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“Kişisel Verilerin Korunması Tasarısı, yasalaşmalı”

Kişisel verilerin 
işlenmesi ve gizliliğinin 
korunmasının sadece 
BTK tarafından ve 
e-haberleşme sektörüne 
yönelik düzenlemeler 
ile değil, tüm sektörleri 
içine alabilecek kapsam 
ve etkinlikteki bir kanunla 
düzenlenmesi gerektiğini 
belirten Bilgi Güvenliği 
Derneği Başkanı Atalay, 
tasarının bir an önce 
yasalaşması sağlanması 
gerektiğine dikkat çekti.

Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı 
Ahmet Hamdi Atalay, kişisel 
verilerin işlenmesi ve gizliliğinin 

korunmasının sadece Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ve 
elektronik haberleşme sektörüne yönelik 
düzenlemeler ile değil, tüm sektörleri 
içine alabilecek kapsam ve etkinlikteki 
bir kanunla düzenlenmesi gerektiğinin 
altını çizdi. 10 yıldır TBMM gündeminde 
olan “Kişisel Verilerin Korunması” Kanun 
Tasarısı’nın konunun doğru çözümü 
olduğunu vurgulayan Atalay, kanun 

tasarısının bir an önce yasalaşmasının 
sağlanması gerektiğini vurguladı. 
Atalay, BTK tarafından ilki 2004 tarihinde 
yayınlanan “Elektronik Haberleşme 
Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi 
ve Gizliliğin Korunması” Yönetmeliği’nin 
yeniden hazırlanarak yayınından itibaren 
altı ay sonra (24 Ocak 2013) yürürlüğe 
girmek üzere yayınlandığını anımsattı. 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BIT) 
hayatımızın her an ve aşamasına müdahil 
olduğu günümüzün en önemli sorunlarının 
başında geldiğini anlatan Atalay, bir 

evrensel insan hakkı ve anayasal bir 
hak olan kişisel verilerin güvenliği ve 
mahremiyetinin sağlanmasının, sadece 
elektronik haberleşme işletmecilerinin 
alacağı önlemle çözülebilecek boyutta 
bir sorun olmadığına değindi. BIT’in 
kullanıldığı her sektör ve faaliyette 
(örneğin Bankacılık, e-Devlet hizmetleri 
vb.) bu konuda yapılması gerekenler ve 
alınması gereken önlemler olduğunun 
üzerinde duran Atalay, konunun sadece 
BTK tarafından ve elektronik haberleşme 
sektörüne yönelik düzenlemeleriyle değil, 
tüm sektörleri içine alabilecek kapsam 
ve etkinlikteki bir kanunla düzenlenmesi 
gerektiğini belirtti. 
Atalay, Kasım 2008’de yasalaşan 5809 
sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 
bir gereği olarak BTK tarafından 
yönetmelikte yapılan bu güncellemenin, 
gecikmiş olmakla birlikte doğru yapılmış 
bir düzenleme olduğuna işaret etti. 
Artık ülkeler için milli güvenliğin temel 
unsurlarından biri olarak kabul edilmeye 
başlayan “Siber Güvenlik”in sağlanması 
açısından da çok önemli olan bu konuda 
elektronik haberleşme sektörüne yönelik 
yapılan bu düzenlemenin tüm diğer 
sektörlere de yaygınlaştırılmasının bir 
zorunluluk olduğunu vurgulayan Atalay, 
“Siber güvenlik alanında zincir en zayıf 
halkası kadar güçlüdür” dedi.  
BTK tarafından yönetmeliğin amacı, 
elektronik haberleşme sektöründe 
kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve 
gizliliğinin korunması için sektörde faaliyet 
gösteren işletmecilerin uyacakları usul ve 

esasları düzenlemek olarak belirlendiğini 
ifade eden Atalay, yönetmeliğin kapsam 
maddesinde, “haberleşmenin içeriğine” 
ilişkin verilerin saklanmasının bu 
yönetmeliğin kapsamı dışında olduğunun 
açıkça ifade edildiğini kaydetti.  Atalay, bir 
başka açıdan, haberleşmenin içeriği hariç 
elektronik haberleşme için kullanılan ve 
haberleşme sırasında ve sonrasında oluşan 
her türlü “kişisel veri”nin bu yönetmeliğin 
kapsamı içinde olduğunu söyledi.
Atalay, “Elektronik Haberleşme Sektöründe 
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin 
Korunması” Yönetmeliği’nde eksikliği 
hissedilen temel konuları ise şöyle sıraladı:
-İşletmecilerin söz konusu usul ve esasları 
yerine getirirken uymaları gereken 
standartların neler olması gerektiği,
-Bu usul ve esaslara ilişkin uygulamaların 
uygunluğunun ve etkinliğinin doğrulanması 
için yapılması gereken düzenli denetimler,
-Belli ölçüde başka düzenlemelerde 
adreslendiği iddia edilebilecek olsa 
da yukarıdaki konuların doğrudan bu 
yönetmeliğin içine derc edilmesi, konunun 
önemi ve uygulamaları etkinliği açısından 
daha doğru olacak.
26 maddeden oluşan yönetmelikte altı 
çizilmesi gereken konuları ise Atalay şöyle 
özetledi:

