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Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve AB Genel Veri Koruma Tüzüğü  

Arasındaki Farklılıklar Nelerdir 

14 Nisan 2016 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilerek 25 Mayıs 2018 tarihinde 

yürürlüğe giren 2016/679 sayılı “Genel Veri Koruma Tüzüğü” (General Data Protection Regulation) 

(“GDPR”), 1998 yılında yürürlüğe giren 95/46/AT sayılı “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest 

Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin 95/46/AT sayılı Direktif”in (Directive 95/46/EC
1
) 

(“Direktif”) yerini almıştır.  

Çerçeve mevzuat niteliği taşıyan Direktif, Avrupa Birliği (“AB”) üye devletlerinin kişisel verilerin 

korunmasına ilişkin olarak kendi iç mevzuatlarını oluşturmalarında referans olarak kullanılmıştır. Diğer 

bir deyişle Direktif, kişisel verilerin korunmasına ilişkin ulusal mevzuatların uyumlaştırılarak kişisel 

verilerin tüm AB ülkelerinde aynı düzeyde ve benzer ilkeler çerçevesinde korunmasını, dolayısıyla da 

kişisel verilerin söz konusu ülkelerde bir güvenlik tehdidi bulunmaksızın serbest dolaşımını sağlamayı 

amaçlamaktaydı. Ancak özellikle son yıllarda meydana gelen teknolojik gelişmeler ve bunun sonucu 

olarak veri paylaşımının hızla artması, daha kapsamlı bir düzenleme ihtiyacını doğurmuş ve bunun 

sonucu olarak da GDPR kabul edilmiştir. GDPR’ın Direktif’ten ayrıldığı en önemli nokta ise, GDPR’ın 

tüm AB üye devletlerinin iç hukuklarında doğrudan uygulanabilir, direkt bağlayıcı niteliğidir. Bununla 

birlikte GDPR’ın uygulama alanı yalnızca AB üye devletleri ile sınırlı olmayıp, veri sorumlusunun 

ve/veya veri işleyenin global anlamda nerede hizmet verdiğine bakılmaksızın tüm AB vatandaşlarına ve 

GDPR’ın uygulama alanındaki herkese ilişkin veriler GDPR’ın sağladığı hukuki koruma kapsamına 

alınmıştır (GDPR m.3). 

Yerel mevzuata baktığımızda ise, kişisel verilerin korunması alanındaki temel düzenlemenin 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olduğu, ikincil mevzuatın ve Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu (“Kurul”) kararlarının da KVKK’nın yorumu ve uygulamasında rehber teşkil ettiği 

görülmektedir. Nitekim, KVKK, esas itibariyle Direktif temelli olarak AB’den iltibas edilmiş olmakla, 

aynen Direktif gibi çerçeve düzenleme niteliğindedir. Ne var ki uygulamaya ilişkin hukuki ve teknik 

detaylar, Kurul tarafından hazırlanan tebliğler, yönetmelikler gibi ikincil mevzuat ve muhtelif Kurul 

kararları ışığında şekillenmektedir. Bu noktada ise dikkat çeken husus, ikincil mevzuatın ve Kurul 

kararlarının GDPR’a ve AB’nin GDPR uygulamalarını oldukça paralel bir çizgide gittiğidir.  

Bu çerçevede KVKK ve GDPR düzenlemelerine ilişkin genel bir karşılaştırma yapılmak istenirse, 

aşağıdaki hususlar dikkat çekiyor olacaktır. 

a) Kişisel Veri Tanımı  

Konunun özü itibariyle KVKK ve GDPR düzenlemelerinde kişisel veri tanımında esaslı bir farklılık 

görülmemekle birlikte, GDPR’ın söz konusu tanımı oldukça detaylı biçimde kaleme aldığı ve somut 

örneklerle çeşitlendirdiği görülmektedir. GDPR kapsamında kimliği belirli veya belirlenebilir 

gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veriyi ifade etmekte olup, doğrudan veya dolaylı olarak, 

bir gerçek kişinin tanımlanmasına elverişli başta isim, kimlik numarası, konum/yer bilgisi, bir 

çevrimiçi tanımlayıcı yahut kişinin fizikî, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya 

sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla hususa işaret eden her türlü veri kişisel veri olarak kabul 

edilmektedir. 

