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Günümüzde bilginin hızla dijitalleşmesi ile birlikte kişisel veri denen kavram da
önem kazanmıştır. Peki, sıklıkla her yerde karşımıza çıkan kişisel veri nedir?
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelir.
Kişisel verimiz bizi biz yapan her türlü bilgidir. Haliyle, bu bilgilerin kimin elinde
bulunacağı, ne şekilde kullanılacağı, hangi tür korumalara sahip olacağı gibi
birçok konu önem kazanmaktadır. Sürekli karşımıza çıkan kişisel verilerin
korunması konusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlemeleri
ışığında neler yapılmalı bunu  e-kitabımızda birlikte kısaca inceleyeceğiz.
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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kısaca KVKK uzun tasarı süreçlerinden sonra 7 Nisan
2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı; kişisel
verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve
özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri
ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

http://www.gemicioglu.av.tr/
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KİŞİSEL VERİLERİNİZİN
GÜVENLİĞİ KORONA
VİRÜS SALGININDAN
ETKİLENİR Mİ?

Dünya ve ülke gündemini bir hayli meşgul eden korona virüsü (Covid-19) salgını
sırasında kişisel verilere dair yükümlülüklerin nasıl etkilendiği sorusu da sıklıkla
sorulmaktadır. Kamu sağlığı gibi genel menfaatleri ilgilendiren konularda kanuni
istisnalar bulunmaktadır. Ancak, bu istisnalar bu süreçte verinin paylaşılması
hususunda yoğunlaşmaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından web sitesi
üzerinden yapılan kamuoyu duyurularında da sıklıkla hassasiyetin altı çizilmekte ve
yükümlülüklere dair sürelerde herhangi bir değişiklik henüz bulunmadığı
bildirilmektedir. Peki buradan ne anlamalıyız?

Şöyle ki; bu süreçte verilerin aktarımında kamu kurum ve kuruluşlarında kamu sağlığı
gerektirdiği ve yasal düzenlemelerin el verdiği ölçüde paylaşım mümkün olmakla
birlikte, salgın öncesi dönem ile salgın sırasında geçirilen dönemde tüm
yükümlülükler istisnasız ve   süreleri içerisinde yerine getirilmelidir. Salgın sırasında
sıklıkla göz ardı edilen kişisel verilerin korunması süreçleri ilerleyen dönemlerde
birçok soruna yol açabilir. Dolayısıyla bu süreçte de, yükümlülükler salgından
etkilenmeksizin süreleri dahilinde yerine getirilmelidir.

http://www.gemicioglu.av.tr/
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Kişisel veriler bahsedildiği gibi bizi biz yapan
verilerden oluşmaktadır. Özel hayatın
gizliliğinin korunması kapsamında sayılmasının
bir sebebi; her bireyin eşsiz bilgisinin bu veriler
içerisinde saklanıyor olmasından gelir. Ayrıca,
madalyonun iki yüzü gibi kişisel verilerin
korunmasının bir de toplumsal açıdan
etkilerini görmek mümkündür. 

Örneğin; hiçbirimiz izinsiz bir şekilde ilgili olmadığımız bir şirket tarafından bize özel
cep telefonu bilgilerimiz kullanılarak mesaj atılmasını ya da arama yapılmasını
istemeyiz. Kişisel olarak izinsiz verilerimizin kullanılmasından rahatsız olmamız özel
hayatın gizliliği ile ilgilidir. Ancak, aynı zamanda bize ait bir verinin, bize özel cep
telefonu numaramızın başkalarına menfaat sağlanarak pazarlanması da kişisel
verilerin korunması hususunda bir diğer önlenmesi gereken kısımdır. Bu da daha
toplumsal bir amaç ile alakalıdır. Bizim verilerimizi elinde bulunduran kişinin bundan
haksız bir kazanç sağlaması söz konusu olacaktır. Bunu daha büyük bir senaryo
içerisinde düşündüğümüzde ise; piyasalarda rekabeti bozucu işlemler meydana
gelmesi, haksız kazanç yollarının genişlemesi ve vergilendirilmeyen kazançlar
oluşması sonucunda genel ekonominin etkilenmesi gibi çok faktörlü zarar verici
sonuçlara ulaşılır. 

