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GİRİŞ 

I. KONUNUN ÖNEMİ VE ÇALIŞMANIN AMACI 

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Çerezler” başlıklı bu yüksek 

lisans tez çalışması,üzerine tez düzeyinde bir çalışma olmayan konudur. Günümüzde 

çerezler (cookies), her zaman aktif olarak kullanılan bir teknolojidir. Bu teknoloji hem 

kişilere internet sitesini kullanım kolaylığı sağlamak hem de sırf kişileri takip amacıyla 

kullanılabilmektedir. 

Bugün, çok istisnai ve basit internet siteleri hariç olmak üzere, neredeyse bütün 

internet sitelerinde çerezler kullanılmaktadır. Bunların da birçoğunda gerek Avrupa 

Birliği(AB) düzenlemeleri1 gerek Türk hukukundaki düzenlemeler dolayısıyla internet 

sitesine ilk girişte çerez onayı istenmektedir. Onay isteme yöntemlerinde bir 

yeknesaklık bulunmamakta ve birçok durumda hukuka aykırı uygulamalar 

gerçekleşebilmektedir. 

Kişisel verilerin korunmasının bu kadar önem kazanmasının belki de en büyük 

nedenlerinden olan çerezler2, detaylı bir şekilde tahlil edilmesi gereken bir konudur. 

Zira sağladığı faydalar yanında mahremiyet açısından da ciddi riskler taşımaktadırlar. 

Dolayısıyla çerez kullanım kuralları özel düzenlemelerle yeknesaklaştırılmalı, türlerine, 

uygulama alanlarına ve barındırdıkları risklere göre çerezler sınıflandırılarak bütün 

ihtiyaçları karşılayacak kurallar ve hukuka aykırılık neticesinde caydırıcı yaptırımlar 

getirilmelidir. Bunun için de kişisel verilerin genel ilkeleri ve bazı temel kavramlar ile 

çerezlerin teknik boyutları da dahil olmak üzere özellikleri ve hukuki nitelikleri ayırt 

edilmelidir. 

                                                
1 İnternet siteleri, AB vatandaşlarına ya da AB’de yaşayan kişilere de hizmet verebilmek için, 

Türkiye’de hizmet verseler bile 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (General Data 

Protection Regulation, GDPR) uyumlu hareket etmek mecburiyetindedirler (GDPR m. 3). 

2 Dülger, Murat Volkan: Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, 3. B., İstanbul 2020, s. 20. 
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Çerezler konusunda AB’de özel düzenleme mevcut olsa da3 

hukukumuzdaçerezlere ilişkin elektronik haberleşme sektöründe kabul edilen bir hüküm 

haricinde özel bir düzenleme mevcut değildir. Bu eksiklik de çerezleri 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında değerlendirmeyi 

gerektirmektedir. KVKK ise çerezlerin özel nitelikleri dikkate alınarak yapılan özel 

düzenlemeler yerine kişisel verilerin korunmasında genel düzenlemeler içerdiğinden bu 

konuda bazı boşluklar mevcuttur. Bu boşluklar da Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 

(Kurum) yayımladığı rehberler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (Kurul) vermiş 

olduğu kararlar doğrultusunda doldurulmaya çalışılmaktadır. Yakın zamanda çerezlere 

ilişkin Kurum tarafından yayımlanan “Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber”, bir 

bağlayıcılığı bulunmasa da bu konuda yol gösterici olmuştur. Ancak yine de yanlış 

çerez uygulamaları internet yaşantısında yaygın olarak devam etmektedir. Bu durum, 

çerezler konusunda, bağlayıcılığı ve yaptırımı olan özel düzenlemelere olan ihtiyacı 

ortaya çıkarmaktadır. 

Çerezler, genel olarak kişisel veri niteliği taşıyıp taşımamalarına göre ikiye 

ayrılır. Kişisel veri niteliği taşımayan çerezler genellikle zorunlu veya işlevsel çerezler 

ya da performans çerezleridir. Bu çerezlerin ortak özelliği ise genel olarak kullanıcı 

deneyimini iyileştirmeyi amaçlamasıdır. Kişisel veri niteliği taşımayan çerezler, kişisel 

verilerin korunmasını konu edinen KVKK’nın kapsamına girmediği için mevcut 

durumda bu çerezler için KVKK uygulama alanı bulmaz. Buna karşılık, çoğunlukla 

üçüncü taraf çerezleri olan reklam çerezleri, kişilerin kimliğini ön planda tuttukları için 

bu çerezler kişisel veri niteliği taşımaktadır. Bu tür çerezler için şüphesiz KVKK 

uygulama alanı bulacaktır. 

                                                
3 AB hukukunda “Çerez Kanunu” olarak da ifade edilen 2002/58/EC sayılı e-Gizlilik Direktifi (e-

Privacy Directive) bulunmaktadır. Bu direktifte çerez ve benzeri takip uygulamalarına ilişkin özel 

düzenlemeler mevcuttur. 
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Çalışmamızda, çerezler hakkında güncel durum, kişisel verilerin korunması 

hukuku ile bağlantılı olarak ortaya konulacaktır. İleride çerezler ile ilgili yapılması 

muhtemel özel hukuki düzenlemeler için de fayda sağlaması umulan bu çalışma, 

çerezlerin hem teknik hem de hukuki boyutunu inceleyerek bu teknolojinin daha iyi 

anlaşılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca çerezler hakkında genel kitap ve makalelerde 

bulunan parça parça bilgilerin birleştirilerek bu alanda kapsamlı bir eser meydana 

getirilmesi, çerezler konusunda araştırma yapmak isteyenlerin konu hakkında detaylı 

bilgilere ulaşabileceği bir kaynak ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. 

II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 

Çalışma konusunun merkezini çerezler oluşturmaktadır. Çerezler, KVKK 

kapsamında incelenecek olsa da bu konuda Türk hukukundaki özel düzenlemelerle 

birlikte, KVKK’nın hazırlanmasında yararlanılan ve hâlâ Kurum rehberlerinde ve Kurul 

kararlarında belirlenen ilkelere yön veren AB mevzuatı ve Avrupa Birliği Adalet Divanı 

(ABAD) içtihatları da yerleri geldikçe incelenecektir. 

Kişisel veri kavramı ve hukuki niteliği, kişisel verilerin korunması hukukuna 

hâkim olan ilkeler, taraflar, kişisel veri işleme şartları ve açık rıza kavramlarının 

açıklanması çerezler açısından önemli görüldüğü için kişisel verilerin korunması 

hukukuna ilişkin bu kavramlar açıklanacaktır. Çerezlerin hem teknik hem hukuki 

boyutu incelenecek olsa da bu çalışma hukuk alanında ve bir hukukçu tarafından yazılan 

bir eser olacağı için teknik boyutu hakkında çok detaylı incelemeler yapılmayacaktır. 

Yalnızca hukukçuların bilmesi gerektiği kadar ve hukuken önemli olan teknik detaylar 

yer alacaktır. Hukuka aykırılık ve hukuk yollarında ise çerezler, daha çok özel hukuk 

boyutuyla incelenecek ve kamu hukukunu ilgilendiren konular çalışmanın odak noktası 

olmayacaktır. 
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III. ÇALIŞMANIN PLANI 

Çerezlerin KVKK kapsamında incelenebilmesi için, kişisel verilerle ilgili temel 

kavramların da incelenmesine ihtiyaç vardır. Çok detaylı olmasa da çerez kullanımında 

bilinmesi gereken temel kavramlar, çalışmanın ilk bölümünü oluşturacaktır. İkinci 

bölümde doğrudan çerezler konusu ele alınacak, çerezlerin hem teknik hem de hukuki 

boyutları tahlil edilecektir. Çerezler konusunda uygulama alanı bulan Türk ve AB 

hukuku mevzuatlarına değinilerek Türk hukukunda çerez kullanımının şartları 

değerlendirilecektir. Ayrıca Haziran 2022 tarihinde çıkan “Çerez Uygulamaları 

Hakkında Rehber” de incelenerek bu rehberin niteliği ile içeriği ortaya konulacaktır. 

Üçüncü ve son bölümde ise çerez uygulamalarında hukuka aykırılık değerlendirilecek, 

bu durumda başvurulacak hukuk yolları anlatılacaktır. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

TEMEL KAVRAMLAR 

I. KİŞİSEL VERİ 

A. TANIMI 

Hangi verilerin kişisel veri olup olmadığı hakkında genel geçer bir cevap olmasa 

da ulusal ve uluslararası mevzuatta, doktrinde ve uygulamada üzerinde görüş birliği 

sağlanan4 tanıma göre belirli ya da kimliği belirlenebilir bir kişiye ilişkin bütün bilgiler 

kişisel veridir5. Bu tanım, OECD’nin 1980 tarihinde yayımlanan “Mahremiyetin 

Korunması ve Kişisel Verilerin Sınır Ötesi Akışına İlişkin Kılavuz”un6“Genel 

Tanımlar”başlığı altında, AB’nin “Veri Koruma Direktifi” de denilen 1995 tarihli ve 

95/46/EC sayılı direktifinin7“Tanımlar” başlığı altında m. 2/a’da ve yine Türkiye’nin 

2016 tarihinde taraf olduğu 1981 tarihli “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi 

Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi”nin8“Tanımlar”başlığı altında 

m. 2/a’da bu şekilde yapılmıştır. Yine uluslararası alanda yakın tarihli bilinen bir 

düzenleme olan ve 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren GDPR m. 4’te yer alan 

kişisel veri tanımı da bu şekildedir. Son olarak, KVKK m. 3/d hükmünde “Kişisel veri: 

                                                
4 Dülger, Kişisel Veri, s. 20; Aksoy, Hüseyin Can: Medeni Hukuk ve Özellikle Kişilik Hakkı 

Yönünden Kişisel Verilerin Korunması, Ankara 2010, s. 11; Akgül, Aydın: Danıştay ve Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul 2014, s. 7. 

5 Karşı yönde bkz. Lloyd, Ian J.: Information Technology Law, 9. B., Oxford 2020, s. 39 vd. 

6 OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data 
(https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofp

ersonaldata.htm#part1, E.T. 28.03.2022). 

7 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the 

Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement 

of Such Data (Data Protection Direvtive) (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A31995L0046, E.T. 29.03.2022). Bu Direktif, GDPR’ın yürürlüğe 

girmesiyle birlikte ilga edilmiştir. 

8 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi, RG 

T. 17/03/2016, Sa. 2016/8576 (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160317-2.pdf, E.T. 

28.03.2022). 
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Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi … ifade eder” 

tanımı yer almaktadır. Bu düzenlemelerden başka hukukumuzda bazı yönetmeliklerde 

kişisel veriye ilişkin yine aynı tanım yer almaktadır9. O hâlde, bir kişinin belirlenmesine 

yarayan veya belirli bir kişiye ait akla gelebilecek her türlü veri, o kişinin kişisel 

verisidir.  

İnsanların dünyada var olması ve toplum içinde yaşaması, onlara ait bazı 

değerlerin kişisel veri olmasını sağlar10. Kişinin cinsiyeti, ırkı, konuştuğu dili, dini ve 

medeni durumu bu değerlere ve dolayısıyla kişisel verilere örnek verilebilir. Bununla 

birlikte, teknolojinin gelişmesiyle insanlığın bilgi toplumuna giriş yapması sonucu 

birçok yeni verinin kişisel veri olarak ortaya çıktığı söylenebilir11. Örneğin internetin 

icat edilmesi ve bunun yaygınlaşmasıyla kişilerin internet sitelerindeki kullanıcı adları 

ve şifreleri, banka hesap bilgileri ve e-posta adresi de kişisel veri olarak yerlerini 

almıştır. Dolayısıyla kişisel verileri, insanların evrende yer almaları dolayısıyla sahip 

oldukları kişisel veriler ve modern bilişim toplumunda yer almaları dolayısıyla sahip 

oldukları kişisel veriler olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür12. Ancak bu ayrım 

kişisel verilerin zamana bağlı ortaya çıkmasıyla ilgili bir ayrım olup, verilerin değeri ve 

kişilerin hak durumu açısından bir fark yaratmaz. 

B. UNSURLARI 

1. Genel Olarak 

Neredeyse görüş birliğiyle kabul edilen kişisel verinin tanımından hareketle, 

kişisel veriyi unsurlarına ayırarak incelemek mümkündür. KVKK m. 3/d hükmündeki 

tanımdan yola çıkılarak kişisel verinin unsurları “bilgi”, “bir kişiye ilişkin olma”, “kişiyi 

                                                
9 Örneğin Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik m. 4/1/i. RG T. 21.06.2019, Sa. 30808. 

10 Dülger, Kişisel Veri, s. 61; Akgül, s. 8. 

11 Dülger, Kişisel Veri, s. 61; Özkan, Oğulcan: Kişisel Verilerin Korunması, Ankara 2020, s. 8. 

12 Dülger, Kişisel Veri, s. 61. 
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belirli veya belirlenebilir kılma” ve “gerçek kişi” olmak üzere dört başlık altında 

incelenebilir13. Doktrinde kişisel verinin unsurlarını “bilgi”, “kimliği belirli veya 

belirlenebilir kişi” ve “bilginin kişiye ilişkin olması” olmak üzere üç sınıfta inceleyen 

yazarlar da vardır14. Bu sınıflandırmaya göre “kişiyi belirli veya belirlenebilir kılma” ile 

“kişi” unsurları tek grup altında incelenmektedir. Kanaatimizce bu iki unsuru da ayrı 

incelemek yerinde olacaktır. 

2. Bilgi 

Kişisel verinin tanımından yola çıkıldığında, bir kişisel verinin varlığı için 

gerekli olan ilk unsur bilgidir. Kişisel verinin tanımındaki “her türlü bilgi” ifadesi, 

kişisel verinin kapsamını olabildiğince geniş tutma amacını yansıtmaktadır15. Zira 

tanımda kapsam yalnızca gizli ve hassas verilerle sınırlandırılmamış, böylece diğer 

unsurları da taşıyan her türlü bilginin kişisel veri olarak nitelendirilmesi mümkün 

kılınmıştır.  

Kişisel verideki “bilgi”nin içeriği önemli değildir. Kişiye ilişkin cinsiyet, din, ırk 

gibi hassas bilgilerin yanında kişinin mesleği, okulu, yaşadığı şehir gibi sosyal yaşamına 

ilişkin bilgiler de kişisel veri olabilir. Yine bilginin öznel ya da nesnel nitelikte olması, 

kişisel verideki “bilgi” unsurunun varlığı açısından önem taşımamaktadır16. Aynı 

şekilde, bilginin doğru veya yanlış olması ya da kanıtlanmış olup olmaması da kişisel 

verinin varlığı açısından önem taşımamaktadır. Yanlış ya da kanıtlanmamış bilgiler dahi 

                                                
13 AB Hukukunda da KVKK ile aynı tanıma sahip olan GDPR’den yola çıkarak kişisel veri yine dört 

unsura ayrılmaktadır. Bu unsurlar “herhangi bir bilgi”, “-ile ilgili”, “belirlenmiş veya belirlenebilir” 

ve “gerçek kişi” anlamlarına gelmektedir. Bkz. Bygrave, Lee A./Tosoni, Luca: “Article 4(1). 

Personal data”, ed. Kuner, Christopher/Bygrave, Lee A./Docksey, Christopher/Drechsler, Laura, The 

EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary Oxford 2020, s. 109; Koch, Richie: 

What is considered personal data under the EU GDPR?, (https://gdpr.eu/eu-gdpr-personal-data/, E.T. 

30.03.2022). 

14 Aksoy, s. 13 vd. 

15 ABAD, Case C-434/16, Peter Nowak v. Data Protection Commissioner, Karar T. 20.12.2017, par. 34 

(curia.europa.eu, E.T. 03.06.2022). 

16 Aksoy, s. 14; Dülger, Kişisel Veri, s. 155; Özkan, s. 10. 
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kişi veri kapsamında kabul edilerek, ilgili kişilerin bu tür durumlarda da onlara sağlanan 

hukuki korumadan yararlanmaları mümkün kılınmıştır17. 

Kişisel verinin bu unsurunu “veri” olarak adlandıran yazarlar da mevcuttur18. 

Ancak “veri” ile “bilgi” farklı kavramlar olup, kanaatimizce “veri” yerine “bilgi” 

ifadesinin kullanılması daha yerinde olacaktır. Veri bilginin ham hâli olup daha geniş 

bir kavramı ifade etmektedir. Dolayısıyla iki kavramın arasındaki ilişkiyi “Bilgi = Veri 

+ Anlam” olarak ifade etmek mümkündür19. Ayrıca Türk hukukundaki 

düzenlemelerdeki kişisel veri tanımında da “her türlü veri” yerine “her türlü bilgi” 

ifadesi kullanılmıştır. Yine uluslararası kaynaklar ve düzenlemelerde de veri anlamına 

gelen “data” değil, “bilgi” anlamına gelen İngilizce “information” ifadesi 

kullanılmıştır20. Dolayısıyla “bilgi” kavramının kullanılması kanaatimizce tercih 

edilmelidir. 

3. Bir Kişiye İlişkin Olma 

Bir kişiye ilişkin olma, kişisel veri tanımının en temel unsuru olarak ifade 

edilmektedir21. Genel olarak, bir bilginin bir kişi hakkında olması, o bilginin kişisel veri 

olarak tanımlanabilmesinde bu unsur gerçekleşmiş sayılır22. Kişiye ilişkin olma unsuru; 

içerik, amaç veya sonuç unsurlarından birinin varlığı ile gerçekleşebilir23. 

                                                
17 Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 4/2007 on the Concept of Personal Data (No: 

01248/07/EN WP 136), Brussels 2007, s. 6 (https://ec.europa.eu/justice/article-

29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf, E.T. 05.04.2022). 

18 Dülger, Kişisel Veri, s. 153. Dülger, “bilgi” ve “veri” kelimelerinin aynı anlama gelmediğini ifade 

etmekle birlikte, bu farklılığın yalnızca teknik anlamda mevcut olduğunu ve kendisinin her iki 

sözcüğü birbirinin yerine kullandığını belirtmiştir. Bkz. Dülger, Kişisel Veri, s. 153, dn. 7. 

19 Checkland, Peter/Scholes, Jim: Soft Systems Methodology in Action, New York 1990, s. 303. 

20 TDK sözlüğünde “veri”nin anlamlarından bir tanesi de “bilgi” olsa da veri esasen bilginin ham 

hâlidir. 

21 Dülger, Kişisel Veri, s. 168. 

22 Aksoy, s. 28. 

23 Bu unsurların gerçekleşmesi ile ilgili detaylı bilgi için bkz. A29WP, Concept of Personal Data, s. 9 

vd. 
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Doğrudan kişilerle ilgili olan bilgilerde bu unsurun gerçekleştiğinin tespiti 

oldukça kolaydır. Örneğin bir kişinin fiziksel özellikleri, banka hesap bilgileri veya 

fotoğrafı tartışmasız olarak doğrudan doğruya bir kişiye ilişkindir. Buna karşılık, bazı 

durumlarda bir bilgi kişiye değil de nesneye ilişkin olabilir. Bu durumda bilginin dolaylı 

olarak bir kişiye ilişkin olup olmadığına bakılmalıdır. Örneğin bir evin değerinin bilgisi, 

o eve ilişkin olduğundan bu yönüyle kişisel veri olarak kabul edilemese de o değerin 

dolaylı olarak kişinin malvarlığına ilişkin olması durumunda evin değeri de tartışmasız 

olarak kişisel veri olarak kabul edilecektir24. Kısaca bilgiler, bir kişinin kimliğinden, 

özelliklerinden ya da davranışlarından bahsediyorsa veya bir kişiye nasıl davranıldığını 

ya da kişinin nasıl değerlendirildiğini belirlemek için kullanılıyorsa, o bilgiler kişiye 

ilişkindir25. 

4. Kişiyi Belirli veya Belirlenebilir Kılma 

a. Genel Olarak 

Bilginin kişiyi belirli veya belirlenebilir kılması, o bilginin kişisel veri niteliğini 

haiz olabilmesi için gereken bir diğer unsurdur. Kişiyi belirli veya belirlenebilir kılma, 

bilgilerin doğrudan ya da dolaylı olarak gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi yoluyla o 

kişinin tanımlanması ya da tanımlanabilmesi, yani kişinin kim olduğunun ortaya 

çıkması ya da çıkarılabilmesini ifade eder26. Kişisel verinin unsuru olarak kişiyi belirli 

kılma, bir bilginin bir gruptaki kişilerden bir gerçek kişinin ayırt edilmesi, tanımlanması 

anlamına gelmektedir. Buna karşılık belirlenebilir kılma, bu anlamda gerçek kişinin o 

                                                
24 A29WP, Concept of Personal Data, s. 9. 

25 Article 29 Data Protection Working Party, Working Document on Data Protection Issues related to 

RFID Technology (No: 10107/05/EN WP 105), Brussels 2005, s. 8 

(https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2005/wp105_en.pdf, E.T. 06.04.2022). 

26 Dülger, Kişisel Veri, s. 157; Başalp,Nilgün: Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması, Ankara 

2004, s. 33; Akgül, s. 16. 
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grup içinde henüz ayırt edilmiş, yani belirlenmiş olmasa da belirlenmesinin mümkün 

olması anlamına gelmektedir27. 

Bir kişinin belirli kılınmasında rol oynayan en önemli unsur kişinin adıdır28. 

Ayrıca pratikte belirlenmiş kişi ile genellikle o kişinin adına yapılan gönderme 

kastedilmektedir29. Zira kişinin adı vasıtasıyla doğrudan belirlenmesi mümkündür. 

Bununla birlikte, kişinin adından başka telefon numarası gibi bazı bilgiler ile dolaylı 

belirlenmesi de mümkündür. Bunlardan başka, bazı durumlarda kişiyi belirlenebilir 

kılan ölçütler tek başlarına kişiyi belirlenebilir kılmasa da birden çok bilgi 

kombinasyonunun bir araya gelerek kişiyi belirlenebilir kılması mümkündür. Son 

olarak, kişinin belirlenmesinde en temel unsur olan ad, soyad gibi unsurların tek 

başlarına bulunmaları bazı hâllerde yine tek başlarına kişiyi belirli veya belirlenebilir 

kılmayabilir30. Zira bir ad soyadın hangi kişiye ait olduğunun belirli veya belirlenebilir 

olmadığı durumlarda o ad soyad bilgisi kişisel veri olarak nitelendirilemez. Kişinin adı 

ve soyadından başka, gerçek kişiyi belirlenebilir kılan her türlü bilgi; ses, yazı, sayı ya 

da görüntüden de oluşabilir31. Ancak dikkat edilmesi gereken, bu unsurun varlığından 

söz edilebilmesi için verinin kesinlikle belirli ya da belirlenebilir bir kişiyle 

ilişkilendirilebilmesinin gerekmesidir32.  

                                                
27 A29WP, Concept of Personal Data, s. 12. 

28 Dülger, Kişisel Veri, s. 158. 

29 A29WP, Concept of Personal Data, s. 13. 

30 Dülger, Kişisel Veri, s. 158.  

31 Küzeci, Elif: Kişisel Verilerin Korunması, 4. B., İstanbul 2020, s. 360. 

32 Bu kriter de belli başlı riskleri barındırdığı için eleştirilmektedir. Örneğin grup profilleme 

faaliyetinde bir bölgede yaşayan kişilerin terörist olduğu yönünde bir çıkarım, herhangi bir kişiyle 
ilişkilendirilmemiş olduğu için kişisel veri niteliğini haiz olmayacağından kişisel verinin korunması 

da gündeme gelmeyeceğinden söz edilmektedir. Ayrıca bu yönde bir grup profilleme faaliyeti 

alenileştirildiğinde kişilerin damgalanmasına (fişlenmesine) da yol açabileceği ileri sürülmektedir. 

Bkz. Custer, Bart: “Tapping and Data Retention in Ultrafast Communication Networks”, Journal of 

International Commercial Law and Technology 2008, Vol, 3, Is. 2, s. 97-98 

(https://www.neliti.com/publications/28648/tapping-and-data-retention-in-ultrafast-communication-

networks, E.T. 04.06.2022). Ancak yazarın görüşüne katılmak mümkün görünmemektedir. 

Profilleme de bir veri işleme faaliyetidir. Kişiler hakkında doğrudan profilleme yapmak yerine bir 

bölgede yaşayan kişilerin dinleri, ırkları, siyasi görüşleri vb. hakkında bir profilleme yapılması o 

verilerin bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmediği anlamına gelmez. Örneğin bir kişinin o belirlenen 
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Belirlenebilirlik konusunda mutlak belirlenebilirlik ve nispi belirlenebilirlik 

olmak üzere iki farklı yaklaşım vardır. Mutlak belirlenebilirlik ölçütüne göre veriyi 

işleyen kişinin kimliğinin önemi bulunmamakta, ayrıca veriyi elinde bulunduran veri 

işleyen ya da veri sorumlusunun üçüncü kişilerdeki bilgilere erişip erişemeyeceği de 

dikkate alınmamaktadır. Dolayısıyla mutlak belirlenebilirlik görüşü benimsendiğinde 

bir verinin herhangi başka bir veriyle birleştirildiğinde kişiyi belirlenebilir kılma imkânı 

bulunuyorsa o verinin kişisel veri olduğu kabul edilmektedir. Buna karşılık, nispi 

belirlenebilirlik görüşüne göre yalnızca veriyi kim işliyorsa o kişinin kimliği ve onun 

elindeki veriler dikkate alınmaktadır33. 

Kişisel verinin bu unsuru, esasen bir kişiye ilişkin olma unsuru ile birbirini 

tamamlayıcı unsurlardır. Zira bir bilginin bir gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir 

kılması, ancak o bilginin bir kişiye ilişkin olması ile mümkündür. Yine bir bilginin 

kişiye ilişkin olup olmadığının tespiti için o bilginin kişiyi belirli veya belirlenebilir 

kılma özelliğini haiz olması gereklidir. Örneğin bir ev adresinin kişisel veri niteliği 

taşıması için bir kişiye ilişkin olması gereklidir. Bunun için de o adresin bir kişiye ait 

olması gerekir. Bunun tespiti için de önce ev adresinin kişiyi belirli veya belirlenebilir 

kılması gereklidir. 

b. Anonimleştirilmiş Veri 

Kişisel verilerin korunması hakkını destekleyen haklardan bir tanesi de 

anonimlik hakkıdır34. Gerçek anlamda anonimliği sağlanan kişinin kimliği 

bilinmeyeceği için ona ait kişisel veriler de bilinemeyecektir. Günümüzde internet 

ortamında anonimliğin yüzeysel olarak sağlanması mümkün olsa da gerçek anlamda 

                                                                                                                                          
bölgede yaşadığı bir başkasınca biliniyorsa ve profillemeyi yapan kişinin bu veriye ulaşma imkânı 

hiç yok değilse o zaman grup profillemesi ile toplanan veri de kişisel veri oalcaktır. 

33 Çekin, Mesut Serdar: Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 Sayılı Kanun Çerçevesinde 

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, 3. B., İstanbul 2020, s. 46-47. 

34 Küzeci, s. 99 vd. 
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anonimliğin belki de olanaksız olduğu ileri sürülmektedir35. Gerçek anlamda anonim 

kalmak mümkün olmasa da bir kişiye ait verinin anonimleştirilmesi sayesinde o verinin 

hangi gerçek kişiyle ilişkili olduğunun belirlenebilmesi imkânının önüne 

geçilebilmektedir. 

Anonimleştirilmiş veri, ilgili verinin herhangi bir gerçek kişi ile ilişkisi ve 

ilişkilendirilebilirliği ortadan kaldırılmış veridir. KVKK’da tanımların yer aldığı m. 3 

hükmünde yapılan tanımda anonim hâle getirmenin tanımı şu şekilde yapılmıştır: 

“Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya 

belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini … ifade eder” 

(KVKK m. 3/1/b). Bu tür verilerin kimliği belirli ya da belirlenebilir olma niteliği 

olmadığı için kural olarak kişisel veri niteliği de bulunmamaktadır. Anonimleştirilmiş 

veri konusunda iki husus önemlidir: Birincisi, bu verilerden hareket edilerek kişinin 

belirlenebilmesinin kesin bir şekilde mümkün olmaması36; ikincisi ise verinin 

anonimleştirilme faaliyetinin de bir tür veri işleme faaliyeti olmasıdır37. KVKK m. 7/3 

uyarınca çıkarılan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale 

Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (Anon. Yön.) m. 10/1 hükmünde de KVKK m. 3/1/b 

hükmündeki aynı tanım yer almaktadır. Bu Yönetmelik uyarınca, kişisel verilerin 

anonimleştirildiğinden söz edilebilmesi için hangi teknik kullanılırsa kullanılsın, başka 

verilerle birleştirilerek dahi verinin kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiyle 

ilişkilendirilemez olması gerekmektedir (m. 10/2). Eğer herhangi bir şekilde veri 

kimliği belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebiliyorsa bu durumda 

anonimleştirme değil, veriyi maskeleme (psödönimleştirme, karartma) söz konusu 

                                                
35 Schneier, Bruce: Secrets and Lies – Digital Security in a Networked World, Indiana – ABD 2004, s. 

65; Brin, David: The Transparent Society – Will Technology Force Us to Choose Between Privacy 

And Freedom?, New York 1999, s. 221. 

36 Kuner, Christopher: European Data Protection Law: Corporate Compliance and Regulation, 2. B., 

Oxford 2007,  s. 66; Dülger, Kişisel Veri, s. 165. 

37 Dülger, Kişisel Veri, s. 165. 
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olur38. Bu durumda kişisel veri niteliği devam etmekte olup bu konuya bir alt başlıkta 

değinilecektir. Ayrıca anonimleştirme ile ilgili her türlü idari ve teknik tedbirlerin 

alınması veri sorumlusunun yükümlüğündedir (Anon. Yön. m. 10/3).  

KVKK m. 28/1/b hükmünde, Kanunun hükümlerinin anonimleştirme suretiyle 

verilerin araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi durumunda 

uygulanmayacağı ifade edilmiştir. GDPR gerekçe no. 26’da da GDPR hükümlerinin bu 

tarz veriler hakkında uygulanmayacağı ifade edilmiştir. 

c. Psödonimleştirilmiş (Takma Ad Kullanılmış/Maskelenmiş) Veri 

Psödönimleştirme, verilerin takma ad kullanılması, karartılması ya da 

maskelenmesi yöntemleriyle ilk bakışta hangi kişiye ait olduğunun belirlenemez hâle 

getirilmesini ifade eden yöntemdir. Verilerin, o verilerden ayrı tutulan farklı ve fazladan 

verilerle birleştirilmeden kimliği belirli ya da belirlenebilir bir kişiyle 

ilişkilendirilmesinin mümkün olmaması durumunda psödönimleştirilmiş verilerden 

bahsedilir39. Bir veri topluluğundaki bazı verilerin karartılması ya da o veriler yerine 

takma adlar (rumuzlar) kullanılması, psödönimleştirmeye örnektir. 

Verilerin psödönimleştirilmesinde kullanılan yöntemlerden karartma, Kurumun 

yayımladığı rehberde şu şekilde tanımlanmıştır: “Kişisel verilerin bütününün, kimliği 

belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde üstlerinin 

çizilmesi, boyanması ve buzlanması gibi işlemleri … ifade eder”40. Aynı rehberde 

maskeleme ise “Kişisel verilerin belli alanlarının, kimliği belirli veya belirlenebilir bir 

gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde silinmesi, üstlerinin çizilmesi, boyanması ve 

                                                
38 Kuner, s. 66. 

39 Bevitt, Ann/Carey, Peter: “Data Security and Breach Notifications”, Ed. Carey, Peter, Data 

Protection: A Practical Guide to UK and EU Law, 5. B., Oxford 2018, s. 96. 

40 Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale 

Getirilmesi Rehberi, Ankara 2017, s. 3. 
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yıldızlanması gibi işlemler” olarak tanımlanmıştır41. Dolayısıyla karartma ve 

maskeleme işlemleri sonucunda elde kalan veriler ancak başka verilerle birleştirilerek 

kimliği belirli ya da belirlenebilir bir kişiyle ilişkilendirilebilir. 

Verilerin psödönimleştirilmesi, anonimleştirilmesinde olduğu gibi ilgili veriyi 

kişisel veri olmaktan çıkarmaz. Psödönimleştirme sonucu veri belirli bir gerçek kişiyle 

ilişkilendirilemeyecek duruma getirilse de o verinin kişiyi belirlenebilir kılma niteliği 

hâlâ devam etmektedir. Dolayısıyla psödönimleştirme, veriyi kişisel veri olmaktan 

çıkaran bir işlem olmayıp sadece bir güvenlik önlemidir42. Ayrıca psödönimleştirme 

faaliyetinde genel olarak ilgili verinin tekrar belirli hâle getirilebiliriliği korunmak 

istendiği için çift yönlü bir şifreleme kullanılır43. Son olarak, kullanılan şifrelemenin 

karmaşıklığı ya da kuvveti verinin kişisel veri olma niteliğini etkilemez. Zira şifreleme 

ne kadar güvenli olsa da şifrelemeyi yapan kişi veriyi istediği zaman dönüştürerek veri 

sahibi kişiyi belirli hâle getirebilir. 

d. IP Adreslerinin Niteliği 

IP (İnternet Protokol) adresi, internette bulunan cihazların birbirlerini tanıması 

için kullanılan, cihazlara özgü adreslerdir. Bu adresler, internet servis sağlayıcıları 

tarafından cihazlara atanmaktadır. IP adresleri, temel olarak dinamik (değişken, 

hareketli) ya da statik (durağan) olmak üzere ikiye ayrılır. Cihazlara geçici olarak 

verilen IP adresleri dinamik, değişmemeleri gereken ve sunucu cihazlarda kullanılan IP 

adresleri ise statik IP adresleridir44. Dinamik ve statik IP adresleri arasındaki fark şu 

örnekle açıklanabilir: Bir hastanede doktorların giydikleri önlüklerin renkleri IP adresi 

olarak hayal edilirse; statik IP adresi kullanıldığında her doktorun daima aynı renkteki 

önlüğü giymesi, dinamik IP adresi kullanıldığında ise doktorların hastaneye 

                                                
41 Kurum, Anonim Hale Getirme Rehberi, s. 3. 

42 Dülger, Kişisel Veri, s. 166; Kuner, s. 66. 

43 Dülger, Kişisel Veri, s. 167. 

44 Dülger, Murat Volkan: Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku, 8. B., Ankara 2020, s. 595. 
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girdiklerinde müsait olan herhangi bir renkteki önlüğü rastgele giymesi sonucu 

doğacaktır45. Gündelik hayatta kişisel cihazlarla internete girildiğinde dinamik IP adresi 

kullanılmaktadır. Dolayısıyla asıl önemli olan, dinamik IP adreslerinin niteliğinin 

belirlenmesidir. Zira kişilerle doğrudan bağlantılı olan ve kişileri asıl ilgilendiren 

dinamik IP adresleridir. 

IP adresinin kişisel veri olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda tartışmalar 

mevcuttur. Bazı yazarlara göre IP adresi vasıtasıyla kullanıcının kim olduğunun 

belirlenmesi imkânının ne kadar kolay olduğu belli olmadığı için IP adreslerinin takma 

ad, yani kişisel veri olarak kabul edilmemesi gerekir46. Ancak GDPR’ın kabulü ile IP, 

RFID ve çerezler gibi teknolojilerin kişisel veri olarak nitelendirileceği, başlangıç 

hükümlerinde belirtilmiştir. GDPR başlangıç hükümleri par. 30 uyarınca IP adresi, diğer 

bilgilerle birleştirildiğinde gerçek kişilerin profillerinin çıkarılabileceği bir izleme aracı 

olarak nitelendirilmiştir. Dolayısıyla Avrupa veri koruma hukukunda artık IP adresinin 

kişisel veri olarak kabul edilebileceği açıklığa kavuşturulmuştur. 

IP adresinin her şartta kişisel veri niteliğinde olduğunu söylemek doğru 

olmayacaktır47. Ancak belli şartları taşıması durumunda IP adresinin kişisel veri olarak 

kabul edilmemesi kişisel verilerin korunması konusunda zafiyetler ortaya çıkaracaktır. 

IP adresinin kişisel veri olarak kabul edilebilmesi için kişisel verinin unsurlarını 

taşıması gereklidir. Burada tartışma konusu olan, IP adresinin kişiyi belirli ya da 

belirlenebilir kılıp kılmadığıdır. IP adresi yalnızca bir sayı kombinasyonundan ibaret 

olsa da ve kişinin kimliğine dair bilgileri doğrudan taşımıyor olsa da IP adresiyle 

ilişkilendirilen diğer bilgiler sayesinde kişinin belirlenebilir olması mümkün olmaktadır. 

                                                
45 El Khoury, Alessandro: “Dynamic IP Addresses Can Be Personal Data, Sometimes. A Story of 

Binary Relations and Schrödinger's Cat”, European Journal of Risk Regulation 2017, Vol. 8, No. 1, s. 

192 (Heinonline, E.T. 04.06.2022). (s. 191-197). 

46 Kuner, s. 66-67. 

47 Dülger, Kişisel Veri, s. 162. 
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ABAD’ın kararlarına bakıldığında, belirlenebilirlik unsuru bakımından genel 

olarak mutlak belirlenebilirlik ile nispi belirlenebilirlik görüşleri arasında bir görüş 

benimsediği görülmektedir. Statik IP adreslerinin niteliği bakımından verilmiş Scarlet 

Extended kararında ABAD, statik IP adreslerini kişisel veri olarak kabul etmiştir48. 

ABAD bu kararında statik IP adresleri ile kişilerin kimliklerinin tam olarak 

belirlenebildiğini ifade etmiştir. Breyerkararında ise ABAD dinamik IP adresine sahip 

kişilerin, kişinin kimliğini belirleyebilecek ek bilgilere de makul derecede ulaşma 

imkânları varsa bu durumda dinamik IP adreslerinin de kişisel veri niteliği taşıması 

gerektiğini ifade etmiştir49. Bu kararıyla ABAD mutlak belirlenebilirlik ile nispi 

belirlenebilirlik arasında bir görüş benimsemiştir50. Zira bir yandan ek bilgilerin verileri 

işleyen kişinin elinde olup olmadığına dikkat etmemiş, ama diğer yandan da ek bilgilere 

erişme olasılığını da dikkate almış ve makul derece kıstası getirmiştir. Dolayısıyla 

üçüncü kişilerin elindeki her türlü bilgi veriyi işleyen kişinin hakimiyetindeymiş gibi 

kabul edilmemiştir. ABAD’ın bu görüşü, GDPR gerekçe no. 26 ile de paralel 

niteliktedir. Gerekçe no. 26 uyarınca da objektif faktörler dikkate alındığında makul 

çabalarla kişiyi belirlenebilir kılabilecek ek bilgilere ulaşılabiliyorsa eldeki veri kişisel 

veri olarak değerlendirilmelidir. Soyut bir ifade olan “objektif faktörler” kavramı için 

“tamamlayıcı verinin bulunduğu yer”, verinin tutulduğu yer” ve “verinin işlenme 

amacı” gibi kriterler önerilmektedir51. 

Kanaatimizce, ABAD’ın dinamik IP adresleri hakkında görüşleri yerindedir. Her 

ne kadar dinamik IP adresi kişilerin kimliği ile bilgi vermese de kişilerin o IP 

adresleriyle ziyaret ettikleri internet sitelerinden ya da internet içi davranışlarından 

                                                
48 ABAD, Case C-70/10, Scarlet Extended SA v. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs 

SCRL (SABAM), Karar T. 24.11.2011, par. 51 (curia.europa.eu, E.T. 06.06.2022). 

49 ABAD, Case C-582/14, Patrick Breyer v. Bundesrepublik Deutschland, Karar T. 19.10.2016 

(curia.europa.eu, E.T. 06.06.2022). 

50 Çekin, s. 47. 

51 Dülger, Kişisel Veri, s. 164. 
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kimliklerinin belirlenmeleri çoğu zaman mümkündür. Ayrıca internet ortamında işlenen 

suçlarda kişilerin kimlikleri savcılıklarca IP adresleri üzerinden kolayca tespit 

edilebilmektedir. Dolayısıyla dinamik IP adresinin birçok zaman kişisel veri olarak 

değerlendirilmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Bu konuda mutlak 

belirlenebilirlik görüşü tamamen benimsenmese de bu görüşe yakın bir tutum 

sergilenmesi yerinde olacaktır. 

Sonuç olarak, IP adresleri yalnızca birer sayı kombinasyonu oldukları için tek 

başlarına kişinin kimliğini belirleme özelliğine sahip değilse de diğer verilerle 

birleştirildiklerinde kimliği belirlenebilir kılma özelliğini edinebildikleri için kişisel veri 

olarak nitelendirilmelidir. Şüphesiz, belirlenebilir kılma özelliği bulunmayan IP 

adresleri kişisel veri niteliği taşımayacaktır52. Ancak bu hâl, çok sınırlı durumlarda ve 

gizlilik teknolojileri kullanıldığında mümkün olacaktır. Bunun dışında IP adresleri, tıpkı 

çerezler gibi kişilerin hareketlerini izleme aracı olarak kullanılmaktadır53. Dolayısıyla 

kişileri takip amacıyla kullanılan IP adreslerinin kural olarak kişisel veri niteliği 

taşıdıklarını söylemek doğru olacaktır. 

5. Gerçek Kişi 

Nihayet kişisel verinin varlığı için gerekli olan son unsur gerçek kişi unsurudur. 

GDPR gibi uluslararası mevzuatta olduğu gibi KVKK mevzuatı ile de kişisel verilerin 

korunması hakkı, gerçek kişilere tanınmıştır. Dolayısıyla kişisel veri de yalnızca gerçek 

kişiye ilişkin olabilir. Pozitif hukuk bakımından bu konu tartışmalı olmasa da54 olması 

                                                
52 Dülger, Kişisel Veri, s. 162. 

53 GDPR gerekçe no. 30; Küzeci, s. 38; Dülger, Kişisel Veri, s. 162. 

54 Norveç, Avusturya, İzlanda gibi bazı devletlerin veri koruma alanında yaptıkları ilk düzenlemelere 

bakıldığında “kişi” kavramına hem gerçek hem de tüzel kişileri dahil ettikleri görülse de günümüzde 

bu hak yalnızca gerçek kişilere tanınmaktadır. Bkz. Walden, I. N./Savage, R. N.: “Data Protection 

and Privacy Laws: Should Organisations Be Protected?”, International and Comparative Law 

Quarterly 1988, Vol. 37, No. 2, s. 338 vd. 
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gereken hukuk bakımından “kişi” kavramından ne anlaşılması gerektiği üzerinde 

tartışmalar mevcuttur55. 

Ulusal ve uluslararası mevzuata paralel olarak doktrinde de baskın görüş, bu 

hakkın yalnızca gerçek kişilere verilmesi gerektiği yönündedir56. Kanaatimizce de bu 

hakkın yalnızca gerçek kişilere tanınması yerinde olacaktır. Zira kişisel verilerin 

korunması hakkı, temel hak ve özgürlüklerden özel hayatın gizliliği ile ilgilidir. AY m. 

20/3 hükmünde “Özel hayatın gizliliği” alt başlığı altında düzenlenmiştir. Kaldı ki tüzel 

kişilerin “verileri” işlense dahi tüzel kişiler yalnızca salt malvarlığı zararı görecektir. Bu 

da kişisel verilerin korunması hukukunun değil, ancak TBK m. 57 ve TTK m. 54 vd. 

hükümleri uyarınca haksız rekabetin konusu olabilir. 

