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COVID-19 - Data Protection Authority's Announcement 
 
Recent Development 

The Data Protection Authority (“Authority”) published the “Announcement Related to the COVID-19 

Outbreak” on its website on March 23, 2020. 

What Does the Announcement Say? 

The Authority stated that the COVID-19 outbreak has led to data controllers in the public and private 

sectors to take certain measures. 

The Authority asserted that it felt the need to issue a statement on the deadlines for complaints, notices 

and data breach notifications that data controllers must follow and adhere to. The Authority underlined the 

following: 

 Data controllers should carefully follow the deadlines for complaints, notices and data breach 

notifications concerning data controllers’ obligations to the Authority and data subjects. 

 The Authority is monitoring various measures the data controllers have taken, such as remote 

working and working in rotation. Further, the Authority will take into account the extraordinary state 

of business while evaluating data controllers' compliance with the time periods for each specific 

application and data breach notification. 

You may find the Turkish version of the announcement here. 

Conclusion 

The Authority aims to prevent any unjust consequences for data controllers and data subjects due to the 

extraordinary effects of the COVID-19 outbreak. Data controllers are recommended to consult with the 

Authority in cases of data breaches or complaints. 
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https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6706/KAMUOYU-DUYURUSU-COVID-19-


 

 

COVID-19 - Kişisel Verileri Koruma Kurumu Duyurusu 
 
Yeni Gelişme 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) 23 Mart 2020 tarihinde internet sitesinde "COVID-19 

Kapsamında Kamuoyu Duyurusu"nu yayınlamıştır. 

Duyuruda Nelerden Bahsediliyor? 

Kurum, COVID-19 salgınının Türkiye ile birlikte tüm dünyayı etkisi altına aldığını belirtmiş ve kamu 

kurumları ve özel sektörde faaliyet gösteren veri sorumlularının çeşitli önlemler alma gereğinin ortaya 

çıktığını ifade etmiştir.  

Bu kapsamda Kurum’a intikal eden şikayet, ihbar ve veri ihlali bildirimlerinde veri sorumlularınca dikkate 

alınacak sürelere ilişkin açıklama yapma gereğinin ortaya çıktığını belirten Kurum, aşağıdaki hususlara 

dikkat çekmiştir: 

 Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında Kurum’a intikal eden şikâyet, ihbar ve veri ihlali 

bildirimleri ile ilgili olarak veri sorumlularının Kurum’a ve ilgili kişilere karşı yükümlülükleri açısından 

çeşitli sürelere tabi oldukları hatırlatılmış ve bu sürelere riayet edilmesinin önem arz ettiği 

belirtilmiştir.  

 Bununla birlikte, içinde bulunulan olağanüstü süreç sebebiyle kimi veri sorumlularının uzaktan 

çalışma ve dönüşümlü çalışma gibi önlemler almış oldukları dikkate alınarak, her bir başvuru ya da 

veri ihlali bildirimi özelinde Kurum tarafından veri sorumlularının uymakla yükümlü oldukları 

sürelerin değerlendirilmesi sırasında bu olağanüstü koşulların gözetileceği belirtilmiştir. 

Duyuru metninin yer aldığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

Sonuç 

COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde veri sorumlularının ve ilgili kişilerin bu olağanüstü süreçten 

kaynaklanan sebeplerle zarar görmemelerini amaçlayan Kurum, bu yöndeki iradesini açıklamıştır. Veri 

sorumlularının olası başvuru ya da ihlal bildirimlerinde Kurum’a danışmaları, Kurum’un konuya ilişkin 

hassasiyeti de değerlendirildiğinde faydalı olacaktır. 
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