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Kiàinin kendisiyle ilgili bilgi (veri; malumat;
data) üzerindeki hakkÑnÑn, kiàilik hakkÑnÑn görünümlerinden biri ve söz konusu bilginin özel
yaàamÑna (mahremiyetine) dahil olduÜu noktasÑnda kuàku yoktur1. Kiàisel verilerin, hukuka
uygunluk nedenleri bulunmaksÑzÑn iàlenmesi,
özel yaàama saldÑrÑ oluàturur.
Bilgi ve iletiàim teknolojilerindeki baà döndürücü geliàmeler kiàisel verilerin önemini her
geçen gün artÑrmaktadÑr. T.C. Kimlik NumarasÑnÑn yaptÑÜÑmÑz hemen her hukuki iàlemde
istenir hale gelmesi bu gerçeÜe günlük yaàamÑmÑzdan verilebilecek örneklerden sadece biridir. Bilgi ve iletiàim teknolojilerindeki sözünü
ettiÜimiz geliàme, kiàisel verilerin hukuka aykÑrÑ àekilde elde edilmesi, kaydedilmesi, kullanÑlmasÑ, deÜiàtirilmesi, açÑklanmasÑ ve üçüncü
kiàilere aktarÑlmasÑ olaylarÑnÑ da beraberinde
getirmiàtir. Bütün bunlarÑn sonucunda kiàisel
verilerin korunmasÑnÑ konu alan görece yeni bir
hukuk alanÑ; Veri Koruma Hukuku doÜmuàtur.
Þàçiye iliàkin kiàisel verilerin korunmasÑ bakÑmÑndan, Veri Koruma Hukukunun ilkeleri ià120

çi-iàveren iliàkisi için de uygulama alanÑ bulur.
Ancak, ià iliàkisinin kendine özgü özellikleri,
veri koruma konusunda da ayrÑ, bu iliàkinin
gösterdiÜi özellikleri dikkate alan veri koruma kurallarÑnÑ gerekli kÑlar. Bu baÜlamda Türk
Borçlar Kanunu (TBK) madde 419, Türk MevzuatÑndaki ilk örneÜi oluàturmaktadÑr. Bu çalÑàmanÑn konusu, TBK m. 419 düzenlemelerinin
yorumlanmasÑ; içerdiÜi hükümlerin anlam ve
kapsamÑnÑn belirlenmesidir.

1. KiÛisel Verilerin KorunmasÍ
AlanÍndaki Pozitif
Düzenlemeler
1.1. UluslararasÍ Düzenlemeler
UluslararasÑ alana bakÑldÑÜÑnda kiàisel veriler üzerindeki hakkÑn uzun zaman önce pozitif
düzenlemelere konu olduÜu görülür. Avrupa
Konseyi’nin Bireylerin Kiàisel Verilerinin Otomatik Olarak Þàlenmesi KaràÑsÑnda KorunmasÑna Dair 108 sayÑlÑ Sözleàmesi2 baÜlayÑcÑlÑÜÑ olan
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ilk uluslararasÑ düzenlemedir3.
AB Temel haklar ßartÑ4 m. 8 uyarÑnca, “Herkes, kendisi hakkÑndaki kiàisel verilerin korunmasÑ hakkÑna sahiptir” (m. 8/I). “Bu tür veriler
açÑkça belirtilmià amaçlarla dürüst biçimde
ve ilgili olduÜu kiàinin rÑzasÑ temelinde ya da
yasalarca/hukuk tarafÑndan öngörülen diÜer
meàru temellerde iàlenmelidir. Herkes kendisi
hakkÑnda toplanmÑà verilere ulaàÑm ve düzeltme hakkÑna sahiptir” (m. 8/II). Avrupa BirliÜinin 95/46/EC sayÑlÑ Kiàisel Verilerin Þàlenmesi
ve Bu Tür Verilerin SÑnÑrlar ArasÑ DolaàÑmÑnda
Bireylerin KorunmasÑ HakkÑnda Yönergesi5 de
önemli bir kaynaktÑr6. Birleàmià Milletler ve
Ekonomik ÞàbirliÜi ve KalkÑnma Örgütü’nce bu
konuya iliàkin hazÑrlanan kÑlavuz hükümler içeren tavsiye kararlarÑ7 AB Yönergeleriyle birlikte,
devletlerin ulusal düzeyde yasal düzenlemeler
yapmasÑnda etkili olmuàtur8. AyrÑca, BM Þnsan
HaklarÑ Komitesince yapÑlan genel yorumlarda,
bu konuda yasal düzenlemeye gidilmesi gereÜine vurgu yapÑlmaktadÑr9.
Þàçiye iliàkin kiàisel verilerin iàlenmesi noktasÑnda ià iliàkisine özgü kural ve ilkelerin gerekliliÜi, bu konuda uluslararasÑ alanda belgeler üretilmesi sonucunu doÜurmuàtur. 95/46/EC
sayÑlÑ Yönergenin 29. maddesi uyarÑnca oluàturulan ÇalÑàma Grubu (Working Party), Yönerge
düzenlemelerinin ià iliàkisinde nasÑl uygulanacaÜÑna yönelik görüà ve belgeler oluàturmaktadÑr10. AyrÑca, UluslararasÑ ÇalÑàma Örgütü (UÇÖ,
ILO) tarafÑndan oluàturulan Þàçilerin Kiàisel
Verilerinin KorunmasÑ HakkÑndaki Uygulama
Kodu11 ve Avrupa Konseyi’nin Þstihdam AmacÑyla KullanÑlan Kiàisel Verilerin KorunmasÑna
Þliàkin R (89) 2 sayÑlÑ Tavsiye KararÑ12 da, bu
bakÑmdan dikkat çekicidir.
Söz konusu yaklaàÑmÑn ulusal düzeydeki yansÑmasÑna iyi örneklerden birini Birleàik
KrallÑk’Ñn tutumu sergilemektedir. 1998 yÑlÑnda çÑkarÑlan ve veri koruma konusunda genel
düzenleme olan Yasa13 sonrasÑnda, bu Yasa ve
Yönerge’nin gereÜi olarak kurulan denetim makamÑ: Enformasyon KomiserliÜince Yasa’nÑn ià
iliàkisinde nasÑl uygulanacaÜÑnÑ gösteren ayrÑntÑlÑ Uygulama KodlarÑ çÑkartÑlmÑà durumdadÑr14.
TBK m. 419’un karàÑlÑÜÑ olan Kaynak Þsviçre
Borçlar Kanunu’nun 328 b maddesine15 bakÑl-
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dÑÜÑnda da kiàisel verilerin korunmasÑ alanÑnÑ
düzenleyen Federal Veri Koruma Kanunu16 karàÑsÑnda maddenin ià iliàkisine özgü özel norm
niteliÜi taàÑyan bir düzenleme olduÜu anlaàÑlÑr.
UluslararasÑ ya da ulusal düzeyde veri koruma hukuku alanÑ düzenlenirken öncelikle bir
genel düzenleme ve sonrasÑnda ià iliàkisi bakÑmÑndan bu genel düzenlemenin nasÑl uygulanmasÑ gerektiÜine iàaret eden ve özel hükümler
getiren düzenlemeler yapÑlmasÑ yolunun tutulduÜu görülmektedir.

1.2. Türk MevzuatÍnÍn Durumu
1.2.1. Genel Düzenlemeler
Bak»m»ndan
Kiàisel verilerin korunmasÑ konusunda devletlerin pozitif düzenlemeler getirmesi gereÜine iàaret eden UluslararasÑ alandaki eÜilimin
de etkisiyle17, kiàisel veriler üzerindeki hak,
2010 yÑlÑnda yapÑlan deÜiàiklikle Anayasal bir
hak olma niteliÜini kazanmÑàtÑr. 12.9.2010 tarihli halk oylamasÑyla yapÑlan deÜiàiklik uyarÑnca
Özel hayatÑn gizliliÜi baàlÑklÑ 20. maddeye eklenen fÑkra uyarÑnca “Herkes, kendisiyle ilgili
kiàisel verilerin korunmasÑnÑ isteme hakkÑna
sahiptir. Bu hak; kiàinin kendisiyle ilgili kiàisel veriler hakkÑnda bilgilendirilme, bu verilere
eriàme, bunlarÑn düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçlarÑ doÜrultusunda kullanÑlÑp kullanÑlmadÑÜÑnÑ öÜrenmeyi de kapsar.
Kiàisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kiàinin açÑk rÑzasÑyla iàlenebilir. Kiàisel verilerin korunmasÑna iliàkin esas ve usuller
kanunla düzenlenir.”
Anayasa deÜiàikliÜi öncesinde 2005 yÑlÑnda yürürlüÜe giren 5237 sayÑlÑ Türk Ceza
Kanunu’nda ise kiàisel verilerin hukuka aykÑrÑ
àekilde kaydedilmesi (m. 135), baàkasÑna verilmesi, yayÑlmasÑ, ele geçirilmesi (m. 136) ve yok
edilmesi gerekenlerin yok edilmemesi (m. 138)
hapis cezasÑnÑ gerektiren suçlar olarak düzenlenmià bulunmaktadÑr.
AY m. 20/III, kiàisel verilerin korunmasÑna
iliàkin esas ve usullerin kanunla düzenleneceÜini belirtir. Ne var ki, bu çalÑàmanÑn yapÑldÑÜÑ
tarih itibariyle doÜrudan Veri Koruma Hukuku
alanÑnÑ düzenleyen bir kanun henüz yürürlükte
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deÜildir. 23. Dönem 2. Yasama yÑlÑnda TBMM
baàkanlÑÜÑna sunulan Kiàisel Verilerin KorunmasÑ Kanunu TasarÑsÑ18, o yasama döneminde
sonuçlandÑrÑlamamÑà ve TBMM ÞçtüzüÜü m. 77
uyarÑnca hükümsüz (kadük) hale gelmià bulunmaktadÑr19.