 

Bu sebeplerle özellikle devlet erkleri tarafından bu konular düzenlenmiş ve yasal
çerçeveye oturtulmuştur. Kanunlarda belirlenen usul ve esasların yanı sıra Kişisel
Verileri Koruma Kurulu'nun incelemeleri ile de bu alan sürekli denetlenmektedir. Kurul
tarafından ihlallerin içeriği ve ağırlığına göre idari para cezasına , erişimin engellemesi
veya durdurulması gibi cezalara hükmedilebilmektedir. Keza Türk Ceza Kanunu 136.
Maddesi kapsamında suç teşkil eden eylemler de oluşabilmektedir.

http://www.gemicioglu.av.tr/
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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Veri Sahiplerine sahibi bulundukları verilerin
aslında ticari bir değeri olduğunu hatırlatmakla birlikte Veri Sahiplerinin bu veriler
üzerindeki haklarını kullanarak hakimiyet kurmalarını da sağlamıştır. Bir örnek ile
açıklamak gerekir ise; bir web sitesine üye olmak için kullandığınız bilgilerin başkaları
ile paylaşılıp paylaşılmadığı, hangi amaçlar ile sınırlı kullanıldığı, hangi sebepler ile
kullanılması gerektiği gibi bilgileri Veri Sorumlusuna başvurarak ya da Veri
Sorumlusunun kişisel verilerin korunması kapsamında hazırladığı dokümanları
inceleyerek öğrenebilirsiniz. Peki, bu bilgileri öğrenmek Veri Sahibi olarak size ne gibi
yararlar sağlar? Bu bilgileri öğrendiğinizde; izniniz olmayan bir husus var ise
kullanılmamasını talep ederek izinsiz kullanımı engelleyebilirsiniz. Ya da verileriniz
beyan edilenlerden başka amaç ile kullanıyor ise Veri Sorumlusuna başvurarak bu
duruma son verilmesini isteyebilir, son verilmemesi halinde de Kurul’a başvurarak
şikayet edebilir ya da veri ihlali bildiriminde bulunabilirsiniz.

http://www.gemicioglu.av.tr/
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Kanun ile, kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin
erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik
haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmiş olur. Bir diğer anlatımla; kişisel verilerin
korunması verilerden ziyade bunların sahibi kişileri korur.

Veri Sorumluları için ise Kanun, şeffaf yönetişim ilkelerini kurum kültürlerine
katmalarını, veri minimizasyonu yaparak gereksiz data maliyetlerinden ve bunların
kanuna aykırı işlenmesinden doğan sorumluluklardan kaçınmalarını ve faaliyetleri
kapsamında veri işleme süreçlerini disiplin altına almalarını sağlayacaktır. Bunların
neticesinde ise; Veri Sorumluları faaliyetlerini gözden geçirdikleri için verim artışı
yaşamaları, gereksiz kaynak israfının önüne geçmeleri ve şeffaf yönetişim ilkeleri
neticesinde ticari itibarlarının artması söz konusu olacaktır.

http://www.gemicioglu.av.tr/
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Yasal düzenlemeler gereği Veri Sorumlularına; faaliyetlerine uygun veri envanteri
hazırlama, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt olma ve bildirimde
bulunma, Kişisel Veri İşleme Envanteri, Saklama ve İmha Politikası hazırlama, kişisel
veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirleri almak gibi yükümlülükler yüklenmiştir.
Bu yükümlülüklerin tamamının yerine getirilmesi için bir dizi aksiyon alınması ve
doküman setleri oluşturulması gerekmektedir. Sonrasında ise ara ara denetimler
yapılmalı ve kanuni şartların yerine getirilip getirilmediği takip edilmelidir. İşte; bu
yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerçekleştirilecek faaliyetlerin tamamına 

