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Kişisel Verilerin Korunması Hukukunda Hukuka Uygunluk Halleri
Prof. Dr. Murat Develioğlu
Özet
Bilindiği üzere, çağa adını veren bilgisayarların kullanımındaki karşı konulmaz artışın bir
sonucu olarak, “kişisel veriler” olarak adlandırılan bilgilerin toplanması, depolanması ve
paylaşılması önemli boyutlara ulaşmıştır. Birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de, kişilik
hakkının bir görünümü olarak kabul edilen kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın
gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen
gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel veriler, ancak bu Kanun’da ve diğer
kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. Kişisel verilerin anılan usul ve
esaslara uygun olmaksızın işlenmesi kanuna aykırıdır ve bu halde hukukî, idarî veya cezaî
birtakım yaptırımlar gündeme gelir.
Durum bu olmakla beraber, kişisel verilerin işlenmesindeki hukuka aykırılığı ortadan
kaldıran birtakım durumlar vardır ki, bunlara “Hukuka Uygunluk Halleri” denir. Bu sunumda,
hukuka uygunluk halleri ile ilgili genel bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kişisel verilerin işlenmesi, hukuka aykırılık, yaptırım, hukuka uygunluk
halleri
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Reasons for Justification in Data Protection Law
Prof. Dr. Murat Develioğlu
Abstract
As known, as a result of irresistible increase in the use of computers, collection, storage
and share of information called “personal data” have reached significant magnitude. As in many
jurisdictions, processing of personal data, which is accepted as a perspective of personal right
in Turkey. The Turkish Data Protection Code was enacted and put into force on 7th April 2016.
The Code is aiming to protect the fundamental rights and freedoms of persons and to regulate
obligations of natural persons and legal entities processing personal data and its procedure and
principles.
By operation of the Turkish Data Protection Code, personal data shall be processed in
accordance with procedure and principles provided by the Code and other relevant legislations.
It is illegal to process personal data contrary to procedure and principles. In any illegal case,
legal, administrative and criminal sanctions are imposed.
There are several situations that eliminate the illegality of processing personal data.
They are called “Reasons for Justification”. In the presentation, the aim is to give general
information regarding reasons for compliance with law.
Keywords: Processing personal data, illegality, sanctions, reasons for justification
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Büyük Veri Bağlamında Yapay Öğrenme: Düzenleyici Yaklaşımlar Neden
Sadece Şeffaflık Ve Veri Koruma Açısından Yeterli Değildir?
Prof. Dr. Anton Vedder
Özet
Ne veri koruması ne de şeffaflık, büyük veri bağlamında yapay öğrenmenin sosyal
zorluklarının büyük bir kısmına etkili cevaplardır. Veri koruma yeterli değildir, çünkü büyük
veride yapay öğrenmenin girdi ve çıktı verilerinin, Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) gibi ilgili
mevzuatta tanımlanan tanıma göre kişisel veriler olarak nitelendirilmeleri gerekmediği gibi,
insanları tartışmalı yollarla etkilemesi için insanlarla ilgili de olması gerekmez. Şeffaflık başka bir
nedenden dolayı eksik kalmaktadır. Teknik ve kavramsal boyutlardan kaynaklanan bu opaklık,
büyük veri bağlamında yapay öğrenme ile ilgili etik ve hukuki sorunların çözümünde temel bir
problem olmasına rağmen (Vedder, Naudts, 2017; Burrell, 2016; Kroll et al., 2017), tartışmaların
sadece en başında bir rolü olabilir. Gerçek anlamda bir tetkik yapılması için, muhtemel
sorunların dile getirilmesi ve çözümü için daha geniş bir normatif çerçeve (etik veya yasal)
gereklidir. Veri koruma ve şeffaflığın yeterli olmadığı sorunlar nelerdir?
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Machine Learning in a Big Data Context: Why Regulatory Approaches
Merely in Terms of Transparency and Data Protection are not Enough?
Prof. Dr. Anton Vedder
Abstract
Neither data protection nor transparency are effective answers to large part of the social
challenges of Machine Learning in a Big Data context (MLBD). Data protection is not enough,
because input and output data of MLBD need not qualify as personal data according to the
definition stipulated in relevant legislation such as the General Data Protection Regulation
(GDPR), nor do they have to be about human beings at all, in order to affect humans in
questionable ways. Transparency falls short for another reason. Although the opacity due to
technical and contextual dimensions is a basic problem for the solution of ethical and legal
problems concerning MLBD (Vedder, Naudts, 2017; Burrell, 2016; Kroll et al., 2017),
transparency can only play a role at the very first start of the deliberations. For the actual
observation, articulation and solution of possible problems a broader normative framework
(ethical or legal) is needed. What are the problems for which data protection and transparency
do not suffice?
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Vergi Hukukunda Kişisel Bilgilerin Korunması
Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Özet
Günümüz dünyasının üzerinde en fazla durulan alanlarından biri olan ve hukuk süreçlerinin neredeyse
tamamını etkileyen kişisel verilerin korunması aslında gelişen bilişim dünyasını yansıtmaktadır. Yakın gelecekte
hukuk süreçlerinin aktörleri veri koruma fikriyle hareket etmek zorundadırlar. Vergilendirme süreci içerisinde
doğal olarak yer alan devlet, mükellefler ile ilgili olarak elde ettiği bilgiler sebebiyle bu sorunun tam içinde yer
almaktadır. En önemli problem veri koruma alanının sınırları olduğundan her türlü önlemin devlet tarafından
alınması kaçınılmazdır.
Vergilendirme konusunda hem ulusal hem de uluslararası bölümler söz konusu olduğundan kapsam olarak
bilgi değişimi anlaşmalarının, vergi mahremiyeti kavramının, mükellef haklarının, anayasa ve uluslararası
düzenlemelerin, yargı kararlarının, ilgili kanunların ve bazı bağlantılı konu ve kavramların da dikkate alınması
gerekmektedir. Bu noktada, yine de, vergilerle ilgili kişisel veri ve bunların sınırları ile ne şekilde korunacağı konusu
çok sayıda problemi de beraberinde getirmektedir.
Vergi sistemimizde bu konu ile doğrudan bağlantılı olan düzenleme vergi mahremiyetidir. Vergi Usul
Kanunu’nun 5, 6 ve 362 maddeleri bu konuyla ilgilidir. Vergi mahremiyeti kavramı sadece kişilerin vergi konularını
değil, şahsi bilgilerini de düzenlemektedir. 5. maddeye göre kapsama mükellef veya mükellefle ilgili kişilerin
şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine ilişkin bilgiler
de girmektedir. Bu nedenle konunun kapsamı ticari sırlara uzanabilmekte, 362. madde gereğince ceza kanunu
kapsamında ceza verilebilmektedir. Bu madde kapsamı dışındaki hallerde ise Kişisel Verilerin Korunması kanunu
devreye girebilmektedir.
Bunların yanında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve bilgi değişimi anlaşmaları çerçevesinde
kişisel bilgiler uluslararası alana gönderilebilmekte, bu durum da birçok uluslararası hukuki sorunu beraberinde
getirmektedir. Bu nedenle kişisel verilerin korunmasını hem ulusal hem de uluslararası alanda düşünmek, koruma
mekanizmaları ve alınacak önlemleri diğer ülkelerle uyumlu olacak şekilde işletmek gerekmektedir. Sistemin eksik
yönlerinin tespiti ve düzeltilmesi bu nedenle çok önemlidir. Çalışmada bu eksiklikler ve alınabilecek önlemler
üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Vergi Hukuku, Vergi Mahremiyeti, Mükellef Hakları, Bilgi Değişimi Anlaşmaları
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Protection of Personal Data in Tax Law
Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Abstract
The protection of personal data, which is one of the most studied areas of today's world and affects almost
all of the legal processes, actually reflects the developing world of information. In the near future, actors of legal
processes must act with the idea of data protection. The State which is naturally involved in the taxation process
is in the midst of this problem due to the information it obtains about the taxpayers. The most important problem
is the limits of the data protection area and it is inevitable that all measures are taken by the state.
Since both national and international departments are concerned with taxation, it is necessary to take
into account information exchange agreements, tax privacy, taxpayer rights, constitutional and international
regulations, judicial decisions, related acts and some related subjects and concepts. At this point, however, the
personal data on taxation and how it will be protected by its boundaries brings with it a myriad of problems.
The regulation that is directly linked to this subject in our tax system is tax privacy. Articles 5, 6 and 362
of the Tax Procedure Act relate to this issue. The concept of tax privacy not only regulates the tax issues of
taxpayers but also their personal information. Information regarding to personal, treatment and account status,
works, businesses, fortunes or occupations of the taxpayers or people related to taxpayers is also included within
article 5. Therefore, the scope of the subject may extend to trade secrets, and may be penalized under the penal
act pursuant to article 362 of the Tax Procedure Act. In cases other than the scope of this article, the Personal
Data Protection Act may be put into effect.
Besides, personal information can be sent to the international arena in the framework of double taxation
agreements and information exchange agreements, which causes many international legal problems. For this
reason, it is necessary to think about the protection of personal data both nationally and internationally, the
protection mechanisms and the measures to be taken in compliance with other countries. It is therefore
important to identify and correct the deficiencies of the system. This study will focus on these problems and
possible solutions.

Keywords: Tax Law, Tax Privacy, Taxpayer Rights, Information Exchange Agreements
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AB Genel Veri Koruma Tüzüğü: Geleceğe Dayanıklı Düzenleyici Çerçeve
Prof. Dr. Lilian Mitrou
Özet
2016 yılında Genel Veri Koruma Tüzüğü, bilgi gizliliğinin korunması konusunda Avrupa’da ve dünyada yeni
bir sayfa açtı.
Veri Koruma Direktifinde (1995) yapılan basit bir değişiklikten fazlası ve düzenleyici yaklaşımdaki değişmeden azı
olarak tüzük, insanların temel haklarını ve verileri üzerinde kontrol olanağı sağlarken teknolojik ve sosyoekonomik değişikliklerle bir orta yol tutmaya çalışır. Genel Veri Koruma Tüzüğünde, veri işlemede kullanılan
teknoloji değil düzenlenen alana etkileri, karşı karşıya kalınan temel haklara etkisi ve onlar hakkındaki riskler
vurgulanır. Ortaya çıkan temel soru - Genel Veri Koruma Tüzüğünün uygulamasında çıkan zorluklar konusunda da
- bu reformun büyük veri analizleri ve yapay zekâ bağlamında ortaya çıkan dijital devrin zorluklarının üstesinden
yeterince gelip gelemeyeceğidir.
