
in Halk Cumhuriyeti’nde 2019 

yılının sonunda ortaya çıkan 

ve dünyaya yayılan koronavi-

rüsü (“Covid-19”) Dünya Sağlık Örgütü1  

(“WHO”) tarafından 11 Mart 2020 tarihin-

de pandemi olarak ilan edilmiştir. Dünya 

çapında yürütülmekte olan Covid – 19 

ile mücadele süreci tüm toplumun mev-

cut alışkanlıklarına birtakım değişiklikler 

getirmekle birlikte özellikle şirketlerin iş 

yapış biçimlerinde ciddi anlamda farklı-

lıklara sebebiyet vermiştir. Birçok şirket-

te uygulanan uzaktan çalışma model-

leri, çalışma hayatının dijital platformlar 

üzerinden ilerlemesi ve internetin artan 

kullanımı geçilen bu yeni düzende bilgi 

güvenliği konusunda alınması gereken 

tedbirleri de tekrardan gündeme getir-

miştir. 

I.  Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Güvenli-

ği Açısından Oluşabilecek Riskler 

Covid-19 ile mücadele sürecinin yürütül-

mesinde şirketler tarafından ağırlıklı ola-

rak iki çeşit çalışma yöntemi tercih edil-

mektedir.  

• Bunlardan ilki gerek faaliyet konusunun 

uygun olmaması gerekse de operasyo-

nel süreçlerinden ötürü mevcut çalış-

ma modeline devam eden yapılardır. 

Bu şekilde faaliyetlerini sürdüren Şir-

ketler gerek iş sağlığı ve güvenliği2 ge-

rekse de sair yükümlülüklerinden ötürü 

çalışanlarına yönelik birtakım tedbirler 

almaktadırlar. Ateş ölçümü3, sağlık an-

ketlerinin yapılması ve seyahat bilgile-

rinin kaydı alınan bu tedbirlerden en 

yaygın olanlarıdır. Şirketler tarafından 

alınan bu tedbirler bir yandan işyerinde 

sağlığın korunmasına ilişkin önlem teş-

kil etmekte ve fakat bir başka açıdan 

da kişisel verilerin usulüne uygun iş-

lenmesi gerekliliğini yeniden gündeme 

getirmektedir. 

Nitekim Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

(“Kurul”) tarafından 27 Mart 2020 tari-

hinde yapılmış olan kamuoyu duyurusun-

da4 da işverenlerin Kişisel Verileri Koruma 

Kanunu5 (“KVKK”) kapsamındaki tüm 

yükümlülüklerinin aynı şekilde devam et-

tiği ve Kanun’da belirtilen ilkelere riayet 

edilerek bu süreçte gerekli önlemlerin 

alınması yönünde Kurul tarafından hatır-

latmalar yapılmıştır.  

Burada önem teşkil eden nokta ise şir-

ketlerin çalışanlardan edindikleri kişisel 
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veri ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin 

ölçülü ve amaçla sınırlı bir şekilde işlen-

mesi olacaktır. Pek çok Şirket içerisinde 

bulunduğumuz olağanüstü günler sebebi 

ile tedbir başlığı altında çalışanlarından 

orantısızca bilgi almakta ve böylelikle 

KVKK’nın 4. maddesine ciddi aykırılıklar 

meydana gelmektedir. 

• Şirketlerin tercih ettiği ikinci yöntem 

ise evden çalışma olarak karşımıza 

çıkmaktadır. “Uzaktan Çalışma” olarak 

nitelendirilen bu yöntemde, şirket Co-

vid-19 tehlikesine karşı çalışanlarının 

şirkete gelmeden evlerinden çalışma-

larını beklemektedir. Uzaktan Çalışma 

ile karşımıza çıkacak en önemli risk ise 

şirket bilgilerinin gizliliğinin korunması 

ve erişilmesi olacaktır. 

