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Dünyada Güncel Durum
ICAO tarafından yayınlanan değerlendirmede, COVID-19 ile sivil 

havacılıktaki hareketliliğin sekteye uğraması ve bunun uçak 

işleticilerinin belirlenen devam eden süreçte pandemi sebebiyle 

karbon emisyon miktarlarını beklenenden aşağıya taşıyacağından 

CORSIA Regülasyonu hedeflerinin yerine getirilmesini riske attığı 

değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda özellikle emisyon raporlarının onaylanması ve saha 

ziyaretlerinin gerçekleştirilmesinde meydana gelen zorluklar ICAO 

tarafından sağlanan ek eğitim ve hizmetler ile devletlerin bu 

zorluklar karşısında sürecin takipçisi olmaları noktasında gerekli 

destekler sağlanmıştır.

Yıllık karbon denkleştirme yükümlülüklerinin belirlenmesi için esas 

alınan sektör büyümesi faktöründeki belirsizler devam ederken 

CORSIA Regülasyonu ile ortaya koyulan hedefler arasında yer alan 

31 Ekim 2022 tarihinde 2021 yılına ait karbon emisyonları 

açıklanmasıyla, devletlerin 2021 yılı için uçak işleticilerine 

uygulayacağı karbon dengeleme yükümlülüklerinin hesaplanması 

mümkün olacak.

Türkiye’de Güncel Durum
Türkiye, 25 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak 

yürürlüğe giren “HAVACILIK FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN 

SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

(SHY-16.4)” ile konu hakkında CORSIA Regülasyonu ile oluşan 

yükümlülükleri doğrudan iç hukukuna geçirmiş oldu.

CORSIA Regülasyonu Uyumu İçin İlk Adım
Emisyon izleme planı, Uçak İşletmecisi tarafından, en uygun metod 

ve yöntemlerle emisyon izleme yapabilmesine yönelik uçak 

işletmecisine özgü olarak hazırlanmasıdır.

Yönetmeliğin 1.05.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6. maddesi 

gereği emisyon izleme planını hazırlanması ve sera gazı 

emisyonlarını bu plana uygun olarak izlenmesi süreçleri başlayacak 

ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bu planların sunulması ve 

onaylatılması gerekecektir. Bu anlamda yükümlülük kapsamında 

olan uçak işleticilerinin planlarının oluşturulması ilk olarak 

gerçekleştirilmesi gereken yükümlülüklerdendir.

CORSIA Emisyonu İzleme Raporunun Hazırlanması
Emisyon izleme raporu, emisyon izleme planına uygun oalrak Uçak 

İşletmecisi tarafından, en uygun metod ve yöntemlerle emisyon 

izleme yapabilmesine yönelik uçak işletmecisine özgü olarak yapılan 

raporlamadır.

Jurcom, yasaların ve düzenlemelerin tam değerlendirmesini, 

yorumunu ve analizini yaparak ICAO nezdinde 2016’da kabul edilen 

“Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation 

(CORSIA) düzenlemeleri kapsamında tüm mevzuat uyumluluğunu 

sağlanması ve risklerinizin yönetilmesine yardımcı olur.

CORSIA Regülasyonu ve 
Dünyadaki Güncel Durum
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Çerez Uygulamaları 
Hakkında Rehber Yayımlandı

Decathlon Türkiye "ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 
Danışmanlık Projesi " başarıyla tamamlandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 11 Ocak 2022 tarihinde 

taslağı oluşturulmuş ve 10 Şubat 2022 tarihine kadar kamuoyu-

nun görüşüne sunulmuş "Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber" 

yayımlandı.

Rehber ile internet sayfası işleten tüm veri sorumluları için pratik 

tavsiyeler niteliğinde, yol gösterici mahiyette bir doküman 

oluşturulması amaçlanmıştır. Rehber ile ortaya konulan iyi uygu-

lamalar çerçevesinde sunulan açıklamalar; veri sorumlularının 

doğru hukuki sebeplere dayalı olarak veri işlemeleri ve Kanun’a 

uygun şekilde aydınlatma yapabilmeleri ile hukuka uygun açık rıza 

almaları noktasında yönlendirici niteliktedir.
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Rehberin tamamını görüntülemek için tıklayınız

Jurcom GRC Services işbirliği ile “Decathlon Türkiye - ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 
Danışmanlık Projesi”ni başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Sporu, herkese sevdirmeyi amaçlayan genç ve dinamik Decathlon Türkiye Ekibini tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz …

Lead Auditor-Consultant-Founder at SVN Consulting
Sevin KINALI

‘

‘

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6944572254529687552/


Jurcom GRC olarak, FPAP (Finansal Piyasa Altyapı Prensipleri) 

kapsamında uyum danışmanlık hizmeti verdiğimizi duyurmak-

tan mutluluk duyarız. 

Daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

BDDK, ilk dijital banka kuruluş iznini verdi. 22.04.2022 tarihli 

Resmi Gazete'de yayımlanan BDDK Kurul Kararı ile Dijital 

Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı 

Hakkında Yönetmelik kapsamında "Hayat Katılım Bankası 

A.Ş."ye dijital bankası kuruluşu için izin verildi. Banka, BDDK'nın 

faaliyet izni değerlendirmesinin ardından da hizmet vermeye 

başlayacak. İlgili karara buradan erişim sağlayabilirsiniz

Bir kuruluşun sadece teknik önlemlerle bilgi güvenliğini ve iş 

sürekliliğini korumasının mümkün olmadığı, bunun yanı sıra 

BGYS gibi bir takım önlem ve denetimlerin sağlanması gerek-

tiği konusu tüm dünyada kabul edilmiş bir yaklaşımdır. 

Daha ayrıntılı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi (BGYS) Danışmanlık 
Hizmetleri 

Türkiye'de 
Dijital Bankacılık Başlıyor!

ISO/IEC 27001:2013
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F i n a n s a l  P i y a s a  
A l t y a p ı  P r e n s i p l e r i

FPAP

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6938025900110151680/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6923230033801007104/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6922527058623348736/


NFT' le r  Ener j iy i  Nas ı l  Ku l lan ı r?