 

                                                           
1
 Direktif 24.10.1995 tarihinde onaylanmasının ardından üç yıl sonra yürürlüğe girmiştir. 
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b) Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Bir kişisel verinin ilk defa elde edilmesinden başlayıp veri üzerinde gerçekleştirilen her türlü 

faaliyet genel olarak “verilerin işlenmesi” olarak tanımlanmakta olup, bu tanım bakımından KVKK 

ve GDPR arasında bir farklılık bulunmamaktadır. GDPR uyarınca, otomatik yöntemlerle olsun veya 

olmasın, kişisel veri veya kişisel veri setleri üzerinde gerçekleştirilen toplama, kaydetme, 

düzenleme, yapılandırma, saklama, uyarlama veya değiştirme, elde etme, danışma, kullanma, iletim 

yoluyla açıklama, yayma veya kullanıma sunma, uyumlaştırma ya da birleştirme, kısıtlama, silme 

veya imha gibi herhangi bir işlem veya işlem dizisi “veri işleme” kabul edilmektedir (GDPR 

m.4/f.2). 

c) Veri kayıt sistemi 

KVKK’nın “kişisel verilerin işlenmesi” tanımında kullandığı “veri kayıt sistemi”, kişisel verilerin 

belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği sistem kastedilmektedir. Söz konusu kavramın gerek 

Direktif’te yer alan “kişisel veri dosyalama sistemi” gerekse GDPR’da yer alan “dosyalama sistemi” 

ile örtüştüğü görülmektedir. KVKK’nın gerekçesinde de belirtildiği üzere veri kayıt sistemleri gerek 

elektronik gerekse fiziki ortamda oluşturulabilmektedir. 

d) Açık Rıza 

KVKK’da “bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” olarak 

tanımlanan açık rıza ile, ilgili kişinin kendisiyle ilgili verilerin işlenmesine, özgür iradesiyle, 

konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle 

sınırlı olarak vermiş olduğu onay beyanı ifade edilmektedir. KVKK’da ve ikincil mevzuatta yer alan 

birçok düzenleme, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması bakımından kişinin açık 

rızasının bulunması hukuka uygunluk sebebi mahiyetindedir. Dolayısıyla veri sorumluları 

bakımından, alınacak rızanın “açık rıza” tanımıyla uyumluluk arz etmesi önem taşımaktadır. 

KVKK’da yapılan rıza tanımının Direktif’te yer alan tanımla uyumlu olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte GDPR’nin m.4/f.11 hükmüne göre “rıza”
2
, veri sahibinin beyanı, durumu veya 

onay ifade eden bir davranışı yoluyla kişisel verilerinin işlenmesini özgür iradesiyle, belirli bir 

konuda, aydınlatılmış ve açık olarak kabul ettiğine ilişkin bir göstergeyi ifade etmektedir. Bu 

kapsamda rızanın açıkça, kesin bir biçimde verilmiş bulunması ifadesi tanıma girmiş bulunmaktadır. 

e) Anonimleştirme 

KVKK’nın m.3/bent (b) hükmünde yer alan “anonim hale getirme” kavramının, GDPR kapsamında 

kullanılmadığı, bunun yerine “Tanımlar” başlıklı m.4/f.5 “bulanıklaştırma (pseudonymisation)” 

terimine yer verildiği görülmektedir.  

Burada belirtilmesi gereken husus ise, bu iki terimin birbirini ikame edebilir olmadığı, 

“bulanıklaştırma”nın, anonim hale getirme işleminde kullanılabilecek teknik yöntemlerden birisi 

olduğudur. Temelde hem anonimleştirme hem de bulanıklaştırma bir kişinin kimliğinin artık izi 

sürülemez hale getirilmesini ifade etmektedir. Bununla birlikte anonimleştirme terimi bir kişinin 

kimliğinin bilinmediği veya bu kimliğin kasıtlı olarak gizlendiği durumu ifade ederken, 

bulanıklaştırma belirli bir algoritmayla kişiyi belirleyici verilerin şifrelenmiş verilerle değiştirildiği 

                                                           
2
 “‘consent’ of the data subject means any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the 

data subject's wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the 

processing of personal data relating to him or her” 
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teknik bir yöntemi ifade etmektedir. Algoritma bir kişi için farklı kaynaklardan birden fazla bilgiyi 

bir araya getirerek daima aynı “pseudonym”i hesaplayabilmektedir
3
. Bu niteliği ise söz konusu 

kavramı anonimleştirmeden ayırmaktadır. Zira anonimleştirme çözümünde farklı kaynaklardan elde 

edilen verilerin birleştirilerek kişiyle ilişkilendirilmesi mümkün değildir.  

