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Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Elginkan Topluluğu Şirketleri
6. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı Gerçekleştirildi
Veri İşleyenin Yükümlülükleri

Amacın Meşru Olması Ne Demektir?
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Nedir?
Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğünün Kapsamı Nedir?

Veri İşleyenin Yükümlülükleri

Veri işleyen; veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel
verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Bu kişiler, veri

sorumlusunun hizmet satın almak suretiyle belirlediği ayrı bir gerçek veya tüzel
kişidir. Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aynı zamanda hem veri sorumlusu
hem de veri işleyen olabilir. Kişisel verilerin veri sorumlusunun verdiği yetkiye
dayanarak ve onun adına veri işleyen tarafından işlenmesi hâlinde, kişisel
verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı

olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla
uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari

tedbirlerin alınması hususunda veri işleyen veri sorumlusu ile birlikte
müştereken sorumludur. Ayrıca, veri işleyenler öğrendikleri kişisel verileri

Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamama ve işleme amacı dışında
kullanmama yükümlülüğü altındadır. Bu yükümlülük, veri işleyenin görevinden

ayrılmasından sonra da devam etmektedir.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Nedir?

Yok etme, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez,
geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel
verilerin yok edilmesi için, verilerin bulunduğu tüm kopyalar tespit edilir

ve verilerin bulunduğu sistemlerin türüne göre de-manyetize etme,
fiziksel yok etme, üzerine yazma gibi yöntemlerden bir ya da bir kaçı
kullanılır.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7056/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Elginkan-Toplulugu-Sirketleri-

6. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı Gerçekleştirildi
6. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı, “Bilişim Hukuku 6.0” teması ile 22-25 Eylül 2021 tarihlerinde İzmir Ticaret Odası Konferans Salonunda
hibrit (yüzyüze ve çevrimiçi) olarak gerçekleştirildi.

Türkiye Bilişim Derneği'nin düzenlediği Kurultay, alanında önemli çalışmalar yapan birçok uzmanı bir araya getirdi. Türkiye’de hukuk ve bilişim
alanında karşılaşılan sorulara cevap aramayı, aynı zamanda sektörü bir araya getirmeyi amaçlayan Kurultay'ın açılış konuşmasını Kurum

Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR yaptı.
‘‘Burada özellikle aydınlatma yükümlülüğünün öneminden bahsetmek isterim. Aydınlatma yükümlülüğünün temelinde şeffaflık ilkesi yer
almaktadır. Artık günlük hayatın içerisine dahil olan nesnelerin interneti, yapay zekâ uygulamaları ve akıllı cihazların yürüttükleri veri işleme

faaliyetleri karşısında kişilerin korunabilmesi için, şeffaflık ilkesinin kişisel verileri işleyenler tarafından benimsenmesi gerekmektedir.
Algoritmalar, karar verme konusunda elbette kişiye yardımcı olabilir. Ancak kişinin vereceği kararlar üzerinde asıl söz sahibi, kişinin bizatihi kendisi
olmalıdır. Algoritmalara dayanılarak elde edilen sonuçların, bu sonuçlara neden olan verinin; nerede ve ne amaçla kullanıldığı, anlaşılır bir şekilde

kişilere açıklanabilmelidir. Bu nedenle, her geçen gün çeşitliliği artan veri işleme faaliyetleri karşısında şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri
teknolojik gelişmelerin merkezine yerleştirilmelidir. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak; aydınlatma, kişinin verileri üzerindeki kontrolünü sağlaması

amacına hizmet eder nitelikte olmalıdır.’’

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7054/6-Uluslararasi-Bilisim-Hukuku-Kurultayi-Gerceklestirildi

Amacın Meşru Olması Ne Demektir?

Amacın meşru olması; veri sorumlusunun işlediği verilerin,
yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve

bunlar için gerekli olması anlamına gelmektedir. Örneğin, bir
hazır giyim mağazasının, müşterilerinin kimlik ve iletişim
bilgilerini işlemesi meşru amaç kapsamındayken, anne kızlık

soyadını

işlemesi

değerlendirilemeyecektir.

meşru

amaç

kapsamında

Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğünün Kapsamı Nedir?

Veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında veri
sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, veri işleme amacı, işlenen verilerin kimlere ve
hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Kanunun 11.
maddesinde sayılan diğer hakları konusunda ilgili kişiyi bilgilendirmekle yükümlüdür.
Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ilgili kişinin onayına ya da isteğine bağlı
değildir. Kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında kişisel verinin elde edilmesi sırasında veri
sorumlusu tarafından ilgili kişilerin aydınlatılması gerekmektedir. Bununla birlikte aydınlatma

yükümlülüğü yerine getirilirken ilgili kişiye verilecek bilgiler, eğer Veri Sorumluları Siciline
kayıt yükümlülüğü varsa, Veri Sorumluları Siciline açıklanan bilgilerle uyumlu olmalıdır. Kayıt

yükümlülüğü yoksa Kanunun 10. ve 11. maddeleri kapsamında aydınlatma yükümlülüğü
yerine getirilmelidir. Veri işleme faaliyetinin ilgili kişinin açık rızasına bağlı olmadığı ve

faaliyetin Kanundaki başka şartlar kapsamında yürütüldüğü durumlarda da veri
sorumlusunun ve yetkilendirdiği kişinin ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğü devam

etmektedir. Yani her durum ve şartta, her amaç için ayrı ayrı aydınlatma yükümlülüğünün
yerine getirilmesi gerekmektedir.