1.2.2. ¾À Mevzuat»ndaki Mevcut
Hükümler Bak»m»ndan
Türk Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüÜe girecektir (6101 sK. m. 11).
ÇalÑàmamÑzÑn odaÜÑnÑ oluàturan 419. madde de
bu tarih itibariyle yürürlükte olacaktÑr. Bugün
yürürlükte olan mevzuat bakÑmÑndan ise iàçilere ait kiàisel verilerin korunmasÑyla ilgili düzenleme, Þà Kanunu m. 75 hükmü olarak karàÑmÑza
çÑkar: “Þàveren çalÑàtÑrdÑÜÑ her iàçi için bir özlük
dosyasÑ düzenler. Þàveren bu dosyada, iàçinin
kimlik bilgilerinin yanÑnda, bu Kanun ve diÜer
kanunlar uyarÑnca düzenlemek zorunda olduÜu her türlü belge ve kayÑtlarÑ saklamak ve bunlarÑ istendiÜi zaman yetkili memur ve mercilere
göstermek zorundadÑr” (ÞàK. m. 75/I). Maddenin devamÑnda ise, özlük dosyasÑndaki bilgilerin hangi esaslarla kullanÑlmasÑ gerektiÜi
ve korunmasÑna iliàkin hükme yer verilmiàtir.
Buna göre, “Þàveren, iàçi hakkÑnda edindiÜi
bilgileri dürüstlük kurallarÑ ve hukuka uygun
olarak kullanmak ve gizli kalmasÑnda iàçinin
haklÑ çÑkarÑ bulunan bilgileri açÑklamamakla
yükümlüdür” (ÞàK. m. 75/II).
KanÑmÑzca, ÞàK. m. 75 düzenlemesi, iàçi
hakkÑnda dosya düzenlenmesini öngörmekle
birlikte, bunun formunu dikte eder nitelikte
bir hüküm deÜildir. DolayÑsÑyla iàçi hakkÑnda,
ister elle tutulsun ister elektronik ortamda depolansÑn tüm verilerin aynÑ maddenin ikinci
fÑkrasÑndaki korumadan yararlanmasÑ gerekir.
Bu aynÑ zamanda iàverenin iàçiyi gözetme/
koruma borcunun da bir gereÜidir.
Bundan baàka, ià saÜlÑÜÑ ve güvenliÜine
iliàkin düzenlemelerde, iàçinin saÜlÑk durumuna iliàkin verilerinin elde edilmesi, saklanmasÑ ve iàçilerin bunlara ulaàÑm hakkÑna
iliàkin hükümlere rastlanÑr. ÖrneÜin, ÞàK. m.
85-86 ve AÜÑr ve Tehlikeli Þàler YönetmeliÜi20
m. 5 uyarÑnca aÜÑr ve tehlikeli iàlerde çalÑàtÑrÑlacak iàçiler ile genç iàçilerin iàe giriàlerinde,
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iàin niteliÜine ve àartlarÑna göre bedence bu
iàlere elveriàli ve dayanÑklÑ olduklarÑnÑn hekim raporuyla belirlenmesi ve bu raporlarÑn,
teftià esnasÑnda ià müfettiàlerine her istenildiÜinde gösterilmek üzere iàveren veya yetkilisi tarafÑndan, gizliliÜine halel gelmeyecek
bir surette iàyerlerindeki özlük dosyalarÑnÑn
kiàisel saÜlÑk bölümünde saklanmasÑ gerekmektedir (m. 5/I, IV). AyrÑca, iàyerinden ayrÑlarak yeni bir iàe giren iàçilerin bu raporlarÑ
veya örnekleri yeni iàverenin isteÜi halinde o
iàyerine gönderilecektir (m. 5/VI). YönetmeliÜin 7. maddesi ise iàverene, aÜÑr ve tehlikeli
iàlerde çalÑàtÑrdÑÜÑ iàçilerin nüfus cüzdanlarÑnÑn onaylÑ örneklerini saklayarak, bunlarÑ ià
müfettiàlerinin her isteyiàinde gösterme yükümlülüÜü getirmektedir.
Þà SaÜlÑÜÑ ve GüvenliÜi Hizmetleri YönetmeliÜi21 m. 6’da iàçilerin, iàyerinde yürütülecek ià saÜlÑÜÑ ve güvenliÜi hizmetlerinin amaç
ve usulleri konusunda haberdar edilmeleri ve
elde edilen verilerin kullanÑlmasÑ ile ilgili bilgilendirilmeleri gerektiÜi hükme baÜlanmÑàtÑr
[m. 6 (2)]. AynÑ YönetmeliÜin m. 5 (5) hükmü
uyarÑnca iàveren, iàçilerin kiàisel saÜlÑk dosyalarÑnÑ iàten ayrÑlma tarihinden itibaren en az
10 yÑl süreyle saklamak ve iàçinin iàyerinden
ayrÑlarak baàka bir iàyerinde çalÑàmaya baàlamasÑ halinde, dosyanÑn bir örneÜini onaylayarak yeni iàverene göndermek yükümlülüÜü
altÑndadÑr. Þà saÜlÑÜÑ ve güvenliÜi faaliyetleri
sürecinde elde edilen iàçiye iliàkin kiàisel verilerin gizli tutulmasÑndan iàyeri hekimi ve ià
güvenliÜi uzmanÑ ile birlikte iàveren sorumludur22.
Asbest Yön.23 m. 20 ise, asbest veya asbestli malzeme ile çalÑàanlarÑn yaptÑklarÑ iàleri, çalÑàma süresini ve maruziyet miktarÑnÑ
belirten kayÑtlarÑn tutulmasÑnÑ, iàveren için bir
yükümlülük olarak belirlemiàtir. Doktor veya
saÜlÑk konusunda yetkili kiàiler bu kayÑtlarÑ
inceleyebilirler. AyrÑca, Þàçiler kendilerine ait
kayÑtlarÑn bir örneÜini alabilirler. Þàçiler ve/
veya temsilcileri de kayÑtlar hakkÑnda isimsiz
genel bilgileri alabilirler (m. 20/a). Tutulan
kayÑtlar maruziyetin sona ermesinden sonra
en az 40 yÑl süreyle saklanacaktÑr (m. 20/b).
Bu konuda Kanserojen Mutajen Madde Yön.24
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m. 14, 16, 17, benzer hükümler içermektedir.
Þà mevzuatÑndaki bu hükümler, Veri Koruma
Hukuku ilkelerinin bir bölümünü yansÑtÑr niteliktedir. AB adaylÑk sürecinde ià saÜlÑÜÑ ve güvenliÜine iliàkin Yönergelere uyum kaygÑsÑyla
-özellikle 2003-2004 yÑllarÑnda- çÑkartÑlan yönetmeliklerin bu esaslarÑ içermesi de doÜaldÑr.
Ancak bu baÜlamda Veri Koruma Hukuku bakÑmÑndan asÑl uyum gerektiren kaynak, 95/46/
EC sayÑlÑ Yönergedir. Baàka bir anlatÑmla, iàçiiàveren iliàkisi bakÑmÑndan da uygulama alanÑ
bulan 95/46/EC sayÑlÑ Yönerge veri koruma
konusundaki temel kurallarÑ belirlemekte; ià
saÜlÑÜÑ ve güvenliÜi konusundaki yönergeler
ise, kendi düzenledikleri alanda bu kurallarÑn
nasÑl uygulanacaÜÑnÑ göstermektedir.
AçÑklamalarÑmÑz sonrasÑnda, Türk Hukuku
bakÑmÑndan, kiàisel verilerin korunmasÑna iliàkin bir yasal düzenleme ve bunun iàçi-iàveren
iliàkisinde nasÑl uygulanacaÜÑna iliàkin özel
hükümlere gereksinim, açÑkça görülecektir.
Nitekim “Kiàisel verilerin korunmasÑna iliàkin
esas ve usuller kanunla düzenlenir” àeklindeki
Anayasa hükmü (AY m. 20/III) bu gereksinimin Türk Hukuku bakÑmÑndan anayasal düzeyde kabul gördüÜünü ortaya koyar. Anayasa, bu alanÑ düzenleyen bir kanun çÑkartÑlmasÑ
hususunda yasama organÑna yükümlülük getirmektedir. TBK m. 419 ise, iàçi-iàveren iliàkisi
özelinde sözünü ettiÜimiz gereksinimin karàÑlanmasÑna yönelik bir düzenlemedir. Ancak,
genel olarak veri koruma alanÑnÑ düzenleyen
bir kanun olmaksÑzÑn TBK m. 419 hükmünün
yürürlüÜe girmesi özellikle içeriÜinin somutlaàtÑrÑlmasÑ baÜlamÑnda kaotik bir ortamÑ beraberinde getirebilecek potansiyele sahiptir.
Sözünü ettiÜimiz durum, Veri Koruma Hukuku düzenlemeleri hakkÑnda yapacaÜÑmÑz açÑklamalar sonrasÑnda daha da iyi anlaàÑlacaktÑr.

2. Veri Koruma Hukukunun
Temel KavramlarÍ
YapacaÜÑmÑz açÑklamalarÑn gerektiÜi gibi
anlaàÑlabilmesi için, veri koruma hukukuna
iliàkin kavramlarÑn kÑsaca ortaya konmasÑnda
yarar bulunmaktadÑr. TanÑmlarda, 95/46/EC
sayÑlÑ Yönerge baàta olmak üzere, UÇÖ Uygulama Kodu ve bugün için hükümsüz durumda
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olsa da yenilenme olasÑlÑÜÑnÑ yüksek gördüÜümüz Kiàisel Verilerin KorunmasÑ Kanunu TasarÑsÑ esas alÑnmÑàtÑr.
Kiàisel Veri: Belirli veya kimliÜi belirlenebilir bir kiàiye iliàkin bütün bilgileri anlatÑr.
“KimliÜi belirlenebilir kiài” anlatÑmÑndan, özellikle kimlik numarasÑna ya da fiziki, fizyolojik, düàünsel, ekonomik, kültürel ya da sosyal
kimliÜine özgü bir ya da birkaç etmene baàvurularak kimliÜi, doÜrudan veya dolaylÑ olarak
belirlenebilen kiài anlaàÑlmalÑdÑr.
Özel NiteliÜi Olan/DuyarlÑ Kiàisel Veri: Kiàilerin, Ñrk ve etnik kökenleri, siyasî düàünceleri, felsefî, dini veya diÜer inançlarÑ; dernek
ve sendika üyelikleri, saÜlÑk durumlarÑ, cinsel
yaàamlarÑ ve her türlü mahkûmiyetleri ile ilgili
kiàisel verilerdir.
Þlgili Kiài/Veri Öznesi: Verinin iliàkili olduÜu
ve hakkÑnda kiàisel veri iàlenen gerçek kiàidir.
Kiàisel Verilerin Þàlenmesi (Processing): Otomatik araçlarla ya da bunlar kullanÑlmaksÑzÑn
kiàisel veri üzerinde yapÑlan iàlem veya iàlemler dizisidir. Bu kavrama, verinin toplanmasÑ
(elde edilmesi), kaydedilmesi, sÑnÑflanmasÑ,
depolanmasÑ, kullanÑlmasÑ, deÜiàtirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açÑklanmasÑ, üçüncü kiàilere aktarÑlmasÑ, bloke edilmesi, silinmesi ve
yok edilmesi gibi iàlemler dahildir. Bu noktada önemle belirtilmesi gereken, izleme ve gözetleme, iàçilere yöneltilen sorular, uygulanan
testler ve benzerlerinin, kiàisel veri elde etme
yöntemleri olduÜudur. DolayÑsÑyla, Veri Koruma Hukuku ilkeleri, bu tür iàveren uygulamalarÑ için de geçerlidir25.
Veri KütüÜü/Kiàisel Veri Dosyalama Sistemi: Belirli bir kritere (Örn.: kiàinin ismi) göre
ulaàÑlabilen, kiàisel verilerin muhafaza edildiÜi
bir bütün olarak tasarÑmlanmÑà sistemdir. Sistemin coÜrafi veya iàlevsel temelde merkezi ya
da daÜÑnÑk durumda olmasÑ veri kütüÜü sistemi
olarak kabulünde deÜiàiklik yaratmaz. Kiàisel
veri tanÑmÑ da dikkate alÑndÑÜÑnda veri kütüÜü
sisteminin elle tutulan (manual) dosyalardan da
oluàabileceÜi sonucuna varÑlÑr. Ancak, bu dosyalarÑn kendi içinde indeksleme ya da bölümlere ayrÑlmÑà olma gibi bir niteliÜe sahip olmasÑ
koàulunun, veri kütüÜü sistemi olarak kabulü
için aranÑp aranmayacaÜÑ tartÑàmaya açÑktÑr26.
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Veri KütüÜü Sistemi Sahibi: Kiàisel verileri
kendi hesabÑna iàleyen, yararlanan veya bu tür
faaliyetler için üçüncü kiàileri görevlendiren
gerçek ya da tüzel kiàidir.
Þàleyici: Veri kütüÜü sahibi adÑna kiàisel verileri iàleyen gerçek ya da tüzel kiàidir.
Anonim Hale Getirme: Kiàisel verilerin, belirli veya kimliÜi belirlenebilir bir gerçek kiàiyle iliàkilendirilemeyecek veya kaynaÜÑ belirlenemeyecek hale getirilmesidir.
Þlgili Kiàinin RÑzasÑ: Kiàinin özgürce (ve
verinin iàlenme amaç ve biçimine özgü), öncesinde yeterli bilgilendirme yapÑlmÑà irade
açÑklamasÑyla kendine iliàkin kiàisel verilerin
iàlenmesine olurunu bildirmesi anlamÑna gelir.
Denetim MakamÑ: Kiàisel verilerin korunmasÑna yönelen yasal düzenlemelerin uygulanmasÑnÑ denetlemek, düzenlemelerin nasÑl
uygulanmasÑ gerektiÜine yönelik rehber niteliÜinde belgeler oluàturmak, àikayetleri dinlemek, düzenlemelere aykÑrÑ davranÑlmasÑ durumunda bunu karara baÜlamak ya da yargÑya
götürmek gibi görev ve yetkilerle donatÑlmÑà
özerk kamu makamÑdÑr27.

3. Veri Koruma Hukuku
BakÍmÍndan ÜÛ ÜliÛkisi
Þà Hukuku ve Veri Koruma Hukuku arasÑnda etkileàimli bir iliàki söz konusudur. Bu
etkileàim, iletiàim ve bilgi teknolojilerinin geliàimiyle giderek artmaktadÑr. Þàveren uygulamalarÑnÑn büyük bölümü, gün geçtikçe veri
iàleme yöntemlerine dayanÑr hale gelmektedir.
Nitekim, iàverenler, yasalarÑn öngördüÜü yükümlülüklere uymak, iàçi seçiminde, eÜitiminde ve yükseltmelerde kullanmak, ià saÜlÑÜÑ ve
güvenliÜini saÜlamak, kalite kontrol, müàteri
iliàkileri, iàyeri güvenliÜini saÜlamak, üretim
ve ià süreçlerini organize etmek gibi amaçlarla
iàçilere ve ià baàvurusunda bulunanlara ait kiàisel verileri iàlemektedirler28.
Kiàisel verilerin korunmasÑna yönelen yasal
düzenlemeler, iàverenin iàçilere ait kiàisel verileri iàleme faaliyetleri için de uygulama alanÑ
bulur. Buna karàÑn, bu konuda ià iliàkisinden
kaynaklanan sorunlarÑn tamamÑ -iàçiye iliàkin
verinin iàlenmesiyle ilintili olmakla birlikte-,
salt veri koruma hukuku sorunu olarak nite124

lenmez29. Baàka bir anlatÑmla, Veri Koruma
Hukukunun uluslararasÑ ve ulusal pozitif düzenlemelerinde yer alan/almasÑ gereken temel
ilkelerin ve kurallarÑn, ià iliàkisi için de uygulama alanÑ bulacaklarÑ noktasÑnda duraksama
yoktur30. Ancak, bu ilke ve kurallarÑn, ià iliàkisinin kendine özgü özellikleri de göz önünde
tutularak yorumlanmasÑ gerekmektedir31.
Veri Koruma Hukuku kurallarÑnÑn ià iliàkisi bakÑmÑndan deÜerlendirilmesi çabasÑnda
esas alacaÜÑmÑz pozitif düzenleme, Avrupa
BirliÜi’nin 95/46/EC sayÑlÑ Yönergesi olacaktÑr32. DiÜer uluslararasÑ belgeler ve yabancÑ
ulusal düzenlemelerin yanÑ sÑra, bugün için
hükümsüz durumda olsa da yenilenme olasÑlÑÜÑnÑ yüksek gördüÜümüz Kiàisel Verilerin KorunmasÑ Kanunu TasarÑsÑ hükümlerine de yeri
geldikçe deÜinilecektir.
Bu inceleme yapÑlÑrken, Veri Koruma Hukukunun tüm kurallarÑ deÜil, ià iliàkisi ve çalÑàma
konumuzla yakÑn iliàki içindekiler üzerinde
durulmuàtur. Bu çaba doÜrultusunda, TBK m.
419 hariç, ià mevzuatÑmÑzdaki hükümlerin de,
ortaya koyacaÜÑmÑz düzenlemeler karàÑsÑndaki
durumu deÜerlendirilmeye çalÑàÑlmÑàtÑr. TBK
m. 419’un yorumlanmasÑ; içerdiÜi hükümlerin
anlam ve kapsamÑnÑn belirlenmesi, öncelikle
sÑraladÑÜÑmÑz bilgi ve tartÑàmalarÑn ortaya konmasÑnÑ gerektirdiÜinden, çalÑàmanÑn son bölümüne bÑrakÑlmÑàtÑr.

