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• Emre DIRMIKÇI  • Kenan BEZCİ
PROFESYONEL ÜRETİCİLERİN 
TERCİHİ HKE
n Çin’in önde gelen röle geliştirici ve 
üreticilerinden biri olan HKE, 40 yılı aşkın 
tecrübesiyle sektörün önde gelen üreticilerinin 
tercih ettiği markadır. Geniş müşteri      
portföyüyle Çin anakarası, Kore, Japonya ve 
Tayvan’da etkinliğini her geçen yıl artırmakta 
ve hizmet ağını genişletmektedir. Türkiye’de 
ise komponent sektöründe öncü distribütör 
MEGASAN Elektronik ile 10 yılı aşkın süredir 
partnerliğini devam ettirmektedir. 

SAYFA 02
• Levent DALGIÇ
OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN 
DÖNÜŞÜMÜ VE YENİ TRENDLER 
n Geleceğin otomobilleri elektrikli, otonom, 
paylaşımlı ve bağlantılı olacak. Bunların yanı 
sıra otomobiller sürekli güncellenme 
özelliğine de sahip olacak.

SAYFA 05
•  Psk.Sema ŞAHİN
COVID-19 SALGINININ 
PSİKOLOJİK ETKİLERİ 
n  Salgın dönemi içinde rutin hayatın sekteye 
uğraması, düzenin birdenbire değişmesi, 
beklenti ve hedeflerin boşa çıkması, planların 
bozulması veya ertelenmesi gibi durumların 
kendini göstermesi; travmatik bir algı 
oluşumuna neden olacaktır.

SAYFA 09
• Erkut BENLİ
ISIYI ELEKTRİĞE  
DÖNÜŞTÜREN CİHAZLAR
n Isıyı elektrik enerjisine dönüştürmek 
için kuantum mekanik etkinin kullanımına 
gereksinim duyan araştırmacılar, tekniklerini 
endüstriye daha uygun hale getirmek üzere 
çalışmalar yapmaktadırlar. 

SAYFA 12

• Emre Mert ASYALIOĞLU
KİŞİSEL VERİ İHLALİ DURUMUNDA
HAKLARIMIZ NELERDİR? 
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere 
ilişkin her türlü bilginin KVKK ’ya göre kişisel 
veri olduğu bilinmektedir. Hepimizin kişisel 
verileri, hiç haberimiz olmadan bazı şirketlerce 
kullanılabilmektedir. Peki, kişisel veri ihlali 
durumunda ne yapmak gerekir?

SAYFA 14
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Çin’in önde gelen röle geliştirici ve üreticilerinden biri olan HKE, 40 yılı aşkın 
tecrübesiyle sektörün önde gelen üreticilerinin tercih ettiği markadır. Geniş 
müşteri portföyüyle Çin anakarası, Kore, Japonya ve Tayvan’da etkinliğini 
her geçen yıl artırmakta ve hizmet ağını genişletmektedir. Türkiye’de ise 
komponent sektöründe öncü distribütör MEGASAN Elektronik ile 10 yılı aşkın 
süredir partnerliğini devam ettirmektedir.

• Emre DIRMIKÇI 
• Kenan BEZCİ

1976 yılında kurulan 
HKE, 40 yıllık 
tecrübesiyle Çin’in 

önde gelen röle geliştirici 
ve üreticilerinden biri 
konumundadır. Ayrıca 
ulusal ileri teknoloji 
kuruluşlarından biri olan 
HKE, 2004 yılından bu yana 
Çin’in ilk yüz elektronik 
komponent kuruluşlarından 
biri olmuştur. 

 78.000 m2 alanda 3 
üretim noktasıyla üretim 
faaliyetlerini sürdüren 
HKE 20 AR-GE ve 50 
kalite mühendisi olmak 
üzere toplamda 800’den 
fazla çalışanı ile hizmet 
vermektedir.

Ana ürün gruplarında sinyal 
rölesi, güç rölesi ve otomotiv 
rölelerini barındıran HKE 
üretimlerinde kaliteye yüksek 
önem vermektedir.
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ISO9001 ve ISO/TS16949  
kalite sertifikalarına sahip 
olmasının yanı sıra, Çevre 
Yönetim Sistemi ISO14001 
sertifikasına da sahiptir. 
Bu sertifika HKE’ye sayılı 
SONY GREEN PARTNER 
üreticilerinden biri olmaya hak 
kazandırmıştır.

