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Abstract 

Nowadays, the protection of personal data has become one of the most 
important issues in proportion to the amount of information processed in 
electronic environment. Therefore, the adequacy of technical and legal 
measures taken in this respect has been brought into question these days. In 
this study; legal regulations and international conventions dating back to the 
first steps of Turkey to protect personal data in a 35-year time period, and 
new data protection law are examined and it is aimed to assess the adequacy 
of the steps taken for the protection of personal data. In the study, Data 
Protection Law No.6698 and European Union’s Data Protection Directive, 
which became a reference for the making data protection law, were analyzed 
using content analysis method and attention was drawn to the differences of 
Data Protection Law No.6698.  
Based on the data obtained from the study, it is possible to make some 
conclusions regarding the adequacy and gains of Data Protection Law 
No.6698. As the result of the study, it is seen that the criticism and 
suggestions made for the draft of Data Protection Law No.6698 has not been 
taken into account and necessary care has not been given in this respect. At 
the end of the study, some recommendations were made for the steps to be 
taken in this regard. 
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Özet 

Bilginin elektronik ortamlarda işlenme miktarı ile orantılı olarak, kişisel 
verilerin korunması konusu içinde bulunduğumuz çağın en önemli 
sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu nedenle alınan teknik ve hukuksal 
önlemlerin yeterliliği de her geçen gün daha fazla sorgulanır hale gelmiştir. 
Bu çalışmada, Türkiye’de kişisel verilerin korunması amacıyla atılan ilk 
adımdan itibaren 35 yıllık süreç içinde yapılan hukuksal düzenlemeler, 
imzalanan uluslararası sözleşmeler ve yeni veri koruma kanunu incelenerek, 
kişisel verilerin korunmasına yönelik atılan adımların yeterliliğinin 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada veri koruma kanununun 
oluşturulması sürecinde örnek alınan Avrupa Birliği Veri Koruma Kanunu ve 
6698 Sayılı Veri Koruma Kanunu içerik analizi yöntemiyle incelenmiş ve 
6698 Sayılı Veri Koruma Kanunu’nun farklılıklarına dikkat çekilmiştir.  
Çalışmadan elde edilen verilere bağlı olarak, 6698 Sayılı Veri Koruma 
Kanunu’nun yeterliliğine ve kazanımlarına ilişkin çıkarımlara 
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ulaşılabilmektedir. Çalışma sonucunda, 6698 Sayılı Veri Koruma Kanunu’na 
yönelik olarak taslak halinde iken yapılan eleştiri ve önerilerin yeterince 
dikkat alınmadığı görülmüş ve bu konuda atılması gereken adımlara ilişkin 
önerilerde bulunulmuştur. 

1. Giriş 

Kişisel verilerin korunması kapsamında kişisel hak ve özgürlüklerin sağlanması 
konusu, temel olarak güvenlik ihtiyacı ile birlikte değerlendirilebilir. Türkiye’nin 
batı şehirlerinde yaşayan bir kişi ile doğu şehirlerinde yaşayan bir kişinin ihtiyaç 
duyduğu güvenlik seviyesi farklı olduğu gibi, üst düzey bir bürokratın kişisel 
bilgilerinin açığa çıkması ile daha alt seviyelerde görevli bir kamu çalışanının 
kişisel bilgilerinin açığa çıkmasının aynı etkiyi yaratması beklenmemelidir. 
Güvenlik ihtiyacı kişinin bulunduğu konum ve sahip olduğu bilgilerin değeri gibi 
birtakım faktörlere bağlı olarak artabilmektedir. Ancak güvenlik ihtiyacı hangi 
seviyede olursa olsun, bu konunun her geçen gün kişisel verilerin korunmasıyla 
daha fazla ilintili hale geldiği ve alınacak önlemlerin birlikte değerlendirilmesi 
gerektiği aşikârdır. Özellikle çevrimiçi ticaretin yaygınlaşması ve ekonomi 
açısından dikkate alınması gereken en önemli etkenlerden biri haline gelmesi, 
kişisel verilerin korunması konusunda birtakım önlemlerin alınmasını zorunlu 
hale getirmiştir. 

Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına ilişkin süreç, AB ile eş zamanlı olarak 28 
Ocak 1981 tarihinde Strazburg’da imzalanan ve 1 Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe 
giren 108 Sayılı “Kişisel Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması 
Karşısında Şahısların Korunmasına Dair Sözleşme” ile birlikte başlamaktadır 
(Avrupa Komisyonu, 1981). Ancak bu sözleşmenin iç hukuka uyarlanması ve 
TBMM onayından geçmesi 35 yıl sonra sağlanmıştır (KVKK, 2016). 1981-2016 
yılları arasındaki süreçte Türk Hukuk Mevzuatında farklı alanlarda ve ortaya çıkan 
ihtiyaca yönelik olarak birçok düzenleme içerisinde kişisel verilerin korunmasına 
yönelik düzenlemeler yapılmıştır (Küzeci, 2010). Bu süreçte özellikle Anayasa’nın 
20. Maddesi2 (T.C. Anayasası, 1982) ve TCK’daki 135.3 136.4 ve 138.5 Maddeleri 
(TCK, 2004), kişisel verilerin korunmasına yönelik yargılama süreçlerinde önemli 
rol oynayan düzenlemelerdir. Ancak bu düzenlemelerin hiçbiri önleyici nitelikte 
değildir. Bu nedenle, hukuk mevzuatı içinde bu konunun özel bir kanun 
çerçevesinde değerlendirilmesi ihtiyacı artmış ve KVKK’nın yürürlüğe girmesi 
süreci hızlanmıştır. Bunun yanı sıra, kişisel verilerin korunması konusunun sadece 
hukuk alanı ile sınırlı olmadığı da göz ardı edilmemelidir (Henkoğlu, 2015).  

                                                        
2 T.C. Anayasası, 20. Madde: (Ek fıkra: 12/9/2010-5982/2 md.) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin 
korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, 
bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık 
rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir. 
3 TCK, 135. Madde: (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis 
cezası verilir. (2) Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki 
eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri 
olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 
4 TCK, 136. Madde: Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir 
yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
5 TCK, 138. Madde: Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle 
yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 
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2. Kişisel Veri Kavramı 

Türkiye’de veri korumaya ilişkin süreç AB ile eş zamanlı olarak başlamış olmasına 
karşın, “kişisel verilerin korunması” kavramının tam olarak anlaşılamadığı ve bu 
konuda daha çok “bilginin gizliliğinin korunması” algısının oluştuğu görülmektedir 
(Henkoğlu, 2015). Bunun başlıca nedeni, kurum ve kuruluşlarda işlenen bilgilerin 
gizliliğinin korunmasının öncelenmesi ve bu sorumluluğun genellikle sadece bilgi 
güvenliğini teknik açıdan sağlamakla yükümlü bilgi işlem birimlerine verilmesidir. 
Ancak kişisel veri, dünya genelinde tüm bilgi hukuku mevzuatlarında “kimliği 
belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak 
tanımlanmaktadır (Avrupa Konseyi, 1995). Bu tanıma bağlı olarak kişisel verilerin 
korunması ile amaçlanan, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve bu 
veriyi işleyenlerin yükümlülükleri ile uymaları gereken esasları belirlemektir.  

AB ve Türk Hukuk Mevzuatlarında kişisel veri tanımının yanı sıra, “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 
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik 
verileri” özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanmaktadır (KVKK, 2016; TCK, 
2004). Bu tür veriler için çoğu zaman “hassas veri” ifadesi de kullanılmaktadır. 
Hassas verilerin işlenebilmesi için, ilgilinin açık rızasının olması ya da ilgilinin 
rızasının olmaması halinde KVKK’nın 6/3. Maddesinde6 belirtilen istisnai 
durumların oluşması gerekmektedir.  

Kişisel verilerin korunması konusunda hukuksal yaklaşım temel olarak korunması 
gereken değere ilişkin çerçeveyi oluşturmaktadır. Ancak bu verilerin 
korunmasının sadece hukuksal düzenlemelerle gerçekleştirilmesi mümkün 
değildir. Klasik anlamda bilginin gizliliğinin korunması amacıyla kullanılan bilgi 
güvenliği yöntemleri ya da başka bir ifade ile teknik önlemler, kişisel verilerin 
korunması konusunda tamamlayıcı ve ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirilebilir. 
Özellikle verilerin depolandığı bilgi işlem merkezlerinde bu konuya ilişkin 
hukuksal düzenlemelerin daha yakından takip edilmesi önem taşımaktadır. Bu 
noktada bilgi güvenliği konusuna da yeni bir boyut ve yeni bir bakış açısı 
eklenerek, kişinin temel hak ve özgürlüğünü esas alan daha geniş bir yaklaşımın 
benimsenmesi zorunlu hale gelmektedir. 

