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G İ R İ Ş
Çevrem�zdek� bütün varlıklar, onlara a�t olan b�rtakım b�lg�ler taşır; reng�,
şekl�, neye benzed�ğ�, neler yapab�ld�ğ�, yer değ�şt�r�p değ�şt�remed�ğ�
vb. onlara a�t olan bu b�lg�ler sayes�nde ancak, varlıklar tanınab�l�r ve
d�ğerler�nden ayırt ed�leb�l�r. 

İnsan olarak b�zler de kend�m�ze da�r
b�rçok b�lg� taşırız. Hatta varlıklar
�çer�s�nde kend�s�ne a�t ve onu
d�ğerler�nden ayırt eden en çok ve
çeş�tl� b�lg� taşıyan �nsandır, deneb�l�r.
Bu b�lg�ler göz reng�, yüz şekl�, boy
uzunluğu g�b� b�yoloj�k; k�ş�l�k
özell�kler� g�b� ps�koloj�k/davranışsal;
nerede yaşadığı, k�mlerle arkadaş
olduğu g�b� sosyal b�rtakım b�lg�ler
olab�l�r. Aynı zamanda bu b�lg�ler
vatandaşlık numarası, parmak �z�, ses
ya da DNA g�b� eşs�z ve yalnızca �lg�l�
k�ş�ye a�t olab�leceğ� g�b� c�ns�yet, ırk
ve d�n mensub�yet� g�b� b�rçok k�ş�n�n
sah�p olduğu b�r özell�k de olab�l�r.
Hukuk term�noloj�s�nde �se
örneklend�r�len bu b�lg�ler�n her b�r�,
a�t olduğu �nsanın bell� veya
bel�rleneb�l�r olması kaydıyla k�ş�sel
ver� olarak �fade ed�lmekted�r.

Bu doğrultuda k�ş�sel ver�ler üzer�nde, elde etme, kaydetme, depolama,
aktarma, açıklama, elde ed�leb�l�r hale get�rme, kullanılmasını engelleme
g�b� b�rçok �şlem gerçekleşt�r�leb�lmekted�r. Sayılan bu �şlemler örnek
kab�l�nden olup k�ş�sel ver�ler üzer�nde gerçekleşt�r�len her türlü �şlem
k�ş�sel ver�ler�n �şlenmes� olarak �fade ed�lmekted�r. İlg�l� k�ş� �bares� �le
de ver�s� �şlenen k�ş�ye �şaret ed�lmekted�r.

Bunun yanında k�ş�y� d�ğer k�ş�lerden ayırt etmeye yarayan, yalnızca o
k�ş�ye has olan her türlü b�yoloj�k ve davranışsal özell�k, olarak
tanımlanan b�yometr�k ver�ler de k�ş�sel ver�lerdend�r. B�yometr�k ver�ler,
k�ş�ye has olması ve değ�şt�r�lemez olması neden�yle k�ş�sel ver�ler
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�çer�s�nde ayrı b�r öneme sah�pt�r. İr�s, yüz, avuç �ç�, yürüyüş şekl�, ses
b�yometr�k ver�lerdend�r. B�yometr�k ver�ler, suç vakalarının
aydınlatılmasında, k�ml�k doğrulama ve güvenl�k s�stemler�nde
kullanılmaktadır. Üstel�k b�yometr�k ver�ler�n elde ed�lmes� hal�nde
k�ş�ye �l�şk�n d�ğer b�rtakım ver�lere er�ş�m de mümkün olmaktadır.
Örneğ�n ret�na taramasında k�ş�n�n alkol ya da uyuşturucu bağımlısı
olduğu veya k�ş�n�n parmak �z�nden Down/Turner sendromu g�b�
kromozomal anomal�ler�n�n olup olmadığı tesp�t ed�leb�lmekted�r.

K�ş�sel ver�ler, �lg�l� olduğu k�ş�ye da�r b�r özell�ğ� �fade etmes� dolayısıyla
büyük b�r öneme sah�pt�r. Bu sebeple k�ş�sel ver�ler t�car�, güvenl�k,
sağlık, sosyal g�b� b�rçok amaç doğrultusunda ve akla geleb�lecek her
yerde kullanılmaktadır. Örnek olarak; yalnızca �lg�l� k�ş�ye a�t olan ver�ler
(ses, ret�na yapısı, damar �z� g�b�) k�ml�k tanıma s�stemler�nde, alışver�ş
süres� �ç�ndek� tüket�c�n�n kamera görüntüler� ş�rketler tarafından
alışver�ş yönel�mler�n�n tesp�t� amacıyla, genet�k/b�yoloj�k ver�ler sağlık
pol�t�kalarının gel�şt�r�lmes� amacıyla, adl� s�c�le �l�şk�n ver�ler k�ş�n�n
geçm�ş�ne �l�şk�n b�lg� ed�nme gayes�yle kullanılmaktadır.