3.1. Veri ÜÛlemede Hukuka Uygunluk
Nedenleri ve ÜÛ ÜliÛkisi
BakÍmÍndan UygulanabilirliÙi
ÞàK. m. 75/II, iàverenin, iàçi hakkÑnda edindiÜi bilgileri dürüstlük kurallarÑ ve hukuka uygun olarak kullanmakla yükümlü olduÜunu
belirtir. 95/46/EC sayÑlÑ Yönerge baàta olmak
üzere dünyadaki düzenlemelerde ise, bilgilerin elde edilme aàamasÑndan baàlayarak iàlenmesinin, hangi hallerde hukuka uygun olduÜu ayrÑntÑlÑ düzenlemelerle belirlenmiàtir. Bu
düzenlemelerde, hukuka uygunluk hallerinin
özü bakÑmÑndan MK m. 24/II’de sayÑlanlardan
farklÑ olmadÑklarÑ görülür33. Ancak, aàaÜÑda
inceleyeceÜimiz düzenlemelerde hukuka uygunluk nedenleri, daha ayrÑntÑlÑ olarak orta-
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ya konmuà durumdadÑr. ÞàK. m. 75 uyarÑnca
tutulacak dosyanÑn ve ià saÜlÑÜÑ ve güvenliÜi
alanÑndaki yönetmelikler uyarÑnca toplanacak
bilgilerin veri kütüÜü sistemi niteliÜi taàÑyÑp
taàÑmadÑÜÑ tartÑàmasÑna girilmeksizin34, inceleyeceÜimiz düzenlemelerdeki kurallar, iàçiye
iliàkin verinin toplanmasÑ ve kullanÑlmasÑnda
uyulmasÑ gereken ilkeler olarak algÑlandÑÜÑnda
dahi, yol gösterici niteliktedirler.

3.1.1. Bir SözleÀmenin Kurulmas» ve
Edimlerinin Yerine Getirilmesi
Veri Koruma Hukukunun pozitif dayanaklarÑnda, hangi durumlarda kiàisel verilerin iàlenmesinin hukuka uygun sayÑlacaÜÑ sÑralanmÑàtÑr.
Bunlardan ià iliàkisi bakÑmÑndan da uygulama
alanÑ bulabilecek olanlardan ilki, verinin iàlenmesinin ilgili kiàinin taraf olduÜu bir sözleàmenin kurulmasÑ, edimlerinin yerine getirilmesi ve devamÑ için gerekli olduÜu durumlardÑr
[95/46/EC m. 7 (b); ILO DP Code para. 10.1
(c); KVKK Tsr. m. 6 (3) c]. Þà iliàkisinde iàveren, ià sözleàmesinden doÜan bazÑ edimlerini
yerine getirmek için iàçiye ait kiàisel verileri
iàleyecektir. ÖrneÜin, iàçiye ücret ödemesi yapÑlabilmesi için iàverenin, kimlik numarasÑ, sigorta numarasÑ vb. verileri iàleme zorunluluÜu
bulunmaktadÑr35.

3.1.2. Yasal Yükümlülük Bulunmas»
Veri kütüÜü sistemi sahibinin bu konuda
yasal yükümlülük altÑnda bulunmasÑ halinde
de veri iàlemesi hukuka uygun sayÑlacaktÑr
[95/46/EC m. 7 (c); KVKK Tsr. m. 6 (2)]. Þà iliàkisinde veri kütüÜü sistemi sahibi konumunda
olan iàverendir36. ÞàK. m. 75/I uyarÑnca, iàveren çalÑàtÑrdÑÜÑ her iàçi için bir özlük dosyasÑ
düzenlemek ve bu dosyada, iàçinin kimlik bilgilerinin yanÑnda, kanunlar uyarÑnca düzenlemek zorunda olduÜu her türlü belge ve kayÑtlarÑ saklamak ve bunlarÑ istendiÜi zaman yetkili
memur ve mercilere göstermek zorundadÑr. Þà
teftiài sÑrasÑnda bu dosyadaki bilgilerin müfettiàlere gösterilmesi ve iàçilere iliàkin vergilerin
ve SGK primlerinin ödenmesi konusundaki
yükümlülükleri yerine getirilmesi için, iàçilere
ait kiàisel verilerin, ilgili kurumlara aktarÑlmasÑ,
bu kapsamda deÜerlendirilecektir37.
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3.1.3. Üstün Özel Yarar-Üstün Kamu
Yarar»
Veriyi iàleyecek olanÑn, meàru bir hukuki
yararÑnÑn olmasÑ durumunda eylemi hukuka
uygun sayÑlacaktÑr. Kiàilik hakkÑna müdahaleyi hukuka uygun hale getiren nedenlerden biri
olan “üstün özel yarar” (MK m. 24/II), görüleceÜi üzere, 95/46/EC sayÑlÑ Yönerge dahil,
Veri Koruma Hukukunun pozitif dayanaklarÑnda da yer bulmaktadÑr [95/46/EC m. 7/(f)].
Ancak, Yönergenin bu konudaki hükmü; dayanÑlacak özel yararÑn, ilgili kiàinin temel hak
ve özgürlüklerinden, özelikle de özel yaàam
hakkÑndan kaynaklanan yararÑnÑn daha üstün
olduÜu durumlarda uygulanmayacaÜÑnÑ da belirtmektedir38. Baàka bir anlatÑmla, yararlar arasÑ deÜerlendirme/tartÑm yapÑlarak çÑkarlar arasÑ dengenin gözetilmesi gereÜi39, Veri Koruma
Hukuku için de geçerlidir. Þàverenin dayanacaÜÑ yarar ile iàçinin özel yaàam hakkÑ arasÑndaki
deÜerlendirme her olay için ayrÑca yapÑlmalÑdÑr.
ÖrneÜin iàyerinde güvenlik àefi olarak çalÑàan
bir iàçi ile temizlik iàçisi arasÑnda, haklarÑnda
toplanacak verinin sÑnÑr ve niteliÜi bakÑmÑndan
fark olmasÑ doÜaldÑr40.
95/46/EC sayÑlÑ Yönergenin 7 (d) maddesi,
rÑzasÑnÑ açÑklayamayacak bir halde olan ilgili kiàinin yaàamsal çÑkarlarÑnÑn korunmasÑ için verinin iàlenmesinin gerekli olduÜu durumlarda,
eylemin hukuka aykÑrÑ olmayacaÜÑnÑ belirtmektedir [KVKK Tsr. m. 6 (3) b]. Burada üstün tutulan özel yarar kiàilik deÜerlerine müdahalede
bulunulan kiàiye aittir41. Bu olasÑlÑk, ià iliàkisinde, ià saÜlÑÜÑ ve güvenliÜiyle ilgili olarak gündeme gelebilir42.
95/46/EC sayÑlÑ Yönerge’nin 7 (e) maddesi
uyarÑnca, kiàisel verinin iàlenmesini hukuka uygun kÑlacak dayanaklardan biri de kamu yararÑyla ilgili bir görevin yerine getirilmesi ya da
veri kütüÜü sistemi sahibi ya da üçüncü kiàinin
sahip olduÜu kamusal yetkinin kullanÑlmasÑdÑr
[KVKK Tsr. m. 6 (3) a]. Bu dayanaÜÑn ià iliàkisi
bakÑmÑndan uygulama alanÑnÑn çok dar olduÜu
belirtilmelidir43.

3.1.4. ¾lgili KiÀinin (¾Àçinin) R»zas»
Þlgili kiàinin, kendisine iliàkin kiàisel verilerin iàlenmesine “kuàkuya yer bÑrakmayacak
125
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nitelikte” rÑza göstermesi halinde, veri iàleme
eylemi hukuka uygun sayÑlacaktÑr [95/46/EC
m. 7/(a)]. Özel niteliÜi olan veriler bakÑmÑndan
ise, rÑzanÑn “açÑk” olmasÑ gerekir44 [95/46/EC m.
8/1 (a)]. Kiàisel verilerin iàlenmesine verilecek
rÑzanÑn, “kuàkuya yer bÑrakmayacak nitelikte”
olmasÑ önemlidir. Birleàik KrallÑk Veri Koruma
YasasÑ’nÑn niteliÜini belirtmeksizin, rÑzayÑ hukuka uygunluk nedeni olarak kabul etmesi45
(UK DPA Schedule 2/1), bu deyimin örtülü àekilde verilmià rÑzayÑ da kapsayabileceÜi ve bu
nedenle 95/46/EC sayÑlÑ Yönerge hükümlerine
uygun olmadÑÜÑ gerekçesiyle eleàtirilmektedir46.
Söz konusu eleàtiri “kuàkuya yer bÑrakmayacak
nitelikte” anlatÑmÑndan ne anlaàÑlmasÑ gerektiÜiyle ilgilidir. Bu görüàe göre, söz konusu anlatÑm iàçinin kiàiliÜine müdahale içeren uygulama
karàÑsÑnda suskun kalmasÑ halinin (örtülü rÑza)
hiçbir zaman bu anlamda rÑza olarak algÑlanamayacaÜÑnÑ da beraberinde getirmektedir.
“Kiàisel veriler, ancak kanunda öngörülen
hallerde veya kiàinin açÑk rÑzasÑyla iàlenebilir”
àeklindeki Anayasa hükmü (m. 20/III), Türk
Hukuku bakÑmÑndan da bu yaklaàÑmÑn benimsendiÜine iàaret eder. Nitekim KVKK TasarÑsÑnda da, hukuka uygunluk nedeni olarak ilgili kiàinin “açÑk” rÑzasÑ aranmakta, özel niteliÜi olan
veriler için ise, “kanunla yasaklanmayan hallerde” rÑzanÑn “yazÑlÑ” àekilde verilmesi gerekmektedir [KVKK Tsr. m. 6 (1), 7 (2) a]. TasarÑdaki
“açÑk” ve “yazÑlÑ” rÑza anlatÑmlarÑ, kiàisel verilerin korunmasÑ noktasÑnda örtülü rÑzanÑn hukuka uygunluk nedeni olarak kabul görmediÜini
gösterir. AçÑklamalarÑmÑz sonrasÑnda bu durumun, Yönergenin çizdiÜinden daha ileri bir
koruma öngördüÜü sonucuna varÑlabilir. Öte
yandan, “kanunla yasaklanmayan haller” ölçütünden ne anlaàÑlmasÑ gerektiÜi açÑk olmamakla
birlikte, bu konuda ilk akla gelen yasaklamanÑn TBK m. 419/I ve MK m. 23’te öngörülen
sÑnÑrlama ve ölçütler olduÜu sonucuna varmak
yanlÑà olmaz. AyrÑca, rÑzanÑn yazÑlÑ olmasÑ her
zaman gerekli nitelikleri taàÑdÑÜÑ anlamÑna gelmez. Þmzalayan kiàinin okuma yazma bilmemesi ya da rÑza alÑnan metnin yabancÑ bir dilde
olduÜu durumlarda, rÑzaya baàvurulan konuda
ilgili kiàinin yeterli àeklide bilgilendirildiÜinin
de kanÑtlanmasÑ gerekecektir47. Alman Federal
126

Veri Koruma YasasÑ48 ise, rÑzanÑn àeklini, kural
olarak “yazÑlÑ” olarak belirlemià; metnin baàka
yazÑlÑ irade beyanlarÑnÑ da barÑndÑrmasÑ halinde,
rÑzanÑn fark edilebilir bir àekilde metinde yer
almasÑ gerektiÜine iàaret etmiàtir [§4a (1)].
95/46/EC sayÑlÑ Yönerge’nin rÑzayÑ, kiàinin
özgürce ve verinin iàlenme amaç ve biçimine
özgü, öncesinde yeterli bilgilendirme yapÑlmÑà49
irade açÑklamasÑyla kendisine iliàkin kiàisel verilerin iàlenmesine olurunu bildirmesi olarak
tanÑmlamakta olduÜu unutulmamalÑdÑr50 [95/46/
EC m. 2 (h)]. Þà iliàkisi bakÑmÑndan bunun, rÑza
göstermemesi veya geri almasÑ durumunda hiçbir olumsuz sonuçla karàÑlaàmayacaÜÑ söylenebildiÜi takdirde, iàçinin irade açÑklamasÑnÑn rÑza
olarak kabul edilebileceÜi anlamÑna geldiÜi ileri
sürülmektedir51. AyrÑca, 95/46/EC sayÑlÑ Yönergenin 29. maddesi uyarÑnca faaliyet gösteren
ÇalÑàma Grubu, iàçinin rÑzasÑna yaklaàÑmÑnÑ, “Þàçinin reddetmek gibi bir seçeneÜi yoksa bu rÑza
deÜildir. RÑza her zaman özgürce verilmelidir.
Giderek, iàçi olumsuz sonuç endiàesi duymaksÑzÑn rÑzasÑnÑ geri de alabilmelidir”52 “Þàverenler bu tür uygulamalarÑ hukuka uygun kÑlmak
için iàçinin rÑzasÑnÑ, genel bir araç olarak kullanmamalÑdÑr”53 anlatÑmÑyla ortaya koymuàtur. ÇalÑàma Grubu tarafÑndan ortaya konan ve
95/46/EC m. 2 (h) hükmündeki rÑza tanÑmÑnÑ
açÑklayan bu yaklaàÑm, AB üyesi Devletlerin
bazÑlarÑnÑn rÑzaya yaklaàÑmÑyla baÜdaàmaz. ÖrneÜin, Birleàik KrallÑk’ta ià sözleàmesindeki bir
hükümle alÑnan iàçinin rÑzasÑ geçerli kabul edile
gelmiàken; 95/46/EC sayÑlÑ Yönerge sonrasÑnda
artÑk bunun mümkün olmadÑÜÑ belirtilmektedir54.

