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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ANAYASAL DAYANAK



Anayasa, Madde 20, Fıkra 3

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.



KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINI TALEP HAKKI
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KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA BİLGİLENDİRİLME HAKKI

KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM HAKKI
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5 KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİNİ TALEP ETME HAKKI

AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KULLANILIP KULLANILMADIĞINI ÖĞRENME HAKKI



Kişisel Verilerin Korunması Kanunu - Kapsam

Kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen 
veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan 
yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.
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Tam İstisna - m. 28(1)

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya 
infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz 

mercileri tarafından işlenmesi



Kısmi İstisna - m. 28(2)

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç 
soruşturması için gerekli olması



Kısmi İstisna - m. 28(2)

• Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmalı
• Zararın giderilmesini talep hakkı uygulanmaya devam edilmeli
• Uygulanmayacak kurallar
 Aydınlatma yükümlülüğü
 İlgili kişinin hakları
 Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğü



KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU



Ceza Muhakemesi Kanunu

Elektronik işlemler
Madde 38/A
(1) Her türlü ceza muhakemesi işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP)
kullanılır. Bu işlemlere ilişkin her türlü veri, bilgi, belge ve karar, UYAP vasıtasıyla işlenir,
kaydedilir ve saklanır. (…)
(3) Bu Kanun kapsamında fiziki olarak hazırlanması öngörülen her türlü belge ve karar
elektronik ortamda düzenlenebilir, işlenebilir, saklanabilir ve güvenli elektronik imza ile
imzalanabilir.



Ceza Muhakemesi Kanunu

Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği
Madde 80
(1) 75, 76 ve 78 inci madde hükümlerine göre alınan örnekler üzerinde yapılan
inceleme sonuçları, kişisel veri niteliğinde olup, başka bir amaçla kullanılamaz; dosya
içeriğini öğrenme yetkisine sahip bulunan kişiler tarafından bir başkasına verilemez.
(2) Bu bilgiler, kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin dolması, itirazın
reddi, beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilip kesinleşmesi hâllerinde
Cumhuriyet savcısının huzurunda derhâl yok edilir ve bu husus dosyasında muhafaza
edilmek üzere tutanağa geçirilir.



Ceza Muhakemesi Kanunu

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma
Madde 134
(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve
başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar
kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin
hâline getirilmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar yirmi dört saat içinde hâkim
onayına sunulur. Hâkim kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından
aksine karar verilmesi hâlinde çıkarılan kopyalar ve çözümü yapılan metinler derhâl imha edilir.
(2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi
veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması ya da işlemin uzun sürecek olması halinde çözümün yapılabilmesi ve
gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere elkonulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli
kopyaların alınması halinde, elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir.
(3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi
yapılır.
(4) Üçüncü fıkraya göre alınan yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir ve bu husus
tutanağa geçirilerek imza altına alınır.
(5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının
kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak, bu husus tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından
imza altına alınır.



Ceza Muhakemesi Kanunu

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma
Madde 134
(1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve
başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan
hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar
kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin
hâline getirilmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar yirmi dört saat içinde hâkim
onayına sunulur. Hâkim kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından
aksine karar verilmesi hâlinde çıkarılan kopyalar ve çözümü yapılan metinler derhâl imha edilir.
(2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi
veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması ya da işlemin uzun sürecek olması halinde çözümün yapılabilmesi ve
gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere elkonulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli
kopyaların alınması halinde, elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir.
(3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi
yapılır.
(4) Üçüncü fıkraya göre alınan yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir ve bu husus
tutanağa geçirilerek imza altına alınır.
(5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının
kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak, bu husus tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından
imza altına alınır.



