
13.1. KVK meselesi.. İlk Derneği bile kurduk… Ama Ticarete dönük değil Yurttaş bilincine 

dnük… 

Kişisel Verileri Koruma hukuku, önce 1970 li yıllarda Avrupa Birliği’ nde başladı ....Tabi önce 
’’  mülkiyet ya da telif hakkı mı sayılsın’’ denildi ama sonuçta  ‘’ İnsan hakları ‘’   üzerinden 
gidildi .1987 yılında tüzüğe kavuştu... 

Bizde ise Ceza yasasındaki maddelerle idare ediliyordu.. 

Ama sonuçta baskı ve basınç.. derken Türkiye’ye 2016 yılında 6798 sayılı kvk kanunu  ile 
müessese girdi. 

Türkiye toplumunun bu Yasaya uyum yapması kolay değildi ...Nitekim 2016 yılından beri 
başvurular bile uzatılıp duruyor... şimdi de 30 Eylül 2019 son gün iken 31 Aralık 2019 tarihine 
erteleme oldu... Sonra  3o.6.2020  oldu… Sonra  31.9.2020 oldu.  

Şimdi yine bir uzatma ve ... 31.3.2021…           

Artık Virüs 19 sürse de  sürmese de uzatılmayabileceği tesbiti yaparak  halkımıza  dikkat ve 
uyum tavsiyesi yapıyoruz. 

Senih Özay Avukat 

 

Geriye geriye gidersek ; 

  
Haberin ögeleri şöyle… 

  
1. Kişisel veriler hukuku ceza hukuku içinde cılız seyrediyordu. 

2. Avrupa Birliği gündeme aldı 
3. Türkiye Cumhuriyeti 6698 s. KVKK ile 7 Nisan 2016’da hukukumuza soktu. 
4. Pek kimseler ayıkamadı, uyamadı. 
5. Biz bu KVK derneğini yasa çıkınca ilk kurduk. 12 Ekim 2016’da. Ekte kurucular, yk 
üyeleri var. 
6. T.C. uyumda zorlanarak önce 30 Eylül, şimdi de 31 Aralık 2019 son gün diye 
deklare etti. Ve bu kez uzatmayacağız diye deklare edildi. 
7. Ve uyum yapması zorunlu şirketlere; 

- uyum yap 

- tedbirleri al 
- VERBİS’e kayıt yaptır 

- Envanter oluştur 

- veri saklamayı bil 
- veri imha politikan olsun 

- kişisel verileri işle 

- açık rıza formları hazırla 

- hukukçu ve bilişimcini oluştur 

- cezai – idari müeyyidelerle karşılaşırsın ve 1.500.000 TL para cezasına kadar 
cezalarla çarptırılırsın. 



- Avukatlık Kanunu m. 35’e göre avukatların dışındaki teknisyenlerle yetinmeye 
kalkarsan altından kalkamazsın. 
Vs… dedi. 
  
ŞİRKETLER ZORLANIYOR, dev şirketler uyuma geçti ama bunun oranı çok düşük. 
%85-90 uyum yapamayanlar ne olacak? Basın, dernekler, barolar yardım etmelidir… 

  
Şurada 10 gün kalmıştır… 

  
  
  
  
Derneğimiz daha çok şirketlere değil, halka – bireylere yardımı öngörmektedir. 
- "adı soyadı", 
- "doğum yeri, tarihi", "nüfus bilgileri", "telefon numarası", 
- "ev ve iş adresi", "kılık ve kıyafeti", "ırkı", "etnik kökeni", 
- "T.C. Kimlik numarası", "hastane, banka, nüfus ve adli sicil kayıtları", 
- "alışveriş yaptığı yerler ve tercihleri", "dini, mezhebi ve diğer inançları", 

- "siyasi düşüncesi", "siyasi parti ve sivil toplum örgütlerine üyeliği", "felsefi inancı", 
- "sosyal faaliyetleri", "aile yapısı", "medeni durumu", "ceza mahkumiyeti ile ilgili 
verileri", 
- "cinsel hayatı", "parmak izi", "avuç içi taraması", "biyometrik kimliği"… 

Vs…. 
  
Bu daha da yoğunlaşacak.... IKEA’nın alışverişte fatura kesmemesine rağmen T.C. 
Kimlik istemesi gibi, Adalet Bakanlığı’nın adliyede kapı geçişlerinde yaptığı avukat 
resimlerini ekrana yansıtma hukuksuzluğu gibi, çiçek sepeti gibi, otobüs biletleri 
gibi…. 
  
  
  
Av. Senih Özay                                                                    Av. Hazar Can Kıpçak 

Kişisel Verileri Koruma Derneği                                       Kişisel Verileri Koruma Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi                                                        Üye 

 

 

 

 

 

 

 



TUTANAKTIR. 

*03.08.2020 tarihi bayrama gelmesi sebebiyle ; 
  
  

Değerli Kişisel Verileri Koruma Derneği üyeleri; 

  

6.08.2020 Pazartesi günü saat 10:00’da Cumhuriyet Bulvarı NO:285/1 Gül Apt. Alsancak 

Konak/İZMİR adresinde Genel Kurul toplantısı yapılacaktır, 

  

Bu tarihte yapılacak toplantıda çoğunluk sağlanamadığı halde ikinci toplantı 14.08.2020 

Pazartesi tarihinde aynı saat ve yerde toplanacaktır. 

  

Toplantı gündemi şu maddelerden oluşacaktır; 

  

a.      YK değiştirilecek. 

b.      YK’ ya diğer şirketlerle,kuruluşlarla anlaşma ve protokol yapma yetkisi 

verilecek. 

c.      YK ibrası oylanacak. 

d.      YK topladığı aidatlar hususunda bilgi verecek. 

e.      YK banka hesap numarası alması için yetkilendirilecek. 

f.       YK yurtdışı dernek ve kuruluşlarla iletişime geçmesi için yetkilendirilecek. 

  

 Genel Kurula katılmanız dileğiyle, 

İyi çalışmalar dileriz. 
  

Şeklinde yaptığımız çağrı doğrultusunda 03/08/2020 günü gerekli çoğunluk katılmamış olup ikinci gün 
olarak 14/08/2020 günü toplantı yapılmak üzere iş bu tutanak imza altına alınmıştır.’’ 

Dedik 

Ve 14.8.2020 günü de toplandık yeterli sayı  olamadığı gibi İçişleri Bakanlığının Covid 19 yüzünden 
1.12.2020 tarihi sonrasına kongrenin  taşınması kararını gözlediğimiz için tartışarak Bakanlığa da 
yazarak dağılmış  idik. 

Şimdi  hem yasanın gereği uyum tarihinin 31.3.2021 tarihine ertelenmesini hem Derneğin üyelikler 
ayrılacakları   3 ay ödenti ödemeyenlerin  üYelikten çıklarılmasını hem web sitesini  nasıl 
yürüteceğimiz  sayfayı makaleler vs  zenginleştirmemiz  vs konularında tartışmak  üzere kongre öncesi 
bir araya gelmeyi teklif ediyorum. 

Bunun için  03/11/2020 Günü  16:00’da  ofiste buluşup  1. Kordona bile çaya çimene çıkarak 
tartışmamıza bekliyoruz. 

Gelmeyenlerle yolumuzu ayırmayı  ve gelenlerle devam etmeyi düşündüğümüz için özel önem 

Verilmesini dileyerek  bekliyoruz.. 

  

Başkan Senih Özay 

 


