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II. TARTIŞILACAK KONULAR 

 
• Web 2.0, 3.0 teknolojiler ve veri koruması  
• Sosyal paylaşım ağları ve kişisel verilerin 

korunması  
• Cloud computing uygulamalar ve mahremiyet  
• sağlık verisi gibi hassas veriler ve veri 

korumasının önemi  
• Veri saklama yasaları ve veri koruması yasaları 

ile kıyaslanması  
• İletişimde kişisel verilerin korunması  
• AB, ABD ve Türkiye'de veri koruması hukuku 

alanında yapılan çalışmalar  
• Veri koruması açısından eşdeğer hukuki himaye 

eşiği kavramının uluslararası ticari, ekonomik, 
sosyal ve cezai olaylar açısından 
değerlendirilmesi  

• Türkiye'de hazırlanan Kişisel Verilerin 
Korunması Hakkında Kanun Tasarısı 
bakımından değerlendirmeler 

 
III. HEDEF KITLE 

 
Bilgi güvenliği uzmanları, iletişimciler, hukukçular, 
tıp bilişimcileri, doktorlar, bilişimciler.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV. ÇIKTILAR 
Başta AB ülkeleri olmak üzere dünyada veri 
koruması hukukunun izlediği trendin belirlenmesi, 
ülkemiz için çıkarımlar yapılması, Meclis'te bulunan 
veri korumasına ilişkin yasa tasarısı bakımından 
yapılacak değerlendirmelerin kanun koyucuya 
ulaştırılması, bu konuda toplumda bilinç ve 
farkındalık oluşturmak amacıyla daha veri koruması 
spesifik çalışmaların yapılmasını sağlamak ve 
sonuçlarını takip etmek. 

V. ÖN ÇIKTILAR 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

KANUNUNDA, HUKUKSAL SORUMLULUK 

Kişisel verilerin tasarıda belirtilen (m. 4 ve 5) 
yükümlülüklere aykırı olarak işlenmesi durumunda, 
hukuki, cezai ve idari sorumluluk halleri 
düzenlenmiştir. Kişisel verileri işleyen ile ilgili 
kişilerin hakları ve menfaatleri çatışabilmektedir. 
Çünkü kişisel veriler işlenirken, uyulması gereken 
kuralların ihlalinden kaynaklanan hukuka aykırılık 
sonucu ilgili kişinin kişilik değerleri ihlal 
edilebilmektedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı 
işlenmesi halinde kişilik hakları ihlal edilebilir. 
Kişilik haklarının ihlali söz konusu olması halinde 
ise, kişisel verileri işlenen kişi, Kanun Tasarısına 
göre Kişisel Verileri Koruma Kuruluna eğer isterse 
de genel tazminat yoluna başvurabileceği 
düzenlenmiştir. Eğer ilgili kişi Kurula başvurursa, 
Kurul üç ay içerisinde şikâyete cevap verecek 
Kurulun kararlarına karşıda İdare Mahkemelerinde 
dava açılabilecektir. Burada kişinin kişilik hakları 
özel hukuku ilgilendiren en azından özel hukuk 
disiplininde düzenlenen bir durumdur. Böyle özellik 
arz eden bir konunun idare mahkemelerinde 
görüleceğinin düzenlenmesi konunun özelliği ve 
öneminin çok iyi anlaşılamadığının bir göstergesidir. 

Ancak, kişilik hakları ihlal edilenler, ihlallerin 
giderilmesi için Türk Medeni Kanunu m. 24 ve 25’de 
düzenlenen hukuka aykırı işlemenin önlenmesi, 
kaldırılması ve tespitini içeren talep haklarına da 
sahiptirler. Bu hakların yanı sıra, kişisel verilerin 

 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ÇALIŞTAYI 

 
Çalıştay Düzenleyici/Yönetici : Y. Doç. Dr. Leyla Keser Berber, Bilgi Güvenliği Derneği / 

Bilgi Üniversitesi 



 
 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ÇALIŞTAYI 

hukuka aykırı işlenmesi, ilgili kişinin malvarlığında 
herhangi bir zarara sebep olmuşsa, bu zararın 
giderilmesi amacıyla yine Türk Medeni Kanunu m. 
25 gereği maddi tazminat istenebilir. Ayrıca, hukuka 
aykırı işleme manevi bir zarara da sebep olmuşsa, bu 
durumda da ilgili kişi, manevi tazminat talebinde 
bulunabilir. Söz konusu manevi tazminat davasında 
Türk Borçlar Kanunu’nun m. 49 gereği kusurun 
ağırlığı da aranmaz. İlgilinin kişisel verileri, ister 
otomatik ister geleneksel metotlarla hukuka aykırı 
işlensin kusurun ağırlığına bakılmaksızın işleyen 
kişinin manevi tazminat yükümlülüğü doğar.  

Kişisel verilerin, hukuka aykırı olarak işlenmesinde, 
Kanun Tasarısında yer alan bir hüküm ile Türk 
Medeni Kanununda yer alan imkânların yanı sıra, 
kişisel verilerin, kamu kurum veya kuruluşlarınca 
veya gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından 
işlenmesi dolayısıyla kişilik hakları ihlal edilenlerin 
şikâyetleri konusunda tasarının 32. maddesinde ilgili 
kişilere ya kişilik haklarının ihlali için Kişisel 
Verileri Koruma Yüksek Kurulu’na 
başvurabileceği düzenlemesi isabetsizdir. Burada 
yapılan düzenleme bir nevi bağımsız yargının işine 
müdahale şeklinde olmaktadır. Kişisel verileri 
hukuka aykırı olarak işlenen kişilerin kişilik 
haklarının ihlal edilip edilmediğine,  eğer Kurulun 
yetkisi kabul edilecek olursa yürütmenin seçtiği 
kişiler karar verecektir. Çünkü Kurul üyeleri, 
tasarının 27. maddesi gereği Bakanlar Kurulunun 
seçeceği kişilerden oluşur. Böyle bir kurulun vereceği 
kararla tarafsızlık konusunda tam bir bağımsızlık 
sağlanamaz. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenleme 
yargının görevinin üstlenilmesi olur ki bu durum 
hukuk devleti ilkelerine özellikle de yasama, yürütme 
ve yargı erklerinin ayrılığına aykırı düşer. İdari bir 
kurulun yargının yerine geçip karar vermesi 
düşünülemez. 

Bunların yanı sıra, Kişisel Verileri Koruma Kanunu 
Tasarısı, sorumluluk açısından kanımca gereksiz bir 
şekilde, ayrıntıya gitmiştir. Mehaz İsviçre Veri 
Koruma Kanununa göre, sorumluluk konusunda 
hassas ve hassas olmayan ayrımına gidilmeden, 
sorumluluk konusunda, “Medeni Kanun’un genel 
hükümleri uygulanır”, düzenlemesine yer verilerek 
olay daha kısa bir şekilde çözüme kavuşturulmuştur. 
Ne kadar ayrıntı olursa o kadar kanunlar çabuk eskir 
ve yeniden düzenlemeler yapılmayı gerektirir. Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu, gereğinden fazla 
ayrıntılı düzenlenmiş bulunmaktadır. Kanun 
Tasarısında, bir kural getirilirken arkasına ondan 
daha geniş bir şekilde yasakları içeren istisnalar yer 
almıştır. Bu durumda söz konusu Kanun Tasarısı, 
kişisel verileri ve onların sahiplerini korumaktan 
çok,kişisel verilere erişimi kolaylaştıran bir yapıya 
sahip olmaktadır.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