3. Araştırmanın Yöntemi 

Türkiye’de kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen yeni KVKK’nın 
gündelik hayata yönelik etkilerinin ve olası sonuçlarının değerlendirilmesi 
amacıyla, bu çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, eldeki 
yazılı bilgilerin temel içeriklerinin ve içerdikleri mesajların özetlenmesi ve 
belirtilmesi işlemidir (Cohen, Manion ve Morrison, 2007). Araştırmada Avrupa 
Birliği Veri Koruma Kanunu, uluslararası sözleşmeler, TCK ve 6698 Sayılı Veri 

                                                        
6 Madde:6 (3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen 
hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak 
kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî 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 işlenebilir. 
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Koruma Kanunu içerik analizi yöntemiyle incelenmiş ve 6698 Sayılı Veri Koruma 
Kanunu’nun kazanımlarına ve eksikliklerine dikkat çekilmiştir. 

4. Bulgular ve Değerlendirme 

4.1. 6698 Sayılı Veri Koruma Kanunu Öncesi Türk Hukuk Mevzuatı 

Kişisel verilerin korunması konusuna, birçok AB ülkesi anayasasında yer verildiği 
görülmektedir (Constitution.eu, 2013). T.C. Anayasası’nda da “özel hayatın gizliliği” 
isimli bölümde yer alan 20. maddeye, 12.09.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5982 
sayılı Kanunun 2/3. maddesi ile kişisel verileri korumaya yönelik bir fıkra 
eklendiği görülmektedir (T.C. Anayasası, 1982). Ancak aynı fıkrada, kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin kanunla düzenleneceği ifadesine yer 
verilmesi, mevzuattaki bu konuya ilişkin eksikliği daha belirgin hale getirmiştir. 
Ancak bununla beraber, Anayasa Mahkemesi’nin kişisel verilerin korunmasına 
ilişkin vermiş olduğu kararlarda, Anayasa’nın 13. ve 20. Maddelerinin sağladığı 
güvenceye sıkça atıfta bulunduğu görülmektedir (Anayasa Mahkemesi, 2014). 
Anayasa’nın 13. ve 20. Maddeleri birlikte değerlendirildiğinde; kişisin açık rızası 
olmaksızın kişisel verilerin işlenmesinin kanun ile yapılması ve kişisel verilerin 
korunmasına yönelik temel hakların sadece kanun ile sınırlandırılması Anayasa ile 
güvence altına alınmıştır. 

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, dağıtılması ya da ele 
geçirilmesi konuları 5237 sayılı TCK’nın 135. ve 136. Maddelerinde 
düzenlenmiştir. 135. Madde kapsamında düzenlenen suçun gerçekleşmesi için, 
ilgili kişinin rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak kaydetme işlemi yapılması 
yeterli görülmektedir. Ancak bu bilgilerin kullanımı ve depolanmasına ilişkin diğer 
önemli unsurlara yer verilmemiştir. TCK’nın 136. Maddesinde ise verileri hukuka 
aykırı olarak verme veya ele geçirme suç olarak düzenlenmiştir. Ancak teknik 
yönleriyle bu durumun ortaya konulması çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Bu 
madde kapsamında verinin daha önce nasıl (hukuka uygun ya da değil) ele 
geçirildiği önemli olmayıp, hukuka aykırı olarak verilmesi konusu öne çıkmaktadır. 
TCK’nın 138. Maddesinde de kullanım süresi sona eren bilginin uygun yöntemlerle 
yok edilmesi düzenlenmiştir. Ancak kalıcı silme işlemine ilişkin bir açıklığın 
bulunmaması, bu maddenin uygulanmasına ilişkin sorunların olabileceğini 
göstermektedir. 