Tüm ürünlerinin  UL, CSA, 
TUV, VDE ve CQC kalite 
sertifikalarına sahip olduğu HKE 

yurtiçi pazarda önemli bir aktör 
olduğu kadar yurtdışı pazarında 
da başta Birleşik Devletler, 
Japonya ve Güneydoğu Asya 
ülkeleri olmak üzere pek çok 
pazarda varlığını güçlü bir 
şekilde sürdürmektedir.  

10 yılı aşkın süredir komponent 
sektörünün öncü distribütörü 
Megasan Elektronik ile 
partnerliğini devam ettiren 
HKE, Türkiye pazarında 

sağladığı marka güvenilirliği ve 
kalite güvencesiyle uzun yıllar 
pazarda önemli bir pay sahibi 
olmaya devam etmekte ve 
kararlılığını sürdürmektedir.  

Sahip olduğu ürünlerle beyaz 
eşya, küçük ev aletleri, 
endüstriyel otomasyon, güç 
elektroniği, otomotiv, asansör 
ve aydınlatma gibi sektörlere 
yönelik akıllı çözümler 
sunmaktadır.

Sony, Philips, Yamaha, Sharp, Samsung, Suzuki, Aztech gibi dünya devlerini içinde barındıran 
HKE geniş müşteri portföyüyle Çin anakarası, Kore, Japonya ve Tayvan’da etkinliğini her geçen yıl 
artırmakta ve hizmet ağını genişletmektedir.
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Otomotiv Sektörünün 
Dönüşümü ve Yeni Trendler 

Geleceğin otomobilleri elektrikli, otonom, paylaşımlı ve  
bağlantılı olacak. Bunların yanı sıra otomobiller sürekli 

güncellenme özelliğine de sahip olacak.



Gelişen teknolojinin 
etkisiyle 21. yüzyılın 
yaşam alışkanlıkları 

arasında çok önemli yer tutan 
otomobilin, sektörde yaşanan 
yenilikler ve toplumsal taleplere 
bağlı olarak günümüzde 
radikal bir dönüşümden geçtiği 
görülmektedir. Bu dönüşüm 
günden güne artış göstermekte 
ve teknolojinin gelişimiyle 
birlikte sektöre birçok yeniliği 
beraberinde getirerek farklı 
vizyonlar kazandırmaktadır.
Dünyada bilinen bağımsız 
denetim ve danışmanlık 
şirketlerinden biri olan PwC’nin 
araştırmalarına göre geleceğin 
otomobilleri elektrikli, otonom, 
paylaşımlı ve bağlantılı olacak. 
Bunların yanı sıra otomobiller 
sürekli güncellenme özelliğine 
de sahip olacak. Araştırmaya 
göre, 2030 yılına kadar 
gerçekleşecek olan otomotiv 
devrimi ile sektörün yıllar 
boyu alıştığı pek çok kural 
değişecek. Pazardaki değişimi 

tetikleyecek kavramlar 
ise; elektrikli, otonom, 
paylaşımlı, bağlantılı ve sürekli 
güncellenen olarak karşımıza 
çıkıyor. Bu başlıca 5 önemli 
trendi inceleyecek olursak;

1- ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
Emisyonsuz döneme geçiş, 
otomotiv sektöründe en başta 
gelen global trendlerden birisi 
haline gelmiştir. Araçların 
emisyon seviyelerini düşürerek 
zararlı gaz salınımını azaltma 
çalışmaları yenilenebilir 
enerji kaynaklarıyla çalışan 
araçları üretme fikrinin 

yaygınlaşmasına neden 
olacaktır. Günümüzde 
elektrikli araç kullanımı giderek 
yaygınlaşmakta ve satışları 
artış göstermektedir.