Ceza Muhakemesi Kanunu

Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi
Madde 137
(1) 135 inci maddeye göre verilecek karar gereğince Cumhuriyet savcısı veya görevlendireceği
adlî kolluk görevlisi, telekomünikasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşların yetkililerinden
iletişimin tespiti, dinlenmesi veya kayda alınması işlemlerinin yapılmasını ve bu amaçla
cihazların yerleştirilmesini yazılı olarak istediğinde, bu istem derhâl yerine getirilir; yerine
getirilmemesi hâlinde zor kullanılabilir. İşlemin başladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile işlemi
yapanın kimliği bir tutanakla saptanır.
(2) 135 inci maddeye göre verilen karar gereğince tutulan kayıtlar, Cumhuriyet Savcılığınca
görevlendirilen kişiler tarafından çözülerek metin hâline getirilir. Yabancı dildeki kayıtlar,
tercüman aracılığı ile Türkçe'ye çevrilir.
(3) 135 inci maddeye göre verilen kararın uygulanması sırasında şüpheli hakkında
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ya da aynı maddenin birinci fıkrasına göre
hâkim onayının alınamaması halinde, bunun uygulanmasına Cumhuriyet savcısı tarafından
derhâl son verilir. Bu durumda, yapılan tespit veya dinlemeye ilişkin kayıtlar Cumhuriyet
savcısının denetimi altında en geç on gün içinde yok edilerek, durum bir tutanakla tespit edilir.
(4) Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde soruşturma evresinin bitiminden
itibaren, en geç onbeş gün içinde, Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbirin nedeni, kapsamı, süresi ve
sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi verir.



Ceza Muhakemesi Kanunu

Duruşmada anlatılması zorunlu belge ve tutanaklar
Madde 209
(1) Naip veya istinabe yoluyla sorgusu yapılan sanığa ait sorgu tutanakları, naip veya
istinabe yoluyla dinlenen tanığın ifade tutanakları ile muayene ve keşif tutanakları gibi
delil olarak kullanılacak belgeler ve diğer yazılar, adlî sicil özetleri ve sanığın kişisel ve
ekonomik durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı belgeler, duruşmada anlatılır.
(2) Sanığa veya mağdura ait kişisel verilerin yer aldığı belgelerin, açıkça istemeleri
halinde, kapalı oturumda anlatılmasına mahkemece karar verilebilir.



Suç Eşyası Yönetmeliği

Suç eşyasının muhafazası
MADDE 8
(1) Emanet bürosunda muhafaza altına alınan suç eşyasının; vasfının, maddî değerinin ve delil
oluşturan özelliklerinin tamamen veya kısmen kaybının engellenmesi, böylece hak kayıplarının
önüne geçilmesi ve delil değeri taşıyan olguların kaybının önlenmesi amacıyla, nitelik ve
yıllarına göre tasnifinin yapılması ve buna uygun şekilde muhafaza edilmesi sağlanır.
(2) Emanet memuru, büronun imkânları ölçüsünde suç eşyasının depoda muhafaza edildiği
yeri, sırayı, rafı, depoya giriş ve çıkış tarihleri de dâhil olmak üzere yapılan tüm işlemleri gösterir
şekilde barkod sistemiyle kaydeder ve buna göre yerleştirir.
(3) Bilgisayar, bilgisayar kütükleri ve bu sisteme ilişkin verilerin asıl ya da kopyaları, ses ve
görüntü kayıtlarının bulunduğu depolama aygıtları gibi elektronik eşya, bozulmalarını
engelleyecek, nem, ısı, manyetik alan ve darbelerden korunmalarını sağlayacak müstakil uygun
alanlarda muhafaza edilir.
(4) 11 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamı dışında kalan ve emanete kabul edilebilecek olan
kimyasal ve biyolojik eşya için müstakil alanların oluşturulması sağlanır.



Suç Eşyası Yönetmeliği

Kayıtların düzeni ve sorgulanması ile yeni kayıt ve sütun ekleme
MADDE 26
(1) Emanet bürosunca, kayıtlar UYAP’ta; tarih, sıra numarası, suç eşyasının türü,
hazırlayan veya onaylayan kişiye göre sorgulanabilir bir şekilde tutulur.
(2) Bu kayıtlardaki verilerin bir veya birkaçı bir arada sorgulanıp raporlanabilir.
(3) UYAP bilişim sisteminde belirlenen kayıtlara, sorumlu oldukları işlerle ilgili bilgi ve
verileri tahsis amaçlarına uygun şekilde doğru, eksiksiz ve zamanında girmek, bu
kayıtları kontrol ederek hata veya eksikliklerin giderilmesini sağlamaktan emanet
bürosu personeli sorumludur. Eksikliklerin tespiti halinde ise ilgililer hakkında yasal
işlem başlatılır.
(4) Bu Yönetmelikte düzenlenen kayıtlara gerek görüldüğünde Bakanlık tarafından yeni
kayıtlar ve mevcut kayıtlara yeni sütunlar eklenebilir.