Kişisel verileri korumaya yönelik AB’de hazırlanan ilk sözleşme niteliğini taşıyan 
108 Sayılı Sözleşmeyi Türkiye 1981 yılında imzalayan ülkelerden biri olmasına 
karşın, bu sözleşmenin onaylanması yaklaşık 35 sonra gerçekleşmiştir (6669 Sayılı 
Kanun, 2016). Bu gecikmenin başlıca nedeni ise, sözleşmenin 4. Maddesinde 
tanımlanan ve zorunlu olarak atılması gereken adımlar arasında bulunan veri 
koruma kanununun yapılamamış olmasıdır. Bu durum AB ilerleme raporlarında da 
yer bulmuş ve birçok alanda işbirliğini engellemesi nedeniyle eleştirilmiştir 
(Avrupa Komisyonu, 2012). Sözleşmenin amacı, taraf ülkedeki tüm gerçek kişilerin 
temel hak ve özgürlüklerini ve kendisiyle ilgili kişisel verilerin otomatik işleme tabi 
tutulması karşısında kişinin özel hayatının güvence altına alınmasını sağlamaktır 
(Avrupa Komisyonu, 1981). Kişisel verilerin elektronik ortamda işlenmesinin 
yaygınlaşması karşısında AİHS’de yer alan özel hayatın gizliliğinin korunmasına 
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yönelik güvencelerin yetersiz kalması, 108 Sayılı Sözleşmeye duyulan ihtiyacın 
temel nedenlerinden biridir.  

4.2. 6698 Sayılı Veri Koruma Kanunu’nun Getirdikleri ve Değerlendirilmesi 

AB Veri Koruma Direktifi (Avrupa Konseyi, 1995), veri korumaya ilişkin 
uluslararası sözleşmeler (Avrupa Komisyonu, 1981) ve OECD ilkeleri (OECD, 2002) 
genel olarak incelendiğinde, belirli ilkeler üzerinde uzlaşı sağlandığı ve veri 
korumaya yönelik tüm hukuksal düzenlemelerde bu ilkelerin dikkate alındığı 
gözlenmektedir (Greenleaf, 2012). Türkiye’de de veri korumaya yönelik olarak 
hazırlanan tüm tasarılarda olduğu gibi, 6698 Sayılı Veri Koruma Kanunu’nun 4. 
Maddesinde7 bu genel ilkelere bağlı kalındığı görülmektedir. 

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Veri Koruma Kanunu’nun bazı 
maddelerinin8 yürürlüğe girmesi için 6 aylık bir geçiş süresi belirlenmiştir. 
Kanunun genel itibariyle 1995 yılından itibaren yürürlükte olan ve bilgi 
teknolojilerinin kullanımına bağlı olarak günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığı 
gerekçesiyle üzerinde yoğun çalışmalar yapılan AB Veri Koruma Direktifini 
(Avrupa Konseyi, 1995) esas aldığı görülmektedir. Bununla birlikte içeriğinde 
Türkiye şartları göz önüne alınarak bazı değişiklikler yapıldığı görülmektedir.  

AB penceresinden bakıldığında, Türkiye’nin kişisel verilerin korunması konusunda 
güvenli ülke olarak görülebilmesi için bazı temel şartları yerine getirmesi 
gerekmektedir. Bunlar; KVKK’nın yürürlüğe girmesi, uygulanması ve bağımsız bir 
veri koruma kurulunun oluşturulmasıdır. Bu şartlar göz önüne alındığında, 
Kanunun uygulanması ve bağımsız veri koruma kurulunun oluşturulması 
konusunda henüz yeterli olgunluğa ulaşılmadığı düşünülmektedir. 

Kişisel verilerin korunması hakkına ilişkin olarak Anayasa’nın 20. Maddesinde 
genel çerçeve belirlenmiş olmasına karşın, uygulayıcıya yol gösteren ve kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği kanun KVKK’dır. 
KVKK’da kişinin temel hak ve özgürlüğünü koruma amacıyla, kişisel verilerin 
işlenmesine ilişkin olarak gözetilmesi gereken tüm işlemler düzenlenmiştir. Kişisel 
verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, belirli meşru amaçlar için işlenmesi, 
ilgilinin rızasının alınarak saklanması ve gerektiğinde bu bilgilerin güncellenmesi 
gibi veri sahibine karşı sorumlulukların yerine getirilmesini kapsayan temel 
hususlar bu kanun ile açık hale gelmiştir. Ancak Kanun’un 5. Maddesinde 
düzenlenen veri işlemeye ilişkin hususlarda çok geniş istisnaların bulunduğu 
dikkati çekmektedir. KVKK ile kişisel verilerin işlenmesine yönelik en önemli 
kazanımın açık rızanın alınması şartı olmasına karşın, istisnalar9 ile açık rıza 

                                                        
7 MADDE 4- (1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun 
olarak işlenebilir. (2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur: 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. 
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma. 
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. 
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. 
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme 

8  Kanunun 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı 
tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecektir. 
9 Bkz. 6698 Sayılı Kanunun 5/2. Maddesi 
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alınmaksızın birçok alanda kişisel verinin işlenmesine olanak sağlandığı 
görülmektedir. 