Bu tebliğ; internete ilişkin bazı meselelere odaklanarak yeni veri koruma yapısı ve onun arka planı ve
amaçları hakkında genel bakış verecektir. Bu sebeple, biz genişlemiş malzemelere ilişkin hükümleri ve tüzüğün
bölgesel kapsamını ve uygulamasında ortaya çıkabilecek sorunları tartışacağız. Vurgulanan bir diğer husus rıza ve
AB yasa koyucusunun onu veri işleme ve kişisel verileri koruma hakkının temel manifestosuna bir hukuki zemin
olarak teşvik etmeyi denemesidir. Yeni çerçeveyi sunup değerlendirdiğimizde şu sonuca varıyoruz ki, tasarımdan
itibaren veri koruması ya da veri koruma etki değerlendirmesi gibi inovatif düzenleyici unsurların bir araya
gelmesiyle ortaya çıkan değişiklikler veri koruma hukukunun devamlılığı ve olgunlaşmasında önemli birer
gelişmedir. Ayrıca karşılaşılan teknolojik zorluklara cevap olup riskleri azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Genel Veri Koruma Tüzüğü, büyük verilerin incelenmesi, yapay zeka, tasarımdan
itibaren veri koruması, veri koruma etki değerlendirmesi.
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GDPR: A Future-Proof Regulatory Framework?
Prof. Dr. Lilian Mitrou
Abstract
In 2016, the General Data Protection Regulation has opened a new chapter for the protection of informational
privacy in Europe and worldwide. More than a simple revision of the Data Protection Directive (1995) and less
than a regulatory paradigm shift, the Regulation attempts to keep path with technological and socio-economic
changes while guaranteeing the persons’ fundamental rights and enabling the control over their data. . In the
GDPR emphasis was put not on the technology used for data processing but on the effects to be regulated, on
the risks and impacts on fundamental rights that are to be faced. A main question that arises - also with regard
to the difficulties of the implementation of GDPR - is whether this reform deals adequately with the challenges
of the digital era, including those that arise in the context of big data analytics and artificial intelligence.
The paper will give overview of the new data protection framework, its background and goals, focusing on
some issues that are Internet relevant. In this respect, we discuss the provisions regarding the extended material
and territorial scope of the Regulation and the implementation issues that may arise. Addressed is also the
consent and the way the European legislator tries to foster it as a legal ground of data processing and core
manifestation of the right to protection of personal data. By presenting and assessing the new framework we
conclude that the changes introduced in combination with innovative regulatory elements, such as privacy/data
protection by design or data protection impact assessments, constitute an important improvement in the
sustaining and maturing of data protection law and may serve to respond to face technological challenges and
mitigate risks.

Keywords: GDPR, privacy, big data analytics, artificial intelligence, privacy by design, data protection impact
assessment
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GDPR, Direktif ve KVKK Bağlamında Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
Doç. Dr. Murat Volkan Dülger
Özet
Son yıllardaki düzenlemeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KKVK”) yürürlüğe
girmesiyle Türkiye’deki kişisel verilerin korunması hukuku açısından yeni bir sayfa açılmıştır. Bağımsız idari otorite
niteliğindeki Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun (“Kurum”) faaliyete geçmesi ve yargı organlarının bu
alandaki ivme kazanan kararları karşısında hem kamu hem de özel sektörde bu hukuk alanına ilişkin bilgi ve öngörü
ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Bu sebeple KKVK’nın mehaz düzenlemesi olan 95/46/EC numaralı mülga Kişisel
Verilerin Korunması Direktifi (“Direktif”) ile 2018 yılında yürürlüğe giren ve Avrupa Birliği ülkelerinin iç hukukunda
doğrudan uygulama alanı bulan 2016/679/EU numaralı Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (“GDPR”) incelenmesi
önem arz etmektedir.
Kişisel verilerin korunması hakkına ilişkin temel felsefe Direktif ile oluşturulan kişisel verilerin korunması
hukukunun düzenlemelerinde ve uygulamalarında görülmektedir. AB ülkelerindeki farklı uygulamaların yıllar
içinde yarattığı sorunlar ve bu sorunların aşılması için GDPR ile getirilen yeni düzenlemeler bu felsefenin güncel
durumunu ortaya koymaktadır. Bu felsefi temel Türk hukukundaki düzenlemeler ve uygulamalar ile karşılaştırıldığı
takdirde veri koruma hukukunun Türkiye’deki serüvenine ilişkin bir öngörüde bulunulabilir. Ayrıca hukuk tekniği
açısından bilhassa veri işleme, anonimleştirme, yurtdışında ve yurtiçinde veri aktarımın gereklilikleri, kişisel veri
üzerindeki tasarruflarda yer alan süjelerin hak ve yükümlülükleri, Kurum kararları ile oluşturulan güncel durum
bu üçlü düzenlemenin karşılaştırılması yoluyla değerlendirilmelidir. Bu açıdan Türk hukukundaki güncel duruma
getirilen eleştiriler de son derece önemlidir. Bu eleştiriler anılan başlıklar altında kişisel verilerin korunması
hukuku açısından karşılaştırmalı şekilde değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kişisel verilerin korunması, kişisel veriler, KKVK, Direktif, GDPR, Avrupa Birliği hukuku,
kişisel verilerin işlenmesi
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Data Protection Law in Turkey in the context of GDPR, Directive and Turkish Data
Protection Code
Assoc. Prof. Dr. Murat Volkan Dülger
Abstract
Regulations in recent years and the Turkish Data Protection Code (No. 6698) have opened a new chapter
for the protection of personal data in Turkey. After Personal Data Protection Agency starting as an independent
autonomous authority and in the face of judicial bodies having passed verdicts at that area, public and private
sectors’ need to information and foresight about personal data protection law has increased day by day.
Therefore, it is important to analyze the former Personal Data Protection Directive (No. 95/46/EC) which is the
main source of Turkish Data Protection Code, and the GDPR (No. 2016/679/EU) which has come into force in
2018 and directly applicable in domestic laws of EU countries.

Fundamental philosophy of right to personal data protection is seen in personal data protection law
regulations created by the Directive and implementation of it. Problems caused by different implementations in
European countries over the years and the regulations brought by the GDPR to solve these problems show upto-date philosophy. If this philosophic ground is compared with regulations and implementations in Turkish Law,
the adventure of data protection law in Turkey can be foreseen. Data processing, data anonymization,
requirements of data transfer inside and outside of Turkey, rights and obligations of personal data subjects and
current configuration occurs by Personal Data Protection Agency decisions should be evaluated by comparing
these three regulations particularly. In this respect, criticizing the current situation in Turkish law is really
important. This criticism will be comparatively evaluated under said titles in the scope of personal data protection
law.
Keywords: Protection of personal data, personal data, Turkish Data Protection Code, Directive, GDPR,
European Union Law, processing of personal data
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Kişisel Verilerin Korunmasından Kaynaklanan Hakların
Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması
Dr. Öğr. Üyesi Gül Doğan
Özet

Kişisel verilerin korunması konusu olan menfaatler, kişilik hakları kapsamında yer alırlar. Bu nedenle, kişisel
verilerin korunmasından kaynaklanan hakların ihlal edilmesi durumunda zarar görenler,TMK m. 25 hükmüne
dayanarak talepte bulunabileceklerdir. Nitekim, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) m. 14/III, kişilik hakları
ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat talep etme hakkını açıkça saklı tutmuştur.
Kişisel verileri hukuka aykırı olarak işlenen kişi, TMK. m. 25 uyarınca saldırıya son verilmesi, saldırı
tehlikesinin önlenmesi, saldırının hukuka aykırılığının tespiti, maddi ve manevi tazminat davası ve vekaletsiz iş
görmeden kaynaklanan menfaat devri taleplerinde bulunabilir. TMK m. 25/II gereği davacı, hükmün
duyurulmasını talep edebileceğinden, özellikle üçüncü kişilerin işlenen bir verinin gerçekliğine güvenmeleri
böylece engellenmiş olacaktır.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda, hizmet sözleşmelerine yönelik olarak kişisel verilerin korunmasına
ilişkin TBK m. 419 hükmü de, iş hukuku ile doğrudan ilişkisi göz önünde tutularak incelenerektir. Zira, iş sözleşmesi
sürerken çeşitli nedenlerle işçinin kişisel verileri toplayabilmesi mümkün olup, bu hususta KVKK’da da yer alan
düzenlemeler ele alınacaktır.
Elektonik Ticaret Hukuku’nda kişisel verilerin korunması da, üzerinde durulması gereken bir başka
hususdur. Bu bağlamda, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmelik
hükümleri, kişisel verilerin korunması kapsamında genel hatlarıyla incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Kişisel veri, tespit davası, durdurma, önleme, vekaletsiz iş görme
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Protection of Rights, Arising From Protection Of Personal Data, Pursuant to
Provisions of Private Law
Dr. Gül Doğan
Abstract
Advantages that are subject of personal data protection, are in the scope of personal rights. For this
reason, people who suffered from a circumstance that is caused by breach of rights regarding personal data
protection will be able to demand based on article 25 of Turkish Civil Code. Hence, Article 14/III of the Personal
Data Protection Code, clearly reserved the right to demand compensation based on general provisions, for
people whose personal rights have been violated.
One, whose personal data have been processed illegally may demand termination of attack, prevention
of attack threats, determination of illegality of the attack, pecuniary and non-pecuniary damages and transfer of
advantages caused by acting without authority; pursuant to Article 25 of the Turkish Civil Code. Since by operation
of Article 25/II of Turkish Civil Code, because plaintiff may demand the provision to be announced, it is prevented
for third parties to trust a processed data’s actuality.
Article 419 of Turkish Code of Obligations numbered 6098 which is about personal data protection for
contract of employment will be considered with keeping their direct relation with labor law. Yet it is possible for
an employee to collect personal data for some reason while the contract of employment is still remaining and so
on this matter, the regulations of Personal Data Protection Code will be discussed.
Protection of personal data in Electronic Commercial Law is also a question of interest. By this context,
Code numbered 6563 regarding Regulation of Electronic Commerce and relavant provisions of regulations will
be analyzed in general terms within the scope of protection of personal data.