Dolayısıyla, k�ş�sel ver�ler�m�z�n güvenl�k, eğlence, tüket�m g�b� çeş�tl�
sebeplerle hukuka aykırı şek�lde �şlenmes� hak ve özgürlükler�m�z�
kısıtlayacak ve �nsanın değer�ne uygun yaşama �deal�nden b�zler�
uzaklaştıracaktır. Bu yüzden k�ş�sel ver�ler�n yalnızca hukuka uygun
olarak �şlenmes�nde k�ş�ler�n ve toplumun menfaat� vardır. Esasen k�ş�sel
ver�ler�n korunması �fades�yle de ver�ler�n hukuka aykırı �şlenmeler�n�n
önlenmes� �fade ed�lmekted�r.
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Yukarıda �fade ed�ld�ğ� üzere, k�ş�sel ver�ler�n hukuka aykırı olarak
�şlenmemes�nde k�ş�n�n ve toplumun yüksek menfaat� bulunmaktadır.
Bu nedenle ulusal ve uluslararası l�teratürde ‘K�ş�sel Ver�ler�n Korunması
Hakkı’ şekl�nde b�r hakkın varlığı kabul ed�lmekte, bu hakka �l�şk�n
düzenlemeler yapılmaktadır.

Türk�ye de k�ş�sel ver�ler�n korunmasına �l�şk�n dünyadak� gel�şmeler�
d�kkatle tak�p etm�ş ve �lg�l� düzenlemeler� zamanla hayata geç�rm�şt�r.
Öncel�kle 2005 yılında yürürlüğe g�ren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu �le
135 vd. maddeler�nde k�ş�sel ver�ler�n korunmasına �l�şk�n ceza� hükümler
sevk ed�lm�şt�r. Daha sonra 1982 anayasasında 2010 yılında yapılan
değ�ş�kl�kler kapsamında Özel Hayatın G�zl�l�ğ� başlıklı anayasanın
20.maddes�ne k�ş�sel ver�ler�n korunmasına yönel�k b�r fıkra eklenm�şt�r.
Anayasa’nın �lg�l� maddes�, bu konudak� esas ve usuller�n kanunla
düzenleneceğ�n� gösterm�şt�r. İlg�l� kanun, K�ş�sel Ver�ler�n Korunması
Kanunu adıyla 2016 yılında TBMM tarafından kabul ed�lm�ş ve altı ay
sonra yürürlüğe g�recek bazı hükümler� dışında, yayımlanarak derhal
yürürlüğe g�rm�şt�r.

K�ş�sel ver�ler�n alelade ve gel�ş�güzel usullerle yahut amaçlarla
�şlenmes� mümkün değ�ld�r. K�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�nde r�ayet ed�lmes�
gereken b�rtakım �lkeler mevcuttur. Öncel�kle k�ş�sel ver�ler ancak
kanunların öngördüğü usul ve esaslar çerçeves�nde �şleneb�l�r. Usul ve
esaslara �l�şk�n en temel düzenlemey� get�ren kanun tab� k� 6698 sayılı
K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunudur.

Aynı zamanda k�ş�sel ver�ler ancak bel�rl� açık ve meşru amaçlar �ç�n
�şleneb�l�r. Bu �lke; gereğ�nce öncel�kle k�ş�, k�ş�sel ver�s�n�n ne amaçla ve
ne �ç�n �şlend�ğ�n� b�lmel�d�r. Bunun devamı olarak da k�ş�, �şlenen k�ş�sel
ver�ler�ne ulaşab�lmel�, b�r anlamda hang� k�ş�sel ver�ler�n�n �şlend�ğ�n�
b�leb�lmel�d�r. Ayrıca k�ş�sel ver�ler ancak meşru amaçlar �ç�n �şleneb�l�r.
Buradak� meşru amaç, demokrat�k b�r toplumda gerekl� olması, k�ş�ler�n
temel hak ve özgürlükler�ne ölçüsüz müdahale get�rmemes�
gerekl�l�kler� üzer�nden tesp�t ed�leb�l�r.

K İ Ş İ S E L  V E R İ L E R İ N
K O R U N M A S I  H A K K I N I N
N İ T E L İ Ğ İ
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K�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�ne �l�şk�n b�r d�ğer �lke, k�ş�sel ver�ler�n
�şlend�kler� amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması gereğ�d�r. 