GDPR’nin veri işlemenin hukuka uygun kabul edildiği halleri düzenleyen m.6/f.4 hükmünde yer 

alan “veri sorumlusunun yapmış olduğu veri işlemenin, kişisel verilerin başlangıçta toplandığı 

amaçla uyumlu olup olmadığını tespit etmek için belirli hususları da dikkate alacağı” ifade edilerek 

(e) fıkrasında şifreleme veya bulanıklaştırmayı da içerebilecek uygun önlemlerin varlığının arandığı 

görülmektedir. Bu çerçevede, “bulanıklaştırma” teknik çözümüne AB kişisel veri hukuku 

bağlamında elverişli koruma araçları arasında yer verildiği görülmektedir. 

f) Sorumluluk Rejimi ve İdari Para Cezaları 

Öncelikle, KVKK, kişisel veri işleme faaliyetinin hukuka uygun şekilde yürütülmemesinden doğan 

idari para cezalarından dolayı yalnızca veri sorumlusu olan gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel 

kişilerinin sorumlu tutulacağını düzenlenmektedir. Buna mukabil GDPR düzenlemelerine 

bakıldığında, idari para cezalarının sadece veri sorumlularına değil aynı zamanda veri işleyenlere de 

yüklenmiş bir sorumluluk olduğu görülmektedir.  

Olası bir ihlal halinde öngörülen yaptırımlar açısından ise, GDPR’nin KVKK’dan ayrıldığı en 

önemli nokta, GDPR kapsamında verilen idari para cezalarının KVKK’ya kıyasen çok daha yüksek 

olmasıdır. Şöyle ki, KVKK kapsamında verilen idari para cezaları 5.000.-TL ile 1.000.000.-TL 

arasında değişirken, GDPR bazı ihlallerde 10.000.000.-Euro’ya kadar veya, bir teşebbüs olması 

halinde, bir önceki mali yılın yıllık dünya çapındaki cirosunun %2’sine (hangi meblağ yüksek ise, o 

geçerlidir) varan idari para cezaları ile diğer bazı ihlallerde ise 20.000.000.-Euro’ya kadar veya, bir 

teşebbüs olması halinde, bir önceki mali yılın yıllık dünya çapındaki cirosunun %4’üne (hangi 

meblağ yüksek ise, o geçerlidir) varan idari para cezaları öngörmektedir.  

Sorumluluğa ilişkin olarak ayrıca GDPR, idari para cezasının uygulanıp uygulanmayacağı ve 

uygulanacak idari para cezasının miktarı konularında, her bir ihlalin niteliği, ağırlığı ve süresi, veri 

işlemenin amacı ve ihlal sebebiyle kaç veri sahibi kişinin etkilendiği ve veri sahiplerinin yaşadığı 

zarar düzeyi gibi hususların da dikkate alınarak her bir olay çerçevesinde karara bağlanacağını 

düzenlemektedir. KVKK’da idari para cezaları bu derece yüksek olmamakla birlikte, “Suçlar ve 

Kabahatler” başlığı altında para cezaları yanında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerine atıf 

yapılması suretiyle bir yıldan dört yıla kadar hapis cezaları öngörülmektedir.  

Ayrıca, KVKK’da tazminat hakkı “Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat 

hakkı saklıdır.” şeklinde düzenlenmişken, GDPR, kişisel verilerinin işlenmesi sırasında zarara 

uğrayanlara (hukuka aykırı işleme sırasında veri kaybı gibi) toplu tazminat da dâhil olmak üzere, 

Amerikan hukuk sisteminde yer alan toplu dava sistemine eşdeğer bir tazminat talebi hakkı 

tanımaktadır. Yine kişisel verilerin korunması hukukunda etkili bir korumanın ve tazminat hakkının 

sağlanabilmesi için, GDPR kapsamında birden fazla veri sorumlusunun ve/veya veri işleyenin ihlal 

teşkil eden aynı veri işleme sürecinde rol almış olması halinde, her bir veri sorumlusu ve veri 

işleyenin, veri sahibinin uğradığı zararın tümünden sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır (GDPR 

m.82/f.4). 