Keywords: Personal data, declatory lawsuit, suspension, prevention, acting without authority
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Belçika Örneğinde Hasta Hakları Düzenlemesi Çerçevesinde Kişisel Verilerin
Korunması Uygulaması
Dr. Öğr. Üyesi Kutluhan Bozkurt
Özet

Halen yürürlükte olan Hasta Hakları Yasası 22 Ağustos 2002 tarihinde Belçika’da kabul edilmiştir. Bu yasa
ile 2002 tarihine kadar Belçika’da var olan farklı düzenlemeler, idari uygulamalar ve mahkeme kararları da dikkate
alarak yeni bir anlayış oluşturulmuştur. Yasa kapsamında Hasta Hakları için yeni ve işlevsel bir hukuk mantığı ve
yaklaşımıyla bir hukuki standart oluşturulmuştur. Belirtmek gerekir ki bu yasa uluslararası hukuk düzenlemesi olan
Oviedo Konvansiyonundan bazı farklıklar içerir. Belçika’daki Hasta Hakları Yasası özel bir düzenlemeyi ayrıca
içermektedir: “Özel Hayatın Korunması” Bu düzenlemeye göre öncelikli olarak hastanın yalnız kalma hakkı
bulunmaktadır. Hastanın onayı istisna olmak üzere, hastanın yanında bulunması gereken profesyonel kişiler ki bu
tanımlamaya uzmanlar- doktor, hemşire, ebe, intörn doktor dahildir, dışında hastanın yanında kimsenin olmaması
gerekmektedir. Hastanın sağlığı ile ilgili bilgiler 3. kişilere verilemez. Ancak yasada düzenlenmiş olma koşuluyla
veya kamu sağlığını-güvenliğini ilgilendiren önemli veya acil bir durum var ise veya başkalarının hak, özgürlük ve
sağlıklarını koruma amacıyla –örneğin salgın veya bulaşıcı hastalık riskinin bulunduğu durumlarda- istisnai olarak
bilgiler verilebilmektedir. Yasa hiçbir şekilde hastanın izni ve onayı olmaksızın fotoğrafı, görüntüsü veya kamera
kayıtlarının üçüncü kişiler veya görevli ve yetkili sağlık personeli tarafından paylaşılmasına izin vermez. Ayrıca,
Hasta Hakları Düzenlemesinin haricinde, Kişisel Verilerin ve Özel Hayatın Koruma Yasası da bu durumda dikkate
alınmak durumundadır. Hastanın izni ve onayı olmadan herhangi bir görüntüsü, sesi, fotoğrafı hastane personeli
tarafından paylaşılırsa, bu durumda Tıbbi Meslek Uzmanlarının meslek sırlarını ifşa suçunun koşulları da ayrıca
oluşmuş olmaktadır. Sonuç itibariyle öncelikle Hasta Hakları Yasası, Kişisel Verilerin ve Özel Hayatın Korunması ve
nihayetinde Tıbbi Meslek Uzmanların Mesleki Sorumluluk Yasasını ihlal durumları oluşacaktır. İlave olarak; Belçika
Ceza Yasasında meslek sırrını ifşa suçu da açıkça düzenlemiştir. Belçika Medeni Yasasından dolayı, zarar gören
hastanın maddi ve manevi tazminat isteme hakkı da bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Belçika Hasta Hakları, Özel Hayatın Korunması, Kişisel Verilerin İhlali, Meslek Sırrını ifşa,
Hasta Hakları Kapsamında Kişisel Verilerin İhlali Halinde Yaptırımlar, Oviedo Konvansiyonu.
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Application of the Protection of Personal Data in the Framework of Patient Rights
Regulation in Belgium
Dr. Kutluhan Bozkurt
Abstract
On 22 August 2002, the Law on Patient Rights, which is still in force, was adopted in Belgium. With this
law, a new understanding established taking the different regulations, administrative practices and court
decisions into account that existed in Belgium until 2002. With this law, a legal standard has been established
with a new and functional legal logic and approach for Patient Rights. It should be noticed that this law contains
some differences comparing from the Oviedo Convention, which is an international law regulation. The Law on
Patients' Rights in Belgium also includes a special part/arrangement on "Protection of Private Life". According to
this arrangement, the patient has the right to be alone. Except the professionals described as specialist doctors,
nurses, midwifes, intern doctors, the patient must not be accompanied by someone else with the exception of
the patient's (own)consent. Information about the patient's health cannot be given or shared with the third
persons/parties. However, exclusively on condition that it is regulated by law, or if there is a serious or urgent
situation involving public health-safety, or where protection of the rights, liberties and health of others is neededfor example in the case of an epidemic or infectious disease risk- this information may be shared with others. The
law does not permit the sharing of photographs, images or camera recordings by third parties or officials and
authorized health personnel without the permission and approval of the patient in any way. Also, in addition to
the Patient Rights Regulation, the Act on the Protection of Personal Data and the Private Life must be taken into
account. If any images, sounds, and photographs are shared by the hospital staff without the patient's consent
and approval, then the conditions for the disclosure of the professional secrets of the Medical Professionals are
also fulfilled. As a consequence, there will firstly be violation of the Law on Patients' Rights, the Protection of
Personal Data and Private Life, and ultimately the Law on Professional Responsibility of Medical Professionals. In
addition, The Belgian Criminal Authority has clearly organized the crime of disclosure of the profession secret.
Due to the Belgian Civil Code, the injured patient also has the right to ask compensation for material and moral
damages which he has suffered from.
Keywords: Patient Rights in Belgium, Protection of Private Life, Violation of Personal Data, Disclosure of
Occupational Secrets, Sanctions in the Event of Violation of Personal Data in Patients' Rights, Oviedo Convention.
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Rekabet Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması
Dr. Öğr. Üyesi Dominik Braun
Özet
Kişisel verilerin korunması kurumu, rekabet hukuku alanında giderek önem kazanmaktadır. Özellikle
Almanya’da görülmekte olan Facebook davası, bu kuruma kamuoyunun yoğun ilgisini çekmiştir. Aralık 2017’de
sonuçlanan ön hukuki inceleme aşamasında Alman Federal Rekabet Kurumu (Bundeskartellamt – FCO),
Facebook’u, kişisel verilerin korunması hukuku bakımından hukuka aykırı hizmet şartlarını kullanarak, sosyal ağ
piyasasındaki hâkim konumunu kötüye kullanmakla suçlamıştır. FCO, Facebook'un, üçüncü kişi internet sitelerini
kullanarak elde ettiği her tür veriyi sınırsız bir şekilde toplamasına ve kullanıcının Facebook hesabıyla
birleştirmesine izin veren sosyal ağ hizmet koşulundan bu şekilde faydalanmasını, hâkim konumunu kötüye
kullandığı şeklinde değerlendirmektedir. Dava hâlâ devam etmektedir. Şu aşamada Facebook, iddialara cevap
verme, faaliyetlerini gerekçelendirme veya bunlara ilişkin olası çözüm önerileri sunma imkânına sahiptir.
Ne var ki, kişisel verilerin korunması sadece hâkim konumun kötüye kullanılması durumunda gündeme
gelmemektedir. Birleşmenin denetlenmesine ilişkin Goodle/Double Click davasında Amerikan Federal Ticaret
Komisyonu yetkilisi Pamela Jones Harbour’un karşı oyunda şirketlerin aynı zamanda “mahremiyetin korunması ve
ilgili fiyatla ilgili olmayan konularda” da eşit şartlarda rekabet etmesi gerektiği belirtilmiştir. İki kuruluşun aynı
piyasada aktif şekilde faaliyet gösterdiği durumlar, mahremiyet açısından rekabete engel teşkil edebilir. Dahası,
şirketlerin kişisel verileri koruma politikaları hukuka aykırı bir uyumlu eylem teşkil edebilir. Kişisel verilerin
korunması seviyesi, potansiyel müşteriler için bir satın alma kriteri olabileceğinden, örneğin, iki rakip teknoloji
hizmetleri veya bilişim ürünleri sunarken veri koruma seviyesinde eşgüdümlü hareket ederse, bu durum hukuka
aykırı bir rekabet kısıtlaması oluşturabilecektir.
Mevzuattaki gelişmeler ile ilgili olarak son dönemde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR),
rekabet davalarının değerlendirilmesini etkileyebilecek potansiyele sahiptir. Yeni bir hak olarak “kişisel verilerin
taşınabilirliği” hakkı, ilgili kişiye, daha önceden vermiş olduğu kişisel veriyi başka bir veri sorumlusuna aktarma
imkânı vermektedir. Bu hak müşterilerin platform değiştirmesine veya diğer veri toplayan servis sağlayıcılarına
ilişkin var olan (gerek uygulamadaki gerekse psikolojik) engelleri azaltmaktadır. Bu durum piyasadaki (gelecekteki)
hâkim durumun kötüye kullanılmasını ve birleşmelerin denetlenmesi davalarını incelerken dikkate alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kişisel verilerin korunması, rekabet hukuku, mahremiyet açısından rekabet, hâkim
durumun kötüye kullanılması, kişisel veri koruma seviyesinde işbirliği
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Antitrust Law and Data Protection
Dr. Dominik Braun
Abstract
Data protection plays an increasing role also in antitrust law. In particular, the German Facebook case has
drawn significant public attention to this issue. In its preliminary legal assessment concluded in December 2017,
the German Federal Cartel Office (Bundeskartellamt – FCO) accused Facebook of having abused its dominant
position on the market for social networks by introducing terms of service which are unlawful under data
protection law. The FCO holds the view that Facebook is abusing its dominant position by making the use of its
social network conditional on being allowed to limitlessly amass every kind of data generated by using third-party
websites and merge it with the user's Facebook account. The case is still pending. Facebook now has the
opportunity to comment on the allegations and provide justification for its conduct or offer possible solutions.
Data protection, however, is not only relevant in abuse of dominance cases. In the merger control case
Google/Double Click, Commissioner Pamela Jones Harbour of the US Federal Trade Commission suggested in her
dissenting statement that companies might also compete on “privacy protections or related non-price
dimensions”. Privacy competition can be significantly impeded when two entities active on the same product
market merge. Furthermore, companies’ data protection policies can also be the object of illegal concerted
practices. As the level of data protection can be a relevant purchasing criterion for potential customers, it would
constitute an illegal competition restraint if, for instance, two competitors coordinated the level of data
protection when offering technology services or IT-products.
As regards regulatory developments, the recently introduced General Data Protection Regulation bears
the potential to influence the assessment of antitrust cases. The new “right to data portability” grants data
subjects the right to transmit previously provided data to another controller. This right lowers existing (practical
and psychological) barriers for customers to switch platforms or other data collecting service providers. This is
an aspect to be considered when examining a (future) dominant market position in abuse of dominance cases
and merger control cases.
Keywords: Data protection, antitrust law, privacy competition, abuse of dominance, collusion on data
protection levels
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İşçilerin İşyerinde Video Kamera Aracılığıyla İzlenmesinin Kişisel Verilerin Korunması
Hakkı ve Genel Kişilik Hakkı Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Cihan Avcı Braun
Özet
İşverenler işçilerin sözleşmeye uygun olarak çalıştığını ve hizmet kalitesini kontrol amacıyla bazı önlemler
almaya yetkilidirler. İşyerinin ve burada çalışan işçilerin işveren tarafından video kamera aracılığıyla izlenmesi ve
davranışlarının kayıt altına alınması, ülkemizde sıkça karşılaştığımız önlemlerden biri halini almıştır.