Aynı zamanda k�ş�sel ver�ler, �lg�l� mevzuatta öngörülen veya �şlend�kler�
amaç �ç�n gerekl� olduğu süre kadar tutulab�l�r. Bunun har�c�nde
k�ş�sel ver�ler, ‘ya lazım olursa’ g�b� sebeplerle ya da toplandıkları amaç
dışında başka amaçlarla kullanılmak üzere muhafaza ed�lemezler.
K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanununa göre k�ş�sel ver�ler ancak �lg�l�
k�ş�n�n açık rızası sağlanarak �şleneb�l�r. Bununla b�rl�kte kanun, bell�
durumlarda �st�sna� olarak açık rıza olmaksızın da k�ş�sel ver�ler�n
�şleneb�lmes�n� mümkün kılmıştır. Fakat �st�snaların, ancak �st�sna�
durumlarda uygulanab�leceğ� ve kuralın açık rıza �le �şleme olduğu, son
derece açıktır. 

K�ş�sel ver�ler�n en temel �şlenme şartı olan açık rıza �se kanun
tarafından “Bel�rl� b�r konuya �l�şk�n, b�lg�lend�r�lmeye dayanan ve özgür
�radeyle açıklanan rıza” şekl�nde tanımlanmaktadır.

Görüldüğü üzere k�ş�sel ver�ler�n korunması hukuku bağlamında açık
rızanın üç b�leşen� vardır ve açık rızadan bahsedeb�lmek �ç�n üç şartın da
ver� �şleme önces�nde sağlanmış olması gerekmekted�r.
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K�ş�sel ver�ler üzer�nde gerçekleşt�r�len her türlü �şlem�n, ver�ler�n
�şlenmes� olarak tanımlandığını başlangıç kısmında �fade etm�şt�k. Fakat
kanun, d�ğer �şleme türler�ne nazaran ver�ler�n aktarılmasını, önem�ne
b�naen, ayrıca düzenleyerek bu hususa d�kkat çekm�şt�r. K�ş�sel ver�ler�n
aktarılması da kural olarak �lg�l� k�ş�n�n açık rızası �le mümkündür ve
ancak kanunda öngörülen �st�sna� durumlarda da açık rıza aranmaksızın
aktarılab�lmekted�r.

Bununla b�rl�kte k�ş�sel ver�ler�n yurt dışına aktarılması da k�ş�sel
ver�ler�n �şlenmes�ne örnek oluşturmasına rağmen kanun, k�ş�sel
ver�ler�n yurt dışına aktarılab�lmes� �ç�n daha sıkı şartlar aramıştır.
Telefon numaranızın sağlık h�zmet� gördüğünüz hastane tarafından b�r
s�gorta ş�rket� �le paylaşılması k�ş�sel ver�ler�n aktarılmasına örnekt�r.
Türk�ye’de bay�s� bulunan Almanya merkezl� b�r ş�rket�n Türk�ye’dek�
bay�s�nden s�z ürün satın aldıktan sonra aranızda yaptığınız 
sözleşmedek� �let�ş�m b�lg�ler�n�z�n, ş�rket�n Almanya’dak� merkez�yle
paylaşılması ve s�z�nle Almanya üzer�nden �let�ş�me geç�lmes� de k�ş�sel
ver�ler�n yurtdışı aktarımına örnekt�r. Veya �şlem merkez� yurt dışında
olan b�r mob�l uygulamanın s�z�n telefonunuzdan kamera
görüntüler�n�ze, konumunuza veya ses�n�ze ulaşarak bunları
kullanab�lmes� de k�ş�sel ver�ler�n yurtdışına aktarılmasına örnekt�r. 

B�lg�sayarlarımızda, telefonlarımızda ve d�ğer bütün akıllı c�hazlarda
kullandığımız uygulamalar, �şlet�m s�stemler� ve haberleşme kanallarının
b�rçoğu, sunucusu yurt dışında olan ve b�zlerden topladığı ver�ler�
elektron�k araçlar vasıtasıyla yurt dışına aktararak orada depolayan ve
muhafaza eden d�j�tal mecralardır. Dolayısıyla k�ş�sel ver�ler�m�z�n yurt
dışına aktarılması, hayatımızda �st�sna� olarak karşılaştığımız değ�l ve
fakat elektron�k araçlar ve mecralar sebeb�yle farkında olmasak da
sürekl� yaşayab�ld�ğ�m�z b�r durumdur.

Geçt�ğ�m�z pandem� sürec�nde ün�vers�teler tarafından
gerçekleşt�r�ld�ğ�ne şah�t olduğumuz uygulamalar temelde K�ş�sel
Ver�ler�n Korunması Kanunu’na aykırılık teşk�l etmekted�r.