Adli Sicil Yönetmeliği

Adlî sicil ve arşiv bilgilerinin silinmesi
Madde 13
Arşiv kayıtları;
İlgilinin ölümü üzerine,
Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan
mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;
Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,
Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl
geçmesiyle,
Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması hâlinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları,
talep aranmaksızın,
Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine
yer olmadığı kararının kesinleşmesi hâlinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı,
Genel Müdürlükçe tamamen silinir.
Birinci fıkrada belirtilen hâllerde silme işlemi, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanın onayı ile kurulan
komisyonca re’sen yapılır.



Yargıtaydan Verilen İcra ve İflas İşlerine Ait Kararların Yayımlanmasına Dair Yönetmelik

Kararların yayımlanması
MADDE 6
(1) Kurum, ilgili büro tarafından anonim hale getirilen kararları resmî internet sitesinde
yayımlar.
Büronun görevleri ve sorumlulukları
MADDE 8
(…)
(2) Yazı işleri müdürü, kararların kişisel verilerden ayıklanması ve yayıma hazırlanması
işlemlerinin düzenli, aralıksız ve zamanında yürütülmesini sağlar.



Hâkimler ve Savcılar Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kurul kararlarının açıklanması ve yayımlanması
MADDE 16 – (1) Genel Kurul ve dairelerdeki müzakereler açıklanamaz. Ancak gerekli
görülmesi halinde toplantılarda görüşülen konular ve alınan kararlar hakkında basın ve
yayın organlarına ilgisine göre Başkan (Mülga ibare:RG-12/12/2014-29203 mükerrer)
(…) tarafından açıklama yapılabilir.
(2) Kurul tarafından;
a) Gerekli görülen kararlar Resmî Gazete’de,
b) Disipline ilişkin kararlar, kişisel verilerin korunması kaydıyla Kurulun internet sitesinde
yayımlanır.



Bilirkişilik Yönetmeliği

Bilirkişi raporları arşiv kaydı
MADDE 69 – (1) Bilirkişi raporlarının tutulduğu kayıttır.
(2) Bu kayıtta aşağıdaki hususlar yer alır:
a) İlgili başsavcılık, mahkeme veya daire adı ve dosya numarası.
b) Raporu düzenleyen bilirkişinin adı ve soyadı ve sicil numarası ile ticaret unvanı.
c) Kayıtlı bulunduğu bölge kurulu.
ç) Raporun hükme esas alınıp alınmadığı.
d) Raporun türü.
e) Rapor tarihi.
f) Raporun teslim süresi.
(3) Bu kayıtta yer alan bilgiler bölge kurulu yazı işleri müdürü ve görevli personel tarafından girilir.
(4) Arşiv kaydındaki bilgilere Daire Başkanlığı, bölge kurulları ile hâkim ve Cumhuriyet savcıları erişebilir.
(5) Arşiv kaydındaki raporlarda yer alan taraf bilgileri ile diğer kişisel bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına
yönelik tedbirler ve bu bilgilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanununda öngörülen veya işlendikleri amaç
için gerekli olan muhafaza süresinin belirlenmesine yönelik kararlar Daire Başkanlığı ve bölge kurulları
tarafından alınır.



Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi 
Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Dosyaların incelenmesi ve örnek alma
MADDE 70
(1) Taraflar dava dosyasını zabıt kâtibinin gözetimi altında inceleyebilir. Dava ile ilgili olanlar da bunu
ispatlamak kaydıyla başkan ya da görevlendirdiği üye veya yazı işleri müdürünün izniyle dosyayı
inceleyebilirler.
(2) Avukatlar ve stajyerler, vekâletname olmaksızın dava dosyalarını zabıt kâtibinin gözetiminde her zaman
inceleyebilirler.
(3) İncelemenin yapıldığına dair düzenlenen dosya inceleme tutanağı avukat veya avukat stajyeri ile zabıt
kâtibi tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.
(4) Davacı, davalı, müdahil ve vekilleri dava dosyasındaki veya elektronik ortamdaki bütün tutanak ve
belgelerin onaysız fotokopi ya da çıktısını harçsız olarak alabilirler. Avukatların belge örneği alabilmeleri
için vekâletnamelerinin bulunması zorunludur. Onaylı örnekler, harcı alındıktan sonra ilgilisine verilir.
(5) Gizli veya kişisel verileri içeren ya da ticarî sır niteliğindeki belge ve tutanakların incelenmesi başkanın
veyahut bu konuda görevlendirdiği üyenin açık iznine bağlıdır.
(6) Taraf vekilleri UYAP Avukat Bilgi Sistemi vasıtasıyla dava dosyalarını inceleyebilir ve örnek alabilirler.
(7) Taraflar güvenli elektronik imza sahibi olmak koşuluyla UYAP Vatandaş veya Kurum Bilgi Sistemi
vasıtasıyla tarafı oldukları dava ve işlere ait tüm evrakı inceleyebilir ve örnek alabilirler. Elektronik imza
sahibi olmayan taraflar sadece dava ve işlerin kapak bilgilerine ulaşabilirler.



KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU



Parmak izi ve fotoğrafların kayda alınması
Madde 5
(…)
Sisteme kayıtlı olan parmak izi ve fotoğraflar, kişinin ölümünden itibaren on yıl ve her
halde kayıt tarihinden itibaren seksen yıl geçtikten sonra sistemden silinir.
Parmak izi ile fotoğrafların sistemde kaydedilmesi ve saklanması ile bu kayıtlardan
yararlanmaya ilişkin diğer esas ve usûller, İçişleri Bakanlığı tarafından Adalet
Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu



KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

SİBER GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ



Elektronik Haberleşme Kanunu, m. 60, Fıkra 11

• BTK, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin siber saldırılara karşı
korunması ve bu saldırılara karşı caydırıcılık sağlamak için her türlü tedbiri alır veya
aldırır.



KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU



• AB Parlamentosu ve 
Konseyi’nin 27 Nisan 2016 
tarihli ve 2016/679 sayılı, 
95/46/EC sayılı Direktifi 
yürürlükten kaldıran, kişisel 
verilerin işlenmesi 
karşısında gerçek kişilerin 
korunması ve bu tür 
verilerin serbest dolaşımına 
ilişkin Tüzüğü (GDPR)

• AB Parlamentosu ve Konseyi’nin 27 
Nisan 2016 tarihli ve 2016/680 sayılı, 
Konsey’in 2008/977/JHA Çerçeve
Kararını yürürlükten kaldıran, yetkili
makamlar tarafından suçun
önlenmesi, soruşturulması, tespiti
veya kovuşturulması veya cezai
süreçlerin yürütülmesi amacıyla
işlenen kişisel verilere ilişkin gerçek
kişilerin korunmasına ve bu tür
verilerin serbest dolaşımına dair
Direktif

POLİS VE YARGI MAKAMLARI VERİ KORUMA DİREKTİFİGENEL VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ



Polis ve Yargı Makamları Veri Koruma Direktifi

Avrupa Birliği 2016/680 sayılı Direktifi



AB 2016/680 sayılı Direktif - Amaç

• Suçların önlenmesi, soruşturulması, tespiti, kovuşturulması ve ceza infaz süreçlerinde
kişisel verilerin korunması

• Özgürlük, güvenlik ve adalet arasında denge sağlanması
• Kamu güvenliğine yönelik tehditlerin önlenmesi ve koruma mekanizmaları getirilmesi



AB 2016/680 sayılı Direktif - Kapsam

• Kişisel veriler suçun önlenmesi, soruşturulması, tespiti veya kovuşturulması veya
cezai süreçlerin yürütülmesi amacıyla işlenirse 2016/680 Direktifi; diğer amaçlar
varsa Genel Veri Koruma Tüzüğü uygulanır.