3.1.5. Özel Niteli¼i Olan Verilerin
¾Àlenmesinde Hukuka
Uygunluk
Kural olarak, özel niteliÜi olan verilerin iàlenmesi yasaktÑr55 [95/46/EC m. 8/1; ILO DP
Code para. 6.5 (1), 6.6, 6.7; KVKK Tsr. m. 7 (1)].
Bu kuralÑn, özel niteliÜi olan nitelikte olmayan
verilerin iàlenmesi için ortaya konan hukuka
uygunluk nedenleri kadar kapsamlÑ olmamakla
birlikte, istisnalarÑ bulunmaktadÑr [95/46/EC m.
8/2,3; ILO DP Code para. 6.5 (2), 6.6, 6.7 (a-c);
KVKK Tsr. m. 7 (2) vd.].
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Özel niteliÜi olan veriler konusunda, “üstün
özel yarar” àeklinde özetlenebilecek genel nitelikteki bir hukuka uygunluk nedenine dayanarak veri iàlenmesi mümkün deÜildir56. Bu neden, aàaÜÑda sÑralayacaÜÑmÑz istisnalar arasÑnda
bulunmamaktadÑr.
95/46/EC sayÑlÑ Yönerge uyarÑnca ilgili kiàinin “açÑk” rÑzasÑ, özel niteliÜi olan verilerin iàlenmesine olanak verir. “AçÑk” rÑzadan söz edebilmek için, istisnai durumlar dÑàÑnda, rÑzanÑn
yazÑlÑ àekilde alÑnmÑà olmasÑ gerekir57. Nitekim
KVKK TasarÑsÑ da özel niteliÜi olan verilerin iàlenmesi için yazÑlÑ rÑza aramaktadÑr [KVKK Tsr.
m. 7 (2) a]. BazÑ AB ülkelerindeki veri koruma
yasalarÑnda, ilgili kiàinin rÑzasÑyla dahi özel niteliÜi olan verilerin iàlenmesinin mümkün olamayacaÜÑ durumlarÑn düzenlendiÜi görülür58.
Þstisnalardan bir diÜeri ise, veri kütüÜü sistemi sahibinin (iàverenin) Kanunlarla tanÑnan hak
ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için, veri
iàlemenin gerekli ve iàverenin bu konuda yetkili kÑlÑnmÑà olmasÑ ve özel niteliÜi olan verilerin
iàlenmesi noktasÑnda ulusal hukukun gerekli
korumayÑ saÜlamasÑdÑr [95/46/EC m. 8/2 (b);
KVKK Tsr. m. 7 (2) c]. ÖrneÜin, sendika üyeliÜi
özel niteliÜi olan veri niteliÜindedir; buna karàÑ,
üyelik aidatÑnÑn kaynaktan kesme (check-off)
yöntemiyle iàçinin ücretinden kesilmesi, Þà Hukukunun iàveren için öngördüÜü bir yükümlülüktür59,60 (Sen. K. m. 61). Þàveren bu konudaki
veriyi iàlemeksizin, yükümlülüÜünü yerine getiremeyecektir. DolayÑsÑyla, salt bu amaca özgü
àekilde, iàçilerin sendika üyeliklerine iliàkin verilerin iàlenmesinin hukuka aykÑrÑlÑk oluàturmayacaÜÑ kabul edilmelidir61.
Özel niteliÜi olan verilerin iàlenmesi yasaÜÑna getirilen diÜer bir istisna ise verinin iàlenmesinin bir hukuki talebin (legal claim) doÜmasÑ,
kullanÑlmasÑ ya da savunulmasÑ için gerekli olmasÑdÑr62 [95/46/EC m. 8/2 (e); KVKK Tsr. m.
7 (2) e]. Buna örnek olarak, haksÑz ve/veya
geçersiz nedenle fesih iddiasÑna dayanan iàçi
taleplerinde, iàçiye iliàkin verilerin, avukat ve
mahkemelere aktarÑlmasÑ verilmektedir. Ancak,
bu istisna, iàçilerden birinin bir gün iàverenden
bir talepte bulunacaÜÑ varsayÑmÑyla tüm iàçilerin
özel niteliÜi olan verilerinin iàlenmesini hukuka uygun hale getirmeyecektir63. “Þàleme”, “elde

SßCßL

etmeyi” de kapsayan bir Veri Koruma Hukuku
terimidir. DolayÑsÑyla, açÑklamaya çalÑàtÑÜÑmÑz
istisna, ancak iàverenin Þà Hukukundan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini yerine getirmesi için veri iàlemenin gerekli olmasÑ gibi
bir istisnadan yararlanÑlarak elde edilme aàamasÑ hukuka uygun olan verinin, mahkeme vb.
makamlara aktarÑmÑnÑ hukuka uygun kÑlacaktÑr.
Bu konuda verilebilecek diÜer bir örnek ise
iàyerinde cinsel taciz iddialarÑnÑn bulunmasÑdÑr.
Þàçinin cinsel yaàamÑ hakkÑndaki veriler, özel
niteliÜi olan veridir. Ancak, bu iddianÑn ortaya çÑkmasÑ halinde, sadece bu iddiaya özgü
ve bunun araàtÑrÑlmasÑ amacÑyla, bu tür veriler
toplanabilecektir. Baàka bir anlatÑmla, iàyerinde
cinsel taciz iddiasÑ bulunmadan bu konuda veri
toplanamaz ve kullanÑlamaz64.
Kiàilerin saÜlÑk durumlarÑna iliàkin veriler de,
özel niteliÜi olan veri niteliÜindedir ve bu tür
verilerin, koruyucu hekimlik, tÑbbî teàhis, tedavi, bakÑm veya saÜlÑk hizmetlerinin yürütülmesi
amacÑyla ve meslek sÑrrÑnÑ açÑklamama ya da
benzer yükümlülüÜü olan kiàilerce iàlenmesi
mümkündür65 [95/46/EC m. 8/3; KVKK Tsr. m.
7 (2) f; ILO DP Code para.8.2; COE R (89) 2 m.
10.4]. Þà iliàkisi bakÑmÑndan, iàçilerin saÜlÑk durumlarÑna iliàkin verilerin iàlenmesini öngören
hükümler, bu istisna kapsamÑnda kabul edilmelidir66. ÖrneÜin, ÞSG Hiz. Yön. m. 5 (5) uyarÑnca
“Þàveren, iàçilerin kiàisel saÜlÑk dosyalarÑnÑ iàten
ayrÑlma tarihinden itibaren 10 yÑl süreyle saklamak zorundadÑr” ve iàyeri saÜlÑk ve güvenlik
birimi, ortak saÜlÑk ve güvenlik birimi, toplum
saÜlÑÜÑ merkezleri, ve iàyeri hekimleri, iàçilerin
kiàisel saÜlÑk dosyasÑndaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür [ÞSG Hiz. Yön. m. 12 (1) e; ÞH
Yön. m. 8 (1) e, 17 (1)].
Þàçinin saÜlÑÜÑyla ilgili veriler, ancak iàçinin
iàe uygun olup olmadÑÜÑna karar vermek, ià
saÜlÑÜÑ ve güvenliÜine iliàkin yükümlülükleri yerine getirmek ve sosyal yardÑmlardan yararlanma durumunun olup olmadÑÜÑnÑ anlamak için
gerekli ise, toplanabilir ve bunlarÑn diÜer verilerden ayrÑ àekilde saklanmasÑ gerekir67,68 (ILO
DP Code para. 6.7, 8.2; COE R (89) 2 m. 10.5).
Þàçilerin saÜlÑÜÑna iliàkin verilerin ayrÑ depolanmasÑ gereÜi, Türk Hukukunda, AÜÑr ve Tehlikeli
Þàler YönetmeliÜi uyarÑnca alÑnmasÑ gereken ra127
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porlarÑn gizliliÜine halel gelmeyecek bir surette
iàyerlerindeki özlük dosyalarÑnÑn kiàisel saÜlÑk
bölümünde saklanmasÑnÑ öngören düzenlemede görülür (AÜÑr TÞ Yön. m. 5/IV). Ne var ki,
iàçilerin saÜlÑk durumlarÑna iliàkin verilerin ayrÑ
saklanmasÑnÑ öngören bu ilke, salt aÜÑr ve tehlikeli iàlere özgü bir karakterde deÜildir. KaldÑ ki,
bu verilerin aynÑ dosya içinde farklÑ bölümde
saklanmasÑ, ayrÑ saklama ilkesinin yerine getirildiÜi anlamÑnda da yorumlanamaz69. Her ne
kadar ÞSG Hiz. Yön. ve ÞH Yön. hükümlerinde
“kiàisel saÜlÑk dosyasÑ” adÑ altÑnda ayrÑ bir dosyadan söz edilmekte ise de iàverenin düzenlemek zorunda olduÜu her türlü belge ve kayÑtlarÑn iàçi özlük dosyasÑnda saklanmasÑnÑ zorunlu
kÑlan ÞàK m. 75/I düzenlemesi karàÑsÑnda saÜlÑk
dosyasÑnÑn da özlük dosyasÑ içinde bulundurulmasÑ gerekir. Bu durumun, saÜlÑk verilerinin diÜer verilerden ayrÑ àekilde saklanmasÑ ilkesiyle
uyumluluÜu tartÑàmalÑdÑr.
AyrÑca, tÑbbi muayene sonucunda iàverene
verilecek bilginin sadece iàle ilgili karar almaya
yetecek nitelikte olmasÑ; ancak, iàçinin saÜlÑk
durumu hakkÑnda ayrÑntÑlara yer verilmemesi gerektiÜi üzerinde durulmaktadÑr70 (ILO DP
Code para. 10.8, 10.9).
Þà SaÜlÑÜÑ ve GüvenliÜi Hizmetleri YönetmeliÜi’nin ve Þàyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve EÜitimleri HakkÑnda YönetmeliÜin
iàyeri saÜlÑk ve güvenlik birimi, ortak saÜlÑk ve
güvenlik birimi, toplum saÜlÑÜÑ merkezleri ve
iàyeri hekiminin iàçilere ait saÜlÑk verileriyle ilgili olarak gizlilik ilkesine uymak zorunda olduklarÑnÑ belirten hükümlerinin [ÞSG Hiz. Yön.
m. 12 (1) e; ÞH Yön. m. 8 (1) e, 17 (1)], Veri
Koruma Hukukunun ortaya koyduÜumuz bu ilkesine uygun yorumlanmasÑ, bizi, bu bilgilerin
iàverene karàÑ da gizlilikten yararlanmasÑ gerektiÜi sonucuna götürecektir. Yönetmeliklerde,
bu tür bilgilerin tamamÑnÑn iàverene açÑk edilmemesi konusunda bir hüküm bulunmasa da,
özellikle hekimler bakÑmÑndan sÑr saklamanÑn,
mesleki bir yükümlülük olduÜu (TÑbbi Deontoloji Nizamnamesi m. 4), unutulmamalÑdÑr71 (ILO
AD Code para. 8.6.1; ILO HIV/AIDS Code para.
4.7). Tüm bu açÑklamalar sonrasÑnda, örneÜin,
AÜÑr ve Tehlikeli Þàler YönetmeliÜi EK-II’de yer
alan, “AÜÑr ve Tehlikeli Þàlerde ÇalÑàacaklara Ait
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Þàe Girià/Periyodik Muayene Formunun” iàverene açÑk olan kÑsmÑnÑn, sadece, “DeÜerlendirme
ve Sonuç” bölümü olmasÑ gerektiÜi anlaàÑlÑr.

3.2. Veri ÜÛlemenin Hukuka UygunluÙu
Üçin Gerekli DiÙer Ölçütler
Kiàisel verilerin iàlenmesinin hukuka uygun
olduÜunun kabulü için buraya kadar ortaya
koymaya çalÑàtÑÜÑmÑz hukuka uygunluk nedenlerinin varlÑÜÑ ilk koàul olmakla birlikte, yeterli
deÜildir. Bir hukuka uygunluk nedenine dayanÑlarak iàlense bile, verinin ve veri iàleme yönteminin birtakÑm ölçütlere uygun olmasÑ, ilgili
kiàinin (iàçinin) Veri Koruma Hukukuna özgü
haklardan yararlandÑrÑlmasÑ ve veri kütüÜü sistemi sahibinin (iàverenin) yükümlülüklerinin
unutulmamasÑ gerekir72. Baàka bir anlatÑmla,
veri iàlemenin hukuka uygunluÜu için sÑraladÑÜÑmÑz kurallar, sÑralayacaÜÑmÑz ölçütlerle birlikte bütüncül bir etkiye sahiptir.