Kısaca NFT nedir? Esasen bir kripto para birimi aracılığı 

ile blok zincir teknolojisinde kaydedilen, depolanan veya 

ticareti yapılan benzersiz bir kod dizisine sahip dijital bir 

varlıktan söz ediyoruz.

 

Günümüzde ana akım küresel pek çok alanı etkileyen bu 

teknolojik dijital varlığın eşsiz birtakım avantajlarının yanı 

sıra aynı zamanda çevre üzerinde oldukça büyük etkileri 

olduğunu unutmamak gerekir.

Bilindiği üzere Mint/Minting işlemi ile veya daha farklı bir 

deyişle verileri; blok zincirinde kayıtlı dijital varlıklara 

dönüştürme işlemiyle NFT oluşturmak ve NFT’ler ile 

alım/satım yapabilmek için blokzinciri teknolojisini 

kullanmak ve ayrıca blokzincirinde veri depolama için bir 

“gaz ücreti” ödenmesi gerekmektedir. Bu işlemler, NFT'le-

rin dolaşımda olduğu blokzinciri üzerinde bir konsensüs 

mekanizması ile tamamlanmaktadır. 

NFT
CARBON

Gerçekten 
Sürdürülebilir ve Çevre 

Dostu mu?
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Konsensüs mekanizması oluşturulması her blokzinciri 

ağına göre farklılık göstermekle birlikte Proof of Work 

(“PoW” – İş/Emek Kanıtı) ve Proof of Stake (“PoS” – Hisse 

İspatı) en yaygın kullanılan iki konsensüs mekanizması 

türüdür.

Bitcoin ve NFT kullanımı için en yaygın platform olan 

Ethereum blokzincirlerinde kullanmış oldukları PoW 

yöntemi sebebiyle madencilik ve konsensüs oluşması 

faaliyetleri sırasında yoğun bir elektrik/enerji tüketmekle 

birlikte kayda değer ısı yayılımı gerçekleşmektedir.

NFT Club'ın araştırmasına göre, blokzinciri ağına NFT 

eklemenin yaklaşık maliyeti 83 Kg CO2 salınımıdır. 

Dünyanın en büyük NFT koleksiyonlarından biri, (“Crypto-

Kitties”) karbon ayak izini dengelemek için 4 Milyon ağaç 

dikilmesi gerektiğini ifade etmektedir.

NFT’ le r in  Sürdürü leb i l i r  
Olmasın ı  Sağ layacak  
Teknolo j ik  Çözümler  Var  Mıd ı r?

Yukarıda bahsedildiği gibi, bir konsensüs mekanizması 

sağlamanın bazı yolları vardır ve PoS mekanizması PoW 

mekanizmasına göre daha az enerji tüketmektedir.

 

Bu kapsamda karşılaştırdığımız takdirde PoS 

mekanizması tabanlı Tezos yılda 0,00006 Twh elektrik 

tüketimi gerçekleştirirken Pow mekanizması tabanlı 

Ethereum’da ise bu tüketim miktarının yılda 33,57 Twh 

olduğu görülmektedir. 

Bu sebepten ötürü Ethereum ağı üzerinde PoW 

mekanizmasından PoS mekanizmasına geçiş kararı 

verilmiş olup geçiş blokzincirinde gereken işlem sayısı 

azaltılarak şimdiye göre daha az enerji tüketimi sağlan-

ması planlanmaktadır.

Bu Çözümler  NFT’ le r i  
Sürdürü leb i l i r  K ı la r  Mı?

Kesinlikle Evet. Cambridge Alternatif Finans Merkezi'ndeki 

bir araştırma kuruluşu, en yaygın NFT oluşturma ve alım/ 

satım yapılabilen Ethereum platformu için geçiş dönemi 

sona erdiğinde, elektrik tüketiminin kelimenin tam 

anlamıyla bir günde veya bir gecede neredeyse sıfıra 

düşmesini beklemektedir. Ayrıca, blokzincirinde gereken 

işlem sayısını azaltmayı teklif eden ve sürdürülebilir blok 

zinciri teknolojisi araştırmacısı olan doktora öğrencisi 

Susanne Köhler, gelecekte NFT'leri daha yeşil hale getir-

menin mümkün olduğunu iddia etmektedir.

Bunların yanı sıra; projesini Solana’da barındırmayı tercih 

ederek sürdürülebilirlik çabalarını destekleyen TrashPiles; 

yağmur ormanlarında üretilen karbon kredilerini (karbon 

emisyonlarını dengelemek için alınan dijital izinler) toke-

nize ederek hem kuruluşların hem de gerçek kişilerin 

karbon ayak izlerini dengelemelerine yardımcı olmaya 

çalışan Moss.Earth ve elde ettiği ücretlerin (“deposit fee”) 

üçte birini gerçek ağaç dikimi için kullanan ve yılda 

yaklaşık 700.000 Kg CO2 absorbe edilmesine katkı sunan 

TreeDefi  sürdürülebilirlik hedefiyle yola çıkan önemli 

projelere örnek gösterilebilir.



İşletmeniz 
GDPR Kapsamında mı?
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Hayır

BAŞLANGIÇ

Hayır

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

İşletmeniz kişisel veri
işliyor mu?

İşletmenizin Avrupa’da
şubesi veya hukuki bir 

yapısı var mı?

GDPR işletmeniz için 
doğrudan geçerli değil.

AB mukimlerine
aktif olarak ücretsiz veya

ücretli ürün veya hizmetler
sunuyor musunuz?

Avrupa Birliği’ndeki
bireylerin davranışlarını

izliyor musunuz?

Herhangi bir AB üye 
devletinin yasası, milletler

arası hukuk kuralları nedeniyle 
sizin için geçerli mi?

GDPR kapsamında
olmanız gerekmektedir.

Kişisel veri işleme süreci
bu hukuki yapının

aktivitelerine dahil mi?