   diyebiliriz.
KVKK

Uyum Süreci

Uyum sürecinin yürütülmesinde amaçlardan biri mevcut yasal düzenlemelere
uygunluğun sağlanması iken bir diğer amaç Kanun yayım tarihi öncesinde
gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin de Kanun ile uyumlaştırılmasıdır. Bu
aksiyonların alınmaması halinde hem Kanun yayım tarihi öncesi gerçekleştirilen
verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekecektir hem de
işleyen faaliyetler bakımından yasal yükümlülüklere aykırı hareket edildiği için yasal
sorumlulukların sonuçları ile karşılaşılacaktır. Dolayısıyla, uyum süreçleri hem Veri
Sorumlularını hem de Veri Sahiplerini yakından ilgilendirir. Veri Sahipleri verileri
hakkında doğru bilgilere ulaşırken, Veri Sorumluları da uyum süreçleri ile şeffaf
yönetişim ilkelerini kurum kültürü olarak benimserler.

http://www.gemicioglu.av.tr/
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A. Veri Envanteri Nedir?  

Veri Sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak
gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme
faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki
sebepleri, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri
konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve
kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan
azami muhafaza edilme süresi, yabancı ülkelere

aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri
açıklayarak detaylandırdıkları envanterdir.

B. Veri Envanteri Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Nelerdir?

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğe göre Envanterde;  

-Veri kategorisi, 
-Kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, 
-Aktarılan alıcı / alıcı grupları, 
-Veri konusu kişi grupları, 
-Kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi, 
-Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler, 
-Veri güvenliğine ilişkin alınan teknik ve idari tedbirlerin yer alması gerekmektedir.

http://www.gemicioglu.av.tr/
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C. Saklama ve İmha Politikası Nedir?

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası  şirketler
nezdinde gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha
faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve
esasları belirlemek amacı ile hazırlanması gereken
dokümandır. Veri Sahiplerine hesap verilebilirliği
sağlamak amacıyla verilerinin ne kadar süre ile
muhafaza edileceği, bu verilerin hangi süreler sonunda
imha edileceği bildirilmiş olur. Veri Sahiplerinin

verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesini isteme hakları saklıdır. Bu
uygulamalar ile Veri Sorumluları verilerin yönetiminde bir disiplin oluşturmuş olurlar ve
veri saklama maliyetlerini de öngörebilir hale gelirler.

D. Aydınlatma Metni Nedir?

Kanun, kişisel verileri işlenen ilgili kişilere bu verilerinin
kim tarafından, hangi amaçlar   ve hukuki sebepler ile
işlenebileceği, kimlere hangi amaçlar ile aktarılabileceği
hususunda bilgi edinme hakkı tanımakta ve bu hususları,
Veri Sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü
kapsamında ele almaktadır. Buna göre Veri Sorumlusu,
Kanun'un 10. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin elde
edilmesi sırasında bizzat veya yetkilendirdiği kişi aracılığı ile birtakım bilgileri ilgili kişiye
sağlamakla yükümlüdür. Üyelik sistemi ile çalışan bir otopark işletmesi örnek olarak alınır
ise; otopark işletmecisi Veri Sorumlusu ad, soyadı, plaka gibi kişisel verileri işlemeye
başlamadan önce otopark üyelerini veri işleme faaliyeti ile ilgili aydınlatmalıdır.

http://www.gemicioglu.av.tr/
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E. Aydınlatma Metninde Hangi Hususlar Yer Almalıdır?

Veri Sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaç ile
işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaç ile aktarılabileceği, kişisel veri
toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kanun’un 11. maddesinde sayılan ilgili kişinin
hakları aydınlatma metninde yer almak zorundadır. Kanun’un 18. Maddesinde
aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 

 uygulanabileceği belirtilmiştir.  
5.000 Türk Lirasından

100.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası

Örneğin; bir çağrı merkezini aradığınızda yapılacak görüşmelerin ses kaydı tutulacağı,

bu kayıtların hangi amaçlar ve hukuki sebepler ile işlenebileceği, kimlere hangi

amaçlar ile aktarılabileceği hususunda bilgilendirme yapılmalıdır.

