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Çeşitli elektronik cihazlar aracılığıyla iletişim kanallarının çeşitlenmesi ve gündelik 

yaşamda kullanımı sıklığı karşısında en temel insan hakkı olarak sayılan kişilerin kendilerine 

ait bilgilerinin yani kişisel verilerin korunması uzun yıllardan beri ulusal ve uluslararası 

düzeyde birtakım ilkeler ve standartlar ışığında gerçekleşmektedir.  

Türkiye’de ise kişisel verilerin korunması ile ilgili, mevzuatta dağınık hükümler 

bulunmasına rağmen bütüncül, müstakil bir yasa çıkarılması uzun yıllar almıştır. Kişisel 

verilerin korunması hakkında bir kanun hazırlanmak üzere ilk komisyon 1989 yılında 

kurulmuş fakat çalışmalarını tamamlayamamıştır.   Daha sonra 2000 yılında kurulan ikinci bir 1

komisyon Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısını hazırlamış, 2003 tarihinde açıklanan 

tasarı AB ilerleme raporları ve çeşitli eylem planlarında yer almış, 2008 yılında Adalet 

Bakanlığı tarafından birtakım ilaveler yapılmasının ardından Başkanlık tarafından 11.04.2008 

tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ne gönderilmiş; fakat politik gündem ve 

seçimler nedenleriyle tasarı hükümüz sayılmıştır.   2

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı, Adalet Bakanlığı’nca yenilenerek 

Başbakanlık tarafından 26.12.2014 tarihinde tekrar TBMM’ye gönderilmesine rağmen, 

TBMM seçimleri nedeniyle yasalaşmayarak hükümsüz kalmış; Tasarı 18.01.2016 tarihinde 

bir kez daha TBMM Başkanlığı’na gönderildikten sonra nihayet 24.03.2016 tarihinde 

TBMM’de kabul edilerek yasalaşmıştır.     3

I. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Değerlendirilmesi 

A. Kişisel Veriler 

Kişisel veri kavramı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ’da “kimliği belirli 4

veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmış olup bu bağlamda 

kişilerin adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri gibi kişileri kesin olarak belirleyen bilgilerin 
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yanında kişililerin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini de ifade 

edecek şekilde somut bir içerik taşıyan veriler ile kimlik, vergi, sosyal güvenlik numarası, 

pasaport numarası, telefon numarası, motorlu taşıt numarası gibi herhangi bir kayıtla 

ilişkilendirilmesi sonucunda kişileri belirlenebilir kılacak verilerin tümünü içerecek şekilde 

çok geniş bir kavramı ifade edilmektedir.  Bu kapsamda ayrıca kişinin özgeçmişi, resmi, 5

görüntü ve ses kayıtları parmak izi, genetik bilgileri gibi veriler de kişiyi belirlenebilir 

kıldıklarından kişisel veriler olarak sıralanmıştır.  

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin ulusal ve uluslar üstü belgeler incelendiğinde bazı 

verilerin doğaları gereği diğerlerine göre daha fazla koruma altına alındığı görülecektir. 6698 

sayılı Kanun’da “özel nitelikli kişisel veri” olarak nitelendirilen bu veriler “Kişilerin ırkı, 

etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve 

kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve 

güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler” olarak tanımlanmış ve 

açık rıza olmaksızın işlenme yasağına diğer kişisel verilere nazaran daha katı istisnalar 

getirilmiştir.  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de kişisel verilerin neden olabileceği zararın 

derecesine göre bir ayrım yapılmasını isabetli görmektedir.  Gerçekten de bir işyerinde ses 6

tanıma ve yüz tanıma teknolojilerinin kullanılmasının yaratacağı sorunlar ile parmak izi ve 

DNA kayıtlarının tutulması farklı değerlendirilmeli, kişinin yüzü herkes tarafından bilinen, 

görünen bir unsur iken, parmak izi ve DNA kayıtlarının tutulması kişinin özel yaşamına daha 

fazla bir müdahaleye sebep olmaktadır.  7

Ayrıca belirtmek gerekir ki, Türk mevzuatında 6698 sayılı Kanun kapsamında sadece 

gerçek kişilerin kişisel verileri korunmakta olup tüzel kişilere ait veriler ise ticari sır olarak 

korunmaktadır.      

B. Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Kişisel verilerin işlenmesi, 6698 sayılı Kanun’da “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen 

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik 
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olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, 

değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir 

hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde 

gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır. Buna göre kişisel verilerin ilk elde 

edilmesinden başlayıp veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlemleri kapsayan  işleme 8

faaliyeti, bilgisayar gibi otomasyon sistemlerinin kullanılarak veya elle, örneğin defter tutarak 

da, gerçekleştirilebilir.  

Kişisel verilerin kimin tarafından işleneceği noktasında 6698 sayılı Kanun, “kişisel 

verilerin işlemem amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından 

ve yönetilmesinden sorumu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanan “veri sorumlusu” 

ile onun tarafından yetkilendirilen ve onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi 

olarak tanımlanan “veri işleyen” ifadelerini kullanmış olup bu kişilere birtakım yükümlülükler 

yüklemiştir.   

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerde, kişisel verilerin işlenmesinin insan 

onuru ve değerlerine uygun yapılması amacıyla  birtakım ortak ilkeler belirlenmiştir. 6698 9

sayılı Kanun’un 4. maddesinde de kişisel verilerin ancak 6698 sayılı Kanun’da ve diğer 

kanunlarda öngörülen usul ve esaslara göre işlenebileceği belirtildikten sonra, kişisel verilerin 

işlenmesi ile ilgili ilkeler sıralanmıştır:  

- Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olması 

- Doğru ve gerektiğinde güncel olması 

- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi 

- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması 

- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 

muhafaza edilmesi 

Bu kapsamda kişisel verilerin hangi amaçlarla toplandığının kişilere açıkça belirtilmesi, 

bu noktada dürüstlük ilkesi gereğince şeffaf olunması, kişisel verilerin doğru ve dolayısıyla 

güncel tutulması, kişilerin makul beklentileri dikkate alınarak işlenmesi ve meşru nedenlere 

dayanmaksızın kişisel verilerin toplanma amacı dışında kullanılmaması ve ilgili amaca 

ulaşmak için belirlenen süre kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin amaç 
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bakımından gereksiz duruma gelmesinin (i) kişisel verilerin işlenmesi ile hedeflenen amacın 

ortadan kalkması, (ii) amaca ulaşmak için  kişisel verinin işlenmesinin gereksiz olduğunun 

anlaşılması veya (iii) amaca ulaşıldığı için artık kişisel verinin tutulması gerekliliğinin ortadan 

kalkması hallerinde söz konusu olabileceği belirtilmektedir.    10

Kişisel verilerin toplandığı ve daha sonra işlendiği amaç için gerekli olandan daha fazla 

süre tutulmaması ilkesine riayet edilmemesi, yani o verinin “yeri geldiği zaman” kullanılmak 

üzere bekletilmesi, kişinin özerklik, maddi ve manevi bütünlüğü ve özel yaşamının gizliliği 

gibi birçok önemli değerinin de zarar görmesine neden olacağı belirtilmektedir.  11

Kişisel veriler, kural olarak kişilerin açık rızası olmadan işlenemez; ancak 6698 sayılı 

Kanun’da düzenlenen bazı durumlarda ilgili kişinin açık rızası olmaksızın bu veriler 

işlenebilmektedir. Söz konusu rıza ise Komisyon Raporu’nda “95/46/EC sayılı Avrupa Birliği 

Direktifine göre, ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli 

bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak 

verdiği onay beyanı” olarak belirtilmiştir.  Rızanın ilgili kişinin özgür iradesini yansıtması 12

önemli olup bunun için örneğin rızanın verilmesinin bir sözleşmenin kurulması için koşul 

olarak sunulması gibi kişinin rıza göstermeye mecbur bırakılmaması veya işçi-işveren dikey 

ilişkisinde olabileceği gibi, kişinin üzerinde herhangi bir dışsal baskı hissetmemesi 

gerekmektedir.  13

Kişisel verilerin, kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesinin istisnaları 6698 sayılı 