A ş a ğ ı d a k i  s o r u l a r ı  y a n ı t l a y a r a k  ö ğ r e n e b i l i r s i n i z .
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İklim 
Değişikliği ve
Ahde Vefa

A hde vefa sözleşmeler hukukunun en temel 

ilkelerinden biridir. Ancak küresel ısınma ve iklim krizleri ile 

tetiklenen orman yangınları, seller, pandemi, gibi doğa 

felaketleri karşısında sözleşmeler hukukunun bu temel 

ilkesi de zorlanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, artık 

tüm dünyanın gündemine oturan ve bir gerçeklik olarak 

karşımızda duran iklim değişikliği ve buna bağlı doğa 

felaketleri karşısında ahde vefa ilkesi, bu ilkenin istisnaları 

olarak kabul edilen sözleşmelerin uyarlanması ve mücbir 

sebep ile birlikte ele alınarak incelenmiştir.

Küresel ısınma ve iklim krizi ile tetiklenen ve COVID-19 olarak 

isimlendirilen virüsün dünya çapında yayılması ile birlikte, 

DSÖ 2020 yılının Mart ayında bu salgını “pandemi” olarak 

deklare etmiştir. Salgının kontrol altına alınabilmesi için tüm 

dünyada sokağa çıkma tedbirleri gibi sert tedbirler alınmış, 

spor müsabakaları, konserler, düğünler vb gibi kalabalık 

insan gruplarının toplandığı etkinlikler iptal edilmiş, okullar, 

restoranlar gibi yine toplu bulunulan yerler kapatılmış ve 

çeşitli sektörlerde uzaktan çalışma modeline geçilmiştir. 

Bu durum beraberinde sözleşmelerin yerine getirilememesi 

neticesini doğurmuş ve sözleşme tarafları arasında ciddi 

ihtilaflar meydana gelmiştir. Böylece modern zamanımızda 

ilk kez bu kadar yaygın ölçekte bir insanlık sorunu ile 

karşılaşılmıştır.

Ahde Vefa (Pacta Sunt Servanda) İlkesinin 

İklim Değişikliğine Bağlı Doğa Felaketleri 

Kapsamında Değerlendirilmesi

Av. Hafize ÖZDİLEKM
A
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COVID-19 salgını gözleri bu salgının kök sebebine çevirmiş 

bulunmaktadır. Bu kök sebebe baktığımızda ise ana 

sorunun karbon emisyonlarıyla kirlenen atmosfer nedeniyle 

iklimde meydana gelen bozulmalar olduğu görülmüştür. 

İklim değişikliği ve beraberinde getirdiği sorunlar ve riskler 

Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı interaktif risk 

haritasında birbirine bağlı ve karşılıklı olarak birbirini 

etkileyen riskler olarak ortaya konulmuştur.

İklim değişikliğinin ana kaynağı insan etkisidir. İnsan etkisi, 

1950'lerden bu yana bileşik ekstrem olayların olasılığını 

artırmıştır. Bu, küresel ölçekte eşzamanlı ısı dalgaları ve 

kuraklıkların sıklığındaki artışları içermektedir; tüm kıtaların 

bazı bölgelerinde yangın havası ve bazı yerlerde sellerin 

olabileceği gibi çok sayıda ve değişik doğa olaylarını işaret 

eden rapor çok kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliğine Dair Hükümetler Arası Panel tarafından yayın-

lanmıştır.

Son zamanlarda meydana gelen, daha önce görülmemiş 

boyuttaki orman yangınları ve bunlarla aynı zamanda yine 

daha önce görülmemiş yıkıcı etkiye sahip sel baskınları, 

sıcak iklime sahip yerlerde kar yağışı, dolu yağışı, buzullar-

da meydana gelen çok büyük boyutlardaki erimeler, bu 

iklim değişikliğine bağlı yeni virüsler, yeni hastalıklar, kıtlık 

tehlikesi ve şu anda tam olarak kestirilemeyen diğer doğal 

felaketler, yaşam biçimimizi etkilediği kadar mevcut hukuki 

düzeni de etkilemektedir. Özellikle borçlar hukuku alanında 

bugüne kadar mücbir sebep, kusurlu imkansızlık, kusursuz 

imkansızlık, ifa güçlüğü vb kavramlarla ele alınan ama ne 

taraflar arasındaki sözleşme ilişkilerinde ne de hukuk 

literatüründe çok fazla göz önüne alınmayan bu olaylar şu 

an hukuk sistemini zorladığı kadar, taraflar arasındaki 

sözleşme dengesi ve adaletini de sarsar duruma gelmiştir.

Sözleşmeler hukukunda temel ilkeler olan ahde vefa (pacta 

sunt servanda) ve akdin değişen durumlara uyarlanması 

(clausula rebus sic stantibus) ilkeleri ve mücbir sebepler ile 

zorlayıcı hallere ilişkin düzenlemeler, bu tür doğa 

felaketlerinde, ekonomik krizlerde ve benzeri olaylarda en 

çok başvurulan hukuki araçlar olmuştur. Bu çalışmamızda 

ahde vefa (pacta sunt servanda) ilkesi mücbir sebep ve 

sözleşmelerin uyarlanması ile ilgili hususlara ve Türk 

hukukundaki düzenlemelere de değinilmek suretiyle iklim 

değişikliği bağlamında incelenmiştir.

Makalen in  tamamın ı  okumak iç in  t ık lay ın ız
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KVKK ve GDPR 

kapsamında web sitenizin 

uyumlu bir şekilde 

tasarlanmış olması gün 

geçtikçe önemli hale 

geliyor.

Web Sitesi 
KVKK ve GDPR 
Uyum Danışmanlığı 
Web siteniz şirketinizin yüzüdür ve kullanıcı etkileşiminin ilk 

yeridir. İnternet siteleri üzerinden çok fazla miktarda kişisel 

veri toplanılmaktadır ve bu sebeple internet sitelerinde 

kaçınılmaz bir şekilde kişisel veri işlenmesi göz önüne 

alındığında internet site tasarımının belirli bir hukuki zemine 

oturtulması gereği ortaya çıkmıştır.
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Web S i tes i  KVKK ve  GDPR Uyum Danışmanl ık  

H izmet le r imiz  hakk ında  daha  ayr ın t ı l ı  b i lg i  a lmak  

iç in  b iz imle  i l e t iş ime  geçeb i l i rs in iz .