2- OTONOM ARAÇLAR
Birkaç yıl öncesine kadar 
hayal bile edemediğimiz pek 
çok uygulamayı günümüzde 
bireysel olarak aktif bir şekilde 
kullanıyoruz. Yapay zekâ, 
makine öğrenimi, nesnelerin 
interneti (IoT) robotbilim ve 
derin öğrenmenin etkisiyle 
yaşanılan teknolojik gelişim, bir 
zamanlar pek çok kişiye hayal 
ürünü gibi gelen sürücüsüz 

araçların hızlı bir şekilde 
yaygınlaşmasına 

neden olacaktır.

www.megasan.com
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• Levent DALGIÇ        
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3- PAYLAŞIM EKONOMİSİ
Herhangi bir şeye sahip 
olmadan ihtiyaç süresinde 
kullanıldığı kadarıyla ödeme 
yapmak pek çok alanda 
giderek yaygınlaşan bir 
kullanım yöntemi olmaya 
başladı. Bunu kiralık araçlarda 
ve bazı ortak kullanıma 
açık elektronik cihazlarda 
günümüzde rastlıyoruz. 
Paylaşım ekonomisinin 
ve otonom araçların 
yaygınlaşması, kullanıcıların 
gelecekte daha ucuz, güvenli, 
kolay ve konforlu seyahat 
etmelerini sağlayacaktır.

4- BAĞLANTILI ARAÇLAR
Otonom araç teknolojisinin 
gelişmesiyle birlikte, ağ 
bağlantısı aracılığıyla araçlar 
birbirleriyle, trafik etmenleriyle 
ve dış dünyayla sürekli 
etkileşim halinde olacaktır. 
Bağlantılı araç konsepti, 
kullanıcılarına zaman 
kazandıracak; güvenli ve 

konforlu bir ulaşım seçeneği 
olacaktır.

5- SÜREKLİ 
GÜNCELLENEN ARAÇLAR
Otonom araçların 
yaygınlaşması ve tüketici 
alışkanlıklarının değişmesi 
otomotiv sektöründe yenilikçi 
faaliyetlerin artmasına neden 
olacaktır.
Bu önde gelen dönüşümlerin 
dışında birçok farklı 
dönüşümün de sürece dâhil 
olması bekleniyor. Yine 
bu araştırmaya göre 2030 
yılı için aşağıdaki durumlar 
öngörülüyor.
l Yeni satılan araçların %55’i 
elektrikli olacak.
l Kat edilen mesafenin %40’ı 
sürücüsüz araçlardan olacak.
l Kat edilen her üç 
kilometrenin biri “paylaşımlı” 
araçlara ait olacak.
l Avrupa’da 18 milyon olan 
yıllık yeni araç satışları %34 
artarak 24 milyona ulaşacak.

l Her bir araç çok daha fazla 
yol kat ettiği için araçların 
yenilenme hızı artacak.
l Teknolojik gelişmeler pazarı 
her yıl model yenilemeye 
zorlayacak.

DAHA AZ SAHİPLİK, DAHA 
ÇOK PAYLAŞIM DÖNEMİ
Yapılan tahminlere göre 
önümüzdeki 10 yılda daha 
fazla insanın araç paylaşma 
modellerine yönelmesiyle, 
çok daha az kişinin araç 
sahibi olması bekleniyor. 
Buna karşılık şu anda araç 
kullanamayan kişilerin de 
otonom araç kullanacak olması 
nedeniyle bireysel trafiğin 
yüksek derecede artması 
mümkün görünüyor. Bununla 
birlikte artan bağlantılı olma 
kapasitesi sayesinde trafiği 
düzenlemek gelecekte çok 
daha kolay olacak. Otomotiv 
sektörünü bekleyen mega 
trendlerin etkisiyle kara 
trafiği bir bütün olarak kökten 
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değişecek.
Düşük maliyetli 

paylaşım konseptlerinin 
büyümesiyle sadece birkaç 
yıl içinde, kişilerin kendilerini 
kendi araçlarıyla bir yere 
götürmeleri birçok ulaşım 
seçeneğinden sadece biri 
olacak. Araştırma 10 yıla kadar 
kat edilen üç kilometreden 
birinin “paylaşımlı” olacağını 
öngörüyor. Paylaşılan 
araçların çok daha fazla 
kullanılması araçların yıpranma 
hızını arttıracağından, araç 
satışlarında artış olması 
bekleniyor. Tahminlere göre 
Avrupa’daki araç satışlarının 
%34 oranında artarak 2030’da 
24 milyona çıkması, ABD’de 
%20 artışla bu rakamın 22 
milyona ve Çin’de ise %30 
üstü artışla 35 milyon olması 
bekleniyor.
Günümüzde ortalama 5-8 
yıl olan model yenileme hızı 
teknolojik gelişmelerin etkisi 
ile gelecekte çok hızlanacak. 
Tahminlere göre bu dönüşüme 

ayak uydurmak ve 
özellikle araç içi yazılım 

ve hizmetlerin yenilenmesi 
ihtiyacını karşılamak için 
şirketler neredeyse her yıl yeni 
bir model çıkarmak durumunda 
kalacak.