F. Açık Rıza Nedir? Ne Zaman Alınmalıdır?

Açık rıza; “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür irade ile
açıklanan rıza”dır. Kanun’un 5. maddesinin, 1. fıkrasında Kanun’da belirtilen istisnalar
haricinde, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyecek; üçüncü
kişilere ve yurt dışına aktarılamayacaktır. Kanun’da ayrı ayrı belirtilmiş olan bu
maddelere uyulmaması halinde, kurumlar idari para cezasına çarptırılabileceklerdir.
Kanuna göre kişisel verileri ihlal edenlere 
öngörülmektedir. Ayrıca bu veriyi ihlal yolu ile ele geçiren kişiye de 

 verilebilir. İdari para cezaları ise yerine getirilmeyen maddelere
göre değişmek üzere  kadar
artabilmektedir.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
2 yıldan 4 yıla

kadar hapis cezası
5,000 Türk Lirasından 1,000,000 Türk Lirasına

http://www.gemicioglu.av.tr/
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Açık rıza belirli bir konuya ilişkin olmalıdır, Rızanın bilgilendirmeye dayanması
gerekmektedir ve özgür irade ile açıklanmalıdır. Örneğin; bir şirket organizasyonu
sırasında katılımcılar ile toplu fotoğraf çekilmesi ve bunun şirket sosyal medya
hesaplarında yayınlanması söz konusu ise, bu fotoğrafta yer alan kişilerden verilerinin
işlenmesine rızaları bulunduğuna dair onayları alınması gerekir. Aksi halde veri işleme
faaliyeti kanuna aykırı olacak ve kanunda sayılan cezalar ile karşılaşmak söz konusu
olabilecektir.

G. Açık Rızanın İçermesi Gereken Hususlar Nelerdir?

http://www.gemicioglu.av.tr/
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H. VERBİS Nedir? 

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS), Kanun’un
16. Maddesi gereği Veri Sorumlularının kayıt olmak
zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili
bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Kişisel
verileri işleyenler, veri işleme faaliyetine başlamadan
önce VERBİS’e kayıt olmak zorundadırlar. VERBİS
kayıtları kamuya açık olarak tutulur.

I. Kimler VERBİS’e Kayıtla Yükümlüdür?

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce
VERBİS’e kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri
işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılması durumu gibi
Kurul'ca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak sureti ile, Kurul tarafından,
VERBİS'e kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.  

Kayıtla ilgili doğru bilinen bir yanlış da VERBİS’e kayıt için belirlenen son tarihlere
kadar kayıt yükümlülüğünün bulunmadığına inanılmasıdır. Kanun yürürlükte
olduğundan dolayı sürelerin sadece kayıt ve bildirim için en geç tarihleri belirlediğini
hatırlatmak isteriz. Yasal yükümlülükler şu anda da mevcuttur ve Veri Sorumlularının
uyum süreçleri kapsamında VERBİS kayıt ve bildirimlerini de hızla tamamlaması
gerekir.

http://www.gemicioglu.av.tr/
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Veri Sorumlusu "Kamu
Kurumu" veya "Yurt İçinde
Yerleşik Tüzel / Gerçek Kişi"
ya da "Yurt Dışında Yerleşik
Tüzel / Gerçek Kişi" ise
öncelikle bu butonlar
aracılığıyla giriş yapılarak
başvuru formunun
doldurulması gerekir.  Web
sitesindeki Veri Sorumlusu
Yönetici Girişi butonu ile
Sicile kayıttan önce Veri
Sorumlusunun teyidi için
kayıt başvuru formu
doldurulup Kurul'a gönderilir
ve başvurunun Kurulca
onaylanması akabinde irtibat

kişisi atama, mevcut parola değiştirme, yapılan bildirimleri görüntüleme ve Sicil
kaydını silme işlemleri yapılabilmektedir.