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6932683484532457472/


Veri Sahibi Erişim 
Talebi – DSAR Rehberi

Veri sahibi erişim talebi, kuruluşların aldığı en yaygın talep 
türlerinden biridir, dolayısıyla bir kuruluş olarak er ya da geç 
DSAR yanıtlamak durumunda kalacaksınız. Hayatlarımız ve 
internet daha fazla iç içe geçtikçe, kişisel bilgilerimiz daha az 
özel, daha savunmasız ve ele geçirilebilir hale geliyor. 2020’de 
yapılan bir ankete göre, katılımcıların yalnızca %8’inin tüm 
bilgilerini bir şirkete verme konusunda rahat olduğu tespit 
edildi.

Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) 2018’de yürürlüğe 
girdiğinde, bireylere verileri üzerindeki kontrolü geri vermek için 
yola çıkılmıştı.

Bu durum, bireylerin kuruluşun kendileri hakkında hangi verileri 
elinde tuttuğu, neden, nasıl kullanıldığı ve diğer bilgiler hakkın-
da bilgi almasına olanak tanır.

Erişim hakkı bir yenilik olmasa da, GDPR, bu hakkı, kuruluşun 
sağlamakla yükümlü olduğu yeni zorunlu bilgi kategorileriyle 
genişletiyor ve bireylerin taleplerini iletmesini, verilerine 
erişmesini ve bilgi edinmesini kolaylaştırıyor.

Ver i  Sahib i  Er iş im Talebi  Nedir?

Bir Veri Sahibi Erişim Talebi (DSAR), bireylerin, kuruluşun kendileri 

hakkında işlediği kişisel veriler hakkında bilgiye erişme ve bu hak 

kapsamında farkında olmalarını ve işlemenin yasallığınının doğru-

lanmasına yardımcı olmaktadır.

Her birey, kişisel veri işleme amaçlarını bilme ve bilgi edinme 

hakkına sahiptir.
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O
G DSAR Yanıt ında Hangi  Bi lg i ler i  

Sağlamakla  Yükümlüsünüz?

Kuruluş, kişisel verileri, kişisel verilerin bir kopyasını ve aşağıdakiler 

dahil diğer bilgileri işlediğine dair onay sağlamakla yükümlüdür:

Kişisel veri işlemenin amacı

Varsa, kuruluşun kişisel verileri paylaştığı üçüncü taraflar

Kuruluşun işlediği kişisel veri kategorileri

Verinin kaynağı, (veri kişiden toplanmıyorsa)

Veri saklama süresi veya kuruluşun verileri ne kadar süreyle 

tutacağı

Otomatik karar verme hakkında bilgi (profil oluşturma dahil)

GDPR haklarına ilişkin bilgiler (düzeltme hakkı, silme hakkı, 

işlemenin kısıtlanması vb.

Kuruluş, bir DSAR yanıtı verirken, kişisel verilerin ve yukarıda 

listelenen bilgilerin bir kopyasını sağlamakla yükümlüdür.

Kimler  Ver i  Sahib i  Er iş im 
Talebi  Gönderebi l i r?

DSAR kuruluşun kişisel verilerini işlediği herkes tarafından sunulabilir. 

Bireyler bir Veri Sahibi Erişim Talebi göndermek için herhangi bir 

neden sunmak zorunda değildir ve istedikleri zaman verilerinin bir 

kopyasını talep edebilirler.

Ver i  Sahib i  DSAR’ ı  Nası l  Gönderebi l i r?

Veri Sahibi Erişim Talebi yazılı veya sözlü olarak sunulabilir. Örneğin, 

telefon üzerinden veya web’deki formu doldurarak yapılabilmektedir.

Ayrıca, talebin bir Veri Sahibi Erişim Talebi talebi olarak ele alınması 

için GDPR’dan veya herhangi bir özel haktan bahsetmesi gerekme-

mektedir.

DSAR’a  Yanıt  Vermek İç in  Son Tar ih

Kuruluş, bir DSAR’a gereksiz gecikme olmaksızın ve talebi aldıktan 

sonraki 30 gün içinde yanıt vermelidir.

DSAR’larla ilgili daha fazla bilgi almak için bizlerle 

iletişime geçebilirsiniz.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6943145882603110400/
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TÜRK-ÇİNİŞDER tarafından İstinye Üniversitesi'nde düzen-

lenen Dijital İpek Yolu Kuşak-Yol İnsiyatifi Sempozyumu'nda 

"Uluslararası Finansal Regülasyonlara Uyum" başlıklı Ali 

Osman Özdilek‘in sunumu gerçekleşti.

1. Uluslararası Kuşak ve Yol İnisiyatifi 

Türkiye Sempozyumu

Müşteri bağlılığını geliştirmeye yönelik sadakat programları 

yoluyla işlenen kişisel veriler hakkında hazırlanan bu rehber 

taslağı ile, sadakat programlarının tarihçesi ve sadakat programı 

türlerinin ve sadakat programı amaçlarına yönelik olarak 

kullanılan Radyo Frekans Tanımlama Teknolojisi (RFID) açıklan-

mış ve bu programlar oluşturulurken Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu'nun 4. maddesinde yer alan ilkeler, 5. madde kapsamın-

daki işleme şartları ve 10. maddedeki aydınlatma yükümlülüğü 

hakkındaki açıklamalar ve uygulamadan örneklerle ve Elektronik 

Haberleşme Kanunu'nda Hizmet Sağlayıcıların alması gereken 

Elektronik Ticari İleti İzni ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

kapsamındaki "açık rıza" kavramı ile ilişkisi ele alınmaktadır. 

Rehber taslağı, sadakat programlarındaki uygulamalarla ilgili 

yerel mevzuatla birlikte Genel Veri Koruma Tüzüğü ("GDPR") 

kapsamında Avrupa'da yer alan Veri Koruma Otoritelerinin de 

uygulamalarından örnekleri kapsayacak şekilde oluşturulmuştur.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 

16.06.2022 tarihli yayımladığı "Sadakat 

Programlarının Kişisel Verilerin Korunması 

Mevzuatı Kapsamında İncelenmesine İlişkin 

Rehber Taslağı” yayınlandı.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yasal 

düzenlemelere uyum projeleri, denetim ve risk değerlendirme 

hizmetlerinin yanı sıra veri keşfi yapılması, kişisel veri işleme 

envanteri oluşturulması ve güncellenmesi, ilgili kişi başvuru 

ve talep yönetimi yapılmasına ilişkin hizmetler ve çözümler 

sunmaktayız. KVKK Danışmanlık Hizmetlerimiz hakkında 

detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KVKK'da Yapılacak Değişiklikler İçin 

Süre Daralıyor.

