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Pazar Araştırması Şirketleri
Bir ilaç firması ile yaptığı sözleşme uyarınca, bir araştırma

şirketi, ilaç firması için çalışan memnuniyeti anketi
düzenlemeyi üstlenmiştir. Firma, anket yapılacak çalışan
listesinin belirlenmesini, anket metodunun seçimini ve

anket

sonuçlarının

sunumunu

araştırma

şirketine

bırakmıştır. Bu durumda araştırma şirketi, her ne kadar

firma adına anketi yapıyor ve kişisel verileri işliyor olsa da
ilaç firması ile birlikte veri sorumlusu statüsündedir. Zira

hangi

çalışanlarla

anket

yapılacağı,

hangi

verilerin

toplanacağı vb. konularda karar verme yetkisine sahip olan
araştırma şirketidir.
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Ödeme Servisleri

İnternet üzerinden satış gerçekleştiren bir kişinin bir ödeme hizmeti
şirketi ile anlaşması suretiyle müşterilerinin verilerinin işlenmesi
durumda; ödeme hizmeti şirketi, satıcının veri işleyeni değildir. Bu

verilerin işlenmesi bakımından veri sorumlusu statüsündedir. Zira
ödeme hizmeti şirketi; (1) Ödemelerin doğru yapılabilmesi için

müşterilerden hangi verilerin toplanması gerektiğine karar vermektedir.
(2) Toplanan verilerin hangi amaçla kullanılacağı konusunda kontrol
sahibidir. (3) Satıcıdan bağımsız olarak doğrudan kişisel verileri işlenen

müşterilere uyguladığı kendi hüküm ve şartları bulunmaktadır. (4)
Satıcıdan bağımsız olarak kendi tabi olduğu hukuki yükümlülükler
bulunmaktadır. Örneğin; kredi kartı bilgilerinin silinmesi.
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Avukatlar
Bir firmanın işten ayrılan çalışanlarından birinin firmanın

müşteri listesini çaldığı ve buna karşılık firma sahibinin listeyi
nasıl geri alabileceği ile ilgili bir avukata başvurmuş olduğu bir

örnekte; firma sahibinin eski çalışanıyla ilgili kişisel verileri
avukata teslim etmesiyle, avukat da veri sorumlusu statüsüne

sahip olur. Bu durumda avukatın firma sahibinin adına işlem
yapıyor olması bunu değiştirmez. Zira avukat elde edilen kişisel
verilerin nasıl işleneceğini kendisi belirleyecektir. Dolayısıyla,

sağlanan kişisel veriler bakımından hem firma sahibi hem de
avukat veri sorumlusu statüsündedir. Bu anlamda her birinin

uyması gereken kendi yükümlülükleri bulunmaktadır (örneğin;
ilgili kişinin kişisel veriye erişim talebinin yerine getirilmesi

bakımından ikisi de ayrı ayrı sorumludur).
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Mali Müşavirler

Mali müşavirler, müşterilerinin hesaplarıyla ilgili kayıtları tutarken bu kayıtlardaki kişisel
verilerin işlenmesi bakımından veri sorumlusudurlar. Zira mali müşavirlerin işledikleri kişisel

verilerle ilgili sorumluluk almasını zorunlu kılan birçok mesleki yasal yükümlülükleri
bulunmaktadır. Örneğin, bir şirketin hesaplarını incelerken yolsuzluğa rastlamaları

durumunda mali müşavirlerin adli ve idari birimler veya diğer yetkili kurumlara bildirimde
bulunma

zorunluluğu

bulunmaktadır.

Bildirimi

yaparken

müşterisinin

talimatları

doğrultusunda hareket etmiyor olacağı açıktır. Dolayısıyla bunun gibi uzman hizmet
sağlayıcıları, kendi mesleki yasal yükümlülüklerine tabi oldukları sürece veri sorumlusu
statüsünde bulunacaklardır ve veri sorumlusu olmaktan kaynaklanan yükümlülüklerini
anlaşmayla müşteriye kısmen veya tamamen bırakmaları mümkün olmayacaktır.
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Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı Nedir?
Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz
ihtiyaçları göz önüne alınmak suretiyle hazırlanan Kanun ile kişisel

verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Kanunun amacı, kişisel verilerin

işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve
özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel
kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kanunun gerekçesinde, kişinin mahremiyet hakkının korunması ile
veri güvenliğinin sağlanması da bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Ayrıca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri

ile uyacakları usul ve esasların da düzenlenmesi Kanunun amaçları
arasında yer almaktadır.