AR-GE YATIRIMLARI YÖN 
DEĞİŞTİREBİLİR
Otomotiv şirketleri, alanında 
en çok AR-GE yatırımı 
yapan şirketler olsalar da, 
en “yenilikçi” şirketler olarak 
tanımlanmıyor. Yapılan 
“En Yenilikçi 10 Şirket” 
araştırmasında sadece bir 
otomotiv şirketinin bulunması 
bunun en büyük göstergesidir. 
Araştırmaya göre ayakta 
kalabilmek için, otomotiv 
şirketlerinin yazılım ve hizmet 
alanına yönelmeleri ve daha 
yenilikçi AR-GE yatırımları 
gerçekleştirmeleri hayatta 
kalabilmeleri açısından büyük 
önem arz edecek.

GELECEĞİN 
OTOMOBİLLERİNİN 
SAĞLAYACAĞI KOLAYLIKLAR
l Gürültüsüz ve temiz: 
Elektrikli olacağı için geleceğin 

otomobilleri daha az egzoz 
dumanı yayacak, daha 
gürültüsüz şekilde çalışacak.
l Zaman: Otonom hareket 
edebileceği için geleceğin 
araçları kullanıcılara zamandan 
tasarruf sağlayacak.
l Erişilebilir: Geleceğin 
otomobillerini kullanmak için 
ehliyet gerekmeyecek böylece 
daha erişilebilir olacak.
l Daha ekonomik: Geleceğin 
otomobilleri kullanım başına 
ücretlendirilebilecek, 
kiralanabilecek, paylaşımlı 
kullanılabilecek. Bu sayede 
doğrudan satın alınması 
gerekmeyecek. Bu da 
geleceğin otomobillerini daha 
ekonomik kılıyor.

Sonuç olarak hızlı gelişen ve 
sürekli değişen teknoloji ile 
gelen bu yenilikler sayesinde 
sektörde değişim kaçınılmaz 
görünüyor. Fakat 2020 yılı 
itibariyle yaşanan küresel 
salgının sektörde büyük hasar 
açtığı ve sektörü yavaşlattığı 
biliniyor. Buna bağlı olarak 
öngörülen değişim ve dönüşüm 
aşamalarına Covid-19 
salgınının olumsuz etkilerinin 
ne kadar yansıyacağı merak 
konusu. Önümüzdeki yıllarda 
bu değişimin ne kadar sürede 
ve ne oranda gerçekleştiğini 
hep birlikte gözlemleyeceğiz.

Kaynak: https://home.kpmg/tr  http://www.odd.org.tr https://www.pwc.com.tr/
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Covid-19 
Salgınının 
Psikolojik
Etkileri
Salgın dönemi içinde rutin hayatın sekteye 
uğraması, düzenin birdenbire değişmesi, 
beklenti ve hedeflerin boşa çıkması, 
planların bozulması veya ertelenmesi gibi 
durumların kendini göstermesi; travmatik 
bir algı oluşumuna neden olacaktır.
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Dünyayı saran salgın uzun 
süredir hayatımızın, 
ilişkilerimizin, iş 

yaşamımızın, ev düzenimizin 
içinde yer almaktadır. Salgın 
bedenimize temas etmese bile 
psikolojimize ciddi temaslarda 
bulundu. Salgınla birlikte 
yaşanan bu temasın sonuçları 
kişiden kişiye göre her 
yaşanan olaydan sonra olduğu 
gibi farklılıklar gösterdi.

İnsanların beyin yapısı, 
etkilenme düzeyleri birçok 

noktada aynı olsa da 
birçok etken parmak izinde 
olduğu gibi sürecin içindeki 
etkilenmeleri farklılaştırdı. İnsan 
beyni olumsuza odaklıdır. Bazı 
insanlar bu olumsuzlukla baş 
edebilir kaynaklara sahipken, 
bazılarımız baş etmekte 
zorlanır. Olumsuzluklar ve 
bunlarla baş etme yollarımız; 
aile ilişkilerimiz, baş etmekle 
ilgili öğrendiklerimiz, savunma 
mekanizmalarımız ve 
travmalarımız gibi geçmişte 
yaşadığımız olaylar ve bu 
olayların bizdeki etkileri 
doğrultusunda şekillenir.