Paradigma Değişiyor! Rekabet Uyum Programı’nın uygulanması şirketlere 

barındırdığı ve barındırabileceği riskleri azaltması kapsamın-

da destekleyici rol oynar hem de ileride olabilecek bir yerinde 

inceleme için indirim nedeni olarak kabul edilebilir. 

Rekabet Uyum Danışmanlığı kapsamında kurumsal bir 

yönetişim modeli kurarak, risk yönetimi, uyum ve farkındalık 

eğitimleri ile her düzeyde çalışanı bu yönetişimin işleyen bir 

parçası haline getirmektir. Tüm iş birimleriyle toplantılar 

yaparak herkesin görev tanımları çerçevesinde günlük iş 

akışlarını olumsuz yönde etkilemeden hukuki belirsizlikleri 

ortadan kaldırarak güvenli bir iş alanı yaratıyoruz.

Rekabet Uyum Danışmanlığı

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21.04.2022 tarihli, Kamuoyu 

Duyurusu (VERBİS) yayımlanmıştır.

VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri 

sorumluları hakkında Kurul tarafından KVKK’nın 18’inci 

maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanmaya başlanmıştır.

VERBİS Kaydını Yaptırmayana İdari 

Yaptırım Uygulanmaya Başlandı!

GÜNDEM

https://jurcom.nl/kvkk-danismanlik-hizmetleri/
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Ali Osman Özdilek, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) CEO'su ve YK 

üyesi Ekrem Arıkan ile bir araya geldi. Ali Osman Özdilek 

kendisine ‘’Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Genel Kurul-

ların Yapılması ve Kararların Butlan ve Yokluğu’’ hakkındaki 

kitabını verirken, Ekrem Arıkan’da ‘’MKK'nın 20. Yılı’’ kitabını 

takdim etti. MKK ve kaydi sistemin geçmişi ve geleceği ile ilgili 

ufuk açıcı bir sohbet ile görüşmelerini sürdürdüler.

Ali Osman Özdilek, Merkezi Kayıt Kuruluşu 

CEO'su ve YK Üyesi Ekrem Arıkan İle Bir 

Araya Geldi.

“ #Eticaret sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu 

şirket tarafından internet sitesinde/mobil uygulamalarında 

kullanılan #çerezler aracılığıyla hukuka aykırı olarak kişisel 

veri işlenmesi”

“İlgili kişinin kişisel verisi niteliğindeki e-posta adresinin bir 

insan kaynakları firması tarafından reklam ve pazarlama 

amaçlı e-posta gönderilmesi amacıyla işlenmesi hakkında”

“Veri sorumlusu #Banka tarafından ilgili kişinin ailesinin 

telefonları üzerinden arama gerçekleştirilmesi suretiyle 

kişisel verilerinin paylaşılması”

“İlgili kişi işçinin hakkında yürütülen kişisel verilerin işlenme-

si faaliyetleri kapsamında yurtdışında mukim olan veri 

sorumlusu işverence #aydınlatılmaması, ilgili kişiye ait 

kişisel verilerin Nisan 2021 sonrası dönemde veri sorumlusu 

tarafından hukuka aykırı olarak işlenmesi”

“İlgili kişi anne ve ilgili kişi sıfatını haiz çocuğunun fotoğra-

fları da kullanılmak suretiyle ilgili kişi hakkında gerçek dışı, 

şeref ve haysiyet kırıcı bir #televizyonhaberi yapıldığı iddiası”

“Bir #üniversite tarafından verilen eğitimde, eğitim alan 

kişilerin kişisel verilerini içeren yoklama listesinin diğer 

katılımcılar tarafından görülebilir şekilde düzenlenmesi 

hakkında”

“Veri sorumlusu işveren tarafından eski çalışanı olan ilgili 

kişinin kurumsal e-posta hesabına #aydınlatma 

yapılmaksızın erişilmesi”

“Tıbbi ürünler satan veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye 

reklam içerikli #SMS gönderilmesi suretiyle kişisel verilerinin 

işlenmesi”

“Veri sorumlusu #Üniversitenin ilgili kişinin kişisel verilerini 

içeren belgeleri internet sitesinde yayımlaması”

“İlgili kişinin #cezamahkûmiyeti bilgisinin avukat olan veri 

sorumlusu tarafından hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve 

mahkeme dosyasına sunulması”

“Veri sorumlusunun #icratakibi başlattığı müşterilerinin 

kişisel verilerini herkesin erişimine açık bir internet sitesinde 

yayımlaması”

“İlgili kişinin kredi notunun #Banka tarafından düzeltilmeme-

si ve kişisel verilerinin üçüncü kişilerle paylaşılması”

“Banka tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasına 

#SMS gönderilmesi suretiyle kişisel verilerinin hukuka aykırı 

olarak işlenmesi”

“ #Bankanın avukatı tarafından borçlu yakını olan ilgili kişiye 

haciz ihbarnamesi gönderilmesi suretiyle kişisel verilerinin 

işlenmesi hakkında”

“İş arama ve işe alım süreçlerini yürüten bir #istihdamplat-

formunun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı 

uygulamalarda bulunması”

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 

23.05.2022 tarihli Kurul Karar Özetleri 

yayımlandı.



İklim 
Değişikliği 
2022: İklim 
Değişikliğinin 
Azaltılması

III. Çalışma Grubu raporu, iklim 
değişikliğinin azaltılmasındaki ilerleme ve 
taahhütlerin güncellenmiş bir küresel 
değerlendirmesini sunar ve küresel 
emisyonların kaynaklarını inceler. Ulusal 
iklim taahhütlerinin uzun vadeli emisyon 
hedefleriyle ilgili etkisini değerlendirerek 
emisyon azaltma ve azaltma çabaların-
daki gelişmeleri açıklar.