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında sıralanmıştır. Bu istisnalardan bir tanesi de kanunlarda 

açıkça düzenlenme şartıdır. 2559 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca 

şüphelilerin parmak izlerinin alınması, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu uyarınca Adalet 

Bakanlığı’nın kişilerin ceza mahkumiyetlerine ilişkin verilerini işlemesi gibi örnekler bu 

kapsamda değerlendirilmektedir.   14

İkinci olarak ilgili kişinin fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda 

olması veya rızasının geçerli olmadığı hallerde, kişinin kendisinin veya bir başkasının hayat 
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ve beden bütünlüklerinin korunması için gerekli olması hali düzenlenmiştir. Kişinin bilincinin  

olmaması veya akıl hastası olması sebebiyle rızasının alınamadığı veya geçerli olmadığı bu 

durumda, kişiye tıbbi müdahale yapılmasının zorunlu olması ve bu kapsamda kan grubu, 

alınan ilaçlar, geçirilen ameliyatlar gibi kişisel verilerin işlenmesi örnek olarak verilmiştir.   15

Yine, bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması halinde, örneğin bir 

bankayla kredi sözleşmesi yapılması sırasında bankanın, o kişiye ait maaş bordrosunu, tapu 

kayıtlarını, icra borcu olmadığına dair belgeyi edinmesi  halinde, kişinin rızasının alınmasına 16

gerek yoktur. Diğer bir istisna ise veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi 

için zorunlu olması halidir. Bu halde de örneğin işveren işçilere iş sözleşmesinden 

kaynaklanan haklarını sunabilmesi için birtakım verileri işçinin rızasını almadan 

işleyebilmektedir.   

Kişisel verilerin, örneğin sosyal medya araçları üzerinden alenileştirilmesi halinde de 

ilgili kişinin rızası aranmadan bu veriler işlenebilecektir. Burada bu tür verilerin işlenmesinde 

korunması gereken hukuki yararın ortadan kalktığı belirtilmektedir.   17

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hali de 

açık rıza alınmamasının istisnası olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda bir şirketin kendi 

çalışanı tarafından açılan bir davada ispat için bazı verileri kullanması veya kısıtlı bir kişinin 

haklarının korunması amacıyla, vasinin veya kayyımın, kısıtlının mali bilgilerini tutması 

örneği verilmektedir.   18

Son olarak,  ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hali düzenlenmiştir. 

Buna göre, bir şirket sahibinin, çalışanlarının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 

kaydıyla, onların terfileri, maaş zamları yahut sosyal haklarının düzenlenmesinde ya da 

işletmenin yeniden yapılandırılması sürecinde görev ve rol dağıtımında esas alınmak üzere, 

çalışanlarının kişisel verilerini işleyebilmesi şirket sahibinin meşru menfaati olarak 

 a.g.e., s. 8.15

 a.g.e., s. 9.16

 Komisyon Raporu, s. 9.17

 a.g.e.18

  5



değerlendirilmiştir.  Burada “meşru menfaat” kavramı ile geniş bir istisnai düzenleme 19

yapılmıştır. Verisi işlenen kişi ile veri sorumlusunun menfaat dengesinin sağlanması gerektiği 

açıktır ama buna kimin hangi ölçütlerle karar vereceği belirli değildir.  

Özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi ise 6698 sayılı Kanun’da ayrıca düzenlenmiştir. 

6698 sayılı Kanun’un 6. maddesine göre, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ilgili kişinin 

açık rızası olmaksızın yasaktır fakat aynı maddenin 2. fıkrasında birtakım hukuka uygunluk 

sebepleri sıralanmıştır. Buna göre, maddenin ilk fıkrasında sayılan sağlık ve cinsel hayat 

dışındaki kişisel veriler kanunlarda öngörülen hallerde kişinin açık rızası olmaksızın 

işlenebilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının 

korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık 

hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi  amacıyla, sır saklama yükümlülüğü 

altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası 

aranmaksızın işlenebilecektir. Ayrıca özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde Kişisel 

Veriler Koruma Kurulu tarafından yeterli önemlerin alınması gerektiği düzenlenmiştir.  