Covid-19 salgın süreci 
herkesin önceden sahip olduğu 
düzenin değişmesine sebep 
oldu. İş yaşamındaki evden 
çalışma düzeni bazılarımız için 
zor geçerken bazı insanlar 
için daha kolay ve verimli 
geçti. Kolaylık ve zorluk 
insan ihtiyaçları etrafında 
da şekillendi. İnsanların 
duruma ve yaşananlara karşı 
adaptasyonu, evin içindeki 
desteği, süreç içerisindeki 
kendini yönlendirmesi ve 
adaptasyon kapasitesini 
arttırıcı çözümleri uygulaması 
bu durumu kolaylaştırdı. 

•  Psk.Sema ŞAHİN
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Ev yaşamındaki değişimler, 
insan ilişkilerindeki değişimlere 
ve hatta kişilerin bu süreçteki 
gündemlerinin değişmesine 
neden oldu. Bazı ilişkilerde 
temasın olmaması temasın 
getirdiği rahatlamayı engelledi. 

İnsan sosyal bir varlıktır. 
Sosyalliğin kesilmesi kişi 
ilişkilerini birbirine, aradaki 
ve evdeki sorunlara daha 
çok yönlendirdi. Çocukları 
olanlar onların kaygı ve ev 
sürecini yönetmek durumunda 
kaldı. Bakıcı, akraba desteği 
kesildi, kimi zaman pozitif 
ayrımcılıkla kadınlar, özellikle 
çalışan kadınlar süreçten farklı 
şekillerde etkilendi. Bu süreçte 
okula giden çocukları olanların 
değişen sınav ve eğitim 
süreçleriyle ilgili kaygıları 
arttı. Kaygı belirli düzeyde 
faydalıdır. Yaşamın devam 
etmesini sağlayan kontrol 
duygumuza hitap eden kaygı 
kontrol edilemeyen düzeyde 
kaotik bir hal alır. Salgın 
döneminde artan kaygının 
sebebi bu dönemdeki kontrol 
duygumuzun yeterli düzeyde 
olmamasıdır. Kontrolün belirli 
düzeyde bizde olduğunu 
beyne ve vücuda fark ettirmeli, 
yaşanan kaygıyı azaltmalıyız.

SPOR YAPMAK PSİKOLOJİ 
AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİDİR
Sürecin getirdiği zorlukları 
tüm dünyanın yaşadığını, bu 
dönemde kaygılı, depresif 
olmamızın olağan olduğunu, 
bazen kontrol edemediğimiz 
durumların olmasının doğal 
olduğunu ve çözümlerinin 
olacağını unutmamalıyız. 

İlişkilerde yaşanan sorunlarda 
karşılıklı ortak kararlar almayı, 
empati kurmayı tartışmanın 
neleri tetiklediğini fark etmeli 
ve çözümleri uygulamalıyız. 
Rutinlerin bize iyi hissettiren 
gücünden yararlanmalı devam 
edebileceğiniz rutinlere 
devam etmeli, yeni rutinler 
oluşturmalısınız. Nefes 
egzersizleri, meditasyon, 
yoga, spor gibi insan beyninin 
değişimine olumlu katkısı 
olan aktiviteleri yapabilir ve 
artırabilirsiniz. Bu süreçte 
fiziksel mesafeler oluşurken 

duygusal yakınlıkları kurmaya 
devam etmeli, görüntülü 
konuşmalarla sosyallik ihtiyacı 
karşılanmalıdır.

Covid-19 sürecinin içerisinde 
yaşadığınız durumla ilgili 
uyguladığınız yöntemler 
durumunuzu değiştirmiyorsa 
bir ruh sağlığı çalışanından 
destek almayı ihmal 
etmeyiniz. Sürecin bir an önce 
sonlanmasını ve bizlere verdiği 
derslerin farkına varılarak 
hayatın daha güzel ve anlamlı 
devam etmesini dilerim...
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Isıyı Elektriğe
Dönüştüren Cihazlar
Isıyı elektrik enerjisine dönüştürmek için 
kuantum mekanik etkinin kullanımına 
gereksinim duyan araştırmacılar, tekniklerini 
endüstriye daha uygun hale getirmek üzere 
çalışmalar yapmaktadırlar.
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Nature Communications 
dergisinde, Ohio State 
Üniversitesi’nden 

mühendisler, ince bir filmde 
değil de, voltaj çıktısını 
10 kat veya daha fazla 
güçlendirerek, nikel ve platin 
kompozitlerinde manyetizmayı 
nasıl kullandıklarını 
açıklamaktadırlar. Bunu 
yaparken gelecekteki elektronik 
cihazlar için bileşenlere daha 
yakından benzeyen, daha kalın 
bir malzeme kullanmaktadırlar.