Bölümler;
Giriş ve Çerçeveleme

Emisyon eğilimleri ve etkenleri

Uzun vadeli hedeflerle uyumlu azaltma yolları

Yakın ve orta vadede azaltma ve geliştirme yolları

Azaltmanın talep, hizmetler ve sosyal yönleri

Enerji sistemleri

Tarım, Ormancılık ve Diğer Arazi Kullanımları (AFOLU)

Kentsel sistemler ve diğer yerleşimler

Binalar

Ulaşım

Sanayi

Sektörler arası perspektifler

Ulusal ve alt ulusal politikalar ve kurumlar

Uluslararası işbirliği

Yatırım ve finans

Yenilik, teknoloji geliştirme ve transfer

Sürdürülebilir kalkınma bağlamında geçişi hızlandırmak
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HAVACILIK FAALİYETLERİNDEN 
KAYNAKLANAN SERA GAZI EMİSYONLARININ 
TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
(SHY-16.4)
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“Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan 
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında 
Yönetmelik” Neyi İfade Ediyor?

 25 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe giren HAVACILIK 

FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN SERA GAZI EMİSYONLA-

RININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK (SHY-16.4) ile CORSIA 

Regülasyonuna uyum süreci Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 

gözetimi ve denetimi altında resmen uygulanmaya başlan-

mıştır. Bu çerçevede söz konusu yönetmeliğin 6. Maddesi ile 

CORSIA’nın  2021-2023 Pilot Faz olarak değerlendirdiği bu 

fazın ana konusunu da oluşturan sera gazı emisyonlarının 

izlenmesi hususu da 1 Mayıs 2022 tarihi itibariyle mevzuatımı-

za girmiş oldu. Bu madde ile hem uçak işleticilerine hem de 

Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bazı yükümlülükler 

getirilmiştir. İlk önce yönetmelik ve ardından da 6. Madde 

kapsamında bir değerlendirme yapmak gerekirse

Söz konusu yönetmeliğin kapsamı bakımından,

Sertifikalandırılmış azami kalkış ağırlığı 5.700 kg’dan fazla 

olan uçakların kullanılması nedeniyle uluslararası uçuşlar-

da yıllık 10.000 tondan daha fazla karbondioksit emisyonu 

üreten uçak işleticilerini,

Sertifikalandırılmış azami kalkış ağırlığı 5.700 kg’dan fazla 

olan uçakların kullanılması nedeniyle ulusal uçuşlarda yıllık 

5.000 tondan daha fazla karbondioksit emisyonu üreten 

uçak işleticilerini kapsar.

İnsani yardım, tıbbi ve yangın söndürme amaçlı uçuşlar ile 

Devlet hava araçlarının gerçekleştirdiği uçuşlar bu Yönetmeliğin 

kapsamı dışındadır.

Ayrıca CORSIA Regülasyonu sadece uluslararası uçuşları 

kapsarken Yönetmelik hem uluslararası hem de ulus içi uçuşları 

kapsamaktadır.

6. Madde ile alakalı olarak ise,

Uçak işleticisi emisyon izleme planını hazırlamakla ve sera gazı 

emisyonlarının bu plana uygun bir şekilde izlemekle yüküm-

lüdür.

Pazara yeni giren bir uçak işleticisi karbondioksit emisyon eşik 

değerlerinden en az birini aşmasından sonraki yıldan itibaren 

emisyonlarını izlemeye başlar.

Uçak işleticisi, emisyon eşik değerlerinden en az birinin aşıldığı 

andan itibaren üç ay içerisinde bir emisyon izleme planı hazırla-

makla ve Genel Müdürlüğe sunmakla yükümlüdür.

Faaliyette olup bu yönetmelik ile belirlenen eşik değerlerin 

altında bir emisyon değerine sahip olan uçak işleticisi emisyon 

değerlerinden birinin aşılması durumunda aşımın olduğu 

sonraki yıldan itibaren emisyon izleme faaliyetine başlar fakat 

izleme faaliyetinin bir plana uygun olması ve bu planının da 

aşımın fark edildiği andan itibaren 3 ay içerisinde hazırlanıp 

Genel Müdürlüğe sunulması şarttır.

  İzleme raporlarını ise uçak işleticilerinin Genel Müdürlüğe raporla-

ması şart olup  bu raporun bir önceki yılın 1 Ocak – 31 Aralık 

tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonlarının içeren şekilde 

düzenlenmesini de Yönetmelik mecbur kılmaktadır.



Dünyanın iklim değişikliği odaklı tek hukuk firması 
olarak, net sıfır, iklime dayanıklı bir geleceğe geçişe 
derinden bağlıyız. Kamu ve özel iklim şirketleri, 
hükümetler, finans kurumları, endüstri dernekleri, sivil 
toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar için hizmetler 
sunuyoruz.

Amacımız , müşterilerimizin uzun vadeli başarısını ve 
dayanıklılığını ve içinde çalıştıkları pazarların ve 
ekosistemlerin sürdürülebilir evrimini kolaylaştırmaya 
yardımcı olmaktır.

CARBONTIER
L A W  F I R M

2

w w w . c a r b o n t i e r . d e
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Hassas 
Veri Yönetimini 
Otomatikleştirin ve 
Basitleştirin

Şeffaf  Görünür lük
Hassas verilerinizin sürekli haritalan-
ması ve sınıflandırılması. Infogni-
to'nun hassas veri panosu, hassas 
verilerin depolandığı yerlerde doğru 
ve güncel görünürlük sağlar.

Ver i  Maskeleme
Verilerinizi güvende tutun. Infogni-
to'nun veri maskelemesi ile hassas 
verilerin üretim dışı ve bulut ortam-
larına ulaşmasını önleyin. Verilerinizi 
aynı anda tablolar, uygulamalar ve 
veritabanları arasında tutarlı 
tutarken hassas verileri yüksek 
kaliteli alternatiflerle değiştirin.