C. Kişisel Verilerle İlgili İşlemler 

Hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 

kalkması halinde, kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu 

tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir (6698 sayılı Kanun, m.7/1). Kişisel 

verilerin anonim hale getirilmesinden, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi  

hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale 

getirilmesi kastedilmektedir. Bu kapsamda 28.10.2017 tarihinde Kişisel Verilerin Silinmesi, 

Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de 

yayınlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğe göre, veri 

sorumluları siciline kayıt olmakla yükümlü olan veri sorumluları kişisel veri envanterine 

uygun olarak bir kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamakla yükümlüdürler. Söz 

konusu veri saklama ve imha politikasında yer alacak silme, yok etme ve anonim hale getirme 

işlemlerinde kullanılan çeşitli teknik ve istatistiki yöntemler ise bir rehber şeklinde Kişisel 

Verileri Korunma Kurumu tarafından yayınlanmıştır.   20

 a.g.e.19

 Kişisel Verileri Korunma Kurumu, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi 20

Rehberi, http://www.kvkk.gov.tr/yayinlar/KİŞİSEL%20VERİLERİN%20SİLİNMESİ,
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İlgili kişi tarafından kişisel verilerin silinmesini isteme hakkı ayrıca Anayasa’nın özel 

hayatın gizliliğini düzenleyen 20. maddesinin 3. fıkrasında güvence altına alınmıştır.  

Kişisel verilerle ilgili diğer bir önemli konu ise kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına 

aktarılmasıdır. Kanun bu iki hali ayrı ayrı düzenlenmiş olup kişisel verilerin kural olarak ilgili 

kişinin rızası alınmadan ne yurt içinde ne de yurt dışına aktarılamayacağını hüküm altına 

almıştır. Kişisel veriler yurt içinde ancak 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinin ikinci 

fıkrasındaki durumlarda, özel nitelikli kişisel veriler ise, yeterli önlemler alınmak kaydıyla 6. 

maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde ilgilinin rızası 

aranmadan aktarılabilecektir.  

Kişisel verilerin yurt dışına ilgilinin rızası bulunmadan aktarılmasında ise, kişisel 

verilerin ilgilinin rızası aranmaksızın yurt içinde aktarılma şartlarına ek olarak ayrıca kişisel 

verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli koruma 

bulunmaması halinde Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir 

korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin 

bulunması gerekmektedir. Hangi ülkelerin yeterli koruma sağladığının ise Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu tarafından ilan edileceği düzenlenmiştir. İlgili maddenin altıncı fıkrasında 

yine kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümlerin 

saklı olduğu belirtilmiştir.  

D. Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü ve İlgili Kişinin Hakları 

Kişisel verileri işlenen kişinin bu verileri denetleyebilmesi, yukarıda belirtilen kişisel 

verilerini işlenmesine ilişkin ilkelerin sağlanmasının ön şartıdır. Kişinin verilerinin işlenmesi 

hakkında bilgilendirilmesi hem kendisine tanınan hakları kullanabilmesi için hem de kamusal 

organlarının ellerinde tuttukları kişisel veriler bakımından idarenin şeffaflığının sağlanması 

için  

önemlidir.  Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’da veri sorumlusunun veya yetkilendirdiği 21

kişinin ilgili kişileri, kişinin sahip oldukları haklar da dahil olmak üzere, veri sorumlusunun 

kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla 
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aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi konularında bilgilendirme 

yükümlülüğü bulunmaktadır (6698 sayılı Kanun, m. 10).  

İlgili kişi ise veri sorumlusuna başvurarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde 

sıralanan haklarını kullanabilmektedir:  

-  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme,  

- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde  kişisel verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme.  

