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A. Genel olarak
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri, kişisel

verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla 
işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır. Kanunun belirlediği usul 
ve esaslar kural olarak tüm kurum ve kuruluşlar için geçerlidir. Dolayısıyla özel 
kuruluşların olduğu gibi, kamu kurum ve kuruluşlarının da işlediği kişisel veriler 
hakkında da KVKK hükümlerinin uygulanması yasal bir zorunluluktur. KVKK’nin 
kapsamının belirlenmesinde öncelikle yapılması gereken, kanunun literatürünü 
incelemektir. Kişisel veri kavramı, KVKK m. 2 hükmündeki ifadelerden anlaşılacağı 
üzere kanunun kapsamının ve kanundan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin 
sınırlarının çizilmesinde belirleyici bir kavramdır. KVKK m. 3 hükmüne göre kişisel 
veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eden 
bir kavramdır. Kanunun kapsamının ve kanundan kaynaklanan hak ve 
yükümlülüklerin sınırlarının çizilmesinde belirleyici bir kavramlardan biri de kişisel 
verilerin işlenmesi kavramıdır. KVKK m. 3 hükmüne göre kişisel verilerin işlenmesi, 
kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, 
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden 
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, 
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde 
gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.  

KVKK m. 4 hükmüne göre kişisel veriler, ancak KVKK’de ve diğer kanunlarda 
öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilmektedir. KVKK m. 5/I hükmünde 
kişisel verilerin kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği ifade 
edilmiştir. KVKK m. 5/I hükmünün lafzından, açık rızanın aranmasının kural olduğu 
sonucuna varılabilirse de KVKK m. 5/II hükmünde ilgili kişinin açık rızası 
aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesinin mümkün olduğu durumlar oldukça 
geniş bir kapsamda ele alınmıştır. Gerçekten de KVKK m. 5/II hükmüne göre, 
kanunlarda açıkça öngörüldüğü; fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak 
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durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya 
da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olduğu; 
bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu; veri 
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olduğu; ilgili 
kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği; bir hakkın tesisi, kullanılması veya 
korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu; ilgili kişinin temel hak ve 
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için 
veri işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın 
kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Veri sorumlularına tavsiyemiz, kişisel veriyi 
işlemeye başlamadan önce ilgili kişiden açık rıza almadan önce KVKK kapsamında 
açık rızanın alınması gerekmeyen durumları kontrol etmeleri ve bu durumlardan biri 
söz konusuysa da açık rıza almadan ancak sadece ilgili kişiyi bilgilendirerek kişisel 
veriyi işlemeye başlamalarıdır. Zira kişisel verilerin açık rızaya bağlı olarak işlenmiş 
olması, rızanın sonradan geri alınması veya rızanın kapsamının veri işlemenin 
içeriğine uygun olmaması risklerini de beraberinde getirmektedir. 

İlgili kişinin açık rızasını alarak veya kanunun aksini mümkün kıldığı durumda 
ilgili kişinin açık rızasını almaksızın kişisel verilerin işlendiği tüm durumlarda KVKK 
m. 4/II hükmüne göre kişisel verilerin işlenmesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına 
uygun olma; doğru ve gerektiğinde güncel olma; belirli, açık ve meşru amaçlar için 
işlenme; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma; ilgili mevzuatta 
öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilke 
ve kurallarına uyulması zorunludur. Çalışmamızda, ilgili kişi tarafından kişisel 
verinin alenileştirilmesi durumunda açık rıza aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi 
konusu ele alınmaya çalışılacaktır. Çalışmamızda ilk önce, kişisel verilerin 
alenileştirilmesi kavramı ele alınmaya; sonra, özel nitelikli kişisel veriler bakımından 
bir değerlendirilmeye; daha sonra ise, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 
işlenmesinin yaptırımları incelenmeye çalışılacaktır.

B. Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi
KVKK m. 5 hükmünün gerekçesinde belirtildiği üzere, ilgili kişinin kendisi

tarafından alenileştirilen bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna 
açıklanmış olan kişisel verilerin açık rıza bulunmaksızın işlenebilmesi mümkündür. 
Burada, korunması gereken hukuki yararın ortadan kalktığı kabul edilmektedir 
Belirtmek gerekir ki, KVKK m. 28/II-b hükmü gereğince, KVKK’nin amacına ve temel 
ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma 
yükümlülüğünü düzenleyen m. 10, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili



kişinin haklarını düzenleyen m. 11 ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü 
düzenleyen m. 16 hükümleri, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel 
verilerin işlenmesi durumunda uygulanmamaktadır. Bu durumda ilgili kişinin açık 
rızası bulunmasa da KVKK m. 5/II-d hükmü gereği söz konusu kişisel verilerin 
işlenmesinin hukuka uygun olmasının şartları: 

 
a. KVKK m. 5/II hükmünde bahsi geçen veri, ilgili kişiye ait bir kişisel veri 

niteliğinde olmalıdır. 
 

