
o Gerek KVKK’da yapılabilecek değişikliklerle gerekse çıkartılacak ikincil

mevzuat veya Kurul Kararları ile yeniden düzenlenmesine ve/veya
açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç olduğunu tespit ettiğimiz konular ve bir
takım önerilerimiz şöyledir:

VERİ KORUMA DERNEĞİ
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Madde Değişiklik Önerileri

Yeni Madde Önerileri

Ceza Hukuku Açısından öneriler

Madde 3 (Tanımlar)

Çocukların Kişisel Verileri

Davranış normlarının alanının daraltılması

Madde 5 (Verilerin işlenmesi şartları)

Müşterek veri sorumlusu kavramı

Özel nitelikli kişisel veriler açısından TCK ile
uyum sağlanması

Madde 7 (Silme, yok etme veya anonim hale
getirme)

Veri sorumlusu ile veri işleyen arasındaki
sorumluluk rejimi

TCK m. 135, 136 ve 138’nın da şikâyete bağlı
olacak şekilde yeniden düzenlenmesi

Madde 9 (Kişisel verilerin yurt dışına
aktarılması)

Pseudonymisation (Takma Ad Kullanımı Bulanıklaştırma)

KVKK-TCK arasından terminolojinin
yeknesaklaştırılması

Madde 10 (Aydınlatma Yükümlülüğü)

Gizlilik ve mahremiyete saygılı olarak tasarım

KVKK Madde 28 (1) (ç) ile ilgili, kamunun
kişisel verilerin korunmasına ilişkin hangi usul
ve esaslara uyacağına ilişkin ayrı bir çerçeve
yasa yapılması

Madde 11 (Otomatik sistemlerle analiz ile
sonuçlar elde edilmesi ve profil çıkarma )

Veri Koruma Etki Değerlendirmesi

KVKK m. 17/2’deki düzenlemenin suçta ve
cezada kanunilik ilkesine uygun hale
getirilmesi

Madde 28 (İstisnalar)

Veri Koruma Görevlisi Zorunluluğu

Madde 6 (Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme
şartları)

VERİ KORUMA DERNEĞİ

Yargı Yolu

3



1- KVKK madde 3 / Tanımlar başlıklı maddede;
o

«Açık Rıza» tanımına değişiklik önerisi
o
o

o

«Üçüncü Kişi» tanımı eklenmesi önerisi
o

o

Anayasal düzenlemenin modernleştirilmesi ve KVKK ile uyumlu bir madde düzenlemesinin yapılması
önerilmektedir.
Anayasal düzenlemeden kaynaklanan “açık rıza” şartının KVKK’nın uygulamasına etkisi değerlendirilmeli ve
KVKK’da, GDPR’a benzer şekilde (ilgili kişinin iradesini gösteren olumlu bir eylemi ya da onay verici bir
eyleminin de rıza açısından dikkate alınması yorumunun tercih edilmesi ve yazılı bir onay şeklinde alınması
gereken açık rızanın ise özel nitelikli verilerin işlenmesi ile sınırlı olarak aranması değerlendirilmelidir.

Bu suretle, veri işleyenin 3. kişi kapsamından çıkarılması ve yurtiçi veya yurt dışındaki veri işleyene aktarımın
ayrıca bir aktarıma dair düzenlemeye tabi kılınmaması yolu tercih edilebilir. Özellikle veri işleyene yurtdışı veri
aktarımı açısından madde 9’un uygulanmama durumu olabilir. Zira veri işleyen zaten veri sorumlusunun
kontrolünde verileri işlemektedir.

« Alenileştirme »

tanımı eklenmesi önerisi veri işlemenin kişinin rızasına dayanılmadığı durumlardan biri ilgili
kişi tarafından verinin alenileştirilmiş olmasıdır. Hâlbuki kanunda alenileştirmeye ilişkin bir tanım bulunmamaktadır.
VERİ KORUMA DERNEĞİ
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… devamı

o

« Sağlık Verisi » tanımının eklenmesi önerisi
o
o

o



Sağlık verisi pek çok alana sirayet ettiğinden doğru bir tanıma yer verilmesi ve sınırlarının çizilmesi gereklidir.
Zira, tanım mobil uygulamalarda dahi kalp atışı hızı gibi çok genişleyebilmektedir.
İş sağlığı güvenliği açısından da sağlık verileri ile ilgili gizlilik ölçütünün mutlaka getirilmesi gerektiği
düşünülmektedir.

Sağlık verileri dışında, “biyometrik veri” ve hatta “kılık kıyafet verileri” için de bir tanımın eklenmesi de
önerilmektedir.