C. HUKUKİ NİTELİĞİ 

1. Genel Olarak 

Kişisel verilerin korunması hakkı, ilgili kişinin kendisine ilişkin veriler 

üzerindeki hakimiyetini ifade etmektedir. Bu hak ilgili kişinin, kişisel verilerinin 

kullanılıp kullanılmayacağına veya kullanılacaksa hangi sınırlar içinde ve ne şekilde 

kullanılacağını belirleme yetkisi verir57.  

Kişisel verilerin korunması hakkının hukuki niteliği hakkında üç temel görüş 

bulunmaktadır. Bunlar temel olarak; kişilik hakkı görüşü, mülkiyet hakkı görüşü ve fikri 

mülkiyet hakkı görüşüdür. Mülkiyet hakkı ve fikri mülkiyet hakkı görüşleri, bu hakkın 

ekonomik bir hak olduğunu ileri sürerken, kişilik hakkı görüşüne göre bu hak bir insan 

hakkıdır58. 

                                                
55 Dülger, Kişisel Veri, s. 171. Tüzel kişilerin korumadan yararlanıp yararlanmayacağı hakkında 

görüşler için bkz. Walden/Savage, s. 341-346. 

56 Küzeci, s. 361 vd.; Dülger, Kişisel Veri, s. 171. Karşı yönde bkz. Çekin, s. 25; AYM E. 2013/84, K. 

2014/183, T. 04.12.2014, RG T. 13.03.2015, Sa. 29294 (Resmî Gazete, E.T. 31.05.2022). 

57 Dülger, Kişisel Veri, s. 76. 

58 Dülger, Kişisel Veri, s. 78 vd. 
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Bu hakkın hukuki niteliği, hakkın ihlali durumunda başvurulacak hukuki yollar 

açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla çerezler bakımından da kişisel veri niteliğini 

haiz çerezlerin hukuka aykırı toplanması veya işlenmesi durumlarında ilgili kişinin 

başvurabileceği hukuk yolları açısından da bu hakkın niteliği belirleyici olacaktır. Zira 

örneğin mülkiyet hakkı olarak kabul edildiğinde mülkiyet hakkının ihlaline yönelik 

dava yoluna başvurulabilecekken, kişilik hakkı olarak kabul edilmesi durumunda 

açılacak davanın niteliği değişecektir. 

2. Kişilik Hakkı Görüşü 

Günümüzde hem ülkemizde hem de Avrupa’da baskın olan görüşe göre kişisel 

verilerin korunması hakkı bir kişilik hakkıdır. Zira KVKK’nın “Amaç” başlıklı m. 1, e-

Gizlilik Direktifinin “Kapsam ve Amaç” başlıklı m. 1 ve GDPR’ın “Konu ve Amaçlar” 

başlıklı m. 1/2 hükümlerinde bu düzenlemelerle amaçlananın kişilerin temel hak ve 

özgürlüklerinin korunması olduğu hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte, kişisel 

verilerin korunması hakkı AY m. 20/3 hükmünde “Özel hayatın gizliliği” başlığı altında 

düzenlendiği için bu hakkın altında kabul edildiği söylenebilir. Bu hakkın tarihsel 

sürecine bakıldığında da ilk başlarda insan onuru ve kişilik hakkı ile temellendirildiği 

görülmektedir59. Yine bu hakkın tarihsel gelişimi, insan onuru ve kişilik hakkı 

kavramlarının gelişimiyle aynı zamanlara denk gelmektedir60. 

Kişilik hakkı görüşüne göre, teknolojik gelişmeler ve günümüzdeki ekonomik 

faaliyetlerin yürütülmesinin kişisel veriler olmadan imkânsız olması, kişisel verilerin 

korunması hakkının ekonomik bir hak olmasına sebep olmaz61. Kişilerin kişisel 

verilerinin korunmasıyla onların ekonomik hakları da korunsa da esasen kişilik hakları 

korunmakta, ekonomik hakları ise yan hak olarak korunmaktadır. Yine bu hakkın kişilik 

                                                
59 Korkmaz, İbrahim: Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması, 2. B., Ankara 2019, s. 

89; Küzeci, s. 66; Akgül, s. 65. 

60 Dülger, Kişisel Veri, s. 80. 

61 Dülger, Kişisel Veri, s. 80. 
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hakkı olarak kabul edilmesi, kişisel verilerin en kapsamlı şekilde korunabilmesini 

sağlayacaktır62. 

Kişilik hakkı görüşündekilerin bazıları, genellikle özel hayatın gizliliği ve 

mahremiyet kavramlarına dayanmaktadırlar. AY m. 20/3 “Özel hayatın gizliliği” başlığı 

altında öngörülen kişisel veri düzenlemesine bakıldığında Anayasanın da kişisel 

verilerin korunması hakkını özel hayatın gizliliği altında değerlendirdiği söylenebilir. 

Bu görüşün maruz kaldığı eleştiriler de genellikle bu noktada ortaya çıkmaktadır63. 

Hakkın yalnızca özel hayat ve mahremiyet kavramlarına indirgenmesi, veri işleyenin 

menfaatlerine hizmet edecektir ve ilgili kişiye etkin bir koruma sağlayamayacaktır. Zira 

örneğin bir kişi hakkında yanlış bir veri kişinin mahremiyet hakkını ihlal etmese de bu 

yanlış bilgi yine de ilgili kişinin kişisel verisidir. Ayrıca bu veri yanlış olsa bile -örneğin 

borçlu olmadığı hâlde borçlu olduğu bilgisi- ilgili kişinin ticari hayatını olumsuz 

etkileyecektir64. Dolayısıyla bunun kabulü, mülkiyet hakkı ve fikri mülkiyet hakkı 

görüşlerinin kabulü kadar imkânsızdır65. Bundan başka, devredilebilir ve ticareti 

yapılabilir olan kişisel verilerin, “temel hak ve özgürlüklerin devredilemez ve ticareti 

yapılamaz oluşu” kabulüyle de ters düştüğü ileri sürülmüştür66. 

Kanaatimizce, kişisel verilerin korunması hakkı bir tür kişilik hakkıdır. Kişisel 

verilerin korunması hakkı, her aşamada ilgili kişinin haklarının korunmasını 

amaçlamaktadır. Kişiye ilişkin verilerin toplanmasından silinmesi anına kadar ilgili 

kişinin bu veriler üzerinde söz sahibi olduğu gerçeği, bu hakkın kişilik hakkı olduğunun 

kabulünü gerektirir67. Ayrıca bu hakkın ekonomik tarafının var olduğu kabul edilse de 

                                                
62 Aksoy, s. 55. 

63 Aksoy, s. 61 vd. 

64 Aksoy, s. 62. 

65 Aksoy, s. 69 vd. 

66 Ferretti, Federico: EU Competition Law, the Consumer Interest and Data Protection – The Exchange 

of Consumer Information in the Retail Financial Sector, Londra 2014, s. 116. 

67 Korkmaz, s. 102. 
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hakkın salt ekonomik bir hak olduğunun kabulü durumunda bu hak etkin bir biçimde 

korunamaz68. Kişilik hakkı görüşü kabul edilse de kişisel verilerin korunması hakkı 

yalnızca özel hayatın gizliliği ve mahremiyet kavramlarına indirgenmemelidir. Tıpkı 

diğer kişilik haklarının başka haklar ile ilişki içerisinde olduğu gibi, kişisel verilerin 

korunması hakkı da özel hayatın gizliliği hakkı, düşünceyi açıklama hakkı ve 

haberleşme özgürlüğü gibi diğer hak ve özgürlüklerle yakından ilişkilidir69. 

3. Mülkiyet Hakkı Görüşü 

Mülkiyet hakkı görüşü70, kişisel verilerin ekonomik yönüne odaklanmakta ve 

dolayısıyla kişisel verilerin korunması hakkını da bir tür ekonomik hak olarak 

nitelendirmektedir. Özellikle ABD’deki bilim insanları, 1970’li yıllardan beri kişisel 

verilerin mülkiyete konu edinip edinmeyeceğini tartışmaktadır71. Kişisel verilerin sahip 

olacağı çok kapsamlı bir korumanın, ekonomiyi de olumsuz yönde etkileyeceği 

kaygıları üzerine hakkın korunmasına ekonomik ve faydacı bir bakış açısı 

getirilmiştir72. Bu görüşe göre kişisel veriler mülkiyete konudur ve dolayısıyla ilgili kişi 

verileri için mülkiyet hakkının sağladığı yetkilere başvurabilir.  

Yeni milenyumda parasal değer kazanan kişisel verilerden şirketlerin kazanç 

sağlayabilmesi için mülkiyet hakkı görüşü ileri sürülmüştür73. Bu görüş, sözleşme 

serbestisi dolayısıyla kişisel verilerin de istenildiği şekilde sözleşmelere konu 

                                                
68 Korkmaz, s. 89. 

69 Korkmaz, s. 102; Dülger, Kişisel Veri, s. 82 vd.; Küzeci, s. 75 vd. 

70 Bartow, Ann: “Our Data, Ourselves: Privacy, Propertization, and Gender”, University of San 

Francisco Law Review 2000, Summer Issue, s. 634; Prins, Corien: “When Personal Data, Behavior 

and Virtual Identities Become a Commodity: Would a Property Rights Approach Matter?”, SCRIPT-

ed 2006, Vol. 3, No. 4, s. 277 vd.; Kang, Jerry: “Information Privacy in Cyberspace Transactions”, 

Stanford Law Review 1998, Vol. 50, No. 4, s. 1246 vd. 

71 Purtova, Nadezhda: “Property Rights in Personal Data: Learning from the American Discourse”, 

Computer Law & Security Review 2009, Vol. 25, No. 6, s. 507 vd. 

72 Purtova, s. 508; Dülger, Kişisel Veri, s. 78. 

73 Schwartz, Paul M.: “Property, Privacy, and Personal Data”, Harvard Law Review 2004, Vol. 117, 

No. 7, s. 2056 vd. 
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olabileceğini ve devredilebileceğini savunmaktadır74. Bu görüşün savunulması sonucu 

kişisel veriler, ekonomik saiklerle korunmaktadır75. Bunun sonucu olarak mülkiyet 

hakkı görüşünü savunan ve kişisel verilerin korunmasında sektörel düzenlemelere giden 

ABD’de hassas kişisel verilerin korunmasıyla en yakından ilişkili sektör finans ve 

sağlık hizmetleri sektörleridir76.  

Mülkiyet hakkı görüşü, kişisel verilerin mülkiyete konu olamayacakları 

dolayısıyla eleştirilmiştir77. Bunula birlikte, bu görüşün kabul edilmesi sonucu 

sorumluluğun ilgili kişilere yüklenmesi de onlar açısından olumsuz sonuçlar 

yaratacaktır. Kişilerin kendi verileri üzerinde söz sahibi olmaları olumlu bir durum gibi 

görünse de yalnızca kişilerin söz sahibi olması ve devlet korumasının bulunmaması 

sonucu ilgili kişiler güçlü sermaye şirketleri ve kamu otoriteleri ile karşı karşıya kalacak 

ve güçlü bir konumda bulunmadıkları için ilgili kişilerin tam anlamıyla özgür bir 

iradeyle verileri hakkında karar veremeyecekleri de ileri sürülmüştür78. Bununla 

birlikte, mülkiyetin varsayılan devredilebilirliği, yani hak sahibinin tasarruf yetkisi 

sınırlanmadıkça bu görüşün kişisel verilerin korunması hedeflerine ulaşamayacağı ileri 

sürülmektedir79. 

Kanaatimizce de mülkiyet hakkı görüşü kişisel verilerin de mülkiyet hakkının da 

niteliklerine aykırıdır. Kişisel veriler ne TMK m. 704 uyarınca taşınmaz mülkiyetinin 

konusu, ne de TMK m. 762 uyarınca taşınır mülkiyetinin konusu olmaya elverişli 

değillerdir. Her ne kadar TMK m. 762 uyarınca edinmeye elverişli olduğu ileri 

sürülebilse de doğal güç olma unsuru bulunmadığı için hukukumuzda kişisel verilerin 

                                                
74 Kang, s. 1268. 

75 Dülger, Kişisel Veri, s. 78. 

76 Singh, Atul: “Protecting Personal Data as a Property Right”, ILI Law Review 2016, Winter Issue, s. 

126. 

77 Dülger, Kişisel Veri, s. 79. 

78 Göçmen Uyarer, Sinem: Kişisel Verilerin Korunması, 2. B., Ankara 2020, s. 27. 

79 Samuelson, Pamela: “Privacy as Intellectual Property?”, Stanford Law Review 2000, Vol. 52, No. 5, 

s. 1142. 
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mülkiyete konu olması veya bunun savunulabilmesi mümkün değildir. Kaldı ki kişisel 

veri mevzuatına bakıldığında ilgili düzenlemelerin hiçbirinde mülkiyet hakkına atıfta 

bulunulmamıştır. Hukukumuzdan bağımsız olarak mülkiyet hakkı görüşünün 

savunulması, ilgili kişilerin verilerinin güvenliği açısından da uygun olmayacaktır. 

Kişisel veriler farklı kişilere devredilse de bu hiçbir şekilde mülkiyetin devri mahiyetini 

taşımaz. Zira devir işlemi ile kişisel veri hâlâ ilgili kişinin kişisel verisi olmaya devam 

edecektir. Zaten kişisel verinin ilgili kişiyle ilişkisinin tamamen kesilmesi durumunda o 

veri “bir kişiye ilişkin olma” unsurunu kaybedeceğinden artık kişisel veri niteliğini haiz 

olmayacaktır. Buna rağmen mülkiyetin karşı tarafa geçirildiği kabul edilse de bu 

durumda ilgili kişinin kendi kişisel verileri hakkında hiçbir söz hakkı kalmayacak ve o 

veriler istenildiği şekilde kullanılabilecektir. Dolayısıyla mülkiyet hakkı görüşünün 

kabul edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. 

4. Fikri Mülkiyet Hakkı Görüşü 

Fikri mülkiyet hakkı görüşü, mülkiyet hakkı görüşü gibi kişisel verilere 

ekonomik bakış açısıyla yaklaşmanın sonucu olarak ortaya çıkan bir görüştür. 

Ekonomik yaklaşımı benimseyen ABD’de benimsenen bir diğer görüş, fikri mülkiyet 

hakkı görüşüdür80. Bu görüşün temelinde, kişisel verilerin de tıpkı fikri mülkiyet gibi 

kişiye ait bir verinin bulunması yatmaktadır. Bir diğer deyişle ilgili kişi, verisi üzerinde 

tıpkı düşünce ürünü olan resim, müzik, kitap gibi düşünce ürünü üreten kişilerin sahip 

oldukları manevi haklar gibi haklara sahiptir81. Bu görüşe göre nasıl ki telif hakkı 

sahipleri maddi haklarını devrederken manevi haklarını muhafaza ediyorlarsa, kişisel 

veri sahipleri de verileri üzerindeki manevi haklarını saklı tutarak mülkiyeti üçüncü 

kişilere devredebilmektedir82. 

                                                
80 Küzeci, s. 71. 

81 Dülger, Kişisel Veri, s. 79. 

82 Küzeci, s. 71; Dülger, Kişisel Veri, s. 79. 
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Fikri mülkiyet hakkı görüşü de mülkiyet hakkı görüşüyle aynı nedenlerle 

eleştirilmektedir83. Ayrıca bu görüş uygulanırsa, fikri mülkiyetin yaratabileceği olası 

tekelleşmeler gibi kişisel verileri elde eden şirketler de veri pazarında tekeller meydana 

getirebilir. Dolayısıyla bu görüşün savunulması, ekonomik gücün tek kişide 

yoğunlaşması gibi istenmeyen sonuçlara neden olabilir84.  

Kanaatimizce de fikri mülkiyet hakkı görüşü kişisel verilerin gerektiği gibi 

korunması konusunda yetersiz kalacaktır. Fikri mülkiyet hukukunu, kişisel verileri 

koruma amacıyla genişletmek, fikri mülkiyet hukukunun tutarlılığını daha da 

zorlayacaktır85. İki hukuk alanının koruduğu menfaatler ve ulaşmak istedikleri hedefler 

de farklıdır. Kişisel verilerin korunması hukuku ilgili kişinin kendisine ait verileri 

hakkında korumayı amaçlıyorken fikri mülkiyet hukuku bir eser veya ürün üreten 

kişinin fikri haklarının korunmasını amaçlamaktadır. Zira kişisel verilerin işlenmesi 

istisnalar hariç olmak üzere86 genellikle anayasal anlamda bilimi veya teknolojik 

gelişmeyi desteklemezken fikri mülkiyet hukuku bilim, teknoloji ve sanatın gelişimine 

hizmet eder. Buna karşılık fikri mülkiyet hakkı görüşü, kişisel verilerin korunması 

amaçlarına ulaşmak amacıyla kişisel verilerin toplanmasını kısıtlamak için kişiye bir 

mülkiyet hakkı vermektedir87. 

                                                
83 Göçmen Uyarer, s. 28. 

84 Bu görüş ve kişisel verilerin korunmasında fikri mülkiyet hakkı görüşünün rekabet hukuku 

perspektifiyle eleştirisi için bkz. Ferretti, s. 117. 

85 Samuelson, s. 1140-1141. 

86 İstatistiksel amaçlarla kişisel verilerin toplanması, ticari amaçlara göre azınlıkta kalmaktadır. Ayrıca 

çoğu zaman istatistiksel amaçlarla toplanan veriler anonimleştirilmiş veri hâlinde ve o araştırmayla 

sınırlı olarak kullanılmakta, bu verilerin gerçek kişilerle ilişkisi kurulamadığı çoğu zaman bu veriler 

“kişisel veri” niteliğini de haiz olmamaktadır. 

87 Samuelson, s. 1142. 
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D. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKUNA HÂKİM OLAN 

İLKELER 

1. Genel Olarak 

Kişisel verilerin korunması hukukuna hâkim olan ilkeler, kişisel verilerin ilk 

olarak toplanmasından en son silinmesine kadar geçerli olan ilkelerdir. Bu ilkeler, 

birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olup, kişisel verilerle ilişkili her anda geçerliliklerini 

korumaktadırlar. Bu ilkeler birbirleriyle iç içe geçmiş nitelikte olup, bazı durumlarda bu 

ilkelerin birbirlerinden ayırt edilebilmesi de mümkün olmamaktadır88. Bu ilkeler, 

ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilmekle birlikte, o ülkenin kişisel verilerin korunması 

hukukuna yaklaşım biçimini de göstermektedir89.  

Kişisel verilerin korunması hukukuna hâkim olan ilkeler, kişisel verilerin 

toplanması, işlenmesi ya da silinmesi gibi durumlarda bu işlemlerin hukuka uygun ya da 

hukuka aykırı olduğunu belirlemektedir. Bu ilkelere uygun yapılan işlemler hukuka 

uygunken, herhangi bir ilkeye aykırılık, o işlemi hukuka da aykırı hâle getirecektir90. Bu 

ilkelerin her zaman bir arada bulunmaları gerekir. Örneğin bir veri işleme işlemi 

sırasında bütün ilkelere uygun işleme yapılsa da bir ilkeye aykırı olması durumunda 

işleme işlemi hukuka aykırılık teşkil edecektir91. Dolayısıyla kişisel veri niteliğini haiz 

çerezlerin değerlendirilmesi için de bu ilkelerin bilinmesi önemlidir. 

“Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler” olarak da ifade edilen bu ilkeler, 

KVKK m. 4’te “Genel ilkeler” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu hükme göre “hukuka 

ve dürüstlük kurallarına uygun olma”, “doğru ve gerektiğinde güncel olma”, “belirli, 

açık ve meşru amaçlar için işleme”, “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 

                                                
88 Yücedağ, Nafiye: “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel İlkeler”, Kişisel Verileri 

Koruma Dergisi 2019, C. I, Sa. 1, s. 48. 

89 Dülger, Kişisel Veri, s. 260 vd. 

90 Yücedağ, s. 48. 

91 Dülger, Kişisel Veri, s. 261; Yücedağ, s. 48; Öztürk, Bahri/Seyhan, Serkan/Altınok Çalışkan, Elif: 

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Teorik ve Pratik Çalışma Kitabı, Ankara 2021, s. 52. 
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olma” ve “ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 

muhafaza edilme” olmak üzere hukukumuzda toplam beş adet ilke bulunmaktadır. Buna 

karşılık AB’nin hâlihazırda genel düzenlemesi olan GDPR m. 5/1’e bakıldığında, bu 

düzenlemede toplam altı adet ilkenin bulunduğu görülmektedir92. 

2. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma 

KVKK m. 4/2/a hükmü uyarınca “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma” 

ilkesi, GDPR m. 1/a hükmündeki “hukuka uygunluk, adalet ve şeffaflık” ilkesine 

karşılık gelmektedir. Bu ilke, kişisel verilerin işlenmesinde en temel ilkedir ve 

dolayısıyla bu ilkeye aykırı bir veri işleme, diğer ilkelere de aykırı olacaktır93. Hukuka 

uygun olma ifadesi her ne kadar genel bir ifade olarak anlaşılmaya müsaitse de bu 

ilkenin, yalnızca kanunda belirtilen veri işleme şartlarının varlığı ile ilişkilendirilmesi 

gerekir94. KVKK’da, GDPR’ın aksine “hukuka uygun işleme” başlığı altında bir 

düzenleme olmasa da KVKK m. 5 ve m. 6’daki veri işleme şartlarına hükümlerinin 

hukuka uygunluk sebeplerine ilişkin olduğu açıktır95. Kanaatimizce de kabul edilmesi 

gereken görüşe göre hukuka uygunluk ilkesi için diğer ilkelere uygunluk ile KVKK m. 

5 ve m. 6 hükümlerindeki şartlara uygunluk gerekmektedir96. 

İlkenin dürüstlük kurallarına uygun olma kısmı incelendiğinde bir görüşe göre 

buradan anlaşılması gereken TMK m. 2 anlamında dürüstlük kuralıdır97. Bir görüşe göre 

                                                
92 Bu ilkeler kısaca “hukuka uygunluk, adalet ve şeffaflık”, “amacın sınırlandırılması”, “verilerin en az 

seviyeye indirilmesi”, “doğruluk/kesinlik”, “depolama süresinin en az seviyeye indirilmesi” ve 

“bütünlük ve gizlilik” olarak ifade edilebilir. 

93 Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi, 

Ankara 2019, s. 64; Dülger, Kişisel Veri, s. 263. 

94 Çekin, s. 69 vd.; BeckOK DatenSR/Schantz, Peter: “DS-GVO Artikel 5 Grundsätze für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten”, Ed. Wolff, Heinrich Amadeus/Brink, Stefan, BeckOK 

Datenschutzrecht, 2021, 40. B., GDPR m. 5, par. 5 (https://beck-

online.beck.de/?vpath=bibdata\komm\BeckOKDatenS_19\EWG_DSGVO\cont\BECKOKDATENS.

EWG_DSGVO.A5.glB.glI.htm, E.T. 20.05.2022); Yücedağ, s. 48. 

95 Yücedağ, s. 49. 

96 Çekin, s. 69-70; Yücedağ, s. 49. 

97 Dülger, Kişisel Veri, s. 264; Özdemir, Hayrunnisa: Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre 

Korunması, Ankara 2009, s. 138. 
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ise dürüstlük ilkesiyle anlatılmak istenen ahlâka uygun davranmaktır98. Bir başka görüşe 

göre dürüstlük kuralına uygun olma, Veri Koruma Direktifinde geçen99 “adil ve 

kanunlara uygun olarak işlenme” kavramlarına göre daha geniş bir ifadedir ve 

dolayısıyla dürüst olma kavramının tercih edilmesi gerekir100. Dürüstlük kurallarına 

uygun işleme ile TMK m. 2 uyarınca dürüstlük kuralının aynı anlamda olmadığını, bu 

ilkeden anlaşılması gerekenin, KVKK’dan doğan hakların adil kullanılması olduğu da 

ileri sürülmektedir101. Dürüstlük kurallarına uygun işleme için ilgili kişilerin 

menfaatlerinin ve makul beklentilerinin göz önüne alınması gerekmektedir102. 

Kanaatimizce bu kavramın kapsamını ne olabildiğince genişletmek ne de daraltmak 

menfaatler dengesinin kurulması amacına hizmet etmeyecektir. Verileri işlenen ilgili 

kişilerin menfaatleri ile bekledikleri veya bekleyebilecekleri makul beklentiler dikkate 

alınmalı, ama diğer yandan da veri işleyenin veri işlemesi fazla zorlaştırılmamalı veya 

imkânsızlaştırılmamalıdır. Zira kişisel verilerin işlenmesinde veya konuyla ilgili olarak 

çerezlerin kullanılması tamamen ilgili kişi zararına bir işlem değildir. Aksine birçok 

durumda veri işlenmesi ve çerez kullanımında ilgili kişilerin menfaatleri bulunmaktadır. 

3. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma 

Her ne kadar kişiler hakkında yanlış bilgiler de kişisel veri olsa da103 kişisel 

verilerin her zaman doğru ve güncel olması gerekir. Bu ilke KVKK m. 4/2/b hükmünde 

düzenlenmiştir ve GDPR’da karşılığı doğruluk/kesinlik ilkesi anlamına gelen m. 5/1/d 

hükmüdür. Başlangıçta doğru olsa da zamanla güncelliğini kaybetmesi veya var olan 

                                                
98 Öztürk/Seyhan/Altınok Çalışkan, s. 53. 

99 Daha sonra yürürlüğe giren GDPR m. 5/1/a hükmünde de aynı düzenleme mevcuttur. 

100 Başalp, s. 37. Yazar bu görüşünü, henüz KVKK ve GDPR yürürlüğe girmeden önce yazdığı bir 

eserde belirttiği için mülga Veri Koruma Direktifine atıfta bulunmuş ve o zamanlar için ileride 

yapılması planlanan Kanun hakkında fikirlerini ileri sürmüştür. 

101 Çekin, s. 70. 

102 Akdağ, Hale: Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması, Ankara 2013, s. 72; 

Akgül, s. 126; Küzeci, s. 229-230; Çekin, s. 70; Kurum, Uygulama Rehberi, s. 64; Yücedağ, s. 50. 

103 A29WP, Concept of Personal Data, s. 6. 
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durumun değişmesi nedeniyle ilgili kişisel veri yanlış hâle gelebilir. İşte bu ilke, hem 

veri işleyenin hem de ilgili kişinin menfaatlerine de uygun olan, başlangıçta doğru veri 

işlemeyi veya var olan verinin güncel veriyle değiştirilmesini ifade eder104. 

Kişisel verinin doğru olmasında ilgili kişinin toplumdaki imajını etkileyecek 

menfaatleri olduğu için bu ilke oldukça önemlidir105. Bundan başka kişisel verilerin 

doğru olması, kişilerin temel hak ve özgürlükleri ve manevi bütünlükleri açısından 

önemlidir106. Veri sorumlusunun verileri güncel tutma yükümlülüğü, ilgili kişilerin 

verilerinde değişiklik olup olmadığını sürekli kontrol etmek gibi ağır bir yükümlülüğü 

beraberinde getirmemelidir107. Zira ilkede yer alan “gerektiğinde” ifadesi de bunu 

gerektirir108. Bununla birlikte, eğer ilgili kişilerin verilerinin güncel tutulmasında büyük 

bir menfaatleri varsa veya verilerinin güncel olmaması onların hak kayıplarına yol 

açacaksa bu durumda verilerin belirli periyotlarla güncel tutulması için kontrol edilmesi 

gerekmelidir109. 

4. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar için İşleme 

KVKK m. 4/2/c hükmünde düzenlenen bu ilke, veri işlemenin amacının açık 

(sarih), net ve kesin bir şekilde belirlenmesiyle birlikte bu amacın meşru olmasını da 

aramaktadır110. Bu ilkenin, GDPR m. 5/1/b’de “amacın sınırlandırılması” olarak 

düzenlendiği ifade edilmektedir111. GDPR’daki bu ilke esasen amaçla uyumlu işleme 

ilkesini de içine almakta olduğundan kanaatimizce GDPR m. 5/1/b’deki düzenlemenin 

                                                
104 Dülger, Kişisel Veri, s. 293. 

105 Yücedağ, s. 50. 

106 Küzeci, s. 243; Akgül, s. 132; Yücedağ, s. 50. 

107 Küzeci, s. 244; Uncular, Selen: İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması, 2. B., Ankara 

2018, s. 135. 

108 Aşıkoğlu, Şehriban İpek: Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve Büyük 

Veri, İstanbul 2018, s. 166. 

109 Yücedağ, s. 51. Yazar, bu tür durumlar için kişinin kredi notuyla ilgili verilerin güncel tutulmasını 

örnek göstermiştir. Kanaatimizce esas konumuz olan çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler için 

böyle ağır hak kayıplarına yol açacak durumlar söz konusu olmayacaktır. 

110 Dülger, Kişisel Veri, s. 272. 

111 Yücedağ, s. 52. 
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KVKK m. 4/2/c’nin tam karşılığı olduğu söylenemez. Zira amaçla bağlantılı olma bir 

sonraki bentte düzenlenen ilke içerisine girmektedir. GDPR’daki düzenlemenin bir 

diğer farkı ise, sonraki işlemelerde amaca uygunluğun kamu yararı, bilimsel veya tarihi 

araştırma amaçları ya da istatistiksel amaçlarla veri işlemede aranamayacağı 

düzenlenmiştir. KVKK’daki düzenlemeye bakıldığında ise yalnızca ilkenin adı 

yazılmış; bu istisnalar m. 28/1’de ayrıca düzenlenerek kanunun tamamen kapsamı 

dışında tutulmuştur. 

Amacın belirli ve açık olması, veri sorumlusunun hangi verilerin işlenip 

işlenmeyeceğini ve işleyeceği verilerin hangi amaçlarla işleneceğini belirlemesini 

gerektirir. Ayrıca veri sorumlusunun belirlediği bu hususları ilgili kişinin anlayacağı 

şekilde ona açık ve belirli olarak açıklaması gerekir. Amacın meşru olması ise en genel 

anlamıyla hukuka uygunluğu ifade etmektedir. Hukuka uygunluk yalnızca kişisel 

verilerin korunması hukuku alanında değil; iş hukuku, tüketicilerin korunması hukuku 

ve sözleşme hukuku gibi hukukun diğer alanlarında da olmalıdır112. Bir başka deyişle 

amacın meşru olması için hukuka bir bütün olarak uygun olması gereklidir113. Bir başka 

görüşe göre ise amacın meşru olması, veri sorumlusunun yaptığı iş veya sunduğu 

hizmet ile kişisel verinin ilişkili ve bunlar için gerekli olmasıdır114.  

Konu ile ilgili olarak çerezler açısından örnek vermek gerekirse, bir kullanıcının 

(ilgili kişinin) internet sitesini ziyaret ettiği zaman internet sitesi sahibinin (veri 

sorumlusunun) kullanıcının bilgisayarına çerez yerleştirmesi için bu çerezi 

yerleştirmekteki amacının belirli ve açık olması gerekir. Yine bu belirli ve açık amacın 

kullanıcıya, onun anlayabileceği şekilde sade ve net şekilde ifade edilmesi gerekir. 

Bununla birlikte eğer çerez yerleştirmekteki amaç oturum çerezi ile de 

                                                
112 Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 03/2013 on purpose limitation (No: 00569/13/EN 

WP 203), Brussels 2013, s. 20 (https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2013/wp203_en.pdf, E.T. 16.04.2022). 

113 Yücedağ, s. 54. 

114 Dülger, Kişisel Veri, s. 278. 
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gerçekleştiriliyorsa veri sorumlusu veya veri işleyenin kalıcı oturum yerleştirme 

amacının meşru bir amaç olduğu söylenemez. 

5. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 

KVKK m. 4/2/ç hükmünde düzenlenen bu ilke bazı yazarlarca GDPR m. 5/1/c 

hükmünde düzenlenen “verilerin en az seviyeye indirilmesi” ilkesi başlığının altında 

incelenmekteyse de115 özellikle GDPR ile KVKK karşılaştırmasında bu ilkelerin bire bir 

örtüştükleri söylenemez. Yine özellikle GDPR açısından bu ilke ile bir önceki “belirli, 

açık ve meşru amaçlar için işleme” ilkesinin ayrımını net bir şekilde yapmak mümkün 

değildir116. 

KVKK açısından, bir önceki “belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme” 

ilkesiyle karıştırılmaya müsait olan bu ilke esasen farklı bir konuyu düzenlemektedir. 

Bir önceki ilke ile veri sorumlusunun veri işleme yoluyla ulaşmak istediği amacın 

“belirli, açık ve meşru” olması kastedilirken bu ilke, işlenen verinin belirlenen bu 

amaçla “bağlantılı, sınırlı ve ölçülü” olmasına hizmet etmektedir117. 

Bu ilkeye göre kişisel verilerin niteliği ile işlenme amacı birbirine uygun 

olmalıdır. Bununla birlikte, belirlenen amaca ulaşmak için gerekli olmayan veriler 

işlenmemeli, yalnızca belirlenen amaç için işlenmesi gerekli veriler işlenmelidir118. 

Ayrıca gelecekte ortaya çıkması muhtemel amaçlarla ilgili verilerin işlenmesi yoluna 

gidilmesi bu ilkeye aykırı olacaktır119. Yine işlenen verilerin KVKK m. 4/2/ç uyarınca 

amaçla bağlantılı olan verilerle sınırlı olması gerekir. Amaçla bir bağlantısı olmayan 

verilerin işlenmesi hem amaca bağlılığın hem de amaçla sınırlılığın ihlâl edilmesi 

                                                
115 Yücedağ, s. 282. 

116 Dülger, Kişisel Veri, s. 282, dn. 276. Zira GDPR m. 5/1/b’de düzenlenen “amacın sınırlandırılması” 

ilkesi esasen KVKKK’da düzenlenen bu ilkelerin her ikisiyle de kesişmektedir. 

117 Dülger, Kişisel Veri, s. 272. 

118 Göçmen Uyarer, s. 126. 

119 Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler, s. 10 

(https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4189/Kisisel-Verilerin-Islenmesine-Iliskin-Temel-Ilkeler, E.T. 

16.04.2022). 
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anlamına gelecektir. Esasen amaçla bağlantılı ve sınırlı olma birbirini tamamlayan iki 

kriterdir. Zira amaçla bağlantılı olmayan bir veri işleme aynı zamanda amaçla sınırlı da 

olmayacaktır. Amaçla sınırlı kalınmayıp fazladan işlenen veriler de yine doğal olarak 

amaçla bağlantılı da olmayacaktır.  

Bu ilkenin son unsuru, “ölçülülük ilkesi” de denilen ölçülü olma unsurudur. Bu 

unsura göre işlenecek kişisel veri ile ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir denge 

bulunması gerekir120. Dolayısıyla sırf amaç ile zayıf bir bağlantısı var diye veri işleme 

yoluna gidilmemelidir. Örneğin kişinin cihazına yerleştirilen reklam çereziyle ulaşılmak 

istenen amaç kişiye onun isteklerine uygun bir reklam gönderilmesiyse, bir başka 

deyişle davranışsal reklamcılıksa bu durumda kişinin sosyal hayatına veya sağlık 

durumuna ilişkin verilerin toplanarak işlenmesi yoluna gidilmemelidir. Her ne kadar 

kişinin sosyal hayatı veya sağlık durumu ona uygun reklamın sunulması amacıyla 

bağlantılı olabilse de burada kanaatimizce ölçülülük ilkesine aykırılık söz konusu olur. 

Zira veri işleyenin sağlamak istediği ekonomik menfaati ile ilgili kişinin hassas 

sayılabilecek verilerinin işlenmesi arasında makul bir ölçü yoktur. Dolayısıyla 

ulaşılmak istenen amaçla veri işleme arasında yalnızca bağlantı olması ve veri işlemenin 

bununla sınırlı olması tek başına bu ilkeye uygunluğu sağlamamaktadır. 

6. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan 

Süre Kadar Muhafaza Edilme 

Belirlenen amaçla ilgili işlenen kişisel verilerin sürekli muhafaza edilmesi, ilgili 

kişilerin verileri üzerindeki haklarının zayıflamasına ve sınırsız süreyle takip 

edilmelerine neden olacağından işlenen verilerin, amacın gerektirdiği veya mevzuatın 

öngördüğü süre boyunca saklanması ve bu sürelerin sonunda silinmesi ilgili kişilerin 

verileri üzerindeki hak sahiplikleri açısından oldukça önemlidir121. KVKK m. 4/2/d 

                                                
120 Kurum, Temel İlkeler, s. 11. 

121 Göçmen Uyarer, s. 128. 
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hükmünde yer alan bu ilke, GDPR m. 5/1/e’de yer alan “depolama süresinin en az 

seviyeye indirilmesi” ilkesine karşılık gelmektedir. Bu ilke ile verilerin saklanması 

zamana bağlı olarak sınırlandığından, bu ilkenin GDPR’da yer alan “verilerin en az 

seviyeye indirilmesi” ilkesinin zamansal görünüm biçimi olduğu söylenebilir122. 

Kişisel verilerin saklama süresi belirlenen amaçla ilgili olarak belirlenebileceği 

gibi mevzuatta da öngörülebilir. Örneğin Bankacılık Kanunu m. 42 uyarınca bankaca 

alınan yazıların on yıl süreyle saklanacağı öngörülmüştür. Bu doğrultuda Kişisel 

Verileri Koruma Kuruluna ilgili kişinin kişisel verilerinin silinmesi hakkındayaptığı 

başvuru, on yıllık sürenin dolmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir123.  

KVKK m. 7/1 uyarınca “… işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 

hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından 

silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.”İşlenme amacı ortadan kalkan veya 

mevzuatın öngördüğü süreyi dolduran kişisel verilerin de işlenmesini gerektiren 

sebepler kalkacağı için bu verilerin KVKK m. 7/1 uyarınca silinmesi, yok edilmesi veya 

anonim hâle getirilmesi gerekecektir. İşlenen verinin ileride tekrar gerekme ihtimali 

düşünülerek saklanması hukuka aykırı olacaktır. Sürenin bitiminden sonra veri 

sorumlusunun veriyi saklamaya devam etmekte bir takdir yetkisi bulunmamaktadır124.  

Veri sorumlusu verilerin muhafazası için azami süreyi Veri Sorumluları Sicil 

Bilgi Sistemine (VERBİS) bildirmek zorundadır (Veri Sorumluları Sicili Hakkında 

Yönetmelik m. 9/1/f). Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler uyarınca 

verinin muhafazası hakkında mevzuatta bir süre öngörülmüşse fakat amaç için gerekli 

süre de belirlenmişse bu durumda uzun olan süre esas alınacaktır125. Ancak 

                                                
122 Yücedağ, s. 60. 

123 Karar özeti için bkz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Karar No. 2018/142, T. 05.12.2018 

(https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5424/2018-142, E.T. 17.04.2022). 

124 Göçmen Uyarer, s. 128. 

125 Kurum, Temel İlkeler, s. 11. 
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kanaatimizce bu durumda veri sorumlusunun mevzuatta ayrıca asgari saklama 

yükümlülüğü bulunmuyorsa kısa sürenin esas alınması yerinde olacaktır. Zira 

mevzuatta daha uzun bir süre belirlenmiş olsa da veri sorumlusunun veri işlemedeki 

amaç için yeterli süre dolduğunda o veriyi saklamada bir menfaatinin kaldığı 

söylenemez. Buna karşılık o verinin saklanması ilgili kişinin hak kaybına yol açabilir. 

E. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 

1. Genel Olarak 

Kişisel verilerin işlenme şartları, KVKK m. 5’te düzenlenmiştir. Bu hüküm 

kişisel veri işlemede genel kuraldır. Kanunda özel başka bir hüküm bulunmadıkça veri 

sorumlusu veya veri işleyen bu hükümdeki şartlardan birine dayanmak zorundadır. 

KVKK m. 5/1 genel kural olarak açık rıza şartını aramakta, m. 5/2 hükmü ise açık rıza 

aranmaksızın kişisel veri işleme şartları yer almaktadır. Dolayısıyla kişisel verilerin 

işlenmesinde kural olarak ilgili kişinin açık rızası gerekmektedir126. 

Kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın işlenebileceği haller, KVKK m. 5/2 

uyarınca: 

“a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda 

bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya 

da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu 

olması. 

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili 

olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin 

gerekli olması. 

                                                
126 Açık rıza kavramı esasen bu bölümün devamında incelendiğinden, bu başlık altında açık rıza ile ilgili 

detaylı açıklamalarda bulunulmayacaktır. 
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ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi 

için zorunlu olması. 

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin 

zorunlu olması. 

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 

kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olması.” 

şeklindedir. Bu şartlara uymayan ve açık rızanın alınmadığı bir veri işleme hukuka 

aykırıdır. Bu şartlardan iki veya daha fazlasının aynı anda varlığı da söz konusu olabilir. 

Bu durumda şartların her biri ayrıca değerlendirilerek şartlardan birinin kalkması 

sonucu veri işlenmesine veya verinin muhafazasına devam edilip devam 

edilmeyeceğine karar verilmelidir127. 

KVKK m. 5/2’de yer alan şartlardan birinin varlığı hâlinde o şartlara 

dayanılmalı, o şart veya şartların varlığına rağmen açık rıza alınması yoluna 

gidilmemelidir. KVKK m. 5/2 hükmüne dayanılabilecekken dahi açık rıza alınması 

hakkın kötüye kullanılması teşkil edecektir128. Zira bu durumda açık rıza veren ilgili 

kişi, istediği zaman rızasını geri aldığını bildirerek kişisel verilerinin işlenmesini 

durdurabileceğine ve işlenen verilerinin silineceğine inanacaktır. Ancak rızasını geri 

alsa da m. 5/2’deki şartlar devam edeceğinden veri sorumlusu ya da veri işleyen ilgili 

kişinin verilerini işlemeye devam edebilecek ve halihazırda işlediği verileri depolamaya 

devam edebilecektir. Dolayısıyla ilgili kişinin böyle bir yanılgıya düşmemesi için m. 5/2 

hükmündeki şartların varlığı hâlinde fazladan açık rıza alma yoluna gidilmemelidir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu da yayımladığı belgede aynı görüşte olduğunu 

                                                
127 Dülger, Kişisel Veri, s. 388. 

128 Küzeci, s. 395; Dülger, Kişisel Veri, s. 390 vd. 
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belirtmiştir129. Ancak bir diğer görüşe göre ise KVKK m. 5/2 hükmündeki şartların 

varlığı her zaman net olarak belli olmayacağından bu şartların varlığına rağmen dahi 

açık rıza alınabilir130. Açık rıza başlığı altında bu tartışma daha detaylı olarak ele 

alınacağından bu bölümde kişisel verilerin işlenme şartlarına ilişkin olarak kısaca 

değinmekle yetineceğiz. 

2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları (KVKK m. 6) 

KVKK m. 5 hükmünde genel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları 

belirlendikten sonra m. 6’da özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için özel bir hüküm 

getirilmiştir. Dolayısıyla m. 6/1’de yer alan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi söz 

konusu olduğunda genel kural m. 5 değil, özel kural m. 6 esas alınmalıdır. 

a. Özel Nitelikli Kişisel Veriler 

Özel nitelikli kişisel veriler KVKK m. 6/1 hükmünde sayma yoluyla 

belirlenmiştir. KVKK m. 6/1: 

“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 özel nitelikli kişisel 

veridir.” 

