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Hacettepe Üniversitesi,  Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Muammer Ketizmen:

Mahremiyetten ödün verilmek istenmiyorsa, 
sosyal ağlardan kaçınılmalı 

Bilgilerin paylaşılmasının, özel hayatın gizliliği-kişisel verilerin korunmasını 
gündeme getirdiğini bildiren Ketizmen, korumanın “temel bir insan hakkı 
” olduğunu, Anayasa’nın 20. Maddesinde bunun açıkça ifade edilmesine 
karşın yasal düzenlemenin henüz yapılmadığına dikkat çekti. 

“Sosyal medya/ağ ve ortamlardaki paylaşımlar,  sosyal paylaşım sitelerinin yaşamımıza 
olumlu ve olumsuz etkilerini” irdelediğimiz “Dosya” sayfalarımızda konunun hukuki 
boyutunu, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza 
Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muammer Ketizmen 
anlattı. 
Sosyal ağlarda paylaşılan kişisel verilerin küresel düzeyde dolaşım ve kullanımıyla 
sınırları aşan bir boyut kazandığına değinen Ketizmen, kişilerin, kendi ya da ilişkide 
oldukları 3. kişilerin bilgilerini paylaşmasının, özel hayatın gizliliği-kişisel verilerin 
korunmasını gündeme getirdiğini anlattı.

“Sanal ortamda kişisel verinin paylaşımı, bunun kişisel verilerin korunması kapsamında 
çıkacağı anlamına gelmez” diyen Ketizmen, korumanın teknik bir sorun olmayıp “temel 
bir insan hakkı ” olduğunu söyledi. Anayasa’nın 20. maddesinde, kişisel verilerin 
korunmasının temel bir hak olduğunun açıkça ifade edildiğini anımsatan Ketizmen, 
ancak maddenin zorunlu bir sonucu ve gereği olan yasal düzenlemenin henüz 
yapılmadığını bunun büyük bir eksiklik olduğunu vurguladı. 
Sunulan içeriğin ifade hürriyeti, haber verme hakkı ya da eleştiri kapsamına girmemesi 
durumunda hukuki ve cezai açıdan çok yönlü bir koruma bulunduğunu anlatan 
Ketizmen, söz konusu düzenlemeleri içeren kanunları şöyle sıraladı: 

Türk Ceza Kanunu’ndaki düzenlemeler; Türk Medeni Kanunu’nun kişilik hakkının 
korunmasına ilişkin hükümleri; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yer 
alan telif haklarına ilişkin maddeler ile 5651 sayılı Kanun’un 9. Maddesindeki içeriğin 
yayından çıkartılması ve düzeltme hakkı.

Ketizmen, kişisel verilerin işlenmesi sürecinde, denetimin yapılıp uyuşmazlıkların 
çözümlenebilmesi için özerk kurum ya da kurulların oluşturulması önem kazandığının 
altını çizdi.

Çevrim içi bırakılan izlerin silinmesinin kolay olmadığı, bu tür 
sayısal verilerin kolayca çoğaltılıp yayılabileceğinin gözden 
kaçırılmaması gerektiğini belirten Ketizmen, “Bir kez çervimiçi 
ortamda paylaşılan verinin silinmesi ya da yok edilmesi kimi 
durumlarda olanaksız olabiliyor” dedi. 
Mahremiyetten ödün vermemek için sosyal ağların kullanılmasını 
öneren Ketizmen, her kullanımın mahremiyetten doğrudan ya da 
dolaylı olarak ödün vermek anlamına geldiğini söyledi. Ketizmen, 
bir sosyal ağa üyelik ve kullanım durumunda da, öncelikli olarak 
gizliliğin korunmasına ilişkin kuralların iyi okunması ve değişen 
gizlilik politikalarının iyi izlenmesini önerdi.  
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-Pek çok insan için bağımlılık halini 
alan İnternet ve sosyal ağlarda kişisel 
veri/fotoğraf paylaşma sürecinde 
yaşanan ve gündeme gelebilecek 
hukuki sorunlar nelerdir?

