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Konu

: “Kişisel Verilerin Korunması”

Teknolojinin ve dijitalleşmenin hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, (kişinin adı- soyadı, doğum
tarihi, telefon numarası gibi) kişisel bilgiler/veriler, dijital ortamda kolaylıkla erişilebilir hale
gelmiştir. Bu nedenle kişisel verilerin korunması için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.
Bu ihtiyaç kapsamında hazırlanan “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun”,
07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla, kişisel verilerin kullanılması ve işlenmesi usul
ve esasları ile bunlara uyulmaması halindeki yaptırımlar belirlenmiştir.
Kanunun yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihi öncesinde kayıt altına alınan kişisel verilerin
07.04.2018 tarihine kadar Kanuna uygun hale getirilmesi zorunludur.
Bu kanun, şirketinizde çalıştırdığınız işçiler, bayileriniz, müşterileriniz veya her ne sebeple olursa
olsun dijital yada manuel olarak kişisel bilgilerini kayıt altına aldığınız ve işlediğiniz kişiler yönünden
size hukuki ve cezai sorumluluklar getirmektedir. Kanunda çok özetle,
1. “Kişisel veri”, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak
tanımlanmıştır. Buna göre “kişisel veri”, kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, telefon numarası,
adresi, motorlu taşıt plakası, banka bilgileri, sağlık durumu ile ilgili bilgiler, sosyal güvenlik
numarası, görüntü ve ses kayıtları gibi kişiyi belirlenebilir kılan tüm bilgilerdir.
2. Kişisel verilerin,
elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, paylaşılması gibi işlemler, kanunda “kişisel verilerin işlenmesi”
olarak anılmakta ve bu Kanunda belirli usullere bağlanmaktadır.
3. Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi gerekir ve bunun için, verileri işlenecek kişinin yeterli
kapsamda bilgilendirilmiş olması ve açık rızasının alınmış olması gerekmektedir.
4. Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından
ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişilere “Veri sorumlusu” denir.
5. Kanun, kişisel verileri hukuka uygun şekilde işlemeyenler hakkında, 5.000 TL’den 1.000.000
TL’ye kadar idari para cezası ve ayrıca 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörmektedir.
6. Kanun ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulunun oluşturulmasını ve bu kurulun gözetiminde Veri
Sorumluları Sicili tutulmasını öngörmektedir. Tüm veri sorumlularının bu sicile kaydı mecburi
olmakla birlikte bu konuda bir yönetmelik çıkacağı belirtilmişse de ilgili yönetmelik henüz taslak
halindedir. Yönetmelik yürürlüğe girdiğinde tarafınıza ayrı bir bilgilendirme yapılacaktır.
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