2- KVKK madde 5 / Kişisel Verilerin İşlenme Şartları başlıklı maddede değişiklik önerileri
(Çoğu üye tarafından bu maddeye işaret edilmiştir. Madde içindeki fıkralarda «zorunlu» ve
«gerekli olması» ifadeleri yeniden değerlendirilmelidir.)
o

Hukuka uygun işleme şartlarının, GDPR’a benzer şekilde yekpare bir şekilde (yani açık rıza ve diğer işleme şartları
arasında hiyerarşi yaratmayacak şekilde) düzenlenmesi önerilmektedir.

VERİ KORUMA DERNEĞİ
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3- KVKK madde 6 / Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları başlıklı maddede değişiklik
önerileri
o
o
o
o
o
o
o

Özellikle sağlık verilerinin işlenmesinin istisnalarının yeniden değerlendirilmesi gereklidir.
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mutlaka bir ifade eklenmesi gereklidir.
Temel olarak kılık kıyafetin özel nitelikli veri olmaktan çıkarılması değerlendirilebilir. Zira diğer maddeler aynı amacı
sağlayabilmektedir.
Uygulamada fotoğrafların işlenmesinde de sorun yaşanmaktadır. Fotoğraf ne zaman özel nitelikli veri kabul edilmeli
ve ne zaman normal nitelikli veri kabul edilmeli buna dair açıklık getirilmelidir. Bu konuda AB ülkelerinde farklı
uygulamalar da dikkate alınabilir.
Yine uygulama açısından mali bilgiler ve lokasyon bilgilerinin normal nitelikli veri mi yoksa özel nitelikli veri mi
olarak değerlendirileceği hususuna dair netlik getirilmesi faydalı olacaktır. Her iki veri kategorisi de hassas veri
olarak kabul edilmese de bunlar meşru menfaat bakımından ayrı bir eşikte değerlendirilmelidir.
GDPR madde 9’daki istisnalar (açık rıza, iş hukuku faaliyetleri, fiili imkansızlık, dernek-vakıflar vb. kurumların
meşru faaliyetleri kapsamında, alenileştirme, kanuni bir talebin tesisi-kullanımı-korunması, kamu yararı, bilimsel
veya tarihi araştırma amaçları ile arşivleme) değerlendirilebilir.
Ayrıca GDPR’daki gibi, madde hükmüne cinsel eğilimin de eklenmesi değerlendirilebilir.

VERİ KORUMA DERNEĞİ
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4- KVKK madde 7 / Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle
getirilmesi başlıklı maddeye «Unutulma Hakkına» dair düzenlemenin eklenmesi
o GDPR madde 17 ile uyumlu bir düzenlemenin faydalı olacağı düşünülmektedir.

VERİ KORUMA DERNEĞİ
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5- KVKK madde 7 Uygulaması Açısından Saklama Sürelerine İlişkin Kılavuz
İhtiyacı
o KVKK uyarınca, kişisel verilerin belirli bir süre ile sınırlı olarak işlenmesi ve
işleme amacı sona erdiğinde imha edilmesi (silinme, yok edilme, anonimleştirme)
gerekmektedir. Ancak uygulamada birçok veri kategorisi için saklama sürelerinin
belirlenmesi oldukça güç olmaktadır.
o Örneğin; bir veri sorumlusunun çalışanlarının kişisel verilerini ne kadar süre ile
saklaması gerektiği değerlendirildiğinde, uygulamada genellikle çalışanın işten
ayrılmasından itibaren geçecek 5 ila 10 yıllık sürelerin dikkate alındığı
görülmektedir. Ancak, bu süreler geçtikten sonra kişisel verilerin tamamen imha
edilmesi halinde bu defa veri sorumlusu ciddi zararlara uğrayabilecektir. Örneğin;
çalışanın işten ayrılmasından 11 yıl sonra veri sorumlusu işverenine dava açması
durumunda, zamanaşımı itirazında bulunabilmek için yine çalışana ilişkin
kayıtlara ihtiyaç duyulacaktır.
VERİ KORUMA DERNEĞİ

8



o … devamı
o Birçok durumda «bir hakkın kullanılması, korunması» amacıyla veya «veri
sorumlusunun meşru menfaatleri gereği olarak» kişisel verilere süresiz olarak
ihtiyaç duyulabilmektedir.
o Veri silmemenin yaptırımı TCK’da hapis cezası olarak düzenlenmiş olup,
uygulaması sıkıntılı olan böyle bir konunun bu kadar ağır bir yaptırıma tabi
tutulması doğru olmayacaktır.