Kişisel veri sayılan bu kayıtların, kişisel verilerin korunması hakkını ihlâl etmemesi için hukuka uygunluk
sebeplerinden birinin bulunması şarttır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), hukuka uygunluk
sebeplerinin başında, verisi işlenecek kişinin açık rızasını saymıştır (KVKK m. 5/f.1). Açık rızanın da özgür iradeyle
verilmiş olması gerekmektedir (KVKK m. 3/b.a). Bu kapsamda, mehaz düzenleme olan 95/46/EC sayılı Direktifin,
bu direktifin Federal Almanya Cumhuriyeti’nde iç hukuka aktarılması amacıyla çıkarılan Federal Veri Koruma
Kanununun (Bundesdatenschutzgesetz) ve 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren 2016/679 sayılı Avrupa
Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğünün yorumunda baskın görüş, işçi-işveren ilişkisi çerçevesinde işçinin kişisel
verilerinin işlenmesi için verdiği rızanın özgür iradeyle verilmiş olmasının mümkün olmadığını savunmaktadır. Bu
bağlamda işçilerin işyerinin video kamera ile izlenmesine rıza göstermiş olmaları durumunda böyle bir rızanın
Türk hukukunda geçerli olup olmayacağı tartışılacaktır.
İlgilinin açık rızası bulunmasa da KVKK m. 5/f.2’de sayılan diğer hukuka uygunluk sebeplerinin bulunması
durumunda da kamera kaydı ile kişisel verilerin işlenmesi mümkün olabilecektir. Uygulamada video kamera ile
yapılan izlemelerin bir kısmı hem ses hem görüntü kaydı yaparken, büyük bir kısmı sadece görüntü kaydı
yapmakta, diğer bir kısmı ise herhangi bir kayıt yapmaksızın sadece görüntüleme yapmaktadır. Bunların dışında
bir de yanıltıcı nitelikli video kameralar bulunmaktadır. Bunlar ne izleme ne de kayıt yapmakta, fakat üçüncü
kişiler yanıltıcı video kameraların izleme ve kayıt işlevine sahip olmadığını bilmemektedirler. Son olarak
uygulamada gizli kamera ile işçilerin izlendiği ve bu görüntülerin kayıt altına alındığı hallere de rastlanmaktadır.
Çalışmamızda hangi hallerde diğer hukuka uygunluk sebeplerinin veri işlemeyi meşru kılacağı ele alınacak,
yukarıda saydığımız her bir durum kişisel verilerin korunması ve genel kişilik hakkı çerçevesinde
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kişisel verilerin korunması, kişilik hakkı, işçilerin video kamerayla izlenmesi, işçinin
rızası, hukuka uygunluk sebepleri
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Video Surveillance of Employees at Work in The Light of The Right of Data Protection
and The General Right of Personality
Dr. Cihan Avcı Braun
Abstract
Employers are competent to take certain measures in order to ensure that their employees fulfill their
contractual obligations and to ensure the quality of services provided. Video surveillance of both – the
workplace and the employee through the employer and recording the employee’s behavior have become a
common measure of precaution.
To prevent violations of the right of data protection, the aforementioned recording of personal data
must be justified. Amongst others, the Turkish Data Protection Code (DPC) mentions explicit consent as the first
reason for justification (DPC, Art. 5 para. 1). Explicit consent must be freely given (DPC, Art. 3 lit. a). However,
according to the prevailing opinion with regard to (i) Directive 95/46/EC – which has been autonomously
transferred into the DPC by the Turkish legislator – (ii) the German Federal Data Protection Code
(Bundesdatenschutzgesetz) – implementing said Directive into German law – and (iii) the EU General Data
Protection Regulation – applied from 25.05.2018 and numbered 2016/679 – the employee’s consent to process
his or her personal data cannot be deemed as freely given in the context of an employee-employer
relationship. Against this background, the legal validity of the employee’s consent to video surveillance at work
under Turkish law will be discussed.
Even in the absence of the data subject’s explicit consent, processing personal data through video
recording may be lawful if another reason for justification laid down in Article 5 para. 2 DPC is fulfilled. In
practice, some surveillance systems record both – the audio track and the video track, whereas most systems
do only record the video track; other systems only provide for a screening functionality without any recording.
Apart from such systems, there are also deceptive video cameras. These cameras do not actually record or
monitor, but third parties are not aware of this fact. Finally, there are situations in which employees are
monitored through hidden video cameras and the employees’ video footages are recorded secretly. In our
study, we will analyze in which of the aforementioned situations data processing may be justified with which
reason for justification; aforementioned situations will also be assessed in the light of the right of data
protection and the general right of personality.
Keywords: Data protection, right of personality, video surveillance, consent of employee, reasons for
justification
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Bir Anayasal Hak Olarak Unutulma Hakkı
Dr. Öğr. Üyesi Tevfik Sönmez Küçük
Özet
XXI. yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmeler, klasik anayasa hukuku öğretisine yabancı birçok kurumun
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu noktada temel hak ve özgürlükler bağlamında belirtilmesi gereken en
önemli kavramlardan birini, unutulma hakkı teşkil eder. Kapsamı üzerinde öğretide henüz tam olarak uzlaşma
sağlanmamış ve diğer insan hakları gibi sürekli bir değişim ve gelişime açık olan unutulma hakkı, dijital ortamda
yer alan kişisel veri niteliğindeki haberlerin silinmesinin veya bu verilerin yayından kaldırılmamakla birlikte arama
motorlarında gerçekleştirilen arama sonuçlarından kaldırılmasının istenmesi şeklinde tanımlanabilir. Söz konusu
hak, kişilerin kendi verileri üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilmesi, geçmişin engeline takılmadan geleceğini
planlayabilmesi ve kişisel verilerin kişi aleyhinde kullanılmasının önlenmesi amacına hizmet eder. Unutulma
hakkının hukuki mahiyeti tahlil edildiğinde ise bu hakkın insan onuru, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin
korunması gibi temel haklarla ilişkili olduğu fark edilir. Hatta öğretide bir adım daha ileriye gidilmiş ve unutulma
hakkının müstakil bir hak olarak tanınması gerektiği dahi öne sürülmüştür.
Burada üzerinde durulması gereken en önemli husus, hangi hukuki niteliğe sahip olursa olsun bu hakkın
başka hak ve özgürlükler ile çatışma hâlinde olduğudur. Gerçekten, kişisel veri niteliği taşıyan bir haberi veya
arama motorundan bu haberin bağlantısını kaldırmak hem haberi yapanın ifade ve basın özgürlüğüne hem de
habere ulaşmak isteyen üçüncü kişilerin bilgi edime hakkına bir müdahaledir. İşte bu çatışma hak ve özgürlüklerin
birinden diğeri lehine vazgeçerek değil, bunlar arasında optimal ve adil bir denge kurularak çözülmelidir. Böylece,
unutulma hakkının gerçekleştirilmesine ilişkin her talep kabul edilmeyecek, internet ortamında hukuka uygun bir
şekilde işlenmiş ve yayınlanmış kişisel veriler, geçersiz, eksik, ilgisiz veya daha sonra ilgisiz hâle gelmiş ya da
güncelliğini kaybetmişse, bu hak uygulanacaktır. Bu çerçevede kişisel verinin kamusal hayatta üstlendiği işlev,
toplumun veriye ilgisi ve bu verinin öğrenilmesindeki toplumsal yarar gibi esaslar öncelikle incelenmeli; unutulma
hakkının kapsamı, hukuki niteliği ve diğer haklarla çatışması sorununun nasıl çözüme kavuşturulacağı kapsamlı
olarak ortaya konmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Unutulma Hakkı, Kişisel Verilerin Korunması, İfade ve Basın Özgürlüğü, Bilgi Edinme
Hakkı, Hak ve Özgürlüklerin Çatışması.
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Right to be Forgotten as a Constitutional Right
Dr. Tevfik Sönmez Küçük
Abstract
Many institutions which are not familiar to classical constitutional law arose by technologic developments
in 21st century. The right to be forgotten constitutes one of the most important concepts within the context of
fundamental rights and freedoms. The right to be forgotten may be defined as the request of deletion of personal
data or removal of search results from the search engines on digital platforms while there is no consensus in
doctrine on the scope of this right and it is open for improvement alike other human rights. Respective right
serves for the individuals to control their data freely, to plan their future without having an obstacle regarding to
past experiences and to prevent using personal data to the detriment of the owner of such data. Legal
characteristic of the right to be forgotten is associated with the fundamental rights such as the individual’s
dignity, right of privacy and the protection of personal data. In doctrine, it has been gone further and asserted
that the right to be forgotten shall be recognised as a separate right.
The most important aspect here is that this right is in conflict with other rights and freedoms regardless
of its legal characteristic. Indeed, removal of a news item or the link of that news item from the search engines
is an intervention to both the journalist’s freedom of expression and freedom of press and the third person’s
right to be informed who would like to achieve respective data. This conflict shall be resolved by founding an
optimal and equitable balance between the conflicting rights instead of abandoning one of the conflicting rights
for the benefit of another. In this way, not every request for the deletion or removal of personal data will be
accepted; but personal data which are legally processed and published may fall within the scope of the right to
be forgotten on condition that regarding data is invalid, missing, irrelevant or became irrelevant or fell from
favour. The function of data in public life shall be analysed initially; society’s interest to data and society’s utility
in being cognizant of such data, the scope of the right to be forgotten and its legal characteristic and the
resolution for the issue of conflicting rights shall be revealed extensively.
Keywords: The Right to be Forgotten, Protection of Personal Data, Freedom of Expression and Press,
Conflict of Several Rights and Freedoms.
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Verileri Yok Etmeme Suçu
Dr. Öğr. Üyesi Onur Özcan
Özet
Hukuka uygun olarak veya hukuka aykırı olarak elde edilen gerçek kişilere ait kişisel verilerin hukuken yok
edilmesi gerekliliği ortaya çıktığında, bu verileri yok etmekle yükümlü olan kişilerin bunları yok etmemesi hem
kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal edeceği hem de kamunun kişisel verilerin korunmasıyla ilgili güvenini
zedeleyeceği açıktır. Bu suçun faili kamu görevlisi de olabilir belirli bir meslek veya sanat sahibi olan kişi de olabilir,
ancak bu haliyle suç tipi, hukuken verileri yok etmekle yükümlü olanlarca işlenebildiğinden özgü bir suç tipi olarak
karşımıza çıkacaktır. Bu suçun mağduru ise hiç kuşkusuz yok edilmesi gereken verilerin sahibi olan gerçek kişidir.