7/24 Uyum Takibi
PII ve hassas verilerinizin her 
zaman tam olarak nerede olduğunu 
anlayın ve bilin. Tüm yaşam 
döngüsü boyunca PII ve hassas 
verileri takip edin ve mevcut düzen-
leme politikalarına uymayabilecek 
potansiyel yeni hassas veriler 
veritabanınızdan geldiğinde otoma-
tik uyarılar alın.

Hassas Veri Sınıflandırması
Kuruluşunuzun veritabanlarındaki 
hassas ve PII verilerini tarayın, 
sınıflandırın ve varsayılan maskeleme 
yöntemlerini otomatik olarak atayın. 
Infognito, hassas veri sınıflandırma 
sözlüğü gibi kullanıma hazır özellikler 
ve gerektiğinde yeni sınıflandırma 
kuralları oluşturma yeteneği sağlar.

Hassas Veri Maskeleme
Gerçek verileri yüksek değerli, 
hassas olmayan bir veri kümesiyle 
değiştirirken, hassas ve özel verile-
rin üretim dışı ortamlara ulaşmasını 
önleyin. 20'den fazla önceden 
tanımlanmış hassas maskeleme 
yöntemi ve yeni maskeleme 
yöntemleri eklemek için sağlam bir 
"kodsuz" yaklaşım sağlar.

Tutarlı Maskeleme
Tüm kuruluş genelinde maskelen-
miş verileri tutarlı tutun. Maskelen-
miş verileri farklı tablolar, veritaban-
ları ve hatta platformlar arasında 
tutarlı tutar.

Maskeleme Önizlemesi
Maskelemeden önce verilerin nasıl 
maskeleneceğine bakın. Maskeleme 
önizleme raporu, veritabanını maskel-
emeden önce son kullanıcılarınızla 
etkileşim kurmanıza yardımcı olur ve 
bu da artan maskeleme projesi başarı 
oranı sağlar.

Kurumsal Sınıf Performans
Verileri maskelenmiş veritabanının 
dışına kopyalamadan büyük 
hacimleri hızla maskeleyin. Maskel-
eme sırasında verilerin maskelen-
miş veritabanından asla ayrılma-
masını sağlayan yenilikçi bir 
yaklaşım kullanır; maskeleme, yerel 
veritabanı komutları kullanılarak 
yerinde yapılır ve minimum günlük 
kaydı oluşturarak çok büyük bir 
veritabanını zamanında maskele-
menize olanak tanır.

Veri Alt ayarı
Üretim verilerinizin yalnızca bir 
kısmını üretim dışı ortamlara 
güvenli bir şekilde kopyalayın. Veri 

maskeleme alt kümesi özelliği, 
kayıtlarınızın bir alt kümesini 
kopyalamanıza ve aynı zamanda 
hassas verilerin güvenli olmayan 
ortamlara sızmasını önlemenize 
yardımcı olur.
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Basit, sağlam ve 
sezgisel bir hassas 

veri algılama, 
sınıflandırma ve veri 
maskeleme çözümü

Şeffaf  Görünür lük
Hassas verilerinizin sürekli haritalan-
ması ve sınıflandırılması. Infogni-
to'nun hassas veri panosu, hassas 
verilerin depolandığı yerlerde doğru 
ve güncel görünürlük sağlar.

Ver i  Maskeleme
Verilerinizi güvende tutun. Infogni-
to'nun veri maskelemesi ile hassas 
verilerin üretim dışı ve bulut ortam-
larına ulaşmasını önleyin. Verilerinizi 
aynı anda tablolar, uygulamalar ve 
veritabanları arasında tutarlı 
tutarken hassas verileri yüksek 
kaliteli alternatiflerle değiştirin.

7/24 Uyum Takibi
PII ve hassas verilerinizin her 
zaman tam olarak nerede olduğunu 
anlayın ve bilin. Tüm yaşam 
döngüsü boyunca PII ve hassas 
verileri takip edin ve mevcut düzen-
leme politikalarına uymayabilecek 
potansiyel yeni hassas veriler 
veritabanınızdan geldiğinde otoma-
tik uyarılar alın.

Hassas Veri Sınıflandırması
Kuruluşunuzun veritabanlarındaki 
hassas ve PII verilerini tarayın, 
sınıflandırın ve varsayılan maskeleme 
yöntemlerini otomatik olarak atayın. 
Infognito, hassas veri sınıflandırma 
sözlüğü gibi kullanıma hazır özellikler 
ve gerektiğinde yeni sınıflandırma 
kuralları oluşturma yeteneği sağlar.

Hassas Veri Maskeleme
Gerçek verileri yüksek değerli, 
hassas olmayan bir veri kümesiyle 
değiştirirken, hassas ve özel verile-
rin üretim dışı ortamlara ulaşmasını 
önleyin. 20'den fazla önceden 
tanımlanmış hassas maskeleme 
yöntemi ve yeni maskeleme 
yöntemleri eklemek için sağlam bir 
"kodsuz" yaklaşım sağlar.

Tutarlı Maskeleme
Tüm kuruluş genelinde maskelen-
miş verileri tutarlı tutun. Maskelen-
miş verileri farklı tablolar, veritaban-
ları ve hatta platformlar arasında 
tutarlı tutar.

Maskeleme Önizlemesi
Maskelemeden önce verilerin nasıl 
maskeleneceğine bakın. Maskeleme 
önizleme raporu, veritabanını maskel-
emeden önce son kullanıcılarınızla 
etkileşim kurmanıza yardımcı olur ve 
bu da artan maskeleme projesi başarı 
oranı sağlar.

Kurumsal Sınıf Performans
Verileri maskelenmiş veritabanının 
dışına kopyalamadan büyük 
hacimleri hızla maskeleyin. Maskel-
eme sırasında verilerin maskelen-
miş veritabanından asla ayrılma-
masını sağlayan yenilikçi bir 
yaklaşım kullanır; maskeleme, yerel 
veritabanı komutları kullanılarak 
yerinde yapılır ve minimum günlük 
kaydı oluşturarak çok büyük bir 
veritabanını zamanında maskele-
menize olanak tanır.