KVKK kapsamında veri sahibinin (ilgili kişi) haklarının korunmasına ilişkin 
düzenleme 11.Maddede yapılmıştır. Buna göre veri sahibi; kişisel verilerinin 
işlenip işlenmediğini öğrenme, bilgi talep etme, verilerin amacına uygun işlenmesi 
ve kullanılmasına ilişkin bilgi alma, bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
yanlış ya da eksik verilerin düzeltilmesini isteme, 7. Maddede öngörülen şartlar 
çerçevesinde verilerin silinmesi ya da yok edilmesi isteme ve kişisel verilerin 
kanuna aykırı olarak işlenmesi sonucunda oluşan zararın giderilmesini talep etme 
haklarına sahiptir (KVKK, 2016). Kanun’un 11. Maddesinde yer alan bu hakların 7 
Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Kurum ve 
kuruluşların bu düzenlemeye uygun olarak veri koruma politikalarını belirlemeleri 
ve veri sahiplerini belirlemiş oldukları politikalar hakkında bilgilendirmeleri 
gerekmektedir. Nitekim bazı kurum ve kuruluşların (Enerjisa, 2016) bu konuya 
hassasiyet gösterdikleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikalarını web 
sayfaları aracılığıyla veri sahiplerine duyurdukları görülmektedir. Veri sahibinin 
Kanun’un 11.Maddesinde yer alan haklarını kullanabilmesi için, Kanun’un 
13.Maddesi gereğince yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
belirleyeceği diğer yöntemlerle “veri sorumlusuna”10 başvurması gerekmektedir. 
Veri sorumlusu tarafından 30 gün içinde incelenen başvurunun kabul ya da 
gerekçeli red kararı veri sahibine bildirilmelidir. Başvurunun reddedilmesi ya da 
cevabın yetersiz bulunması halinde 30 gün içinde yeniden Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu’na başvuru yolu bulunmaktadır. KVKK ile yapılan bu düzenlemeler ile veri 
sahibi 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren kişisel verilerinin korunması ve kişilik 
haklarının ihlali halinde başvuru/şikâyet haklarına sahip olmuştur.  

KVKK’da belirtilen her türlü bilginin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, verilmesi 
ya da ele geçirilmesi ve verilerin yok edilmemesi işlemi, TCK’nın 135 ilâ 140 ıncı 
maddelerin ihlal edilmesine neden olmaktadır. Başka bir ifade ile, KVKK’nın 
“Kişisel verilerin işlenmesi” başlıklı ikinci bölümü altında yapılan düzenlemeler 
başta olmak üzere kişisel verilere ilişkin suçlarla ilgili olarak, TCK’nın bu 
maddelerde yer verilen hükümleri uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra, KVKK’nın 
10., 12., 15., 16., maddelerine aykırı hareket edenler için, KVKK’nın “Kabahatler” 
başlıklı 18. Maddesinde öngörülen para cezaları belirtilmektedir. KVKK ile ilişkili 
suç ve kabahatlerin düzenlendiği 17. ve 18. Maddeler, 7 Ekim 2016 tarihinden 
itibaren yürürlükte olacaktır. Bu nedenle, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren gündelik hayata ve uygulamalara bu anlamda yansımalarının olması 
beklenmemelidir. Ceza sorumluluklarına ilişkin olarak veri işleyen kişilerin 
bilgilendirilmesi, kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak farkındalığın ve 
hassasiyetin arttırılması ve yapılan işlemlerin hukuksal düzenlemeler çerçevesinde 
gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Ancak bununla beraber belirlenen 
para cezalarının, kamu kurumlarındaki bazı üst düzey yöneticilere ya da toplumca 
tanınan kişilere ait bilgilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesi ve 

                                                        
10 6698 Sayılı Kanun. Madde:3/ı. Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını 
belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade 
eder. 
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muhafazasının sağlanması konusunda yeterli caydırıcılığa sahip olmadığı 
düşünülmektedir. 