b. KVKK m. 5/II hükmünde bahsi geçen kişisel veri alenileştirilmiş olmalıdır. 
Klasik teoriye göre kişinin yaşam alanları; gizli (sır) alan, ortak (özel) alan 
ve kamusal alandan oluşmaktadır. Bu teori uzun yıllar boyunca eleştirilere 
maruz kalmış olsa da yargı kararlarında ve geniş bir çevrede halen kabul 
görmektedir. KVKK m. 5/II hükmünde ifade edilen ‘’alenileştirme’’, somut 
olayda ilgili kişinin alenileştirme amacına göre değişiklik göstermektedir. 
Örneğin, ilgili kişinin sosyal medya hesabından kişisel veriyi paylaşıp bunu 
alenileştirmesi mümkündür. Bu durumda, sosyal medya hesabının herkesin 
erişimine açık olup olmaması aleniyetin gerçekleşip gerçekleşmediğine veya 
ne ölçüde gerçekleştiğine ilişkin belirleyici olmaktadır. Diğer bir örnek 
olarak, ilgili kişinin katıldığı bir kokteylde, açık rızası bulunmaksızın 
fotoğrafının çekilmesi durumunda KVKK m. 5/II-d hükmüne göre verinin 
hukuka uygun işlenip işlenmediğine karar verilebilmesi, somut olayın 
şartlarına bağlıdır.  

 
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 6698 sayılı KVKK ihdas edilmeden önce 
19.01.2015 tarihinde vermiş olduğu E. 2014/11530 K. 2015/584 numaralı 
kararında kişinin cinsel ve fiziksel mahremiyetine ilişkin çıplak görüntüleri 
kişisel veri kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir. 
KVKK’nin ihdas edilmesinden önce dahi olsa Yargıtay bazı kararlarında da 
kişinin görüntüsü için ‘’kişisel veri’’ değerlendirmesinde bulunmuştur 
(Örneğin, Yarg. CGK T. 17.06.2014 E. 2012/12-1510 K. 2014/331). Yargıtay’ın 
6698 sayılı KVKK ihdas edildikten sonra verdiği kararlarda KVKK’deki 
kişisel veri tanımından hareketle kişilere ait fotoğrafları da kişisel veri olarak 
kabul ettiğini belirtmek gerekir (Örneğin, Yarg. 12. CD T. 08.02.2017 E. 
2015/11703 K. 2017/870). Kokteylde görüntü alındığı bilinen bir durum 
olduğunda, ilgili kişinin kokteyle katılarak görüntülerini alenileştirdiği 
kabul edilmektedir. 

 



Bizim de iştirak ettiğimiz görüşe göre, toplu etkinlikte görüntü alınmasının 
kişisel verilerin korunması hukukundaki dayanağı KVKK m. 5/II-d 
hükmüdür. Diğer yandan, ilgili kişinin parkta yürüyüş yaparken açık rızası 
alınmaksızın görüntülenmesi durumunda görüntüsünü alenileştirildiği her 
zaman kabul edilmemektedir. Görüntünün kime ait olduğunun, ne şekilde 
ve meşru amaçla alınıp alınmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu 
hususta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin dönüm noktası niteliğindeki 
Prenses Caroline kararıyla (Von Hannover v. Germany, Başvuru No. 59320/00, 
24.06.2004), Monaco Prensesi Caroline’nin Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 8.maddesi ile koruma altına alınmış olan özel yaşama saygı 
gösterilmesini isteme hakkının, kamusal alanda çekilmiş olsa dahi, günlük 
hayatından sahnelerde kendisini gösteren fotoğrafların yayınlanması 
suretiyle ihlal edilmiş olduğuna karar vermiştir. İlaveten Yargıtay 12. Ceza 
Dairesi de, 21.06.2017 tarihli ve E. 2016/2244 K. 2017/5453 numaralı bir 
kararında, kamuya açık alanda bulunulduğunda dahi, “kalabalığın içinde 
dikkat çekmezlik, tanınmazlık, bilinmezlik” prensibinin geçerli olduğu ve 
kamuya açık alana çıkan her kişinin, bu alandaki her görüntü veya sesinin 
kaydedilip, sürekli ve izinsiz olarak elde bulundurulmasına rıza 
gösterdiğinin kabulünün mümkün bulunmadığına karar vermiştir.  
 