• Organik anlamda değil; fonksiyonel anlamda kapsam belirlenmekte.



Direktif’teki ilkeler, Veri Koruma Tüzüğü’nde yer alan
ilkelerle paraleldir.



Veri sahiplerinin açıkça kısıtlanmadıkça, bilgi alma, 
erişme, düzeltme, slime veya işlemeyi kısıtlama 

hakkı vardır.



İlkeler

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işleme
• Belirtilen, açık ve meşru amaçlara yönelik olarak toplanma ve bu amaçlara uygun

olmayan bir şekilde işlenmeme
• İşlendikleri amaçlarla ilgili olarak yeterli, yerinde ve gerekli olarak sınırlı olma
• Doğru ve gereken şekilde, güncel tutulma; işlendikleri amaçlar göz önünde tutularak,
doğru olmayan kişisel verilerin gecikmeye mahal verilmeksizin silinmesi veya
düzeltilmesinin sağlanmasıyla ilgili makul tüm adımların atılması

• Veri sahiplerinin yalnızca kişisel verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği sürece
teşhis edilmesini sağlayan bir şekilde tutulma

• Yetkisiz veya yasa dışı işlemeye karşı ve kazara kayba, imhaya veya tahribe karşı
koruma da dahil olmak üzere teknik veya düzenlemeye ilişkin uygun tedbirlerin
kullanılması suretiyle kişisel verilerin güvenliğini sağlayan bir şekilde işlenme



Kişisel Verilerin Silinmesi

• Kişisel verilerin silinmesi için periyodik süreler belirlenmesi ve bu prosedürlere
uyulmasının temin edilmesi.



İlgili Kişiler Açısından Ayrım

• Suç işlediği veya işleyeceğine yönelik ciddi temeller olan kişiler
• Bir suçtan mahkum olan kişiler
• Bir suçun mağdurları veya belirli nedenlere dayalı olarak bir suçun mağduru
olabileceğine inanılan kişiler

• Ceza yargılamalarında veya müteakip ceza davalarıyla ilgili soruşturmalarda ifade
vermek için çağrılan kişiler, ceza yargılaması hakkında bilgi sağlayabilecek kişiler veya
burada belirtilen kişilerden birinin temas veya iştirakleri gibi, ceza gerektiren diğer
taraflar

• Veri kalitesinin sağlanması: Olgulara dayalı kişisel verilerle subjektif değerlendirmelere
dayalı kişisel veriler arasında ayrım yapılması



Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

• Kişisel veri işleme zorunlu ise
• Veri sahibinin hak ve özgürlükleri için uygun koruma tedbirleri alındıysa
• Üye Devletlerin iç hukukunda buna izin veren bir düzenleme varsa
• Veri sorumlusu veya diğer bir gerçek kişinin hayati menfaatlerini korumak gerekiyorsa
• İşleme faaliyetinin veri sahibi tarafından açık bir biçimde kamuya açıklanan kişisel

verilerle ilgili olması



Otomatik münferit karar-alma

• Özel nitelikli kişisel verilere dayalı ve gerçek kişilere yönelik ayrımcılıkla neticelenecek
profilllemeler yasaklanmıştır.

• Temel sorunlar: algoritmalar ve yapay zeka
• AİHM Catt v. the United Kingdom (application no. 43514/15)



İlgili Kişinin Hakları

• Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili bilgi talep etme hakkı
• Veri sahibinin kişisel verilere erişim hakkı
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesini veya işlenmesini kısıtlama talep etme hakkı
• Denetleyici otorite tarafından gerekli denetimlerin, soruşturmaların ve düzeltmelerin
yapılmasını talep etme hakkı



Hakların Kısıtlanması - Genel Kısıtlamalar

• Resmi veya yasal talepleri, soruşturmaları ve süreçleri engellemeyi önlemek
• Suçların önlenmesi, soruşturulması, tespiti, kovuşturulması ve ceza infaz süreçlerinde
kişisel verilerin korunmasına halel gelmesini önlemek

• Kamu güvenliği sağlamak
• Ulusal güvenliği sağlamak
• Başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak



Hakların Kısıtlanması - Özet Kısıtlamalar

• Silme yerine işlemeyi kısıtlama:
 Veri sahibi tarafından kişisel verinin doğruluğuna yönelik itiraz varsa ve verinin
doğruluğu veya doğru olmadığı tam olarak teyit edilemiyorsa
 Delil amacıyla kişisel verilerin muhafazasının gerekli olması



Temel Yaklaşım

• Politika temelli koruma
• Sözleşmesel koruma (Veri işleyen kullanıldığı durumlarda açık ve yazılı sözleşme
zorunluluğu)

• Risk temelli koruma
• Mahremiyet temelli koruma (privacy by design and default)
• Güvenlik temelli koruma
• İşlem kaydı temelli koruma



İlkeler

• Maksimum kayıt süreleri ve veriyi muhafaza için periyodik denetim yapılmalı
• Gözden geçirme kayıt altına alınmalı ve işlemler gerekçelendirilmeli
• Veri kalitesi temin edilmeli
• Mahremiyet temelli korumayla sağlanmalı
• Mevcut ve gelecek veri tabanlarının periyodik gözden geçirmeyi otomatik sağlaması

ve yaşam süresinin sonunda verilerin otomatik silinmesini temin etmeli
• Veri kayıt süreleri değişik veri sahibi kategorilerine göre ayrı ayrı belirlenmeli



Ekipman 
erişim

Veri kayıt

Muhafaza

Kullanıcı Veri erişim

İletişim

Girdi

Taşıma Kurtarma

Güvenilirlik

Bütünlük

İŞLEME KONTROL GÜVENLİĞİ



GDPR - Kişisel verilerin güvenliği - Madde 32 - İşleme güvenliği

1. Kontrolör ve işleyici, son teknoloji, uygulama maliyetleri ve işleme faaliyetinin mahiyeti, kapsamı, bağlamı ve amaçlarının
yanı sıra gerçek kişilerin hakları ve özgürlükleri açısından çeşitli olasılıklar ve ciddiyetlere sahip riskleri dikkate alarak, risk
açısından uygun bir güvenlik seviyesi sağlamak üzere, uygun olduğu hallerde, aşağıdakiler de dahil olmak üzere uygun
teknik ve düzenlemeye ilişkin tedbirler uygular:

(a) kişisel verilerde takma ad kullanımı ve şifreleme;

(b) işleme sistemleri ve hizmetlerinin gizliliği, bütünlüğü, elverişliliği ve esnekliğinin sürekli olarak sağlanabilmesi;

(c) fiziksel veya teknik bir olay halinde, kişisel verilerin elverişliliği ve kişisel verilere erişimin vakitlice eski haline
getirilebilmesi;

(d) işleme faaliyetinin güvenliliğinin sağlanmasına yönelik olarak teknik ve düzenlemeye ilişkin tedbirlerin etkililiğinin
düzenli olarak sınanması, ölçülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin süreç.

2. Uygun güvenlik seviyesi değerlendirilirken, iletilen, saklanan veya işlenen kişisel verilerin kazara veya yasa dışı olarak
imha edilmesi, kaybı, değiştirilmesi, yetkisiz şekilde açıklanması veya bunlara erişim başta olmak üzere özellikle işleme
faaliyetinin yol açtığı riskler göz önünde bulundurulur.

3. 40. maddede atıfta bulunulan onaylı davranış kuralları veya 42. maddede atıfta bulunulan onaylı belgelendirme
mekanizmasına uygun hareket edilmesi bu maddenin 1. paragrafında ortaya konan gerekliliklere uygunluğun
gösterilmesine ilişkin bir unsur olarak kullanılabilir.

4. Kontrolör ve işleyici kontrolör ya da işleyicinin yetkisi ile hareket eden ve kişisel verilere erişimi bulunan herhangi bir
gerçek kişinin, Birlik ya da üye devlet hukuku çerçevesinde bu yönde hareket etmesinin gerekmemesi durumunda,
kontrolörden aldığı talimatlar haricinde bu verileri işlememesini sağlamak üzere adımlar atar.



TEŞEKKÜR EDERİM!
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