Ohio State’de araştırmacı ve 
bu çalışmanın ortak yazarı 
Stephen Boona, bu durumu 
şöyle açıklamaktadır: “Otomobil 
motorları gibi birçok elektrikli 
ve mekanik cihaz, normal 
çalışmasından daha fazla ısı 
üretir. Buna “atık ısı” denir ve 

termodinamiğin temel kanunları 
tarafından desteklenir.

Ancak katı hal termoelektriği 
altındaki araştırmalar giderek 
daha fazla alana etki etmeyi 
ve enerji üretmeyi, genel 
enerji verimliliğini artırmayı, 
özel olarak tasarlanmış 
malzemelerdeki atık ısıyı 
yakalamayı amaçlamaktadır.

Kullandığımız enerjinin 
yarısından fazlası boşa 
gidiyor; bu da atmosfere 
ısı olarak veriliyor. Katı hal 
termoelektrikler bu enerjiden 
bazılarını kurtarmamıza 
yardımcı olabilir. Bu cihazların 
hareketli parçaları yoktur, 
aşınmazlar, sağlamdırlar ve 
bakıma ihtiyaç duymazlar. Ne 
yazık ki çok pahalıdırlar ve 
yeterince etkili değildirler. Bunu 
yaygınlaştırmak için çalışıyoruz, 
bunu değiştirmeye çalışıyoruz.”

SEEBECK ETKİSİ NEDİR?
2012’de Joseph Heremans’ın 
liderliğindeki Ohio State 
Araştırma Grubu, manyetik 
alanların, Seebeck Etkisi 
olarak adlandırılan bir 
kuantum mekanik etkiyi 
artırabileceğini ve egzotik nano 
yapılı malzemelerden yapılan 
ince filmlerin voltaj çıktısını 
birkaç mikrovolttan birkaç 
milivolta dönüştürebileceğini 
söylemişti.(Seebeck etkisi, 
sıcaklık farklılıklarının doğrudan 
elektriğe dönüşümüdür.)

Bu son gelişmelerde iki 
çok yaygın metal, platin ve 
serpme nikel ile birlikte, birkaç 
nanovolttan onlarca ya da 
yüzlerce nanovolta (daha 
küçük bir gerilime doğru) 
kompozit çıktıyı yükselttiler, 
ancak daha basit bir cihazla 
nanofabrikasyona ihtiyaç 

• Erkut BENLİ      

Ohio State Üniversitesi’nde oluşturulan nikel-platin kompozit materyalin transmisyon elektron mikroskop gö-
rüntüsünün taranması. Soldaki resim; platin (kırmızı), nikel (yeşil) ve oksijen (mavi) dâhil olmak üzere malze-
medeki renk haritalarıdır.
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duyulmadan, endüstri 
açısından kolayca ölçeklenebilir 
hale getirilebilmektedir.

Nanoteknolojideki Ohio 
Eminent Akademisi ve 
Mekanik ve Uzay Mühendisliği 
Profesörü Heremans bir 
dereceye kadar aynı tekniğin 
daha kalın materyallerde 
kullanıldığını söyledi ve ekibe 
termodinamik ve termoelektriği 
yöneten denklemleri yeniden 
değerlendirmek istediğini 
açıkladı. Bilim adamları 

kuantum mekaniği hakkında 
bilgi sahibi olmadan önce bunu 
geliştirdiler. Kuantum mekaniği, 
genellikle, fotonlarla (dalgalar 
ve ışık parçacıklarıyla), 
Heremans’ın araştırmaları 
olan magnonlarla (dalgalar ve 
manyetizma parçacıklarıyla) 
ilgilenmektedir.