Kanunda sayma yoluyla özel nitelikli verilerin kapsamı belirlenmeye çalışılmış 

olsa da uygulamada hangi verilerin hassas veri olarak değerlendirileceği konusunda 

tereddütler ortaya çıkmaktadır. Örneğin kişinin ismi ya da doğum yeri tek başına özel 

nitelikli veri sayılmasa da bu ismin ya da doğum yerinin kişinin ırkı, siyasi görüşü ya da 

                                                
129 Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin İşlenme Şartları, s. 2-3 

(https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4190/Kisisel-Verilerin-Islenme-Sartlari, E.T. 17.04.2022). 

130 Çekin, s. 103. 
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dini inancı hakkında bilgi verebilecek nitelikte olabilir131. Bu gibi belirsiz durumlarda 

kişisel verinin işlenme amacı dikkate alınarak faydacı yaklaşımla verinin özel nitelikli 

olup olmadığı belirlenmelidir132. Somutlaştırmak gerekirse, Müslümanlara yönelik bir 

ürün satmak amacıyla reklam çerezi yerleştiren bir veri sorumlusu veya veri işleyenin 

kullanıcılardan elde ettiği “İbrahim”, “Zeynep” ya da “Ahmet” gibi isimlerin işlenme 

amacı kişilerin dini inançlarını tespit etmek olduğundan bu veriler özel nitelikli veri 

kabul edilmelidir. 

b. İşlenme Şartları 

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için KVKK m. 6/2 hükmü uyarınca açık 

rıza şarttır. Ancak maddenin 3. fıkrasında bu kurala bir istisna getirilmiştir. Sağlık ve 

cinsel hayat dışındaki verilerin açık rıza aranmaksızın işlenebilmesi için ancak kanunda 

buna izin verilmesiyle mümkündür. Bununla birlikte sağlık ve cinsel hayata ilişkin 

kişisel verilerin işlenebilmesi için “… kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, 

tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile 

finansmanının planlanması ve yönetimi …”amaçlarından birinin olması ve veri işleme 

faaliyetinin “… sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve 

kuruluşlar tarafından …”tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Kanun, kanunla 

öngörülme şartını sağlık ve cinsel hayata ilişkin verilerin işlenmesi için gerekli 

kılmamış ve böylece diğer kanunlarla bu verilerin başka amaçlarla işlenmesinin önüne 

geçmeye çalışılmıştır. Son olarak, m. 6/4 hükmünce özel nitelikli verilerin işlenmesi 

için Kurulun belirlediği yeterli önlemlerin alınması gerekir. 

Hem genel nitelikte kişisel verilerin işlenmesi hem de özel nitelikli kişisel 

verilerin işlenmesi için kanun açık rıza aramaktadır. Bu noktada özel nitelikli kişisel 

verilerin işlenmesi için alınması gereken rızanın niteliği değişmemekte, şartları 

                                                
131 Fulford, Nicola/Carey, Peter: “Special Categories of Data”, Ed. Carey, Peter, Data Protection: A 

Practical Guide to UK and EU Law, 5. B., Oxford 2018, s. 68; Dülger, Kişisel Veri, s. 178. 

132 Fulford/Carey, s. 68-69. 
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ağırlaştırılmamaktadır. Buna karşılık GDPR düzenlemesine bakıldığında genel olarak 

kişisel verilerin işlenmesi için m. 6/1/a uyarınca yalnızca rıza yeterli olurken, özel 

nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde aranan rıza m. 9/2/a uyarınca “açık rıza”dır. Açık 

rıza kavramı ileride incelendiğinden, burada sadece aradaki farka değinilmekle 

yetinilecektir. 

F. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKUNDA TARAFLAR 

Kişisel verilerin korunması hukukunda en genel itibariyle verisi işlenen “ilgili 

kişi” ve verileri belirli bir amaç ve vasıta belirleyerek işleyen “veri sorumlusu” olmak 

üzere iki taraf vardır. Ancak bazı durumlarda veri sorumlusu yalnızca veri işleme amacı 

ve vasıtasını belirlemekte, veri işleme yetkisini üçüncü kişiye bırakmaktadır. Bu 

durumda kişisel verilerin işleme amaç ve vasıtasını belirleyen kişi“veri sorumlusu”, bu 

kişinin verdiği yetkiye dayanarak veriyi işleyen üçüncü kişi ise “veri işleyen” olarak 

adlandırılmaktadır. Dolayısıyla esasen kişisel verilerin korunması hukukunda “ilgili 

kişi”, “veri sorumlusu” ve “veri işleyen” olmak üzere üç süje vardır. 

1. İlgili Kişi 

KVKK m. 3/1/ç hükmünde yapılan tanım itibariyle kişisel verisi işlenen gerçek 

kişi ilgili kişidir. Bir başka tanıma göre ise ilgili kişi; toplumsal, ekonomik, kültürel, 

fiziksel, ruhsal vb. kimliğine özgü olan faktörlerine atıf yapılan ve herhangi bir şekilde 

tanımlanan gerçek kişidir133. Kanaatimizce bu tanıma “tanımlanan” ifadesinden sonra 

“ya da tanımlanabilen” ifadesini de eklemek yerinde olacaktır. Zira ilgili kişi henüz 

tanımlanmamış olsa da tanımlanabilecek durumdaysa yine ilgili kişi sıfatını haiz 

olmalıdır. Kişisel verilerin korunması hukukunda genel amaç, ilk süje olan ilgili kişinin 

                                                
133 Dülger, Kişisel Veri, s. 187. 
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temel hak ve özgürlüklerini korumakken özel amaç bu kişinin kişisel verilerinin 

korunmasıdır134. 

Bu açıklamalara göre, çerezler bakımından ilgili kişi, internet sitesini ziyaret 

eden gerçek kişi kullanıcı olacaktır. İlgili kişinin gerçek kişi olması arandığından, verisi 

işlenen tüzel kişiler ilgili kişi sıfatını haiz olamazlar. Dolayısıyla bir tüzel kişi yetkilisi 

gerçek kişi yetkisi doğrultusunda bir internet sitesinde gezinirken cihazına yerleştirilen 

çerezler vasıtasıyla işlenen veriler tüzel kişi ile ilişkilendirilirse kişisel veri niteliğini 

haiz olmayacak ve tüzel kişi ilgili kişi olmayacaktır. Ancak işlenen veriler yetkili gerçek 

kişi ile ilişkilendirilirse her ne kadar doğru bir ilişkilendirme olmasa da ve işlenen 

veriler doğru olma ilkesine aykırı olsa da yetkili kişi ilgili kişi sıfatını kazanacaktır. Zira 

işlenen veriler yanlış olsa da kişisel veri niteliğini taşımaktadır. 

2. Veri Sorumlusu 

a. Genel Olarak 

KVKK m. 3/1/ı hükmü uyarınca “… [k]işisel verilerin işleme amaçlarını ve 

vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu 

olan gerçek veya tüzel …” kişi, veri sorumlusudur. İlgili kişi sıfatı yalnızca gerçek 

kişiler üzerinde oluşabilecekken, veri sorumlusu açısından gerçek ya da tüzel kişi olmak 

bir fark oluşturmamakta, veri sorumlusu olabilmek için kişi olmak yeterli olmaktadır. 

Dolayısıyla dernek, vakıf ya da ticari ortaklıklar da veri sorumlusu olabilir135. 

Uygulamada da KVKK’ya tabi kişisel verilerin işlenmesinde veri sorumlusu genellikle 

ticari ortaklıklar olmaktadır. 

                                                
134 Dülger, Kişisel Veri, s. 188. 

135 Tüzel kişilikleri bulunmayan adi ortaklık ya da site yönetimi gibi oluşumlar bakımından veri 

sorumlusunun bu oluşumları meydana getiren gerçek ya da tüzel kişiler oldukları kabul edilmelidir. 

Bkz. Dülger, Kişisel Veri, s. 188, dn. 84. Sadece kişilerin veri sorumlusu sıfatını haiz olabilmelerinin 

eleştirisi için bkz. Çekin, s. 61. 
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Kanun hükmü veri sorumlusunu açık bir şekilde tanımlamış olsa da pratikte veri 

sorumlusunun tespit edilmesi her zaman kolay olmamaktadır. Veri sorumlusunun 

belirlenmesinde için veri işlemenin “neden” ve “nasıl” yapılacağına karar veren kişiye 

bakılmalıdır136. Veri sorumlusu kişisel verilerin işlenmesi hususunda kimseden emir ve 

talimat almaz, aksine üçüncü kişilere emir ve talimat verir. Dolayısıyla veri sorumlusu 

özerk ve bağımsızdır137. Bu doğrultuda kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemleri, 

veri türleri, veri paylaşımı, kullanım amacı ve saklama süreleri belirleyen kişi veri 

sorumlusudur138. Ancak veri sorumlusunun, bu yetkilerinin bazılarını aralarındaki 

sözleşme ile veri işleyene devretmesi veya bazı yetkilerini müşterek kullanmaları da 

mümkündür. Örneğin üçüncü taraf çerezlerinde veri işleme faaliyeti ve veri 

sorumlusunun bazı yetkileri üçüncü kişilere devredilmektedir.  

b. Ortak Veri Sorumlusu 

Veri sorumlusunun belirlemesi gereken amaç ve vasıtaları birden fazla kişi 

belirliyorsa bu kişiler ortak (müşterek) veri sorumlusudur. KVKK’da ortak veri 

sorumlusunun tanımı yer almamaktadır. Kurulun bu kavrama ilişkin yayımladığı bir 

rehber de bulunmamaktadır. Buna karşılık, KVKK’nın ortak veri sorumlusu kavramını 

tamamen reddettiği söylenemez. Zira veri sorumlusunun tanımı yer alan m. 3/1/ı 

hükmünde “tek başına” gibi bir ibareye yer verilmemiş, dolayısıyla veri sorumlusunun 

bir kişi olması gibi bir zorunluluk getirmemiştir139. Buna karşılık, mülga Veri Koruma 

Direktifi m. 2/d hükmünde yer alan veri sorumlusu tanımında “tek başına ya da 

başkalarıyla birlikte müştereken” ifadesine yer verilmiş ve veri sorumlusunun birden 

                                                
136 Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen, s. 2 

(https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4195/Veri-Sorumlusu-ve-Veri-Isleyen, E.T. 16.05.2022). 

137 Kurul, Karar No. 2020/71, Karar T. 30/01/2020 (https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6874/2020-71, E.T. 

16.05.2022). 

138 Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen, s. 2. 

139 Dülger, Murat Volkan: GDPR’da Bulunan Ancak KVKK’da Yer Verilmeyen Bir Kavram: Ortak 

Veri Sorumlusu Kavramı ve Güncel Kararlar Işığında Değerlendirilmesi, 2021, s. 2 

(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3792323, E.T. 16.05.2022). 
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çok kişi olabileceğini açıkça hüküm altına almıştır. Yine GDPR m. 26’da ortak veri 

sorumlusunun tanımına yer verilmiş ve böylece AB kişisel verilerin korunması 

hukukunda ortak veri sorumlusu kavramına verilen önem artmıştır. 

Veri sorumlusunun belirlenmesi uygulamada her zaman kolay olmamaktadır. 

Bazı durumlarda veri sorumlusu öyle yetkilerini veri işleyenlere devretmektedir ki artık 

veri işleyen adeta veri sorumlusu gibi hareket eder. Özellikle büyük veri (big data) ve 

bulut bilişim (cloud computing) söz konusu olduğunda, pazarlık gücü çok düşük olan 

KOBİ’ler büyük şirketlerle veri işleme sözleşmesi yaptıklarında sözleşme maddeleri 

üzerinde müzakere edememekte ve büyük şirketlerce sunulan genel işlem şartlarını 

aynen kabul etmektedir140. Bu durumda veri sorumlusu konumunda olan küçük 

şirketlere veri işlemenin amacını özerk ve bağımsız olarak belirleme imkânının verildiği 

de söylenemez. Dolayısıyla bu tip durumlarda kanaatimizce veri işlemekle yükümlü 

büyük şirketlerin de küçük şirketlerle birlikte ortak veri sorumlusu olarak kabul 

edilmesi yerinde olacaktır. 

Son olarak, veri sorumlusu olmak için veri işleme faaliyetinin bütün aşamalarına 

katılmak şart değildir. Bu konuda ABAD’ın vermiş olduğu meşhur 

Wirtschaftsakademie kararına göre, Facebook fan sayfası olan Wirtschaftsakademie, 

Facebook’un veri işleme faaliyetinde kendi parametrelerini kullandığı için Facebook ile 

ortak veri sorumlusu kabul edilmiştir141. ABAD’ın yine bir başka vermiş olduğu karara 

konu olay, Fashion ID adlı ticaret sitesinin içerisine üçüncü kişi eklentisi (third party 

plug-in) olan Facebook “Beğen” butonu yerleştirilmesi ve böylece kişisel verilerin 

yurtdışına aktarılması ile ilgilidir. Fashion ID her ne kadar verilerin aktarılmasında bir 

                                                
140 Kamarinou, Dimitra/Millard, Cristopher/Turton, Felicity: “Responsibilities of Controllers and 

Processors of Personal Data in Clouds”, ed. Millard, Cristopher, Cloud Computing Law, 2. B., 

Oxford 2021, s. 312. 

141 Karar için bkz. ABAD, Case C-210/16, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-

Holstein v. Wirtschaftsakademie SchleswigHolstein GmbH, Facebook Ireland Limited, Karar T. 

05.06.2018 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62016CJ0210, E.T. 

16.05.2022). 
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etki sahibi olmadığını ileri sürmüşse de ABAD, kişisel veri işlenmesinde kullanılan 

araçlara ve işleme amacına karar verildiği faaliyetlerle sınırlı olmak üzere Fashion 

ID’nin ortak (müşterek) veri sorumlusu olduğuna hükmetmiştir142. Böylece ABAD’ın, 

veri sorumlusu kavramının sınırlarını olabildiğince geniş tuttuğunu ve böylece kişisel 

verilerin daha etkin korunmasına yönelik bir tutumda olduğu söylenebilir. Veri 

sorumlusu kavramının geniş tutulması, kişilerin sorumluluğunu artırıcı bir özelliğe 

sahiptir. Ancak bu sorumluluk, kişisel verilerin korunmasında bir ihlâl meydana 

geldiğinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla kanaatimizce veri sorumlusu kavramının 

geniş yorumlanması, veri işlenmesinin önünde bir engel olarak değil, aksine, veri 

ihlâllerinin ortaya çıkmasına karşı alınacak önlemlerin sıkı tutulmasına faydalı olarak 

algılanmalıdır. Kurulun da veri sorumlusu kavramını aynı nedenlerle geniş yorumlaması 

yerinde olacaktır143. 

3. Veri İşleyen 

KVKK’da veri işleme faaliyetinin süjesi olarak tanımlanan son kişi, veri 

işleyendir. KVKK m. 3/1/ğ hükmünde veri işleyen, “Veri sorumlusunun verdiği yetkiye 

dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi …” olarak 

tanımlanmıştır. Veri işleyen sıfatına sahip olmak için yine veri sorumlusundaki gibi kişi 

olmak yeterli olacak, gerçek ya da tüzel kişi olmak bir fark teşkil etmeyecektir. Bu 

tanıma göre veri sorumlusunun veri işlenmesi konusunda her türlü yetki ve sorumluluğu 

bulunurken, veri işleyen yalnızca kendisine veri sorumlusunca yetki ve talimat verildiği 

                                                
142 Karar için bkz. ABAD, Case C-40/17, Fashion ID GmbH & Co. KG, Facebook Ireland Limited v. 

Verbraucherzentrale NRW e.V., Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Nordrhein-Westfalen, Karar T. 29.07.2019 

(https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216555&pageIndex=0&doclang=

EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=137758, E.T. 17.05.2022). 

143 Kurulun veri sorumlusunun belirlenmesinde dikkate aldığı ölçütler için bkz. Kurul, Karar No. 

2020/71, Karar T. 30/01/2020 (https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6874/2020-71, E.T. 17.05.2022). 
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konularda hareket etmektedir. Veri işleyen her ne kadar veri sorumlusundan talimat alsa 

da ondan bağımsız ve farklı bir gerçek ya da tüzel kişidir144. 

II. AÇIK RIZA 

A. KAVRAM 

Açık rıza, kişisel verilerin işlenme şartlarından ilkidir. AY m. 20/3/3.c.’deki 

ifadeye göre “[k]işisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık 

rızasıyla işlenebilir”. Bu hükümde de açık rıza, kişisel verilerin işlenme şartları 

arasında sayılmıştır. Buna karşılık, açık rıza ile KVKK m. 5 vd. hükümlerinde ifade 

edilen kişisel verilerin işlenmesindeki diğer şartlar arasında hiyerarşik bir ilişki 

yoktur145. Açık rıza da diğer işleme şartlarıyla eşit nitelikteki bir işleme şartıdır. 

Açık rıza, KVKK m. 3/1/a hükmünde tanımlanmıştır. Kanunun tanımına göre 

açık rıza, “Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle 

açıklanan rızayı … ifade eder”. Bu tanıma göre açık rızanın söz konusu olabilmesi için 

gerekli unsurlar; belirli olma, bilgilendirilmeye dayalı olma ve özgür iradeyle 

açıklanmış olma olarak ayrılabilir. 

Kanun Tasarısında yer alan madde gerekçesine göre açık rızanın tanımının Veri 

Koruma Direktifi dikkate alınarak yapıldığı ifade edilmektedir146. Ancak Direktifte 

“açık rıza” diye bir kavram bulunmamakta, yalnızca rıza kavramı bulunmaktadır. 

Dolayısıyla kanun hükmü gerekçeye bağlı olarak yorumlandığında Kanunun “açık rıza” 

ifadesi ile yalnızca rızayı kastettiği anlaşılmalıdır. Buna karşılık, GDPR hükümlerine 

bakıldığında hem rıza hem de açık (sarih) rıza kavramlarının yer aldığı görülmektedir. 

GDPR, rıza kavramını daha somut tanımlamıştır. GDPR m. 4/11’de yer alan tanıma 

                                                
144 Dülger, Kişisel Veri, s. 208. 

145 Çekin, s. 83. 

146 TBMM, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı, (1/541) ve Adalet Komisyonu Raporu, 

Yasama Sıra No: 117, Madde 3 Gerekçesi, s. 7. 
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göre, KVKK’da yer alan tanıma ek olarak veri sahibinin rızasını ne için verdiği açıkça 

belirtilmeli, yani tereddüde yer vermeyecek nitelikte olmalı, aynı zamanda rızanın bir 

beyanla ya da açık bir olumlu eylemle verilmesi gerekmektedir. Bunun yanında, GDPR 

gerekçe no. 32’de, rızanın yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda verilmesinin mümkün 

olduğu belirtilmiştir. KVKK’da yalnızca açık rıza terimi bulunsa da GDPR’da açık rıza 

kavramı, rızadan farklı olarak kullanılmaktadır. GDPR m. 9/2 uyarınca kişilerin etnik 

kökenleri, siyasi düşünceleri, dini inançları gibi hassas nitelikte olan verilerin 

işlenmesini mümkün kılan şartlardan ilki, ilgili kişinin açık rızasını alınmasıdır. 

Otomatik karar verme ve profilleme durumlarında da ilgili kişinin açık rızası 

aranmaktadır (GDPR m. 22). Yine GDPR m. 49 uyarınca yeterlilik kararı olmayan veya 

uygun güvenlik önlemleri alınmayan devlet veya organizasyonlara kişisel verilerin 

aktarılmasını mümkün kılan şartlardan biri açık rızadır. Bu düzenlemelere bakıldığında 

GDPR açık rızayı rızadan farklı olarak kullanmış ve veri ihlali ihtimalinin yüksek 

olduğu ya da ihlalin ağır sonuçlar doğurmaya elverişli olduğu durumlarda rıza yerine 

açık rıza aramıştır147. Avrupa Veri Koruma Kurulunun yayımladığı yönergeye göre açık 

rıza alınırken normal rızanın alınmasına göre ek önlemler alınmalı, rıza yazılı olmalı ve 

imkân varsa ilgili kişiden imza alınmalıdır148. Bu bilgiler ışığında, AB veri koruma 

düzenlemelerinin rıza ile açık rızayı farklı anlamlarda kullandığı söylenebilir149. KVKK 

ise bütün veri işleme işlemleri açısından, ayrım yapmaksızın açık rızayı aramaktadır.  

Kanaatimizce, KVKK’da da GDPR’da benimsenen sistem benimsenebilir ve 

işlenecek verinin niteliğine göre alınacak rızanın türünde ayrım yapılabilirdi. Her 

durumda açık rıza aranması ve rızanın geçerliliğinin ağır şartlara tabi tutulması veri 

                                                
147 Açık rıza konusunda AB’nin açıklamaları için bkz. EDPB Guidelines, Guidelines 05/2020 on consent 

under Regulation 2016/679, 04/05/2020 

(https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf, E.T. 

20.05.2020); Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 15/2011 on the Definition of 

Consent, (No: 01197/11/EN WP187), Brussels 2011 (https://ec.europa.eu/justice/article-

29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp187_en.pdf, E.T. 20.05.2020). 

148 EDPB Guidelines, s. 5. 

149 Çekin, s. 84. 
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işlenmesini oldukça güçleştirecektir. KVKK düzenlemesine bakıldığında yalnızca ilgili 

kişinin menfaatlerinin ön planda tutulduğu ve her durumda açık rıza istenerek kişisel 

verilerin işlenme imkânının sınırlandırıldığı ve zorlaştırıldığı sonucuna varılmalıdır150. 

Kişisel verinin ya da işleme aracının niteliğinde ayrım yapılmaksızın böyle bir 

kısıtlamaya gidilerek verilerin hukuka uygun işlenmesini zorlaştırmak ilk bakışta ilgili 

kişinin menfaatine gibi görünse de aslında beraberinde daha çok olumsuzluklar 

getirecektir. Zira kişisel verilerin işlenmesi her durumda ilgili kişilerin aleyhine 

olmamakta, aksine çoğu zaman, özellikle internet sayfalarında gezinirken kullanıcıların 

menfaatine olmaktadır151. Örneğin çerezler vasıtasıyla internet kullanıcıları kendi 

hesaplarında kolaylıkla sayfalar arası geçiş yapabilmekte ve güvenli ve kolay şekilde 

alışveriş yapabilmektedir. Rızanın alınmasının zorlaşması ise kullanıcıların bu 

imkânlardan yararlanmasının önüne geçmektedir. Hassas nitelikli veriler ya da 

profilleme gibi risk teşkil eden veri işleme yöntemleri açısından açık rızanın aranması, 

buna karşılık basit nitelikli verilerin işlenmesinde rızanın açık (sarih) olma şartının 

aranmaması daha yerinde ve mehaz düzenlemeye daha uygun olacaktır. Aksi takdirde 

her defasında ilgili kişiden alınacak aktif rıza beyanı “rıza yorgunluğu”na yol açabilecek 

ve ilgili kişilerin aydınlatma metinlerini okumadan kapatmalarına sebep olabilecektir. 

Bu durum da şüphesiz ki ilgili kişilerin menfaatinden çok aleyhine olacaktır152. 

B. ŞARTLARI 

KVKK m. 3/1/a hükmünde yapılan tanıma göre açık rızanın ilk şartı belirli 

olmadır. Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınacak açık rızanın belirli bir 

konuya ilişkin verilmesi gerekmektedir. Veri sorumlusu, ilgili kişinin açık rızasını 

                                                
150 Çekin, s. 85. 

151 Örneğin işlevsel çerezler kullanıcılara internet sitelerini kullanırken daha iyi hizmet sunmayı 

amaçlar. Bkz. Aksoy, Hüseyin Can/Halıcıoğlu, Mesut: “AB ve Türk Hukuklarında Çerezler: Kişisel 

Verilerin Korunması Açısından Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”, Kişisel Verileri Koruma Dergisi 

2021, C. III, Sa. 1, s. 64 (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1788317, E.T. 20.05.2022). 

152 Çekin, s. 85. 
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isterken hangi konuda kişisel veriyi işleyeceğini açıkça belirtmelidir. Bir kişisel veri 

birden çok konu veya amaç için işlenecekse her bir konu ve amaca ilişkin açık rızanın 

bulunması gerekir. Dolayısıyla konunun belirli olmadığı, genel geçer verilecek açık rıza 

geçerli olmayacaktır. Açık rızanın belirli konuya ilişkin olmasının, kişisel veri 

işlemenin belirli bir duruma özgülenmesini ve veri işlemenin yalnızca o konuyla sınırlı 

olarak gerçekleşmesini gerektirmesi olmak üzere iki önemli işlevi bulunmaktadır153. 

Bilgilendirilmeye dayalı olma, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için 

aranan açık rızanın ikinci şartıdır. Gerçekten, kişisel verileri işlenen ilgili kişinin neye 

rıza gösterdiğini bilmemesi durumunda verilen rızanın açık ve özgür bir beyan olduğu 

söylenemez154. Dolayısıyla ilgili kişinin açık rızası alınırken işlenecek kişisel verilerin 

hangi konulara ilişkin olduğu, açık rıza verilmesinin sonuçları ve geri alınması 

konularında bilgilendirilmesi gerekir. Madde 29 Çalışma Grubu, rızaya ilişkin 

yayımladığı yönergeye göre rızanın geçerli olması için şu bilgileri içermesi 

gerekmektedir: i) veri sorumlusunun kimliği, ii) rızanın arandığı veri işlemelerin her 

birinin amacı, iii) ne tür verilerin toplanacağı ve kullanılacağı, iv) rızayı geri alma 

hakkının varlığı, v) otomatik karar vermeye konu olacaksa bu konuda bilgilendirme ve 

vi) yeterlilik kararı ya da uygun güvenlik önlemleri olmaması durumunda veri 

transferinin olası riskleri155. Bilgilendirmenin şekli ve detayı, veri sorumlusunun faaliyet 

konusuna ve muhatap aldığı ilgili kişinin niteliğine göre yapılmalıdır156. Son olarak 

bilgilendirme, açık rıza alınmadan ve dolayısıyla veri işlenmeden önce yapılmalıdır. 

Özgür iradeyle açıklanmış olma, açık rızanın son şartıdır. Özgür irade, kişinin 

bilinçli olarak kendi kararını vermesi ve bu kararı dışarıya açıklaması özgürlüğünü ifade 

                                                
153 Dülger, Kişisel Veri, s. 224. 

154 Dülger, Kişisel Veri, s. 225. 

155 Article 29 Data Protection Working Party, Guidelines on Consent under Regulation 2016/679 (No: 

17/EN WP 259 rev.01), Brussels 2018, s. 13 

(https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/623051/en, E.T. 20.05.2022). 

156 Dülger, Kişisel Veri, s. 226. 
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eder157. Hukuk düzenimizde kişilerin hukuki ilişkilerini özgür iradeleri vasıtasıyla 

belirleme serbestisi mevcuttur158. Özgür iradenin en belirgin görünümü, borçlar 

hukukunun temelinde olan ve aynı zamanda anayasal hak olan sözleşme serbestisidir. 

Benzer şekilde, kişisel verilerin korunması hukukunda da açık rıza ve açık rızada aranan 

özgür irade, kişisel verilerin korunması hakkının sınırlandırılmasına sebep 

olmaktadır159. 

Özgür iradenin söz konusu olabilmesi için ilgili kişinin açık rıza vermekte 

gerçek anlamda bir seçim hakkı olması gerekir160. Bir diğer deyişle, özgür iradeden söz 

edilebilmesi için hiçbir zorlayıcı dış faktörün bulunmaması gerekir161. Yani kişi açık 

rıza vermediği takdirde olumsuz sonuçlarla karşılaşmamalıdır. Olumsuz sonuç kavramı, 

soyut ve sübjektif bir kavramdır. Dolayısıyla olumsuz sonuçla ne kastedildiği bazı 

örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Örneğin Madde 29 Çalışma Grubu’na göre rıza 

verildikten sonra geri alınması, ilgili kişiye verilen hizmette kullanıcının zararına olacak 

şekilde bir eksilme sonucunu doğurmayacaksa [açık] rızanın özgür iradeyle verildiği 

söylenebilir162. Kişinin zorlama ya da tehdit ile rızasının alınması durumunda ise özgür 

iradeden söz edilemez163. 

Özgür iradenin varlığı için kişisel verinin işlendiği amaçla bağlantılı olma 

ilkesine uygun olarak işlenmesi gerekmektedir. Açık rıza ne için alınıyorsa, kişisel 

veriler de sadece o konuyla bağlantılı olarak işlenmelidir. Bir hizmet, kişisel verinin 

                                                
157 Çekin, s. 91; Dülger, Kişisel Veri, s. 227. 

158 Çekin, s. 91. 

159 Çekin, s. 91. 

160 Çekin, s. 91 

161 Keser, Yıldırım: Tüketicinin Kişisel Verisinin İşlenmesinde Açık Rıza, SÜHFD 2020, C. XXVIII, 

Sa. 3, s. 1201 (https://dergipark.org.tr/tr/pub/suhfd/issue/56651/722284, E.T. 28.05.2022); Kurul, 

Karar No. 2019/82, Karar T. 25.03.2019 (https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5463/-Bir-market-

zincirinin-sadakat-kart-uygulamasina-iliskin-ihbar-ve-sikayetler-hakkinda-Kisisel-Verileri-Koruma-

Kurulunun-25-03-2019-tarihli-ve-2019-82-sayili-Karari, E.T. 20.06.2022). 

162 A29WP, Guidelines on Consent, s. 11. 

163 Çekin, s. 92; Dülger, Kişisel Veri, s. 227; Küzeci, s. 266. 
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işlenmesine gerek olmaksızın sağlanabildiği hâlde hizmetin sağlanması veri işlenmesi 

şartına bağlanıyor ve bunun için açık rıza isteniyorsa bu durumda özgür irade ile 

verilmiş bir rızadan söz edilemez164. Aynı şekilde alınacak rızanın geçerli olabilmesi 

için kanaatimizce ölçülü olma ilkesine de uygun olması gerekmektedir. Bir hizmete 

erişmek isteyen ilgili kişi bunun için açık rıza vermek zorundaysa yalnızca o hizmet için 

gerekli konularda rızasını açıklama imkânına sahip olmalıdır. Böyle bir imkânı olmayan 

ilgili kişi, erişmek istediği hizmetin yanında diğer konularda da rıza vermeye 

zorlanıyorsa bu durumda ilgili kişinin özgür iradesinden söz etmek mümkün 

olmamalıdır. Örneğin bir internet sitesinden daha verimli şekilde yararlanmak isteyen 

kullanıcı yalnızca performans çerezlerine onay verme imkânına sahip olmalı, yani 

reklam çerezlerini onaylamama seçeneği kullanıcıya sunulmalıdır. Buna karşılık, eğer 

açık rızaya tabi çerezlerin kullanılması için kullanıcıya tek bir onay kutucuğu sunuluyor 

ve çerez türleri içinde seçim yapma imkânı sağlanmıyorsa burada kullanıcının vereceği 

onayın özgür iradeyle verildiği söylenemez. Özgür iradenin sağlanmasında uygulanması 

gereken bu yöntem de ölçülülük ilkesine hizmet etmektedir. 

C. HUKUKİ NİTELİĞİ 

Açık rızanın hukuki niteliğinin belirlenmesi, hüküm ve sonuçları açısından 

önemlidir. Ayrıca açık rızanın geri alınması durumunda da hukuki niteliği önem arz 

edecektir. Açık rızanın hukuki niteliği üzerindeki tartışmalar, teorik açıdan olduğu gibi 

pratik açıdan da önemlidir. Zira eğer açık rıza hukuki işlem olarak kabul edilirse, 

hukuki işleme ilişkin getirilen düzenlemeler uygulanacak ve örneğin irade sakatlığı 

hâllerinde hukuki işlem -yani açık rıza- geriye etkili olarak ortadan kalkacaktır. Buna 

karşılık eğer açık rıza maddi fiil olarak kabul edilirse hukuki işleme özgü düzenlemeler 

uygulama alanı bulamayacaktır. Son olarak, açık rızanın hukuki işlem benzeri fiil olarak 

nitelendirilmesi durumunda bu nitelendirmeye göre hüküm ve sonuçlar belirlenecektir. 

                                                
164 Çekin, s. 92. 
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KVKK uyarınca açık rıza bir tür irade beyanıdır (açıklamasıdır). Zira açık rıza 

veren ilgili kişi, esasen kişisel verilerinin işlenip işlenmeyeceği konusunda iradesini 

ortaya koymaktadır. İrade açıklaması, kişinin iradesini açığa çıkaran fiillerdir165. İrade 

açıklaması; hukuk düzeninin kendisine sonuç bağlama şekillerine göre hukuki işlem, 

maddi fiil ve hukuki işlem benzeri fiil olarak ortaya çıkabilir166. 

Hukuki işlem, hukuk düzeninin öngördüğü sınırlar içinde kişilerin hukuki sonuç 

ya da sonuçlar doğurmaya yönelik irade açıklamaları ya da irade açıklamalarından 

oluşan hukuki olgudur167. İrade açıklaması ile hukuk düzeninin o açıklamaya verdiği 

anlam arasında bir uygunluk vardır. Kişiler hukuk düzeninin tanıdığı o sonuca ulaşmak 

amacıyla iradelerini açıklamaktadır. Bu itibarla hukuki işlem teşkil eden irade 

açıklamaları, diğer irade açıklamalarından farklıdır168. İrade açıklaması hukuki işlemle 

eş anlamlı olmasa da bazı hukuki işlemlerde tek kurucu unsur irade açıklamasıdır. 

Örneğin sözleşmenin kurulması hukuki işlemi için önerinin yanında kabulün de varlığı 

gerekir169. Buna karşılık fesih veya dönme, irade açıklamasından başka bir kurucu unsur 

olmaksızın meydana gelen hukuki işlemlerdir. 

Maddi fiil, kişilerin dış dünyada bir değişiklik meydana getirme yönünde 

iradelerini dışa vurmaktadırlar fakat hukuki sonuç o irade açıklamasına değil, o irade 

açıklaması sonucu dış dünyada meydana gelen maddi değişikliğe bağlanmıştır170. 

                                                
165 Antalya, Osman Gökhan/Topuz, Murat: Medeni Hukuk C. I, 4. B., Ankara 2021, s. 195; Eren, Fikret: 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. B., Ankara 2019, s. 124; Kocayusufpaşaoğlu,Necip: Borçlar 

Hukuku Genel Bölüm C. I (Borçlar Hukukuna Giriş – Hukukî İşlem – Sözleşme), 7. B., İstanbul 

2017, s. 84; Tercier, Pierre/Pichonnaz, Pascal/Develioğlu, H. Murat: Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, İstanbul 2016, s. 63. 

166 Antalya, Osman Gökhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler C. V/1,1, 2. B., İstanbul 2019, s. 136; 

Eren, Borçlar Genel, s. 166 vd. 

167 Eren, Borçlar Genel, s. 123; Oğuzman, M. Kemal/Öz, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler 

C. I, 17. B., İstanbul 2019, s. 38. 

168 Antalya, Borçlar Hukuku – 1, s. 136; Kocayusufpaşaoğlu, s. 84. 

169 Eren, Borçlar Genel, s. 125; Kocayusufpaşaoğlu,s. 167; Kılıçoğlu, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, 22. B., Ankara 2018, s. 108; Hatemi, Hüseyin/Gökyayla, K. Emre: Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, 5. B., İstanbul 2021, s. 30. 

170 Antalya, Borçlar Hukuku – 1, s. 137; Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku, s. 62; Kocayusufpaşaoğlu, s. 85. 



49 

Maddi fiilde kişinin iradesi hukuki sonuca değil, dış dünyadaki maddi bir sonuca 

yönelmektedir171. Örneğin zilyetliğin teslim yoluyla devrinde (TMK m. 977) devreden 

kişinin fiili maddi fiildir fakat hukuk düzeni, zilyetliğin devrine mülkiyetin devri 

sonucunu bağlamıştır. Maddi fiilin failinin fiil ehliyetine sahip olması şart değildir172. 

Hukuki işlem benzeri fiillerde irade açıklamasında bulunan kişinin iradesi de 

tıpkı maddi fiillerdeki gibi hukuki bir sonuca yönelmemiştir. Ancak kişinin iradesi 

hukuki sonucun gerçekleşmesine yönelmese de hukuk düzeni o irade açıklamasına 

hukuki sonuç bağlamıştır. İşte bu tür durumlardaki fiiller, hukuki işlem benzeri 

fiillerdir173. Hukuki işlem benzeri fiillerde iradesini açıklayan kişinin iradesini hangi 

amaçla açıkladığının bir önemi yoktur. Bu tür fiiller, hukuki işlemlere benzedikleri için 

hukuk düzeni bu fiillere hukuki sonuç bağlamıştır174. Hukuki işlem benzeri fiillerin en 

tipik örneği, TBK m. 117 uyarınca borçlunun temerrüdünde alacaklının ihtarıdır. İhtarda 

bulunan alacaklı, borçluyu hukuken temerrüde düşürmek amacı olmadan iradesini 

açıklamış olsa dahi hukuk düzeni bu fiile “temerrüde düşme” sonucunu bağladığı için 

ihtar ile borçlu temerrüde düşer175. Hukuki işlem benzeri fiiller, adlarından da 

anlaşılacağı üzere hukuki işlemlere benzediği için, hukuki işlemlere ilişkin hükümler bu 

tür fiillere de kıyas yoluyla uygulanır. Örneğin işlem ehliyetine ilişkin hükümler hukuki 

işlem benzeri fiiller açısından da geçerli olmalıdır176. 

Maddi fiil görüşü uyarınca rıza veren kişide hukuki işlem yapma iradesi 

bulunmamaktadır177. Rıza veren kişi yalnızca kişilik hakkı üzerinde yapılacak 

                                                
171 Eren, Borçlar Genel, s. 168; Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku, s. 62; Kocayusufpaşaoğlu, s. 85. 

172 Eren, Borçlar Genel, s. 169; Kocayusufpaşaoğlu, s. 86. 

173 Antalya, Borçlar Hukuku – 1, s. 196; Eren, Borçlar Genel, s. 167; Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku, s. 62; 

Kocayusufpaşaoğlu, s. 84; Tercier/Pichonnaz/Develioğlu, s. 62. 

174 Eren, Borçlar Genel, s. 167.  

175 Tercier/Pichonnaz/Develioğlu, s. 62; Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku, s. 62; Kocayusufpaşaoğlu, s. 84. 

176 Eren, Borçlar Genel, s. 168. 

177 Gola, Peter/Klug, Christoph/Körffer, Barbara: “BDSG 2003 § 4a”, Gola, Peter/Schomerus, Rudolf, 

Bundesdatenschutzgesetz – Kommentar, 12. B., 2015, Rn. 25 (Beck-online, E.T. 30.09.2022). 
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müdahaleyi kabul ederek kendi temel hakkında tasarrufta bulunmaktadır178. Buna 

karşılık, açık rıza veren kişinin iradesi, dış dünyada bir hukuki sonucun gerçekleşmesine 

yönelmemektedir179. 

Maddi fiilin tanımı dikkate alındığında, açık rıza vermenin maddi fiil teşkil 

etmediği sonucuna varılmalıdır. Zira açık rıza verilmesinin tek sonucu dış dünyada 

meydana gelen fiili bir değişiklik değildir180. Bununla birlikte, KVKK da açık rıza 

verilmesine doğrudan bir hukuki sonuç bağlamıştır. Açık rıza öncesinde kişisel verinin 

hangi amaçla ve ne şekilde işleneceği gibi hususlar ilgili kişiye aydınlatma 

yükümlülüğü altında açıklanmaktadır. Ayrıca açık rıza, veri sorumlusunun kişisel 

verileri işlemesinin kaynağını oluşturmaktadır. Dolayısıyla açık rızaya hukuk düzeni 

doğrudan bir hukuki sonuç bağlamıştır. 

Bir başka görüşe göre ise açık rıza verilmesi, hukuki işlem benzeri fiildir181. Bu 

görüşe göre iradesini açıklayan ilgili kişi, hukuka aykırı olan kişisel verilerin 

işlenmesini hukuka uygun hâle getirdiğinden, açık rıza hukuki sonuç doğurmaktadır. 

Buna karşılık, ilgili kişinin ulaşmak istediği amaç, hukuki sonuçtan ziyade fiili 

sonuçtur. Bu görüş, açık rıza veren ilgili kişinin dış dünyada meydana getireceği hukuki 

sonuç hakkında tasavvur sahibi olmadığını ve amacının da hukuki sonucu 

gerçekleştirmek olmadığını ileri sürmektedir182. 

Kanaatimizce açık rıza beyanı, bir tür hukuki işlemdir. Zira açık rıza veren kişi 

esasen aynı zamanda sözleşmenin kurulması için yapılan öneriye karşı kabul beyanını 

açıklamaktadır. Bu sözleşme, veri sorumlusunun ilgili kişinin kişisel verilerini işlemesi 

                                                
178 Spindler/Nink, “BDSG 2003 § 4a Consent”, Spindler, Gerald/Schuster, Fabian, Recht der 

elektronischen Medien, 4. B., 2019, Rn. 3 (Beck-online, E.T. 30.09.2022). 

179 Spindler/Nink, Rn. 3 (Beck-online, E.T. 30.09.2022). 

180 Çekin, s. 86. 

181 Holznage/Sonntag, Alexander Roßnagel (Hrsg.), Handbuch Datenschutzrecht, München 2003, Kap. 

4.8 Rn. 21 (Çekin, s. 86’dan naklen); Çekin, s. 86 vd. 

182 Çekin, s. 87. 
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karşılığında ona kendi hizmetinden yararlanma imkânı sunan çift edimli sözleşmedir. 

İlgili kişi açık rıza verirken bu sözleşmenin tarafı olmaya rıza göstermekte, hukuki 

sonuç olan kişisel verilerinin işlenmesini kabul etmektedir. Bu doğrultuda açık rıza aynı 

zamanda bir kabul beyanı niteliği taşıdığı için açık rızanın hukuki niteliği de kabul 

beyanının hukuki niteliği ile aynı olmalıdır. İlgili kişinin hukuki sonucu değil, fiili 

sonucu istediğini kabul etmek oldukça güçtür.Öğretide bazı yazarlarca, kişisel verilerin 

işlenmesinde verilen açık rızanın hukuki niteliği konusunda sorumluluk hukukunda rıza 

ya da hekimin tıbbi müdahalesi için verilen rızanın hukuki niteliğinden hareket 

edilmektedir183. 

Kabul beyanı, kanaatimizce, doktrindeki yazarların büyük çoğunluğu tarafından 

da kabul edilen görüşe göre tek taraflı bir hukuki işlemdir184. Zira öneri karşısında kabul 

beyanı bir irade açıklamasıdır ve bu irade açıklaması ile sözleşme kurulmaktadır. Kabul 

beyanında bulunan kişi, sözleşmenin kurulması hukuki sonucunu doğurmak amacıyla 

kabul beyanında bulunmaktadır. Bir diğer deyişle, kişi dış dünyada meydana gelecek 

fiili değişikliği değil, hukuki sonucu amaçlamaktadır. Bu açıklamalar ışığında, kabul 

beyanı olarak nitelendirilmesi gereken açık rıza beyanı da bir hukuki işlemdir185. 