Söz konusu suç tipi gerçek ihmali bir suç tipidir. Var olan bir verinin yok edilmesi söz konusu olduğu için söz konusu
verinin ne kadar süre tutulmasının hukuka uygun olacağı, hangi sürenin sonunda verinin hala elde
bulundurulmasının ise suç olacağının genel, soyut, objektif niteliği haiz hukuk metinlerinde belirlenmiş olması
şarttır. Yok etme, verinin maddi varlığının geri getirilemeyecek şekilde ortadan kaldırılması anlamına
geleceğinden, bazı verilerin sistemden çıkarılmış olmasına rağmen geri getirilme olasılığının teknik olarak mevcut
olduğu durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği tartışılmalıdır. Bu suçun kasten veya olası kastla işlemesi
mümkün görünmekle birlikte, yok etmeme fiilleri bakımından uygulayıcının karşısına çıkacak en büyük sorun, fiilin
dikkatsizlik ve özensizlikten, özellikle de iş yoğunluğundan, işlendiği şeklinde ileri sürülebilecek olan suç
savunmalarıdır. Aynı şekilde yok edilen kişisel verinin bir yerdeki sistemden çıkarılması, bu sistemden söz konusu
bilgiyi önceden almış olan yasal başka sistemlerden de çıkarılması anlamına gelmemektedir. Bu haliyle söz konusu
düzenlemenin sistemler arasında eşgüdümü nasıl sağlayacağı şüphelidir. Aynı şekilde sistemde yok edilen kişisel
verinin bir örneğinin kopyalanması suretiyle başka bir ortamda saklanması halinde yok etmeme fiilinin hukuken
gerçekleşip gerçekleşmediği de tartışılmalıdır. İlgilinin rızası bu suç tipinde geçersizdir. Suçun konusunun Ceza
Muhakemesi Kanunu’na göre sistemden yok edilmesi gereken veri olması hali, bu suç tipinde nitelikli bir unsur
sayılmış olmasına rağmen, burada sadece kanunun isminin zikredilmiş olması, suçla ilişkili şekilde elde edilen
ancak Ceza Muhakemesi Kanuna göre toplanmayan kişisel veriler bakımından sorun teşkil edecek bir husus olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kişisel veri, kişisel verilerin korunması, verileri yok etmeme suçu, ihmali suç, ceza
hukuku
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Crime of Failure to Destroy Personal Data
Dr. Onur Özcan
Abstract
When there is an obligation to destroy natural persons’ personal data which is collected lawfully or
unlawfully, failure of perpetrator who is responsible to destroy such data violates the right of privacy and public
trust regarding data protection. The perpetrator can be any kind of public official, or person who has a specific
profession or talent. However, such offence can be committed only by specific persons who are responsible for
destruction of personal data. Therefore, this offence is categorized as specific-perpetrator crime. The victim is a
person whose personal data shall be destroyed. Additionally, the action entails omission in terms of criminal law
concept. Furthermore, storage limits regarding period of holding the data should be regulated under regulations
in force. Such regulation marks off whether such storage entails an omission which constitutes the offense.
Destruction of personal data means that it cannot be restored in concrete. It should be discussed that how the
actions should be taken if there are any technical possibility to restore the destroyed data. The offence can be
committed with direct intent or eventual intent; however, there is a significant question related to offender’s
defense on that the action is taken due to carelessness, lack of attention, and particular workload. At the same
time, destruction of personal data in a system does not mean that it is destroyed in any other systems connected
to the main system. There is a doubt regarding coordination between database systems. Similarly, a copy of
personal data that is stored in a different system, is another controversial issue to assess whether such offence
is committed. Moreover, the concept of consent is not accepted as legal justification regarding such offence. As
to another aspect of the offence, failure to destroy personal data which has to be annihilated from any virtual or
actual system as per the Turkish Criminal Procedure Code is accepted as an aggravating reason. However, such
concept may give raise to a challenging question of when personal data is collected through other regulations
regardless to the Turkish Criminal Procedure Code.
Keywords: Personal data, data protection, crime of failure to destroy data, offence of omission, criminal
law
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Türk Hukukunda Kişisel Verileri İşleyenin
Veri Sorumlusunun Talimatlarına Uygun Davranma Borcu
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Tekben
Özet
Kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken ilke ve kurallar, 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanununda düzenlenmektedir. “Veri sorumlusu” ile “veri işleyen” arasında akdedilen
ve 6698 sayılı Kanunda detayları düzenlenmeyen kişisel verileri işleme sözleşmesinde, veri işleyenin asli edim
borcunu veri sorumlusunun menfaatine ve iradesine uygun şekilde kişisel verileri işlemesi oluşturmaktadır. Kişisel
verileri işleme sözleşmesi, iş görme borcu doğuran, rızai ve atipik bir sözleşme olup, veri işleyenin sonuç borcu
altında olması dışında çoğunlukla vekâlet sözleşmesinin özelliklerini taşımaktadır. Söz konusu karma sözleşmeye,
TBK m. 502/II hükmünün bir gereği olarak da, vekâlet sözleşmesine ilişkin hükümlerin uygulanması söz konusu
olacaktır. Veri sorumlusunun, sözleşme kurulduktan sonra, veri işlemenin gayesini, kapsamını ve koşullarını
belirleyerek veri işleyene buna uygun bir şekilde işleme yapmasını ilettiği irade açıklamaları, bu ilişkide talimat
olarak kabul edilmelidir. Esasen veri işleme sözleşmesinde tüm koşullar ve ayrıntılar belirlenmişse talimata gerek
duyulmayabilir ancak veri sorumlusu, veri işleyene amaca elverişli, hukuka ve ahlaka aykırı olmayan bir talimat
yöneltmiş ise, veri işleyenin bu talimata uyma borcu (TBK m. 505) söz konusu olur. Veri işleyen, veri sorumlusunun
talimatlarına uyarak veri işleme eylemini gerçekleştirdiği zaman, sözleşmeden doğan asli borcunu gereği gibi ifa
etmiş sayılır. Amaca elverişli bir talimata uyma borcuna aykırılık ise, veri işleyenin tazminat sorumluluğuna yol
açar. Amaca elverişli olmayan talimatlar söz konusu ise, veri işleyenin ne şekilde davranması gerektiği, talimatların
içeriği, yöneltilecek talimatların sayısal ve zamansal bir sınırının olup olmadığı, veri işleyenin talimatlara uymaması
halinde sorumluluğu ve istisnaları, talimata uyma borcunun veri işleyenin sözleşmeden doğan diğer borçlarıyla
ilişkisi de bu çalışmada ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Veri sorumlusu, veri işleyen, kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verileri işleme sözleşmesi,
karma sözleşme, vekâlet sözleşmesi, talimat, vekilin talimata uyma borcu
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Obligation of The Data Processor to Behave According to The Directions of The Data
Controller Under Turkish Law
Dr. Tuğçe Tekben
Abstract
The principals and laws in order to process the personal data is regulated under the Turkish Data
Protection Code numbered 6698 which has been entered into force in 2016. In the contract regarding processing
personal data signed between “Data Controller” and “Data Processor” which has no detailed regulations in the
law numbered 6698, the primary obligation of the data processor consists of processing personal data according
with the benefit and intention of the data controller. Contract regarding processing personal data is a contract
which creates an obligation to act and which is consensual and atypical and generally contains the characteristics
of the mandate contract except the circumstances where the data processor is under an obligation which involves
creating a conclusion. For this mentioned mixed contract pursuant to article 502/II of the Turkish Obligation Code
(“TOC”), provisions regarding the mandate contract is going to be applied. The declaration of intent of the data
controller where data controller determines the purpose, scope and conditions after the contract is signed and
where data controller states data processor to process in accordance with these, have to be considered as a
direction in this legal relationship. In fact, if all the conditions and details in a data contract has been identified,
instruction might not be necessary but if data controller gives an instruction to data processor which is
appropriate to purpose, not against law and good morals in that case the data processor has an obligation (TOC
m. 505) to follow the instruction. When data processor executes the processing action in conformity with the
data controller’s instructions, data processor is considered as she/he fulfilled the primary contractual obligation
properly. A breach of an obligation to follow an instruction which is appropriate to the purpose, causes
compensation liability for data processor. In this study the subjects including how data processor should act, the
context of the instructions, whether there is a quantitative and time limit for the directed instructions, liability of
the data processor in the event of failing to follow the instructions and it’s exceptions, the relationship between
obligation to follow the instruction and other obligations of the data processor arises from contract; will be
examined.
Keywords: Data controller, data processor, processing personal data, contract regarding processing
personal data, mixed contract, mandate contract, instruction, obligation of the acting to follow instruction
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Kişisel Verilerin Noterler Aracılığıyla Korunması
Dr. Thomas Raff
Özet
Noterlerin meslek sırları genellikle kendilerine başvuranların kişisel verilerinin korunması ile beraber
ilerler. Kural olarak noterler müvekkillerinin kişisel verilerini üçüncü kişilere karşı işleyemezler ancak bazen veri
işlenmesi noter senedi hazırlamak ve işleme koymak gibi hukuki görevlerin yapılması için gerekli olabilir. Sonuç
olarak, noterler kişisel verileri çeşitli işlev ve görevleri ile korur. Noterlerin sahip oldukları kişisel verileri nasıl
saklaması ve koruması gerektiğini ve noterlerin bu bilgilerin belirli kısmını hangi şartlar altında açıklamaya yetkili
olduklarını detaylı şekilde açıklayan bir kanun vardır. 2016/679 numaralı Tüzük, kişisel verilerin saklanması ve
korunmasına dair noterlik uygulamalarına dair en önemli düzenleme gibi görünmektedir.

Buna rağmen, bir tarafta meslek sırları ve gizlilik varken diğer tarafta AB Hukukunun veri sahibine tanıdığı
bazı haklar vardır ve bunlar arasında bir çatışma bulunur. AB hukuku; şeffaf bilgi hakkını, kişisel veriye erişimi,
kişisel veriyi düzeltme ve yok etmeyi ve kişisel verinin işlenmesine karşı çıkabilmeyi içeren öngörmektedir. Ancak,
mesleki sırlar şeffaflık ilkesine ve veri sahibinin merakına üstün gelmektedir. Örneğin, hiçbir hak sahibi kendisinin
kişisel verisini içerse bile başkalarının vasiyetnamesine erişmemelidir. Böyle bir durum vasiyetname sahibinin
çıkarlarıyla fazlasıyla çelişir.