3.2.1. Verinin ve Veri ¾Àleme
Yönteminin TaÀ»mas»
Gereken Nitelikler
3.2.1.1. Hukuka ve Dürüstlük KuralÑna
Uygun Þàleme

Kiàisel veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarÑna uygun olarak iàlenmelidir [95/46/EC m. 6/1
(a); KVKK Tsr. m. 5 (1) a]. Bu kural, iàverenin,
Veri Koruma Hukuku kurallarÑnÑn yanÑ sÑra diÜer hukuk kurallarÑna, özelikle de gözetme ve
eàit davranma borcuna da uygun hareket etmek zorunda olduÜuna iàaret eder73 (ILO DP
Code para. 5.10). Bu noktada, iàverenin, iàçi
hakkÑnda edindiÜi bilgileri dürüstlük kurallarÑ
ve hukuka uygun olarak kullanmakla yükümlü
olduÜunu hükme baÜlayan ÞàK. m. 75/II düzenlemesinin, sadece kullanÑm deÜil, elde edilme
dahil tüm veri iàlemlerini kapsar àekilde anlaàÑlmasÑ yerinde olur.
3.2.1.2. Amaca Özgü Þàleme ve Ölçülülük

Veri, toplanma amacÑna özgü kullanÑlmalÑ;
bu amaç açÑk ve hukuka uygun olmalÑdÑr. Verinin iàlenmesi söz konusu amaçla baÜdaàmayacak nitelikte olmamalÑdÑr. Kiàinin kendisiyle
ilgili kiàisel verinin amacÑ doÜrultusunda kullanÑlÑp kullanÑlmadÑÜÑnÑ öÜrenme hakkÑnÑ düzen-
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leyen AY m. 20/III hükmü bu ilkeye iàaret eder.
AyrÑca veri iàleme yöntemi belirlenirken, özel
yaàam hakkÑ baàta olmak üzere iàçinin kiàiliÜini
en az düzeyde zedeleyecek nitelikte, orantÑlÑ/
ölçülü olan seçilmelidir74 [KVKK Tsr. m. 5 (1)
c].
Verinin, toplanma amacÑna uygun ve bu
amacÑ aàmayan nitelikte olmasÑ, toplanma amacÑyla arasÑnda makul baÜÑn kurulabilmesi anlamÑna gelir [95/46/EC m. 6/1 (b)-(c); KVKK Tsr.
m. 5 (1) b-c]. ÖrneÜin otomatik bilgi sistemlerinin güvenli ve düzgün iàlemesi için alÑnan
teknik ve organizasyona yönelik önlemlerle
baÜlantÑlÑ olarak elde edilen kiàisel verilerin,
iàçilerin davranÑàlarÑnÑn izlenmesi ve deÜerlendirilmesi için kullanÑlmamasÑ gerekir75 (ILO DP
Code para. 5.4).
3.2.1.3. Verinin Tam ve YanlÑàsÑz OlmasÑ

Veri, tam ve yanlÑàsÑz olmalÑ; gerektiÜinde
güncellenmelidir. Toplanma amaçlarÑ esas alÑndÑÜÑnda yanlÑà ve eksik olduÜu anlaàÑlan verilerin silinmesi veya düzeltilmesi için gerekli
tüm önlemler alÑnmalÑdÑr [95/46/EC m. 6/1 (d);
KVKK Tsr. m. 5 (1) d, 12 (2) d]. Þà iliàkisinde
iàveren tarafÑndan iàlenen iàçiye iliàkin kiàisel
verilerin, eksik ve yanlÑà olmasÑnÑn önlenmesi için, iàlemeyle ilgili kayÑtlarÑn örneklerinin,
belirli aralÑklarla, iàçilere verilmesi önerilmektedir76. UÇÖ Uygulama Kodu daha da ileri giderek bunu, kiàisel verinin iàyeri içinde ve iàyeri
dÑàÑndakilere aktarÑmÑna iliàkin bilgiler de dahil
olmak üzere, bir yükümlülük olarak düzenlemiàtir77 (ILO PD Code m. 8.3, 8.4, 11.3). UÇÖ
Uygulama Kodu, verinin iàçinin anlayabileceÜi
formda saklanmasÑ kuralÑnÑ da içerir (ILO DP
Code para. 8.6). Avrupa Konseyi Tavsiye KararÑnda ise, iàçiye iliàkin verinin depolanma
yönteminin, kendi bilgisi olmaksÑzÑn kimliÜinin belirlenmesine olanak vermemesi gerektiÜi
hükme baÜlanmÑàtÑr (COE R (89) 2 m. 5.2).
3.2.1.4. Verinin Depolanma/
Bulundurulma Süresi

Veri, ancak iàlenme amacÑ için gerekli süre
kadar ilgili kiàinin kimliÜini belirtecek bir formda saklanabilir [95/46/EC m. 6/1 (e); ILO PD
Code m. 8.5; KVKK Tsr. m. 5 (1) d]. Kiàisel veri
toplanma amacÑna ulaàÑldÑktan sonra yok edil-
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melidir. Bu kuralÑn istisnasÑnÑ, ulusal hukukun
bu verinin belirli bir süre saklanmasÑnÑ emretmesi, ià iliàkisine iliàkin yasal süreçlerde kanÑt
aracÑ olabilecek nitelikteki verilerin saklanmasÑ ve ià baàvurusunda bulunanÑn bir süre daha
baàvurusunun geçerli olmasÑnÑ istemesi durumlarÑ oluàturur78 [ILO DP Code para. 8.5; COE R
(89) 2 m. 14.3; KVKK Tsr. m. 9 (1), 25]. ÖrneÜin, ià saÜlÑÜÑ ve güvenliÜi yönetmeliklerinde iàçilerin saÜlÑÜÑna iliàkin verilerin belirli süre saklanmasÑnÑ emreden maddeler bulunmaktadÑr79.
Þàverenin bu yükümlüÜe uygun hareket etmesi
için verinin elde edilme amacÑnÑn yerine gelip
gelmediÜine bakÑlmaksÑzÑn, belirli süre saklanmasÑ gerekecektir.
Þàveren için iàçi hakkÑnda edindiÜi bilgileri dürüstlük kurallarÑ ve hukuka uygun olarak
kullanma yükümlülüÜü getiren ÞàK. m. 75/II
hükmünün, burada yaptÑÜÑmÑz açÑklamalar doÜrultusunda anlaàÑlmasÑnÑn yerinde olacaÜÑ kanÑsÑndayÑz. Baàka bir anlatÑmla, Veri Koruma
Hukukunun bu baàlÑk altÑnda ortaya koymaya
çalÑàtÑÜÑmÑz düzenlemeleri, iàverenin uymakla
yükümlü tutulduÜu dürüstlük kuralÑnÑn, iàçiye
ait kiàisel verilerin iàlenmesi konusunda somutlaàtÑrÑlmasÑ anlamÑna gelmektedir.

3.2.2. Veri kütü¼ü Sistemi Sahibinin
(¾Àverenin) Yükümlülükleri
ve ¾lgili KiÀinin (¾Àçinin)
Haklar»
3.2.2.1. Bilgilendirme (AydÑnlatma)
YükümlülüÜü

Kiàinin kendisiyle ilgili kiàisel veriler hakkÑnda bilgilendirilme ve verinin amacÑ doÜrultusunda kullanÑlÑp kullanÑlmadÑÜÑnÑ öÜrenme hakkÑ vardÑr (AY m. 20/III). Kiàisel veri doÜrudan
ilgili kiàiden toplanacaksa, veri kütüÜü sistemi
sahibi (iàveren), ilgili kiàiyi (iàçiyi), veri kütüÜü
sistemi sahibinin ve temsilcilerinin kimlikleri,
verinin hangi amaçla toplanmakta ve iàlenmekte olduÜu80, alÑcÑlar, veri toplamada kullanÑlan
sorulara cevap vermenin isteÜe baÜlÑ ya da
zorunlu olup olmadÑÜÑ ve cevap verilmemesinin sonuçlarÑ, kendisine iliàkin veriye ulaàma
ve düzelteme hakkÑna sahip olduÜu konusunda bilgilendirmek zorundadÑr [95/46/EC m. 10;
KVKK Tsr. m. 11 (1); COE R (89) 2 m. 11.1129
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11.2]. Kiàisel veriler, ilgili kiài dÑàÑndaki kaynaklardan elde edilmekte ise, bilgilendirme en geç,
elde edilme tarihinde yapÑlmalÑdÑr [95/46/EC m.
11; Ayr. Bkz. KVKK Tsr. m. 11 (2)]. Özetle, veri
iàleme yöntemi gizli deÜil; açÑk ve saydam nitelikte olmalÑdÑr81.
Þàverenler, iàçilerin kiàisel verilerini iàlemek
için gerekli hukuka uygunluk nedenlerinden
birine dayansalar bile, bilgilendirme yükümlülüÜüne uyulmamÑà olmasÑ Veri Koruma Hukuku kurallarÑna aykÑrÑlÑk oluàturacaktÑr82. Þlke
olarak, kiàisel verinin kaynaÜÑ iàçinin kendisi
olmalÑdÑr (ILO DP Code para. 6.1; COE R (89) 2
m. 4.1). Bu àekilde iàçinin kendi hakkÑnda hangi verilerin toplanmak istendiÜini öÜrenmek ve
bunu verip vermeme noktasÑnda karar vermek
olanaÜÑnÑ kullanmasÑ kolaylaàÑr83. UÇÖ Uygulama Kodu, iàçiden baàka bir kaynaktan, örneÜin
eski iàverenden, veri toplanma yoluna gidilmek
istendiÜinde, diÜer hukuka uygunluk nedenleri
bulunsa dahi iàçinin açÑk rÑzasÑnÑn alÑnmasÑ gerektiÜini belirtir84. AyrÑca, bilgilendirme, iàçinin
rÑza vermekten çekinmesi durumunda karàÑlaàacaÜÑ sonuçlarÑ da içermelidir [ILO DP Code
para. 6.2-6.3; KVKK Tsr. m. 11 (1) ç].
Bilgilendirme, bireysel temelde yapÑlabileceÜi gibi, bunun genel olarak, -örneÜin ilan yoluyla- yapÑlmasÑ da mümkündür85. Veri iàleme
sürecinin saydam nitelikte sürdürülmesi bakÑmÑndan, genel bilgilendirmenin belirli aralÑklarla tekrarlanmasÑ önerilir86.
Ülkemizde ià saÜlÑÜÑ ve güvenliÜine iliàkin
yönetmeliklerin bazÑ maddelerinde bilgilendirme yükümlülüÜüne rastlanÑr (Örn.: ÞSG Hiz.
Yön. m. 6 (2), Asbest Yön. m. 19/c). Ancak,
bu yönetmeliklerin, düzenledikleri alanla sÑnÑrlÑ
kapsamlarÑ ve yapÑlacak bilgilendirmenin içeriÜi ve sonuçlarÑ bakÑmÑndan, burada ortaya koymaya çalÑàtÑÜÑmÑz Veri Koruma Hukuku kurallarÑndan çok geride olduklarÑ da gerçektir.
3.2.2.2. Veriye Ulaàma ve Düzeltme HakkÑ

Þlgili kiàinin (iàçinin) kendisi hakkÑndaki veriye ulaàabilmesi Veri Koruma Hukukundaki en
önemli haklardan birini oluàturur (AY m. 20/
III; 95/46/EC m. 12; KVKK Tsr. m. 12). Bu hak
sayesinde ilgili kiài, verinin doÜruluÜunu kontrol etmek, kiàilik deÜerlerine saldÑrÑ bulunup
bulunmadÑÜÑ anlamak ve bu saldÑrÑya karàÑ sa130