VERİ KORUMA DERNEĞİ
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6- KVKK madde 9 / Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması başlıklı maddede değişiklik önerileri
o
o

o

o

Çoğu üye tarafından bu konuya işaret edilmiştir, özellikle henüz «güvenli ülke» listesinin
açıklanmamış olması pratikte sorunlar doğurmaktadır.
Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler listesi yayınlansa dahi, KVKK madde 9 (2) (b) uyarınca Kurum
tarafından yayınlanan taahhütnamelerin Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu/veri
işleyen tarafından imzalanmış olmasının yeterli olması ve GDPR madde 46’de olduğu gibi ayrıca
Kurul’un izninin aranmaması uygulamadaki sorunu büyük ölçüde çözecektir. Bu taahhütnamelerin
bildirimi ya da sicile kaydı yolu da, izine alternatif olarak değerlendirilebilir.
Diğer yandan, yine yeterli korumanın bulunduğu ülkeler listesi yayınlansa dahi bulut hizmet
sunucularının genellikle verileri birden çok ülkede tuttukları ve verilerinin yedeklemesini çeşitli
ülkelerde yaptıkları göz önünde bulundurulursa, yayımlanan listenin bu noktada yetersiz kalma
ihtimali bulunmaktadır.
GDPR madde 45 hükmüne parallel olarak “üçüncü ülke veya söz konusu üçüncü ülke dahilindeki bir bölge
veya bir ya da daha fazla sayıda sektör ya da uluslararası kuruluş”un da yurtdışına veri aktarımı açısından
“güvenli” ilan edilmesine imkan verecek şekilde KVKK madde 9’da düzenleme yapılabilir.

VERİ KORUMA DERNEĞİ
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o … devamı
o Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin ve grup şirketlerin
Türkiye’deki şirketleri, çalışanlarının, müşterilerinin ve diğer kişilerin kişisel
verilerini birçok farklı amaçla (hosting hizmeti alınması, denetim/hesap verme,
ortak IT ve İK süreçlerinin kullanılması vs.) yurt dışındaki ana şirkete
aktarılabilmektedir. Kanun’da grup şirketler için bir istisna olmadığından, bu
faaliyetler “yurtdışına aktarım” sayılmakta ve henüz güvenli ülkeler
açıklanmadığından şu an bu aktarımları hukuka uygun hale getirmek için (i) açık
rıza alınması veya (ii) taahhüt verilerek Kurul’dan izin alınması yöntemlerinden
başka bir yol bulunmamaktadır.
o Ancak açık rıza alınmasının barındırdığı riskler (her an geri çekilebilmesi vs.) ve
tüm veri sorumlularının Kurul’a başvurup izin almasının pratikte mümkün
olmaması nedeniyle, bu konuda tekrar bir değerlendirme yapılarak grup şirketler
arası kişisel veri paylaşımı için bir düzenleme yapılması değerlendirilebilir.
VERİ KORUMA DERNEĞİ
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7- KVKK madde 10 / Aydınlatma Yükümlülüğü
Pratikte oluşan yorum farklarını gidermek amacıyla; Aydınlatma Yükümlülüğünün
Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 5/1(c)
hükmünde yer alan “Veri sorumlusunun farklı birimlerinde kişisel veriler farklı
amaçlarla işleniyorsa, aydınlatma yükümlülüğü her bir birim nezdinde ayrıca yerine
getirilmelidir.”, şeklindeki ifadede düzeltmeye gidilmesi yerinde olacaktır.
Kanunumuza göre herhangi bir şekilde veriye erişildiğinde veri sahibi kişinin
aydınlatılması gerekmekte, ancak GDPR’da verinin ilgili kişiden elde
edilmediği/toplanmadığı hallerde, eğer makul bir çabayı aşacaksa aydınlatma
yapılmayabileceği düzenlenmektedir. Ayrıca, GDPR’da her halde, eğer veri
sahibi/ilgili kişinin konuya dair bilgisi var ise, aydınlatma yükümlülüğüne dair
hükümler uygulanmamaktadır.
VERİ KORUMA DERNEĞİ
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8- KVKK madde 11 / Otomatik sistemlerle analiz ile sonuçlar elde edilmesi ve
profil çıkarma konusunda KVKK’da 11/g maddesi dışında bir düzenleme olmaması
nedeniyle, GDPR madde 21’e paralel düzenleme getirebilir. Buna göre;
o Kişi sadece sonuca itiraz etme hakkına değil, veri sorumlusunun profil çıkarmaya
( veri sorumlusunun veri sahibinin temel haklarına üstün gelen meşru menfaati
olmadıkça) itiraz edebilme hakkına sahip olabilecektir.
o Pazarlama amaçlı profil çıkarmak üzere veri işlemeye itiraz hakkı açıkça
düzenlenebilir. Pratikte bu konuda açık düzenleme olmadığı için aydınlatma
metinlerinde pazarlama amaçlı genel izin alındığı görülmektedir. Oysa, bu veriler
anonimleştirildiği iddia edilerek profil çıkarma amaçlı kullanılabilmektedir.
o Ayrıca, 11/g deki sadece “aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme”
hakkı “kişinin kendisini etkileyecek bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme”
olarak değiştirilebilir.
VERİ KORUMA DERNEĞİ
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9- KVKK madde 28