Anahtar Kelimeler: 2016/679 numaralı Tüzük, kişisel verilerin noterler tarafından korunması, meslek sırları
ve veri sahibinin mutlak hakları arasındaki çatışma
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Protection of Personal Data By Civil Law Notaries
Dr. Thomas Raff
Abstract

Professional secrecy of civil law notaries usually goes hand in hand with the protection of personal data
of persons taking recourse to notaries. In general, notaries are not allowed to process personal data of their
clients to third persons unless the processing is necessary for them to fulfil their legal tasks, i.e. in order to prepare
notarial deeds and to put them into effect. In a consequence, civil law notaries protect personal data by their
very function and tasks. There is detailed written law on how the notary has to store and to protect personal data
which he processes, and under which circumstances he is allowed to disclose some of those data. It seems to me
that Regulation No. 2016/679/EU most of all formalises the preexisting notarial practice of storage and protection
of personal data.
Nevertheless, there is a certain tension between professional secrecy and confidentiality on the one hand
and certain rights of the data subject conferred on him by EU law on the other hand. EU law namely foresees
rights to transparent information, access to personal data, rectification and erasure of personal data, and rights
to object to processing personal data. However, professional secrecy regularly prevails over the transparency
principle and the curiosity of data subjects. For example, no claimant should have access to other persons’ last
wills containing personal data of that claimant. That would strongly contradict the testator’s interests.
Keywords: Regulation 679/2016, data protection by notaries, conflict between professional secrecy and
certain rights of data subjects
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AB Genel Veri Koruma Tüzüğü ile Alman Hukukuna Aktarılan Kara Paranın Aklanması
ve Terörün Finansmanın Önlenmesi Regülasyonları Arasındaki Çatışma
Dr. Alexander Belz
Özet
Son yıllarda, iki kilit alanda hukuki gelişmeler gözlenmekte: 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü (GDPR)
gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunması hakkını güçlendirdi. Aynı zamanda, 2015/849 sayılı Avrupa Birliği
Direktifi, finans kuruluşları ve finans sektörü dışındaki birçok ilgili için kara para aklamasının önlenmesinde daha
güçlü uyum yükümlülüklerinin üye devletler tarafından koyulmasını gerektirmektedir. Anılan Direktif Almanya’da
26 Haziran 2017 tarihli değişiklik ile Kara Paranın Aklanması Kanunu’na aktarılmıştır. GDPR kişisel verilerin
toplanmasını ve işlenmesini azaltmayı amaçlarken kara paranın aklanmasını önleme düzenlemeleri yükümlü
kişilere kendileri tarafından elde edilen kişisel verilere dayanan kara para aklama ve terörün finansmanı risklerini
tespit etme ve değerlendirme koşulu getirmektedir. Bu yükümlülük altındaki kişilerin risk değerlendirmelerini
belgelendirmesi, güncel tutulması ve bu belgelere yetkili makamlarca ulaşılabilir olması zorunludur. Her iki
düzenlemenin getirdiği yükümlülüklerin çatıştığı açıktır. Haliyle anılan çatışmanın belirlenmesi ve arasında bir
uyum çalışması yürütmek gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: GDPR, Kara Paranın Aklanması veya Terörün Finansmanı Amacıyla Finans Sisteminin
Kullanımının Önlenmesi Hakkında Direktif, yükümlülüklerin çatışması
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Conflicts between GDPR and Regulations Preventing Money Laundering and Terrorist
Financing as Transposed into German Law
Dr. Alexander Belz
Abstract
During last years, legal developments in two key areas are to observe: Regulation (EU) 2016/679 (GDPR)
strengthened data protection rights of natural persons. At the same time, Directive (EU) 2015/849 required EU
member states to establish stronger compliance obligations preventing money laundering for financial
institutions and a significant number of addressees belonging to non-financial sectors. In Germany, this directive
is transposed into the Money Laundering Act in the amended version as from June 26, 2017. While GDPR is aiming
a minimization of data collection and processing of personal data, anti money laundering regulations require
obliged entities to identify and assess the risks of money laundering and terrorist financing based on personal
data collected by such entities. Obliged entities' risk assessments shall be documented, kept up-to-date and made
available to the relevant competent authorities. Conflicts between obligations resulting from both legal aims are
obvious. Such conflicts need to be identified and harmonized.
Keywords: GDPR, Directive on the Prevention of The Use of The Financial System for The Purposes of
Money Laundering or Terrorist Financing, conflicts
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Önleyici ve Adli Faaliyetlerde Kişisel Verilerin Korunması Direktifi: “Unutulan”
Direktifin GDPR ile Hassas Etkileşimi
Dr. Marc Leiser
Özet
Bu çalışmada Avrupa Birliği(AB) kişisel verilerin korunması hukuku kaynaklı iki tamamlayıcı düzenleme olan AB Genel
Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve Önleyici ve Adli Faaliyetlerde Kişisel Verilerin Korunması Direktifi’nin (Direktif) etkileşimi
incelenecektir. Büyük bir tantana ve medyada yarattığı yoğun gündemle GDPR, 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe girdi. Bununla
eşzamanlı olara AB üye devletlerinin 2016/680 numaralı Önleyici ve Adli Faaliyetlerde Kişisel Verilerin Korunması Direktifi’ni
(Direktif) iç hukuklarına aktarmaları gerekmekteydi. İlgili kişilere kamunun politikalarının içyüzünü görebilme imkanı veren
ve kolluk kuvvetlerini kişisel verilerin işlenmesi noktasında sınırlayan "Unutulan Direktif“ hakkında çok az değerlendirme
yapılmıştır. Direktif, ceza hukuku alanındaki adli faaliyetler kapsamında kişisel verilerin işlenmesi için gereken koşulları ve
bu verilerin AB üye devletleri arasında serbest dolaşımını düzenlemektedir. Anılan Direktif aynı zamanda polis ve cezai
konularda adli çerçevesinde işlenen kişisel verilerin korunması konulu Avrupa Konseyi’nin 2008 tarihli İlke Kararının
(2008/977/JHA) yerine geçmektedir. Kişisel verileri koruma kurumları (tek başına iç hukuka aktarılan ve daha fazla esneklik
sağlayan) Direktif’in, GDPR ile paralel ve "GDPR’ı tamamlayıcı " (bütün üye devletlerin iç hukukunda derhal uygulanabilir)
şekilde anlaşılması gerektiğini önermişlerdir. Direktif kişisel verilerin "önleyici ve adli faaliyetler amaçlar“şu sınırlı hallerde
işlenebileceğini söylemektedir: suçların önlenmesi, soruşturulması, kovuşturulması veya hükmün infazı, koruyucu
faaliyetler, kamuyu ve ulusal güvenliği tehlikeye düşüren hallerin önlenmesi.
GDPR ile Direktif birçok açıdan örtüşmektedir ancak bu iki düzenleme arasında bazı önemli farklılıklar
bulunmaktadır. Her ne kadar Direktif’teki koşullar GDPR kadar katı olmasa da yetkili kurumların kişisel verileri işlerken
hukuka uygun bir dayanak göstermesi gerekmektedir. Birinci İlke altındaki “şeffaflık” koşulu rıza için gereken ölçütleri
düşürmesine rağmen Dördüncü İlke ilgili kişinin sınıflandırılmasını şu şekilde sınıflandırılmasını gerektirmektedir: mağdurlar,
tanıklar, şüpheliler, hükümlüler. Böylesi bir sınıflandırma faydalı olsa da önleyici ve adli faaliyetlerde bulunan kurumlar için
yeni zorluklar yaratmaktadır. Veri sorumlusunun ilgili kişiye karşı yasal yükümlülüklerinde olduğu gibi araştırma niteliğindeki
işlem sırasında ilgili kişinin hakları hızla değişebilecektir. Bir suçla ilgili bilgi kaydedilirken, verilerin bir objektif bir olguya mı
yoksa şahsi değerlendirme/görüşe mi dayandığının belirlenmesi gerekir ve meta verilerin otomatik işleme sistemleri için
kaydedilmesi konusunda veri girişi yükümlülüğü vardır. Sonuç olarak ilgili kurumların bu şekilde artan şeffaf işlem
zorunluluğu sebebiyle Direktif, hak ve özgürlüklerini etkileyebilecek kamu politikaları hakkında Avrupa Birliği vatandaşlarının
bilgi edinebilmesine izin vermektedir. Bu çalışmada tipik bir araştırma niteliğindeki işlem sırasında GDPR ve Direktif
arasındaki etkileşim ve ilgili kişinin dinamik hakları ile veri sorumlusunun yükümlülükleri irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Kişisel verilerin korunması, mahremiyet, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü, Önleyici ve
Adli Faaliyetlerde Kişisel Verilerin Korunması Direktifi, gözetim, suçun önlenmesi, soruşturma

32

The Law Enforcement Directive: The ‘Forgotten’ Directive’s Delicate Interplay
with the GDPR
Dr. Marc Leiser
Abstract
The presentation examines some of the interplay between two complementary arising from EU data protection
laws: the General Data Protection Regulation (GDPR) and the Law Enforcement Directive (LED). Which much fanfare and
incessant media coverage, the GDPR came into force 25 May 2018. Almost simultaneously, Member States were required
to transpose into national law the EU Data Protection Directive 2016/680, also known as the Law Enforcement Directive
(LED). There has been little discussion of the ‘Forgotten Directive’ that empowers data subjects with insights into public
policies that potentially affects rights and freedoms and constrains law enforcement agencies with boundaries for
processing personal data. The LED sets out the requirements for the processing of personal data for criminal law
enforcement purposes, the free movement of such data between Member States and replaces the 2008 Council Framework
Decision (2008/977/JHA) on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation
in criminal matters. Data Protection authorities have advised that the LED (transposed into national law individually,
providing more flexibility) should be read side-by-side in a manner that “complements the GDPR” (immediately enforceable
in all Member States). The LED provides restrictions for processing for “law enforcement purposes”: limiting to prevention,
investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the
safeguarding against and the prevention of threats to public, as opposed to national security.
For the most part the principles in the LED match those in the GDPR, but there are some noticeable differences.
Although the LED’s requirements are not as strict as the GDPR, competent authorities must identify a lawful basis for
processing personal data. ‘Transparency’ requirements under the First Principle reduce standards for consent, while the
Fourth Principle carries a requirement for categorisation of data subjects: victims, witnesses, suspects, and offenders.