Veri Alt ayarı
Üretim verilerinizin yalnızca bir 
kısmını üretim dışı ortamlara 
güvenli bir şekilde kopyalayın. Veri 

maskeleme alt kümesi özelliği, 
kayıtlarınızın bir alt kümesini 
kopyalamanıza ve aynı zamanda 
hassas verilerin güvenli olmayan 
ortamlara sızmasını önlemenize 
yardımcı olur.
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İş süreçlerinin, yazılımların ve 

sistemlerin mahremiyete uygun 

şekilde tasarlanması (Privacy By 

Design & Default) ve sağlam bir 

yönetişim modeli kurulması 

oldukça önemlidir.
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Tasar ımda Mahremiyet  (Pr ivacy By Design & 
Default )  Uyum Danışmanl ık  Hizmetler imiz  ve 
Çözümler imiz  Hakkında Ayr ınt ı l ı  B i lg i  A lmak 
İç in  Biz imle İ let iş ime  Geçebi l i rs in iz .  

PbD
P r i v a c y  b y  D e s i g n  /  D e f a u l t

M a h r e m i y e t  T a s a r ı m ı

    GDPR Kapsamında Tasarımda Mahremiyet (Privacy 

by Design ve Default) AB Genel Veri Koruma Tüzüğü 

(AB GDPR) kapsamında kuruluşlar veri işlerken veri 

sahiplerinin hak ve özgürlüklerini zedeleyebilecek 

herhangi bir riski önleyecek ve en aza indirecek 

süreçleri tasarlamak ve veri işleme faaliyetinin her 

aşamasında kişisel verilerin korunması hakkının etkile-

rini dikkate alarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri 

uygulamakla yükümlüdür.

 

Verilecek ürün ve hizmetlerin, tasarım safhasının başın-

dan itibaren mahremiyet ilkelerine uyum sağlayacak 

biçimde ele alınan risk yönetimi odaklı veri mimari met-

odolojisine göre yapılandırılması gerekmektedir.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6935908728508399616/


Online
Eğitim

Platformu

Y e n i  N e s i l

Jurcom Academy Nedir?
  Jurcom Academy içerisinde farklı 
kategorilerden eğitimlerin yer aldığı 
online bir eğitim platformudur. Kişisel 
gelişim eğitimlerinden, Hukuk, Satış ve 
Pazarlama, Sağlıklı yaşam, Teknoloji ve 
Espor’a kadar bir çok kategoriyi 
içerisinde bulunduran platformumuzu 
bireysel ve kurumsal kullanıcılarımızla 
buluşturuyoruz.

Kurumsal Eğitimler
Kurumunuza özel ihtiyaç analizlerini 
sektörel ve fonksiyonel olarak uzman-
laşmış kadromuz ile ölçümleyerek, 
alanında uzman eğitmenlerimizle 
dünyadaki en güncel ve geçerli 
“Know-How”ları Türkiye şartlarına ve 
kurumlarınıza uyarlayarak, sizlere 
farklılaşmanızda en doğru çözümleri de 
sunmaktayız.

Zaman Tasarrufu ve Her Yerden Erişim
Online eğitim platformumuz üzerinden 
alacağınız eğitimlerde zamandan tasar-
ruf ederken, bulunduğunuz her yerden 
eğitimlerinize devam edebilirsiniz. 
Platformumuza çok yakında hem mobil 

olarak hem de “App Store” ve “Google 
Play” içerisinde bulabileceğiniz uygu-
lamalarımız ile giriş sağlayabileceksiniz.

Detaylı Raporlama ve 
Katılım Sertifikası
Kurumunuz için almış olduğunuz 
eğitimlerin analizlerini platform üzerin-
den detaylı bir şekilde görebilirsiniz. 
Çalışanlarınızın hangi aşamada 
olduğunu, eğitimi ne kadar sürede 
tamamladığını ve eğitim sonu sınav 
sonuçları gibi bir çok analizi kişi bazlı 
elde edebilirsiniz.

JURCOIN
Platform içerisinden almış olduğunuz 
eğitimlerden ve eğitim sürecindeki 
başarılarınız ile kazanacağınız JUR-
COIN’leri, sonraki satın alma işlemler-
inizde kullanarak avantaj sağlayabilir-
siniz.

Detayl ı  b i lg i  iç in  t ık layınız .
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KVKK Farkındalık 
Eğitimi

CIPP/E ve ISO 27001 Baş Denetçisi Av. 
Ali Osman Özdilek’in Anlatımı ile KVKK 
Farkındalık Eğitimi Kurumunuza Özel 
Teklif Seçenekleri İle Sizleri Bekliyor!

https://jurcom.nl/jurcom-academy-online-egitim-platformu/
https://jurcom.nl/jurcom-academy-online-egitim-platformu/


www.jurcom.nl     info@jurcom.nl

Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy 

Yolu Cad. Celil Ağa İş Merkezi No:10 

Kat:10 Daire:39-40 Şişli/İstanbul

Bonn, FGS Campus

Fritz-Schaeffer-Strasse 1, 

53113 Bonn Germany

World Trade Center, Prinses 

Margrietplantsoen 33, 2595 AM 

The Hague/Netherlands

+31 61 115 17 71 +90 212 274 80 97

Merkez Ofis

instagram.com/jurcomgrc  linkedin.com/company/jurcom-grc-services  twitter.com/jurcom_grc    youtube.com/jurcomgrc

Sosyal Medyada Jurcom

KVKKobi, yürürlükteki mevzuata en etkili 

şekilde uymanıza ve kuruluş itibarınıza 

yardımcı olmak üzere DPaaS (Data Privacy 

as a Services) modelde tasarlanmış bir 

kişisel veri yönetimi platformudur.

D e t a y l ı  b i l g i  i ç i n  b i z i m l e  i l e t i ş i m e  g e ç e b i l i r s i n i z .

s a l e s @ j u r c o m . n l

K i ş i s e l
V e r i  Y ö n e t i m i

P l a t f o r m u

https://jurcom.nl/kvkkobi-kisisel-veri-yonetimi-platformu/
https://jurcom.nl/kvkkobi-kisisel-veri-yonetimi-platformu/
https://jurcom.nl/
instagram.com/jurcomgrc
linkedin.com/company/jurcom-grc-services
twitter.com/jurcom_grc
https://www.youtube.com/channel/UCG9huQaEGrfDZU9gYYEfJfg