vunma yollarÑna baàvurabilmek imkanÑna sahip
olur. Bu hakka verilen önem, Alman Federal
Veri Koruma YasasÑndaki, hukuki iàlemle hakkÑn ortadan kaldÑrÑlamayacaÜÑ ya da sÑnÑrlanamayacaÜÑ yolundaki hükümde de görülür87 [§6
(1)].
Þlgili kiài (iàçi), veri kütüÜü sistemi sahibine
(iàverene) baàvurarak; kendisiyle ilgili kiàisel
verilerin iàlenip iàlenmediÜini, veri otomatik
olarak iàlenmekteyse, bu tür iàlemeye dayanÑlarak kendine iliàkin alÑnabilecek kararlarla ilgi
olarak otomatik iàleme sürecinin mantÑÜÑnÑ öÜrenmek, verinin ve kaynaÜÑnÑn kendisine anlaàÑlÑr bir formda iletilmesini istemek88, verinin
eksik veya gerçeÜe aykÑrÑ olmasÑ hâlinde bunlarÑn, gecikilmeksizin, düzeltilmesini, hukuka
aykÑrÑ olmasÑ hâlinde ise silinmesini veya yok
edilmesini talep hakkÑna sahiptir89 [AY m. 20/
III; KVKK Tsr. m. 12 (1)]. UÇÖ Uygulama Kodu,
ilke olarak, bu hakkÑn çalÑàma saatleri içinde
kullanÑlabilir kÑlÑnmasÑnÑ benimsemektedir (ILO
DP Code para. 11.4). Bu hakkÑ kullanÑrken iàçinin, iàçi temsilcisi/iàyeri sendika temsilcisi ya
da baàka bir iàçinin; saÜlÑk verileri söz konusu
olduÜunda ise, kendi seçtiÜi bir saÜlÑk çalÑàanÑnÑn, yardÑmÑndan yararlanabilmesine olanak
saÜlanmasÑ gerekir [ILO DP Code para. 11.5;
COE R (89) 2 m. 10.6, 12.4].
Þàveren, bu istek üzerine, veri iàlemenin
hukukî dayanaÜÑnÑ ve amacÑnÑ, hangi tür kiàisel
verilerin üçüncü kiàilere aktarÑlabileceÜi ve aktarÑlacak kiàilerin kimliklerini, bildirmek zorunda olduÜu gibi; verinin eksik veya gerçeÜe aykÑrÑ olmasÑ hâlinde düzeltmekle, hukuka aykÑrÑ
olmasÑ hâlinde ise, silmek veya yok etmekle,
yükümlüdür [95/46/EC m. 12 (b); KVKK Tsr. m.
12 (2); ILO DP Code para. 11.9]. Verinin düzeltilmesi ya da silinmesi talebinin iàveren tarafÑndan reddedilmesi halinde, iàçiye, en azÑndan,
bu veriye itiraz ettiÜini belirten bir àerh düàme
hakkÑ verilmeli ve bu àerh, söz konusu verinin
ayrÑlmaz bir parçasÑ haline getirilmelidir (ILO
DP Code para. 11.11).
Þàveren makul zaman aralÑklarÑyla yapÑlan
baàvurular için ücret vb. karàÑlÑk isteyememeli
(ILO DP Code para. 11.7) ve gecikmeksizin cevap vermelidir. KVKK Tsr. m. 13 (1) uyarÑnca
baàvuru yazÑlÑ yapÑlacaktÑr. Cevap süresi ise 15
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gün olarak belirlenmiàtir.
Yürürlükteki ià mevzuatÑmÑza bakÑldÑÜÑnda ià
saÜlÑÜÑ ve güvenliÜi alanÑnÑ düzenleyen bazÑ yönetmeliklerde iàçilerin ve temsilcilerinin veriye
ulaàma hakkÑnÑn düzenlendiÜi görülür. ÖrneÜin
Asbest Yön.m. 20/a uyarÑnca “Þàçiler kendilerine ait kayÑtlarÑn bir örneÜini alabilirler. Þàçiler
ve/veya temsilcileri isimsiz genel bilgileri alabilirler”. Kanserojen Mutajen Madde Yön. m.
14/e, f’de de benzer hükümlere rastlanÑr. Ne
var ki, konuya Veri Koruma Hukuku kurallarÑ
bakÑmÑndan yaklaàÑldÑÜÑnda, bu düzenlemelerin
-bilgilendirme yükümlülüÜünde olduÜu gibiyönetmeliklerin düzenledikleri alanla sÑnÑrlÑ
kapsamlarÑ ve veriye ulaàma hakkÑnÑn içeriÜi
bakÑmÑndan yetersiz olduklarÑ açÑktÑr.
Bu noktada Bilgi Edinme HakkÑ Kanunu90
düzenlemeleri üzerinde kÑsaca durulmalÑdÑr.
Bu kanun uyarÑnca, herkes bilgi edinme hakkÑna sahiptir (BEHK m. 4/I). Bilgi verme yükümlülüÜü ise, kamu kurum ve kuruluàlarÑ ile
kamu kurumu niteliÜindeki meslek kuruluàlarÑ
için öngörülmüàtür; bu kurum ve kuruluàlar,
istisnalar (BEHK m. 15-28) dÑàÑndaki her türlü
bilgi veya belgeyi baàvuranlarÑn yararlanmasÑna sunmak ve bilgi edinme baàvurularÑnÑ etkin,
süratli ve doÜru sonuçlandÑrmak üzere, gerekli
idarî ve teknik önlemleri almakla yükümlüdür
(BEHK m. 2, 5). Þstisnalar arasÑnda, kurum ve
kuruluàlarÑn, sadece kendi personeli ile kurum
içi uygulamalarÑna iliàkin düzenlemeler hakkÑndaki bilgi veya belgeler de sayÑlmÑàtÑr. Ancak,
bu istisnanÑn istisnasÑnÑ, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalÑàanlarÑ oluàturur.
Kurum çalÑàanlarÑnÑn, sözü edilen konulardaki
bilgi edinme haklarÑ saklÑdÑr (BEHK m. 25). Giderek, Kanun kapsamÑndaki kurum ve kuruluàlarda -iàçiler dahil- çalÑàanlarÑn, kendi kiàisel
verilerine ulaàma hakkÑ bulunduÜu sonucuna
varÑlmasÑ gerekir. Belirtmek gerekir ki, bilgi ve
belge saÜlanÑrken baàvuru sahibinden eriàimin
gerektirdiÜi maliyet tutarÑnÑn talep edilmesini
düzenleyen hükmün (BEHK m. 10/son); kurumun kendi çalÑàanÑnÑn baàvurusu için bir istisna
getirmemià olmasÑ, bu konudaki yukarÑda belirtilen ÜÇÖ Uygulama Kodu bakÑà açÑsÑ karàÑsÑnda tartÑàmaya açÑktÑr.
Veriye ulaàma hakkÑnÑn kullanÑmÑna sÑnÑrla-
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ma getirilmesi mümkündür (KVKK Tsr. m. 12
(3); 95/46/EC m. 13; ILO DP Code para. 11.8).
Bu sÑnÑrlamalardan ià iliàkisi için de uygulama
alanÑ bulabilecek olanlardan biri, sözleàmeye
aÜÑr aykÑrÑlÑk oluàturan bir hareketin /suçun
araàtÑrÑlmasÑ, önlenmesi vb. nedenlerle getirilenlerdir. Bir güvenlik soruàturmasÑnÑn yürütümü süresince veriye ulaàma hakkÑna getirilebilecek olan sÑnÑrlama, ià iliàkisinde de söz
konusu olabilir. Ancak, bu sÑnÑrlama soruàturma süresini aàmamalÑ; soruàturmayla hedeflenen amaca ulaàÑlmasÑyla sÑnÑrlama kaldÑrÑlmalÑdÑr. Soruàturma sonucunda ià sözleàmesiyle
ilgili alÑnacak karar öncesinde, iàçinin bu hakkÑnÑ kullanmasÑ saÜlanmalÑdÑr91 (COE R (89) 2 m.
12.2). Bilgi Edinme HakkÑ Kanunu kapsamÑndaki kurum ve kuruluàlara iliàkin olarak, bunlarÑn idari ve adlî kovuàturmaya konu bilgiyi
vermekten kaçÑnabileceklerini düzenleyen hükümlere (m. 19-20) bakÑldÑÜÑnda, burada yaptÑÜÑmÑz açÑklamalara koàut àekilde yorumlanmalarÑnÑn mümkün olduÜu görülür. Söz konusu
hükümler uyarÑnca, kurum ve kuruluàlarÑn yetkili birimlerince yürütülen idari soruàturmalarla
ilgili olup, açÑklanmasÑ veya zamanÑndan önce
açÑklanmasÑ hâlinde, soruàturmanÑn güvenliÜini tehlikeye düàürecek; gizli kalmasÑ gereken
bilgi kaynaÜÑnÑn açÑÜa çÑkmasÑna neden olacak
veya soruàturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarÑnÑn temin edilmesini güçleàtirecek
bilgi veya belgeler; adlî soruàturma ve kovuàturmalar bakÑmÑndan ise, suç iàlenmesine yol
açacak, suçlarÑn önlenmesi ve soruàturulmasÑ
ya da suçlularÑn kanunî yollarla yakalanÑp kovuàturulmasÑnÑ tehlikeye düàürecek, yargÑlama
görevinin gereÜince yerine getirilmesini engelleyecek nitelikteki bilgi ve belgeler, kapsam dÑàÑnda tutulmuàtur (BEHK m. 19/bent c, d; 20/
bent a, b, c). Kural olarak, soruàturma sÑrasÑnda
kendisi hakkÑndaki bilgiye ulaàmasÑ engellenen
iàçinin, soruàturmanÑn sona ermesiyle, bilgiye
ulaàmasÑna olanak saÜlanmalÑdÑr; yeter ki, soruàturmanÑn sona ermesiyle hükümlerde sÑralanan tehlikeler ortadan kalkmÑà olsun. BEHK m.
19-20’de idari ve adlî soruàturmalara iliàkin istisnalar düzenlenirken kullanÑlan “açÑklanmasÑ
veya zamanÑndan önce açÑklanmasÑ…” anlatÑmÑnÑn, söz konusu kurum ve kuruluàlar ile ià131
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çileri arasÑndaki iliàkide, bu àekilde anlaàÑlmasÑ
yerinde olur.
DiÜer bir sÑnÑrlama ise ilgili kiàinin veya
baàkalarÑnÑn hak ve özgürlüklerinin korunmasÑ amacÑyla veriye ulaàma hakkÑna getirilebilecek sÑnÑrlamadÑr [95/46/EC m. 13/1 (g)]. Þsviçre
Federal Veri Koruma YasasÑ’nÑn bu konudaki
hükümleri (m. 9), Türk Hukuku bakÑmÑndan
da uygulama alanÑ bulmaya elveriàlidir. Bu hükümler uyarÑnca, bir yasa hükmünün sÑnÑrlamayÑ emretmesi ya da sÑnÑrlamada veri kütüÜü sistemi sahibinin veya üçüncü kiàilerin yararÑnÑn
üstün tutulabileceÜi durumlarÑn bulunmasÑ halinde kiàisel veriye ulaàma hakkÑ engellenebilecektir. Ancak bunun nedeni derhal ilgili kiàiye
bildirilmek zorundadÑr. KanÑmÑzca, bu konuda
özel hükümler bulunmasa bile, MK m. 24/II’de
düzenlenen hukuka uygunluk nedenlerinden
olan “üstün yarar” ölçütü, veri kütüÜü sistemi
sahibine bu hakkÑ tanÑyabilecek niteliktedir92.
Bilgi Edinme HakkÑ Kanunu’nda, kapsamÑndaki
kurum ve kuruluàlar ile iàçileri arasÑndaki iliàki bakÑmÑndan, bu noktada üstün tutulabilecek
yararÑn ne olabileceÜine cevap niteliÜinde düzenlemeler bulunmaktadÑr. BaàkalarÑnÑn özel
yaàamÑnÑn (BEHK m. 19/bent a, 21), kiàilerin
ya da soruàturmayÑ yürütenlerin yaàamÑnÑn ve
güvenliÜinin (BEHK m. 19/bent b), hakkÑnda
dava açÑlmÑà bir kiàinin adil yargÑlanma hakkÑnÑn (BEHK m. 20/bent d) ve haberleàmenin
gizliliÜinin (BEHK m. 22), söz konusu olduÜu
durumlarda Kanun, bunlarla ilgili bilgi ve belgeleri kapsam dÑàÑnda tutmaktadÑr. Burada ortaya koymaya çalÑàtÑÜÑmÑz sÑnÑrlama nedenleri,
aynÑ zamanda iàverenin bilgilendirme yükümlülüÜüne uymamasÑnÑn da haklÑ gerekçelerini
oluàturacaktÑr (95/46/EC m. 13/1).
3.2.2.3. Verilerin GizliliÜinin KorunmasÑ
ve GüvenliÜinden Sorumluluk