K İ Ş İ S E L  V E R İ L E R İ N
A K T A R I L M A S I  V E  K İ Ş İ S E L
V E R İ L E R İ N  Y U R T  D I Ş I N A
A K T A R I L M A S I  ( M D . 8  V E  9 )
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Şüphes�z ün�vers�teler�n bu uygulamaları gerçekleşt�rmek adına “meşru”
kabul ett�kler� b�rtakım gerekçeler vardır ancak b�rey bazlı meşru kabul
ed�len her gerekçe hukuk dünyasında ve hukukun üstünlüğü �lkes�
karşısında böyle olmak zorunda değ�ld�r. Bu gerekçelerden en öne
çıkanı �se sınav güvenl�ğ�n� sağlamaktır. Sınav güvenl�ğ� ya da derse
katılımın tak�b�n�n yapılması adına kamera açılması g�b� b�rtakım
uygulamalar aslında temel b�rtakım hakların ve KVKK’nın �hlal�ne yol
açmıştır. K�tapçığın bu bölümünde gerek pandem� sürec�nde gerek
normal dönemde de ün�vers�teler tarafından sürdürülen uygulamaları
ele alamaya çalışacağız.

U Y G U L A M A L A R
Bahsed�len uygulamalara spes�f�k olarak değ�nmeden önce başvurulan
yöntemlerden bazıları, sınav sırasında kamera açtırılması, zaman zaman
ç�ft kamera uygulamasının zorunlu tutulması, ekran kaydının alınması
ve hatta çevr�m�ç� gözet�m programlarıyla yapılan her hareket�n tak�b�
olarak sıralanab�l�r. Ancak k�tapçığın amacı doğrultusunda burada öne
çıkan tartışmalara ve uygulamalara değ�nmek �ster�z:

Boğaz�ç� Ün�vers�tes� 

Boğaz�ç� Ün�vers�tes� başvurduğu yöntemlerle pandem� dönem�nde
k�ş�sel ver� tartışmaların odağına oturmuş ün�vers�telerdend�r.
Ün�vers�ten�n özell�kle sınav sırasında ç�ft kamera uygulamasına
başvurması ve bu uygulama kapsamında öğrenc�ler�n arkalarına
yerleşt�recekler� b�r kamera �le sınava g�r�len ortamın görüntülenmes�n�n
�stemes� bu k�tapçık kapsamında tartışılan �hlaller�n başında
gelmekted�r.

B�lkent Ün�vers�tes�

Arayüz Kampanyası Uzaktan Eğ�t�m Raporu’nda da görüleb�leceğ� üzere,
pandem� dönem�nde öğrenc�ler�n� zaman zaman zorlayan B�lkent
Ün�vers�tes� de tartışmalı uygulamalara �mza atan ün�vers�teler
arasındadır. Bu uygulamalardan b�r�s�, sınav güvenl�ğ�n� sağlamak
amacıyla sınavdan önce odayı kamera �le taratıp odayı ve eşyaları 360
derece gösterme zorunluluğudur.
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İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes�

Tekn�k b�l�mler açısından Türk�ye’n�n sayılı ve seçk�n ün�vers�teler�nden
olan İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes�, pandem� dönem�nde sınav güvenl�ğ�n�
sağlamak amacıyla W�tw�ser adlı yazılımın kullanılmasını zorunlu
tutmuştur.  Söz konusu yazılımın kullanılmasıyla KVKK açısından çeş�tl�
ve çok boyutlu �hlallere sebeb�yet verm�şt�r.
 
W�tw�ser yazılımı kapsamında ün�vers�te, öğrenc�ler�nden yazılımın
�nd�r�lmes�n� veya tarayıcı üzer�nden eklent� olarak kullanılmasını talep
etm�şt�r. Bu bağlamda, k�ş�ler�n tarayıcı geçm�ş�, ekran kaydı, kamera
kaydı, ses kaydı, fare ve b�lg�sayardak� tüm hareketler�n�n tak�b� ve kaydı
gerçekleşt�r�lm�şt�r. 
 
Erc�yes Ün�vers�tes�

K�ş�sel ver�ler�n �hlal ed�lmes� meseles�n�n pandem� sürec�yle sınırlı
olmadığı, normal dönemde de aslında ver�ler�n �hlal ed�ld�ğ�ne b�r örnek
olarak Erc�yes Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� öğrenc�ler�n�n derse katılımını
tak�p etmek amacıyla kurulan �r�s tanıma s�stem� �le yoklama alınmasını
örnek vereb�l�r�z. Bu uygulama kapsamında, öğrenc�ler kend� ret�nalarını
s�steme taratmak yükümlülüğü altındadırlar.