-Bu süreç,  gelişen bilişim-iletişim teknolojileri 
karşısında “özel hayatın korunması” sorunu 
olarak adlandırılabilecek temel bir sorunu 
gündeme getirdi. Özel hayatın gelişen bilişim 
teknolojileri karşısında konumlandırılması, 
kapsam ve sınırlarının belirlenmesi, güncel 
bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor. 
Sorun, sadece İnternet’le anılmadı, 1960’li 
yıllardan başlayarak gündeme geldi. Bilişim 
teknolojilerinin bürokrasi ve iş hayatında 
kullanımın yaygınlaşması, merkezi ya 
da merkezileştirilmiş veri tabanlarının 
kullanılması, 1960’lardan özel hayatın 
korunması kaygısını da beraberinde getirdi. 
Alan Westin’in, gelişen 
bilişim teknolojilerinin 
bu yönüyle kullanımıyla 
ortaya çıkan kaygısının 
da etkisiyle, “özel hayat” 
ya da “mahremiyet” ile 
ilgili olarak bu kavramın, 
“kişinin kendisi 
hakkındaki bilgileri 
kontrol hakkı” şeklinde 
yaptığı tanım, önemli 
bir dönüm noktası 
oldu.  Özel hayatın 
gizliliğinin korunması 
ile ilgili söz konusu 
kavramsallaştırma, 
“kişisel verilerin 
korunması” olarak 
adlandırılıp 1970’lerden 
itibaren düzenlemeler 
şeklinde hukuki 
metinlerde yerini aldı.
 
Kişisel verilerin 
korunması, İnternet’in 
kullanımı ve 
yaygınlaşması ile birlikte 
yeni bir boyut kazandı 

ve daha yoğun bir şekilde tartışıldı. Çünkü 
kişisel verilerin küresel düzeyde dolaşımı ve 
kullanımı sınırları aşıp farklı bir boyuta taşındı. 
Bu noktada, sosyal ağların yaygın olarak 
kullanımı önem arz ediyor. Kişilerin, kendi 
ya da ilişkide olduğu 3. kişilerin bilgilerini 
paylaştığı ağlarda, doğrudan kişinin, kişilik 
hakkının korunması, özel hayatının gizliliği-
kişisel verilerinin korunması gündeme geldi. 

-İnternet ortamında kişisel verilerinin 
çevirimiçi ortam araçları yoluyla 
hukuka uygun veya hukuka aykırı 
olarak depolanması, saklanması ve 
kullanılması hallerinde oluşabilecek 
hukuki sorunlar nelerdir? Bu 
konuda dünyadaki gelişmeler ile 
mevzuatımızdaki durumu anlatır 
mısınız? 

-Bu alanda ortaya çıkan temel sorun, “kişisel verilerin korunması” 
bağlamında ele alınmalı. Kişisel verilerin korunması, teknik 
bir sorun olmayıp “temel bir insan hakkı”dır. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bu yöndeki birçok içtihadı, Avrupa 
Birliği (AB) Anayasası’nda yer alan düzenleme ve son olarak 
Anayasamızda 20. madde yapılan düzenleme bunu teyit eder nitelik 
taşıyor. Bu açıdan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bir hukuka 
aykırılık, temel bir insan hakkının ihlali anlamına geliyor. Yani bir 
özgürlük sorunu olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle bu alandaki 
faaliyetlerin hukuka uygun bir şekilde yapılabilmesi için, temel 
hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi zorunludur. 

Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına ilişkin rejim, bunu 
zorunlu kılar.
Nitekim bu kapsamda,1 970’li yıllardan itibaren ulusal düzeyde ele 
alınan günümüzde ise Avrupa Konseyi (özellikle 1981 tarihli Kişisel 
Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında 
Şahısların Korunmasına Dair Sözleşme) ve üye devletlere yönelik 
AB’nin genel (özellikle 95/46/EC sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi 
Karşısında bireylerin korunması ve Bu Tür Verilerin Serbest 

Dolaşımı Hakkındaki  Direktifi ve buna  
bağlı ek direktifler) ve sektörel düzeydeki 
düzenlemeler  ön plana çıkıyor.  

Düzenlemeler genel olarak incelendiğinde 
kişisel verilerin korunmasına ilişkin 
geliştirilen ilkelere bağlayıcılık kazandırma, 
sektörel uygulamaları bu ilkelere uyumlu 
hale getirilme istenildiği görülüyor.  Bu ilkeler 
başlıca, dürüst ve hukuka uygun toplayıp 
işleme, asgarilik,  amaçla bağlılık,  süreyle 
sınırlı olma, bireysel katılım ve şeffaflık, 
verilerin korunması ve güvenlik başlıkları 
altında toplanabilir. 
Söz konusu ilkeler, günümüzde ülkesel ve 
uluslararası düzenlemelerde kimi farklılıklar 
barındırsa da benzer şekillerde yer alıyor. 
Kişisel verilerin korunması açısından, meşru 
bir işlemeden söz edilebilmesi için bu ilkelere 
uygunluk temel kıstas niteliği taşıyor. Bu 
açıdan ilkelere uyulmaması halinde meşru bir 
işlemeden söz edilemiyor. 