KVKK’nın düzenlenmesi ile birlikte, TCK üzerinde kişisel verilerin korunması ile 
ilişkili olan bazı maddelerde de değişiklikler yapılmıştır. TCK’nın 135., 226., 243. ve 
245/A Maddelerinde yapılan ilâve ve değişiklikler, kişisel verilerin korunmasına 
yönelik belirsizlikleri ortadan kaldırmaktadır. TCK’nın 243. Maddesinde bilişim 
sistemine hukuka aykırı olarak giren kişinin aynı zamanda orada kalması ile ilgili 
belirsizlik ortadan kaldırılırken; bilişim sistemleri arasındaki veri nakillerini 
sisteme girmeksizin hukuka aykırı olarak izleyen kişilerin bu maddeye eklenen 4. 
fıkra gereğince cezalandırılması öngörülmüştür. Bununla birlikte, 245. Maddeye 
“A” fıkrası eklenmiş ve hukuka aykırı işlem yapmak üzere kötü amaçlı kod yazma, 
bulundurma ya da dağıtımını yapma gibi işlemler de suç olarak tanımlanmıştır. 
TCK’nın 135. Maddesinin 2. Fıkrasında ise kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 
kaydedilmesine yönelik suçun hassas verilere ilişkin nitelikli hali tanımlanarak bu 
konudaki eksikliğin giderildiği görülmektedir. Ayrıca 226. Maddede yapılan 
değişiklik ile müstehcen görüntü ya da sözleri içeren ürünlerin üretiminde 
çocukların yanı sıra, temsili çocuk görüntülerinin kullanımı da suç olarak 
tanımlanmıştır.  

KVKK’da yer alan en önemli ve tartışmalı konulardan biri de kişisel verilerin yurt 
dışına aktarılması konusudur. Kanun’un 9. Maddesinde açık olarak belirtildiği gibi; 
kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede “yeterli korumanın bulunması” ya da 
“ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak 
taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması” gerekmektedir. AB KVKK’na 
benzer şekilde yapılan bu düzenlemenin, tek bir ülke için uygulanmasının mümkün 
olamayacağı düşünülmektedir. Özellikle bulut hizmetleri sunan ve yaygın olarak 
kullanılan servislerin nasıl denetleneceği ve KVKK’da belirtilen hususlara 
uymamaları halinde ne tür yaptırımların uygulanabileceği konusu belirsizliğini 
korumaktadır. Nitekim internet üzerindeki zararlı içeriklere yönelik olarak 
hukuksal düzenlemeler kapsamında uygulanan erişim engellemeleri gibi teknik 
yöntemlerin bu konuda yetersiz kaldığı görülmektedir (Henkoğlu ve Yılmaz, 2013). 
Bu nedenle öncelikle bulut üzerinden ücretsiz olarak hizmet veren servis 
sağlayıcıların kullanıcı sözleşmelerinde (Henkoğlu ve Külcü, 2013) veri 
sahiplerinin kişisel hak ve özgürlüklerine yönelik güncellemeler yapmamaları 
halinde nasıl bir yol izleneceği, KVKK kapsamında hazırlanacak yönetmeliklerle 
açıklığa kavuşturulmalıdır. Bununla beraber, Kurul tarafından ülkelerin güvenli ya 
da güvensiz olarak sınıflandırılmasının da yeni sorunları meydana getirebileceği 
düşünülmektedir. 