Heremans temel olarak klasik 
termodinamiğin, çalışma 
sıvısı olarak kullanılan buhar 
motorlarını, havayı, jet 
motorlarını ve araba motorlarını 

kapsadığını, termoelektriklerin 
çalışma sıvıları için elektronları 
kullandığını ve yine bu 
çalışmada, kendilerinin 
de çalışma sıvısı yerine 
manyetizasyon kuantumunu 
kullandıklarını belirtiyor. 
Bu sistem sayesinde ısı 
enerjisinden verimli bir elektrik 
üretimi sağlanıyor ve bu 
sistemin zaman içerisinde 
daha yaygın olarak kullanılması 
planlanıyor.

Kaynak: www.ntboxmag.com
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Kişisel Veri
İhlali Durumunda
Haklarımız Nelerdir?
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin 
her türlü bilginin KVKK ’ya göre kişisel veri olduğu 
bilinmektedir. Hepimizin kişisel verileri, hiç haberimiz 
olmadan bazı şirketlerce kullanılabilmektedir. Peki, 
kişisel veri ihlali durumunda ne yapmak gerekir?

15
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Günlük hayatta 
buna sıklıkla şahit 
olabiliyoruz. Örneğin 

özel telefonlarınıza alakasız 
firmalardan SMS, pazarlama 
telefonları, mail adreslerinize 
alakasız mailler gelebiliyor. 
Bu konuyu SMS ya da 
mail ile sınırlandırmak da 
bazı durumlarda yetersiz 
kalmaktadır. 
Asıl soru kişisel verilerin 
piyasada bu şekilde dolaşması 
yasal mıdır? Kişisel veri ihlali 
yapanlara karşı ne yapabiliriz?  
Bu yazımızda tüm bunları 
6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’na göre 
sizlere aktarmaya çalışacağız.
İnsanları belirgin kılan kişisel 
veri; şirketlerce, gerçek 
kişilerce veya diğer bazı tüzel 
kişilerce kaydedilir. Buna genel 
anlamda kişisel veri işleme 
faaliyeti denilmektedir ve 
2016 yılı Nisan ayı itibariyle bu 
faaliyetler kanun denetimine 
bağlanmıştır. Kişisel veri 
işleyen kişilere ciddi hak ve 
yükümlülükler getirilmiştir ve 
veri sahiplerine (veri ilgililerine) 
bazı haklar getirilmiştir.

VERİ SORUMLUSUNA 
BAŞVURU SÜRECİ
Herkesin veri sorumlusuna 
başvurarak şu soruları veya 
talepleri yöneltme hakkı vardır:
l Kişisel verilerin işlenip 
işlenmediği, hangi verilerin, ne 
şekilde, ne amaçla işlendiği, 
kişisel verilerin amaca uygun 
kullanılıp kullanılmadığı,

l Kişisel verilerin kimlere 
aktarıldığı, bu veriler üzerinde 
değişiklik yapılması halinde 
aktarılan kişilere değişikliğin 
bildirilip bildirilmediği, 
l Kişisel verilerin silinmesi 
veya yok edilmesi durumunda 
bu durumun verilerin aktarıldığı 
kişilere bildirilip bildirilmediği 
sorulabilir.
l Veri işlemenin kişi için 
olumsuz bir sonuç doğurduğu 
durumlara itiraz etme hakkının 
bulunması,

l Kişisel verilerin hukuka aykırı 
olarak işlenmesi – tasarrufta 
bulunulması halinde zararın 
giderilmesinin gerektiği 
konusunda bilgilendirmelerin 
yapılması gerekmektedir.

Bu soru veya taleplerle 
veri sorumlusuna ücretsiz 
olarak başvurulabilir. Veri 
sorumlusunun kendisine 
gelen başvuruyu derhal 
cevaplandırması gerekmektedir 
ancak her halükarda bu 
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cevaplandırma için 30 
günlük süresi vardır. Genel 
olarak KVKK sürecinde veri 
sorumlularının işlenecek bu 
veriler için bizlerden bir rıza 
metni alma zorunlulukları 
da bulunmaktadır. Kısaca 
kişisel verilerimizin bizim 
onayımız olmadan herhangi bir 
koşulda işlenmesi tamamen 
yasa dışıdır. Bu sebeple rıza 
metinlerini reddetme hakkımız 
olduğu gibi ticari işletmelerin 
de faaliyetlerini sürdürebilmesi 
için bazı asgari bilgiye 
ihtiyaçları bulunmaktadır bu 
da onlara yeterli bilgi olmadığı 
için bizimle çalışmama hakkı 
doğurmaktadır. Bu sebeple 
rıza metinleri detaylı olarak 
okunmadan onaylanmamalıdır.