Although categorisation may be helpful, it poses a fresh challenge for law enforcement agencies. A data subject’s rights can
now change rapidly and fluidly throughout an investigative event; accordingly, as does the data controller’s legal obligations
to the data subject. When recording information about a crime, there is a requirement to distinguish whether data is fact
or of personal assessment/opinion and there is a logging requirement to record metadata for automated processing
systems. As a consequence, due to the increased transparency requirements for competent authorities, the LED empowers
European citizens with insights into public policies that potentially affect rights and freedoms. The presentation closes with
a discussion of the interplay between the GDPR and the LED in a typical investigative event and critiques the dynamic rights
of data subjects and obligations on data controllers throughout.

Keywords: Data protection, privacy, General Data Protection Regulation, Law Enforcement Directive, surveillance,
crime prevention, investigation.
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AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün Türk şirket ve kuruluşları için olası sonuçları: GVKT
ve Uluslararası Veri Transferinin Bölgesel (-dışı) Uygulaması
Dr. Marian Alexander Arning
Özet
Genel Veri Koruma Tüzüğü (GVKT) 25 Mayıs 2018’de Avrupa Birliği’nde yürürlüğe girdi. O günden itibaren
esasen aynı veri koruma kanunu tüm AB ülkelerinde uygulanmaktadır. Bilhassa GVKT’nin ihlali dünya çapında yıllık
toplam cironun %4’üne veya 20 milyon Avro’ya kadar para cezasına tabi olması sebebiyle GVKT’ye uyum şirket ve
kuruluşlar için oldukça önemlidir. Her şeyden önemli olarak, GVKT, AB’de kişisel verilerin (tüketici ve İK verisi gibi)
şirketler ve kuruluşlar tarafından işlenmesini kontrol etmektedir. Ancak bazı koşullarda GVKT, AB dışındaki
ülkelerdeki (Türkiye gibi) şirket ve kuruluşlar tarafından yapılan veri işlemesine de uygulanmaktadır. Kişisel veri
AB’de bulunan bir şirketin/kuruluşun faaliyetleri kapsamında işlendiğinde, AB’de bulunan kişilere mal ve hizmetler
önerildiğinde veya bu kişilerin davranışları gözlemlendiğinde, özellikle böyle bir durum ortaya çıkabilir. Ancak
GVKT, AB dışındaki ülkelerdeki şirketler/kuruluşlar tarafından işlenen verilere uygulanmasa bile, bu
şirket/kuruluşlar AB’de bulunan şirket/kuruluşlardan veri topladığı/aldığı durumlarda Tüzük bu şirket/kuruluşlara
ilişkin olabilir. Böyle bir durumda ihracat yapan AB şirket/kuruluşları ‘uluslararası veri transferlerini’ GVKT’ye
uygun şekilde korumak için genel olarak bazı önlemler almak zorundadır. Bu önlemler veriyi teslim alan AB dışı
şirket/kuruluşu da etkileyebilir. Bu sunumda bahsedilen arka plana dayanarak, AB dışı şirket/kuruluşlara ilişkin
GVKT’nin bölgesel uygulanması (bölge dışı uygulama) ve uluslararası veri transferi durumunda alınması gereken
önlemler incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: GVKT, GVKT’nin Bölge Dışı Uygulanması, AB’de Kurulum, Pazar Prensibi, Uluslararası
Veri Transferi
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Implications of the EU General Data Protection Regulation for Turkish companies and
entities: (Extra-)Territorial Applicability of the GDPR and International Data Transfers
Dr. Marian Alexander Arning
Abstract

On 25th May 2018 the General Data Protection Regulation (GDPR) took effect across the EU. Since that
day, basically the same data protection law applies in all the EU countries. For companies and entities, it is very
important to comply with the GDPR, especially as violations of the GDPR can be fined up to 4% of the total
worldwide annual turnover or 20 million EUR. First and foremost, the GDPR governs the processing of personal
data (like customer or HR data) by companies and entities in the EU. But under certain conditions the GDPR also
applies to the processing of data by companies/entities in non-EU countries (like Turkey). In particular, this can
be the case, if personal data is processed in the context of the activities of an establishment of the
company/entity in the EU, if goods or services are offered to individuals who are in the EU or if the behaviour of
such individuals is monitored. However, even if the GDPR does not apply to the data processing of
companies/entities in non-EU countries, the GDPR might be relevant for these companies/entities, namely if they
collect/receive personal data from companies/entities located within the EU. In this case, the exporting EU
companies/entities generally have to take certain measures in order to safeguard these “international data
transfers” in accordance with the GDPR. These measures also affect the non-EU companies/entities receiving the
data. Against this background, the territorial applicability of the GDPR especially with respect to non-EU
companies/entities (extra-territorial applicability) as well as measures that have to be taken in case of
international data transfers will be analysed and explained in this presentation.
Keywords: GDPR, (Extra-)Territorial Applicability of the GDPR, Establishment in the EU, Market Principle,
International Data Transfers
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Kişisel Verilerin İnsani Operasyonlar Sırasında İşlenmesi
Dr. Margarite Helena Zoeteweij-Turhan
Özet
Kişisel verilerin korunması bireylerin yaşamlarının, vücut bütünlüğünün ve onurlarının korunmasının
tamamlayıcı parçasını oluşturur. Bu yüzden veri koruma, insani yardım kuruluşları için büyük öneme sahiptir.
İnsani yardım kuruluşları kriz durumlarına karşılık verirken, olması gerektiği gibi, kıt kaynaklarını kullanıp çeşitli
yollarla faaliyetlerini en yüksek seviyeye çıkararak krizden etkilenen kurbanlara ellerini uzatmak için mümkün
olduğunca etkili ve yeterli yardım sağlamaya odaklanırlar. Kriz zamanlarında, veri koruma düzenlemeleri insani
yardım kuruluşlarının krizlere ilk cevap anlarında onların hızlarını düşüren bir yükümlülük olarak görülebilir. Aslına
bakılırsa, bazı insani yardım kuruluşları ve uluslararası/hükümetlerarası kuruluşlar ulusal mevzuata göre ayrıcalık
ve muafiyetlerden faydalanmaktadır. Buna rağmen, özel ve veri koruma kurallarına uyum genellikle diğer
kuruluşlardan kişisel verileri almak ve işlemek için ön koşuldur. Ayrıca uluslararası organizasyonlar genellikle veri
korumaya ilişkin uyulması gereken temel ilkelere ve iç kurallara sahiplerdir. Veri koruma ilkelerinin insani eylem
programları ve projeleriyle bütünleşmesi bu sebeple büyük öneme sahiptir. Bu sunum, “Dublin Geri Dönenlerini
Gözlemleme Projesi ” örneğini kullanarak veri korumanın insani çevreye nasıl uyumlanacağını gösterecektir.
Anahtar Kelimeler: Kişisel verilerin korunması, insani yardım hareketi, insan onuru, kriz müdahalesi, alan
çalışmaları
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Processing Personal Data During Humanitarian Operations
Dr. Margarite Helena Zoeteweij-Turhan
Abstract
'The protection of personal data forms an integral part of protecting individuals' lives, their integrity and
their dignity. Therefore, data protection is of paramount importance for humanitarian organisations. When
humanitarian organisations respond to crisis situations, they are naturally focussed on providing help as
effectively and efficiently as possible, deploying their scarce capacities in such a way as to maximise their output,
reaching out to victims affected by the crisis. In times of crisis, data protection regulations may seem to be a
liability, slowing down the pace of humanitarian organisations in their first response to crises. As a matter of fact,
some humanitarian organisations and international/intergovernmental organisations enjoy privileges and
immunities with regard to national legislation. Nevertheless, compliance with privacy and data protection rules
is often a prerequisite to receiving and processing personal data from other entities. Furthermore, international
organisations often have guidelines and internal rules on data protection of their own that have to be respected.
The integration of data protection principles in humanitarian action programs and projects is therefore of
paramount importance. This presentation uses the example of a Monitoring Project on Dublin Returnees to show
how data protection is integrated in the humanitarian environment.
Keywords: Data protection, humanitarian action, human dignity, crisis response, field operations.
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Kademeli Gizlilik Dili (LPL) Çerçevesi – Fırsatlar ve Zorluklar
Res. Asst. Armin Gerl
Özet
Kişisel verilerin işlenmesi günümüz modern dünyasında her yerde var olup bu veriler giyilebilir cihazlardan
akıllı şehirlere kadar giderek artan miktarlarda toplanmakta depolanmakta işlenmekte ve transfer edilmektedir.
Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün 25 Mayıs 2018’de yürürlüğe girmesi ile birlikte Veri Sahibi Hakları güçlendirilmiş
ve Denetçilere ihtiyaç duyulur hale getirilerek gizliliği muhafaza etmek adına önemli miktarlarda ücretlerin
harcanması tehdidi engellenmiştir. Bu nedenle güvenlik garanti altına alınmak suretiyle gizliliğe ilişkin uygun
teknolojiler geliştirilerek bu teknolojiler yasal ihtiyaçlar nezninde değerlendirilmeli ve uygulanmalıdır. Mevcut
teknolojilerden bazıları; takma isim oluşturma ve imzasızlık metodları, gizlilik modelleri ve daha nice çeşitli kimlik
doğrulama ve yetkilendirme teknolojileridir. Fakat bahsi geçen yöntemler ile yasal gereklilikler arasında fark
bulunmaktadır. Yaklaşımımız bu farkı kapatmak için Kademeli Gizlilik Dili (LPL) ile beraber kapsamlı bir gizlilik
çerçevesi oluşturmak yönündedir. LPL, yasal gizlilik ilkeleri ile onların teknik uygulamalarını tanımlamayı
amaçlamaktadır. Kapsamlı gizlilik çerçevesi LPL’yi kullanarak “rızadan işleme kadar” kişisel gizliliği korumaktadır.