Ülkemizde kişisel verilerin korunmasına 
ilişkin en önemli gelişme, son değişiklikler 
sırasında 1982 Anayasası’nın 20. Maddesi’nde, 
“kişisel verilerin korunması” temel olarak 
açıkça düzenlendi. Düzenleme kapsamında, 
kişisel verilerin korunmasının temel bir 
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hak olduğu açıkça ifade edildi. Ancak bu 
maddenin zorunlu bir sonucu ve gereği olan 
kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal 
bir düzenleme henüz yapılmadı. Bu büyük 
bir eksiklik olarak görülmeli. Bu düzenleme 
olmadan yapılan daha alt düzeydeki 
yönetmelik vs. gibi düzenlemeler,  başta 
hukuk tekniği açısından yanlış bir tercihi 
ifade ediyor. Yasa düzeyinde düzenlenmesi 
gereken bir konunun 
daha alt düzenlemelere 
konu olması, kimi 
açılardan temel bir 
hakkın sınırlandırılmasına 
ilişkin hükümler içeren 
bu düzenlemelerin 
Anayasa’ya uygunluk 
sorununu gündeme 
getiriyor.
 
Söz konusu 
düzenlemelerin 
içeriği incelendiğinde, 
Türkiye’de kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin 
algının, veri güvenliği, 
gizliliği ve paylaşım 
noktalarına odaklandığı 
gözlemleniyor. Bu 
durum, kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin 
kavramsal algının 
yeterince olgunlaşıp 
olgunlaşmadığına ilişkin 
soru işareti yaratıyor. 

-Sanal ortamda hakkımızda hakaret 
içerikli bilgi, yorum veya fotoğraf 
yayınlandığında ne yapmamız 
gerekiyor? Yasal haklarımız nelerdir?

-Öncelikli olarak belirtilmesi gereken bir konu 
var. O da, sanal ortamda sunulan içeriğin ifade 
hürriyeti ve bu kapsamda haber verme hakkı 
ya da eleştiri kapsamında olup olmadığıdır. 
Bu gibi durumlar kapsamına girmeyen içeriğe 
ilişkin olarak hukuki ve cezai açıdan çok yönlü 

bir koruma söz konusu. 

Özel hukuk alanındaki korunma yönü ele 
alınacak olursa, kişilik hakkının korunması 
esasından hareketle, kişinin haklarının 
korunması sanal ortam açısından da 
geçerli.  Bu genel olarak, Türk Medeni 
Kanunu’nun kişilik hakkının korunmasına 
ilişkin hükümleri kapsamında ele alınabilir. 

Kişilik hakkına saldırı olması durumunda, 
saldırının önlenmesi veya sona erdirilmesi 
ya da bu nedenle ortaya çıkan zararın tazmin 
edilmesine ilişkin hükümler başvurulabilecek 
en temel hükümlerdir. 
Bunun yanından içeriğin niteliği ile ilgili 
olarak, telif hakları kapsamında bir koruma 
söz konusu olabilir. Böyle bir korumadan 
yararlanılabilmesi için, içeriğin telif 
hakları kapsamında korunabilecek bir 
eser niteliği taşıması gerekir.  İçerik söz 
konusu olduğunda, bu tür eserlerin izinsiz 
yayımlanması, çoğaltılması ve dağıtılması 

gibi eser sahibine sağlanan maddi ve manevi hakların korunmasına 
ilişkin hükümler gündeme gelebilir. Söz konusu korumaya ilişkin 
hükümler, ayrıntılı olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’nda yer aldı. 

Çeşitli yönleriyle tartışılan 5651 sayılı Kanun’un, içeriğin yayından 
çıkartılması ve düzeltme hakkını içeren 9. maddesi de kişinin 
haklarını korumaya yönelik bir düzenlemedir. 

Bu tür saldırılara karşı cezai koruma da söz konusu olabilir. 
Fiilin niteliğine göre, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen birçok 
suç gündeme gelebilir. Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen 
hakaret suçu, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin suçlar buna örnek olarak verilebilir.

-İlgili sosyal paylaşım ağı kişiye ait özel bir sayfa 
iken tüm gönderiler global bir datada toplandığında 
bunun çok da özel olarak tanımlanmayacağı ifade 
ediliyor. Bu konudaki görüşlerinizi ve bunun hukuki 
yansımalarını değerlendirebilir misiniz?

-Bu soru tam olarak sanal ortamda özel hayatın gizliliği ya da 
mahremiyetin korunması olarak gündeme gelir ki bu da kişisel 
verilerin korunması sorununu oluşturur.  Sosyal paylaşım 
sitelerinde ilgili kişinin rızası temelinde kişisel veri toplanıp 
işleniyor. Buna karşın söz konusu kullanım sözleşmelerinin 
içeriğinin tam olarak bilinmemesi en önemli sorunu yaratıyor. 
Bu durum, sitelerin mahremiyet politikalarının önceden 
yayımlanması zorunluluğu ile aşılmaya çalışılıyor. Ancak bu 
ilgili kişiye sadece öngörebilme anlamında bir olanak sağlıyor.  
Söz konusu düzenlemeler, genel olarak üçüncü kişilerle 
paylaşım ve üçüncü kişilerin kullanımına ilişkin kişiyi koruma 
yönünde hükümler içeriyor. Buna karşın, site sahibi ya da 
birlikte çalıştığı kişilerin, ilgiliyi veriyi kullanabilmesi açısından 

sınırlama yerine rızanın geçerliği olduğu ölçüde ya da bu sınırlar da 
zorlanarak kullanma olanağı getiriyor.
 