 

 

                                                           
3
 https://www.ucl.ac.uk/legal-services/guidance/general-data-protection-regulation-gdpr/gdpr-anonymisation-

pseudonymisation (25.07.2018). 

https://www.ucl.ac.uk/legal-services/guidance/general-data-protection-regulation-gdpr/gdpr-anonymisation-pseudonymisation
https://www.ucl.ac.uk/legal-services/guidance/general-data-protection-regulation-gdpr/gdpr-anonymisation-pseudonymisation
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g) Veri Taşınabilirliği ve Etki Değerlendirmesi 

KVKK’da yer almayan bir başka kavram ise “data protection officer” (veri koruma görevlisi) 

olmuştur. GDPR, bazı durumlarda (örneğin veri sorumlusu veya veri işleyenin temel faaliyetleri 

verisi işlenen kişilerin büyük ölçekte ve düzenli olarak izlenmelerini gerekli kılmakta ise veya 

büyük ölçekte özel nitelikli kişisel veri işlenmesini gerekli kılıyorsa) veri sorumlusu veya veri 

işleyenlerin “Veri Koruma Görevlisi” atayacaklarını ifade etmektedir.  

Yine veri koruma görevlisi pozisyonuyla da ilişkili olarak, GDPR’nin m.35 hükmünde “data 

protection impact assessment” (veri koruma etki değerlendirmesi) adı verilen bir mekanizma 

öngörülmektedir. Buna göre, özellikle yeni teknolojik veri işleme yöntemlerinin kullanıldığı veri 

işleme faaliyetlerinin, söz konusu işlemenin niteliği, kapsamı, bağlamı ve amacı da dikkate 

alındığında gerçek kişilerin hak ve özgürlükleri bakımından yüksek risk içermesinin mümkün 

olduğu hallerde, veri sorumlusu, işlemenin öncesinde bir veri koruma etki değerlendirmesi 

gerçekleştirmek yükümlülüğü altındadır. Bununla birlikte veri sorumlusu, veri koruma etki 

değerlendirmesi faaliyetini gerçekleştirirken veri koruma görevlisine de danışacaktır. KVKK’da ise 

veri koruma görevlisi pozisyonu ile veri koruma etki değerlendirmesi mekanizması 

öngörülmemiştir.  

GDPR kapsamında düzenlenen ancak KVKK’da yer almayan bir diğer düzenleme ise “Right to data 

portability” olarak belirtilen “veri taşınabilirliği hakkı”dır. Bu hak ile veri sahibine, veri 

sorumlusuna iletmiş olduğu kişisel verilerinin kendisine geri verilmesini talep etme ve söz konusu 

verileri bir başka veri sorumlusuna aktarma hakkı tanınmaktadır. 

Yukarıdaki açıklamalarımız ışığında da görülmektedir ki, Türkiye’de kişisel verilerin korunması 

hukukunda temel düzenleme olarak kabul edilen KVKK amaç, kapsam ve hükümleriyle birlikte 

değerlendirildiğinde Direktif ile büyük ölçüde paralellik taşımaktadır. Bununla birlikte, KVKK’nın 

Resmi Gazete’de ilanından kısa bir süre sonra AB Veri Koruma Reformu kapsamında hazırlanan 

GDPR, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanarak kabul edilmiştir. Söz konusu GDPR ile Direktif’te 

yer alan hükümlerin modernize edilmesi ve güncellenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, KVKK’nın 

kurgulanmasında GDPR hükümleri değil, o dönemde yürürlükte bulunan Direktif hükümlerinin esas 

alındığı görülmektedir. Ne var ki, ikincil mevzuat ve Kurul kararlarına bakıldığında, uygulamanın 

GDPR ile eş düzleme çekildiği de söylenebilecektir. 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

 

* Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin 

kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen 

açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu 

tutulamaz. 

 


