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➢I.Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi
➢Çarşamba Semineri - Kişisel Verilerin Kabahatler Hukukunda Korunması
➢Kişisel Verilerin Korunması Kanununun kapsamı nedir?
➢IP adresi, yaygın olarak kullanılan ve sıkça karşılaşılabilecek ad-soyad gibi veriler
başka kaynaklardan bilgi almadıkça bir kişiyi tanımlayacak veya ilişkilendirebilecek
düzeyde değildir. Bu bilgiler de kişisel veri sayılacak mıdır?

IP adresi, yaygın olarak kullanılan ve sıkça
karşılaşılabilecek ad-soyad gibi veriler başka
kaynaklardan bilgi almadıkça bir kişiyi tanımlayacak
veya ilişkilendirebilecek düzeyde değildir. Bu bilgiler
de kişisel veri sayılacak mıdır?
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye
ilişkin tekil olarak kaydedilen ve işlenebilen veriler (örneğin
TCKN, IP adresi, adı soyadı v.b.) olabileceği gibi kimliği belirli
veya belirlenebilir gerçek kişiyle ilişkili raporlar (örneğin
müşteri şikâyet raporları, çalışan performans değerlendirme
raporları, mülakat değerlendirme raporları), kayıtlar (ses
veya görüntü kayıtları, resimler, kullanıcı işlem kayıtları),
belgeler (örneğin özgeçmişler, bordro, fatura, banka
dekontları, kredi kartı ekstreleri, nüfus cüzdanı fotokopileri),
yazılar (örneğin mektuplar, davet yazıları) da kişisel veridir.

I.Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi
I. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi; Kurumumuz ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş
birliğinde 12-13-14 Kasım tarihlerinde, İstanbul’da düzenlendi.
Üç gün boyunca toplamda 14 oturum olarak planlanan “Kişisel Verilerin Korunması” temalı Kongre, Türkçe ve İngilizce olarak genel ve eş zamanlı,
yüz yüze ve çevrimiçi oturumlarla gerçekleştirildi.
Alman Federal Veri Koruma Otoritesi Başkanı Prof. Dr. Ulrich KELBER, Almanya-Schleswig Holstein Veri Koruma Otoritesi Başkanı Marit HANSEN,
Bulgaristan Veri Koruma Otoritesi Başkanı/EDPB Başkan Yardımcısı Ventsislav KARADJOV ve KKTC Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Hürol
MEAR başta olmak üzere; yurt içinden ve yurt dışından akademisyenler ve uzmanlar Kongre'ye konuşmacı olarak katıldılar.
Şehitlerimiz için Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşımızın okunmasıyla başlayan Kongre’nin açılış konuşmalarını; İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Haluk ALKAN, Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil AKKANAT, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr.
Muharrem KILIÇ ve Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR gerçekleştirdi.
BİLİR, kişisel verilerin korunması anlayışının kişinin bizatihi kendisinin korunmasını amaç edindiğini, kişinin şeref ve saygınlığının muhafaza
edilmesinin ve mahremiyetinin sağlanmasının aracı olduğunu söylerek, kişisel verilerin korunmasının hayatın her alanında gözetilmesi gereken bir
husus olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. “Saklayacak bir şey yoksa endişe edilecek bir şey yoktur” yaklaşımının, temel hak ve
özgürlükler ile çelişmekte olduğunu dile getiren BİLİR, “mahremiyet, kişiye sunulan bir seçenek, bir lütuf değildir” dedi.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; özgürlük-güvenlik, teknoloji-mahremiyet, bireyin korunması-veri temelli ekonomi ve kişisel verileri
işleyenlerin menfaati ile verisi işlenen kişilerin temel hakları bakımından denge gözetmektedir” diyen BİLİR, “Kişisel veriler; hukuka uygun bir
şekilde meşru amaçlar için işlenmeli, gerektiğinde güncelliği sağlanmalıdır. Amaçla sınırlılık ve ölçülülük gibi Kanunda sayılan ilkelere riayet
edilmeli, kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmelidir. Bu temel ilkeler, kişisel verilerin işlenmesinde uyulması
zorunlu olan ilkelerdir. Veri işleme faaliyetinin olmazsa olmazı niteliğindedir” diyerek Kanunun temel ilkelerinin önemine dikkat çekti.

Yazının devamını okumak için tıklayınız:https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7078/I-Uluslararasi-Kisisel-Verileri-KorumaKongresi

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kapsamı
nedir?
Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu
verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya
da herhangi bir veri kayıt sisteminin (kişisel
verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak
işlendiği kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel
kişiler hakkında uygulanır. Bu doğrultuda, özel
sektör ile kamu sektörü bakımından bir ayrım
yapılmamış olup, öngörülen usul ve esasların her
iki sektörde de uygulanması benimsenmiştir.

➢Çarşamba Semineri - Kişisel Verilerin Kabahatler Hukukunda
Korunması
‘‘Kişisel Verilerin Kabahatler Hukukunda Korunması’’ konulu Çarşamba Semineri
çevrimiçi olarak düzenlendi. Seminere Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nden Prof. Dr. Zeynel T. KANGAL konuşmacı olarak katıldı.
KANGAL, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda düzenlenen kabahatlerin yer
bakımından uygulanması konusu başta olmak üzere çeşitli konulara değindi.
Videoyu izlemek için tıklayınız:
https://www.youtube.com/watch?v=x2G6eBsU_Ko&t=136s

