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Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber
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 amacıyla
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 24.03.2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (Kanun), 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun

“Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 6 ncı maddesinde “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 veriler olarak sayılmıştır.

Biyometrik Veri İşleme İlkeleri
Temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunmaması

Başvurulan yöntemin işleme amacına ulaşılabilmesi bakımından elverişli
olması, veri işleme faaliyetinin ulaşılmak istenen amaç için uygun olması
Biyometrik veri işleme yönteminin ulaşılmak istenen amaç bakımından
gerekli olması
Veri işlemeyle ulaşılmak istenilen amaç ve aracın arasında orantı
bulunması
Gerektiği süre kadar tutulması, gereklilik ortadan kalktıktan sonra söz
konusu verilerin gecikmeksizin/derhal imha edilmesi
İşleme amacı doğrultusunda sınırlı olmak üzere; veri sorumlularının
Kanunun 10 uncu maddesine uygun bir biçimde aydınlatma
yükümlülüğünü yerine getirmesi
Açık rızanın gerekmesi halinde ilgili kişilerin açık rızalarının Kanuna uygun
şekilde alınmış olması (Kişinin sadece konu üzerinde değil, aynı zamanda
rızasının sonuçları üzerinde de tam bir bilgi sahibi olması gerekir)
Kaynak: https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/bd06f5f4-e8cc-487e-abe1d32dc18e2d7e.pdf

Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler
Genel Tavsiyeler

Yapay zekâ uygulamalarının geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde ilgili kişilerin
temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmeli, hak ihlaline meydan verilmemelidir.
İnsan hakları ve temel özgürlüklerin himayesi ile insan onurunun korunması hakkı
gözetilmelidir.
Kişisel veri işleme temelli yapay zekâ ve veri toplama çalışmaları; kişilerin temel hak
ve özgürlüklerini koruyan bir yaklaşım içerisinde hukuka uygunluk, dürüstlük,
ölçülülük, hesap verebilirlik, şeffaflık, kişisel verilerin doğru ve güncel olması, kişisel
veri kullanım amacının belirli ve sınırlı olması ilkeleri ile veri güvenliği yaklaşımına
dayalı olmalıdır.
Kişisel verilerin işlenmesinde; potansiyel risklerin önlenmesi ve azaltılması üzerine
odaklanan, insan haklarını, demokrasinin işleyişini, sosyal ve etik değerleri de göz
önünde bulunduran bir bakış açısı benimsenmelidir.

Veri işleme faaliyetinin bireyler ve toplum üzerine etkileri değerlendirildiğinde ilgili
kişi açısından kontrolü mümkün olmalıdır.

Genel Tavsiyeler

Kişisel veri işleme temelli yapay zekâ çalışmalarında, kişisel verilerin korunması açısından yüksek
risk öngörülüyorsa, mahremiyet etki değerlendirmesi uygulanmalı ve veri işleme faaliyetinin
hukuka uygunluğuna bu çerçevede karar verilmelidir.
Kişisel veri işleme esaslı yapay zekâ çalışmalarında ilk aşamadan itibaren kişisel verilerin
korunması mevzuatına uyum sağlanmalı ve tüm sistemler tasarımdan itibaren veri koruma
ilkesine göre geliştirilmeli ve yönetilmelidir. Bu kapsamda her projeye özel bir veri koruma uyum
programı oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.
Kişisel veri işleme esaslı yapay zekâ teknolojileri geliştirilirken ve uygulanırken özel nitelikli kişisel
veri işleniyorsa özel veri koruma kuralları olduğu göz önüne alınarak teknik ve idari tedbirler daha
sıkı şekilde uygulanmalıdır.
Yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında aynı sonuca kişisel veri
işlenmeksizin ulaşılabiliyorsa, verilerin anonim hale getirilerek işlenmesi yöntemleri tercih
edilmelidir.
Kişisel veri işleme esaslı yapay zekâ çalışmalarının farklı paydaşlarının veri sorumlusu veya veri
işleyen olma statüleri projenin başında belirlenerek aralarındaki hukuki ilişki veri koruma
mevzuatı ile uyumlu hale getirilmelidir.
Kaynak: https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/25a1162f-0e61-4a43-98d0-3e7d057ac31a.pdf
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