J. VERBİS’e Bilgi Girişleri Nasıl Yapılır?

Veri Sorumlusu kaydı onaylandıktan sonra Veri Sorumlusu VERBİS’e giriş yaparak bir
gerçek kişiyi irtibat kişisi olarak atamalıdır. Atanan irtibat kişisi e-devlet şifresiyle
VERBİS “Sicile Kayıt” butonu üzerinden giriş yaparak ilgili taahhütnameyi onaylaması
gerekir. Sonrasında ilgili başlıklar üzerinden veri girişi yapması mümkündür. Veri
girişleri tamamlandığında “onayla ve gönder” butonunu kullanılarak Kurul’a veri
girişleri gönderilebilecektir.

http://www.gemicioglu.av.tr/
https://verbis.kvkk.gov.tr/
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K. Sözleşmeler KVKK’ya Göre Uyarlanmalı mıdır?

Elbette; KVKK uyum sürecine
sözleşmelerin de uyarlanması
gerekmektedir. Bu kapsamda
mevcut sözleşmelere ek
protokoller hazırlanabileceği
gibi sözleşmelerin KVKK ile
uyumlu olarak yenilenmesi de
mümkün olabilmektedir.
Sözleşmelerin uyarlanması
kapsamında iş sözleşmelerine
ek protokoller, tedarikçi
sözleşmelerine ek olarak
aydınlatma metinleri, gizlilik sözleşmeleri hazırlanabilmektedir. Yeni imzalanacak
sözleşmelerde ise mutlaka kişisel verilerin korunmasına yönelik hükümlerin
bulundurulması önerilir.  

Örneğin; Veri Sorumlusu şirketi ele alırsak iş ortakları ile yürüteceği faaliyetler
kapsamında birbirlerine aktaracakları verilerin sorumluluğu hususlarında aralarında ek
protokol imzalayarak ya da taahhütnameler oluşturarak her iki tarafın da KVKK
kapsamında sorumlulukları hakkında anlaşmaya varabilirler. Bu taahhütler veya ek
protokoller elbette tarafların kanundan kaynaklı sorumluluklarını kaldırmaz ancak
taraflar arasında sınırların çizilmesi ve rücu haklarının tanımlanması konularında
faydalı olabilirler.
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L. Kişisel Verileri Koruma Komitesi Nasıl Oluşturulur?

Kişisel verileri koruma politikalarını yönetmek ve politikalarda belirlenen süreçlerin
yürütülmesini sağlamak, denetimlerin sağlanması, farkındalık oluşturulması gibi
konularda şirket içerisinde aktif çalışan bir Kişisel Verileri Koruma Komitesi
oluşturulması uyum sürecinin sürekliliği bakımından oldukça faydalıdır. Kişisel veri
işleme faaliyeti en küçük işletmeden en büyük işletmeye kadar faaliyet devam ettiği
sürece yaşayan bir organizma gibidir. Dolayısıyla, Veri Sorumlusunun uyum
kapsamında aldığı önlemlerin faaliyetlere devam edildiği sürece ayakta tutulması
gerekir. Kişisel Verileri Koruma Komitesi bu görevi aktif olarak yerine getirebilir. Komite
şirket içerisinde çalışanlardan oluşturulabileceği gibi, tamamen şirket dışından
kişilerden de oluşturulabilir. Komitenin faaliyetlerinin mevzuata ve güncel gelişmelere
uyumlu şekilde yürütülmesinde Komite içerisinde hukuk müşavirlerinden
faydalanılması yararlı olacaktır.
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Kişisel verilerin korunması hususunda alınması gerekli idari ve teknik tedbirlerin
denetimleri sağlanarak mevcut duruma göre alınması gereken aksiyonlar tespit edilir,
tespit edilen aksiyonların uygulanabilirliği kurgulanarak bunlar için bir uygulama
stratejisi oluşturulur.

Veri Envanterinin şirket
faaliyetleri doğrultusunda
güncel tutulması sağlanır,
güncellenen Veri
Envanterine ve şirket
faaliyetlerine uygun olarak
VERBİS girişlerinin
yapılması sağlanır, yeni veri
girişi gerektiği hallerde ilgili
değişikliklerin VERBİS'te de
yapılır.