5. Sonuç ve Öneriler 

KVKK ile birlikte, “veri sorumluları” ya da bunları yetkilendirmiş olduğu “veriyi 
işleyen kişiler” denetim altına alınarak; veri sahipleri kişisel verilerinin işlenmesi, 
saklanması, aktarılması, güncellenmesi ve gerektiğinde yok edilmesi konusunda 
söz sahibi olmaktadır. Ancak bu kanunda yer alan hakların tam anlamıyla 
kullanılabilmesi için, başvuru ve şikâyet mekanizmasının doğru olarak işletilmesi 
önem taşımaktadır. Bunun için de öncelikle öngörülen 6 aylık geçiş sürecinin iyi 
değerlendirilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun etkin olarak çalışabilir 
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duruma getirilmesi gerekmektedir. KVKK’nın gündelik hayatı etkilemeye başladığı 
bu yeni süreçte veri sahiplerinin de farkındalığının armasıyla birlikte, kurum ve 
kuruluşların Kanunu dikkate almaları ve veri işleme politikalarını gözden 
geçirmeleri için zaman kaybetmeyecekleri değerlendirilmektedir. Böylece 
KVKK’nın, kişisel verilerin korunması konusunda önleyici bir unsur olarak da 
amacına ulaşacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte, KVKK’nın uygulanmasına 
ilişkin yönetmeliklerin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından oluşturulması 
sonrasında bir yıllık süreçte yürürlüğe gireceği ve kamu kurum ve kuruluşlarında 
koordinasyon birimlerinin oluşturulması için bir yıl süre tanındığı göz önüne 
alındığında; KVKK’nın tam olarak gündelik hayatı etkilemesinin uzun zaman 
alacağı anlaşılmaktadır.  

KVKK ile temel hak ve özgürlükler koruma altına alınmakta ve bu haklara 
dokunanlara karşı cezai yaptırımlar öngörülmektedir. Bununla beraber, kişisel 
verilerin korunması konusunda asıl olan ihlalin gerçekleşmemesi için önleyici 
tedbirlerin alınmasıdır. İhlalin gerçekleşmesi sonrasında TCK ve diğer hukuksal 
düzenlemelerden beklenti içinde olmanın, çevrimiçi ortamda açığa çıkan kişisel 
bilgilerin geri dönüşünün olmaması nedeniyle yanlış olacağı düşünülmektedir. Bu 
nedenle hukuksal düzenlemelerin ve teknik önlemlerin birlikte dikkate alındığı 
bilgi güvenliği politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması önem taşımaktadır. 
Alınacak teknik önlemlerin hukuksal dayanaklarının bulunması ve kullanıcıların 
bu kapsamda farkındalığının arttırılması da bu konuda başarılı olunmasına katkı 
sağlayacaktır.  

TCK ve KVKK ile diğer bilgi güvenliği ilkeleri kapsamında alınması gereken 
önlemler ve atılacak başlıca adımlar şunlardır; 

 Kişisel verilerin sistem içerisinde “yok edilmesine” ilişkin TCK’da 
düzenleme yapılmış olmasına karşın, KVKK’da belirtilen “verilerin anonim 
hale getirilmesi” yükümlülüğüne yönelik olarak herhangi bir düzenleme 
bulunmamaktadır. KVKK kapsamında çıkarılacak yönetmeliklerde bu 
konuya açıklık getirilmesi gerekmektedir.  

 Tüm kurum ve kuruluşların yapılacak denetimlerle KVKK’ya uyumlu hale 
getirilmesi gerekmektedir. 

 Kurum ve kuruluşlarda KVKK’ya uyumlu bir şekilde kişisel verilerin 
işlenmesine yönelik belirsizlikleri ortadan kaldırmak için, ayrı bir rıza 
belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir. 

 Her kurum ve kuruluş kendi bilgi güvenliği ve kişisel verileri koruma 
politikasını geliştirmeli ve başta kullanıcı rızasının alınması olmak üzere 
temel veri koruma ilkelerini uygulamalıdır. 

 Veri korumaya ilişkin kişisel veri ve gizlilik gibi kavramların uygulamada 
doğru kullanımının sağlanması için kurum içi eğitime önem verilmelidir. Bu 
eğitimlerde, bilginin toplanması, kaydedilmesi ve dağıtılmasına ilişkin 
olarak herkesin kendi eyleminden sorumlu olduğu ve TCK ve KVKK’da 
müşterek sorumluluğa yer verilmediğine dikkat çekilmelidir. 

 Kuruluş ya da şirketlerin bilgi güvenliği politikasını belirleyen üst seviyede 
yöneticilerin, KVKK’da tanımlanan “veri sorumlusu” yükümlülüklerini 
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yerine getirecek kişiler olduğu konusunda farkındalık yaratılmalı ve görev 
tanımlarında gerekli güncellemeler yapılmalıdır. 

 Kurum ve kuruluş kayıtlarına erişim sağlanan web arayüzlerinin gizlilik 
denetimi periyodik olarak yapılmalıdır.  