Buna karşılık, açık rıza hakkında TBK genel hükümlerin doğrudan uygulanması 

mümkün değildir. Hukuki işleme ilişkin hükümler açık rıza için de uygun düştüğü 

ölçüde uygulanmalıdır. Örneğin kişinin irade sakatlığı hâllerinde açıkladığı açık rızasını 

geçmişe yönelik olarak geri alabilmesi mümkün değildir. Zira irade sakatlığı 

                                                
183 Çelikel, Serdar: “Kişisel Verilerin İşlenmesinde, Açık Rıza Hukuka Uygunluk Nedeninin, 95/46 

Sayılı Direktif ve GDPR’la Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, UMD 2021, C. IX, Sa. 17, s. 164; 

Doğan, Buse: Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Bağlamında Açık Rıza, İstanbul Üniversitesi 

SosyalBilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019, s. 66 vd. 

184 Aynı görüşte Eren, Borçlar Genel, s. 288; Oğuzman/Öz, C. I, s. 71; Antalya, Borçlar Hukuku – 1, s. 

332. Buna karşılık, kabulü yenilik doğurucu hukuki işlem yerine, tıpkı icap gibi sözleşmenin 

kurulması için gerekli bir unsur olarak gören bir görüş de vardır. Bu görüş için bkz. 

Hatemi/Gökyayla, s. 34; Kocayusufpaşaoğlu, s. 204. 

185 Bu görüşü savunan diğer yazarlar için bkz. Çekin, s. 85, dn. 210. Keser’in de açık rızanın 

alınmasında irade sakatlığı hâlleri için yaptığı açıklamadan aynı görüşte olduğu sonucuna 

varılmaktadır. Bkz. Keser, s. 1201. 
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durumlarında, açık rızanın unsurlarından olan özgür iradenin bulunduğu söylenemez. 

Dolayısıyla irade sakatlığı varken alınan açık rıza durumunda düzelebilir hükümsüzlük 

değil, kesin hükümsüzlük söz konusudur186. Ayrıca daha önce açıklanan sakat iradenin 

geçmişe etki edecek şekilde geri alınmasının kabul edilmesi,açık rıza vermenin ve açık 

rızanın geri alınmasının geleceğe yönelik sonuç doğurması187 kuralına da aykırı 

olacaktır. Bunun yerine, açık rıza verirken irade sakatlığı durumunda kişinin işleme 

sonradan onay vermesinin, işlemi baştan itibaren değil de o andan itibaren geçerli 

kılacağı kanaatimizce kabul edilmelidir. Bunun sonucu olarak irade sakatlığı giderilene 

kadar yapılan veri işleme faaliyeti hukuka aykırı, giderildikten sonra yapılan işlemeler 

ise hukuka uygun kabul edilmelidir. 

Yine aşırı yararlanma (gabin) durumunda hukuki işlemler açısından bozulabilir 

geçerlilik söz konusu olsa da188 bu hükmün de açık rıza için doğrudan uygulanması 

mümkün değildir. Düşüncesizlik ve zor durumda kalma, iradeyi sakatlamadığı için aşırı 

yararlanma durumunda açık rızanın özgür irade unsuru gerçekleşmiştir. Buna karşılık, 

yukarıda da ifade edildiği gibi açık rızanın verilmesi ve geri alınması ancak ileriye 

yönelik etki doğuracağı için işlemin daha sonradan, en baştan itibaren olmak üzere 

geçersiz kılınması mümkün olmayacaktır. Kişinin açık rızasını geri alması da aşırı 

yararlanma ile aynı etkiyi doğuracak ve o andan itibaren yapılan veri işleme 

faaliyetlerini etkileyecektir. Dolayısıyla açık rıza hakkında hukuki işlemlere ilişkin 

hükümlerin doğrudan uygulanmaması, uygun düştüğü ölçüde uygulanması 

gerekmektedir. 

                                                
186 Aynı yönde bkz. Keser, s. 1201-1202. 

187 Kişisel Verileri Koruma Kurumu,Açık Rıza Alırken Dikkat Edilecek Hususlar 

(https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2037/Acik-Riza-Alirken-Dikkat-Edilecek-Hususlar, E.T. 

15.07.2022); aynı yönde bkz. GDPR m. 7/3. 

188 Oğuzman/Öz, C. I, s. 143; Antalya, Borçlar Hukuku – 1, s. 422. Karş. Eren, Borçlar Genel, s. 475. 



53 

D. ŞEKLİ 

1. Genel Olarak 

KVKK hükümlerinde açık rızanın tanımı yapılmış olsa da açık rızanın şekline 

ilişkin bir düzenleme mevcut değildir. Dolayısıyla açık rızanın şeklinin belirlenmesinde 

KVKK’daki açık rıza tanımı ve gerekçenin incelenmesi yerinde olacaktır189. Gerekçede 

açık rıza tanımının Veri Koruma Direktifinden alındığı ifade edildiğinden, o düzenleme 

ile diğer AB veri koruma hukuku düzenlemeleri açık rızanın şekli konusunda da dikkate 

alınmalıdır. 

Açık rıza, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda verilebilir. Bu konuda 

düzenlemelerde herhangi bir şekil şartı konulmamıştır. Ancak önemli olan, ilgili kişinin 

açık rızasını aktif bir davranışla beyan etmesidir190. KVKK’nın, açık rızanın tanımında 

dikkate aldığı mülga Veri Koruma Direktifine göre açık rızanın geçerli olabilmesi için 

şu dört şartın bir arada bulunması gereklidir191: 

(i) İlgili kişinin açık rıza verdiği konusunda şüpheye mahal verecek bir konu 

olmamalı, bir başka deyişle ilgili kişinin rızası açık ve kesin olmalıdır. 

Eğer ilgili kişinin iradesinin şüpheye yer bırakmayacak derecede somut olarak 

bulunduğu tespit edilebildiği durumlarda zımni (örtülü) irade açıklaması da yeterli 

olacaktır192. Türk hukukunda kural olarak, öneriye karşı susma öneriyi ret anlamına 

gelmektedir193. Dahası, öneride “susmanız durumunda kabul ettiğiniz varsayılacaktır” 

ya da çerez uygulamalarında sıklıkla görülen “web sitesini kullanmaya devam etmeniz 

durumunda çerezlere onay vermiş sayılırsınız” gibi ifadeler dahi sonucu değiştirmez. 

                                                
189 Dülger, Kişisel Veri, s. 238. 

190 Çekin, s. 89; Dülger, Kişisel Veri, s. 238 vd. 

191 Küzeci, s. 265 vd. 

192 Başalp, s. 40; Küzeci, s. 266; Çekin, s. 89. 

193 Kocayusufpaşaoğlu, s. 146; Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku, s. 103-104; Eren, Borçlar Genel, s. 289; 

Oğuzman/Öz, C. I, s. 70; Antalya/Topuz, s. 206. 
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Zira kişi, beyana kendisi sebep olmadıysa bunu kabul etmekle yükümlü olamaz ilkesi 

mevcuttur194. Ancak kişisel verilerin işlenmesi için verilecek açık rıza için şüpheye 

mahal vermeyecek şekilde olma unsurunu sağlayacak nitelikte bir örtülü irade 

açıklaması geçerli sayılmalıdır. Buna karşılık, açık rızaya ilişkin herhangi başka bir 

belirti olmaksızın yalnızca susma, şüpheye yer verilmeyecek şekilde irade açıklaması 

için yeterli olmamalıdır195. 

(ii) İlgili kişi, özgür iradesi ile açık rıza vermeli, yani açık rıza ilgili kişinin 

üzerinde herhangi bir baskı ya da müdahale bulunmadan, onun serbest zihinsel 

tasarrufu ile verilmelidir. 

Açık rızanın geçerli sayılabilmesi için öncelikle ilgili kişinin iradesinin sağlıklı 

olması gerekir196. İradesi sağlıklı olmayan, bir başka deyişle iradesi sakat olan ilgili 

kişinin açık rıza beyanı irade bozukluğu nedeniyle geçersiz hâle gelir. Buna ek olarak, 

açık rızanın özgürce verilme kriterinde irade bozukluğu hâlleri olarak yalnızca TBK 

anlamında irade bozukluğu hâlleri (yanılma, aldatma ve korkutma) hâlleri bulunmaz. 

Bununla birlikte kişisel verilerin korunması hukukunda, net güç dengesizliği olduğu 

durumlarda da açık rızanın özgürce verilmediği kural olarak kabul edilir197. 

Açık rıza vermemenin bir külfeti bulunuyorsa bu durumda da açık rızanın özgür 

iradeyle verildiği söylenemez198. Ancak külfetin ağırlığı da kanaatimizce önemlidir. 

Çerezler bakımından düşünüldüğünde kullanıcı işlevsel çerezlere izin vermediği 

takdirde internet sitesinde işlevsel çerezler vasıtasıyla sağlanan hizmetlerden doğal 

                                                
194 Oğuzman/Öz, C. I, s. 70. 

195 Başalp, s. 40; Küzeci, s. 266. 

196 Kılıçoğlu,Borçlar Hukuku, s. 63. 

197 Buna örnek olarak işçi-işveren arasındaki ilgili kişi-veri sorumlusu ilişkisi verilmektedir. İşçi güçsüz 

taraf olduğu için kural olarak iradesini özgürce açıklamadığı kabul edilmektedir. Bkz. 

Bygrave/Tosoni s. 182; A29WP, Guidelines on Consent, s. 5-7. Aynı ilişki, çerezler açısından da 

düşünülebilir. İlgili kişinin bir konudaki internet hizmetini bir başka sağlayıcıdan alamadığı 

durumlarda veri sorumlusu, ilgili internet sitesinin kullanımını kişisel veri niteliğini haiz çerezlerin 

kabul edilmesi şartına bağlı tutuyorsa burada da taraflar arasında bir güç dengesizliği bulunduğu 

kabul edilebilir. 

198 Küzeci, s. 268. 
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olarak yararlanamayacaktır. Bu durumda açık rıza vermemenin külfeti olağan ve hafif 

olduğundan, açık rıza verilmesi durumunda da özgür iradenin varlığından söz edilebilir. 

Bir başka örnek vermek gerekirse, ücretsiz elektronik posta (e-posta) hizmetlerinin bir 

kısmının kullanılabilmesi çerezlere izin verilmesine bağlıdır. Bir başka e-posta hizmeti 

sağlayıcısından aynı hizmet yine ücretsiz ve çerezlere izin verilmeksizin 

kullanılabiliyorsa, çerez kullanımını zorunlu tutan sağlayıcıdan e-posta hizmetinin 

alınması kullanıcının tercihinde olan bir durumdur. Dolayısıyla burada çerezlere verilen 

rızanın özgür irade ile verildiği ileri sürülmektedir199. Ancak kanaatimizce bu yerinde 

bir örnek değildir. Zira e-posta sağlayıcılarının hepsi aynı etkinlikte 

kullanılamamaktadır. Az bilinen e-posta adresleri, Gmail, Hotmail gibi yaygın e-posta 

adreslerinin yanında aynı işlevsellikte değildir. Bilinmeyen sunuculardan gönderilen 

elektronik iletiler genellikle “spam” adı verilen gereksiz posta kutusuna düşmektedir. 

Bu da kullanıcıların e-posta hizmet sağlayıcısı seçiminde hiç şüphesiz etkili olacaktır. 

Dolayısıyla sadece çerez kullanımını zorunlu tutmayan alternatif sağlayıcının olması, 

diğer e-posta sağlayıcılarının zorunlu tuttukları çerez kullanımı için aldıkları açık 

rızanın özgür irade ile verildiğini kanıtlayamaz. 

2021 yılında WhatsApp uygulamasının gizlilik politikalarını değiştireceğini 

açıklaması ile200 kullanıcıların birçoğu Bip Messenger, Telegram ve Signal gibi 

mesajlaşma uygulamalarına geçiş sağlamıştı. Zira WhatsApp uygulamasının bu 

değişikliği ile uygulama, kullanıcıların kişisel verilerini daha serbestçe işleyebilecek ve 

aktarabilecekti. Bu uygulamalardan Signal, gizlilik politikalarını sıkı tutan201 ve 

                                                
199 Bergkamp, Lucas/Dhont, Jan: “Data Protection in Europe and the Internet: An Analysis of the 

European Community's Privacy Legislation in the Context of the World Wide Web”, EDI Law 

Review 2000, Vol.7, Is. 2-3, s. 78 (Heinonline, E.T. 29.05.2022); Küzeci, s. 268. 

200 Kalelioğlu, Eray: “WhatsApp'tan Olay Açıklama: Verilerini Facebook'la Paylaşmayanlar, 

WhatsApp'ı Kullanamayacak” başlıklı internet haberi (https://www.webtekno.com/verilerini-

facebookla-paylasmayanlar-whatsappi-kullanamayacak-h104483.html, E.T. 29.05.2022). 

201 Signal Hükümleri ve Gizlilik Politikaları için bkz. Signal Terms & Privacy Policy 

(https://signal.org/legal/, E.T. 29.05.2022). 
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reklamını da bu şekilde yapan202 bir uygulamadır. Yukarıdaki açık rızanın özgür irade 

ile verilip verilmemesine ilişkin yapılan açıklamalar doğrultusunda, WhatsApp 

uygulamasının gizlilik politikası değişikliğine açık rıza veren kullanıcıların özgür irade 

ile hareket ettikleri sonucu çıkacaktır. Ancak kanaatimizce WhatsApp uygulamasının 

yeni gizlilik sözleşmesi hükümlerini kullanıcılarına adeta dayatması ile alacağı açık 

rızanın özgür irade ile verildiği söylenemez. Zira WhatsApp, dünya çapında en çok 

kullanılan mesajlaşma uygulamasıdır203. Birçok kişi, gündelik yaşamında SMS yerine 

WhatsApp vasıtasıyla mesajlaşmaktadır. Kullanıcıların Signal gibi alternatifleri olsa 

bile, bu uygulamaların kullanılması için mesajlaşılacak kişinin de Signal kullanıyor 

olması gerekir. Ancak Signal, dünya çapında hiç yaygın bir uygulama değildir. %31 ile 

birinci sırada olan WhatsApp uygulamasının en güçlü rakibi, %7’lik dilimle Facebook 

Messenger uygulamasıdır204. Bu veriler ışığında kişiler mesajlaşmak için WhatsApp 

uygulamasını kullanmaya adeta mecburdur. Dolayısıyla WhatsApp uygulamasının 

alternatifi olsa bile uygulamanın kullanıcılardan alacağı açık rızanın özgür irade ile 

verileceği söylenemez. Özetle, açık rızanın özgür irade ile alınabilmesi için yalnızca 

alternatif hizmet sağlayıcılarının varlığı yetmez. Aynı zamanda sunulan alternatif 

hizmetlerin işlevselliklerinin de yakın olması gerekmelidir. 

(iii) Açık rıza, “battaniye rıza” da denilen şekilde olmamalı, belirli bir konuya 

özgü olmalıdır. 

İlgili işlemle sınırlandırılmayan, genel nitelikte alınan rızaya battaniye rıza denir. 

Ancak battaniye rıza uygulamaları, açık rızanın şartlarına uygun değildir. Zira açık 

                                                
202 Signal uygulamasının internet sitesinin ana sayfasında da “gizliliğe alışılagelmemiş bir odaklanma” 

ibaresi yer almaktadır. Bkz. Signal Uygulamasının İnternet Sitesi Ana Sayfası (https://signal.org/, 

E.T. 29.05.2022). Ayrıca App Store’da uygulamayı indirme sayfasında “Gizliliğe ‘merhaba’ de” 

ifadesi yer almaktadır. Bkz. App Store Signal İnternet Sayfası (https://apps.apple.com/us/app/signal-

private-messenger/id874139669, E.T. 29.05.2022). 

203 Dallal, Alina: Most Popular Messaging Apps Around the Globe (Updated: May 2022), 18 May 2022 

(https://www.similarweb.com/corp/blog/research/market-research/worldwide-messaging-apps/, E.T. 

29.05.2022). 

204 Most Popular Apps (https://www.similarweb.com/corp/blog/research/market-research/worldwide-

messaging-apps/, E.T. 29.05.2022). 
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rızanın hangi işleme ilişkin verildiği açık olmalıdır. Dolayısıyla veri sorumlusu, genel 

hüküm ve şartların onaylanmasında izlediği yol gibi bütün işlemler için topluca onay 

alma uygulamasını açık rıza alırken kullanmamalıdır205. Bunun yerine, açık rıza istenen 

somut işlem açıkça belirtilmelidir. 

(iv) Açık rıza alınmadan önce ilgili kişi aydınlatılmalı, yani ilgili kişi ne için açık 

rıza vereceğini önceden bilmelidir. 

İlgili kişi, açık rızası sonucu gerçekleşecek işlemler hakkında bilgi sahibi 

olmalıdır. Bu da veri sorumlusunun açık rıza alırken yapacağı işlemler hakkında ilgili 

kişiyi aydınlatmasına bağlıdır. Planet49 kararında da belirtildiği üzere, ilgili kişi rıza 

verdiğinde rıza vermesinin etkisinin olup olmadığını ve eğer etkisi varsa bunun 

derecesini bilmelidir206. 

Veri Koruma Direktifinde, bu dört şartı taşıyan rıza beyanları geçerli kabul 

edilmektedir. Buna karşılık, rızanın nasıl verileceğine ilişkin herhangi bir şekil şartı 

öngörülmemiştir. Rızaya ilişkin şekil şartı olmasa da GDPR m. 7/1 uyarınca rızanın 

verildiğini ispat etme yükü veri sorumlusundadır. Dolayısıyla her ne kadar rıza sözlü 

alınabilse de ilgili kişi veri işlenmesine rıza verdiğini inkâr edebileceği için rızanın 

sözlü değil de yazılı ya da elektronik ortamda alınması veri sorumlusu açısından daha 

iyi olacaktır207. Yukarıda da bahsedildiği gibi KVKK’da açık rızanın tanımı AB Veri 

Koruma Direktifi dikkate alınarak yapıldığından, rızanın şekline ilişkin AB veri koruma 

hukukundaki açıklamalar, Türk hukukunda da açık rıza için uygulanmalıdır. 

                                                
205 A29WP, Guidelines on Consent, s. 16. 

206 ABAD, Case C-673/17, Planet49 GmbH v Bundesverband der Verbraucherzentralen und 

Verbraucherverbände—Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., Opinion of Advocate General, 

Karar T. 21.03.2019, par. 67 

(https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212023&pageIndex=0&doclang=

EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2113002, E.T. 29.05.2022). 

207 Dülger, Kişisel Veri, s. 239; Çekin, s. 90. 
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Açık rızanın şekline ilişkin önemli bir başka husus, rıza metninin niteliğidir. 

Eğer rıza metni gereğinden fazla uzunsa ya da metinde yer alan ifadeler yeterince açık 

değilse veya ilgili kişinin rıza vermeden önce bu metne ulaşması gereğinden fazla 

zorlaştırılmışsa ilgili kişinin gereği gibi aydınlatıldığı söylenemez208. GDPR Gerekçe 32 

uyarınca veri sorumlusu, ilgili kişiden açık rıza talebinde bulunurken bu talebin kısa, öz 

ve anlaşılır olması gereklidir. Yine özellikle çerez kullanımına ilişkin rıza talepleri 

bakımından sayfayı kaplayan rıza metinleri, yalnızca “kabul et” seçeneğinin olması, 

kabul ile ret için yapılması gereken eylemin aynı eforları gerektirmemesi gibi konular 

açık rızanın gereği gibi alınıp alınmamasında dikkat edilmesi gereken kriterlerdir. Zira 

örneğin interneti günlük hayatta pratik ve hızlı şekilde kullanmak isteyen bir kişi çoğu 

zaman kişisel verilerinin işlenmesi için vakit kaybetmek istememektedir. Bir internet 

sitesinde karşısına çıkan rıza metni sayfayı gereğinden fazla kaplıyorsa ya da rıza metni 

uzun ve karmaşık ifadelerle doluysa kullanıcı bu rıza metnine dikkat etmeden internette 

rahatça gezinebilmek adına rıza talebini okumadan onaylamaktadır. Dolayısıyla bu gibi 

sonuçlara sebep olacak uygulamalar, kanaatimizce açık rızanın hukuka uygun şekilde 

alınmadığını göstermektedir209. 

2. Opt-in ve Opt-out Kavramları 

Opt-in ve opt-out kavramları, kişilerin ticari pazarlamalara karşı rızalarını verme 

şekilleri olarak ifade edilebilir. Opt-in, İngilizce optional in ifadesinin kısaltması iken 

opt-out ise benzer şekilde optional out ifadesinin kısaltması olarak kullanılmaktadır210. 

Opt-in kavramının Türkçe karşılığı için istek içi, opt-out kavramının karşılığı için ise 

istek dışı terimleri kullanılmaktadır211. Opt-in, kişinin rızasını kendi iradesiyle önceden 

vermesini ifade ederken; opt-out kişi kendisi hariç tutulmak istemedikçe, yani iradesiyle 

                                                
208 Küzeci, s. 270. 

209 İkinci bölümde çerezler bakımından daha detaylı değinilecek olan bu konu, burada yalnızca bir örnek 

ile kısaca açıklanmıştır. 

210 Özdemir, s. 68-69. 

211 Ayözger Öngün, A. Çiğdem: Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, 2. B., İstanbul 2019, s. 181 vd. 
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rızası olmadığını ifade etmedikçe kişinin rızasının var olduğunu kabul eder212. Bir diğer 

deyişle, opt-out sisteminde kişinin ilgili hizmeti kullanması rıza verdiğine karinedir. 

Opt-out sisteminde kişi rıza vermediğini göstermek için özel çaba sarf etmek 

durumunda olacağı için bu sistemde ilgili kişinin hakları bakımından daha zayıf bir 

koruma söz konusu olacaktır213. Bugün birçok internet sitesinde, hukuka aykırı olsa da 

opt-out sisteminin kullanıldığı görülmektedir. 

 

Şekil 1: Burada "Açık Rıza Beyanı" ifadesi bulunsa da açık rıza verilmesi için sitenin kullanılması yeterli görülmüş 
ve kullanıcıya reddetme imkânı dahi verilmemiştir. Burada açık rıza alınırken aktif davranışın arandığı söylenemez. 

Opt-in ve opt-out sistemlerinin birer örnekle açıklanması konuyu daha anlaşılır 

kılacaktır. İnternette özellikle çerezler için kullanıcı rızası istenirken “çerezleri 

kullanmamızı istiyorsanız ilgili kutucuğu işaretleyiniz” veya benzeri bir ifade 

bulunuyorsa ve işaretlenmesi istenen kutucuğun içi boşsa bu, opt-in sistemine örnektir. 

Buna karşılık, “çerezlerin kullanılmasını istemiyorsanız burayı tıklayınız” veya benzeri 

bir ifade varsa bu durumda opt-out sistemi kullanılmış olur. 

AB’nin, elektronik haberleşmeye ilişkin çıkardığı 2002/58/EC sayılı “Elektronik 

Veri Koruma Direktifi” ya da “e-Gizlilik Direktifi” olarak adlandırılan düzenlemesinde 

                                                
212 Özdemir, s. 68; Ayözger Öngün, s. 181. 

213 Küzeci, s. 272. 
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otomatik çağrı makineleri, faks ya da e-posta aracılığıyla doğrudan pazarlamaya yönelik 

alınacak rızalar için opt-in sistemi kabul edilmiştir (m. 13/1). E-Gizlilik Direktifi bu 

vasıtalar dışında alınacak rızaların opt-out sistemiyle de alınabileceğini düzenlemiş ve 

AB üyesi devletleri bu sistemlerden hangisini kabul edecekleri konusunda serbest 

bırakmıştır (m. 13/1, 13/2). 

Opt-in kavramından farklı olarak, ilgili kişilerin haklarını daha da ön planda 

tutmayı amaçlayan bir diğer sistem soft opt-in sistemidir. Bu sisteme göre kullanıcının 

hizmet ve ürünlerle ilgili reklam alması için onun iletişim bilgileri ile birlikte rızası 

alınmaktadır214. Bir internet sitesine üye olurken kutucuğu boş şekilde bulunan 

“pazarlama iletileri almak istiyorum” seçeneği, soft opt-in uygulamasına örnektir. Bu 

sistemin tam anlamıyla uygulanabilmesi için ilgili kişinin iletişim bilgilerini verdiği 

sırada bu tür iletileri almak istemediğini belirtme imkânına sahip olması ve onay 

verdiyse de istediği zaman ileti listesinden çıkma imkânının bulunması 

gerekmektedir215. 

Türk hukukunda, elektronik haberleşmeye yönelik 2008 yılında kabul edilen 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu (EHK) da istek dışı haberleşmeye ilişkin 

opt-in sistemini benimsemiştir216. EHK m. 50’ye 2014 yılında eklenen 6. fıkra uyarınca 

mal veya hizmet sağlanırken bu tür iletişimin kurulacağına dair bilgilendirme yapılmalı, 

abone ve kullanıcılara iletişimi reddetme imkânı sağlanmalıdır. 

E. ZAMANI 

Açık rıza, kişisel veriler işlenmeden önce verilmiş olmalıdır. KVKK m. 3/1/a 

hükmünde yer alan tanıma göre açık rıza, bilgilendirmeye dayalı olmalıdır. Ayrıca veri 

                                                
214 Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the European 

Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 

Regions on unsolicited commercial communications or 'spam', Brussels 2004, s. 9 (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004DC0028&from=en, E.T. 20.06.2022). 

215 Ayözger Öngün, s. 182; Commission of the European Communities, s. 9. 

216 Ayözger Öngün, s. 185. 
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sorumlusunun yükümlülüklerinin yer aldığı KVKK m. 10/1 hükmü uyarınca veri 

sorumlusunun ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğü vardır. Bu düzenlemeler, açık 

rızanın veri işleme eyleminden önce alınması gerektiğine işaret eder. Bilgilendirmeye 

dayalı açık rıza da ilgili kişinin verilerinin işlenmeden önce bilgilendirilmesini ve 

verilerinin hangi amaçla işleneceğini önceden öngörebilmesini amaçlamaktadır217. 

Dolayısıyla kişisel verilerin işlenmesinden sonra verilecek açık rıza, veri işlenmesini 

meşru kılmaz. Sonradan verilen rıza, yalnızca teknik anlamda bir onay niteliği taşımakta 

olup hukuka aykırı veri işleme faaliyetini sonradan hukuka uygun hâle getiremez. 

Kişisel verilerin korunması hukukuna hâkim olan ilkelerden amaca bağlılık 

ilkesi de açık rızanın veri işleme faaliyetinden önce alınmasını gerektirir218. İlgili kişi, 

verilerinin hangi amaçla işleneceğine göre açık rıza vereceği için ilgili kişinin önceden 

bilgilendirilmesi zorunludur. Zira bilgilendirilmeden talep edilecek açık rıza 

kanunundaki açık rıza tanımına aykırı olacak ve veri işleme hukuka aykırı olacaktır. 

F. KANUNA GÖRE BAŞKA BİR İŞLEME SEBEBİ VARKEN AÇIK 

RIZA ALINMASI 

KVKK m. 5/2 ya da m. 6/3’te sayılan kişisel verilerin işlenme şartlarından 

birinin varlığı hâlinde dahi açık rıza alınması, açık rıza ile ilgili önemli bir tartışma 

konusudur. Veri sorumluları, başkaca bir işleme şartı olmasına rağmen ilgili kişinin açık 

rızasını alarak kendisini hukuken güven altına almak isteyebilir. Açık rıza, hukuka 

uygun olarak alındığı takdirde güvenli liman olarak değerlendirilmektedir219. Zira açık 

rıza her türlü veri işlenmesi için hukuki dayanak oluşturabilmekte ve diğer hukuki 

sebeplerin varlığının değerlendirilmesi gerekliliğini de ortadan kaldırmaktadır. Ancak 

                                                
217 Çekin, s. 88. 

218 Çekin, s. 88. 

219 Çekin, s. 101. 
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başka bir veri işleme şartı bulunduğu hâlde veri sorumlusunca açık rıza alma yoluna 

başvurulup başvurulamayacağı konusunda tartışmalar mevcuttur. 

Kurul, Amazon kararında ve bir başka karar özetinde açık rıza ile diğer veri 

işleme şartlarının bir arada bulunamayacağını belirtmiştir. Amazon kararında220 Kurul, 

başka bir işleme şartı bulunmasına rağmen açık rızanın alınması ilgili kişinin 

yanıltılması ve yanlış yönlendirilmesine yol açacağını ifade etmiştir. Bu yönde bir 

eylemin de veri sorumlusu bakımından hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceği ve 

KVKK m. 4/2/a hükmünde yer alan “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma” 

ilkesine aykırılık oluşturacağına hükmedilmiştir. Kurul “Hizmetin Açık Rıza Şartına 

Bağlanması” başlıklı karar özetinde de aynı ifadelere yer vermiş, KVKK m. 5/2/c 

hükmünde yer alan işleme sebebi varken veri sorumlusunun açık rızaya başvurmasını 

hukuka aykırı bulmuştur221. 

Gerçekten, herhangi bir hukuka uygun işleme şartı bulunuyorken veri 

sorumlusunca açık rızaya başvurulması aldatıcı bir uygulama olacaktır. Açık rızasını 

veren ilgili kişi, herhangi bir zamanda rızasını geri alarak veri işleme faaliyetini 

engelleyebileceği kanısına varacaktır. Ancak ilgili kişi açık rızasını geri alsa da diğer 

hukuka uygun veri işleme sebebi var olduğu için veri sorumlusu kanundan doğan yetki 

ve yükümlülük doğrultusunda veri işleme faaliyetine devam edebilecektir. Bu da hiç 

şüphesiz veri işleme sebebinin ortadan kalktığı sanısına varan ilgili kişi açısından 

aldatıcı bir durum teşkil edecektir222. 

Hukuka uygunluk sebebi varken alınacak rızaya ilişkin çeşitli görüşler 

mevcuttur. Bir görüşe göre hukuka uygunluk sebebi varken açık rıza alınması 

durumunda açık rızaya ilişkin hüküm genel işlem şartları çerçevesinde geçersiz 

                                                
220 Kurul, Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi Karar Özeti, K. 2020/173, T. 

27.02.2020 (https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6739/2020-173, E.T. 01.06.2022). 

221 Kurul, “Hizmetin Açık Rıza Şartına Bağlanması” başlıklı karar özeti 

(https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5412/Acik-Rizanin-Hizmet-Sartina-Baglanmasi, E.T. 01.06.2022). 

222 Küzeci, s. 395. 
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sayılmalıdır223. AB veri koruma hukukunda GDPR’ın metninden yola çıkan bir diğer 

görüşe göre ise hem açık rıza hariç hukuka uygun işleme sebebi hem de açık rıza bir 

arada bulunabilir. Zira GDPR m. 6/1 uyarınca veri işleme faaliyeti, açık rıza ya da diğer 

sebeplerden en az birine dayanılarak yapılabilir. Dolayısıyla diğer hukuka uygunluk 

sebepleri bulunuyorken veri sorumlusu açık rıza sebebine dayanmayı tercih edebilir. 

Ancak veri sorumlusunun dayanak gösterdiği sebebin kalkması durumunda diğer sebebe 

dayanarak hukuka uygun veri işlenmesine devam edilemez. Bu görüşe göre hukuka 

uygunluk sebeplerinin varlığının tespiti her zaman kolay olmadığı, yani sebeplerin 

gerçekleşip gerçekleşmediği net olmadığı için bu sebeplerin bulunmasına rağmen açık 

rızaya başvurulabilmesi mümkün olmalıdır224. Son olarak, Kurulun da benimsediği 

görüşe göre diğer sebepler bulunurken açık rızaya başvurulması yalnızca geçersiz 

sayılmayıp, yasak ve hukuka aykırı kabul edilmelidir225.  

Kanaatimizce de son görüşün benimsenmesi yerinde olacaktır. Zira hukuka 

uygunluk sebebi varken açık rızaya başvurulmasının sadece geçersizlik yaptırımına tabi 

tutulması veri sorumlularını bu uygulamayı devam ettirmekten vazgeçirmez. Veri 

sorumlusunun alacağı açık rıza geçersiz olsa da herhangi bir idari para cezası ya da 

tazminatla karşı karşıya kalmaması, onu açık rıza almaya devam etmekten caydırmaz. 

Dolayısıyla bu durumda veri sorumlusunun faaliyeti yalnızca geçersiz değil, aynı 

zamanda yasak yani hukuka aykırı olmalıdır.  

İkinci görüşün benimsenmesi ise bu tür uygulamaların açık rızanın özgür irade 

ile verilmesine engel teşkil edeceği için yerinde olmayacaktır. Açık rıza dışında hukuka 

uygun işleme sebebi olması durumunda ilgili kişinin özgür iradesi ile açık rıza vermesi 

hayatın olağan akışına uygun değildir. Örneğin bir sözleşmenin kurulması ya da ifası 

                                                
223 Auer-Reinsdorff, Astrid/Conrad, Isabell: Handbuch IT-und Datenschutzrecht, 3. B., Munich 2019, s. 

1658, 1662 vd. 

224 Çekin, s. 103. 

225 Dülger, Kişisel Veri, s. 237; Küzeci, s. 395. 
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için (KVKK m. 5/2/c) ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi gerekiyorsa ve yine de 

ilgili kişiden açık rıza vermesi isteniyorsa ilgili kişi özgür irade ile açık rıza vermez. 

İlgili kişi sözleşmenin kurulması ya da ifasının gerçekleşebilmesi amacıyla açık rıza 

vereceği için ya da açık rıza vermese bile hukuka uygun sebebin varlığı dolayısıyla 

kişisel verilerinin zaten işleneceğini düşüneceği için açık rıza verme eğiliminde 

olacaktır. Bu da açık rızanın özgür irade ile verilmediğinin göstergesidir. Bundan başka, 

veri sorumlusunun hukuka uygun sebebin varlığına rağmen açık rızaya başvurması ve 

daha sonra ilgili kişinin rızasını geri alarak veri işlenmesini imkânsız hâle getirmesi 

daha büyük sorunlara yol açabilecektir. Kurumların ya da bazı özel kuruluşların bazı 

durumlar için kişisel verileri işleme yükümlülükleri bulunmaktadır. Açık rızanın geri 

alınması dolayısıyla veri işlenmesine devam edilememesi kurum ya da kuruluşların 

kanuni yükümlülüklerini yerine getirememelerine yol açacaktır. Örneğin ilgili kişi 

kişisel verisini alenileştirmiş olmasına rağmen aynı verinin işlenmesi konusunda açık 

rızasını açıklayıp daha sonra bu rızayı geri alması durumunda aleni olan o kişisel 

verinin işlenmesinin yalnızca belirli veri sorumlusu açısından mümkün olmaması pratik 

fayda vermeyecektir. Bu uygulama, Twitter gibi bir sosyal medya hesabı herkese 

açıkken hesap sahibinin “tweet”lerinin bir kişi tarafından görünmemesi amacıyla o 

kişinin hesabını engellemesine benzer226. Ayrıca kişisel verilerin korunması hukukunun 

amacının insan hakkı ve özellikle özel yaşamın gizliliği ile ilişkili olduğu 

düşünüldüğünde alenileşmiş verinin yalnızca bir kişi tarafından işlenmesinin 

yasaklanması hakkın amacına da ters düşecektir. Son olarak, hukuka uygunluk 

sebebinin varlığının belirsiz olması durumunda da ilgili kişi bilgilendirilirken bunun 

izahatı yapılarak açık rıza şarta bağlı olarak alınabilir. Örneğin açık rıza metnine 

“Sözleşmenin ifa edilebilmesi için ilgili kişinin kişisel verileri işlenecektir. Ancak bu 

hukuka uygun işleme sebebinin gerçekleşmemesi durumunda, yalnızca bu durumla 

                                                
226 Engellenen kişi başka hesaplar vasıtasıyla yine engellendiği hesaba erişebileceği için onun 

engellenmiş olması pratik bir fayda vermeyecektir. 
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sınırlı olarak, kişisel verilerin … amacıyla ve … ile sınırlı olarak işlenmesine açık rıza 

gösteriyorum.”gibi bir ifade eklenerek açık rıza, hukuka uygunluk sebebinin 

gerçekleşmemiş olması şartına bağlı olarak alınabilir. Böylece ikinci görüşün haklı 

olarak tereddüt yaşadığı konu da çözüme kavuşturulmuş olacaktır. Sonuçta özetle, 

Kurulun da benimsediği, hukuka uygun işleme sebebinin varlığına rağmen açık rıza 

istenmesinin hem geçersiz hem de yasak olması yönündeki görüş ve uygulamanın 

benimsenmesi doğru olacaktır. 



İKİNCİ BÖLÜM 

ÇEREZLER 

I. TANIMI 

Bir tanıma göre çerezler, kullanıcıların internet sitelerini ziyaret etmeleri 

esnasında bilgisayar ya da cep telefonlarına kaydedilen ve sonradan aynı internet sitesi 

ziyaret edildiğinde okunabilen küçük bilgilerdir227. Bir diğer tanıma göre çerezler, web 

tabanlı bir bağlantıdaki sunucunun, kullanıcıdan bilgileri almasını ve saklamasını 

sağlayan tekniğe verilen isimdir228. Kuner tarafından yapılan tanıma göre ise çerezler, 

birçok internet sunucusu tarafından web sayfalarına erişen kullanıcılara otomatik olarak 

gönderilen küçük metin dosyalarıdır ve genellikle önceden kayıtlı kullanıcıların 

kimliğini doğrulamak için kullanılır229. 

Bizim tanımımıza göre çerezler, kişiler bir internet sitesini ziyaret ettiklerinde 

onların o internet sitesinde gezindikleri sıradaki tercihlerinin terminal cihazlarına 

rakam-harf kombinasyonu olarak yüklenen küçük metin dosyalarıdır. Bu terminal 

cihazlara kaydedilen küçük metin dosyaları, o internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde 

internet sitesinin sunucusu tarafından okunabilir230. Terminal cihaz temel olarak cep 

telefonu, tablet ya da kişisel bilgisayar olabilir. Örneğin bir internet tarayıcısına 

(örneğin Google Chrome), bir internet sitesi adresi (örneğin law.ankara.edu.tr) 

                                                
227 Dülger, Kişisel Veri, s. 839. 

228 Küzeci, s. 38, dn. 72. 

229 Kuner, s. 26, dn. 112. 

230 Dülger, Kişisel Veri, s. 839; Küzeci, s. 38; Kuner, s. 94. 
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girildiğinde, tarayıcı kullanıcının bu hareketini internet sitesinin kullandığı sunucuya 

gönderir231. İşte bu faaliyet, çerezler sayesinde gerçekleştirilmektedir. 

II. ÇEREZLERİN ÖNEMİ 

Çerezler, bir görüşe göre çok yenilikçi bir icat olup internet kavramını başka bir 

boyuta taşıyacak bir yeniliktir232. Bir başka ifadeye göre ise çerezlerden önce internet 

tamamen özel bir durumdaydı. Ancak çerezlerin icadı ile internet artık kullanıcıların 

izlenmesi için olağanüstü imkânlar meydana getirmiştir233. Doktrinde bir başka görüşe 

göre ise kişisel veri kavramının bu derece önem kazanmasının en temel sebeplerinden 

bir tanesi çerezlerin kullanılmasıdır234. Dolayısıyla kişisel veri kavramına bu önemi 

kazandıran ve mahremiyeti ihlal etme potansiyelini barındıran bu teknoloji ile ilgili 

kanuni düzenleme gerekliliği tartışılmazdır235. 

Bugün çerezler kişisel verilerin korunması hukukunda oldukça önemli bir yere 

sahip olsa da esasen çerezlerin ortaya çıkmasındaki temel amaç, kullanıcılara daha iyi 

bir internet kullanım deneyimi yaşatmaktır. Nasıl ki kişilerin her zaman tercih ettikleri 

lokantada garsonlar, kıyafet aldıkları tezgâhtarlar ya da düzenli ilaç aldıkları eczaneler 

müşterilerinin geçmiş tercihlerini hatırlayarak ona uygun ürünler sunmaya gayret 

ediyorlarsa, çerezlerin de özünde buna yönelik masum bir gerekçe vardır236. 

Günümüzde kullanıcılar tarafından hep şüpheyle yaklaşılan ve çerezleri kabul etmeme 

                                                
231 Determann, Lothar: Determann’s Field Guide to Data Privacy Law - International Corporate 

Compliance, 5. B., Cheltenham 2022, s. 180. 

232 Kesan, Jay P./Shah, Rajiv C.: “Deconstructing Code”, Yale Journal of Law & Technology 2004, Vol. 

6, s. 298 (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=597543, E.T. 24.03.2022). 

233 Schwartz, John: “Giving Web a Memory Cost Its Users Privacy” başlıklı gazete haberi, NY Times 

2001 (https://www.nytimes.com/2001/09/04/business/giving-web-a-memory-cost-its-users-

privacy.html, E.T. 09.08.2022). 

234 Dülger, Kişisel Veri, s. 20. 

235 Løkke, Eirik: Mahremiyet – Dijital Toplumda Özel Hayat, İstanbul 2018, s. 63. 

236 Çekin, s. 247. 
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imkânı varsa çok büyük çoğunlukla kabul edilmeyen237 çerezlerin, icat edilme 

amacından saptıkları kolaylıkla söylenebilir. Bugün çerezlere şüpheyle yaklaşılmasının 

sebebi, çerezleri kullananların menfaatleri doğrultusunda bu bilgileri kullanabiliyor 

olmalarıdır. 

Çerezlerin mucidi Lou Montulli, ilk olarak 1994 yılında kişilerin cihazlarına 

onların haberi olmaksızın birtakım bilgileri yerleştirmeyi keşfetmişti. Montulli, bu 

yöntemi bulduğunda icadının yıllar sonra mahremiyet anlayışını değiştireceğini tahmin 

etmiyordu238. İlk etapta kullanıcılara e-ticaret esnasında alışveriş sepeti imkânını ve 

daha fazlasını sunabilmek amacıyla çerezleri geliştiren Montulli bile çerezlerin 

mahremiyeti zedeleyici kullanım imkânı yarattığı yirmi altı yıl sonra bu icadından 

pişman olmuştur239. 

Her ne kadar kişiler çerezler hakkında olumsuz yargıya sahip olsa da çerezlerin 

yalnızca mahremiyeti zedeleyici yönü yoktur. Yukarıda da belirtildiği üzere 

çerezlerdeki temel amaç kişiler internet sitesinde dolaşırlarken onlara daha iyi hizmet 

sunabilmektir. Dolayısıyla çerez kullanıcılarına bu konuda tam özgürlük vermek ya da 

bu teknolojiyi tamamen yasaklamak genel olarak insanların yararına olmayacaktır. 

Günümüzde çerezler birçok farklı alanda sıkça kullanılan bir teknolojidir. 

Çerezlerin bir kısmı kullanıcıları takip amacıyla kullanılırken bir kısmı da kullanıcılara 

internet sitesi kullanımı sırasında fayda sağlamak amacıyla kullanılmaktadır240. Örneğin 

                                                
237 Yapılan bir çalışmaya göre, GDPR’da öngörülen kurallar dikkate alınarak sunulan çerez bantlarında 

kullanıcıların çerezleri kabul etme oranı %0,1 olarak belirlenmiştir. Bkz. Utz, Christine/Degeling, 

Martin/Fahl, Sascha/Schaub, Florian/Holz, Thorsten: (Un)informed Consent: Studying GDPR 

Consent Notices in the Field, ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security 

(CCS ’19), 11–15 Kasım 2019, Londra, Birleşik Krallık, s. 974. 