Bu denetim faaliyetlerinde güncel mevzuata uygunluk denetimlerinin yerindeliği
araştırması için hukuk danışmalarından destek alınması denetimlerin verimliliğini
arttıracaktır. Keza, teknik tedbirler kapsamında da teknik uzmanlardan destek alınması
tedbirlerin uygulanabilirliği açısından kolaylık sağlar. Veri Sorumlularının hukuk ve
teknoloji alanında danışmanlık almaları bu denetimlerin amacına hizmet etmesinde
önemli role sahiptir.
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Kurul, şikayet üzerine veya ihlal iddiası üöğrenilmesi durumunda resen, görev alanına
giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Kanun'a göre Kurul'a şikayet yoluna
başvurulmadan önce Veri Sorumlusuna başvurma yolunun tüketilmesi gerekir. Aksi
halde Kurul'a başvuru yapılamaz.

Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç; Veri Sorumlusu, Kurulun, inceleme
konusuyla ilgili istemiş olduğu bilgi ve belgeleri  göndermek ve
gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak zorundadır. Şikâyet
üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde
Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların Veri Sorumlusu tarafından giderilmesine karar
vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve 

 yerine getirilir. Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler
hakkında  idari para cezası
uygulanabilir.

on beş gün içerisinde

en geç otuz
gün içerisinde

25.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar
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Tüm saydığımız adımları eksiksiz yerine getirdiyseniz ve faaliyetleriniz çerçevesinde
kişisel veri uyum süreçlerinizi aktif olarak yürütüyorsanız, tebrikler! Evet, denetime
hazırsınız. Ancak yürüttüğümüz sayısız KVKK Uyum Projesinden edindiğimiz
tecrübeye göre genellikle bu e-kitapta sıraladığımız adımlardan bir ya da birkaçının
çeşitli sebeplerle uygulanmaması yolu tercih edilmektedir. Kişisel verilerin korunması
dijitalleşen dünyada hızla önemini arttırırken yasal düzenlemeler ile de günlük
hayatımızda dokunduğu alanlar hızla genişlemektedir. Bu olağan gelişime paralel
uygulamalara adaptasyon sağlanamaması halinde de çeşitli yaptırımlarla
karşılaşılması olasıdır. Dolayısıyla, yukarıda basitçe tarif ettiğimiz süreçlerin titizlik ve
özenle yürütülmesi gerekir.
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Özellikle içinden geçmekte olduğumuz korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde
birçok Veri Sorumlusunun “nasıl olsa ertelenir” yaklaşımıyla konuyu ele aldığı
görülmektedir. Önemle hatırlatmak isteriz ki; Kurul tarafından açıklanmış herhangi bir
erteleme söz konusu olmadığı gibi, son sürelerin uzatılması düşünülse bile bu yasal
yükümlülüğün söz konusu tarihe kadar yerine getirilmesine gerek olmadığı anlamına
gelmeyecektir. Kurul’un bu dönemde yayınladığı kamuoyu duyuruları da
incelendiğinde görülecektir ki veri işleme faaliyetlerinde temel ilkelere uyum
gösterilmesine dikkat edilmesi yinelenmektedir.  

Kaldı ki, bu süreçte online platformlara kayan faaliyetlerimizle birlikte veri akışında da
bir hayli hızlanma yaşanmıştır. Dikkat edilmesi gereken birçok yeni konu
gündemlerimize giriş yapmıştır. 

Biliyoruz, hepimiz bazen sorumluluklarımızı son dakikaya bırakabiliyoruz. Ancak kişisel
Verilerin Korunması konusu herhangi bir gündem ile kenarda bekletilebilecek bir konu
değildir. Bu süreci hem sağlığınızı hem de verilerinizi koruyarak geçirmenizi diliyoruz.

Hazırlayanlar;

Av. Bora Gemicioğlu
Av. İrem Aktaş


