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Kişisel veriler, 
demokratikleşme 
paketinde
30 Eylül 2013’te Başbakan tarafından açıklanan “Demokratikleşme 
Paketi”nde kişisel verilerin korunmasına yasal güvence getirileceği 
belirtilirken, uygulama için taslağın hazırlandığı ve TBMM’ye 

gönderileceği vurgulandı.

Fatma Ağaç

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Eylül 2013’te 
açıkladığı “Demokratikleşme Paketi”nde kişilerin 
özel bilgilerinin korunması konusuna da yer 

verildi. Pakette, 8 Haziran 2012 tarihinde Başbakanlığa 
gönderilen kanun taslağının yasalaşması için Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderileceği bilgisine 
yer verildi. 
Paketteki en önemli maddelerden biri de “Kişilerin 
Özel Bilgilerine Güvence” başlığı altında yer alırken, 
12 Eylül 2010’daki anayasa değişikliğiyle de kişisel 
bilgilere güvence getirildiği anımsatıldı. Kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin konu, “Demokratikleşme 
Paketi”nde şöyle yer aldı:
“Kişisel verilerin korunmasına yasal güvence 
getiriyoruz. 12 Eylül 2010’da yaptığımız anayasa 
değişikliği ile kişisel verilere anayasal güvence 
getirmiştik. Şimdi bu anayasa maddesinin uygulamasını 
sağlamak için taslağı hazır olan kanunu Meclisimize 
gönderiyoruz. Kişilerin özel bilgileri ilgisiz kişiler 
tarafından kullanılamayacak, ilgisiz kişilerle 
paylaşılamayacak.”
Meclise gönderilecek olan Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Tasarısı Taslağında, kişisel nitelikteki verilerin 
tanımının yapılması, esas ve unsurlarının belirlenmesi 
ve korunması amacıyla idari bir yapının oluşturulması 
ile bireylerin şahsiyet haklarının himayesine ilişkin 
düzenlemeler getirilmesi amacına yönelik hükümlere 
yer verilmişti. 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı Taslağında, 
bu kanunun amacı, “Kişisel verilerin işlenmesinde 
kişinin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel 
verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları esas 
ve usulleri düzenlemek” olarak belirtiliyor. 
Taslakta, kanun hükümlerinin, kişisel verileri işlenen 
gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen, 
otomatik olan veya olmayan yollarla işleyen gerçek 
ve tüzel kişiler hakkında uygulanacağı bilgisine yer 
veriliyor. 
“Demokratikleşme Paketi”nde yer alan bir başka 
teknik düzenleme de “Klavyelere Özgürlük” başlığı 
altında. Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) belirli harflerin 
kullanılmasından dolayı var olan cezai müeyyidenin 
kaldırılacağı belirtiliyor. Bir nevi klavyelere özgürlük 
getiriliyor. Yani Q,X ve W harflerinin klavyelerde 
kullanılabileceği açıklanıyor.

5651 Sayılı yasa değişiyor

Adalet Bakanlığı, 5651 sayılı 
“İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Ya-yınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi” 
Kanunu’nda değişiklik yapmak 
için ön hazırlık çalışmalarını 
sürdürüyor.
 
Adalet Bakanlığı Kanunlar 
Genel Müdürlüğü yetkililerinin 
Bilişim Dergisi’ne verdikleri 
bilgiye göre, kanun değişikliğiyle 
ilgili somutlaşmış bir tasarı 
olmamasına rağmen, kanun 
değişikliği için ön hazırlık 
çalışmalarının devam ediyor.
Kanunlaştığı günden (4 Mayıs 
2007) itibaren eleştirilen, 23 
Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete 
de yayımlanarak yürürlüğe 
giren, ancak belki de numarası 
en çok bilinen 5651 sayılı 
kanun ile ilgili olarak İnterneti 
Geliştirme Kurulu bir değişiklik 
taslağı hazırlanmıştı. 

İnternet içerik düzenlemelerinin 
usul ve esaslarını oluşturan 
5651 sayılı özel Kanun İnternet 
ortamında gerçekleşmekte 
olan belirli suçlarla mücadele 
kapsamında Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu (BTK) 
bünyesinde faaliyetlerini yürüten 
Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı’na önemli görev 
ve sorumluluklar yüklemiş ve 
bunların ifası sürecinde de aynı 
Kanunda tanımlanmış olan 
İnternet aktörlerine önemli 
yasal yükümlülükler getirmişti.  
Yasanın 2. Maddesinde İnternet 
aktörleri ilk kez tanımlanmış, bu 
aktörlere ilişkin yükümlülükler 
ve müeyyideler yasada açık 
şekilde düzenlenmişti. 

http://www.bilisimdergisi.org/s160