Bu çerçeve Veri Sahiplerine kişisel verilerin işlenmesinde doğrudan etkiye sahip gizlilik ilkeleri için daha sağlam
bir kişiselleştirme sağlamaktadır. Bununla beraber, Denetçi bu çerçevenin kullanımı nedeniyle hesap verebilirliğini
arttırır çünkü bütün eylemler belgelenebilmektedir. Dahası, Veri Sahibi Hakları’na ilişkin veri işleme istekleri
desteklenecektir. LPL’nin kapsamlı gizliliği, stratejik kullanımının fırsat ve zorlukları özetlenecek ve tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gizlilik Dili, Gizlilik Çerçevesi, Kişisel Gizlilik, Genel Veri Koruma Tüzüğü
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The Layered Privacy Language (LPL) Framework – Opportunities and Challenges
Res. Asst. Armin Gerl
Abstract

Processing of personal data is omnipresent in our modern society, from wearables to smart cities data is
collected, stored, processed and transferred in continuously growing quantities. With the enforcement of the
GDPR on May 25th 2018 Data Subject Rights have been strengthened and require Controllers, which otherwise
impend significant fees, to preserve privacy. Therefore, suitable privacy technologies have to be developed,
evaluated against legal requirements and applied, while security is guaranteed. Available technologies are, but
not limited to, pseudonymization and anonymization methods, privacy models as well as various authentication
and authorization technologies. But there is a gap between legal requirements and mentioned technologies. Our
approach to close this gap is to create the Layered Privacy Language (LPL), as well as an overarching privacy
framework. LPL is intended to define legal privacy policies as well their technical implementation. The overarching
privacy framework utilizes LPL to preserve personal privacy ‘from consent to processing’. This framework allows
Data Subjects a fine-grained personalization of their privacy policies which have a direct influence on the
processing of the personal data. Also the Controller improves its accountability due to the usage of the
framework, because all actions can be documented. Furthermore, the processing of requests regarding Data
Subject Rights will be supported. The opportunities and challenges of a strategic employment of LPL and its
overarching privacy will be outlined and discussed.
Keywords: Privacy Language, Privacy Framework, Personal Privacy, GDPR
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Veri Taşınabilirliği – Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün Getirdiği Birkaç Esaslı Yenilikten
Biri Mi?
Res. Asst. Dirk Pohl
Özet
Veri taşınabilirliği hakkı GVKT’de yer aldığı ve bu sebeple Avrupa Birliği’nin veri koruma hukukunun resmi
olarak bir parçası olduğu halde, hakkın hukuki mahiyeti onun resmi lokalizasyonun ortaya koyduğu sınırlardan
daha geniştir. GVKT’nin 20. madde haklı olarak rekabet hukukunun bir unsuru olarak görülebildiği gibi genellikle
de öyledir. ‘Veri koruma perspektifi’ yorumun yegâne temeli olmamalıdır. Yeni Veri Taşınabilirliği Hakkını
yürürlüğe koyarak Avrupa Birliği oldukça azimli ve çok yönlü hedefleri başarmayı planlamaktadır: elverişli ve kolay
veri hareketi sayesinde ‘Veri Sahibine’ (GVKT m. 4 f. 1) serbest hizmet seçimi imkanı vererek ona yararlar sunmaya
ilaveten Veri Sahibinin kendi bilgilerinin kontrolünde olmasına imkân vermek (bilgisel self determinasyon) ve
(özellikle piyasa hakimi olmayan) Denetleyici (GVKT m. 4 f. 7) için avantajlar yaratırken tüketicinin korunasını
desteklemek.
Bu konuşmada ilk olarak Veri Taşınabilirliği Hakkının sınırlı mahiyeti ve onun hukuki niteliği incelenecektir.
Daha sonra bir Veri Taşınabilirliği Hakkının sunulmasının faydası ve onun yenilikçi etkisi değerlendirilecektir. Bu
değerlendirme, Veri Sahibine ilişkin olarak yeni Veri Taşınabilirliği taleplerini yerine getirmek için geliştirilmiş ilgili
servis örneklerini içerecektir. Akabinde Veri Taşınabilirliği Hakkında bazı arzu edilen ve yararlı ek koşullar
tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Veri Taşınabilirliği, GVKT m. 20, rekabet hukuku, tüketicinin korunması

40

Data Portability – One of The Few True Innovations Of The GDPR?
Res. Asst. Dirk Pohl
Abstract
Even though the Right to Data Portability was included in the GDPR and thus formally is part of the data
protection laws of the European Union, the legal nature of the right is broader than its’ formal localisation may
suggest. Art. 20 GDPR may well be – and often is – seen as an element of competition law within the GDPR. The
‘data protection perspective’ must not be the sole basis of interpretation. By implementing the new Right to Data
Portability the European Union planned to achieve very ambitious and manifold aims: granting benefits to the
‘Data Subject’ (Art. 4 No. 1 GDPR) by allowing a free choice of services due to convenient and easy moving of
data , as well as enabling him or her to be in control of their information (‘informational self-determination’ ) and
to boost consumer protection while also creating advantages for the (especially non-market dominant) Controller
(Art. 4 No. 7 GDPR).
The speech shall at first assess the limited nature of the Right to Data Portability and its’ legal nature. The
usefulness of introducting a Right to Data Portability and its’ innovative effect are then to be critically evaluated.
This will include relevant examples of services which have been developed to fulfill the new claim to Data
Portability in relation to the Data Subject. Subsequently some desireable and usefull additional requirements to
the Right to Data Portability shall be discussed.
Keywords: Data Portability, Art. 20 GDPR, competition law, consumer protection
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Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün Yasal Bağlamında Profil Oluşturma ve Puanlama
Res. Asst. Benjamin Blum
Özet
“Profil oluşturma” terimi 4. maddesinin 4. fıkrasında, özel bir şahsa ilişkin belirli kişisel yönleri değerlendirmek için
kişisel verilerin kullanımını, özellikle de bu kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleri, ilgi alanları,
güvenilirliği, davranışı, konumu veya hareketleri ile ilgili yönleri analiz etmeyi veya tahmin etmeyi içeren kişisel verilerin
otomatik olarak işlenmesi şeklinde tanımlanmıştır. Sosyal ağlar, modern İK yazılımı veya yapay zeka kullanan her türlü yazılım
göz önüne alındığında, profil oluşturmanın neredeyse her modern yazılım paketinin bir parçası olduğu söylenebilir. Profil
oluşturma algoritması, belirli bağlamlarda kişileri değerlendirmek için belirli bir puan hesaplamak için kullanıldığında, kendi
kaderini tayin etme/özel hayata saygı hakkına (AİHS m.8 ve AB Temel Haklar Bildirgesi m.7 ve m.8) yönelik riskler daha
fazladır. Bunun sebebi, puanlama için kullanılan algoritmaların çoğunlukla veri konusu kişi ve bazen -özellikle de sinir ağları
kullanıldığında- veri yöneticisi için bile şeffaf olmamasıdır.
Bununla birlikte, “profil oluşturma” ve “puanlama” modern bilgi teknolojileri dünyasında verilerin işlenmesi için esas
mekanizmalardır ve çeşitli uygulama alanlarında kullanılmaktadır. Günümüzde hiçbir faaliyet alanında profil oluşturmadan
çalışılamaz ve rekabet fazladır: Büyük veri başlangıç şirketleri bir Anka kuşu gibi küllerinden yükseliyor ve ne yazık ki
çoğunlukla bir kişisel verilerin korunması hukukunu hiçbir şekilde dikkate almıyorlar.
Genel Veri Koruma Tüzüğü (GVKT), 3. maddesinin 2. fıkrasında yer alan lex loci solutionis prensibine göre
uygulanmaktadır. Kişisel verilerin işleme faaliyetlerinin Birlik’teki insanlara mal veya hizmet sunulması ile ilgili olduğu (a) ya
da davranışlarının Birlik içinde gerçekleştiği ölçüde davranışlarının izlenmesi söz konusu olduğunda geçerlidir (b).
Bu nedenle GVKT, sadece Avrupa Birliği sınırları içinde kurulmuş olan işletmeler için değil, aynı zamanda Avrupa Birliği
içindeki kullanıcıların erişim sağlığı hizmet veya malları sunan her global şirket için de önemlidir.
GVKT’nin uygulanabilirliği için özel bir örnek, kullanıcıların akıllı telefonlarında faaliyetlerini takip edebilecekleri ve
diğer kullanıcılarla karşılaştırabilmek için genel bir puan oluşturabilecekleri bir fitness uygulaması sunan bir çevrimiçi
hizmetler firması olabilir. Avrupa Birliği ülkelerinde şubeleri olan ve çalışanlarının verilerini (örneğin insan analizlerinin
uygulanması için) merkezi olarak kendi genel merkezlerinde (örneğin İstanbul’da) işlemek isteyen bir firma başka bir örnek
olarak görülebilir.
Bu tebliğin amacı, kişisel verilerin, ilk adımda profil oluşturma ve puanlama olarak kişisel verilerin işlenmesinde hukuki
çerçeveyi ortaya koymak ve, ikinci olarak da, bu iki özel şekilde (“profil oluşturma” ve “puanlama”) hukuka uygun olarak
kişisel verilerin işlenmesinde ilk yaklaşımları sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Profil Oluşturma, Puanlama, Algoritma, Büyük Veri, Genel Veri Koruma Tüzüğü, Yapay Zeka.
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Profiling and Scoring in the Legal Context of the GDPR
Res. Asst. Benjamin Blum
Abstract
The term ‘profiling’ is defined in Art. 4 para 4 as any form of automated processing of personal data consisting the
use of personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict
aspects concerning that natural person’s performance at work, economic situation, health, personal preferences, interests,
reliability, behaviour, location or movements. When considering social networks, modern HR software or any kind of
software using artificial intelligence, it can be stated that profiling is a central part of nearly every modern software suite.
When the profiling algorithm is used to compute a certain score to evaluate persons in specific contexts, the risks for the
right of self-determination/to respect for private life (Art. 8 ECHR; Art. 7 and 8 of the EUCFR) is exceptional higher. This is
due the fact that the algorithms used to create the score are mostly not transparent for the data subject and sometimes especially when neural networks are used - not even for the data controller.
However ‘profiling’ and ‘scoring’ are central mechanisms for processing data in the modern world of information
technology and are used in several fields of application. Hardly any business segment can work without profiling nowadays
and the competition is immense: Big Data start-up companies are rising like a phoenix form the ashes - unfortunately mostly
without regarding any data protection laws.
The GDPR is being applied according to the lex loci solutionis principle, which is stated in Art. 3 para 2. It is applicable
when the processing activities of personal data are related to the offering of goods or services to subjects in the union (lit.
a) or to the monitoring of their behaviour as far as their behaviour takes place within the Union (lit. b). Therefore, the GDPR
is not only important for businesses established within the area of the European Union but also for every global acting
company, which is for example offering services or goods online to which users of the European Union have access.
A specific example for the applicability of the GDPR could be an online-services-firm that offers a fitness app where
users can track their activities on their smartphone and are able to create an overall score to compare with other users. As
another example can be seen a firm that has branches in the EU and wants to process the data of their employees (e.g. for
the application of People Analytics) centrally in their headquarters (e.g. in Istanbul).
The objective of the lecture is to enlighten the legal framework for processing personal data in the form of profiling
and scoring in the first step and - second - to present initial approaches for lawful processing in these two special forms.
Keywords: Profiling, scoring, algorithms, big data, GDPR, artificial intelligence.
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