 İnsan faktörü göz önüne alındığında, tamamen güvenli bir bilgi sisteminden 
söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle, teknik önlemlerin yanı sıra idari 
ve hukuksal boyutlarıyla da değerlendirilen bilgi güvenliği önlemlerinin 
kişisel verileri korumak için gerekli olduğu görülmektedir.  

 AB veri koruma düzenlemelerindeki son çalışmalarda da yer aldığı gibi, 
bilişim sistemlerinin dizaynı esnasında (privacy by design) gizliliğe ilişkin 
hususlar dikkate alınmalı ve mümkün olan en üst düzey önlemler sürecin 
en başında (privacy by default) sağlanmalıdır. 

 Geliştirilen tüm bilgisayar programları için mahremiyet etki 
değerlendirmesi yapılmalıdır. 

 

Kaynakça 

6669 Sayılı Kanun. (2016). Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması 
Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun.  24 Mayıs 2016 tarihinde 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigaze
te.gov.tr/eskiler/2016/02/20160218.htm&main=http://www.resmigazet
e.gov.tr/eskiler/2016/02/20160218.htm adresinden erişildi. 

Anayasa Mahkemesi. (2014). 5651 sayılı Kanunun 8/5. ve 8/16. maddelerinin 
Anayasanın 2., 13., ve 20. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptali.  6 Ocak 

2015 tarihinde 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150101-16.pdf 
adresinden erişildi. 

Avrupa Komisyonu. (1981). Convention for the Protection of Individuals with 
regard to Automatic Processing of Personal Data.  8 Kasım 2013 tarihinde 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/108.htm adresinden 

erişildi. 

Avrupa Komisyonu. (2012). Türkiye 2012 yılı ilerleme raporu.  19 Kasım 2013 
tarihinde http://www.ab.gov.tr/files/2012_ilerleme_raporu_tr.pdf 
adresinden erişildi. 

Avrupa Konseyi. (1995). Directive 95/46/EC of the European Parliament and of 
the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with 
regard to the processing of personal data and on the free movement of 
such data.  04 Temmuz 2016 tarihinde http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1995:281:0031:0050:E
N:PDF adresinden erişildi. 

Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (Sixth 
ed.). New York: Routledge. 



250        Henkoğlu, T. (2017). What Data Protection Law Brings in 
 

Constitution.eu. (2013). Constitutions of Europe in English. 28 Ekim 2013 tarihinde 
http://www.constitution.eu/ adresinden erişildi. 

Enerjisa. (2016). Kişisel verilerin korunması hakkında Enerjisa politikası. 20 
Temmuz 2016 tarihinde https://www.enerjisa.com.tr/tr/enerjisa-
hakkinda/medya-merkezi/basin-bultenleri/91 adresinden erişildi. 

Greenleaf, G. (2012). The influence of European data privacy standards outside 
Europe: Implications for globalisation of Convention 108. Edinburgh 
School of Law Research Paper(12), 1-34.  

Henkoğlu, T. (2015). Bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması. Ankara: Yetkin 
Hukuk Yayınları. 

Henkoğlu, T. ve Külcü, Ö. (2013). Bilgi erişim platformu olarak bulut bilişim: 
Riskler ve hukuksal koşullar üzerine bir inceleme Bilgi Dünyası, 14(1), 62-
86.  

Henkoğlu, T. ve Yılmaz, B. (2013). İnternet erişim özgürlüğünün kısıtlanması: 
Türkiye üzerine bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 14(2), 215-239.  

Küzeci, E. (2010). Kişisel verilerin korunması. Ankara: Turhan Kitabevi. 

KVKK. (2016). Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.  30 Mayıs 2016 tarihinde 
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf adresinden 

erişildi. 

OECD. (2002). OECD Guidelines for the security of information systems and 
networks: Towards a culture of security.  26 Aralık 2013 tarihinde 
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/15582260.pdf adresinden erişildi. 

T.C. Anayasası. (1982). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.  28 Ekim 2013 tarihinde 
http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf adresinden erişildi. 

TCK. (2004). Türk Ceza Kanunu.  29 Ekim 2013 tarihinde 
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf adresinden 

erişildi. 

 

 
 

Strategic Research Academy © 

© Copyright of Journal of Current Researches on Social Science is the property of 
Strategic Research Academy and its content may not be copied or emailed to 
multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written 
permission. However, users may print, download, or email articles for individual 
use. 