238 Turan, Serhat: “Çevrimiçi Mahkumiyet: Çerezler Karşısında Özgür İrade Ütopyası”, Güncel 

Gelişmeler Işığında Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, ed. Keser Berber, Leyla/Bilgili, Ali Cem, 

Marmara Hukuk Bilimsel Toplantılar Serisi – I, 17 Nisan 2019, s. 129. 

239 Bundle, “Veri hırsızı “çerezlerin” mucidi 26 yıl sonra verdiği karardan pişman, peki cookie nasıl 

doğdu?” başlıklı haberi (https://www.bundle.app/gundem/veri-hirsizi-

%E2%80%9Ccerezlerin%E2%80%9D-mucidi-26-yil-sonra-verdigi-karardan-pisman-peki-cookie-

nasil-dogdu--9c73ba91-bc7e-4a60-834c-dec2a032958a, E.T. 17.02.2022). 

240 Kuner, s. 94. 
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e-ticaret sitelerinde alışveriş sepeti özelliği çerez kullanımıyla mümkündür. Çerezler 

olmasaydı kullanıcının alışveriş sepetine eklediği ürünleri bir sonraki sayfaya ya da 

sekmeye geçtiğinde görebilmesi mümkün olmayacaktı. Yine kişilerin internet 

sitesindeki dil tercihleri de önceki seçimlerinin çerezler vasıtasıyla kaydedilir ve aynı 

internet sitesini bir sonraki ziyaretlerinde varsayılan dil tercihi çerezler sayesinde 

kişilerin önüne çıkar.  

Çerezlerin, taşıdıkları ekonomik değer göz önüne alındığında en önemli 

kullanım alanlarından bir tanesi de çevrimiçi davranışsal reklamcılıktır. Kullanıcıların 

gezindikleri internet sayfalarındaki baktıkları ürünlere göre kendilerine uygun reklamlar 

gönderilmektedir. Kullanıcıların hangi ürünü aradıkları ya da inceledikleri de çerezler 

ile mümkün olmaktadır. Yine internet sitelerindeki kişilerin kullanım şekilleri, tercihleri 

vb. bilgiler çerezler vasıtasıyla toplanarak istatistik-analiz alanında kullanılmaktadır. 

Çerezleri kullanan internet sitesi sahipleri de bu verilerle internet sitelerini daha verimli 

ve kullanıcı dostu hâle getirmeyi amaçlamaktadır. Örneğin daha sık tıklanan bir 

köprünün (hyperlink), sayfanın kullanıcı açısından daha görünür kısmına alınması buna 

örnek gösterilebilir.  

Çerezlerin bir başka kullanım alanı da yine kişilerin internet sitelerini 

kullanmalarını kolaylaştırmaya yöneliktir. Üye girişi bulunan internet sitelerinde 

hesaplarına giriş yapan kişiler dilediklerinde çerezler sayesinde oturumlarını sürekli 

hâle getirebilir ve her defasında hesaplarına giriş yapma külfetinden kaçınabilirler. 

Kullanıcılara bu şekilde daha kolay ve hızlı kullanım sağlayan bu özellik de çerezler ile 

mümkün olmaktadır241. Bundan başka, profilleme denilen ve kişilerin tercih ve 

özelliklerine göre profillerinin çıkarılması faaliyeti çerez teknolojisi vasıtasıyla 

yapılmaktadır.  

                                                
241 Er, Habibe Esra: Mobil Uygulamalarda Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2020, s. 77-78. 



70 

Kullanım alanları bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte, çerezlerin en yaygın 

kullanım alanları bu şekildedir. Yukarıda verilen örneklere bakıldığında çerezlerin 

kullanım alanlarının bir kısmı kişilere kullanım kolaylığı sağlamayı amaçlarken bir 

kısmı da ekonomik saiklere dayanmaktadır. Yine bazı kullanım türleri mahremiyet 

açısından ciddi bir tehlike arz ederken diğerlerinde kişilerin mahrem bilgilerinin 

öncelikli olarak önemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla çerezlerin hukuki nitelikleri ve 

türleri belirlenerek buna göre bir değerlendirme yapmak daha uygun olacaktır. 

III. ÇEREZLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

A. GENEL OLARAK 

Çerezler, yukarıda da belirtildiği üzere esasen kişilerin terminal cihazlarına 

yerleştirilen harf-rakam kombinasyonlarından oluşan metin dosyalarından ibarettir242. 

Dolayısıyla bu metin dosyalarının tek başlarına kişisel veri taşıdıkları söylenemez.  

Yukarıda da bahsedildiği üzere, “kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye 

ilişkin her türlü bilgi” kişisel veridir. Çerez metin dosyalarında belirli bir kişi söz 

konusu olmasa da bu bilgiler başka bilgilerle birleştirildiğinde kişiyi belirlenebilir 

kılabilir. Dolayısıyla bu niteliği haiz çerezlerin hukuki niteliği hiç şüphesiz kişisel veri 

olacaktır. Bunlar dışındaki çerezler “belirli ya da belirlenebilir kılma” şartını taşımadığı 

için kişisel veri niteliğini kazanamazlar. Bu ikinci türdeki çerezler kişisel veri olmadığı 

için doğal olarak kişisel verilerin korunması hukuku kapsamında bu tür çerezlerin bir 

önemi olmaması gerekir243. 

B. KİŞİSEL VERİ OLMAYAN ÇEREZLER 

Kişileri belirli ya da belirlenebilir kılmayan bilgiler kişisel veri niteliğini 

kazanamaz. Aynı değerlendirme, çerezler söz konusu olduğunda da geçerlidir. Ancak 

                                                
242 Çekin, s. 248. 

243 Buna rağmen, Planet 49 kararında kişisel veri niteliği taşımayan çerezler için de rıza 

yükümlülüğünün bulunduğu ifade edilmiştir. Bu konuya bir sonraki alt başlıkta değinilecektir. 
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çerezlerin tek başına kişiyi belirlenebilir kılıp kılmadıkları önemli değildir. Bu noktada 

eğer başka bilgilerle birleştirildiğinde dahi kişinin belirlenebilir kılınması mümkün 

değilse o zaman söz konusu çerez, kişiyi belirlenebilir kılma kriterini taşımamaktadır. 

Dolayısıyla kişilerin terminal cihazlarında depolanan metin dosyaları başka bilgilerle 

birleştirildiğinde dahi kişiyi belirlenebilir kılmıyorsa o çerez kişisel veri değildir. 

Kişisel veri niteliği taşımayan çerezlere verilebilecek örnek, zorunlu çerezlerdir. 

Zorunlu çerez, bir internet sitesinin çalışabilmesi için zorunlu olarak yerleştirilmesi 

gereken çerezdir. Bu çerez türünde kişiye ait herhangi bir bilgi bulunmadığı için bu tür 

çerezler kişisel veri değildir. Aynı şekilde performans çerezleri de internet sitesinin daha 

etkin hizmet verebilmesi için büyük ölçüde anonim bilgiler depoladığından, performans 

çerezlerinin de kişisel veri niteliği bulunmamaktadır. Kullanım sürelerine göre 

çerezlerden oturum çerezleri de genellikle takip amacıyla değil, internet hizmetinin 

etkin ve güvenli kullanılması amacıyla kullanıldıkları için bu nitelikteki çerezlerin de 

kişisel veri olmadıkları söylenebilir. Somut olarak, tercih edilen dil ayarları kişisel veri 

niteliği taşımayacak kadar genel bir bilgi olduğu için buna ilişkin çerez de kişisel veri 

niteliği taşımaz244. 

Kişisel veri niteliğinde olmayan çerezler KVKK kapsamına girmese de AB veri 

koruma hukukunda durum farklıdır. 2019 yılında verilen ve özellikle çerezler açısından 

çok büyük önemi olan Planet 49 kararında ABAD, kişisel veri niteliğinde olmayan 

çerezlerin kullanımı için de 2002/58/EC sayılı e-Gizlilik Direktifi m. 5/3 hükmünün 

uygulanacağını ifade etmiştir245. ABAD, bu kararında e-Gizlilik Direktifi’nde m. 5/3 

hükmü için kişisel veri olup olmadığına bakılmaksızın her türlü bilginin terminal cihaza 

yerleştirilmesinden söz edildiğini ifade etmiştir. Ayrıca Mahkeme, bu yönde 

uygulamanın gizli kimlik belirleyicilerin kullanıcıların bilgileri dışında terminal 

                                                
244 Aksoy/Halıcıoğlu, s. 63. 

245 ABAD, Case C-673/17, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — 

Verbraucherzentrale Bundesverband eV v. Planet49 GmbH, Karar T. 01.10.2019, par. 68-71. 
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cihazlarına yerleştirilmesini de engellemeyi amaçladığını ve bu amacın e-Gizlilik 

Direktifi Gerekçe 24’te ifade edildiğini belirtmiştir.  

ABAD’ın kişileri koruma kaygısı yerinde olsa dahi bazı yönlerden bu karar 

eleştirilmelidir. Öncelikle “belirlenebilirlik” kriterini taşımayan bir bilginin terminal 

cihazlara yerleştirilmesinde mahremiyet açısından bir sakınca yoktur. Bu tarz çerezlerin 

yerleştirilmesi, internet sitesinin çalışması için zorunlu ya da fonksiyoneldir. Sadece 

gizli kimlik belirleyicilerin yerleştirilmesi kaygısı, kişisel veri niteliğinde olmayan 

çerezleri de bu kapsamda değerlendirmek için yeterli değildir. Zira “gizli” kimlik 

belirleyiciler zaten kişilerin bilgileri dışında yerleştirileceği için bu çerezleri yönetenler 

bu işlemi bilgi vermeksizin “gizlice” gerçekleştirecektir. Bu faaliyeti gerçekleştirenlerin 

amacı “gizlice” kimlik belirleme olduğu için bu kişiler zaten büyük ölçüde ne e-Gizlilik 

Direktifi’ne ne de GDPR’a uyumlu hareket edeceklerdir. Dolayısıyla ABAD’ın, 

Gerekçe 24’ü göstererek kişisel veri niteliği taşımayan çerezleri de m. 5/3 kapsamına 

katması kanaatimizce yerinde değildir.  

Özetle, kişisel veri niteliği taşımayan çerezler genellikle internet sitelerinin 

çalışmasını ya da işlevselliğini sağlamak amacıyla yerleştirilmektedir. Bu tür çerezlerde 

kişilerin kimliklerinin belirlenebilirliği için herhangi bir bilgi bulunmaz. Dolayısıyla bu 

çerezlerin başka verilerle birleştirilmesi sonucu dahi kişiler belirlenebilir hâle gelemez. 

Kişisel veri niteliği taşımayan çerezlerin kişisel verilerin korunması hukukunun konusu 

olmaması gerekir. Ancak ABAD, verdiği Planet 49 kararıyla bu çerezler açısından da 

internet sitesi yöneticilerine birtakım yükümlülükler getirmiştir. ABAD, kişilerin 

mahremiyetinin sağlanmasını gerekçe olarak gösterse de bu gerekçe tek başına kişisel 

veri olmayan çerezleri ilgili direktif kapsamına almaya kanaatimizce yetmemelidir.  
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C. KİŞİSEL VERİ OLAN ÇEREZLER 

Tek başlarına ya da başka bilgilerle birleştirildiklerinde kişilerin kimliğini 

belirlenebilir kılan çerezlerin hukuki niteliği kişisel veridir246. Dolayısıyla bu çerezler 

hakkında kişisel veriler için öngörülen hukuk kurallarının hepsi uygulanır. Meğerki 

çerezlerle ilgili özel düzenleme olmasın. Bir başka deyişle, çerezlerle ilgili özel 

düzenleme olmadığı takdirde kişisel verilerin korunmasına ilişkin genel hükümler, 

kişisel veri niteliği taşıyan çerezler açısından da geçerlidir. 

Kişisel veri niteliğindeki çerezler de olmayan çerezler gibi işlevsel olabileceği 

gibi reklam çerezleri de olabilirler. Özellikle çevrimiçi davranışsal reklamcılık alanında 

kullanılan çerezler kişilerin kimliklerini hedef aldıklarından bu çerezler kişisel veri 

niteliğindedir. Bunlardan başka IP adresi, e-posta adresi, kullanıcı adı ya da benzersiz 

tanımlayıcı gibi bilgileri içeren çerezler kişisel veri niteliğindedir247. Örneğin bir 

internet sitesindeki kayıt ya da iletişim formuna yazılan ad-soyad ya da e-posta adresi 

gibi bilgileri toplayan çerezlerin niteliği kişisel veridir248. 

Hukukumuzda kişisel verilerin korunması açısından genel düzenleme niteliğinde 

olan KVKK’nın, kişisel veri niteliğindeki çerezler için de uygulanacağı açıktır. Zira 

Kurul, vermiş olduğu Amazon kararında rıza alınmadan ve aydınlatma yükümlülüğü 

yerine getirilmeden internet sitesinde çerez aracılığıyla kişisel verilerin işlenmesini 

hukuka aykırı bularak Amazon’a yaptırım uygulamıştır249.  

                                                
246 Çekin, s. 44; Dülger, Kişisel Veri, s. 61; Kuner, s. 91; Başalp, s. 33. 

247 Aksoy/Halıcıoğlu, s. 63; Kuner, s. 91; Küzeci, s. 38. 

248 Oy, Berggren: Use (and Abuse) of Website Cookies under EU Privacy Law: Practical Tips for Better 

Compliance, 2021 (https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=64772d95-c4c7-4ad0-8a5c-

ab66ff564e1e, E.T. 10.07.2022); Aksoy/Halıcıoğlu, s. 76. 

249 Kurul, Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi Karar Özeti, Karar No. 2020/173, 

Karar T. 27.02.2020 (https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6739/2020-173, E.T. 01.06.2022). 
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EHK’ya bakıldığında, Türk hukukunda çerezlere yönelik kanun düzeyinde tek 

hükmün bu kanunda düzenlendiği görülmektedir250. EHK m. 51/3 uyarınca “Elektronik 

haberleşme şebekeleri, haberleşmenin sağlanması dışında abonelerin/kullanıcıların 

terminal cihazlarında bilgi saklamak veya saklanan bilgilere erişim sağlamak amacıyla 

işletmeciler tarafından ancak ilgili abonelerin/kullanıcıların verilerin işlenmesi 

hakkında açık ve kapsamlı olarak bilgilendirilmeleri ve açık rızalarının alınması 

kaydıyla kullanılabilir”. Bu hükmün altı çizili kısmında doğrudan çerezleri ve benzeri 

teknolojileri işaret etmektedir. Dolayısıyla elektronik haberleşme alanına giren çerezler, 

EHK kapsamına girmektedir251. 

IV. İLGİLİ MEVZUAT 

A. AB MEVZUATI 

AB veri koruma hukukunda temel olarak üç düzenleme bulunmaktadır. İlk 

olarak, günümüzde mülga olan 95/46/EC sayılı Veri Koruma Direktifi çıkarılmıştır. 

Daha sonra elektronik haberleşme sektöründe kişisel verilerin korunmasına yönelik 

2002 tarihli e-Gizlilik Direktifi kabul edilmiştir. Son olarak, 2016 tarihinde GDPR 

kabul edilmiş ve bu düzenlemenin 2018’de yürürlüğe girmesiyle Veri Koruma Direktifi 

ilga edilmiştir. 

1. Mülga 95/46/EC Direktifi (Veri Koruma Direktifi) 

AB kişisel verilerin korunması hukukundaki en temel düzenlemelerden bir 

tanesi, 2018 yılında yürürlükten kaldırılmış olan “Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 

olarak bireylerin korunmasına ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin Avrupa 

Parlamentosu ve Konseyinin 24 Ekim 1995 tarihli 95/46/EC sayılı Direktifi”dir252. Bu 

                                                
250 Aksoy/Halıcıoğlu, s. 76; Ayözger Öngün, s. 247. 

251 Aksoy/Halıcıoğlu, s. 76; Küzeci, s. 522. 

252 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the 

protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of 

such data 
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direktifin yerini, 2018’de yürürlüğe giren GDPR almıştır. Hem AB’deki sonraki 

düzenlemeler hem de Türkiye dahil birçok devletin kişisel verilerin korunmasına ilişkin 

mevzuatları bu direktif çerçevesinde yapıldığı için direktifin yürürlükte olduğu süre 

boyunca yapılan açıklamaların günümüzde de güncelliğini koruduğu söylenebilir253. 

1990’lı yıllarda çalışmalarına başlanan Veri Koruma Direktifi, 1995 yılında 

tamamlanmış ve bu direktifin 1998 yılında AB üyesi (o zamanlar için Avrupa 

Topluluğu üyesi) devletlerin kendi iç hukuklarına aktarmaları öngörülmüştür254. Bu 

direktifin amacı, m. 1 uyarınca kişisel verilerin işlenmesi hususunda gerçek kişilerin 

başta mahremiyet hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korumak olarak 

belirtilmiştir.  

Bu direktif bugün yürürlükte olmasa da hem GDPR’ın temelini oluşturması hem 

de hukukumuzda KVKK’nın büyük ölçüde bu direktif ile paralel olarak yapılmış olması 

bu direktiften de bahsedilmesini gerekli kılmıştır255. Dahası, öncü olması ve kişisel 

verilerle ilgili temel ilkeleri oluşturması sebebiyle doktrinde bu direktifin önemi, TMK 

başlangıç hükümlerinin önemine benzetilmiştir256. Bu direktif, üye devletlerin kişisel 

verilerin korunması alanında uyumlu yasal düzenlemeler getirmelerini sağlamak 

amacıyla detaylı hükümlere de yer vermiştir. Bu düzenlemelere göre direktif, istisnalar 

saklı olmak üzere kişisel verileri konu alan bütün işlemlere uygulanacaktır. 

Veri Koruma Direktifi’nde kişisel verilerin korunmasına ilişkin detaylı hükümler 

bulunsa da çerezler için özel düzenlemeler mevcut değildir. Çerez teknolojisi 1994 

yılında ortaya çıktığı ve o yıllarda henüz uygulaması yaygın olmadığı için buna ilişkin 

düzenlemelerin eksik kalması doğal karşılanabilir. Ancak çerezlerle ilgili özel 

                                                
253 Küzeci, s. 183; Dülger, Kişisel Veri, s. 95-96. 

254 Bu verilen sürede birçok üye devlet iç hukuka aktarmada başarılı olamamış ve bu ülkelere yaptırım 

uygulanmıştır. Ayrıntı için bkz. Kuner, s. 37. 

255 Dülger, Kişisel Veri, s. 96; Özkan, s. 42. 

256 Özkan, s. 47. 
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düzenleme olmasa da bu direktifin yürürlükte olduğu esnada kişisel verilerin 

korunmasına ilişkin genel hükümler, kişisel veri niteliğindeki çerezler için 

uygulanmıştır. Zira örneğin Planet 49 kararında çerezler için istenen rıza 

değerlendirilirken yargılamaya konu olay döneminde yürürlükte olan bu direktifin rıza 

ile ilgili hükümlerine atıfta bulunulmuştur257. 

2. 2002/58/EC sayılı Direktif (e-Gizlilik Direktifi) 

Veri Koruma Direktifi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin genel anlamda 

kapsamlı hükümlere yer verse de bazı sektörlerdeki özel düzenleme yapma gerekliliğini 

doğmuştur258.  Bu doğrultuda, 25 Haziran 2002 tarihinde, “Elektronik haberleşme 

sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve mahremiyetin korunmasına ilişkin 12 Temmuz 

2002 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2002/58/EC sayılı Direktifi” veya kısa 

adıyla “Gizlilik ve Elektronik Haberleşme Direktifi” ya da “e-Gizlilik Direktifi” kabul 

edilmiştir259. Bu direktifle, adından da anlaşılacağı üzere, elektronik haberleşme 

sektöründe kişisel verilerin ve gizliliğin korunması amaçlanmıştır. Dolayısıyla e-

Gizlilik Direktifi’nin elektronik haberleşme sektöründe Veri Koruma Direktifi’ni 

tamamlayıcı bir rolü bulunmaktadır260. 

E-Gizlilik Direktifi, internetin yarattığı güvenlik risklerine karşı kişisel verilerin 

korunmasında teknik olarak nötr sayılabilecek çözümler sunmuştur261. Özellikle o 

dönemlerde git gide yaygınlaşan çerezler, istenmeyen ileti gönderimi (spamming) ve 

profilleme gibi konularda çözümler ortaya koymuştur262. Bir diğer deyişle, konumuz 

                                                
257 ABAD, Case C-673/17, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — 

Verbraucherzentrale Bundesverband eV v. Planet49 GmbH, Karar T. 01.10.2019, par. 44, 51, 56. 

258 Küzeci, s. 210. 

259 Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the 

processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector 

(Directive on privacy and electronic communications). 

260 Akgül, s. 215; Dülger, Kişisel Veri, s. 100; Küzeci, s. 210 vd.; Ayözger Öngün, s. 84. 

261 Başalp, s. 91. 

262 Başalp, s. 91-92; Küzeci, s. 215. 
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olan çerezler hakkında AB bu direktifte açık düzenleme getirmiştir. E-Gizlilik Direktifi 

ile ilgili bir diğer önemli gelişme de çalışmaları süren e-Gizlilik Direktifi’dir. Tıpkı 

GDPR gibi, bu tüzük ile de e-Gizlilik Direktifi yürürlükten kaldırılacaktır. 

3. 2016/679 Sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) 

Teknolojinin hızla gelişmesi ile kişisel verilerin korunmasında kabul edilen 

ilkelerin modernize edilmesi gerekliliği sonucu, Veri Koruma Direktifi yerine Genel 

Veri Koruma Tüzüğü gibi kapsamlı bir yasal düzenleme yapma gerekliliği 

doğmuştur263. 

2016’da kabul edilen, tam adıyla “Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak 

gerçek kişilerin korunmasına ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin ve 95/46/EC 

Direktifini yürürlükten kaldıran 27 Nisan 2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyi'nin 2016/679 (AB) Yönetmeliği” ya da kısa adıyla “Genel Veri Koruma 

Tüzüğü”, 2018 yılında yürürlüğe girmiştir264. Bu yeni düzenleme ile yeni teknolojik 

gelişmeler göz önünde bulundurularak yeni ihtiyaçlara uygun hükümler getirilmiştir265. 

GDPR ile, Veri Koruma Direktifi’ne göre birtakım yenilikler getirilmiştir. 

Bölgesel kapsamın genişletilmesi266, yeni yaptırımlar ve ilgili kişinin rızasındaki 

şartların kuvvetlendirilmesi bu yeniliklerdendir. Yine ilgili kişinin hakları açısından da 

erişim hakkı, unutulma hakkı, Veri Koruma Görevlileri gibi birçok geliştirmeler GDPR 

ile kabul edilmiştir267. 

                                                
263 Dülger, Kişisel Veri, s. 102; Özkan, s. 47. 

264 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 

protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement 

of such data, and repealing Directive 95/46/EC(General Data Protection Regulation) 

265 Küzeci, s. 223 vd.; Dülger, Kişisel Veri, s. 106 vd. 

266 GDPR AB üyesi olmayan ülkelere de uygulanabilir olmuştur. 

267 Küzeci, s. 223 vd.; Dülger, Kişisel Veri, s. 106 vd. 
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B. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 

(KVKK) 

Türk kişisel verilerin korunması hukukunun temelini oluşturan KVKK, 24 Mart 

2016 tarihinde kabul edilerek aynı yıl yürürlüğe girmiştir. Kişilerin, kişisel verilerinin 

devlet tarafından sınırsızca işlenmesinin getireceği olumsuz etkiler, özellikle e-ticaret 

esnasında kullanıcıların karşılaşabilecekleri gizlilik ihlalleri ve son olarak AB 

düzenlemeleri ile uyum içerisinde olmak amacıyla ülkemizde böyle bir yasal 

düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu ileri sürülmektedir268. Gerçekten, kanunun yapımında 

Veri Koruma Direktifi’nin dikkate alınması, özellikle son amacın doğruluğunu destekler 

niteliktedir.  

Kanunun amacı, m. 1’de “… kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın 

gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri 

işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları 

düzenlemek …” olarak açıklanmıştır. Kapsamı ise m. 2’de kişisel verileri işlenen gerçek 

kişiler ile verileri tamamen ya da kısmen otomatik veya veri kayıt sisteminin bir parçası 

olmak şartıyla el ile işleyen gerçek ya da tüzel kişiler olarak belirtilmiştir. 

KVKK, Türk kişisel verilerin korunması hukukunda temel ilkeleri belirten ve 

genel kuralları getiren düzenlemedir. Dolayısıyla özel bir statüsü olan kişisel verilerin 

işlenmesine ilişkin özel bir hüküm olmadığında başvurulacak kanun KVKK’dır269. 

Çerezler için özel düzenleme KVKK’da bulunmasa da kişisel veri niteliği taşıyan 

çerezler hakkında da bu kanun hükümlerinin uygun düştüğü ölçüde uygulanacağını 

kabul etmek gerekir. 

                                                
268 Küzeci, s. 341-342; Dülger, Kişisel Veri, s. 311 vd.; Başalp, s. 99 vd. 

269 Aksoy/Halıcıoğlu, s. 77. 
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C. 5809 SAYILI ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU (EHK) 

Kişisel verilerin korunması ve çerezler açısından incelenmesi gereken diğer 

kanun, 2008 tarihinde yayımlanan ve m. 8-12 hariç aynı yıl yürürlüğe giren 5809 sayılı 

Elektronik Haberleşme Kanunudur. Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin genel 

nitelikte olan bu düzenleme, doğrudan kişisel verilerin korunmasını konu almaz. 

Dolayısıyla bu EHK, doğrudan e-Gizlilik Direktifi’nin hukukumuza uyarlanması 

değildir. İçerisinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler bulunsa da kanunun 

1. maddesinde belirtilen amaçlar arasında kişisel verilerin işlenmesi bulunmamaktadır. 

KVKK’nın aksine, EHK’da çerezler ile ilgili özel düzenleme bulunmaktadır. 

EHK m. 51/3: 

“Elektronik haberleşme şebekeleri, haberleşmenin sağlanması 

dışında abonelerin/kullanıcıların terminal cihazlarında bilgi saklamak 

veya saklanan bilgilere erişim sağlamak amacıyla işletmeciler tarafından 

ancak ilgili abonelerin/kullanıcıların verilerin işlenmesi hakkında açık ve 

kapsamlı olarak bilgilendirilmeleri ve açık rızalarının alınması kaydıyla 

kullanılabilir.” 

Bu düzenlemede geçen kullanıcıların terminal cihazlarına yerleştirilen elektronik 

haberleşme şebekeleri ile bahsedilen çerezler ve benzeri takip teknolojileridir. Kanun, 

bu yolla kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesini açık ve kapsamlı bilgilendirmeye 

ve açık rızanın alınmasına bağlı tutmuştur. Görüldüğü üzere çerezler, EHK m. 51/3 

uyarınca yalnızca kullanıcının bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması ile hukuka 

uygun olarak kullanılabilmektedir. Bunun dışındaki uygulamalar bu hükmün dışında 

kalacağı için hukuka aykırı sayılmalıdır. 
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D. KVKK İLE EHK ARASINDAKİ İLİŞKİ 

KVKK, kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel ilkeleri ve genel kuralları 

getirirken EHK’nın öncelikli amacı kişisel verilerin korunması değildir. EHK daha çok 

elektronik haberleşme sektörünü genel olarak düzenleyen bir kanundur. Bununla 

birlikte, EHK’da da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler bulunmaktadır. 

Çerezler hakkında özel düzenleme bulundurmayan KVKK’nın aksine, EHK’da 

özel çerez düzenlemesi bulunmaktadır. Yukarıda da bahsedildiği üzere EHK m. 51/3’te 

bahsedilen teknoloji, çerez ve benzeri kullanıcıların terminal cihazlarına yerleştirilen 

takip teknolojileridir. 

Çerezlere ilişkin özel hüküm niteliğinde olan EHK m. 51/3 hükmü, lex specialis 

derogat legi generaliilkesi gereği uygulama alanının bulunduğu yerlerde KVKK’ya 

göre öncelikli uygulanacaktır. Dolayısıyla haberleşmenin dışında eğer kullanıcının 

terminal cihazına bir çerez yerleştirilmek isteniyorsa, bu işlem KVKK’da yazan açık 

rıza dışındaki kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak değil, özel hüküm olan 

EHK m. 51/3 uyarınca ilgili kişinin açık rızasıyla yapılabilecektir. 

V. ÇEREZ TÜRLERİ 

Çerezleri farklı kriterlere göre sınıflandırmak mümkündür. Bu sınıflandırmaları; 

kullanım amaçlarına göre, saklama sürelerine göre ve kaynaklarına göre yapmak 

mümkündür.  

A. KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE 

Çerezlerin ilk sınıflandırılması, kullanım amaçlarına göre çerezlerdir. Çerezlerle 

ilgili yapılan en temel sınıflandırma, kullanım amaçlarına göre sınıflandırmadır. Bu 

sınıflandırmada çerezler; “zorunlu çerezler”, “işlevsel çerezler”, “performans 

çerezleri/analitik çerezler” ve “reklam/pazarlama çerezleri” olmak üzere dört grup 

altında incelenmektedir. Buna karşılık, bu sınıflandırmaya işlevsel çerezleri dahil 
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etmeyen yazarlar da vardır270. Bununla birlikte, bu dört gruba bir de “diğer çerezler” adı 

altında bir kategori ekleyerek kullanım amaçlarına göre çerezleri beş başlık altında 

inceleyenler de mevcuttur271. Ancak Kurumun yayımladığı Çerez Uygulamaları 

Hakkında Rehber’de dört başlık altında incelendiğinden272, kullanım amaçlarına göre 

çerezleri dört başlık altında incelemek daha yerinde olacaktır. 

1. Zorunlu Çerezler 

Bir internet sitesi ziyaret edildiğinde, bu internet sitesinin kullanım amacına 

uygun olarak düzgün çalışabilmesi için gerekli olan çerezler zorunlu çerezlerdir. Bir 

başka deyişle, bu çerezlerin kullanımı söz konusu internet sitesinden amacına uygun 

şekilde yararlanılabilmesi için olmazsa olmazdır. Bu çerez türü, “kesinlikle gerekli 

çerezler” olarak da adlandırılmaktadır273. Örneğin kullanıcıların üyeliklerine giriş 

yapmaları, form doldurmaları ve geçmişte yaptıkları gizlilik tercihlerinin hatırlanması 

için bu çerezler zorunlu olarak kullanılmaktadır274. Milletlerarası Ticaret Odası’nın 

(ICC) Birleşik Krallık çerez rehberine göre ise zorunlu çerezler, internet sitesinde 

gezinmeyi ve internet sitesinin güvenli alanlarına erişim gibi özelliklerin kullanımını 

sağlamak için gereklidir275. Bu çerez türlerine verilen en tipik örnek, alışveriş sitelerinde 

sanal alışveriş sepetine ürün eklerken kullanılan çerezlerdir276. Bu zorunlu çerezler 

sayesinde sepete eklenen ürün, bir sonraki sayfaya veya sekmeye geçildiğinde dahi 

                                                
270 Dülger, Kişisel Veri, s. 840. 

271 Kullanım amaçlarına göre çerezleri beş başlık altında inceleyenlere göre “flash çerezler” gibi diğer 

çerez türleri de vardır. “Flash çerezler”, fark edilmesi ve kaldırılması zor olan izleme yöntemlerine 

örnektir. Bu çerezler silinse dahi tekrar ortaya çıkmaktadırlar. Ayrıntılı bilgi için bkz. OneTrust, The 

Ultimate Cookie Handbook for Privacy Professionals, s. 7 
(https://www.dataguidance.com/sites/default/files/20201228-onetrust-cookieconsent-handbook-

digital.pdf, E.T. 09.05.2022). 

272 Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber, Haziran 2022, s. 8 vd. 

(https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7353/Cerez-Uygulamalari-Hakkinda-Rehber, E.T. 08.07.2022). 

273 Kurum, Çerez Rehberi, s. 10. 

274 Kurum, Çerez Rehberi, s. 10. 

275 ICC UK Cookie Guide, 2. B., Kasım 2012, s. 8. 

276 Koch, Richie: Cookies, the GDPR, and the ePrivacy Directive 

(https://gdpr.eu/cookies/#:~:text=Strictly%20necessary%20cookies%20%E2%%2080%94%20These

%20cookies,example%20of%20strictly%20necessary%20cookies, E. T. 26.02.2022). 
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alışveriş sepetinde kalmaya devam etmektedir. Çevrimiçi alışveriş sitelerinin genel 

kullanım amacı alışveriş hizmeti sunmak olduğu için, alışveriş sepeti hizmetinin 

verilebilmesi için alınan çerezler de zorunlu çerez kategorisinde olacaktır.  

Zorunlu çerezlerin toplanması için açık rıza alınmasına da gerek yoktur. 

Dolayısıyla bu çerezler, işlenmelerinin açık rıza dışındaki bir işleme şartına dayanılan 

çerezler olarak da ifade edilmektedir277. Zira, e-Gizlilik Direktifi de gerekçe no. 25’te 

bu çerezlerin toplanabilmesi için kullanıcıların yalnızca açık ve kesin bir şekilde 

bilgilendirilmesinin yeterli olduğunu ifade etmektedir. 

2. İşlevsel Çerezler 

Kullanıcıların kişiselleştirme ve tercihlerinin hatırlanması amacı ile, internet 

sitesi ya da uygulamalarda278  kullanılan çerezlerdir279. Zorunlu çerezlerin sağladığı 

işlevselliğin dışında kalan işlevsellik, bu çerezler sayesinde sağlanır280. Bir başka 

ifadeyle, bir internet sitesinin kullanım amacını gerçekleştirmesi için doğrudan zorunlu 

olmayan, fakat o internet sitesinin daha işlevsel bir biçimde kullanılmasını sağlayan 

çerezler, işlevsel çerezlerdir. 

Bir internet sitesini veya uygulamayı kullanan kullanıcıların tercihlerine 

dayanılarak o internet sitesinin veya uygulamanın içeriğinin kullanıcı için 

kişiselleştirilmesini işlevsel çerezler sağlamaktadır281.  Kullanıcının internet sitesindeki 

kullanıcı adı, dil tercihi, bulunduğu bölge gibi bilgiler işlevsel çerezler sayesinde 

                                                
277 Kurum, Çerez Rehberi, s. 10. 

278 Bu uygulamalara masaüstü, mobil ve Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarındaki uygulamalar da 

dâhildir. IoT cihazları, birbirleri ile bağlantılı olan, sahip oldukları sensörler sayesinde internete 
bağlanıp birbirleri ile etkileşim hâlinde olan cihazlardır. Bunlara örnek olarak akıllı bileklik, akıllı 

saat ve akıllı arabalar örnek olarak gösterilebilir. Detaylı bilgi için bkz. Peppet, Scott: “Regulating 

the Internet of Things: First Steps Toward Managing Discrimination, Privacy, Security, and 

Consent”, Texas Law Review 2014, Vol. 93:85, s. 87 vd; Bozkurt Yüksel, Ebru Armağan: 

“Nesnelerin İnternetinin Hukuki Yönden İncelenmesi”, DEÜHFD 2015, C. XVII, Sa. 2, s. 115 vd. 

279 Kurum, Çerez Rehberi, s. 10. 

280 Kurum, Çerez Rehberi, s. 10. 

281 Pakyürek Şemenoğlu, İlknur: “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Çerez 

Kullanımının Hukuki Şartları”, ed. YILMAZ, Süleyman, Bilişim Hukuku Güncel Sorunlar – II, 

Ankara 2021, s. 287. 
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kaydedilmektedir. Bununla birlikte, bazı durumlarda internet sitesinde video izlemek 

veya yorum yapabilmek için de işlevsel çerezlerin kullanılması gerekebilir282. Örneğin 

internet sitesi, işlevsel çerezler sayesinde kullanıcının bulunduğu bölgeye göre haberleri 

bu sayede öne çıkarabilir. Ayrıca varsayılan dil ayarı da kullanıcının internet sitesine 

eriştiği bölgeye göre belirlenebilir.  

Kullanıcının (ilgili kişinin) bu gibi hizmetlerden yararlanabilmesi için işlevsel 

çerezlere açık rıza vermesi gereklidir. Buna karşılık, eğer kullanıcı bilgi toplum 

hizmetini açıkça talep ederse bunun için açık rıza alınmasına gerek olmayacaktır. 

Örneğin kullanıcı, dil tercihleri için internet sitesinde bulunan bayrak simgesine 

tıkladığında artık kullanıcının dil hizmetini açıkça talep ettiği açıkça anlaşılacağından, 

dil tercihi ile ilgili kaydedilen çerez işlevsel çerez değil, zorunlu çerez olacaktır283. 

Dolayısıyla kullanıcının açık rızasının alınmasına da gerek olmayacaktır. 

3. Performans Çerezleri/Analitik Çerezler 

Ziyaret edilen internet sayfalarında, kullanıcıların davranışlarının istatistiksel 

olarak analiz edilmesine imkân veren çerezlerdir284. Bu çerezler ile kullanıcıların ilgili 

internet sayfasını nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplanır. Örneğin, performans 

çerezleri sayesinde kullanıcıların internet sitesindeki hangi sayfaları ziyaret ettikleri 

sıklıkla ziyaret ettikleri veya ilgili internet sayfasında hata mesajı alıp almadıkları 

hakkında bilgi toplanır285. Performans çerezleri, reklam çerezleri ile birlikte en çok 

kullanılan çerez türüdür286. 

                                                
282 ICC Cookie Guide, s. 9. 

283 Kurum, Çerez Rehberi, s. 10. 

284 Dülger, Kişisel Veri, s. 840; Kurum, Çerez Rehberi, s. 10. 

285 ICC Cookie Guide, s. 8. 

286 Toplam 167 internet sitesindeki 2598 çerezin incelenmesi sonucu performans çerezlerinin %28, 

reklam çerezlerinin ise %27 oranında kullanıldığı saptanmıştır. Bkz. Deloitte, Cookie Benchmark 

Study, 2020, s. 14 (https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/risk/deloitte-nl-

risk-cookie-benchmark-study.pdf, E.T. 08.03.2022). 
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Bu çerezler, bir kullanıcının bilgilerini doğrudan toplamak yerine, bütün 

kullanıcıların davranışlarını istatistiksel olarak toplar. Dolayısıyla performans çerezleri 

ile toplanan bilgiler anonimdir. Performans çerezleri internet sitelerinde sıklıkla 

kullanılmakla birlikte, toplanan bilgilere gösterilen reklamların kullanıcılar üzerindeki 

etkisi de dâhildir. İnternet sitesi sahipleri bu çerezleri, siteyi ziyaret eden kullanıcı 

sayısını ve kendi internet sitelerine götüren en etkili anahtar sözcükleri tespit etmek için 

bu çerezlere başvurmaktadır287.  

Performans-analitik çerezler her ne kadar anonim nitelikte olsa da, internet 

sitesinin kullanım amacı için toplanmaları zorunlu olmadığından bu çerezlerin 

kullanılması için yine kullanıcının (ilgili kişinin) açık rızası gerekmektedir. Anonim 

olmasına rağmen bu çerez türünün kullanılmasının açık rıza şartına bağlı olması, 

kişilere seçim imkânının tanınabilmesiyle ilgilidir. Bu çerezlerle toplanan bilgiler 

anonim olup kişisel veri niteliği taşımasa bile kişilerin bu çerez türünü zorunlu 

çerezlerin aksine reddetme imkânı bulunmaktadır. Dolayısıyla bu çerezlerin kullanımı 

için de açık rıza istenmektedir. 

4. Reklam/Pazarlama Çerezleri 

Çevrimiçi davranışsal reklamcılık sektörü veya müşteri profillemede kullanılan 

çerezler reklam/pazarlama çerezleri olarak adlandırılmaktadır288. Reklam çerezleri, ya 

da diğer adıyla pazarlama çerezleri sayesinde kullanıcıların internet ortamındaki 

çevrimiçi hareketleri takip edilir ve kullanıcıların kişisel ilgi alanları saptanarak internet 

ortamında onların bu ilgi alanlarına uygun reklamlar gösterilmesi mümkündür289. Bu 

çerez türleri, kullanıcıların herhangi bir reklamı daha az defa görmesi veya reklamların 

                                                
287 Kurum, Çerez Rehberi, s. 10. 

288 Bond, Robert: "The EU E-Privacy Directive and Consent to Cookies." The Business Lawyer(ABA) 

2012, Vol. 68, No. 1, s. 222 (Heinonline, E.T. 10.03.2022). 

289 Kurum, Çerez Rehberi, s. 11. 
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kullanıcılar üzerindeki etkisini ölçmek için de kullanılmaktadır290. Genel olarak bu 

çerezler, internet sitesi sahibinin izni ile reklam ağları tarafından yerleştirilmektedir. 

Dolayısıyla reklam çerezlerinin genellikle üçüncü taraf çerezler kategorisine de 

girdikleri söylenebilir. Bununla birlikte reklam çerezleri genellikle kalıcı süreli çerezler 

sınıfında da yer almaktadırlar291. Zira bu çerezlerin kalıcı değil de oturum çerezleri 

olması durumunda sonraki oturumlarda reklam gösterimi mümkün olmayacak, bu da 

reklam çerezlerinin işlevini yerine getirmelerini engelleyecektir. Çoğunlukla bu 

çerezler, üçüncü taraflarca sağlanan internet sitesi işlevselliği ile de bağlantılı 

olmaktadır292. Reklam çerezleri, performans çerezleri ile birlikte en sık kullanılan çerez 

türüdür293. 

Çevrimiçi davranışsal reklamcılık, üç aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle 

kullanıcının internet ortamındaki hareketleri incelenir. Daha sonra bu hareketler analiz 

edilerek profillenir. Son olarak, profillenen kullanıcı ile ona en uygun düşecek reklam 

eşleştirilir ve ilgili reklam profillenen kullanıcıya gösterilir294. Çevrimiçi platformlarda 

birçok reklam çeşidi bulunmasına rağmen en sık başvurulan reklam türü, çevrimiçin 

davranışsal reklamcılıktır. Bunun nedeni, bu reklam türünde kullanıcının hareketleri 

izlenerek ona en uygun reklamın sunulabilmesidir. Çevrimiçi davranışsal reklamcılıkla 

işletmeler reklamı ilgili veya ilgisiz bütün kullanıcılara göstermekten kaçınabilecek ve 

yalnızca reklamla ilgilenmesi en olası olan kullanıcılara gösterebilecektir. Böylece 

işletmeler hem zamandan tasarruf edecek hem de reklamın defalarca gösterilmesini 

engelleyerek yüksek maliyetten kaçınabileceklerdir295. İşte reklamcılık sektöründe bu 

                                                
290 ICC Cookie Guide, s. 9. 

291 Aksoy/Halıcıoğlu, s. 63. 

292 ICC Cookie Guide, s. 9. 

293 Deloitte, s. 14. 

294 Kurum, Çerez Rehberi, s. 11. 

295 Kurum, Çerez Rehberi, s. 11. 
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kadar önemli olan çevrimiçi davranışsal reklamcılık, reklam çerezlerinin 

kullanılmasıyla mümkün olmaktadır. 

B. SAKLAMA SÜRELERİNE GÖRE ÇEREZLER 

Çerezler ile ilgili yapılan ikinci sınıflandırma, saklama sürelerine göre 

yapılmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre çerezler, “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler” 

olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir. 