Herkes, kendisiyle ilgili kiàisel verilerin korunmasÑnÑ isteme hakkÑna sahiptir (AY m. 20/
III). Veri kütüÜü sistemi sahibi, iàlediÜi kiàisel
verilerin, hukuka aykÑrÑ àekilde yok edilmesine,
kaybÑna, deÜiàtirilmesine, yetkisiz kiàilere açÑk
edilmesine ya da bunlarÑn verilere ulaàmasÑna
ve her türlü hukuka aykÑrÑ iàlemeye karàÑ koruma saÜlamaya elveriàli teknik ve organizasyonla ilgili önlemleri almak ve uygulamakla
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yükümlüdür93 [95/46/EC m. 17/1; KVKK Tsr. m.
15 (1); ILO DP Code para. 7].
Kiàisel verilerin güvenliÜi için öngörülen bir
diÜer düzenleme ise, iàleyici ve onun adÑna çalÑàanlarÑn veri kütüÜü sistemi sahibinin talimatlarÑ dÑàÑnda iàleme yapamamasÑnÑn saÜlanmasÑna ve bu verilerin güvenliÜi için iàleyici ile veri
kütüÜü sistemi sahibi arasÑnda yazÑlÑ sözleàme
yapmaya yönelik yükümlülüktür [95/46/EC m.
16, 17/2-4; KVKK Tsr. m. 15 (2); ILO DP Code
para.10.4]. Þàverenler, kiàisel verileri iàlemekle
sorumlu personelin yapÑlan iàin önemi ve öngörülen yükümlülüklere uyulmamasÑnÑn sonuçlarÑ hakkÑnda yeterli düzeyde eÜitim almalarÑnÑ
saÜlamalÑdÑr94 [ILO DP Code para. 5.9; COE R
(89) 2 m. 13.2; Bkz. ve Karà. KVKK Tsr. m. 15
(2)].
Þàçilerin kiàisel verileri bakÑmÑndan iàverenin sorumluluÜu, veri kütüÜü sistemi sahibi için
öngörülen sorumluluktur. AyrÑca, iàveren iàçilerin kiàisel verilerini diÜer iàçilerin ulaàÑmÑndan
da korumak zorundadÑr95. Baàka bir anlatÑmla,
kiàisel verilerin iàyeri içinde dolaàÑmÑ da sÑnÑrlamaya tabi olmalÑdÑr. ÖrneÜin, UÇÖ Uygulama Kodu, kiàisel verilerin iàyeri içindeki aktarÑmÑndan iàçilerin açÑkça haberdar edilmelerini
hükme baÜlamakta ve bu tür verilere sadece
verilerin iàlenmesiyle görevlendirilmià olan çalÑàanlarÑn ulaàabilmesi gerektiÜine iàaret etmektedir (ILO DP Code para. 10.5, 10.6).
Kiàisel verilerin gizliliÜinin ve güvenliÜinin
saÜlanmasÑ için günümüz teknolojisi çok çeàitli ve kapsamlÑ olanaklar sunmaktadÑr. AlÑnacak
önlem, verinin ve iàlenmesinin, ilgili kiàinin
haklarÑ üzerinde doÜurduÜu tehlikeyle orantÑlÑ
olmalÑdÑr96 (95/46/EC m. 17). Þàyerindeki veri
kütüÜü sisteminin korunmasÑnda iàveren, iàçi
ve/veya iàçi temsilcilerini/iàyeri sendika temsilcilerinin güç birliÜi yapma olanaklarÑ da araàtÑrÑlmalÑdÑr97 (ILO DP Code para. 5.12).
ÞàK. m. 75/II iàvereni, iàçinin özlük dosyasÑndaki gizli kalmasÑnda haklÑ çÑkarÑ bulunan
bilgileri açÑklamamakla yükümlü kÑlar. Bu hüküm, iàverenin iàçiyi gözetme borcu dikkate
alÑnarak ve burada ortaya koymaya çalÑàtÑÜÑmÑz
kurallar doÜrultusunda yorumlanmalÑdÑr. Þàverenin sorumluluÜunun, iàçiye iliàkin verilerin
açÑklanmamasÑndan ibaret olmayÑp; bunlarÑn
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korunmasÑnÑ da kapsadÑÜÑ kuàkusuzdur.
Kamu kurum ve kuruluàlarÑnda çalÑàanlar
bakÑmÑndan, 4982 sayÑlÑ Bilgi Edinme HakkÑ
Kanunu uyarÑnca, kurumun kendi personeli ile
kurum içi uygulamalarÑna iliàkin düzenlemeler
hakkÑndaki bilgi veya belgeler kapsam dÑàÑnda
tutulmuàtur. Bu kurumlarÑn, sözü edilen konularda çalÑàanlarÑ dÑàÑnda baàkalarÑna bilgi verme
yükümlülüÜü bulunmamaktadÑr (BEHK m. 25).
AyrÑca, BEHK m. 21 uyarÑnca, özel hayatÑn gizliliÜi kapsamÑnda, açÑklanmasÑ hâlinde kiàinin
saÜlÑk bilgileri ile özel ve aile hayatÑna, haksÑz
müdahale oluàturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkÑ kapsamÑ dÑàÑndadÑr (BEHK m.
21/I, 19) ve ancak kamu yararÑnÑn gerektirdiÜi
hâllerde, ilgili kiàinin yazÑlÑ rÑzasÑyla bu konudaki bilgi edinme talebine cevap verilebilecektir (BEHK m. 21/II). AyrÑca, haberleàmenin gizliliÜi esasÑnÑ ihlâl edecek bilgi veya belgeler de,
bu Kanun kapsamÑ dÑàÑnda tutulmuàtur (BEHK
m. 22). KÑsaca açÑklamaya çalÑàtÑÜÑmÑz bu hükümler, kamu kurum ve kuruluàlarÑnda çalÑàan
iàçilerin kiàisel verilerinin korunmasÑ noktasÑnda iàverenleri için yasal yükümlülükler öngörür
niteliktedirler.
3.2.2.4. Otomatik Veri Þàleme
SonuçlarÑyla Karar Alma

95/46/EC sayÑlÑ Yönerge’nin 15/1 maddesi,
ilgili kiàiler (iàçiler) üzerinde hukuki sonuç doÜuran kararlarÑn alÑnma sürecinde, iàyerindeki performans gibi birtakÑm kiàisel yönlerinin
deÜerlendirilmesinde kullanÑlan otomatik veri
iàleme yöntemi sonuçlarÑnÑn tek dayanak olarak kullanÑlmamasÑ gerektiÜini, hükme baÜlamaktadÑr. Yasaklanan, karar verilirken, sadece
otomatik veri iàleme süreciyle elde edilen sonucun esas alÑnmasÑdÑr98 (ILO DP Code para.
5.5-5.6). Nitekim, bu Yönergeye uyum amacÑyla çÑkarÑlan Birleàik KrallÑk Veri Koruma YasasÑ
iàyerindeki performansÑn deÜerlendirilmesinde
sadece otomatik veri iàleme sonuçlarÑnÑn esas
alÑnmasÑnÑ yasaklamaktadÑr99 [UK DPA m. 12
(1)]. ÖrneÜin, iàçilerin devamsÑzlÑÜÑ, salt bilgisayar sisteminden alÑnan çÑktÑya bakÑlarak deÜerlendirilemez. Bilgisayardan alÑnan bu çÑktÑ,
iàçinin devamsÑzlÑÜÑnÑn nedeni hakkÑnda bilgi
verir nitelikte deÜildir. DolayÑsÑyla, sadece bu
veri üzerinden karar alÑnmasÑ yasaktÑr100.
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4. Türk Borçlar Kanunu m. 419
Hükümlerinin AnlamÍ
“Þàveren, iàçiye ait kiàisel verileri, ancak iàçinin iàe yatkÑnlÑÜÑyla ilgili veya hizmet sözleàmesinin ifasÑ için zorunlu olduÜu ölçüde kullanabilir.” (TBK m. 419/I); “Özel kanun hükümleri
saklÑdÑr.” (TBK m. 419/II) àeklinde iki fÑkradan
oluàan Türk Borçlar Kanunu madde 419 düzenlemesinin amacÑ, madde gerekçesinde belirtildiÜi üzere, kiàisel verilerin iàlenmesi konusunda iàçinin korunmasÑna yönelik sÑnÑrlamalar
getirmektir101.
Maddede sözü geçen özel kanun, her halde,
bugün itibariyle tasarÑsÑ hükümsüz durumda
olsa da yenilenme olasÑlÑÜÑnÑ yüksek gördüÜümüz Kiàisel Verilerin KorunmasÑ Kanunu olsa
gerekir102. Kaynak Þsviçre Borçlar Kanunu’na
da bakÑldÑÜÑnda varÑlan bu kanÑnÑn hatalÑ olmadÑÜÑ anlaàÑlÑr. Þsviçre Borçlar Kanunu’nun 328b
maddesinin TBK m. 419/II hükmünün karàÑlÑÜÑ
olan cümlesinde uygulanacak kanun, Federal
Veri Koruma Kanunu olarak açÑk àekilde belirtilmiàtir.
Bu noktada altÑ çizilerek belirtilmesi gereken husus, Kiàisel Verilerin KorunmasÑ Kanunu
TasarÑsÑnÑn yasalaàmasÑ halinde dahi TBK m.
419 düzenlemesinin iàçiye iliàkin kiàisel verilerin iàlenmesi hususunda özel hüküm niteliÜini
taàÑyacaÜÑdÑr. Ne var ki, maddenin anlatÑmÑ bu
konuda duraksama yaratacak niteliktedir. GörüleceÜi üzere, maddenin ilk fÑkrasÑ iàçiye iliàkin kiàisel verilerin iàlenmesine özgü ölçütleri
belirledikten sonra ikinci fÑkra özel kanun hükümlerinin saklÑ olduÜu kuralÑnÑ getirmektedir.
Bu anlatÑm, maddeyi yorumlamak konumunda
olan kiài ya da mercii, kiàisel verilerin korunmasÑ konusundaki çÑkartÑlacak bir kanunun hükümlerinin TBK m. 419’a göre öncelikle uygulanacaÜÑ yanÑlsamasÑna düàürebilir.
YasalaàmasÑ halinde, Kiàisel Verilerin KorunmasÑ Kanunu’nun, Medeni Kanun ve Türk
Borçlar Kanunu’nun kiàiliÜi koruyan genel hükümleri (Örn.: MK m. 23-25; BK m. 49; TBK
m. 58) karàÑsÑnda yine kiàilik deÜerlerinden biri
olan kiàisel veriler konusunda özel kanun niteliÜi taàÑyacaÜÑ açÑktÑr. Ancak tüm kiàilerin deÜil
iàçinin kiàisel verilerinin iàlenmesi konusunda
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düzenleme getiren TBK m. 419/I hükmü, Kiàisel Verilerin KorunmasÑ Kanunu karàÑsÑnda dahi
özel hüküm niteliÜindedir. AnÑmsatalÑm: “Bazen genel nitelikli bir kanun içindeki bir hüküm ‘özel’; özel nitelikli bir kanun içerisindeki
bir hüküm ise ‘genel’ olabilir”103.
Kaynak Þsviçre Borçlar Kanunu m. 328 b incelendiÜinde madde metninin bu tartÑàmalara
yer vermeyecek àekilde yazÑldÑÜÑ görülür. Þàverenin, iàçiye ait kiàisel verileri, ancak söz konusu veri iàçinin iàine uygunluÜuyla ilgili veya
ià sözleàmesinin ifasÑ için gerekli olduÜu ölçüde iàleyebileceÜini belirten ilk cümleden sonra
gelen ve TBK m. 419/II’ye denk düàen ikinci
cümle “Bundan baàka104 19 Haziran 1992 tarihli Federal Veri Koruma Kanunu hükümleri
uygulanÑr.” àeklindedir. TBK m. 419/II hükmünün de bu àekilde anlaàÑlmasÑ gerekir.
TBK m. 419 düzenlemesinin özel hüküm
olma niteliÜi bu àekilde ortaya konduktan sonra beraberinde gelen sonuç, iàverenin iàçiye
iliàkin kiàisel verileri sadece birinci fÑkrada belirtilen iki ölçütten en az birinin varlÑÜÑ halinde
iàleyebileceÜidir105. TBK m. 419/I hükmünün
lafzÑ da buna iàaret etmektedir: “Þàveren, iàçiye
ait kiàisel verileri, ancak iàçinin iàe yatkÑnlÑÜÑyla
ilgili veya hizmet sözleàmesinin ifasÑ için zorunlu olduÜu ölçüde kullanabilir.” FarklÑ yorum,
madde metnindeki “ancak” sözcüÜünü göz
ardÑ etmek anlamÑna gelecektir. Madde gerekçesinde “kiàisel verilerin iàlenmesi konusunda
iàçinin korunmasÑna yönelik sÑnÑrlamalar getirmek” àeklinde ortaya konan normun amacÑnÑ
esas alan yorum da bizi bu sonuca götürecektir.
Bu noktada birinci fÑkrada sÑralanan iki ölçütün içeriÜinin belirlenmesi önem arz eder. Ne
var ki söz konusu belirlemenin yapÑlmasÑ kolay
deÜildir106. KanÑmÑzca her iki ölçütün içeriÜinin
belirlenmesinde dar yorumdan kaçÑnÑlmasÑ gerekir. YukarÑda üzerinde durduÜumuz hukuka
uygunluk nedenlerinin bazÑlarÑnÑn, bu ölçütlerin dar yorumlanmasÑyla devre dÑàÑ bÑrakÑlmasÑ
ià iliàkisinde ciddi sorunlar yaàanmasÑna neden
olacaktÑr. Dar yorum halinde, örneÜin iàçinin
yerleàim yeri adresinin hizmet sözleàmesinin
ifasÑyla ilintisi bulunmadÑÜÑ, pekala iddia edilebilir.
Söz konusu iki nedenin içeriÜiyle ilgili gö134

