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➢2021'de Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na Rekor Başvuru
2021 yılının geride kalmasıyla birlikte Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) güncel istatistiklerini açıkladı. Kurumdan yapılan
açıklamaya göre Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun faaliyetlerine başladığı 12 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadarki süreçte
kuruma 11 bin 514 başvuru yapıldı. Bunlardan 10 bin 156'sı sonuçlandırıldı, bin 358'inin işlem süreci devam ediyor.
2021 yılında başvuru rekoru kırıldı ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na 4 bin 513 başvuru yapıldı. Bugüne kadar ki en çok başvurunun
yapıldığı sene olarak kayıtlara geçti.
Bugüne kadar Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na 726 veri ihlali yapıldı. Bunlardan 169’u kamuoyuna duyuruldu. Bugüne kadar 6 ilke
kararı alındı.
Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte veri işleme teknolojileri de artıyor. Hangi verinin işleneceği, hangi verinin güvenli bir şekilde
saklanması gerektiği konuları tartışma yaratıyor. KVKK verinin kullanımı ile ilgili çeşitli raporlar yayımlayarak firmaları bilgilendirmeye
çalışıyor.
2021 yılında "Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler", "Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlara İlişkin Rehber" ve "Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi Broşürü" çalışmaları yayımlandı.
Ayrıca Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi'nin düzenlendiği, dünyanın çeşitli ülkelerinden veri koruma otoritelerinin
yöneticileriyle kişisel verilerin korunması alanındaki güncel gelişmelerin masaya yatırıldı.

➢Çarşamba Seminerleri - Ceza ve Kabahatler Açısından Kişisel Verilerin
Korunması

9 Şubat 2022 tarihinde düzenlenecek olan Ceza Ve Kabahatler Açısından Kişisel
Verilerin Korunması konulu seminer Prof. Dr. Devrim Güngör’ün katılımıyla Kişisel
Verileri Koruma Kurumu youtube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Youtube
Kanalı:https://www.youtube.com/channel/UCfaHe7HUKUvX9SFWVPQDa7w

Kaynak:https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7169/Carsamba-Seminerleri-Ceza-veKabahatler-Acisindan-Kisisel-Verilerin-Korunmasi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Dayanağı Nedir?

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin hak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesinin son fıkrasında tanınmış ve böylelikle
anayasal güvenceye kavuşmuştur. Bununla birlikte, tüm hak ve özgürlüklerde olduğu gibi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin
hak da mutlak bir hak değildir ve hukuken gerekli şartların oluşması halinde diğer hak ve özgürlükler lehine sınırlandırılabilir.
Buna göre, kişisel verilerin korunmasına ilişkin 20. maddede tanınan her bir hakkın uygulanması ve diğer haklar lehine
sınırlanmasına ilişkin düzenlemeler ancak kanun yoluyla gerçekleştirilebilir.
Ülkemizde, temel hak ve özgürlüklerin olağan dönemlerde nasıl sınırlandırılacağına ilişkin usul ve esaslar Anayasanın 13.
maddesinde düzenlenmiştir. Anayasanın 13. maddesi gereğince, temel hak ve özgürlükler, yalnızca Anayasanın ilgili
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.
Kişisel verilere ilişkin hakların ancak kanunla sınırlanacağına dair, Anayasa Mahkemesi 9 Nisan 2014 tarihli ve E:2013/122,
K:2014/74 sayılı kararında; “Kişisel verilerin korunması hakkı, kişinin insan onurunun korunmasının ve kişiliğini serbestçe
geliştirebilmesi hakkının özel bir biçimi olarak, bireyin hak ve özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumayı […]”
amaçladığını tespit ederek, “kişisel verilerin ticari işletmeler için kıymetli bir varlık niteliği kazanması neticesinde, özel sektör
unsurlarınca yaratılan risklerin daha yaygın ve önemli boyutlara ulaşması ve terör ve suç örgütlerinin kişisel verileri ele geçirme
yönündeki faaliyetlerinin artması gibi etkenler” sebebiyle kişisel verilerin geçmişte olduğundan çok daha fazla korunmaya
muhtaç olduğunu ifade etmiştir.
Yüksek Mahkeme kararında, Anayasanın 20. maddesinin 3. fıkrasının son cümlesinde, “Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas
ve usuller kanunla düzenlenir” hükmüne yer verildiğine ve “yasama yetkisinin devredilmezliği” ilkesi gereğince, Anayasanın
açıkça kanunla düzenlenmesini öngördüğü konularda yürütme organına doğrudan ve ilk elden düzenleyici işlem yapma yetkisi

verilemeyeceğine hükmederek, Anayasada öngörülen kanuni düzenlemenin mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiğinin altı
çizilmiştir.
Bu itibarla, Anayasanın 20. maddesinin son fıkrasında tanınan haklara ilişkin hükümlere müteallik düzenlemeler kanun
hükmünde oldukları sürece uygulama alanı bulabilecektir.

Doğru Ve Gerektiğinde Güncel Olma İlkesi Ne Şekilde Yerine Getirilmelidir?
Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında veri sorumlusunun aktif özen
yükümlülüğü; veri sorumlusu eğer bu verilere dayalı olarak ilgili kişi ile ilgili bir sonuç yaratıyor ise geçerlidir
(örneğin kredi verme işlemi gibi). Bunun dışında veri sorumlusu her zaman ilgili kişinin bilgilerini doğru ve güncel

olmasını temin edecek kanalları açık tutmalıdır. Zira ilgili kişinin haklarının düzenlendiği Kanunun 11. maddesinin
(d) bendinde, ilgili kişinin kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme hakkına yer verilmiştir. Örneğin, A şirketinde çalışan kişinin işten ayrılarak B şirketinde işe başlaması
halinde kişinin “A şirketi çalışanı olduğu” verisi doğru olmayacakken, “A şirketinde çalışmış kişi” olduğu verisi

doğru olacaktır.

