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GİRİŞ 

 

1960’lara gelindiğinde kişisel bilgi paylaşımında görülmeye başlanan artış, dönemin 
idarecileri tarafından gelecek öngörüleri kapsamında dikkate alınmış ve gelecekte 
(diğer bir ifadeyle günümüzde) bilginin akıl almaz bir hızda el değiştirebileceği, 
manipüle edilebileceği, silinebileceği, değiştirilebileceği, art niyetli kişilerin 
kullanımına girebileceği, bilgi bazlı pazarlama yapılabileceği mülahaza edilmiştir. 

Bu kapsamda Avrupa devletleri veri güvenliğini ve özellikle kişisel veri emniyetini 
sağlamak için 1970’lerden itibaren somut çalışmalar başlatmışlardır. 

Bu faaliyetler kapsamında öncelikle pek çok Avrupa Birliği üyesi devlet kendi 
mevzuatlarına hükümler koyarak veri güvenliğini tesis etmeye çalışmışlardır.  

Bir süre sonra, devletlerin bireysel mevzuat çalışmalarını, uluslararası örgütlerin 
faaliyetleri takip etmiş ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanındaki somut 
faaliyetler başlamıştır.  

 

1.OECD İlkeleri 

Bu alanda uluslararası boyutta önemli çalışmalardan biri, 23.09.1980 tarihinde kabul 
edilip 2013 yılında güncellenen “Kişisel Alanın Korunmasına ve Kişisel Verilerin Sınır 
Ötesi Akışına İlişkin Rehber İlkeler(OECD İlkeleri)dir. 

Devletlerin münferiden başlattıkları ilk çalışmalar neticesinde kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin birbiriyle örtüşmeyen çok farklı anlayışlar ortaya çıktığı 
akademisyenlerce ifade edilmektedir. Bu durumun ileride yol açabileceği 
karmaşanın önünü almak isteyen OECD ise kişisel verilerin korunması konusunda 
son derece temel ilkeleri içeren ve ülke belirlemeleri arasında uyumu gözeten tavsiye 
niteliğindeki ilkelerini yayımlamıştır. 

 

 

2.Avrupa Konseyi Sözleşmesi (ETS-108): 

OECD İlkelerinin yayımlanmasını takip eden sene (1981) “Kişisel Verilerin Otomatik 
İşleme Tabi Tutulmasında Bireylerin Korunmasına Dair Avrupa Birliği Sözleşmesi (ETS 
108)” Avrupa Konseyince imzaya açılmıştır. 

OECD ilkelerine göre daha detaylı düzenlemelere yer veren ETS 108; kişisel verilerin 
hukuka uygun elde edilmesi, elde edildikleri amaçlarla işlenmesi ve bu amacın 
gerektirdiği kadar saklanması gibi temel ilkelere yer vermektedir. Fakat bu 



düzenlemeyi OECD İlkelerinden ayıran en önemli niteliği hükümlerinin tavsiye 
niteliğinde olmayıp bağlayıcı oluşudur. 

Türkiye’nin 30.01.2016 tarihinde imzalayarak taraf haline geldiği sözleşmeyi 
günümüz itibariyle  Avrupa Konseyi üyelerinin tamamı kabul etmiş durumdadır. 

3.Birleşmiş Milletler Rehber İlkeleri:  

Birleşmiş Milletler, kişisel veri güvenliği konusunu özel hayatın gizliliği kapsamında 
değerlendirmiş ve 10 maddeden oluşan bir rehber yayımlamıştır. 44/95 sayılı ve 
1990 tarihli “Bilgisayarla İşlenen Kişisel Veri Dosyalarına İlişkin Rehber İlkeler” yazarların 
görüşlerine göre ETS 108 ve OECD ilkelerinin gölgesinde kalmış ve fazla bir etki 
gösterememiştir. 

4.95/46/EC: 

Kişisel verilerin korunması alanında GDPR’den önceki en önemli ve kapsamlı 
düzenleme 95/46/EC sayılı “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Verilerin Serbest Dolaşımı 
Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi 
Yönergesi(Direktifi)”dir.  

95/46/EC sayılı Yönergenin 24 Ekim 1995 tarihinde hayata geçmesiyle birlikte kişisel 
verilerin korunması meselesi gerçek anlamda önem kazanmıştır. 

Bu Yönergenin kabulünün ardından kişisel verilerin korunması  temel insan hakkı 
olarak Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi’nin 8. ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi 
Hakkında Antlaşma’nın 16. maddelerinde yerini almıştır. 

Yönerge 34 maddeden oluşmakta ve önceki düzenlemelere göre daha ayrıntılı 
belirlemeler içermektedir. Temel ilkeler ve tespitler anlamında önceki 
düzenlemelerden esas olarak ayrılmamakla birlikte yönerge, hükümlerinin yeknesak 
biçimde tüm Birlik üyesi ülkelerde uyum içinde uygulanmasını temin etmek 
amacıyla ulusal denetim makamları kurulmasını öngörmüştür. Bununla birlikte söz 
konusu ulusal denetim makamlarının yeknesaklığı sağlamak için gerekli çalışmaları 
yapıp yapmadıklarını gözlemlemek amacıyla, Yönerge doğrultusunda bir Çalışma 
Grubu oluşturulmuştur.  

Her ne kadar ayrıntılı ve kapsamlı bir düzenleme olsa da 95/46/EC sayılı Yönerge 
hızlı teknolojik gelişmeler ve küreselleşme karşısında yetersiz kalmıştır. Özellikle 
internet kullanımının baş döndürücü bir süratte hızlanması ve gelişmesi karşısında 
Yönerge, artık ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmiştir. Bu durum Avrupa Birliği’ni 
daha ciddi tedbirler almaya sevk etmiştir.  