Bu konuda tavsiyemiz, davet verilen kokteyl ve toplantı gibi buluşmalarda 
görüntü alınacağı önceden davetiyede yazılması veya buluşmada görüntü 
alınacak yer ve zamanın ayrıca belirtilmesidir. Bir objenin fotoğrafının 
çekildiği veya bir yerin görüntüsünün alındığı sırada, hukuki sorumluluğun 
doğmaması adına, fotoğrafa veya görüntüye giren üçüncü kişilerin kişisel 
verisi olan görüntülerinin işlenmemesi gerekmektedir. Teknolojik 
imkanlarla üçüncü kişi görüntüden çıkarılabiliyorsa ya da tanınamaz hale 
getirilebiliyorsa bu görüntüler, diğer şartlar da mevcutsa, hukuka uygun 
olarak işlenebilmektedir. Çalışmamızın konusu itibariyle kişinin yaşam 
alanları hususuna bu çerçevede değinmekle iktifa etmekteyiz. Kamusal 
alanda alınan görüntülerin özel nitelikli kişisel veriler bakımından aşağıda 
değerlendirilmeye çalışılacaktır. 
 
 
 
 
 
 

 



c. Aleni bilginin, ilgili kişi tarafından aleni hale getirilmiş olması 
gerekmektedir. İlgili kişinin bu yönde bir iradesinin olup olmadığının 
detaylıca araştırılması gerekmektedir. KVKK Uygulama Rehberinde ifade 
edildiği üzere, kurumsal şirketlerin internet sitelerinde, çalışanların işyeri 
telefon numaraları ve kurumsal elektronik posta adreslerinin üçüncü 
kişilerin erişimine açık şekilde paylaşılması halinde KVKK m. 5/II-d 
hükmüne uygun alenileştirmeden söz edilebilmektedir. Ancak, kurumsal 
şirket çalışanlarının özgeçmişlerinin, kişisel e-posta adreslerinin ve telefon 
numaralarının, ev adreslerinin vb. kurumsal internet sitesinde veya 
kataloglarında yer alması ilgili çalışanın açık rızasının bulunmasına 
bağlıdır. Zira, bu durumlarda kişisel veriyi alenileştiren ilgili kişi değil; veri 
sorumlusu olan kurumsal şirkettir. Başka bir örnek olarak, baro levhasında 
veya bastırdığı kartvizitte kişisel telefon numarası ve iş adresi yer alan 
avukatın söz konusu kişisel verilerini alenileştirdiği kabul edilmektedir. 

 
d. İlgili kişinin, kişisel veriyi aleni hale getirmedeki amacına uygun olarak 

verinin işlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verinin hukuka 
aykırı olarak işlendiği kabul edilmektedir. KVKK Uygulama Rehberinde 
ifade edildiği üzere örneğin, ikinci el araç satışı yapılan internet sitelerinde 
aracını satmak isteyen ilgili kişinin iletişim bilgilerinin pazarlama 
amaçlarıyla kullanılması mümkün değildir. Alenileştirilme amacının 
belirlenmesinde en başta ilgili kişinin açık iradesinin; açık iradesi 
anlaşılamıyorsa, dürüstlük kuralı çerçevesinde somut olayın gerektirdiği 
şartlar tüm boyutlarının incelenmesi gerekmektedir. 

 
e. KVKK m. 4/II hükmüne göre kişisel verilerin işlenmesinde, hukuka ve 

dürüstlük kurallarına uygun olma; doğru ve gerektiğinde güncel olma; 
belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme; işlendikleri amaçla bağlantılı, 
sınırlı ve ölçülü olma; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için 
gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilke ve kurallarına uyulması 
zorunludur. 

 
 
 
 
 
 
 

 



C. Konunun özel nitelikli kişisel veriler bakımından değerlendirilmesi 
6698 sayılı KVKK’de bazı veriler hassas içerikleri nedeniyle özellik arz 

ettiklerinden ‘’Özel Nitelikli Kişisel Veri’’ olarak özel olarak koruma alınmıştır. KVKK 
m. 6/I hükmünde özel nitelikli kişisel veriler, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi 
düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, 
vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik 
tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri olarak tanımlanmıştır. Özel 
nitelikli kişisel veriler, burada yazılı olan unsurlarla sınırlıdır. KVKK m. 6/II hükmü 
uyarınca özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi 
yasaklanmıştır. 