1. Oturum Çerezleri 

İnternet tarayıcısı kapatıldığında veya boşaltıldığında silinen ve internet 

sitesinin, kullanıcının hareketlerini, tarayıcıyı kullandığı süre boyunca takip eden 

çerezler, oturum çerezleridir296. Oturum çerezlerinin kullanıcı gizliliği bakımından 

taşıdığı risk daha azdır297. Geçici çerezler olarak da adlandırılan bu çerez türü, oturumda 

sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla kullanılmaktadır298. Oturum çerezleri, verileri 

oturum kimliği biçiminde depolar ve bu nedenle herhangi bir kişisel tanımlanabilir bilgi 

depolamaz299. Oturum çerezleri sadece kısa bir süreliğine depolandıklarından, bu 

çerezler takip amacıyla kullanılmazlar300. 

Oturum çerezlerine örnek olarak, tarayıcılarda açılan gizli sekmelerde dolaşırken 

toplanan çerezler gösterilebilir. Zira bu gizli sekmelerde gezinirken toplanan veriler de 

geçici olarak kaydedilir. Ancak tarayıcının kapanmasıyla birlikte gizli sekmede toplanan 

oturum çerezleri de silinir. Örneğin gizli sekmede bir e-ticaret sitesinde kullanıcı 

hesabına giriş yapılmadan sanal alışveriş sepetine eklenen ürünler oturum çerezleri 

                                                
296 Pakyürek Şemenoğlu, s. 288. 

297 Aksoy/Halıcıoğlu, s. 64. 

298 Kurum, Çerez Rehberi, s. 8.. 

299 Debusseré, Frederic: “The EU E-Privacy Directive: A Monstrous Attempt to Starve the Cookie 

Monster?”, International Journal of Law and Information Technology 2005, Vol. 13, No. 1, s. 75. 

300 Ensari, Ali Burak: Çevrimiçi Davranışsal Pazarlamanın Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkileri ve 

Kişisel Verilerle İlişkisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2014, s. 38. 
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sayesinde bir sonraki sayfaya geçildiğinde de kaybolmadan sepette kalmaya devam 

etmektedir. Ancak o gizli sekmede açılan tarayıcı kapatıldığında oturum çerezleri de 

silineceğinden, alışveriş sepetindeki ürünler de kaybolacaktır. Bundan başka oturum 

çerezleri, internet bankacılığına girildiğinde güvenlik amacı ile de 

kullanılmaktadırlar301. Böylece internet bankacılığı kullanılırken çerezler kullanılarak 

kullanıcıya birtakım hizmetler sunulmakta, örneğin kullanıcının her bilgi talebinde 

tekrar giriş yapması gibi bir külfetin önüne geçilebilmektedir302. Fakat bu çerezlerin 

kalıcı olarak muhafaza edilmesi önlenerek kullanıcının hareketlerinin takip edilebilmesi 

ve dolayısıyla güvenlik açığının ortaya çıkmasının önüne geçilebilmektedir. Bunlardan 

başka “kullanıcı girişi” çerezleri, kimlik doğrulama çerezleri ve multimedya oynatıcı 

oturum çerezleri, oturum çerezlerine verilebilecek örneklerdir303. 

Oturum çerezleri kural olarak tarayıcı kapatıldığında silinse de işleyiş her zaman 

bu şekilde olmayabilir. AB’de veri koruma çalışmaları için kurulan Madde 29 Çalışma 

Grubu, (Article 29 Data Protection Working Party, A29WP) çerezlerdeki rıza 

muafiyetine ilişkin yayımladığı bir görüşte oturum çerezlerinin, bazı durumlarda 

tarayacı kapatıldıktan sonra bir müddet daha saklandığını ifade etmektedir304. Örneğin, 

kullanıcının tarayıcıda sanal alışveriş sepetine ürünleri ekleyip tarayıcıyı yanlışlıkla 

kapatma riskine karşılık, sepetteki ürünlerin kaybolmaması amacıyla tarayıcılar bu 

oturum çerezlerini bir müddet daha saklayabilmektedir305. 

                                                
301 Pakyürek Şemenoğlu, s. 288. 

302 Ensari, s. 38. 

303 Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption (No: 

00879/12/EN WP 194), Brussels 2012, s. 6 vd. (https://ec.europa.eu/justice/article-

29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf, E.T. 13.03.2022). 

304 A29WP, Cookie Consent, s. 5. 

305 A29WP, Cookie Consent, s. 5. 
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Birinci taraf oturum çerezleri genel olarak açık rızadan muaf çerezler olsa da 

açık rızanın gerekli olup olmadığına, çerezlerin teknik boyutu yerine toplanma amacına 

bakılarak karar verilmesi gerekmektedir306. 

2. Kalıcı Çerezler 

Oturum çerezlerinin aksine kalıcı çerezler, isminden de anlaşılacağı üzere 

kullanıcı tarayıcıyı kapatsa bile silinmeyen, silinmesi için de kullanıcının aktif bir fiilini 

gerektiren çerezlerdir307. Bu çerezler belirli bir tarihe kadar saklanır ve o tarihte 

kendiliğinden silinir308. Bu belirli tarih, çerezin toplandığı internet sitesini işleten 

tarafından belirlenir309. Bununla birlikte, kullanıcı kalıcı çerezleri bu belirli tarihten 

önce kendi eliyle de silebilir ya da tarayıcı ayarlarını bu çerezlerin belirli bir tarihte 

silinmesi için komutlandırabilir310. 

Kalıcı çerezler toplanarak, kullanıcıların tercih veya eylemlerinin hatırlanması 

sağlanabilir. Kullanıcı internet sitesini ziyaret ettiğinde kullanıcının işlenen verileri 

sunucuya iletilmesi suretiyle izlenmesi bu çerezler ile mümkün olmaktadır. Dolayısıyla 

bu çerezlere “izleme çerezleri” de denilmektedir311. Kullanıcı tercih ve eylemleri sadece 

çerezlerin toplandığı internet sitesinde değil, diğer internet sitelerinde de 

hatırlanabilir312.  

Kalıcı çerezler, çoğunlukla kullanıcıların tercihlerinin hatırlanması suretiyle, 

kullanıcıya uygun reklamı sunabilmek amacıyla kullanılmaktadır313. Bundan başka, 

                                                
306 AB hukukunda A29WP’nin görüşü de bu şekildedir. Bkz. A29WP, Cookie Consent, s. 12. 

307 Aksoy/Halıcıoğlu, s. 64. 

308 Kurum, Çerez Rehberi, s. 9. 

309 Information Commissioner’s Office, Guidance on the Use of Cookies and Similar Technologies, 

2019, s. 6 (https://ico.org.uk/media/for-organisations/guide-to-pecr/guidance-on-the-use-of-cookies-

and-similar-technologies-1-0.pdf, E.T. 16.03.2022). 

310 ICO Guidance, s. 6. 

311 Kurum, Çerez Rehberi, s. 9. 

312 ICO Guidance, s. 6. 

313 ICO Guidance, s. 6. 
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kullanıcıların tercihleri ve hareketlerinin izlenmesi mümkün kılındığından, bu çerezler 

sayesinde kullanıcıların dijital profilleri oluşturulabilmektedir. Dolayısıyla bu çerezler 

kullanıcı gizliliği bakımından ciddi endişeler oluşmasına neden olmaktadır314. Zira bu 

çerezler vasıtasıyla oluşturulan dijital profiller, davranışsal reklamcılık gibi kişilerin 

gizlilik haklarını ihlal eden eylemlerde kullanılabilmektedir. Yine kullanıcıların internet 

sitelerindeki hesaplarına giriş yaparken bilgilerinin hatırlanması ve böylece internet 

sitesine daha hızlı giriş yapabilmeleri kalıcı çerezler ile mümkün olmaktadır315. Örneğin 

Google, internet sitesine ilk kez giriş yapan kullanıcıların tercihlerini, kullanıcılara özgü 

kullanıcı ID ile eşleştirmekte iki yıl süreyle saklayarak kullanıcının internet sitesini 

sonraki zamanlarda ziyaret ettiklerinde bu eşleştirme sayesinde kullanıcıları tespit 

edebilmektedir316. Google bu yöntemi, Gmail de dahil olmak üzere birçok servisinde, 

kullanıcıları tanımlayabilmek için kullanmaktadır317. Google’ın bu politikası, 

kullanıcıların kişisel verilerine bilgisayar korsanları (hacker) tarafından ulaşılabilmesi 

ve diğer güvenlik açıklarına neden olabilme potansiyeli nedeniyle bazı hukukçular 

tarafından eleştirilmektedir318. Kanaatimizce, kalıcı çerezlerle sağlanan birtakım 

kolaylıklar, teşkil ettikleri risklerle birlikte değerlendirilmeli ve o konuda bir menfaatler 

dengesi kurulmalıdır. Sırf güvenlik açığı oluşturabildiği gerekçesiyle Google gibi büyük 

şirketlerin bu kalıcı çerezleri kullanmasının engellenmesi gereğinden fazla bir korumacı 

politika olacaktır. Bu anlayış, teknolojik gelişmelerin ve insan yaşamını 

kolaylaştırmanın önünde de büyük bir engel olarak kalacaktır. Bununla birlikte, sırf 

                                                
314 Aksoy/Halıcıoğlu, s. 64. 

315 Kurum, Çerez Rehberi, s. 9. 

316 Google Analytics Cookie Usage on Websites 

(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage E.T. 

16.03.2022). 

317 Liebler, Raizel/Chaney, Keidra: "Google Analytics: Analyzing the Latest Wave of Legal Concerns 

for Google in the U.S. and the E.U." Buffalo Intellectual Property Law Journal 2010, Vol. 7, No. 2, s. 

141 (HeinOnline, E.T. 16.03.2022). 

318 Tung, Liam: Gmail Cookie Vulnerability Exposes User's Privacy, 2007 

(https://www.cnet.com/news/privacy/gmail-cookie-vulnerability-exposes-users-privacy/, E.T. 

16.03.2022). 
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kullanım kolaylığı sağladığı gerekçesiyle bu çerezlerin kullanımının önü tamamen açık 

da bırakılmamalıdır. Bu gibi durumlarda internet sitesi işleticileri, kullanıcıları hukuka 

uygun bir şekilde hazırladıkları aydınlatma metniyle aydınlatmalı ve ancak bu konuda 

kullanıcıların açık rızasını hukuka uygun şekilde alması durumunda kullanıcının 

cihazına kalıcı çerezleri yerleştirmelidir. 

C. KAYNAKLARINA GÖRE 

Çerezler hakkında yapılan bir başka sınıflandırma, kaynaklarına göre 

sınıflandırmadır. Çerezler kaynaklarına göre “birinci taraf çerezler” ve “üçüncü taraf 

çerezler” olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir. 

1. Birinci Taraf Çerezler 

Kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesinin bizzat kendisi tarafından yerleştirilen 

çerezlere “birinci taraf çerezler” denilmektedir. İnternet siteleri genellikle birinci tarafça 

işletilmektedir319. Dolayısıyla bu çerezleri de doğrudan internet sitesi işleticileri 

yerleştirmektedir. Birinci taraf çerezleri olmaksızın internet sitelerinin, kullanıcıların 

sayfalar arası geçiş hareketlerini izleyebilmesi mümkün değildir320. Örneğin çevrimiçi 

alışveriş sitelerinde bir kerede birden fazla ürün alınması, bu çerezler olmadan 

imkânsızdır321. Bundan başka, internet sitesinde kullanıcının giriş bilgilerinin, dil 

tercihlerinin vb. hatırlanması yine birinci taraf çerezlerle mümkün olmaktadır. Bu 

çerezlerle internet sitelerinin kullanımı daha elverişli hâle gelmektedir322. Kısaca 

kullanıcı cihazına üçüncü taraflarca yerleştirilmeyen tüm çerezler birinci taraf 

çerezlerdir. 

                                                
319 Pakyürek Şemenoğlu, s. 290. 

320 Strauss, Benjamin: “Online Tracking: Can the Free Market Create Choice Where None Exists”, 

Chicago-Kent Journal of Intellectual Property 2013, Vol. 13, No. 2, s. 540 (Heinonline). 

321 Kesan/Shah, s. 298. 

322 Strauss, s. 540. 
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2. Üçüncü Taraf Çerezler 

a. Genel Olarak 

Kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi veya onun etki alanı tarafından 

yerleştirilmeyen, fakat farklı bir üçüncü kişi tarafından yerleştirilen çerezler üçüncü 

taraf çerezlerdir323. Üçüncü taraf çerezler genellikle, kullanıcıların doğrudan ilişki 

içerisinde olmadığı şirketler aracılığıyla kullanılırlar324. Bu şirketler genellikle 

reklamcılar, izleme şirketleri ve diğer web analitik servis sağlayıcılarıdır325. Üçüncü 

taraf çerezler söz konusu olduğunda, “veri sorumlusu” ve “veri işleyen” sıfatları farklı 

kişiler üzerinde olmaktadır. Zira çerezin yerleştirildiği internet sitesini işleten farklı kişi, 

o çerezleri söz konusu internet sitesine yerleştiren ve dolayısıyla kişisel verileri işleyen 

farklı kişidir. Bu durumda veri sorumlusu internet sitesi sahibi, veri işleyen ise verileri 

toplayan üçüncü kişi olacaktır. 

 İngilizce “tracking” denilen kullanıcı profili oluşturma eylemi, genellikle bu 

üçüncü taraf çerezler vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Profil oluşturma esas olarak reklam 

verme amacıyla gerçekleşse de profil oluşturulurken kullanıcıların sağlık durumları, dini 

inançları, siyasi görüşleri gibi hassas verileri de elde edilebilmektedir. Bunun 

sonucunda bir gizlilik sorunu oluşmaktadır. Bu gizlilik sorununu önlemek, üçüncü taraf 

çerezler söz konusu olduğunda daha da güç hâle gelir. Zira üçüncü taraf çerezler, birinci 

taraf çerezlere nazaran kontrolü güç ilişkiler içermekte ve bu çerezleri yerleştiren 

üçüncü kişilerin kontrolünde de zorluklarla karşılaşılmaktadır326. Dolayısıyla veri 

işleyen üçüncü kişilere başvurulması da bir sorun teşkil eder. 

                                                
323 Kurum, Çerez Rehberi, s. 12. 

324 Pakyürek Şemenoğlu, s. 291. 

325 Strauss, s. 541. 

326 Skouma, Georgia/Léonard, Laura: “On-line Behavioral Tracking: What May Change After the Legal 

Reform on Personal Data Protection”, Reforming European Data Protection Law, Brüksel 2015, s. 

40. 
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Üçüncü taraf çerezlerin tamamının kişisel veri olarak nitelendirilmesi mümkün 

değildir. Aksine, bu çerezlerle toplanan veriler tek başlarına kişisel veri olarak 

nitelendirilemezler. Ancak kişilerin ilgi alanları ile ilgili toplanan verilerin hedefli 

reklamcılık amacıyla, belirlenen veya belirlenebilir bir kişi ile eşleştirilmesi durumunda, 

yani profil oluşturma eylemi gerçekleştiğinde artık bu toplanan veriler kişisel veri hâline 

gelecektir327. Bu çerezlerin kullanım amacı da zaten hedefli reklamcılık olduğundan, bu 

çerezlerin genellikle kişisel veri oldukları söylenebilir. 

Üçüncü taraf çerezler, genellikle çevrimiçi davranışsal reklamcılık amacıyla 

kullanıldıkları için, bu çerezlerin yerleştirilebilmesi için genellikle açık rıza 

gerekecektir. Zira bu çerezler, kullanıcı tarafından “açıkça talep edilen” bir hizmet için 

kullanılmaktadır328. 

b. Üçüncü Taraf Çerezlerin Kaldırılması 

Reklamcılık alanında oldukça önemli olan üçüncü taraf çerezlerin tamamen 

kaldırılması gündemdedir. Öncelikle Safari ve Mozilla Firefox gibi tarayıcılarda üçüncü 

taraf çerezlerin engellenmesi konusunda harekete geçti329. Böylelikle bu tarayıcıların 

varsayılan ayarlarında üçüncü taraf çerezler engellenmiş olmakla birlikte, ancak 

kullanıcının isteği üzerine tarayıcı ayarlarından bu çerezlere izin vermesi mümkün hâle 

geldi. Kanaatimizce, üçüncü taraf çerezlerin kullanım imkânı, kullanıcıların tamamen 

aktif davranışlarıyla verecekleri rızaya tâbi kılınarak yerinde bir karar alınmış oldu. Bir 

diğer deyişle, kişilerin hassas bilgileri de dâhil olmak üzere birçok kişisel verilerinin bir 

sınırlama olmaksızın işlenebildiği ve işlenmesi durumunda üçüncü kişilere başvuruda 

sorunların ortaya çıkabildiği üçüncü taraf çerezlerin ancak bu şekilde aktif bir eylem ile 

                                                
327 Aladeokin, Adeyemi/Zavarsky, Pavol/Memon, Neelam: “Analysis and Compliance Evaluation of 

Cookies-Setting Websites with Privacy Protection Laws”, The Twelfth International Conference on 

Digital Information Management, Fukuoka 2017, s. 123. 

328 A29WP, Cookie Consent, s. 5. 

329 Wang, Richard T.: “Cookies and Wires: Can Facebook Lure Users into Divulging information under 

the Wiretap Act's Party Exception?”, Cornell Law Review 2021, Vol. 106, No. 7, s. 1974, dn. 215. 
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verilen rızaya tabi kılınması uygun bir adım oldu. Zira üçüncü taraf çerezlerin 

kullanımında ciddi gizlilik sorunları ortaya çıkabilmekteydi. Bu şekilde alınan rıza 

sayesinde, bu çerezleri aktif hâle getiren kullanıcılar oluşabilecek gizlilik sorunlarında 

kendi aldıkları riskin sorumluluğunu alacak, rıza vermeyen kullanıcıların gizliliğinin 

korunması da daha kolay hâle gelecektir. 

Safari ve Firefox tarayıcılarının ardından Google’dan da benzer bir açıklama 

geldi. Ocak 2020’de yapılan açıklamaya göre tarayıcı pazarında %61 paya sahip olan 

Google330, iki yıl içerisinde üçüncü taraf çerezleri kaldırma kararı aldı331. Daha sonra 

Haziran 2021’de yapılan güncellemeyle, Google’ın üçüncü taraf çerezleri 2023 yılı 

sonlarında kaldıracağı ilan edildi332. Bu kararla ilk bakışta reklam şirketlerinin 

kullanıcıları izleme eğiliminden vazgeçecekleri düşünülse de izlemek için farklı 

alternatiflerin kullanılacağı ileri sürülmektedir333. Gerçekten, çok ciddi ekonomik 

getirisi olan hedefli reklamcılık için büyük önem arz eden üçüncü taraf çerezlerin bir 

anda yasaklanıp, bunların yerinin doldurulmaması hayatın olağan akışına aykırı 

olacaktır. Dahası, Google’ın bu kararından sonra beklenildiği gibi kazançlı çıkacağı da 

ileri sürülmektedir334. 

                                                
330 Srinivasan, Dina: “Why Google Dominates Advertising Markets”, Stanford Technology Law Review 

2020, Vol. 24, No. 1, s. 105. 

331 Schuh, Justin: Building a More Private Web: A Path towards Making Third Party Cookies Obsolete, 

2020 (https://blog.chromium.org/2020/01/building-more-private-web-path-towards.html, E.T. 

26.03.2022). 

332 Goel, Vinay: An Updated Timeline for Privacy Sandbox Milestones, 2021 

(https://blog.google/products/chrome/updated-timeline-privacy-sandbox-milestones/, E.T. 

26.03.2022). 

333 “Trust token API” ve “Federated Learning of Cohorts” (FLoC) teknolojilerinin üçüncü taraf 

çerezlerin yerini alacağı ileri sürülmektedir. Bkz. Cookiebot, Google Ending Third-party Cookies in 

Chrome, 2022 (https://www.cookiebot.com/en/google-third-party-cookies/, E.T. 26.03.2022). Bu 

araçlar çerezlerin dışında kaldıkları için bunların detaylı incelemeleri yapılmayacaktır. Bunlardan 

farklı olarak Google’ın üçüncü taraf çerezleri kaldırdıktan sonra kullanabileceği alternatifler için bkz. 

Rivero, Nicolás: The Digital Ad Industry is Rewriting the Bargain at the Center of the Internet, 2021 

(https://qz.com/2000490/the-death-of-third-party-cookies-will-reshape-digital-advertising/, E.T. 

26.03.2022). 

334 Joseph, Seb: Winners, Losers and Fallout from Google’s Plan to Drop Cookies, 2020 

(https://digiday.com/marketing/winners-losers-fallout-googles-plan-drop-cookies/, E.T. 26.03.2022). 
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VI. TÜRK HUKUKUNDA ÇEREZ KULLANIMININ ŞARTLARI 

A. GENEL OLARAK 

Çerezlerin hukuki niteliğinin, çerezin niteliğine göre değiştiği yukarıda 

açıklandı. Buna göre bazı çerezler kişisel veri niteliği taşırken bazı çerezler kişisel veri 

değildir. Kişisel veri niteliği taşıyan çerezler hakkında öncelikli olarak EHK, EHK’da 

düzenleme bulunmayan konularda ise genel düzenleme olan KVKK uygulanacaktır. 

EHK’da çerezlerin kullanımı ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı 

düzenlemeler bulunmadığı için KVKK birçok konuda uygulama alanı bulacaktır. 

B. 5809 SAYILI ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU 

KAPSAMINDA 

Yukarıda da ifade edildiği üzere, EHK’nın asıl amacı elektronik haberleşme 

sektörünü düzenlemek olup kişisel verilerin korunması öncelikli amaçları arasında yer 

almamaktadır. Çerezler bakımından temel hüküm olan m. 51/3 hükmü ise özel 

düzenleme niteliğinde olduğu için bu hüküm lex specialis derogat legi generali ilkesi 

uyarınca KVKK’ya göre öncelikli uygulama alanı bulacaktır. EHK m. 51’in eski hâli 

tek fıkradan oluşmaktaydı ve bu hüküm elektronik haberleşme sektöründe kişisel 

verilerin işlenmesine yönelik usul ve esasları tamamıyla BTK’ya bırakmış durumdaydı. 

İlgili hüküm DİDDK’nın itirazı üzerine 2014 yılında AYM’nin kararıyla iptal edilmiş335 

ve 27 Mart 2015’te yeniden düzenlenmiştir. İptalin gerekçesi, temel hak ve özgürlük 

konusu olan kişisel verilerin korunması hakkının sınırları belirtilmeksizin bu konuda 

yetkinin tamamıyla idareye yer verilmiş olmasıdır336. Yani şu anda incelenen m. 51/3 

hükmü, 2015 yılından itibaren yürürlüktedir.  

                                                
335 AYM E. 2013/122 K. 2014/74 T. 09/04/2014,RG T. 26.07.2014, Sa. 2014/29072 

(https://www.anayasa.gov.tr/tr/kararlar-bilgi-bankasi, E.T. 12.06.2022) 

336 AYM E. 2013/122 K. 2014/74 T. 09/04/2014, RG T. 26.07.2014, Sa. 2014/29072 

(https://www.anayasa.gov.tr/tr/kararlar-bilgi-bankasi, E.T. 12.06.2022); Küzeci, s. 521. 
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EHK m. 51/3 hükmü için dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, hükümde 

geçen “… haberleşmenin sağlanması dışında …” ifadesidir. Bu ifadeye göre çerezlerin 

kullanımı için ilgili hükmün öngördüğü şartlar, çerez ve diğer benzer teknolojilerin 

kullanım alanının haberleşmenin sağlanması dışında bir alan olması gereklidir. 

Dolayısıyla örneğin üçüncü taraf reklam çerezleri haberleşmenin sağlanması 

kapsamında yer almadığı için EHK m. 51/3 hükmü kapsamına girecektir. Bununla 

birlikte, elektronik haberleşme şebekelerinin haberleşmenin sağlanması amacıyla çerez 

kullanımları bu hüküm kapsamına girmeyecektir. Dolayısıyla bu amaçla kullanılacak 

çerezler için hükümde bahsedilen yükümlülükler de geçerli olmayacaktır. Ancak madde 

kapsamına girmemesi, kişisel veri niteliğindeki çerezler bakımından elektronik 

haberleşme şebekelerini veri sorumlusu olmaktan kurtarmayacaktır. Zira bu kişilerin 

çerez faaliyeti hâlâ KVKK kapsamında kişisel verilerin işlenmesi teşkil etmektedir. 

EHK m. 51/3 kapsamına girmeseler bile bu kişilerin açık rıza almaktan muaf olarak 

serbestçe çerez kullanabileceklerini düşünmek hem KVKK’ya hem de kişisel verilerin 

korunması hukuku genel ilkelerine aykırılık teşkil edeceği için yerinde olmayacaktır. 

Dolayısıyla elektronik haberleşme şebekelerinin haberleşme amacıyla kişisel veri 

niteliği taşıyan çerez kullanımları, KVKK’da yer alan genel hükümler uyarınca 

değerlendirilecektir. 

İlgili hüküm, başta çerezler olmak üzere terminal cihazlara yerleştirilen takip 

teknolojileri için kullanıcıların aydınlatılmasını ve açık rızalarının alınmasını şart 

koşmuştur. Hükümde geçen “…açık ve kapsamlı bilgilendirilmeleri …” ifadesinden 

anlaşılması gereken, kanaatimizce KVKK kapsamında aydınlatma yükümlülüğü ile aynı 

olmalıdır. Zira bu ifadeden hemen önce geçen “… verilerin işlenmesi hakkında …” 

ifadesi, aydınlatmanın kişilerin verilerinin işlenmesi hakkında yapılmasını 

belirtmektedir. Dolayısıyla kullanıcıların bilgilendirilmesi, KVKK m. 10 uyarınca 

aydınlatma yükümlülüğüne girmelidir. Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken, 
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kullanıcıların anlayacağı şekilde açık ve olabildiğince sade bir dil kullanılmalıdır. 

Bununla birlikte, gereksiz ve karmaşıklığa yol açacak ifadelerden kaçınılmalıdır337. 

İlgili maddedeki aydınlatma yükümlülüğünün devamında, “… açık rızalarının 

alınması kaydıyla …” ifadesi yer almaktadır. Buradaki açık rıza da yine KVKK m. 5/1 

uyarınca açık rıza ile aynı niteliktedir. Zira kullanıcılar tarafından verilen açık rıza, yine 

verilerinin işlenmesi için açık rızadır. Verilerin işlenmesi için kullanılan teknolojinin 

farklı olması, açık rızanın niteliğini etkilemez.  

C. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 

KAPSAMINDA 

KVKK, Türk kişisel verilerin korunması hukukunun en temel düzenlemesidir. 

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel ilkeler ve genel hükümler bu kanunda yer 

almaktadır. Kanunlarda özel düzenleme bulunmadığı sürece kişisel verilerin işlenmesi 

bu kanuna uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Veri süjelerinin yükümlülükleri, hakları 

ve yetkileri de bu kanunda yer almaktadır. 

Yukarıda belirtildiği üzere, elektronik haberleşme şebekelerinin çerez 

kullanımları EHK’da hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme özel düzenleme niteliğinde 

olduğu için, uygulama bulduğu durumlarda KVKK’ya göre öncelikli uygulanır. Ancak 

ilgili kanun ve ilgili hüküm, elektronik haberleşme şebekelerinin haberleşme dışında 

çerez kullanımlarına ilişkindir. Dolayısıyla bunlar dışındaki çerez kullanımları EHK 

kapsamı dışında kalacağı için bu durumlarda da KVKK uygulanacaktır.  

Hukukumuzda çerez kullanımına ilişkin genel bir düzenleme bulunmadığı için 

kişisel veri niteliğindeki çerezler açısından KVKK uygulama alanı bulsa da kişisel veri 

niteliğinde olmayan çerezler için uygulama alanı bulacak bir kanun yoktur. Zaten bu tür 

                                                
337 Dülger, Kişisel Veri, s. 524 cd.; Çekin, s. 176 vd.; Özkan, s. 135 vd. Aydınlatma yükümlülüğünde 

uyulacak usul ve esaslar için bkz. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, RGT. 10/03/2018, Sa. 2018/30356 

(https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-5.htm, E.T. 12.06.2022). 
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çerezler kişiyi belirlenebilir niteliğine sahip olmadığı için mahremiyeti de tehdit 

etmezler. Dolayısıyla genellikle kullanıcılara internet sitesini kullanım kolaylığı sunan 

bu tür çerezler için yükümlülük getirmek, kişisel verilerin korunması hukukunun 

prensiplerine uygun olmayacaktır. 

EHK’daki özel hüküm gereğince çerezlerin işlenebilmesi için kullanıcıların 

verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirilmesi ve açık rızalarının alınması gerekse de 

bu hüküm kapsamına girmeyen durumlarda KVKK uygulanacağı için, bu durumlarda 

her zaman açık rıza alınmasına ihtiyaç olmayacaktır. KVKK uyarınca kişisel verilerin 

işlenmesi şartları KVKK m. 5’te düzenlenmiştir ve açık rıza bu şartlardan yalnızca 

biridir. KVKK m. 5/2’de öngörülen ve çalışmanın ilk bölümünde ifade edilen kişisel 

verilerin işlenme şartlarından birinin bulunması da EHK m. 51/3 kapsamına girmeyen 

çerez kullanımı için yeterli olacaktır. Üstelik, kanaatimizce KVKK m. 5/2’de öngörülen 

şartlardan bir tanesinin bulunması durumunda EHK m. 51/3 kapsamına girmeyen çerez 

kullanımı için bir daha açık rıza istenmesi hukuka uygun olmayacaktır. Yine çalışmanın 

ilk bölümünde bahsedildiği üzere, başkaca bir veri işleme şartı bulunması durumunda 

açık rıza istenmesi hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceği ve ilgili kişiyi yanılgıya 

düşüreceği için bu yönde bir eylemden kaçınılmalıdır. Zira açık rızasını açıklayan kişi, 

rızasını geri aldığında kişisel verilerinin işlenmesi için gerekli hukuki sebebin ortadan 

kalkacağı yanılgısına düşecek ve bu da KVKK m. 4/2/a hükmündeki “hukuka ve 

dürüstlük kurallarına uygun olma” ilkesine aykırı olacaktır. Kurul, verdiği Amazon 

kararında da bu hususu belirtmiş ve Amazon’un bu yönde uygulamasını hukuka aykırı 

bulmuştur338. 

Kısaca, EHK’da elektronik haberleşme şebekelerinin haberleşmeyle ilgili 

olmayan çerez kullanımına ilişkin özel bir düzenleme olsa da bu düzenleme çok sınırlı 

                                                
338 Kurul, Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi Karar Özeti, Karar No. 2020/173, 

Karar T. 27.02.2020 (https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6739/2020-173, E.T. 01.06.2022). 
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bir alandaki çerez kullanımını kapsamaktadır. Dolayısıyla genel düzenleme niteliğinde 

olan KVKK, bu kapsam dışındaki çerez kullanımlarında uygulama alanı bulacaktır. 

Kişisel verilerin işlenme şartlarından yalnızca birini oluşturan açık rıza ise tek işleme 

sebebi olmayacak ve dolayısıyla her durumda açık rızanın alınması zorunlu 

olmayacaktır. KVKK m. 5/2’de belirtilen diğer işleme şartlarının bulunması durumunda 

açık rızaya başvurulmaksızın kişisel veri niteliği taşıyan çerezler kullanıcıların terminal 

cihazlarına yerleştirilebilmelidir. Eğer çerez kişisel veri niteliği taşımıyorsa bu durumda 

herhangi bir işleme sebebi olması da gerekmeyecektir. 

D. ÇEREZ UYGULAMALARI HAKKINDA REHBER 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, çerez teknolojisi aracılığıyla KVKK’ya 

uyumlu olarak kişisel verilerin işlenmesinde tavsiye niteliğinde bir rehber çıkarmıştır. 

İlk olarak 13 Ocak 2022 tarihinde yayımladığı “Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber 

Taslağı”nı339 vatandaşların önerilerine açmıştır. Yapılan değerlendirmeler ve eleştiriler 

sonucu, 20 Haziran 2022 tarihinde Kurum, rehberin son halini internet sitesinde 

yayımlamıştır340. 

Bu rehber, çerez uygulamalarında KVKK’ya uyumluluk için öneri niteliğinde 

olup çerez kullanıcılara yol göstermeyi amaçlamaktadır. Rehberin herhangi bir 

bağlayıcılığı olmasa da Kurumun tavsiyeleri KVKK’ya uyumlu çerez kullanımı 

sağlamak olduğu için veri sorumlularının bu rehberi dikkate almaları yerinde olacaktır. 

Rehberde yer alan “Amaç” başlığı uyarınca veri sorumlularının doğru hukuki sebebi 

belirleyerek buna uygun veri işlemeleri ve açık rıza alırken hukuka uygun 

uygulamalarda bulunmaları amaçlanmaktadır341.  

                                                
339 Metnin taslak hâli için bkz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber 

Taslağı, 11 Ocak 2022 (https://www.verisistem.com/tr/kvkk-kanunu-mevzuatlari/diger-

yayimlar/378-cerez-uygulamalari-hakkinda-rehber-taslagi, E.T. 14.07.2022). 

340 Metin için bkz. Kurum, Çerez Rehberi, 20 Haziran 2022 

(https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7353/Cerez-Uygulamalari-Hakkinda-Rehber, E.T. 14.07.2022). 

341 Kurum, Çerez Rehberi, s. 7. 
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Rehberde dikkat çeken bir nokta, rehberin kapsamıdır. Rehber, adından da 

anlaşılacağı üzere yalnızca “çerez” uygulamalarını konu almaktadır. “Kapsam” başlığı 

altında yer alan ifadeye göre bu rehber, “[p]iksel, kullanıcı parmak izleri, local storage, 

beacon” vb. teknolojiler hakkında tavsiyeler içermemektedir. Rehberin belirlediği 

kapsam her ne kadar adıyla da tutarlı olsa da özellikle web beacon342 gibi, çerezlere 

göre mahremiyeti daha ciddi şekilde tehdit eden teknolojilerin de bu rehbere dahil 

edilmesi ya da bu teknolojiler hakkında uygulamaya yönelik ayrı bir rehber 

yayımlanması, kişisel verilerin korunması açısından hiç şüphesiz fayda sağlardı. Ancak 

günümüzde web beacon gibi diğer takip teknolojilerine ilişkin özel bir düzenleme ya da 

en azından uygulama rehberi çalışması eksikliğini sürdürmektedir.  

Bu rehberde rehberin amacı ve kapsamı, çerez türleri ve KVKK ile EHK 

arasındaki ilişkiden bahsedildikten sonra çerezlere ilişkin kurallara yer verilmiştir. 

Kurallarda ilk olarak “Kriter A” ve “Kriter B” ayrımı yapılmıştır. Buna göre eğer 

çerezler elektronik haberleşme şebekeleri aracılığıyla iletişimin sağlanması amacıyla 

kullanılıyorsa Kriter A, çerez kullanımının abone ya da kullanıcının açıkça talep ettiği 

hizmet için kesinlikle gerekli olması durumunda Kriter B söz konusu olmaktadır343. 

Rehberde daha sonra, KVKK kapsamında çerezler bakımından veri işleme şartları ifade 

edilmiştir.  

Rehberin devamında ise açık rıza dışında çerez kullanım senaryoları örnekler 

yoluyla açıklanmıştır. Bu başlık altında kullanıcı girdili çerezler, kimlik doğrulama 

çerezleri, kullanıcı merkezli güvenlik çerezleri, multimedya oynatıcısı oturum çerezleri, 

kullanıcı ara yüzünü kişiselleştirme çerezleri, sosyal eklenti içerik paylaşımı (beğen, 

paylaş ve yorum yap) çerezleri, açık rıza yönetim platformu için kullanılançerezler, 

                                                
342 Web beacon (web işaretçisi, web böceği), e-posta iletisi ya da internet sayfasını kimin okuduğunu 

takip edebilmek için tasarlanmış olan ve e-posta iletisi ya da internet sayfasına konulan bir grafiktir. 

Bu grafik, 1x1 piksel ve renksiz olduğu için kullanıcı tarafından görünmez. Bkz. Ensari, s. 41. Bu 

teknoloji de çerezler dışında aktif izleme aracı olarak kullanılan bir başka seçenektir. 

343 Kurum, Çerez Rehberi, s. 15. 
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birinci taraf analitik çerezler ve internet sitesinin güvenliği için kullanılançerezler örnek 

olarak sayılmıştır344. Daha sonraki başlıkta ise açık rıza dahilinde kullanılan çerezlere 

örnek verilmiştir. Bu senaryolara ise örnek olarak sosyal eklenti takip çerezleri ve 

çerezlerin ekonomik açıdan bu kadar önemli olmasını sağlayan alanlardan olan 

çevrimiçi davranışsal reklamcılık çerezleri sayılmıştır. Bir sonraki başlık ise hukuka 

uygun şekilde alınması açık rızanın unsurlarıdır. Bu unsurlar; belirli olma, 

bilgilendirmeye dayalı olma ve özgür iradeyle açıklanmış olmadır345. Açık rıza ile ilgili 

detaylı bilgi, ilk bölümde verilmiş olduğu için burada yalnızca o başlığa atıf yapmakla 

yetineceğiz. 

Rehberin sonraki başlıkları ise yurtdışına aktarımdan ve aydınlatma 

yükümlülüğünden bahsetmektedir. Bunlardan sonra ise Amazon kararı örneği üzerinden 

çerezler için çıkarımlar yapılmıştır346. Rehberin son kısmında bulunan iyi ve kötü 

uygulama örnekleri de veri sorumluları için yol gösterici olacaktır. Zira Kurum, kendi 

yorumu ile çerez kullanımı için istediği ve istemediği unsurları bu rehberde açıkça ifade 

etmiştir. 

                                                
344 Kurum, Çerez Rehberi, s. 18 vd. 

345 Bu unsurlar KVKK anlamında açık rıza unsurlarından farklılık göstermemektedir. Zira açık rızanın 

niteliği de farklı değildir. 

346 Kurum, Çerez Rehberi, s. 15. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÇEREZ UYGULAMALARINDA HUKUKA AYKIRILIK VE 

BAŞVURU YOLLARI 

I. ÇEREZ UYGULAMALARINDA HUKUKA AYKIRILIK 

A. AÇIK RIZAYA DAYALI ÇEREZ KULLANIMLARINDA 

Açık rıza, kişisel verilerin işlenmesine dayanak oluşturan önemli bir veri işleme 

şartıdır347. Zira açık rıza, ilgili kişinin kişisel verilerinin geleceğini belirlemek için 

önemli bir araçtır348. Günümüzde birçok internet sitesine girildiğinde kullanıcıların 

karşısına çerez izin ana başlıkları (banner) çıkmaktadır. Bu ana başlıklardan hukuka 

uygun olanlarda genellikle “kabul et”, “reddet” ve “seçenekler” sekmeleri 

bulunmaktadır. “Seçenekler” sekmesinden ise isteğe bağlı olarak çerez türlerinden 

(işlevsel çerezler, reklam çerezleri vb.) hangilerine onay verilip verilmeyeceği 

işaretlenebilmektedir. 

İdeal çerez izni yukarıda açıklandığı şekilde olsa da karşılaşılan durum her 

zaman aynı şekilde olmayabilir. Bazı durumlarda kullanıcılara “reddet” seçeneği 

sunulmadığı gibi, bazı durumlarda çerezleri reddetme imkânı kabul etme imkânı kadar 

kolay olmayabilir. Bunlarla birlikte, ilgili internet sitesi günümüzde artık hukuka aykırı 

olarak kabul edilen “opt-out” sistemini kullandığı için alınan rıza geçerli olmayabilir. 

Ayrıca kişi “kabul et” seçeneğine tıklasa bile çerez kullanım şartları şeffaf değilse veya 

çok uzunsa ya da aydınlatma metni birçok köprü (hyperlink) ile sitenin derinlerine 

                                                
347 Küzeci, s. 264. 

348 Bergkamp/Dhont, s. 78. 
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gömüldüyse yine alınan açık rıza geçerli olmayabilir349. Son olarak, açık rıza 

verilmemesine rağmen internet sitesi adeta açık rıza almışçasına çerezleri yerleştirmeye 

devam edebilir. Bu senaryoların her biri hukuka aykırı olup bu uygulamaları 

gerçekleştirenlerin hukuki yaptırımla karşılaşmaları kaçınılmazdır. 

1. Açık Rızanın Hiç Alınmaması 

Özellikle GDPR’ın kabulü ve Planet 49 kararından350 sonra AB vatandaşlarına 

hizmet vermekte olan internet sitelerinin birçoğu çerez uygulamalarını değiştirmeye 

başladı. Bu doğrultuda internet siteleri, olası bir yaptırımla karşılaşmamak adına 

çerezler konusunda AB kriterlerini sağlama yoluna gitti. Ülkemizde hizmet veren 

internet siteleri de KVKK’nın kabulü ve Kurulun verdiği kararlar neticesinde eskiye 

göre çerez konusunda daha dikkatli davranmaya başladı. Buna karşılık, çerez 

uygulamaları hâlâ hukuka aykırı olan bazı internet siteleri bulunmaktadır. Bu internet 

sitelerinin bazılarında çerez izin ana başlığı hiç bulunmayabilir. Bazı internet siteleri ise 

çerezlerin kabul edilip edilmemesine dikkat edilmeksizin yahut kullanıcının beyanı 

beklenmeksizin çerezleri kullanıcıların cihazlarına yerleştirebilmektedir. 

Örneğin bir internet sitesinde çerez izin ana başlığı geldiğinde henüz kabul veya 

ret seçeneği işaretlenmemesine rağmen yirmi çerez kullanımdadır. Daha sonra “tümünü 

reddet” seçeneğine tıklanmasına rağmen mevcut kullanılan çerez sayısı düşmemekte, 

aksine yirmi üçe çıkmaktadır. İlgili internet sitesindeki çerez sayıları aşağıdaki gibidir: 

                                                
349 Kuner, s. 68. 

350 ABAD, Case C-673/17, Planet49 GmbH v Bundesverband der Verbraucherzentralen und 

Verbraucherverbände—Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., Opinion of Advocate General, 

Karar T. 

21.03.2019(https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212023&pageIndex=0

&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2113002, E.T. 13.09.2022). 
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Şekil 2 İnternet sitesine ilk girişte çerezlerle ilgili bir eylem gerçekleştirilmediğinde kullanılan çerez sayısı yirmi 

 

Şekil 3 Çerezler hakkında "tümünü reddet" seçeneğine tıklandıktan sonra kullanılan çerez sayısı yirmi üç 

Bu örnekte görüldüğü gibi, ana başlıkta çıkan “tümünü reddet” seçeneğine 

tıklanması her zaman çerez kullanımını engellemek için yeterli olmamaktadır. Bu tür 

durumlarda açık rıza hiç alınmamasına rağmen çerezler kullanıcıların cihazlarına 

yerleştirmektedir. Bu da hiç şüphesiz hukuka aykırılık teşkil edecektir. 
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2. Açık Rızanın Geçersizliği 

Birçok internet sitesinde çerez kullanımına ilişkin açık rıza istense de her zaman 

verilen açık rıza geçerli olmayabilir. Açık rızanın; belirli olma, bilgilendirmeye dayalı 

olma ya da özgür irade ile verilme şartlarından herhangi birinin bulunmaması 

durumunda açık rıza geçersizdir351. Bunlar dışında açık rıza çocuk tarafından da 

verilmiş olabilir. 