Bütün bunlar düşünüldüğünde, sanal ortamda kişisel verinin 
paylaşımı bunun kişisel verilerin korunması kapsamında çıkacağı 
anlamına gelmez. Ama paylaşıma ilişkin kuralların sağladığı 
olanaklardan yararlanarak site sahibi ya da ilintili kişilere, sınırsız 
olarak nitelenebilecek kullanım olanakları sunar.
 
-Her ne kadar modern hayatın bir gereği olarak, kişilerin 
kendileri ile ilgili bilgileri 3. kişilerle paylaşmasının 
kaçınılmaz olduğu belirtilse de, bilgisi paylaşılan kişinin 
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herhangi bir şekilde mağduriyetine 
yol açılmaması için neler yapılmalı? 
Ayrıca kişilerin geçmişe yönelik 
çevirimiçi ortamda bıraktığı izlerin, 
kişilerin özgür iradesiyle silinmesinin 
sağlanması için “unutulma hakkı”  
kurumu hakkındaki görüşlerinizi 
alabilir miyiz?

-Kişisel verilerin korunması açısından iki konu 
önem taşıyor. Birincisi genel olarak şeffaflık 
diğeri ise bireysel katılım (erişim, düzelttirme, 
itiraz hakkı gibi). Özellikle şeffaflığın 
sağlanması ve kişisel verilerin işlenmesi 
sürecinde, denetimin yapılıp uyuşmazlıkların 
çözümlenebilmesi açısından özerk kurum ya 
da kurulların oluşturulması önem kazanıyor.  
Ulusal ve uluslararası düzenlemelerde özerk 
bir denetim mekanizmasının oluşturulması 
zorunlu kılınıyor. 

“Unutulma hakkı” sorunu, çevrimiçi sitelerin kişisel veri 
işleme politikaları ile yakından ilgili. Kimi siteler, 3. kişilerin 
erişiminin engellenmesine ilişkin olanaklar sağlıyorlar. 
Ancak bu durumun ilgili sitenin kendisi açısından çok da 
geçerli olmadığına dikkat edilmeli. 

Rızaya bağlı kullanımın söz konusu olduğu veriler açısından 
silinmesi gibi bir olanağın sağlanması gerekir. Ama çevrim 
içi bırakılan izlerin silinmesinin her zaman için çok da 
kolay olmadığı, bu tür sayısal verilerin kolayca çoğaltılıp 
yayılabileceği gözden kaçırılmamalı. Bu nedenle kişiler, 

çevrimiçi veri paylaşımında paylaşılacak verinin niteliği 
ve miktarı konusunda dikkatli olmalı. Bir kez çevrimiçi 
ortamda paylaşılan verinin silinmesi ya da yok edilmesi 
kimi durumlarda olanaksız olabiliyor. 

-Sosyal ağları doğru kullanmak ve mağdur 
olmamak için nelere dikkat etmeliyiz? 
Mahremiyetinden ödün vermek istemeyenler için 
sosyal ağları doğru kullanımlarını sağlayacak 
çözüm önerileriniz nelerdir?

-Çok kısaca belirtmek gerekirse, mahremiyetten ödün 
vermek istenmiyorsa sosyal ağların kullanımından 
kaçınılması gerekir. Her kullanım mahremiyetten 
doğrudan ya da dolaylı olarak ödün vermek anlamına gelir. 
Bu doğrultuda herhangi bir sosyal ağa üyelik ve kullanım 
söz konusu ise öncelikli olarak gizliliğin korunmasına 
ilişkin kurallar iyi okunmalı ve buna göre bir karar 
verilmeli. Değişen gizlilik politikaları da iyi izlenmeli.
  
-Sosyal medya/ağlardaki veriler, bilimsel 
veri olarak kullanılabilir mi? Bunun kriterleri 
nelerdir?  

-Aslında bu teknik bir konu ve bu tür verilerin 
işlenmesinde de kişisel verilerin korunmasına ilişkin 
ilkelere uyum sağlanması zorunludur.  Burada öne çıkan 
konu, bu tür medyadaki verilerin bilimsel, istatistiki, 
tarihsel gibi amaçlarla kullanılması durumunda, verilerin 
anonimleştirilerek işlenmesidir. 
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