o

Kişisel verilerin bilimsel araştırma için kullanılması hususuna açıklık getirilmesi gerekli olabilir.
Sadece “bilimsel amaçlarla işlenmesi” istisnadır demek yeterli görünmemektedir. Ör. Bilimsel
araştırmaya izin veren etik kurulların araştırmacılardan gizlilik taahhüdü alması, araştırmada
verileri kullanılacak kişiler-veri anonimleştirilmemiş ise- onaylarının var olup olmadığı kontrol
edilmesi vs. Ayrıca, bu çalışmalarda kullanılan verilerin saklanması ve korunması
bakımından güvenlik ölçütleri getirilebilir.

o

Maddede yer alan “kendisiyle ve aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler” ifadesi
sebebiyle KVKK’da yer alan istisnanın kapsamı ile GDPR ve Direktif’te öngörülen istisnanın
kapsamı farklılık göstermektedir. GDPR’ın ilgili madde gerekçesinde, mesleki veya ticari
olmamak kaydıyla gerçek kişiler tarafından kişisel veya ev ve aileyle ilgili faaliyetler kapsamında
işlenen kişisel verilerin kanuni istisna kapsamında olduğu belirtilmiştir. Kişisel veya ev ve aileyle
ilgili faaliyetler kapsamındaki işlemelere örnek olarak da sosyal iletişim ağlarına dahil olmak,
adreslerin saklanması ve kişisel faaliyetler kapsamında yürütülen çevrimiçi aktiviteler
gösterilmiştir.

VERİ KORUMA DERNEĞİ
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10- Çocukların Kişisel Verileri
o 18 yaşından küçüklerden alınacak rızaya ilişkin KVKK’da ayrı bir düzenleme
yapılmasına ihtiyacı vardır.
o Md. 29 Çalışma Grubu, ilgili kişi çocuk dahi olsa, temyiz kabiliyetiyle orantılı
olarak veri sorumlusu tarafından kendisine danışılabileceğini ifade etmektedir.
o Bu bakımdan çocukların kişisel verilerinin işlenmesine yönelik olarak Md. 29
Çalışma Grubu’dan yola çıkılarak KVKK’ya açıklayıcı hükümlerin konulması
faydalı olabilir; veya konuya ilişkin olarak Türk Medeni Kanunu’nun ilgili
hükümlerine atıfta bulunulabilir. Türk Medeni Kanunu’nun ehliyet ile ilgili
hükümleri uyarınca, ilgili kişi niteliğinde olan 18 yaşından küçük bireyler adına
yapılacak bazı işlemler (KVKK’daki aydınlatma veya açık rıza işlemleri gibi) veli
veya vasi tarafından gerçekleştirilebilecektir.
VERİ KORUMA DERNEĞİ
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11- Müşterek veri sorumlusu kavramı: Tek bir veri işleme sürecine yönelik birden
fazla veri sorumlusunun olması halinde bu veri sorumluları arasındaki sorumluluğun
paylaşımına (müşterek veri sorumlusu olma gibi) dair KVKK’da ayrı bir düzenleme
yapılması yerinde olacaktır.
12- Veri sorumlusu ile veri işleyen arasındaki sorumluluk rejimi ve
yükümlülüklere ilişkin KVKK’da daha detaylı bir düzenlemeye gidilmesi, bu
bağlamda bir Kurul Kararı alınmasına ihtiyaç vardır. GDPR madde 24’te de
belirtildiği şekilde, veri işleyenlerin yetki ve yükümlülüklerinin belirlendiği bir
kanun maddesinin KVKK’ya eklenmesi ve veri sorumlusu ve veri işleyen arasında
akdedilen sözleşmelerde yer alması gereken asgari veri koruma unsurların ve alt veri
işleyenlerin atanmasına ilişkin şartların belirlenmesi yararlı olacaktır.