Özellikle bilgi çağından bahsettiğimiz bu 

günlerde Şirketler açısından bilgi güven-

liğinin sağlanması şüphesiz en önemli 

konu başlıklarından bir tanesidir. Uzaktan 

Çalışma süresince Şirket’e ait bilgilerin 

güvenliğinin sağlanabilmesi ve güvenlik 

açıklarının meydana gelmemesi adına 

Şirket içerisindeki tüm iç metinlerin bu 

konu uyarınca ciddiyetle gözden geçiril-

mesi önem arz edecektir. Bu kapsamda 

güvenlik yönergelerinin güncellenmesi, 

Şirket politika ve/veya prosedürlerinin 

uzaktan çalışma şartlarına uygun şekilde 

ivedilikle revize edilmesi ve çalışanların 

güvenlik önlemleri hakkında bilgilendiril-

mesi alınacak başlıca aksiyonlardan bir 

kaçıdır. 

II. Siber Güvenlik Açısından Oluşabilecek 

Riskler

İçerisinde bulunduğumuz bu günlerde 

özellikle çalışma modellerindeki dijitalleş-

me ve insanların evlerinde çok fazla vakit 

geçirmesinden kaynaklı olarak internet 

kullanımında ciddi bir artış söz konusu-

dur. İnternet kullanımındaki bu artışı he-

def alan siber saldırganlar ise ataklarına 

hız kesmeden devam etmektedir. Siber 

suçlara karşı uyarıda bulunan Europol’un 

açıklamalarına göre çok sayıda kişinin 

evden çalışması ve evde kullanılan bilgi-

sayarların daha az güvenli olmasından 

ötürü son günlerde siber suçlarda ciddi 

bir artış gözlemlenmiştir. 6

Geçtiğimiz günlerde özellikle WHO web 

sitesinin bire bir denilecek kadar benzerleri 

kullanılarak COVID-19 ile ilgili yanlış bilgi 

paylaşımları yapılmış benzer şekilde Dünya 

Sağlık Örgütü ve Hastalıkları Kontrol ve 

Önleme Merkezi (“Centers for Disease 

Control and Prevention – CDC”) adına 

bağış toplayan kurumlar taklit edilerek 

bağış toplama vaadi içeren e-postalar da 

kişilere iletilmiştir. 

Siber güvenlik kapsamında yayınlanan 

güncel bir rapor7 uyarınca organizasyon 

bünyesindeki farkındalık çalışmalarının 

siber saldırılar ve/veya sosyal mühen-

dislik çalışmalarının önlenmesinde ciddi 

bir azaltıcı etkisi olduğu ispatlanmıştır. 

Buradan hareketle içerisinde bulunulan 

süreçte Şirketlerin mağduriyet yaşama-

ması adına çalışanlarını siber güvenlik ve 

bu kapsamda alınması gereken önlemler 

ile ilgili bilgilendirmeleri büyük önem arz 

edecektir. 

Sonuç olarak, tüm dünya olarak yaşadığı-

mız bu olağanüstü günlerde Şirketler ça-

lışanlarını korumak ve sürecin en sağlıklı 

şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla 

organizasyonlarında çok çeşitli uygula-

malar ve önlemleri hayata geçirmekte-

dirler.  Hızlı bir şekilde geçiş yapılan bu 

yeni dünya düzeninde kişilerin sağlığının 

korunması önceliğinde, Şirket bünyesin-

deki en önemli değer olan bilginin güven-

liğini de öncelikli konu başlıklarından biri 

olarak belirlemek ve bu kapsamda hızlı 

bir şekilde yol haritasını çizmek pek çok 

Şirket için giderek önem kazanmaktadır. 
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Hızlı bir şekilde ge-
çiş yapılan bu yeni 
dünya düzeninde 
kişilerin sağlığının 

korunması önceliğinde, 
Şirket bünyesindeki en 

önemli değer olan bilgi-
nin güvenliğini de önce-
likli konu başlıklarından 
biri olarak belirlemek ve 
bu kapsamda hızlı bir şe-
kilde yol haritasını çizmek 

pek çok Şirket için 
giderek önem kazan-

maktadır. 
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