Örneğin bir internet sitesinde açık rıza istenirken rıza metninden ne için açık rıza 

istendiği anlaşılmıyorsa belirli olma şartı gerçekleşmemiştir352. Bundan başka, eğer veri 

sorumlusu aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmediyse ve yalnızca kullanıcının açık 

rızasını istiyorsa bu durumda da bilgilendirmeye dayalı olma şartı sağlanmamış olur353. 

Rızanın özgür irade ile alınması ise rızanın geçerliliğinde yoğunlukla tartışılan şarttır. 

“Opt-out” sisteminin benimsenmesi, çerez duvarları, rıza yorgunluğuna yol açan 

uygulamalar, “çerezleri reddet” seçeneğinin bulunmaması ya da daha genel ifadeyle 

çerezleri reddetmenin en az kabul etmek kadar kolay olmaması durumlarında özgür 

iradeden söz edilemeyeceği için açık rızanın geçerliliğinden de söz edilemez354.  

Açık rıza, kişisel verilerin işlenmesinden önce alınması gerektiği için çerez 

yerleştirildikten sonra alınacak açık rıza da geçerli olmayacaktır. Yine çerez 

duvarlarının355 bulunması ve internet sitesinin verdiği hizmetleri açık rıza şartına 

bağlaması durumunda kullanıcı kendisini açık rıza verme mecburiyetinde hissedeceği 

için özgür irade ortadan kalkmış olabilir. 

                                                
351 Çekin, s. 83; Dülger, Kişisel Veri, s. 224 vd.; Küzeci, s. 265 vd. 

352 Kuner, s. 68; Küzeci, s. 270. 

353 Küzeci, s. 268; Dülger, Kişisel Veri, s. 225 vd. 

354 Kuner, s. 68. 

355 Çerez duvarları, kullanıcının çerezlere izin vermediği takdirde ilgili internet sitesini kullanmaya 

devam edememesine yol açan ve çerezlerin hepsine tek seferde onay vermeye zorlayan bir 

uygulamadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Aksoy/Halıcıoğlu, s. 73 vd.; Kurum, Çerez Rehberi, s. 32. 
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Son olarak, ilgili kişinin çocuk olması durumunda da açık rızanın özgür iradeyle 

alınmaması riski ortaya çıkmaktadır356. Çocuğun rızası, GDPR’da yer alsa da KVKK’da 

düzenlenmemiştir. GDPR gerekçe 38 uyarınca çocukların kişisel verileri yetişkinlere 

göre daha özel önlemlerle korunmalı, GDPR gerekçe 38 uyarınca çocukların verileri 

işlenirken çocukların anlayabileceği kadar açık ve sade bir dil kullanılmalıdır. GDPR’da 

yer alan bu ilkelere, bizim hukukumuzda da çocuğun açık rızası alınırken dikkat 

edilmelidir. Aksi takdirde açık rıza alınırken çocuğun özgür iradesinden söz 

edilemeyecek, bu da açık rızanın geçersizliği tehlikesini doğuracaktır. Bu tehlikeden 

kaçınmak için veri sorumlularının dikkat etmesi gereken hususları konu alan bir belge 

yayımlanmıştır. Kurumun yayımladığı “Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması” adlı 

belgede ürün ve hizmet geliştirenlerin dikkat etmesi gereken hususlar ifade edilmiştir. 

Bu metne göre kısaca, çocuğun verilerinin en az seviyede işlenmesi, çocuklara özel ve 

yaş gruplarına uygun aydınlatma metinleri ve çocuğun yaşını doğrulayacak sistemlerin 

kurulması tavsiye edilmiştir357. Bu hususlara dikkat edilmediği takdirde çocuğun özgür 

iradesinin bulunmaması riski dolayısıyla açık rızanın da geçersizliği söz konusu 

olabilecektir. 

3. Açık Rızanın Sonradan Geri Alınması 

Açık rıza hukuka uygun olarak verilmiş olsa da ilgili kişi daha sonra açık rızasını 

geri almak isteyebilir. Bu durumda açık rıza sebebine dayanılarak yerleştirilen 

çerezlerin hukuki dayanakları da ortadan kalkacağı için açık rıza geri alındıktan sonra 

çerez kullanımına devam edilemez. 

Açık rızanın geri alınması, KVKK’da ve Veri Koruma Direktifi’nde 

düzenlenmemiş olsa da GDPR’da rızanın geri alınmasına ilişkin hüküm yer almaktadır. 

                                                
356 Dülger, Kişisel Veri, s. 231 vd. 

357 Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması 

(https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/db0b3f30-c636-4fcb-930a-

bf8f2e524de8.pdf, E.T. 15.08.2022). 
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GDPR m. 7/3 uyarınca ilgili kişi, her zaman rızasını geri alabilir. Ayrıca rızanın geri 

alınması, ileriye yönelik bir işlem olduğu için önceki işlemleri değil, geleceğe yönelik 

veri işlenmesini etkiler358. İlgili hükmün son cümlesi uyarınca da rızanın geri alınması, 

verilmesi kadar kolay olması gerekmektedir. Ancak GDPR, rıza verme ile geri almanın 

her zaman aynı eylemle yapılma zorunluluğu olduğunu söylememektedir359. Açık 

rızanın geri alınmasına ilişkin GDPR hükümleri, A29WP’nin mevcut yorumunun 

kodifikasyonudur360. 

Bir başka hukuki sebep varken açık rıza alınması durumunda ne olacağı 

tartışmalıdır. Dolayısıyla bu ihtimalde açık rızanın geri alınması sonucunda ne olacağı 

da tartışmalı hâle gelmektedir. Kurulun da kabul ettiği görüşe göre bir başka hukuki 

sebep varken açık rıza alınması hakkın kötüye kullanılması yaratacağı için bu 

uygulamadan kaçınılmalıdır361. Zira açık rızasını alan ilgili kişi, veri işlemenin de 

duracağı yanılgısına düşecek fakat diğer hukuki sebebin varlığı dolayısıyla veri işleme 

faaliyetine devam edilebilecektir362. Bu görüşün kabulü hâlinde zaten başka bir hukuki 

sebebin varlığı açık rıza alınmasına engel olacaktır. Açık rızaya ilişkin böyle bir hüküm 

varsa da bu hüküm genel işlem şartları çerçevesinde yazılmamış sayılacaktır363. 

Dolayısıyla açık rızanın geri alınması da gündeme gelmeyecektir. Diğer görüşe göre ise 

açık rıza ile diğer hukuki sebepler arasında hiyerarşi olmadığı için açık rıza da dâhil 

istenilen hukuki sebebe dayalı veri işlemesi yapılabilir. Ancak bu durumda açık rıza geri 

alınırsa artık başka bir hukuki sebebe dayanmak mümkün olmayacaktır364. Bu görüşün 

                                                
358 Keser, s. 1201; Kurum, Açık Rıza Alırken Dikkat Edilecek Hususlar.  

359 A29WP, Guidelines on Consent, s. 21. 

360 A29WP, Guidelines on Consent, s. 21. 

361 Kurul, Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi Karar Özeti, K. 2020/173, T. 

27.02.2020 (https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6739/2020-173, E.T. 15.09.2022); Kurum, İşlenme 

Şartları, s. 2-3. 

362 Küzeci, s. 395; Kurul, Karar Özeti, K. 2019/206, T. 08.07.2019 

(https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6709/2019-206, E.T. 15.09.2022) 

363 Auer-Reinsdorff/Conrad, s. 1658, 1662 vd. 

364 Çekin, s. 103. 
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kabulü durumunda ise başka bir sebep olsa dahi açık rızanın geri alınması yine aynı 

sonuçları doğuracaktır. İkinci bölümde belirttiğimiz sebepler dolayısıyla ilk görüşü daha 

yerinde bulduğumuz için bu görüşe bağlı sonuçların kabul edilmesi de daha yerinde 

olacaktır. 

KVKK’da açık rızanın geri alınmasına ilişkin hüküm bulunmasa da Kurumun 

internet sitesinde yer alan rehbere göre de açık rıza her zaman geri alınabilir. Kurum, 

ilgili kişinin bu hakkını, açık rıza vermenin kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak oluşuyla 

açıklamıştır365. Rehbere göre geri alma, veri sorumlusuna ulaştığı anda hüküm ve 

sonuçlarını doğurur. Yine rehber de açık rızanın geri alınmasının ileriye yönelik sonuç 

doğurduğunu ve dolayısıyla geri almanın ilerideki veri işlemelerini durduracağını ifade 

etmiştir366. 

Açık rızanın geri alınması, geçmişte yapılan veri işlemelerini hukuka aykırı hâle 

getirmez367. Buna karşılık, veri sorumlusu geri almadan sonra veri işlemeyi 

durdurmalıdır. Geri almanın hüküm ve sonuçlarını doğurduğu an ise, veri sorumlusunun 

geri almayı öğrendiği zamandır368. 

B. DİĞER SEBEPLERE DAYALI ÇEREZ KULLANIMLARINDA 

İkinci bölümde ifade edildiği üzere, EHK m. 51/3 kapsamına girmeyen çerez 

kullanımları için açık rıza olmazsa olmaz veri işleme sebebi değildi. Açık rızadan başka 

diğer veri işleme şartlarına dayalı çerez kullanımları da gerçekleştirilebilmekteydi. Bu 

başlık altında açık rıza dışındaki sebeplere dayalı çerez kullanımında ortaya çıkabilecek 

hukuka aykırılık durumları incelenecektir. 

                                                
365 Kurum, Açık Rıza Alırken Dikkat Edilecek Hususlar. 

366 Kurum, Açık Rıza Alırken Dikkat Edilecek Hususlar. 

367 Özkan, s. 126. 

368 Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Data Protection in Turkey, s. 14 

(https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/5c02cb3c-7cc0-4fb0-b0a7-

85cb90899df8.pdf, E.T. 16.07.2022). 
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1. İşleme Şartının Hiç Gerçekleşmemesi 

EHK m. 51/3 kapsamına girmemek şartıyla KVKK m. 5/2’de belirtilen veri 

işleme şartlarından birinin varlığı durumunda açık rıza alınmasına gerek yoktur. Ancak 

bu şartlardan biri olmamasına rağmen varmışçasına çerez kullanımı, şüphesiz hukuka 

aykırı olacaktır. 

KVKK m. 5/2’de yer alan durumlar ortaya çıkmadığında veri sorumlusu, 

işlenecek verinin niteliğine göre KVKK m. 5/1 ya da m. 6 uyarınca açık rıza almalıdır. 

Buna karşılık, bu durumda eğer veri sorumlusu açık rıza da almaksızın çerez 

kullanımına devam ederse bu açıkça hukuka aykırılık teşkil edecektir. Örneğin çerez 

kullanımının KVKK m. 5/2/c uyarınca sözleşmenin kurulması ya da ifası için doğrudan 

doğruya gerekli olmamasına karşılık veri sorumlusu çerez kullanımına hukuki dayanak 

olarak m. 5/2/c hükmünü gösterirse bu çerez kullanımı hukuka aykırı olacaktır369. 

2. Sebebin Daha Sonra Ortadan Kalkması 

Çerez kullanımı sırasında KVKK m. 5/2’de yer alan sebeplerden biri bulunsa da 

daha sonra bu sebep ortadan kalkmış olabilir. Bu durumda veri sorumlusunun çerez 

kullanımını durdurması gereklidir. Dolayısıyla sebebin kalktığı andan itibaren 

yerleştirilen çerezlerle elde edilen kişisel veriler hukuka aykırı olur. Veri sorumlusu 

eğer veri işlemeye devam etmek istiyorsa m. 5/2’de yer alan diğer sebeplerden birine ya 

da ilgili kişinin açık rızasına başvurmalıdır. Ancak herhangi bir sebep bulunmasına 

rağmen açık rızaya başvurmak, Kurum görüşleri ve Kurul kararları uyarınca hakkın 

kötüye kullanılması teşkil edeceği için hukuka aykırıdır370. 

                                                
369 Dülger, Kişisel Veri, s. 385 vd. 

370 Kurul, Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi Karar Özeti, Karar No. 2020/173, 

Karar T. 27.02.2020 (https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6739/2020-173, E.T. 16.07.2022); Kurul, 

“Hizmetin Açık Rıza Şartına Bağlanması” başlıklı karar özeti 

(https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5412/Acik-Rizanin-Hizmet-Sartina-Baglanmasi, E.T. 16.07.2022); 

Kurum, İşlenme Şartları, s. 2-3; Küzeci, s. 395. 
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Açık rıza dışında bir hukuki sebep bulunmasına rağmen açık rıza alınmışsa ve 

daha sonra hukuki sebep ortadan kalkmışsa durumun ne olacağı tartışmalıdır. Kurulun 

da benimsediği hemen yukarıda açıklanan görüşe göre başka sebep bulunurken açık rıza 

alınması hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olup hukuka aykırı olacağı için bu açık 

rıza geçersizdir371. Dolayısıyla veri işleme açık rızaya dayalı değil de diğer hukuki 

sebebe dayalı yapılabilir. Bu görüşün kabulü durumunda ise hukuki sebep ortadan 

kalkarsa veri işleme için de hukuki dayanak ortadan kalkacağı için veri işlemenin 

durdurulması gerekir. Diğer görüşe göre ise açık rıza ile diğer hukuki sebepler arasında 

bir hiyerarşi olmadığı için veri sorumlusu, veri işleme faaliyetini istediği hukuki sebebe 

dayandırabilir. Dolayısıyla bir başka sebep bulunurken açık rıza yoluna da 

başvurulabilir. Ancak açık rıza geri alındığında diğer hukuki sebebe dayalı veri işleme 

faaliyetine devam edilemez372. Bu görüş kabul edildiğinde ise açık rıza alındığında 

zaten diğer hukuki sebebin önemi kalmayacağı için sebebin ortadan kalkmasının da bir 

önemi kalmayacaktır. İkinci bölümde açıkladığımız sebeplerle ilk görüşün 

benimsenmesini daha uygun bulduğumuz için ilk görüşe bağlı sonuçların gerçekleşmesi 

kanaatimizce yerinde olacaktır. 

II. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

Kişisel verilerin korunması hukukunda ilgili kişinin hakları, KVKK m. 11 

hükmünde düzenlenmiştir. Bu hüküm kişisel verilerin korunmasına yönelik genel 

kanunda yer alan genel bir düzenleme olduğu için çerezler hakkında da uygun düştüğü 

ölçüde uygulanır. Zira çerez kullanımı durumunda ilgili kişinin haklarına yönelik özel 

bir düzenleme mevcut değildir. Dolayısıyla kişisel veri niteliği taşıyan çerez 

kullanımlarında KVKK m. 11, terminal cihazına çerez yerleştirilen ilgili kişiler 

açısından yürürlük alanı bulur. 

                                                
371 Bkz. Küzeci, s. 395. 

372 Çekin, s. 103. 
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İlgili düzenlemeye göre öncelikle ilgili kişinin, kendisiyle ilgili kişisel verilerin 

işlenip işlenmediğini öğrenme ve eğer işlendiyse buna ilişkin bilgi talep etme hakkı 

vardır (KVKK m. 11/1/a-b). Dolayısıyla ilgili kişi, cihazına kişisel veri niteliği taşıyan 

çerezlerin yerleştirilip yerleştirilmediğini ve bu çerezlerle hangi verilerinin işlendiğini 

öğrenme hakkına sahiptir. Böyle bir talebe karşılık veri sorumlusu, başvuran ilgili 

kişinin hangi verilerinin işlendiğini bulabilecek donanıma sahip olmalıdır373. İlgili 

kişinin bir diğer hakkı ise kişisel verilerinin işlenme amacını ve amaca bağlı kalıp 

kalınmadığını öğrenmedir (KVKK m. 11/1/c). Bu hakka dayanarak ilgili kişi, çerezlerin 

hangi amaçla kullanıldığını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenebilecektir. Bu sayede ilgili kişi, bir aykırılık durumunda zamanında müdahale 

edilmesini sağlayabilecektir374. Zaten çerez için açık rıza alınırken sunulan 

bilgilendirme metninde çerezlerin hangi amaçla alındığı genellikle yer almaktadır. Buna 

karşılık, amaca uygun kullanılıp kullanılmadığının tespiti için çerez kullanımı 

faaliyetinden sonra ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurusu gerekecektir. Örneğin bir 

elektronik ticaret sitesinde alışveriş sepeti işlevinin sağlanması için kullanılan çerezler 

vasıtasıyla kişinin IP adresi, kan grubu gibi verilerinin de işlenmesi amaca uygun 

kullanım olmayacaktır. 

İlgili kişinin bir diğer hakkı ise “yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişileri bilme” hakkıdır (KVKK m. 11/1/ç). KVKK m. 8 verilerin 

yurt içine aktarımını, m. 9 ise yurt dışına aktarımını düzenlemektedir. Yurt içine 

aktarımda m. 5 ya da m. 6’daki sebeplerden herhangi birine dayanılabilirken, yurt dışına 

aktarımda ilgili kişinin açık rızasının alınması şarttır. İlgili kişi, kişisel verileri eksik ya 

da yanlış işlenmişse bu yanlışlığın düzeltilmesini de isteyebilir (KVKK m. 11/1/d). 

Ayrıca m. 7 uyarınca kişisel verilerinin silinmesini ya da yok edilmesini de isteyebilir 

                                                
373 Ayözger Öngün, s. 206. 

374 Ayözger Öngün, s. 207. 
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(KVKK m. 11/1/e). Bunun için m. 7’deki şartların gerçekleşmesi gerekir. Bu hak ile 

ilgili kişi, çerezlerle toplanan verilerinin veri sorumlusunca silinmesini isteyebilecektir. 

Bu durumda veri sorumlusu Anon. Yön. uyarınca çerezlerle topladığı verileri silme ya 

da yok etme işlemini gerçekleştirmelidir. KVKK m. 11/1/f uyarınca ise ilgili kişinin, 

aynı fıkranın “(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme” hakkı bulunmaktadır. Bu hak, önceki 

iki hakkın tamamlayıcısı niteliğindedir. Zira bu hak olmasaydı, ilgili kişinin aktarılan 

kişisel verileri üzerinde bir tasarruf yetkisi kalmayacak ve bu da hak kayıplarına yol 

açacaktı. 

İlgili kişinin, “[i]şlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla 

analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz 

etme” hakkı da mevcuttur (KVKK m. 11/1/g). Bu hükme göre ilgili kişinin bu hakkını 

kullanabilmesi için iki şartın varlığı gereklidir. Bunlar, kişisel verilerin yalnızca 

otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmiş olması ve bu analizin doğurduğu sonucun 

ilgili kişinin aleyhine olmasıdır375. Son olarak, ilgili kişinin kişisel verileri kanuna aykırı 

olarak işlenirse ve bu yüzden ilgili kişi bir zarara uğrarsa bu zararın giderilmesini 

isteyebilir (KVKK m. 11/1/ğ). İlgili kişi, hukuka aykırı veri işlenmesi dolayısıyla bir 

zarara uğrarsa öncelikle bunu doğrudan veri sorumlusundan isteyebilir. Veri sorumlusu 

ilgili kişinin talebini karşılamazsa o zaman ilgili kişinin Kurula şikâyet etme imkânı 

doğar. Veri sorumlusuna ve Kurula başvurudan ayrı olarak ilgili kişinin zarara uğraması 

dolayısıyla genel hükümlere göre mahkemeye başvurup tazminat isteme hakkı da 

bulunmaktadır. 

                                                
375 Ayözger Öngün, s. 213. 
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III. HUKUKA AYKIRILIK DURUMUNDA BAŞVURU YOLLARI 

A. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU 

İlgili kişinin, KVKK m. 11’de yer alan haklarını kullanabilmesi için ilk 

başvurabileceği kişi veri sorumlusudur. Veri sorumlusuna başvurmadan Kurula başvuru 

yapılamaz. Bu kural ile Kanunun, her konuda doğrudan Kurula başvuru yolunu 

kapatarak Kurul üzerinde oluşabilecek gereksiz iş yükünü azaltmayı amaçladığı 

söylenebilir.  

Veri sorumlusuna başvuru, KVKK m. 13’te düzenlenmiştir. Buna göre ilgili kişi, 

yazılı ya da Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna başvuru yapabilir 

(m. 13/1). Bu talebi veri sorumlusu, işlemin ayrı bir maliyet gerektirmemesi durumunda 

otuz gün içerisinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırmalıdır. Ayrı maliyet gerekmesi 

durumunda da Kurulun belirlediği tarifedeki ücret ilgili kişiye yansıtılır (m. 13/2). Veri 

sorumlusu, ilgili kişinin başvurusuna yazılı ya da elektronik ortamda cevabını bildirir. 

Veri sorumlusu, ilgili kişinin talebini kabul etmezse, ret cevabının gerekçesini de 

açıklamalıdır. Son olarak, eğer ilgili kişinin başvurusunun ayrıca bir maliyeti 

bulunuyorsa ve ilgili kişinin talebi haklı bulunursa bu ücret ilgili kişiye iade edilir (m. 

13/3). 

B. KURULA ŞİKÂYET 

İlgili kişinin Kurula şikâyet yolu, KVKK m. 14’te düzenlenmiştir. İlgili kişi, 

KVKK m. 11’deki haklarını kullanmak adına veri sorumlusuna başvurduktan sonra 

Kurula şikâyet yoluna gidebilecektir.  

Kurula, yalnıza uğranılan zararın veri sorumlusunca karşılanması için değil, m. 

11’de yer alan diğer hakların kullanılabilmesi için de başvurulabilir. Bu doğrultuda 

örneğin ilgili kişi, üçüncü taraf çerezleri vasıtasıyla kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü 

kişileri öğrenmek istemiş ve bu talebine veri sorumlusu olumsuz ya da yetersiz cevap 
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vermiş ya da süresi içerisinde hiç cevap vermemişse, ilgili kişi bu talebinin veri 

sorumlusu tarafından yerine getirilmesi için Kurula şikâyet yoluna başvurabilir. İlgili 

kişinin, veri sorumlusunun cevabını öğrendikten itibaren otuz ve her halükârda başvuru 

tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Kurula şikâyette bulunması gerekir (KVKK m. 

14/1).  

Kurula şikâyetin ön koşulunu veri sorumlusuna başvuru oluşturduğu için ilgili 

kişinin doğrudan Kurula başvurması mümkün değildir (KVKK m. 14/2). Bununla 

birlikte, ilgili kişinin kişilik haklarının ihlal edilmesi durumunda genel hükümlere göre 

tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır (m. 14/3). Buna göre, ilgili kişi veri TMK 

hükümlerine göre dava açmak istediğinde sorumlusuna ya da Kurula başvuru şartı 

yoktur. 

Kurul, yapılan şikâyet üzerine m. 15’te yer alan usul ve esaslara göre inceleme 

yapar. Buna göre Kurul, verdiği kararı ilgililere tebliğ eder ve ilgililerin bu kararı tebliğ 

tarihinden itibaren gecikmeden ve en geç otuz gün içerisinde yerine getirmesi gerekir 

(m. 15/5). Eğer veri sorumlusu bu kararı zamanında yerine getirmezse veri sorumlusu 

hakkında m. 18 uyarınca idari para cezası verilir.  

C. MAHKEMEYE BAŞVURU 

İlgili kişinin, veri sorumlusuna başvuru ve Kurula şikâyet haklarından başka 

kişilik hakkının ihlal edilmesi durumunda genel hükümlere göre tazminat talep etme 

hakkı saklıdır (KVKK m. 14/3). Kurula başvuru için veri sorumlusuna başvuru ön şartı 

bulunsa da mahkemeye başvuru için böyle bir ön şart öngörülmemiştir. Dolayısıyla 

ilgili kişi, kişilik hakkı zedelendiğinde veri sorumlusuna ya da Kurula başvurmaksızın 

doğrudan mahkemeye başvurabilir. 

Her ne kadar mahkemeye başvuruda herhangi bir ön şart öngörülmemiş olsa da 

ilgili kişinin mahkemeye başvurmadan önce en azından veri sorumlusuna başvuru 
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yapması yerinde olacaktır. Zira veri sorumlusu, hukuka aykırı bir çerez kullanma 

faaliyetinde bulunmuş olsa da bunun farkında olmayabilir. Bu durumda ilgili kişi veri 

sorumlusuna başvurmaksızın doğrudan dava açarsa ve veri sorumlusu davanın ilk 

duruşmasında ilgili kişinin talep sonucunu kabul ederse HMK m. 312/2 uyarınca 

yargılama giderleri ilgili kişinin üzerinde kalır. 

IV. AÇILABİLİECEK ÖZEL HUKUK DAVALARI 

A. TAZMİNAT DAVASI 

1. Hukuki Sorumluluğun Kaynakları 

Kişisel verilerin işlenmesinden ve dolayısıyla çerez kullanımından kaynaklanan 

kişilik hakkı ihlalleri genel olarak üç sebepten kaynaklanabilir. Ortada geçerli bir 

sözleşme ilişkisi bulunuyorsa sözleşme ilişkisinden doğan sorumluluk, ortada geçerli bir 

sözleşme ya da sözleşme yapma hazırlığı yoksa haksız fiilden doğan sorumluluk ya da 

son olarak, dürüstlük kuralına dayanan sözleşme benzeri borç ilişkilerinden doğan 

sorumluluk söz konusu olabilir376. 

Sözleşme ilişkisinden doğan sorumluluktan bahsedilebilmesi için öncelikle 

ortada geçerli bir sözleşme olması gerekir377. Bu sözleşme, ilgili kişinin çerez 

kullanımına açık rıza vermesi durumunda kurulmuş sayılır. Ancak ilgili kişinin yalnızca 

açık rıza vermesi yeterli olmaz. Aynı zamanda veri sorumlusunun bu açık rızayı KVKK 

ve diğer kanunlara uygun olarak alması gereklidir. Örneğin aydınlatma metninin 

bulunmadığı durumlarda açık rızanın hukuka uygun olarak alındığı söylenemez. Yine 

“Çerezleri Reddet” seçeneğinin sunulmaması ya da çerezleri reddetmenin kabul etmeye 

göre daha zor olması açık rızanın özgür iradeyle verilmediğine işaret eder. Bu 

                                                
376 Ayözger Öngün, s. 229 vd. 

377 Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku, s. 815; Reisoğlu, Safa: Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. B., 

İstanbul 2014, s. 350; Çetiner, Bilgehan/Furrer, Andreas/Müller-Chen, Markus: Borçlar Hukuku 

Genel Hükümler, İstanbul 2021, s. 602. 
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durumlarda irade sakatlığı olduğu için alınan açık rıza geçersizdir ve çerez kullanımı 

için yapılan sözleşmenin hükmü kesin hükümsüzdür378. Zira birinci bölümde daha 

detaylı açıklandığı üzere, açık rızanın veri işlenmeden önce alınması gerekir ve 

sonradan onay verilmesi önceki veri işlemelerini hukuka uygun hâle getirmez. Eğer 

çerez kullanımına ilişkin sözleşme hükümsüzse borçlar hiç doğmaz ve dolayısıyla borca 

aykırılık da söz konusu olmaz379. Böyle bir durumda ifa edilen edimler de sebepsiz 

zenginleşme hükümlerine göre iade edilir380. 

Sözleşme ilişkisinden doğan sorumluluk için gerekli diğer şart, çerez 

kullanımının geçerli olarak kurulan sözleşmeye aykırılık teşkil etmesidir. Bu şartın 

varlığı için açık rıza hukuka uygun olarak alınsa da çerez kullanımının belirtilen amaca 

uygun gerçekleşmemesi ya da açık rızanın alındığı konunun dışında bir çerez 

kullanımının gerçekleşmesi gerekir. 

Çerez kullanımına izin verilmesi asli edim yükümlülüğü değil de yan edim 

yükümlülüğüyse ve çerez kullanımında sözleşmeye aykırılık varsa bu durumda 

sözleşmeye aykırılık dolayısıyla TBK m. 112 hükmüne değil, TMK m. 24 hükmüne 

dayanılarak tazminat talebinde bulunulur381. Buna karşılık, çerez kullanımının kabul 

edilmesi asli edim yükümlülüğü ise bu durumda TBK m. 112 uyarınca tazminat talep 

edilebilir. Facebook gibi internet siteleri, genel olarak kişilerin kişisel verilerinden ve 

bunları işleyerek ve aktararak reklam gelirlerinden kazanç sağlamaktadır. Çerezler ve 

diğer yollarla kişisel verileri işleme karşılığında kullanıcılara internet sitesinin 

kullanımını ücretsiz olarak sunmaktadır. Bu ilişkide çerez kullanımı, ilgili kişi ile 

Facebook arasındaki sözleşmede asli edim yükümlülüğü olarak kabul edilmelidir. 

                                                
378 Keser, s. 1201-1202. 

379 Eren, Borçlar Genel, s. 377; Tercier/Pichonnaz/Develioğlu, s. 156; Reisoğlu, s. 146; Serozan, Rona: 

Borçlar Hukuku Genel Bölüm – Üçüncü Cilt, 7. B., İstanbul 2017, s. 164; Çetiner/Furrer/Müller-

Chen, s. 179. 

380 Eren, Borçlar Genel, s. 378; Tercier/Pichonnaz/Develioğlu, s. 156; Reisoğlu, s. 146; Serozan, İfa 

Engelleri, s. 164;Çetiner/Furrer/Müller-Chen, s. 180. 

381 Özdemir, s. 97;Ayözger Öngün, s. 231. 



116 

Dolayısıyla bu örnekte Facebook’un sözleşmeye aykırı çerez kullanımı durumunda ilgili 

kişi TBK m. 112 uyarınca tazminat talebinde bulunabilir.  

İkinci olarak, çerez kullanımının temelinde herhangi bir hukuki işlem ya da 

dürüstlük kuralından kaynaklanan bir ilişki bulunmayabilir. Örneğin bir internet sitesi 

çerez kullandığı hâlde kişiye herhangi bir şekilde açık rıza verip vermeme seçeneği 

bırakmayabilir. Bununla birlikte, ilgili kişi açık rıza vermediği hâlde internet sitesi 

sahibi çerez kullanımına devam edebilir. Bu durumlarda ortada herhangi bir sözleşme 

bulunmadığı için haksız fiil ilişkisinden doğan sorumluluk söz konusu olur. Dolayısıyla 

ilgili kişi de hukuka aykırı çerez kullanımından dolayı zarara uğrarsa haksız fiil 

hükümlerine göre tazminat talep edebilir. Bunun için haksız fiilin bütün şartları, yani 

hukuka aykırı fiil, kusur, zarar ve illiyet bağı bulunmalıdır382. 

Çerez kullanımından doğan tazminat talebinin kaynağı, dürüstlük kuralına 

dayanan sözleşme benzeri borç ilişkileri de olabilir. Bu borç ilişkisi culpa in 

contrahendo olabilir. Veri sorumlusu ile ilgili kişi arasında, çerez kullanımına ilişkin bir 

sözleşme hazırlığı yapılmasına karşılık sözleşme hiç kurulmayabilir ya da geçersiz 

olabilir. Bu tür durumlarda ilgili kişi, çerez kullanımı dolayısıyla bir zarara uğrarsa 

tazminat talebini culpa in contrahendo sorumluluğuna dayanarak ileri sürebilir. Zira 

tarafların, sözleşme kurulmasa dahi sözleşme yapma hazırlıklarında karşı tarafın 

kişiliğine ya da malına gelebilecek zararlara karşı koruyucu önlemler almaya özen 

gösterme yükümlülüğü vardır383. Culpa in contrahendo sorumluluğundan kaynaklanan 

zararın temeline ilişkin haksız fiil görüşü384, sözleşmeye aykırılık görüşü385 ve karma 

                                                
382 Çetiner/Furrer/Müller-Chen, s. 311; Reisoğlu, s. 164; Kılıçoğlu,Borçlar Hukuku, s. 370 vd.; Antalya, 

Osman Gökhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler C. V/1,2, 2. B., İstanbul 2019, s. 61. 

383 Eren, Borçlar Genel, s. 1265; Oğuzman/Öz, s. 505; Reisoğlu, s. 345. 

384 Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku, s. 130-131; Tercier/Pichonnaz/Develioğlu, s. 201. 

385 Serozan, İfa Engelleri, s. 261; Eren, Borçlar Genel, s. 1268. 
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görüş386 olmak üzere genel olarak üç görüş mevcut olsa da kanaatimizce sözleşmeye 

aykırılık görüşü yerinde olduğu için bu tür durumlarda da sözleşmeye aykırılık 

hükümlerine göre zararın tazmini talep edilmelidir. Çalışmamız kapsamında bu 

görüşlerin açıklanması fazla detay olarak görüldüğü için yalnızca görüşlerin isimlerinin 

ifade edilmesiyle yetinilecektir. 

Sözleşmenin art etkisi gereğince, sözleşme sona ermiş olsa bile tarafların karşı 

tarafa dürüstlük kuralına aykırı şekilde zarar vermeme yükümlülüğü altında olur387. 

Çerez kullanımında da veri sorumlusunun, ilgili kişinin terminal cihazına yerleştirdiği 

çerezler vasıtasıyla topladığı kişisel verileri, sözleşme ilişkisi bittikten sonra dürüstlük 

kuralına aykırı kullanmaması gerekir. Bu ilişki, KVKK m. 12/4’te de sır saklama 

yükümlülüğü olarak düzenlenmiştir. Bu hükme göre veri sorumlusu ya da veri işleyen, 

öğrendikleri kişisel verileri görevden ayrılsalar dahi başkalarına açıklayamaz ve başka 

amaçla kullanamaz. 

2. Tazminat Davasının Şartları 

İlk bölümde açıklandığı üzere kişisel verilerin korunması hakkının hukuki 

niteliği kanaatimizce ve doktrin ve uygulamada baskın görüşe göre kişilik hakkıdır. 

Dolayısıyla kişisel veri niteliği taşıyan çerezlerin hukuka aykırı kullanımı durumunda 

da kişilik hakkına saldırıya ilişkin hükümlerin uygulama alanı bulması gerekir. Hukuka 

aykırı çerez kullanımı durumunda açılacak tazminat davasının şartları kişilik hakkının 

ihlali, kusur, zarar ve illiyet bağı olmak üzere dört başlık altında incelenebilir. 

Kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımı birçok yolla olabildiği gibi çerez 

kullanımında da gerçekleşebilir. Özellikle çerez kullanımı için açık rıza alınmasında 

hukuka uygun hareket edilmemesi, bu tür kullanımlarda kişilik hakkının ihlali sonucunu 

                                                
386 Demircioğlu, Huriye Reyhan: Güven Esası Uyarınca Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurlu 

Davranıştan Doğan Sorumluluk (Culpa In Contrahendo Sorumluluğu), Ankara 2009, s. 112 vd. 

387 Eren, Borçlar Genel, s. 42; Serozan, İfa Engelleri, s. 263. 
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doğurur. KVKK’da açık bir çerez düzenlemesi olmasa da Kurumun yayımladığı Çerez 

Rehberi’nde açık rıza onayının nasıl alınması ve nasıl alınmaması gerektiği örneklerle 

açıklanmıştır. Bu rehberin hukuki bağlayıcılığı olmasa da bizzat Kurum tarafından 

yayımlanmış olması dolayısıyla veri sorumlularının dikkate alması faydalı olacaktır. Bu 

noktada kullanıcıların aktif davranışlarıyla açık rızalarını beyan edebilmeleri için opt-

out sistemi yerine opt-in sisteminin tercih edilmesi gerekir388. Aksi yönde uygulamalar 

alınan özgür iradeyi sakat kılabileceği için açık rızayı da geçersiz kılabilir. Böylece 

çerez kullanımı da hukuka aykırı olur ve dolayısıyla TMK m. 24 uyarınca kişilik 

hakkına saldırı teşkil eder. 

Tazminat davasının bir diğer şartı ise kusurdur. Kusur, en genel tanıma göre 

hukuk düzenince hoş görülmeyen ve kınanması gereken davranıştır389. Kast ya da ihmal 

olarak ortaya çıkabilir. Veri sorumlusu eğer açık rıza verilmemesin rağmen ilgili kişinin 

terminal cihazına çerez yerleştiriyor ve bu şekilde onun kişisel verilerini işliyorsa veri 

sorumlusunun kusuru kast olarak ortaya çıkar. Buna karşılık, veri sorumlusunun açık 

rıza alınırken gerekli kurallara uymayıp yeterince tedbir almaması sonucu açık rızanın 

geçersiz olması ihmale örnek verilebilir. 

Hukuken korunan değerlerin, çerezlerin hukuka aykırı kullanımından önceki ve 

sonraki hâlleri arasında eksilme olarak meydana çıkan değişiklik zarardır390. Zarar 

maddi ya da manevi olabilir391. Tazminat davasında zararın giderilmesinin istenebilmesi 

için zararın ispat edilmesi gerekir392. 

                                                
388 Ayözger Öngün, s. 245; Atasoy, Kemal: “Kişilik Hakkı Kapsamında Sosyal Medyada Kişisel 

Verilerin Korunması ve Veri Sahibinin Rızası”, Cevdet Yavuz’a Armağan, MÜHF-HAD 2016, C. 

XXII, Sa. 3, s. 290. 

389 Kılıçoğlu,Borçlar Hukuku, s. 199; Eren, Borçlar Genel, s. 641; Oğuzman, M. Kemal/Öz, M. Turgut: 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler C. II, 15. B., İstanbul 2020, s. 55. 

390 Reisoğlu, s. 170; Çetiner/Furrer/Müller-Chen, s. 311; Kılıçoğlu,Borçlar Hukuku, s. 396. 

391 Çetiner/Furrer/Müller-Chen,s. 311; Kılıçoğlu,Borçlar Hukuku, s. 398; Reisoğlu, s. 170. 

392 Kılıçoğlu,Borçlar Hukuku, s. 532;Çetiner/Furrer/Müller-Chen, s. 479; Reisoğlu, s. 214.  
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Veri sorumlusunun hukuka aykırı çerez kullanımı dolayısıyla ilgili kişinin 

uğradığı zararın tazminini isteyebilmesi için veri sorumlusunun fiili ile zarar arasında 

uygun illiyet bağı da olması gerekir. Uygun illiyet bağı, somut olayda gerçekleşen fiilin 

meydana gelen zararı hayatın olağan akışı ve hayat tecrübelerine göre ortaya çıkarmaya 

elverişli olması ya da sonucun meydana gelme ihtimalini objektif olarak artıran zorunlu 

şart ile sonuç arasındaki bağdır393. Uygun illiyet bağının varlığı için veri sorumlusunun 

hukuki sonucu öngörmesi değil, onun fiilinin böyle bir sonucu objektif olarak meydana 

getirip getirmeyeceği önemlidir394. 

Kısaca açıklanan bu dört şartın bulunması durumunda hukuka aykırı çerez 

kullanımı dolayısıyla ilgili kişi bir zarara uğradıysa bu zararının tazminini veri 

sorumlusundan isteyebilir. Bir diğer deyişle, ilgili kişinin tazminat davası taleplerinin 

kabul edilmesi için bu dört şartın gerçekleşmiş olması gerekir. 

3. Tazminat Davasının Türleri 

Tazminat, maddi ya da manevi tazminat olabilir. Kişinin malvarlığında olan 

azalma maddi zarar, şahıs varlığında meydana gelen azalma ise manevi zarardır395. 

Maddi tazminat ile maddi zararın giderilmesi, manevi tazminat ile ise manevi zararın 

giderilmesi amaçlanır.  

Zarar verenin kusurunun derecesi, tarafların ekonomik durumu ve müterafik 

kusur; maddi tazminatın belirlenmesinde önemlidir396. Bu ölçütler manevi tazminat 

hakkında da kıyas yoluyla uygulanmalıdır397. 

                                                
393 Eren, Borçlar Genel, s. 610; Oğuzman/Öz, C. II, s. 45; Reisoğlu, s. 176; Çetiner/Furrer/Müller-Chen, 

s. 324; Kılıçoğlu,Borçlar Hukuku, s. 407. 

394 Oğuzman/Öz, C. II, s. 46; Reisoğlu, s. 176; Çetiner/Furrer/Müller-Chen, s. 325. 

395 Çetiner/Furrer/Müller-Chen,s. 311; Kılıçoğlu,Borçlar Hukuku, s. 398; Hatemi/Gökyayla, s. 131 vd. 

396 Reisoğlu, s. 218 vd.; Çetiner/Furrer/Müller-Chen, s. 494 vd.; Kılıçoğlu,Borçlar Hukuku, s. 547 vd. 

397 Çetiner/Furrer/Müller-Chen, s. 474; Reisoğlu, s. 259. 
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B. KİŞİLİK HAKKINA SALDIRIYA YÖNELİK ÖZEL DAVALAR 

TMK m. 25/1 uyarınca, kişilik hakkına saldırıya karşı açılabilecek üç özel dava 

türü vardır. Bunlar; saldırı tehlikesinin önlenmesi ya da kısaca önleme davası, sürmekte 

olan saldırıya son verilmesi ya da kısaca durdurma davası ve sona ermiş olsa bile 

etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespiti ya da kısaca tespit davasıdır.  

1. Önleme Davası 

Saldırı tehlikesinin önlenmesi ya da kısaca önleme davası ile davacı, saldırı hiç 

gerçekleşmeden bu saldırıyı savuşturabilir. Bu dava ile kişilik hakkı saldırıya uğrayacak 

kişinin hâkimden saldırı teşkil edecek davranışı önlemesi talep edilir398. Davalı, saldırıyı 

gerçekleştirecek olan kişidir. 

Çerez kullanımı konusunda bu davanın açılabilmesi için veri sorumlusunun 

çerez kullanımının kişilik hakkına saldırı teşkil etme potansiyeli olması gerekir. Örneğin 

ilgili kişinin hassas verilerinin onun rızası dışında çerezler vasıtasıyla toplanması 

durumunda bu verilerin ifşa olmasıyla ilgili kişinin özel hayatının gizliliği ve kişisel 

verilerinin korunması hakkı ihlâl edilmiş olacaktır. Böyle bir durumda henüz saldırı 

gerçekleşmeden ilgili kişi, veri sorumlusu aleyhine TMK m. 25/1 uyarınca önleme 

davası açabilir. 

2. Durdurma Davası 

TMK m. 25/1 uyarınca açılabilecek bir diğer özel dava sürmekte olan saldırıya 

son verilmesi ya da kısaca durdurma davasıdır. Bu dava ile davacı, kişilik hakkına karşı 

başlamış olan saldırı devam ediyorken bu saldırının durdurulmasını hâkimden talep 

                                                
398 Oğuzman, Kemal/Seliçi, Özer/Oktay Özdemir, Saibe: Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 17. 

B., Ankara 2018, s. 256; Öztan, Bilge: Kişiler Hukuku – Gerçek Kişiler, 11. B., Ankara 2021, s. 357; 

Serozan, Rona: Medeni Hukuk – Genel Bölüm/Kişiler Hukuku, 8. B., İstanbul 2018, s. 476; 

Kılıçoğlu, Ahmet: Medeni Hukuk, 2. B., Ankara 2018, s. 366; Helvacı, Serap: Gerçek Kişiler, 8. B., 

İstanbul 2017, s. 160; Turan Başara, Gamze: Kişiliğin İhlalinden Kaynaklanan Maddi ve Manevi 

Tazminat ile Haksız Kazancın İadesi, Ankara 2018, s. 87. 
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edebilir. Bu dava ile davalının, devam eden saldırıyı sona erdirmesine mahkûm edilmesi 

amaçlanır399. 