VERİ KORUMA DERNEĞİ
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13- Pseudonymisation (Takma Ad Kullanımı - Bulanıklaştırma)
o KVKK’nın 7. Maddesine göre kişisel verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri
sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Kişisel verinin
silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ek olarak, bulanıklaştırma,
veri sorumlusu ve/veya veri işleyenler tarafından kademeli ve yüksek güvenlikli
bir saklama tedbiri olarak düşünülebilir.
o Bulanıklaştırma kavramı, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren
sebeplerin ortadan kalkmasından sonraki süreçte,

- Ek bilgi kullanılmadan o ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde,
- Şifreleme yapılarak orijinal veriyi anlaşılamaz hale getirmeyi ifade etmektedir.
GDPR’a paralel olacak şekilde bu ek bilgilerin bulanıklaştırılmış verilerden ayrı
olarak muhafaza edilmesi ve idari ve teknik tedbirlere tabi olması zorunlu
tutulmalıdır.
VERİ KORUMA DERNEĞİ
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14- Gizlilik ve mahremiyete saygılı olarak tasarım
o Veri sorumlularının planlama ve uygulama aşamalarından (tasarım aşaması)
başlayacak şekilde tüm veri işleme süreçlerine ilişkin teknik ve idari önlemleri
alması ve bahse konu önlemleri iş politikalarına ve fiziki altyapıya entegre etmesi
özellikle yeni teknolojilerin olası olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi adına Veri
Koruma Etki Değerlendirmesine paralel bir düzenleme olarak önerilebilir.
o Bu konuda örneğin teknokent firmalarının kontrolü ilgili bakanlık teşkilatı
tarafından yapılabilir. AB ülkelerine ihracat için de önemli olacaktır.

VERİ KORUMA DERNEĞİ
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15- Veri Koruma Etki Değerlendirmesi
o Kişisel verilerin işlenmesi, ileri teknolojinin üretilmesi veya geliştirilmesi
faaliyetleri kapsamında gerçekleşmesi halinde, ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerini yüksek oranda ihlal edebilecek niteliktedir.
o Nitekim, bahse konu ileri teknolojiler nedeniyle ortaya çıkabilecek muhtemel
yüksek risklerin, tasarım aşamasında risk değerlendirilmesi yapılarak azaltılması
gerekmektedir.
o Bu noktada, Md. 29 Çalışma Grubu’nda özellikle nesnelerin interneti (IoT)
teknolojisinin kullanılması, etki değerlendirmesi yapılması gerekliliği bakımından
örneklenmektedir.
o Dolayısıyla teknolojilerin günümüzde de yaygın olarak kullanılmaya devam
edeceği düşünüldüğünde GDPR’da belirtilen Veri Koruma Etki Değerlendirmesi
mekanizmasına benzer bir değerlendirmenin yapılması önerilebilir.
VERİ KORUMA DERNEĞİ
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16- Veri Koruma Görevlisi
o İlgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerinde yüksek riskin meydana gelebilecek
olması halinde, risk değerlendirmesi ile bu durumun azaltılmasına ek olarak Veri
Koruma Görevlisinden bir ön onay alınarak ilgili kişiye daha etkin bir koruma
imkânı sunulabilir.
o Bu noktada, GDPR madde metninde belirtilen koşullara paralel şekilde, aşağıdaki
durumlarda Veri Koruma Görevlisi atanması zorunlu hale getirilebilir:
o Tüm kamu otoritelerinin (adli görevi ifa eden mahkeme ve/veya makamlar hariç)
kişisel veri işleme faaliyetleri,
o Veri sorumlusu veya işleyenin temel faaliyetlerinin kapsamı, amacı ve niteliği
gereği ilgili kişinin büyük ölçekte düzenli ve sistematik olarak izlenmesini
gerektiren kişisel veri işleme faaliyetleri,
o Özel nitelikli kişisel verilerin büyük ölçekte işlenmesi faaliyetleri
VERİ KORUMA DERNEĞİ

20



17- Vefat etmiş veya gaip kişilerin verilerini, KVKK kapsamına alan bir düzenleme
yapılması değerlendirilebilir.
18- Yargı Yoluna dair “İdari yaptırım kararlarına karşı açılacak idari davalar idare
mahkemelerinde görülür.” şeklinde bir düzenleme getirilmesi önerilebilir. İdare
mahkemelerinin spesifik konularda daha yetkin ve ehil şekilde yargılama yapabilecek
ve akabinde karar verebilecek ve kararlarını gerekçelendirerek yeni bir alan olan
kişisel verilerin korunması mevzuatında içtihat oluşturabilecek bir konumda
olabileceği değerlendirilebilir.
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