Belirtmek gerekir ki, çalışmamızın önceki başlıklarında değindiğimiz KVKK m. 
5/II-d hükmü genel nitelikli kişisel veriler bakımından düzenlenmiştir. Özel nitelikli 
kişisel veriler bakımından benzer bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır. Avrupa 
Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun 95/46/EC sayı ve 24 Ekim 1995 tarihli 
Direktifi m. 8/II-e hükmüne göre Devletler, sağlık durumuna veya cinsel yaşama 
ilişkin verilerin işlenmesinin ve sendika üyeliğini, dini veya felsefi inançları, siyasi 
görüşleri, ırk veya etnik kökeni açıklayan kişisel verilerin işlenmesin; veri öznesi 
tarafından açıkça halka duyurulan verilere ilişkin olduğu durumlarda ya da kanuni 
hakların tesisi, yerine getirilmesi veya savunulması için gerekli olduğu durumlarda 
bu verilerin işlenmesini yasaklamayacaklardır. 6698 sayılı KVKK’nin hazırlanma 
sürecinde adı geçen Direktiften büyük ölçüde yararlanıldığı, Direktif ile KVKK 
arasındaki benzerlikten anlaşılmaktadır. Bu benzerliğin bir sonucu olarak, Anayasa 
Mahkemesi başta olmak üzere yapılan yargılamalarda Direktifin bazı hükümlerine yer 
yer atıfların yapıldığı görünmektedir. Direktifin yanı sıra, GDPR m. 9/II-e hükmünde 
de benzer bir düzenleme bulunmaktadır. 

Etnik köken, dini inanış veya siyasi görüş gibi özel nitelikli kişisel verilerinden 
biriyle ilgili gösteri yürüyüşüne katılan ilgili kişinin fotoğraflarının çekildiği durumda 
ilgili kişinin kamuya açık alanda fotoğrafının çekilebileceğini öngörmesi veya bunu 
saklama iradesinin bulunmadığı savları ileri sürülebilirse de KVKK hükümlerinin 
yalnızca kişilerin farazi iradelerine veya veriyi gizleme amaçlarının olup olmamasına 
bağlı bir korumayı sağlamadığını belirtmek gerekir. KVKK, hem genel nitelikli kişisel 
veriler bakımından hem de özel nitelikli kişisel veriler bakımından kişisel verinin 
hukuka uygun olarak işlenmesi için kural olarak ilgilinin açık rızasının bulunması 
zorunludur. Örtülü olarak verilen rıza, iki tür kişisel veri bakımından da kabul 
görmemektedir. Kamusal alanda ilgili kişinin görüntülenerek özel nitelikli kişisel 
verisinin işlenmesi durumu, her somut olay bakımından ayrıca değerlendirilmesi 
gereken bir durumdur. Her hâlükârda, KVKK m. 6/IV hükmü gereğince ayrıca Kurul 
tarafından belirlenen önlemlerin alınması gerekmektedir.

 



 
D. Yaptırımlar 
KVKK m. 12 hükmüne göre, veri sorumlusu; kişisel verilerin hukuka aykırı 

olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, 
kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin 
etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. Veri 
sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından 
işlenmesi hâlinde, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda bu kişilerle 
birlikte müştereken sorumlu olmaktadır. İlaveten veri sorumlusu, kendi kurum veya 
kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli 
denetimleri yapmak veya yaptırmakla da yükümlüdür. Veri sorumluların ile veri 
işleyen kişilerin, öğrendikleri kişisel verileri 6698 sayılı KVKK hükümlerine aykırı 
olarak başkasına açıklamama ve işleme amacı dışında kullanamamaları, görevden 
ayrılmalarından sonra da devam eden yasal bir zorunluluktur. Veri sorumlusunun 
kişisel verilerin işlenmesinde yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda hareket 
etmeleri KVKK m. 12 hükmünün bir gereğidir. 

KVKK m. 18 hükmü gereğince, yukarıda değindiğimiz KVKK m. 12 hükmünde 
öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 
2020 yılı itibariyle 27.040 TL’den 1.802.636 TL’ye kadar idari para cezası yaptırımı 
uygulanmaktadır. 

KVKK m. 18/III hükmüne göre, KVKK m. 12 hükmünde öngörülen veri 
güvenliğine ilişkin yükümlülükleri kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının yerine getirmemeleri durumunda, Kurulun 
yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar 
ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev 
yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılmakta ve sonucu Kurula 
bildirilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TCK m. 135 ve TCK m. 136 hükümleri, bazı durumlarda yukarıda veri 
sorumlusunun bahsi geçen yükümlülüklerini ihlal etmesi durumlarında uygulanma 
alanı bulmaktadır. Çalışmamızın konusu itibariyle burada sadece TCK’deki bu 
düzenlemeleri anmakla iktifa edilmektedir. KVKK m. 17/I hükmünün TCK 
hükümlerine yaptığı atıf gereğince, TCK m. 135/I uyarınca, hukuka aykırı olarak 
kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmektedir. 
TCK m. 135/II uyarınca, kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, 
ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık 
durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda bu ceza yarı 
oranında artırılmaktadır. KVKK m. 17/I hükmünün TCK hükümlerine yaptığı yollama 
gereğince, TCK m. 136/I uyarınca kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına 
veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılmaktadır. TCK m. 136/II hükmüne göre, TCK m. 136/I hükmünde 
düzenlenen suçun konusunun, CMK m. 236/V ve CMK m. 236/VI hükümleri uyarınca 
kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek ceza bir kat 
artırılmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