Çerez kullanımı sırasında kişisel verileri açık rıza dışında ya da açık rıza 

olmasına karşılık belirlenen amacın dışında işlenen ilgili kişinin kişilik hakkı saldırıya 

uğramış olur. Çerez kullanımı ve ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi eylemi 

devam ettiği sürece bu saldırı devam eder. İlgili kişi, başlamış olan bu işlemin veri 

sorumlusunca durdurulması için veri sorumlusu aleyhine durdurma davası açabilir. 

3. Tespit Davası 

Kişilik hakkına saldırı durumunda açılacak özel davalardan sonuncusu, sona 

erdikten sonra etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespiti ya da kısaca 

tespit davasıdır. Özellikle yayın yoluyla gerçekleşen saldırılarda saldırının etkisi, saldırı 

sona erdikten sonra da devam eder400. İnternet yoluyla gerçekleşen saldırılar da bunun 

bir türünü oluşturur. Saldırıya uğrayan kişi tazminat talepli dava açtığında hâkim bu 

davada da önce saldırıyı ve zararı tespit eder. Ancak bu dava, yalnızca sona ermiş olan 

davanın hukuka aykırılığının tespitine yöneliktir. 

Bu dava için sona ermiş saldırının etkisinin devam etmesi gerekir. Aradan çok 

uzun zaman geçmesi durumunda saldırının etkisi de kalmamışsa artık bu dava 

açılamaz401. Ancak, günümüzde özellikle internet ortamında gerçekleşen saldırılarda bu 

etkinin geçmesinin çok daha uzun zaman alacağını söylemek yanlış olmaz. İnternet 

ortamına yüklenen bir bilginin tamamen silinmesinin neredeyse imkânsız olması 

düşünüldüğünde402bu yolla gerçekleşen saldırının sona ermediği bile öne sürülebilir. 

                                                
399 Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, s. 253; Öztan, s. 354; Serozan, Medeni Hukuk, s. 476; Kılıçoğlu, 

Medeni Hukuk, s. 373; Helvacı, s. 160-161; Turan Başara, s. 89. 

400 Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, s. 258; Öztan, s. 360; Turan Başara, s. 92. 

401 Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir, s. 258; Öztan, s. 360; Helvacı, s. 162; Turan Başara, s. 91. 

402 Atlı, Turan: “Kişi Haklarının İhlali Durumunda İnternet Erişiminin Engellenmesi”, NEÜHFD, C. III, 

Sa. 1, s. 5. 



122 

Hukuka aykırı çerez kullanımı dolayısıyla ilgili kişinin kişilik hakkının zarar 

görmesi muhtemeldir. Hukuka aykırı çerez kullanımı eylemi sona ermiş olsa da bu 

kullanımın etkileri devam ediyor olabilir. Bu durumda ilgili kişi, veri sorumlusunun 

hukuka aykırı saldırısının tespiti için dava açabilir. Bununla birlikte, ilgili kişi kararın 

üçüncü kişilere bildirilmesi ya da yayımlanmasını da hâkimden isteyebilir (TMK m. 

25/2). Ayrıca ilgili kişinin, hâkimden saldırının hukuka aykırılığının tespitini talep 

ettikten sonra maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı saklıdır (TMK m. 25/3). 

C. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI 

TBK m. 77 vd. hükümlerinde düzenlenen sebepsiz zenginleşmenin şartları; 

borçlunun malvarlığında zenginleşmenin meydana gelmesi, bu zenginleşmenin bir 

başkasının emeği ya da malvarlığından kaynaklanması, illiyet bağı ve zenginleşmenin 

haklı bir sebebe dayanmaması olmak üzere dört tanedir403. 

Hukuka aykırı çerez kullanımında çoğu kez hukuka aykırı fiil ve kusur unsurları 

olduğu için ilgili kişi için daha avantajlı olan haksız fiil hükümlerine göre zararın 

tazmini talep edilebilir. Bununla birlikte, özellikle üçüncü taraf reklam çerezlerinin 

hukuka aykırı kullanımında çerez yerleştiren veri sorumlusunun bu işlemden ekonomik 

gelir elde ettiği açıktır. Üçüncü taraf reklam çerezleri vasıtasıyla ilgili kişinin ilgi 

alanlarını tespit eden veri sorumlusu, bu verileri bizzat kendisi kullanarak ya da üçüncü 

kişilere satarak çevrimiçi davranışsal reklamcılık faaliyetinde bulunabilir. Bu durumda 

veri sorumlusunun malvarlığında bir zenginleşme meydana gelir, zenginleşme haklı bir 

sebebe dayanmamaktadır ve fiil ile zenginleşme arasında illiyet bağı mevcuttur. Ancak 

bu durumda zenginleşmenin, ilgili kişinin malvarlığı ya da emeğinden kaynaklanması 

şartının gerçekleşip gerçekleşmediği tartışmalıdır. Klasik görüşe göre sebepsiz 

                                                
403 Eren, Borçlar Genel, s. 966 vd.; Serozan, İfa Engelleri, s. 309 vd.Antalya, bu şartlara ek olarak 

“edimle veya başka yolla zenginleşme” şartını da kabul etmektedir. Bkz. Antalya, Borçlar Hukuku – 

2, s. 683. 
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zenginleşmenin söz konusu olabilmesi için başka bir kişinin fakirleşmesi de gerekir404. 

Klasik görüşe karşılık yeni görüşler ise yetki içeriği görüşü, hukuk alanının ihlâli görüşü 

ve hukuka aykırılık görüşü olmak üzere temel olarak üçe ayrılmaktadır405. Yetki içeriği 

görüşü uyarınca kişilik hakkı kişiye yetki vermediği için kişilik hakkının ihlali bu şartın 

gerçekleşmesi için yeterli değildir406. Hukuk alanının ihlali görüşüne göre ise kişilik 

hakkı da dahil olmak üzere başkasının hukuk alanına haksız müdahalede bulunulması, 

sebepsiz zenginleşmenin bu şartının gerçekleşmesi için yeterlidir. Son olarak, hukuka 

aykırılık görüşüne göre sebepsiz zenginleşme talepleri hukuka aykırı fiilden 

kaynaklanan talepler olduğu ileri sürülmekte olup bu görüş doktrinde taraftar 

bulmamıştır407. Kanaatimizce yeni görüşlerden hukuk alanının ihlali görüşünün 

benimsenmesi ilgili kişinin kişisel verilerinin korunması açısından daha yararlı olacağı 

için hukuka aykırı çerez kullanımı açısından bu görüşün kabul edilmesi yerinde 

olacaktır408. Zira bu görüşün kabul edilmesi durumunda kişilik hakkının ihlal edilmesi, 

sebepsiz zenginleşmenin ilgili şartının gerçekleşmesi için yeterli olacaktır. Böylelikle 

ilgili kişi, sorumluluğun sebebi olarak sebepsiz zenginleşmeyi de seçebilecektir. 

D. VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME DAVASI 

Vekâletsiz iş görme, TBK m. 526 vd. hükümlerinde düzenlenmiştir. Gerçek 

vekâletsiz iş görme ve gerçek olmayan vekâletsiz iş görme olmak üzere ikiye ayrılır. İş 

gören, bir işi iş sahibinin menfaatine yaparsa gerçek vekâletsiz iş görme (TBK m. 529), 

kendi menfaatine yaparsa gerçek olmayan vekâletsiz iş görme (TMK m. 530) söz 

konusu olur409. Gerçek vekâletsiz iş görmede iş sahibi, iş görenin yaptığı zorunlu ve 

                                                
404 Oğuzman/Öz, C. II, s. 332 vd.; Tercier/Pichonnaz/Develioğlu, s. 561; Hatemi/Gökyayla, s. 214. 

405 Eren, Borçlar Genel, s. 978 vd. 

406 Eren, Borçlar Genel, s. 978-979. 

407 Eren, Borçlar Genel, s. 981. 

408 Ayözger Öngün, s. 295. 

409 Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. B., Ankara 2019, s. 909; Gümüş, Mustafa Alper: 

Borçlar Hukuku Özel Hükümler C. II, 3. B., İstanbul 2014, s. 225; Tercier/Pichonnaz/Develioğlu, s. 

559. 
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faydalı masrafları faiziyle geri ödemekle ve iş görenin gördüğü iş dolayısıyla üstlendiği 

edimleri ifa etmekle yükümlüdür. Ayrıca iş sahibi, hâkimin takdir edeceği zararı da 

gidermekle yükümlüdür (TBK m. 529/1). Gerçek olmayan vekâletsiz iş görmede ise iş 

sahibi, kendi menfaatine yapılmamış olsa dahi iş görme dolayısıyla meydana gelen 

yararları edinme hakkına sahiptir410. Buna karşılık TBK m. 530 uyarınca iş sahibi, 

zenginleştiği ölçüde iş görenin masraflarını ödemekle ve iş görenin giriştiği borçlardan 

onu kurtarmakla da yükümlü olur411. Son olarak, iş sahibi yapılan işi uygun bulduğu 

takdirde m. 502 vd. hükümlerinde düzenlenen vekâlet hükümleri uygulanır (TBK m. 

531). 

Hukuka aykırı ticari amaçlı çerez kullanımı durumunda ilgili kişinin geçerli ya 

da hiç açık rızası olmamasına rağmen veri sorumlusu çerez kullanımına devam 

etmektedir. Veri sorumlusu, bu çerez kullanımı dolayısıyla ilgili kişinin kişisel verilerini 

işlemekte ve ilgili kişinin tercihleri hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bu verileri bizzat 

kendisi kullanarak ya da üçüncü kişilere aktararak ilgili kişinin tercihlerine göre ona 

reklam sunulmasını sağlamaktadır. Çevrimiçi davranışsal reklamcılık denilen bu 

yöntem sayesinde veri sorumlusu ticari bir menfaat elde etmektedir. Veri sorumlusunun 

elde ettiği kâr, kendi menfaatine olduğu için burada gerçek olmayan vekâletsiz iş görme 

söz konusu olur. Zira iş gören veri sorumlusu, vekâlet yetkisi olmadığı hâlde iş sahibi 

ilgili kişinin kişisel verilerini kendi menfaatine kullanmaktadır. Bu durumda ilgili 

kişinin fakirleşmesine veya malvarlığı ya da emeğinden kaynaklanıp 

kaynaklanmadığına bakılmaksızın, veri sorumlusunun elde ettiği menfaati ilgili kişiye 

TBK m. 530 kapsamında vermesi gerekir. İlgili kişi ise zenginleştiği ölçüde veri 

sorumlusunun masraflarını ödemekle ve eğer veri sorumlusu bunun için bir borç altına 

girdiyse onu bu borçtan kurtarmakla yükümlüdür. Son olarak, ilgili kişinin sonradan 

                                                
410 Gümüş, s. 247; Eren, Borçlar Özel, s. 926. 

411 Eren, Borçlar Özel, s. 929. 
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rıza vermesi sonucu TBK m. 531 hükmü uygulama alanı bulmaz. Zira açık rıza, kişisel 

veri işlenmeden önce alınması gerektiği için sonradan verilen açık rıza önceki veri 

işlemelerini hukuka uygun hâle getirmez. Bir diğer deyişle, kişisel verilerin korunması 

hukukunda açık rıza yalnızca ileriye etkili olduğu için açık rızanın sonradan verilmesi 

ya da yapılan işleme icazet verilmesi o andan önceki veri işlemelerinin hukuka 

aykırılığını ortadan kaldırmaz. 

E. SEBEPLERİN YARIŞMASI 

TBK m. 60 uyarınca sorumluluğun sebebi birden çok olabilir ve bu sebepler 

yarışabilir. Bu hüküm uyarınca, zarar gören aksini talep etmediği sürece hâkim, zarar 

görenin zararını gidermede onun en lehine olan sebebe göre karar verir. 

Hukuka aykırı çerez kullanımından doğan zararın kaynağı haksız fiil, sebepsiz 

zenginleşme, borç ilişkisi ya da gerçek olmayan vekâletsiz iş görme olabilir. Hukuka 

aykırılığın gerçekleştiği şartlara göre farklı durumlarda iki veya daha fazla hukuki 

sebebe dayanma imkânı doğabilir. Örneğin arada bir sözleşme ilişkisi varsa TBK m. 

112 vd. hükümlerine ya da haksız fiil hükümlerine dayanılabilir.  

Eğer arada geçerli bir sözleşme ilişkisi mevcutsa ve aynı zamanda haksız fiilin 

de unsurları mevcutsa haksız fiil sorumluluğu ile sözleşmesel sorumluluk yarışır412. 

Ayrıca sebepsiz zenginleşme ile sözleşmesel sorumluluğun da yarışabileceği kabul 

edilmektedir. Buna karşılık, gerçek olmayan vekâletsiz iş görme ile sözleşmesel 

sorumluluğun yarışamayacağı, sözleşmenin sonradan ortadan kalkması durumunda da 

bu iki sorumluluk bir arada bulunmayacağı için yarışmanın gerçekleşmeyeceği kabul 

edilmektedir413. Son olarak, gerçek olmayan vekâletsiz iş görme ile haksız fiil 

sorumluluğunun yarışıp yarışmayacağı tartışmalıdır. Bizim de katıldığımız görüşe göre 

                                                
412 Tercier/Pichonnaz/Develioğlu, s. 379; Hatemi/Gökyayla, s. 295. 

413 Hatemi/Gökyayla, s. 297. 
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bu iki sorumluluk yarışabilir414. Farklı sorumluluk hâllerinin birbirleriyle yarışma 

ihtimalleri değerlendirildikten sonra, ilgili kişinin uğradığı zararı tazmin edebilmesi 

açısından en uygun hukuki sebebin sözleşmeye dayalı sorumluluk olduğu söylenebilir. 

Eğer sözleşme ilişkisi içerisinde kişisel verilerin işlenmesi asli edim yükümlülüğüyse 

TBK m. 112 hükmü uygulama alanı bulur.  

Öncelikle TBK m. 112 uyarınca borçlunun kusurlu olduğu karinesi mevcuttur. 

Borçlu, borcunu ifa etmemesinde hiçbir kusuru olmadığını ispat edemedikçe 

sorumluluktan kurtulamaz. Buna karşılık, haksız fiilin unsurlarından olan kusur 

unsurunu, zarara uğrayan kişinin ispat etmesi gerekmektedir. Sebepsiz zenginleşmede 

ise yine ilgili kişi, veri sorumlusunun hukuka aykırı şekilde zenginleştiğini ve bu 

zenginleşmenin kendi hakkının ihlâl edilmesi dolayısıyla gerçekleştiğini ispat etmek 

zorundadır. Gerçek olmayan vekâletsiz iş görmede ise yine ilgili kişi, veri 

sorumlusunun vekâletsiz iş görerek menfaat elde ettiğini ispat etmesi gerekir. 

TBK m. 112 hükmüne göre zararın tazmininin bir diğer avantajı zamanaşımı 

açısındandır. Sözleşme ilişkisinde uygulanacak zamanaşımı zararın ortaya çıktığı andan 

itibaren on yılken haksız fiilde zararın ve zarar verenin öğrenilmesinden itibaren iki yıl 

ve her halükârda on yıldır. Sebepsiz zenginleşmede de zamanaşımı, geri isteme 

hakkının öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl ve her halükârda on yıldır. Dolayısıyla 

zamanaşımı açısından da ilgili kişinin zararını tazmin etmesi için lehine olan hukuki 

sebep TBK m. 112’dir415. 

Son olarak, veri işleme dolayısıyla zararın ortaya çıkmasına veri sorumlusu değil 

de onun işi bıraktığı veri işleyen sebep olmuş olabilir. İlgili kişi ile veri sorumlusu 

arasında sözleşme ilişkisi bulunduğu takdirde veri işleyen TBK m. 116 uyarınca 

yardımcı kişi olacaktır. Buna karşılık zararın hukuki sebebi haksız fiil olduğunda veri 

                                                
414 Bu konudaki tartışmalar ve ayrıntılı açıklamalar için bkz. Hatemi/Gökyayla, s. 303 vd. 

415 Hatemi/Gökyayla, s. 295; Tercier/Pichonnaz/Develioğlu, s. 379; Reisoğlu, s. 392-393. 
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sorumlusunun sorumluluğu m. 66 uyarınca adam çalıştıranın sorumluluğu olacaktır. 

Adam çalıştıranın sorumluluğu dolayısıyla veri sorumlusu kusursuz sorumlu olsa dahi 

m. 66/2’de öngörülen kurtuluş kanıtı getirerek sorumluluktan kurtulma imkânı 

bulunmaktadır. Buna karşılık, sözleşme ilişkisi içerisinde veri sorumlusu işi veri 

işleyene kanuna uygun olarak bıraksa dahi yardımcı kişinin fiilinden sorumluluktan 

kurtulamaz (m. 116). 

F. DAVADA TARAFLAR 

KVKK m. 3/1/ç uyarınca ilgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişidir. 

Dolayısıyla kişisel verilerin korunması hakkı yalnızca gerçek kişilere verilmiştir. Tüzel 

kişilerin böyle bir hakka sahip olduğu görüşü doktrinde neredeyse tamamen terk 

edilmiştir. Dolayısıyla kişisel veri niteliği taşıyan çerez kullanımı dolayısıyla zarara 

uğrayan gerçek kişiler davada davacı taraf sıfatını haiz olabilir. Tüzel kişilerin kişisel 

verilerinin korunması hakkı bulunmadığı için doğal olarak olmayan hakkın ihlâli de söz 

konusu olmayacaktır. 

Hukuka aykırı çerez kullanımı dolayısıyla verilen zararda davalı taraf kural 

olarak veri sorumlusudur. Zira veri sorumlusu, KVKK m. 3/1/ı uyarınca kişisel veri 

işleme amaç ve vasıtalarını belirleyen kişidir. Ayrıca veri kayıt sisteminin kurulumu ve 

yönetimiyle de sorumludur. Veri sorumlusu, gerçek ya da tüzel kişi olabilir.  

Birçok durumda veri sorumlusu verileri de işleyen kişidir. Buna karşılık, bazı 

durumlarda veri sorumlusu, veri işleme görevini üçüncü kişiye bırakmış olabilir. “Veri 

sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya 

tüzel kişi”veri işleyendir (KVKK m. 3/1/ğ).  

Veri işleyen, veri sorumlusunun belirlediği amaç doğrultusunda ve onun emir ve 

talimatlarıyla hareket ettiği için veri işleyenin tek başına bir sorumluluğu doğmaz. İlgili 

kişinin muhatabı öncelikle veri sorumlusudur. Ancak verilen zararda haksız fiil ilişkisi 
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bulunursa veri işleyen genel haksız fiil sorumluluğu uyarınca, veri sorumlusu ise adam 

çalıştıranın sorumluluğu uyarınca zarardan müteselsil sorumlu olur. Buna karşılık eğer 

ilgili kişi ile veri sorumlusu arasında bir sözleşme ilişkisi bulunuyorsa veri sorumlusu 

ile veri işleyen, yardımcı kişinin fiilinden sorumluluk hükümleri uyarınca sorumlu 

tutulur. Dolayısıyla kural olarak davalı veri sorumlusu iken bazı durumlarda veri işleyen 

de veri sorumlusu ile birlikte davalı olabilir. 

G. ZAMANAŞIMI 

Hukuka aykırı çerez kullanımı dolayısıyla açılacak tazminat davasında 

zamanaşımı, ilgili kişi ile veri sorumlusu arasındaki hukuki ilişkiye göre değişiklik 

gösterir. Eğer arada sözleşmesel borç ilişkisi bulunuyorsa genel zamanaşımı olan on 

yıllık süre geçerlidir. Zamanaşımı, zararın ortaya çıktığı andan itibaren başlar. Buna 

karşılık, verilen zarar haksız fiil niteliği taşıyorsa o zaman iki yıllık sübjektif ve on 

yıllık objektif zamanaşımı geçerlidir. Zararın ve tazminat yükümlüsünün 

öğrenilmesinden itibaren iki yıl ve fiilin işlendiği tarihten itibaren on yıllık zamanaşımı 

süreleri vardır. Buna karşılık, ceza kanunlarında daha uzun zamanaşımı öngörülen 

cezayı gerektiren bir fiil dolayısıyla zarar doğmuşsa bu durumda yüksek olan ceza 

zamanaşımı uygulanır (TBK m. 72). Sebepsiz zenginleşmede ise, ilgili kişinin zararı 

geri isteme hakkını öğrendiği tarihten itibaren iki yıllık ve her halükârda 

zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten itibaren on yıllık zamanaşımı söz konusudur 

(TBK m. 82). Son olarak, gerçek olmayan vekâletsiz iş görmenin hukuki niteliği haksız 

fiil olduğu için gerçek olmayan sebepsiz zenginleşme durumunda da TBK m. 72 

uyarınca haksız fiil için öngörülen zamanaşımını uygulanacağı doktrinde çoğunluk 

tarafından kabul edilmektedir416. Bu zamanaşımı süreleri de iş sahibinin, gerçek 

olmayan vekâletsiz iş görme eylemini ve iş göreni öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve 

                                                
416 Yavuz, Cevdet: Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 15. B., İstanbul 2018, s. 751; Eren, 

Borçlar Özel, s. 925-926. 
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her halükârda fiilin gerçekleştiği andan itibaren on yıldır417. Dolayısıyla ilgili kişi, veri 

sorumlusunun izinsiz olarak çerez kullandığınıöğrendikten itibaren iki yılın geçmesiyle 

ya da her halükârda izinsiz çerez kullanımı eyleminden itibaren on yılın geçmesiyle 

zamanaşımı dolar. 

 

 

                                                
417 Bazı yazarlara göre gerçek olmayan vekâletsiz iş görmenin hukuki niteliği haksız fiil ya da sebepsiz 

zenginleşme olmadığı için burada da TBK m. 146 uyarınca genel zamanaşımı olan on yıllık süre 

uygulanmalıdır. Bu görüş için bkz. Baş Süzel, Ece/Yasan, Candan: “Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş 

Görmeye Uygulanacak Hukuk”, MÜHF-HAD 2016, C. XXII, Sa. 2, s. 369 

(https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/275239, E.T. 12.07.2022). 



SONUÇ 

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Çerezler” başlıklı tez 

çalışmasında, ilk olarak, konuyla doğrudan ilgili olan kişisel verilerin korunması 

hukukundaki bazı temel kavramlar açıklanmış, daha sonra çerezler özelinde detaylı 

inceleme yapılmış ve son olarak da hukuka aykırı çerez uygulamaları ve sonuçları 

açıklanmıştır. 

Öncelikle, KVKK’da verilen tanıma göre kişisel veri, “… [k]imliği belirli veya 

belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi …” ifade etmektedir. Bu tanıma göre 

bilgi, bir kişiye ilişkin olma, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılma ve ilgili kişinin 

gerçek kişi olması olmak üzere kişisel verinin toplamda beş unsuru bulunmaktadır. 

Kişiyi belirli ya da belirlenebilir kılma unsuru uyarınca ise verinin anonimleştirilmemiş 

olması gerekir. Bu noktada psödönimleştirilmiş (maskelenmiş) veriler, tekrar kişiyi 

belirlenebilir kılma niteliği kazanabildikleri için bu veriler de kişisel verinin bu 

unsurunu taşımaya devam edeceklerdir. Yine bu unsurla ilgili olarak IP adresinin 

hukuki niteliği tartışılmakta olup günümüzde neredeyse görüş birliği sağlanan görüşe 

göre IP adresleri çok sınırlı istisnalar hariç olmak üzere kişisel veri niteliğini 

taşımaktadır. 

Kişisel verilerin hukuki niteliğine ilişkin temel olarak üç görüş bulunmaktadır. 

Kişisel verilerin korunması hakkının kişilik hakkı, mülkiyet hakkı veya fikri mülkiyet 

hakkı olduğunu savunanlar olmak üzere temelde üç görüş mevcuttur. “Karma görüş” 

olarak nitelendirilen bir dördüncü görüş de ileri sürülse de bu görüş de açıklanan üç 

temel görüşün arasında bulunan bir görüştür. Kişisel verinin niteliğinin belirlenmesi, 

konu özelinde çerez uygulamalarında hukuka aykırılık durumunda açılacak davaların 

niteliğinin belirlenmesinde önemli rol oynayacaktır. Bugün genel olarak kabul gören ve 
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kanaatimizce de benimsenmesi gereken görüş, kişilik hakkı görüşüdür. Bu görüş 

uyarınca kişisel verilerin korunması hakkı bir tür kişilik hakkıdır. 

Kişisel verilerin korunması hukukuna beş ilke hâkimdir. Bu ilkelerin sayısı bazı 

yazarlarca değişse de çalışmamızda KVKK sistemi odak noktası olarak alındığı için 

KVKK’nın da kabul ettiği gibi beş başlık altında incelenmiştir. Bu ilkeler KVKK m. 

4’te yer almakta olup, veri işlenirken her aşamada veri sorumlusu ve veri işleyen 

tarafından bu ilkelere uygun hareket edilmesi gerekir. Çalışmanın devamında 

incelenmiş olan çerez kullanımlarında da yine bu ilkeler, hukuka uygun kullanım için 

yol gösterici olacaktır. 

Kişisel verilerin işlenme şartları, açık rıza ve diğer hukuka uygunluk sebepleri 

olarak ikili bir ayrıma tabi tutulsa da doktrinde hâkim görüş uyarınca açık rıza ile diğer 

hukuka uygunluk sebepleri arasında bir hiyerarşi mevcut değildir. Buna karşılık, özel 

nitelikli veriler istisnalar haricinde ancak açık rıza ile işlenebilir. Dolayısıyla çerezlerle 

toplanan bilgilerde özel nitelikli ya da hassas veri kategorisine giren veriler 

bulunmaktaysa çerez kullanımı ilgili kişinin ancak açık rızası ile mümkün olabilir. 

Kişisel verilerin korunması hukukunda temel olarak üç taraf vardır. Bunlar veri 

sorumlusu, veri işleyen ve ilgili kişidir. Veri sorumlusu ve ilgili kişi her türlü kişisel 

verilerin işlenmesi faaliyetinde mevcut olsa da veri işleyen ancak veri sorumlusunun 

yetkilendirdiği durumlarda bu ilişkinin bir tarafı olur. Veri işleyen, veri sorumlusunun 

yetkilendirdiği ve veri sorumlusundan emir ve talimat alan kişidir. Veri işleyenin 

fiillerinden veri sorumlusu da onunla birlikte müştereken sorumludur. Pratikte her 

zaman veri sorumlusu ve veri işleyeni birbirinden ayırt etmek kolay olmaz. Örneğin 

emir ve talimatların içeriği, veri işleyene bırakılan yetki alanı gibi ölçütler veri işleyeni 

adeta veri sorumlusu gibi hareket alanına sahip kılabilir. Bu tür durumlarda veri 

sorumlusu ile hareket eden kişinin de veri işleyen değil de veri sorumlusu olarak kabul 

edilip her iki kişinin de fiillerden müşterek veri sorumlusu olarak sorumlu tutulması, 
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zayıf durumda olan ilgili kişiyi korumaya yönelik ve kişisel verilerin korunmasına 

hizmet edecek bir uygulama olacaktır. Dolayısıyla bu tür durumlarda veri sorumlusu 

kavramının geniş yorumlanması yerinde olacaktır. 

Temel kavramlarda kişisel verilerle ilgili açıklanan ve çerezleri bizzat 

ilgilendiren kavram açık rızadır. Açık rıza esasen kişisel verilerin işlenme şartlarından 

bir tanesidir. KVKK’da, GDPR’ın aksine her türlü kişisel veri işleme faaliyeti için açık 

rıza aranmıştır. Buna karşılık, GDPR’daki sistem benimsenerek yalnızca hassas veriler 

için rızanın daha nitelikli hâli olan açık rıza istenip alelade kişisel veriler için yalnızca 

rıza yeterli olabilirdi. 

Açık rızanın belirli olma, bilgilendirmeye dayalı olma ve özgür iradeyle 

açıklanma olmak üzere üç şartı vardır. Bunlardan özellikle özgür iradeyle açıklanmış 

olma şartına aykırı olabilecek birçok uygulama mevcuttur. Bu yanlış uygulamalar 

özellikle çerez kullanırken alınan açık rızada sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. 

Açık rızanın hukuki niteliğine ilişkin temel olarak üç görüş vardır. Bunlar; 

maddi fiil görüşü, hukuki işlem benzeri fiil görüşü ve hukuki işlem görüşüdür. KVKK 

uyarınca açık rıza bir tür irade beyanıdır. Bu irade beyanı kanaatimizce bir hukuki sonuç 

doğurmaya yönelik olduğu ve sözleşmenin kurulması için gerekli irade beyanından, 

yani kabulden farklı olmadığı için açık rızanın hukuki niteliği de hukuki işlemdir. 

Bununla birlikte, KVKK açık rızanın alınmasına ilişkin birtakım sınırlar getirdiği için 

hukuki işlemler hakkında öngörülen TBK genel hükümleri açık rıza için doğrudan 

değil, uygun düştüğü ölçüde uygulanabilir. Örneğin açık rızanın kişisel veri işlemeden 

önce alınması şartı gereği irade sakatlığıyla verilmiş açık rıza sonradan geçerli hâle 

gelemez. Dolayısıyla irade sakatlığı hâllerinin yaptırımı açık rıza için düzelebilir 

hükümsüzlük değil, kesin hükümsüzlüktür. 

Açık rızanın şekline ilişkin bir düzenleme olmadığı için açık rıza yazılı, sözlü ya 

da elektronik ortamda alınabilir. Önemli olan aktif davranışla alınmasıdır. Buna karşılık 
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çerezler söz konusu olduğunda doğal olarak açık rızanın elektronik ortamda alınması 

gerekir. Opt-in (istek içi) ve opt-out (istek dışı) kavramları bu noktada önemlidir. 

Kişilerin açık rızalarını aktif bir şekilde verebilmeleri için opt-in sistemi benimsenmeli, 

ilgili kişiye açık rıza vermeme ve verdiği rızayı geri alabilme imkânı sunulmalıdır. 

Çerez uygulamalarında da açık rıza verilmesi için içi önceden işaretlenmiş kutucuklar 

yerine kullanıcının işaretlemesi için boş bırakılmış kutucuklar benimsenmesi gerekir. 

Çerezler, kullanıcıların hareketlerini takip edebilmek için onların terminal 

cihazlarına yerleştirilen küçük metin dosyaları olup günümüzde çok yaygın kullanılan 

bir teknolojidir. Kişisel verilerin korunması hukukunun bu kadar önem kazanmasında 

çerezlerin büyük önemi olduğu ileri sürülmektedir. Ortaya çıkış amacı kullanıcılara 

hizmet kolaylığı sağlamak olan çerezlerin günümüzde mahremiyeti ciddi şekilde tehdit 

edecek kullanımları da mevcuttur. Sağladıkları kolaylıkların yanında barındırdıkları 

riskler de göz ardı edilmemelidir. 

Çerezler küçük metin dosyaları olup esasen rakam ve harf kombinasyonundan 

ibaret oldukları için tek başlarına kişilerin kimliklerine ilişkin ipucu verecek nitelikte 

değillerdir. Doğrudan kişilerin kimliklerini belirleme niteliğine sahip olmasalar da bazı 

çerezler başka verilerle birleştirildiklerinde kişilerin kimliğini belirlenebilir kılma 

niteliği kazandıkları için bu tür çerezler kişisel veri niteliği taşımaktadır. Buna karşılık, 

tamamen anonim olan ve başka bilgilerle birleştirilse dahi “belirlenebilir kılma” 

unsurunu kazanmayan çerezlerin kişisel veri niteliği bulunmamaktadır. Bu ikinci tür 

çerezler, KVKK kapsamına da girmedikleri için hukuken ilk tür çerezler kadar önemli 

değildir. 

Çerezleri ilgilendiren üç temel AB mevzuatı öne çıkmaktadır. Bunların ikisi 

kişisel verilerle ilgili genel düzenlemeler olup biri doğrudan çerezleri ilgilendirmektedir. 

Mülga 95/46/EC sayılı Veri Koruma Direktifi ile 2016/679 sayılı GDPR kişisel verilerle 

ilgili genel iki düzenlemedir. Veri Koruma Direktifi, GDPR’ın kabulü ile yürürlükten 
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kalksa da KVKK’nın yapımında baz alınan temel düzenleme olması ve kişisel verilerin 

korunmasına ilişkin genel ilkeleri belirlemesi nedeniyle incelemeye değerdir. 

2002/58/EC sayılı e-Gizlilik Direktifi ise çerezler gibi takip teknolojilerine ilişkin özel 

düzenlemeler barındırdığı için bu düzenlemeye AB hukukunda “Çerez Kanunu” da 

denmektedir. Bugün, 2002/58/EC sayılı direktifi yürürlükten kaldıracak ve AB üye 

devletlerini doğrudan bağlayacak olan e-Gizlilik Tüzüğü ise henüz taslak hâlindedir. 

Türk hukukunda ise kişisel verilere ilişkin genel düzenleme olan KVKK ile elektronik 

haberleşme sektöründe çerez gibi takip teknolojilerinin kullanımını düzenleyen özel bir 

düzenleme bulunduran EHK bu konuda iki temel düzenlemeyi oluşturmaktadır. EHK 

özel nitelikli bir düzenleme olduğu için kullanım alanı bulduğu konularda KVKK’ya 

göre öncelikli uygulanır. Ancak EHK yalnızca elektronik haberleşme şebekelerinin 

haberleşme dışındaki çerez kullanımlarıyla ilgili olduğu için bu hükmün uygulama alanı 

oldukça dardır. Bunun dışındaki kullanımlar ise genel düzenleme olan KVKK 

kapsamına girmektedir. 

Çerezlerin sınıflandırılması birden çok kritere göre yapılabilir. Kullanım 

amaçlarına göre çerezler; zorunlu çerezler, işlevsel çerezler, performans çerezleri ve 

reklam/pazarlama çerezleri olmak üzere dört sınıfta incelenmektedir. Saklama 

sürelerine göre ise oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olmak üzere iki tür çerez vardır. 

Kaynaklarına göre çerezler de birinci taraf çerezler ve üçüncü taraf çerezleri olarak ikili 

ayrıma tabi tutulur. Bu sınıflandırmalar çerezlerin değişik niteliklerine göre yapılmış 

olup hukuken aslında bu çerezlerin kişisel veri niteliği taşıyıp taşımadığı önemlidir. 

Diğer sınıflandırmalar ise çerezlerin çalışma prensibinin, teknik boyutunun ve kullanım 

alanlarının anlaşılması için önemlidir. Ayrıca hangi tür çerezlerin kişisel veri niteliğinde 

olup hangilerinin olmadığını kesin olarak söyleyebilmek mümkün değildir. 

Türk hukukunda çerezler, EHK kapsamına giren kullanımlarda EHK’ya, onun 

dışında ise KVKK’ya uygun olmalıdır. EHK kapsamına girmeleri için elektronik 
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haberleşme şebekelerinin haberleşme dışı bir amaç için çerezleri kullanması gerekir. Bu 

durumda kullanıcı ya da abonenin açık rızasının alınması şarttır. Bunun dışındaki 

durumlarda KVKK uygulama alanı bulacağı için yalnızca açık rızaya değil, diğer işleme 

sebeplerine göre de çerezler toplanabilecektir. Eğer çerezlerle toplanan verilerin niteliği 

hassas veriyse KVKK m. 6 uyarınca açık rızanın alınması gerekli olacaktır. Haziran 

2022 yılında Kurumun çıkardığı “Çerezler Uygulamaları Hakkında Rehber” ise 

bağlayıcı niteliği olmasa da veri sorumlularının hukuka uygun çerez kullanımları için 

yol gösterici bir belgedir. Bu rehber Kurum tarafından oluşturulduğu için veri 

sorumluları açısından önemli bir rehberdir. 

Çerez uygulamalarında hukuka aykırılık değişik biçimlerde ortaya çıkabilir. 

Açık rızanın hiç alınmaması, geçersiz olması ya da sonradan geri alınmasına rağmen 

çerez kullanımının devam etmesi, işlemi hukuka aykırı kılar. Açık rıza dışında işleme 

şartının hiç gerçekleşmemesi ya da sonradan ortadan kalkması durumlarında da eğer 

çerez kullanımı devam ederse bunlar da hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Hukuka 

aykırılık durumunda sorumlu kişi veri sorumlusu ve varsa veri işleyendir. Veri işleyenin 

kusuru sonucu hukuka aykırılık meydana geldiyse veri sorumlusu ve veri işleyen 

müştereken sorumlu olurlar. 

Çerezlerin hukuka aykırı kullanımı dolayısıyla zarar gören ilgili kişinin, KVKK 

m. 13 uyarınca veri sorumlusuna başvurma hakkı, KVKK m. 14/1 uyarınca Kurula 

şikâyet hakkı ve son olarak KVKK m. 14/3 ve genel hükümler uyarınca mahkemeye 

başvuru hakkı bulunmaktadır. Veri sorumlusuna başvurmadan Kurula başvuru 

yapılamaz. Veri sorumlusuna başvurudan istediği sonucu alamayan ilgili kişi, süresi 

içinde Kurula da şikâyet yoluyla başvuruda bulunabilir. Buna karşılık, mahkemeye 

başvuru için herhangi bir ön başvuru şartı bulunmamaktadır. Yine de ilgili kişinin HMK 

m. 312/2 uyarınca yargılama giderlerine mahkûm edilmemesi için dava açmadan önce 

en azından veri sorumlusuna başvurması onun lehine olur. 
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Çerez uygulamaları dolayısıyla sorumluluğun hukuki niteliği, veri sorumlusu ile 

ilgili kişi arasındaki ilişkiye göre değişiklik gösterir. Eğer arada geçerli bir sözleşme 

bulunursa sözleşmesel sorumluluk, bulunmuyorsa da haksız fiil sorumluluğu, sebepsiz 

zenginleşmeden doğan sorumluluk ya da vekâletsiz iş görmeden kaynaklanan 

sorumluluk söz konusu olabilir. Ortada geçerli bir sözleşme bulunmasa da dürüstlük 

kuralından doğan sözleşme benzeri borç ilişkisi de bulunabilir. Bu durumda da culpa in 

contrahendo sorumluluğu söz konusu olabilir.  

İlgili kişi ilk olarak zararlarının giderilmesi için maddi ve manevi tazminat 

davası açabilir. Bununla birlikte kişilik hakkı zarar görme tehlikesi altında olan ya da 

zarar gören ilgili kişi TMK m. 25/1’de düzenlenen önleme, durdurma ve tespit 

davalarını açabilir. Fakirleşmenin sebepsiz zenginleşmenin şartı olarak kabul edilmesi 

durumunda ilgili kişinin sebepsiz zenginleşme hakkı bulunmaz. Zira hukuka aykırı 

çerez uygulamalarında ilgili kişinin fakirleşmesi söz konusu değildir. Ancak bu şart 

kabul edilmediği takdirde ilgili kişi sebepsiz zenginleşme davası da açabilir. İlgili kişi 

son olarak, gerçek olmayan vekâletsiz iş görmeye dayalı dava da açabilir. 

Sözleşmeden doğan sorumluluk ile sebepsiz zenginleşme ya da haksız fiil 

sorumluluğu yarışabilir. Bu durumda hem zamanaşımı yönünden hem de kusurun ya da 

zenginleşmenin ispatı yönlerinden, eğer şartları oluştuysa, sözleşmeden doğan 

sorumluluğa dayalı dava açmak ilgili kişinin lehine olur. Buna karşılık gerçek olmayan 

vekâletsiz iş görmeden doğan sorumluluk ile sözleşmeden doğan sorumluluk aynı anda 

bir arada bulunamayacağı için bu iki sebebin yarışması mümkün değildir. 
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ÖZET 

Tezimizin başlığı, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında 

Çerezler”dir. Bu çalışmada, çerezlerin (cookies) Türk hukukunda mevcut durumu 

üzerinde durulmuş ve gerektiğinde Türk kişisel verilerin korunması hukukuna öncü olan 

AB hukuku ile kıyaslama yapılmıştır. Çalışma toplamda üç bölümden oluşmakta olup 

ilk bölümde konu ile ilgili temel kavramlar açıklanmış, ikinci bölümde çerezler 

incelenmiş ve üçüncü bölümde çerez kullanımında hukuka aykırılık durumu analiz 

edilmiştir. 

Çalışmanın ilk bölümünde temel kavramlar açıklanmıştır. Özellikle kişisel 

verilerin korunması hukukundaki çerezler bakımından önem arz eden kavramlar ele 

alınmış ve gerektiğinde bu kavramların AB hukukundaki doktrin ve yargı kararlarındaki 

yorumlarına da yer verilmiştir. Bu bölümde konu için ayrıntılı incelenmesi gereken 

kavramlar daha detaylıca incelenirken daha az önemli olan kavramlar yüzeysel olarak 

açıklanmıştır. 

Çalışmamızın ikinci bölümünde doğrudan çerezler incelenmiştir. Çerezlerin hem 

teknik hem de hukuki boyutu ele alınmış ve çerezlerin farklı yönlerden sınıflandırılması 

yapılmıştır. Ayrıca çerez kullanımlarında uygulanacak hukuki düzenlemelere yer 

verilmiştir. Bu noktada, Türk kişisel verilerin korunması hukukuna yön veren AB 

hukukundaki ilgili yasal düzenlemeler de incelenmiştir. Ayrıca Türk hukukunda 

çerezler hakkında yayımlanan rehber de incelenmiştir. 

Son bölümde çerez kullanımlarında hukuka aykırılık ve başvuru yollarına yer 

verilmiştir. Çerez kullanımında hukuka aykırılığın hukuki niteliği incelenmiş ve hukuka 

aykırı çerez kullanımında zarar gören ilgili kişinin nerelere hangi taleplerle 

başvurabileceği ele alınmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çerezler, Kişisel Verilerin Korunması, Açık Rıza, Elektronik 

Haberleşme, Opt-in, Opt-out 
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ABSTRACT 

The title of our thesis is “Cookies under the Law on Protection of Personal 

Data”. In this study, the current situation of cookies in Turkish law is emphasized and 

when necessary, a comparison with EU law, which is a pioneer in Turkish personal data 

protection law, is made. The study consists of three sections in total, in the first section, 

the basic concepts related to the subject are explained, in the second section, cookies are 

examined and the unlawful use of cookies is analyzed in the last section. 

In the first section of the study, the basic concepts are explained. In particular, 

the concepts that are important in terms of cookies in the personal data protection law 

are discussed and, when necessary, the interpretations of these concepts in the doctrines 

and judicial decisions in EU law are also included. In this section, the concepts that 

need to be examined in detail for the subject are examined in more detail, while the less 

important concepts are explained superficially. 

In the second section of our study, cookies are examined directly. Both the 

technical and legal aspects of cookies are discussed and cookies are classified from 

different aspects. In addition, the relevantlegislations to be applied in the use of cookies 

are included. At this point, the relevant legislation in EU law that guides Turkish 

personal data protection law is also examined. In addition, the guidebook published on 

cookies in Turkish law is also examined. 

In the last section, unlawfulness and remedies in the use of cookies are given. 

The legal nature of the unlawfulness in terms of the use of cookies is examined and it is 

discussed where and with which requests the person who has been harmed due 

tounlawful use of cookies could apply. 

 

Keywords: Cookies, Personal Data Protection, Explicit Consent, Electronic 

Communications, Opt-in, Opt-out 
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