E. Veri Güvenliği 

Veri güvenliği ile kişisel verilerin korunması eş anlamlı olmayıp kişisel verilerin 

korunmasındaki amaç kişilerin korunması iken veri güvenliğindeki amaç ise verilerin 

korunmasıdır.  Veri güvenliğinin yeterli düzeyde sağlanamaması sebebiyle kişisel verilerin 22

yetkisiz kişilerin eline geçmesi, kişiler ile özellikle sağlık, bankacılık, sigorta sektörü gibi 

güven ilişkisinin hakim olduğu kurumlar üzerinde ekonomik, siyasal, sosyal ve fiziksel 

zararlara yol açabilmektedir.  Diğer bir yandan Türkiye’de kişisel verilerin çeşitli amaçlarla  23

yasal olmayan yollardan elde edilmesi de sıklıkla gündeme gelmektedir.  

Bu kapsamda veri sorumluları kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, 

erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü 

teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdürler (6698 sayılı Kanun, m.12/1). Ayrıca Kişisel 

 a.g.e., s. 242.22

 a.g.e., s. 242- 244.23
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Verileri Koruma Kurulu Başkanlığı nezdinde veri sorumluları sicilinin tutulması öngörülmüş 

olup bu kapsamda 30.12.2017 tarihinde Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Resmi 

Gazete’de yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Fakat yönetmelik 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için öncelikle sicile kayıt yükümlülüğüne getirilecek 

istisnalar hakkında Kişisel Veriler Koruma Kurumu’nun kararını yayınlaması, veri 

sorumluları sicili bilgi sisteminin (VERBİS) hizmete açılması ve sicile kayıt ile ilgili olarak 

Kurul tarafından bir tarih belirlenmesi gerekmektedir. Tüm bu nedenlerle sicile kayıt 

yükümlülüğü henüz başlamamıştır. 

Kişisel verilerin korunması hakkının sınırsız bir hak alanı olmadığı, kişisel verilerin 

korunmasına hakim olan temel ilkelere yönelik sınırlama ve istisnaların özelikle kamu 

çıkarının ağır bastığı durumlarda konuya ilişkin tüm belgelerde yer aldığı belirtilmiştir.   Bu 24

kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 28. maddesi ile de bazı düzenlemeler getirilmiş ve bu 

maddede sayılan hallerde 6698 sayılı Kanun’un uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu 

istisnai hallerden bazıları ise şunlardır (6698 sayılı Kanun, m. 28/1): 

- Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, 

planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, 

- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, 

ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da 

suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da 

ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.  

- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini 

veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş 

kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari 

faaliyetler kapsamında işlenmesi.  

- Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin 

olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.  

6698 sayılı Kanun’un 28. maddesi ile getirilen bu düzenlemelerin ise kamu kurum ve 

kuruluşları lehine ve 95/46/AT Avrupa Birliği Yönergesi’nin aksine geniş istisnalar getirerek 

 a.g.e., s. 247.24
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veri güvenliğine ilişkin olarak kişilerin daha çok özel sektör aktörlerinden korunmasının 

amaçlandığı belirtilmiştir.   25

F. Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

Kişisel verilerin korunmasının en önemli güvencesi  veri koruma yasaları ile belirlenen 

ilkelere uygun hareket edip edilmediğini denetleyen bağımsız bir organın kurulmasıdır.  26

Nitekim de kişisel verilerin korunmasında bağımsız bir veri koruma komitesinin kurulması 

Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında önemle vurgulanmış , bu kapsamda 6698 sayılı 27

Kanun’un verdiği görevleri yerine getirmek üzere idari ve mali özerliğe sahip, kamu tüzel 

kişiliğini haiz Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve onun karar organı olan Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu kurulmuştur. Ayrıca 16.11.2017 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

Çalışma Usul ve Esaslarına dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanarak aynı gün 

yürürlüğe girmiştir.   

Kurulun etkin çalışabilmesi için kağıt üzerinde değil tam bir bağımsızlığa sahip olması 

gerektiği şüphesizdir. Kurulun faaliyete geçmesi ile birlikte kurulun etkinliği ve bağımsızlığı 

ile ilgili bir değerlendirme yapılması olanağına kavuşulacaktır.  