Veri sorumlusu 
cevaplandırmadan ücret 
alamaz. Ama olağandışı masraf 

gerektirecek durumlarda 
kurulun belirlediği şekilde 
ücretlendirme hakkına sahiptir. 
Bu sürecin sonunda şayet 
başvuruyu yapan kişinin haklı 
çıkması durumunda yapılan 
masraflar iade edilmektedir.

En geç 30 günün sonunda 
veri sorumlusu başvuruyu 
yanıtlandırır veya yanıtsız 
bırakır. Bazı özel durumlarda 
veri sorumlusu bu süreler 
ile alakalı bildirmek şartı 
ile revizeler yapabilir. Eğer 
yanıtsız bırakırsa bu sefer 
başvuruyu yapan kişiye Kişisel 
Verilerin Korunması Kurulu’na 
şikâyet etme hakkı doğar. Veri 
sorumlusunun verdiği yanıt bir 
şekilde başvuruyu yapan kişiyi 
tatmin etmezse tekrar kurula 
başvuru hakkı vardır. Yani her 
durumda kurula KVKK şikâyeti 
yapılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN 
KORUNMASI KURULUNA 
BAŞVURU SÜRECİ
Veri sorumlusuna başvuru ve 
cevaplandırma sürecinden 
sonra 30 gün içerisinde kurula 
şikâyetin gerçekleştirilmesi 
gerekir. Bu şikâyetin 
haricinde kurul kendisi de 
şikâyet olmaksızın inceleme 
başlatabilir.
Başvuru sonrasında kurul bir 
inceleme yapar. Araştırmalarını 
yaparken taraflardan bilgi ve 
belge talep edebilir. Kurulun 
60 günlük bir inceleme süresi 
vardır. Eğer 60 gün içerisinde 
başvuruyu sonuçlandırmaz ise 
şikâyeti reddetmiş sayılır. 
Eğer bir hukuka aykırılık 
olduğuna kanaat getirirse 
bunun giderilmesi için karar 
verilir. Zarar olması halinde 
zararın tazmin edilmesine karar 
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Kaynak: https://kvkk.gov.tr/Icerik/4190/Kisisel-Verilerin-Islenme-Sartlari

verilir. Hatta bazı hallerde 
veri işleme ve aktarma 
faaliyetlerinin durdurulmasına 
bile karar verebilmektedir.

KİŞİSEL VERİ İHLALİ 
DURUMUNDA MANEVİ 
TAZMİNAT DAVASI
Yukarıda bahsettiğimiz 
süreçler işlerken bir yandan 
genel hükümlere göre manevi  
tazminat davası açılabilir. 
Yukarıdaki süreci hiç 
işletmeden direkt manevi 
tazminat davası açmak da 
mümkündür. 

Burada Türk Borçlar 
Kanunu’nun 58. maddesinin 

hükmüne göre kişilik hakkı 
zedelendiğinde manevi 
tazminat talep edilebilir. Bu 
tazminatın miktarı somut 
olayın özelliklerine göre 
mahkemece belirlenmektedir 
ve çok ciddi miktarlara ulaştığı 
görülebilmektedir.

Sonuç olarak yukarıda 
KVKK kapsamında kişilerin 
verilerini koruma ve haklarını 
savunma imkânından 
bahsedilmektedir. 2016 yılında 
yürürlüğe giren ve 2018 yılında 
uyum süreci sonlanan Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu, 
son zamanlarda adını sıklıkla 
duyduğumuz bir kanundur. 
Bu nedenle KVKK  

farkındalığı hem şirketler 
hem de kişiler tarafından 
sağlanmalıdır. 

KVKK hakkında bilgi  
sahibi olmak çok önemlidir. 
Ancak kişisel veriler ile ilgili 
ortaya çıkan uyuşmazlıklarda 
hukuki yardım almak da  
önemli bir konudur. Hele ki 
KVKK’nın öngördüğü 
cezai yaptırımların dudak 
uçuklatan miktarlarda 
olması, tecrübeli bir avukat 
desteğini ihtiyaç haline 
getirmektedir.  
Bu durum kurum veya 
kuruluşlara yasalara 
uyma konusunda ciddi  
sorumluluklar getirmektedir.