GDPR, “95/46/EC sayılı Yönerge’nin yürürlükten kaldırılması” başlıklı 94. maddesi ile 
Yönergeyi 25 Mayıs 2018 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırmıştır. 

5.GDPR (Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü):  

Çalışmamızın asıl konusu olan GDPR 27 Nisan 2016 tarihinde yayınlanmış ve 25 
Mayıs 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 

Avrupa Birliği’ni bu tüzüğü hazırlamaya sevk eden ana sebep, önceki 
düzenlemelerin bir kısmının internetin olmadığı zamanlarda diğer kısmının ise 



internetin henüz emekleme safhasında olduğu tarihlerde hazırlanmış olmaları 
sebebiyle zamanın  gerisinde kalmış olmaları ve kişisel veri ihlallerinin rahatsız edici 
boyutlara ulaşmış olmasıdır.  

Kişilerin ve devletlerin kaygılarını dikkate alan Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa 
Parlamentosu ve Avrupa Konseyi bir araya gelerek; gerçek kişileri büyük şirketler 
(Örn: Windows, Apple, Facebook, Twitter, WhatsApp, Android vb.)  başta olmak 
üzere veriye erişim gücü olan her türden kişi, kurum ve kuruluş, hatta devlete karşı 
korumak için etkin uygulanabilir ve kuvvetli bir düzenleme hayata geçirmeyi amaç 
edinmişlerdir.  

GDPR’nin bir “Tüzük” olarak hazırlanmış olmasının ayrı bir önemi daha vardır. Bir 
önceki 95/46/EC sayılı düzenleme, bir Yönerge/Direktiftir. Yönergeler her ne kadar 
üye devletleri bağlıyor olsa da uygulanabilmeleri ancak iç hukuk sistemlerine 
entegre edilmeleri ile mümkündür. Bu da temelde aynı prensiplere dayanan fakat 
her ülkenin kendi belirlemelerine göre şekillenmiş birbirinden ayrı yerel 
düzenlemelere ve sonuç olarak birlikteliğin sağlanamamasına yol açmıştır.  

GDPR ise bir tüzük olması hasebiyle kendiliğinden tüm birlik üyesi ülkelerin iç 
hukukunun parçası haline gelmiş ve direkt olarak bu şekliyle uygulanmaya 
başlamıştır. 

 

6.Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunmasının Gelişimi:  

Türkiye çok uzun zamandır Avrupa Birliği’ne üyelik çalışmaları yürütmektedir. 
Avrupa Birliği’nde kişisel veri güvenliğine verilen önemin günden güne artması 
ülkemiz yetkililerinin de dikkatinden kaçmamış ve Avrupa Birliği’ne uyumun 
sağlanabilmesi için değişiklikler takibe alınmıştır. Avrupa Birliği’ne tam üyelik 
müzakereleri çerçevesindeki fasıllardan dört tanesinin doğrudan kişisel verilerle 
ilgili oluşu da bunda önemli bir etkendir. 

Ülkemizde kişisel verilerin korunması süreci ilk olarak ilgili kanunlara fıkra eklemek 
veya söz konusu kanunlarda bu konuya ayrı maddeler ihdas etmek suretiyle 
başlamıştır. 

Öncelikle 2004 senesinde Türk Ceza Kanunu’nda (Madde 135-140, Madde 243-246) 
kişisel verilerin korunması ile ilgili hükümlere yer verilmiş ve zamanla 
mevzuatımızda çeşitli kanun ve yönetmeliklere kişisel verileri ilgilendiren hükümler 
derç edilmiştir. Ne var ki, bu çalışmalar yeterli korumayı tesis edecek seviyeye 
ulaşamamıştır. 

Türk Hukuku’nda kişisel verilerin korunması hakkı esas olarak 2010 yılında yapılan 
Anayasa değişikliği ile gerçek anlamda hukuk sistemimize girmiştir. Gerçekten 
Anayasamız 20. maddesinde “ 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.” diyerek kişisel verilerin 
korunması hakkını özel hayatın gizliliği kapsamında bir hak olarak kabul etmiştir.   

Kişisel verilerin korunması hakkının Anayasal güvenceye kavuşmasını takiben, bu 
alanda ilk bütüncül düzenlememiz olan “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu”(KVKK) 24.03.2016 tarihinde kabul edilmiştir.  

Türkiye tarafından tüm bu kanunlaşma süreçleriyle eşgüdüm içinde aynı zamanda 
uluslararası antlaşmalar da imza edilmiş ve bu sayede ülkemizde gecikmeksizin 
GDPR ile uyumlu bir sistem tesis edilmeye çalışılmıştır.  

GDPR’den önceki söz konusu anlaşmalar, “108 numaralı Kişisel Verilerin Otomatik 
İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi” ve “181 numaralı 
Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması 
Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınır Aşan Veri Akışına İlişkin Protokol”dür. 

Görüldüğü üzere Türkiye, Avrupa Birliği’ndeki mevzuat değişiklikleri ve 
güncellemelerini takip etmekte, Birlik düzenlemelerine uyum sağlamaya 
çalışmaktadır. Bu çabaların arkasında şüphesiz ki Avrupa Birliği’ne tam üyelik 
müzakerelerine intibak gayreti olmakla birlikte bu gayret yanında kişisel verilerin 
korunması ile ilgili potansiyel yükümlülüklerin ağırlığı da önemli rol oynamaktadır. 

Kişisel verilerin korunması hukuku alanı halen emekleme evresinde kabul 
edilebilecek, oldukça yeni bir hukuk dalıdır. Bu alanın ilerleyen dönemde hızlı bir 
şekilde yol kat edeceği ve gelişeceği su götürmez bir gerçektir. 

 