rüàlerimizi aktarmadan önce metindeki “kullanmak” sözcüÜünün sorun yaratabilecek nitelikte
olduÜuna iàaret etmek gerekmektedir. 2005 tasarÑsÑndaki “Þàveren … iàçiye ait kiàisel verileri
… iàleyebilir” àeklindeki anlatÑm, yasalaàan metinde “Þàveren, iàçiye ait kiàisel verileri … kullanabilir” àeklini almÑàtÑr. Veri koruma hukukuna
özgü bir deyim olan “veri iàleme”, yukarÑda da
açÑklandÑÜÑ üzere verinin toplanmasÑ (elde edilmesi), kaydedilmesi, sÑnÑflanmasÑ, depolanmasÑ,
kullanÑlmasÑ, deÜiàtirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açÑklanmasÑ, üçüncü kiàilere aktarÑlmasÑ,
bloke edilmesi, silinmesi ve yok edilmesi eylemlerinin tümünü kapsayan bir kavramdÑr.
“Kullanmak” sözcüÜü ise verinin elde edilmesi
eylemini kapsayÑp kapsamadÑÜÑ noktasÑndan
baàlayarak tartÑàmaya yol açacak niteliktedir
ve “iàlemeye” göre daha dar kapsamlÑ olduÜu
açÑktÑr. KanÑmÑzca bu konuda izlenmesi gereken en isabetli yol Türk Borçlar Kanunu’nun
yürürlüÜü öncesinde bu noktada deÜiàikliÜe
gitmektir. Bu yapÑlmadÑÜÑ takdirde dahi madde metnindeki “kullanmak” sözcüÜünün, lafza
baÜlÑ kalÑnmayarak “iàlemek” olarak anlaàÑlmasÑ
yerinde olur107. Aksi halde ià iliàkisinin her iki
tarafÑ için de sÑkÑntÑlÑ durumlar ortaya çÑkabilir. ÖrneÜin “kullanmanÑn” elde etme aàamasÑnÑ
kapsamadÑÜÑ iddiasÑyla verinin elde edilme aàamasÑnda veri koruma hukuku hükümlerinden
kaçmak isteyen iàverenler bulunabileceÜi gibi;
benzer bir argümanla verinin baàkalarÑna aktarÑlamayacaÜÑnÑ veya deÜiàtirilemeyeceÜini iddia
etmek de pekala olasÑ hale gelecektir.
TBK m. 419/I uyarÑnca iàveren maddede belirtilen iki ölçütten en az birinin varlÑÜÑ halinde
iàçiye iliàkin kiàisel verileri iàleyebilecektir. Bu
ölçütlerden ilki iàverenin iàçiye ait kiàisel verileri, ancak iàçinin iàe yatkÑnlÑÜÑyla ilgili olduÜu
ölçüde iàleyebilecek olmasÑdÑr. KanÑmÑzca “iàe
yatkÑnlÑkla” kastedilen iàe uygunluk, yeterlilik,
iàteki kapasite, yetenek ve beceridir. DolayÑsÑyla, iàveren iàçinin verimi ve performansÑyla ilgili
verileri iàleyebilecektir108. Bu yapÑlÑrken verinin
ve veri iàleme yönteminin taàÑmasÑ gereken nitelikler ve Veri Koruma Hukukuna özgü hak,
yükümlülük ve sÑnÑrlamalara uyulmak zorundadÑr. ÖrneÜin iàçinin performansÑ veya kapasitesi
hakkÑnda kanÑ içeren verilerin, adil ve düzgün
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bir deÜerlendirmeye dayanmasÑ ve haklarÑna
saldÑrÑ oluàturacak tarzda ortaya konmamasÑ
gereÜi [COE R (89) 2 m. 5.3] akÑldan çÑkartÑlmamalÑdÑr. Veriye ulaàma, düzeltilmesini veya silinmesini talep hakkÑ kapsamÑnda performans
deÜerlendirme rapor sonuçlarÑ gibi kanÑ içeren
kiàisel verilerin deÜiàtirilmesinin fiziki olarak
güçlük arz ettiÜi durumlarda dahi iàçinin söz
konusu veri hakkÑndaki görüàünün veriye eklenmesi gerekecektir. (ILO DP Code para. 11.
12). YukarÑda açÑklandÑÜÑ üzere, iàçiler hakkÑnda hukuki sonuç doÜuran kararlarÑn alÑnma
sürecinde, performans deÜerlendirilmesinde
kullanÑlan otomatik veri iàleme yöntemi sonuçlarÑ tek dayanak olarak kullanÑlamaz109.
Þàçiye iliàkin kiàisel verilerin iàlenmesine olanak veren ikinci ölçüt ià sözleàmesinin
ifasÑ için zorunluluk bulunmasÑdÑr. Bu ölçüt,
yukarÑda hukuka uygunluk nedenleri baàlÑÜÑ
altÑnda ilgili kiàinin taraf olduÜu bir sözleàmenin kurulmasÑ, edimlerinin yerine getirilmesi
ve devamÑ için gereklilik àeklinde açÑklanan
hukuka uygunluk nedeni ile özdeàtir110. Þàverenin bu sÑfatla iàçiye iliàkin kiàisel verileri
iàlemesini gerektiren yasal yükümlülüklerin111
de, ià sözleàmesinin ifasÑ için zorunluluk ölçütü kapsamÑnda deÜerlendirileceÜi kanÑmÑzca
tartÑàmasÑzÑdÑr112.
Bu ölçütün, ià iliàkisi bakÑmÑndan deÜerlendirilmesinde, sözleàme hükümlerinin, hemen
her zaman, iàveren tarafÑndan tek taraflÑ belirlenmekte olduÜu gerçeÜi, göz önünde bulundurulmalÑdÑr113. Giderek, iàverenin iàleyeceÜi
verinin, doÜrudan iàçinin istihdamÑyla ilgili olmasÑ gerektiÜi üzerinde durulur114. BazÑ devletlerdeki denetim makamlarÑnÑn aldÑÜÑ kararlarda, ià baàvurusu sÑrasÑnda baàvuranlarÑn sosyal
güvenlik numaralarÑnÑn toplanmasÑ, iàlenme
amacÑnÑ aàan bir uygulama olarak algÑlanmaktadÑr. Bu tür veriler, ancak baàvuranlar arasÑndan baàarÑlÑ olanlardan/iàe alÑnanlardan istenebilir115. Veri toplanma aàamasÑnda dayanÑlan
istihdamla ilgili amaç dÑàÑnda yine istihdamla
ilgili baàka bir amaç için kullanÑlacaksa, yanlÑà
yorumlanmasÑnÑ engelleyecek gerekli önlemler alÑnmalÑ ve orijinal amaçla baÜdaàmayacak
tarzda kullanÑlmamalÑdÑr [COE R(89)2 m. 6.2;
KVKK Tsr. m. 5 (1) b]. Þàçinin kendisinden is-
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tenen bilginin kapsamÑnÑ yanlÑà anlamÑà ve bu
nedenle, istenenden baàka veriler saÜlamÑà olmasÑ halinde, bunlar iàveren tarafÑndan kullanÑlmamalÑdÑr (ILO DP Code para. 6.9).
TBK m. 419 düzenlemesi, yukarÑda belirtilen hukuka uygunluk nedenlerinden üstün yarar ve iàçinin rÑzasÑnÑn ià iliàkisindeki uygulama
alanÑnÑ oldukça daraltmÑà bulunmaktadÑr. Bunlar ancak ià sözleàmesinin ifasÑyla iliàkilendirilebildikleri oranda hukuka uygunluk nedeni
olabilirler. Þàveren tarafÑndan iàlenmek istenen
veri, ià görme edimiyle iliàkilendirilemiyorsa,
iàçinin açÑk rÑzasÑyla dahi iàlenemez. Aksi halde, TBK m. 419 madde metnindeki “ancak”
sözcüÜü, anlamsÑzlaàÑr. KaldÑ ki, kiàilik deÜerlerine müdahale eden iàveren uygulamalarÑna
verdiÜi rÑza bakÑmÑndan ià iliàkilerinin büyük
çoÜunluÜunda var olan ekonomik baÜÑmlÑlÑk
nedeniyle iàçinin gerçekten özgür iradesiyle
hareket edip etmediÜi noktasÑndaki kuàku116,
yine de iàlenecek veriyi tartÑàmalÑ hale getirebilir. Bu nedenle önerilen, iàçinin rÑzasÑndan
öte, dayanÑlabilecek diÜer hukuka uygunluk
nedenlerinin öncelikle araàtÑrÑlmasÑdÑr117.
Þàçinin iàe yatkÑnlÑÜÑyla ilgililik veya hizmet
sözleàmesinin ifasÑ için zorunluluk ölçütleriyle iliàkilendirilebilen bir hukuka uygunluk
nedenine dayanan veri iàleme uygulamasÑnÑn,
ölçülülük, verinin tamlÑÜÑ ve doÜruluÜu, depolanma süresi, veri hakkÑnda iàçinin bilgilendirilmesi, veriye ulaàma ve düzeltme hakkÑ ve
verinin gizliliÜinin korunmasÑ baÜlamÑnda ayrÑca deÜerlendirmeye tabi tutulmasÑ gerektiÜini
önemle bir kez daha anÑmsatalÑm.
Son olarak, Kiàisel Verilerin KorunmasÑ
Kanunu’nun, en geç Türk Borçlar Kanunu’nun
yürürlüÜe gireceÜi 1 Temmuz 2012 itibariyle
yürürlükte olmasÑnÑn önemine iàaret etmek
isteriz. Böylece TBK m. 419 düzenlemesinin
içeriÜinin belirlenmesi görece kolaylaàacaktÑr.
Kiàisel Verilerin KorunmasÑ Kanunu’nun söz
konusu tarihte yürürlüÜe girmemià olmasÑ halinde ise, yaàanmasÑ olasÑ kaotik durumun önlenmesi baÜlamÑnda burada ortaya koymaya
çalÑàtÑÜÑmÑz evrensel kural, ilke ve ölçütlerin
dikkate alÑnarak iàçiye iliàkin kiàisel verilerin
iàlenmesi, AY m. 20/III hükmünün yatay etkisinin118 bir gereÜi olarak algÑlanmalÑdÑr.
135

ARALIK ’11

SßCßL
lizce metni için Bkz.: OECD Guidelines on the Protection
of Privacy and Transborder Flows of Personal Data http://
www.oecd.org/(26.11.2011).
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YEN Ï YAYINLAR
Prof. Dr. Nuri Çelik tarafÑndan hazÑrlanan “¾À Hukuku Dersleri” adlÑ
eserin yenilenmià 24. basÑsÑ Ekim 2011’de yayÑmlanmÑàtÑr.
1968 yÑlÑnda ilki yayÑmlanan “Þà Hukuku Dersleri”, bireysel ve toplu ià
hukuku mevzuatÑ yanÑnda, yargÑ kararlarÑnÑ ve bilimsel yayÑnlarÑ da yansÑtmaktadÑr. ÖÜrencilere yarar saÜlama amacÑnÑn yanÑ sÑra ià hukuku ile ilgili
çevrelere de fayda saÜlayacak olan bu eserde, uygulama sorunlarÑ ele alÑnarak deÜerlendirilmiàtir.
DeÜiàik alanlardaki fakülte, yüksekokul ve bölüm öÜrencilerinin farklÑ
ders programlarÑ göz önüne alÑnarak, bazÑ yerler büyük puntolu olarak
gösterilmiàtir.
2011 yÑlÑnda ià hukukunu ilgilendiren üç temel kanun çÑkarÑlmÑàtÑr. Bunlar 6100 sayÑlÑ Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 6098 sayÑlÑ Türk Borçlar Kanunu ve 6102 sayÑlÑ Türk Ticaret Kanunu’dur. Eserde, mevcut uygulamayÑ henüz etkilemeyen ve
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüÜe girecek olan 6098 ve 6102 sayÑlÑ Kanunlarla ilgili açÑklama ve
yayÑnlara yer verilmezken, mevcut uygulamayÑ etkileyen ve 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüÜe giren
6100 sayÑlÑ Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ilgili deÜiàikliklere yer verilmiàtir. Eserde 2010 ve 2011
yÑllarÑnda Þà Kanunu’nda deÜiàiklikler yapan 6009 ve 6111 sayÑlÑ Kanunlarla ilgili esaslar da iàlenmià
bulunmaktadÑr.
Eserin birinci kÑsmÑnda genel bilgiler, ikinci kÑsmÑnda bireysel ià hukuku ve üçüncü kÑsmÑnda ise
toplu ià hukuku konularÑ birçok bölüm ve alt baàlÑk halinde ayrÑntÑlÑ àekilde incelenmiàtir.

Yrd. Doç. Dr. Zeki Okur tarafÑndan hazÑrlanan “¾À Hukuku’nda Elektronik Gözetleme” adlÑ eser, Ekim 2011 tarihinde yayÑmlanmÑàtÑr.
Bu eserde, iàverenin denetim hakkÑnÑ kullanÑrken günümüzdeki teknolojik geliàmelerden faydalanmasÑna baÜlÑ olarak, iàveren ile iàçi arasÑnda
çÑkan menfaat çatÑàmasÑnda, çatÑàan menfaatler arasÑnda bir dengenin bulunmasÑ için çözüm önerileri bulunmaya çalÑàÑlmÑàtÑr.
Eser üç bölüm ve çalÑàmanÑn genel deÜerlendirmesinin yapÑldÑÜÑ sonuç
bölümünden oluàmaktadÑr. Eserin ilk bölümünde genel olarak denetim,
iàverenin denetim hakkÑ kapsamÑnda elektronik gözetleme uygulamasÑnda
ortaya çÑkan hukuki sorunlar, iàverenin denetim hakkÑnÑn hukuki dayanaklarÑ, iàverenin denetim hakkÑnÑn sÑnÑrlarÑ ve elektronik gözetleme uygulamasÑnÑn hukuki koàullarÑ ele alÑnmÑàtÑr.
Þkinci bölüm, elektronik gözetleme sistemlerinin hukuken deÜerlendirmesi baàlÑÜÑ altÑnda elektronik biometrik girià kontrol sistemleri, kamera ile gözetleme, iàyeri dÑàÑnda elektronik yer belirleme sistemleri (GPS) ve elektronik iletiàimin gözetlenmesi alt baàlÑklarÑnÑ taàÑmaktadÑr. Söz konusu
sistemlerin hukuki deÜerlendirmesi yapÑlÑrken, sistemlerin tanÑmlanmasÑ, gözetleme uygulamasÑnÑn
iàçi üzerindeki kiàilik haklarÑ ihlâlinin yoÜunluÜu ve söz konusu uygulama için iàverenin haklÑ menfaatleri bakÑmÑndan inceleme yapÑlmÑàtÑr.
Üçüncü bölüm denetim hakkÑnÑn uygulanmasÑnda hukuka aykÑrÑlÑklarÑn sonuçlarÑ baàlÑÜÑnÑ taàÑmakta ve eser, yazarÑn sonuç niteliÜinde deÜerlendirmesi ile sona ermektedir.