-Güvenlik
İşletmeciler, kişisel verilere ve ilişkili 
diğer sistemlere sağlanan tüm erişimlere 
ve erişim yetkisi olan personelin yaptığı 
işlemlere dair detaylı işlem kayıtlarını beş 
yıl süreyle tutmakla yükümlüdür.

http://www.bilisimdergisi.org/s147
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-Haberleşmenin gizliliği
Elektronik haberleşme ve ilgili trafik 
verisinin gizliliği esas olup, ilgili 
mevzuatın ve yargı kararlarının öngördüğü 
durumlar haricinde, haberleşmeye taraf 
olanların tamamının rızası olmaksızın 
haberleşmenin dinlenmesi, kaydedilmesi, 
saklanması, kesilmesi ve gözetimi yasaktır.

-Trafik verisini işleme yetkisi
Trafik verisini işleme yetkisi; trafik 
yönetimi, arabağlantı, faturalama, 
yolsuzluk tespitleri, tüketici şikâyetlerinin 
değerlendirilmesi, elektronik haberleşme 
hizmetlerinin pazarlanması veya 
katma değerli elektronik haberleşme 
hizmetlerinin sunulması hususlarında 
işletmeci tarafından yetkilendirilen 
kişilerle sınırlıdır.

Trafik verileri elektronik haberleşme 
hizmetlerinin pazarlanması veya 
katma değerli elektronik haberleşme 
hizmetlerinin sunulması amacıyla 
maskeleme yapılmaksızın işletmeci 
bünyesi dışına çıkarılamaz. Trafik verileri 
hiçbir şekilde yurt dışına çıkarılamaz.

-Konum verisinin işlenmesi
İşletmeciler, abonelerin/kullanıcıların 
konum verisini ancak, katma değerli 
elektronik haberleşme hizmetlerinin 
sunumu halinde abonelerin/kullanıcıların 
rızasını alarak bu hizmetlerin sunumu için 
gerekli olan ölçü ve sürede ya da anonim 
hale getirmek suretiyle işleyebilir.

-Veri saklama süresi

Tanımlanan veri kategorileri, 
haberleşmenin gerçekleştiği tarihten 
itibaren işletmeciler tarafından bir yıl 
süre ile saklanır. Soruşturma, inceleme, 
denetleme veya uzlaşmazlığa konu olan 
kişisel veriler, ilgili süreç tamamlanıncaya 
kadar saklanır.

-Saklanan verinin korunması 
ve güvenliği
Yönetmelik kapsamında saklanması 
öngörülen veriler için işletmeciler asgari 
olarak;
a) Saklanan veriler ile şebekedeki diğer 
verilerin aynı kalite, güvenlik ve koruma 
özelliklerine tabi olmasını,
b) Verilerin yurt içinde kendi bünyesinde 
saklanmasını,
c) Saklanan verilerin, istem dışı, yetki 
dışı ya da yasa dışı, erişim, tahrip, kayıp, 
değişiklik, depolama, işleme ve ifşasına 
karşı uygun teknik ve idari tedbirlerin 
alınmasını,
ç) Verilerin sadece özel yetkilendirilmiş 
kişiler tarafından erişilebilir olmasının 
sağlanması için uygun teknik ve idari 
tedbirlerin alınmasını,
d) İşlenen ve saklanan verinin saklama 
süresi sonunda imha edilmesi veya 
anonim hale getirilmesi ve bu işlemlerin 
tutanakla veya sistemsel olarak kayıt altına 
alınmasını sağlamakla yükümlüdür.
İşletmeciler sundukları hizmetler 
kapsamında elde ettikleri verilerin 
güvenliğini, bütünlüğünü, gizliliğini ve 
erişilebilirliğini her aşamada sağlamakla 
yükümlüdür. Bu yükümlülük işletmeci 
tarafından yetkilendirilmiş kişiler 
marifetiyle yapılan işlemleri de kapsar.
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