G. Kabahatler 

6698 sayılı Kanun’un 18. maddesinde, kanunda öngörülen yükümlülüklere aykırı 

davranılması halinde birtakım idari para cezaları öngörülmüştür. Bu kapsamda aydınlatma 

yükümlülüğü ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ile veri sorumluları siciline kayıt ve 

bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ve Kurul tarafından verilen kararları yerine 

getirmeyenler hakkında yüksek miktarlarda idari para cezaları öngörülmüştür. 

Söz konusu idari para cezalarının alt ve üst sınırları arasındaki makasın ise bilinçli olarak 

geniş tutulduğu, Kurul karar verirken 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17. maddesinin 

ikinci fıkrası gereğince kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumunun 

dikkate alınacağı Komisyon Raporu’nda belirtilmiştir.  28

II.Ceza Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması 

 KUTLU, Önder ve KAHRAMAN, Selçuk, (2017), s. 56.25

 KÜZECİ, Elif, (2010), s. 21226

 KUTLU, Önder ve KAHRAMAN, Selçuk, (2017), s. 57.27

 Komisyon Raporu, s. 14.28
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Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun 135 

ila 140. madde hükümlerinin uygulanacağı 6698 sayılı Kanun’un 17. maddesinde hüküm 

altına alınmış, kişisel verileri silmeyen veya anonim hale getirmeyenlerin ise Türk Ceza 

Kanunu’nun 138. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılacağı ilgili maddenin ikinci fıkrasında 

ayrıca düzenlenmiştir.  

TCK’nın Özel Hayata ve Özel Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar başlıklı dokuzuncu 

bölümünde, “kişisel verilerin kaydedilmesi” (m.135), “verileri hukuka aykırı olarak verme 

veya ele geçirme” (m.136) ve “verileri yok etmeme” (m.138) suçları ile cezanın arttırılmasını 

gerektiren “nitelikli haller” (m.137) düzenlenmiştir. 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin 

işlenmesinin hukuka uygunluk hallerini düzenleyerek, TCK’da düzenlenen kişisel verilere 

karşı suçların içeriğinin belirlenmesini ve hangi fiillerin suç teşkil ettiğine dair uygulamadaki 

tereddütlerin giderilmesini sağladığı belirtilmiştir.    29

TCK’da düzenlenen kişisel verilerin korunmasına yönelik diğer düzenlemeler ise 

haberleşmenin gizliliğini ihlal (TCK m. 132), kişilerin arasındaki konuşmanın dinlenmesi 

veya kayda alınması (TCK m.133), özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK m. 134), ticari sır, 

bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin açıklanması (TCK m.239), 

göreve ilişkin sırrın açıklanması (TCK m. 258); veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik 

düzenlemeler ise TCK’nın Bilişim Alanında Suçlar başlıklı onuncu bölümünde düzenlenen 

bilişim sistemine girme (TCK m.243), sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya 

değiştirme (TCK m.244) ve yasak cihaz veya programlar (TCK m.245/A) olarak sayılabilir.  

Sonuç 

Kişisel verilerinin korunması hakkı, kişinin özel yaşamının gizliliği, haberleşme 

özgürlüğü, düşünceyi açıklama özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükleri garanti altına alması 

bakımından anayasal bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde ne yazık ki uzun yıllar 

boyunca bu alanı düzenleyen müstakil bir kanun çıkarılamamış, Avrupa Birliği’ne üyelik 

süreci ve vize serbestisi gibi konular 6698 sayılı Kanun’un yasalaşması için itici güç olmuştur.  

6698 sayılı Kanun’daki düzenlemelerin özel sektörde özellikle internet üzerinden yapılan 

satışlarda ve doğrudan pazarlama faaliyetlerinde kişisel verilere ilişkin bir koruma 

sağlayacağı açıktır. Bu nedenle 6698 sayılı Kanun’un tüm sektörlerde kabul görmesi ve 

Kanun’da belirtilen amacın gerçekleştirebilmesi için etkin bir denetim mekanizmasının 

 KORKMAZ, İbrahim, (2016), s.141.29
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kurulması gerektiği şüphesizdir. Bu bağlamda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileriki 

dönemlerde alacağı kararlar ve yapacağı işlemler 6698 sayılı Kanun’un getirdiği korumanın 

etkinliğini bize gösterecektir.  
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