel verilerin
envanteri ve kullanım
amaçları
• Kişisel verilerin
işlenmesinde gözetilen
kurallar ve süreçler

• Hukuki durum tespit
raporu ve risk analizi
• Bilgi güvenliği ve
mahremiyet kontrol
açıklarının listesi

• İyileştirme yol haritası
• Proje kartları

Beklenen
Çıktılar

World
Gartner, Market Share Analysis:
Security Consulting, Worldwide, 2015

4.000

2015 Company
Rank Name

Güvenlik Personeli

15.000

Risk Personeli

PowerPoint Timesaver

“Deloitte, müşterilerinden olağanüstü geribildirim
almasının yanı sıra kapsamlı ve entegre hizmet
önerilerine sahip şirket olarak belirlendi. Forrester
raporu ayrıca, Deloitte’u bilgi güvenliği alanında
derin teknik bilgi ve küresel etkinliği ile
vurgularken; güvenlik ve risk danışmanlığı hizmeti
veren birinci sınıf şirket olarak konumluyor.”
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2014
2015
Revenue Revenue

Annual
Growth
Rate(%)

2015
Market
Share (%)

1

Deloitte

2,325

2,581

11.0%

15.7%

2

EY

1,744

1,882

7.9%

11.4%

3

PwC

1,497

1,653

10.4%

10.0%

4

KPMG

1,396

1,519

8.8%

9.2%

5

IBM

647

726

12.2%

4.4%

6

Booz Allen
Hamilton

470

472

0.5%

2.9%

7

Hewlett
Paczkard
Enterprise

381

400

4.9%

2.4%

8

Accenture

300

337

12.2%

2.0%

9

Atos

220

229

4.1%

1.4%

10

Optiy
Security

169

206

22 Nis

1.2%

6,216

6,523

4.9%

39.5%

219

Others
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Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) şirketini, üye firma
ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve üye firmalarının
her biri ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir. DTTL (“Deloitte Global” olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet
sunmamaktadır. Global üye firma ağımızla ilgili daha fazla bilgi almak için www.deloitte.com/about adresini ziyaret
ediniz.
Deloitte, denetim, danışmanlık, finansal danışmanlık, risk yönetimi, vergi ve ilgili alanlarda, birçok farklı endüstride
faaliyet gösteren özel ve kamu sektörü müşterilerine hizmet sunmaktadır. Deloitte her beş Fortune Global 500®
şirketinden dördüne hizmet verirken, dünya çapında farklı bölgelerde 150’den fazla ülkede yer alan global üye
firma ağı ile, müşterilerinin iş dünyasında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olmak ve başarılarına katkıda
bulunmak amacıyla dünya standartlarında yüksek kalitede hizmetler sunmaktadır. Deloitte’un 225.000’i aşan uzman
kadrosunun iz bırakan bir etkiyi nasıl yarattığı konusunda daha fazla bilgi almak için Facebook, LinkedIn ya da Twitter
sayfalarımızı takip ediniz.
Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye
firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda
herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali
durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte
Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması
sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.
© 2017. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.

