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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 18 ŞUBAT 2019 TARİHİNDE 

YAYIMLANAN KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, (i) Sağlık Verilerinin Kanunun 6 ncı Maddesinde Yer 

Alan İşleme Şartlarından Birine Dayanmadan Üçüncü Kişilere Aktarımı Hakkında, (ii) Kişisel 

Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önleme Hakkında ve (iii) Sicil Dosyalarındaki Kişisel 

Verilerin İmha Edilmesi Hakkında üç kararı, 18.02.2019’da Kişisel Verileri Koruma 

Kurumu’nun websitesinde yayımlanmıştır. Bültenimizde kararlara ilişkin 

değerlendirmelerimiz dikkatinize sunulmaktadır. 

i. Sağlık Verilerinin Kanunun 6 ncı Maddesinde Yer Alan İşleme Şartlarından 

Birine Dayanmadan Üçüncü Kişilere Aktarımı  

Kurul’un 2018/143 sayılı ve 05.12.2018 tarihli kararı, ilaç kullanan ilgili kişinin sağlık 

verisinin, ilaçların temin edildiği eczane tarafından herhangi bir işleme şartına dayanmadan 

üçüncü kişiyle paylaşılmasına ilişkin Kurum’a yapılan şikayet başvurusu sonucunda 

verilmiştir. Kurul, veri sorumlusunun ilgili aktarım fiilini  Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’na (“Kanun”) aykırı bulmuş ve 18. madde uyarınca idari para cezasına hükmetmiştir. 

Kararda, sağlık verilerinin Kanun’un 6. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veri olduğu 

ifade edilerek, bu verilerin ancak ilgili kişinin açık rızası ile veya “kamu sağlığının 

korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık 

hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü 

altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası 

aranmaksızın” işlenebileceği belirtilmiştir. Sağlık verilerinin aktarımına ilişkin Kanun’un 8. 

maddesi uyarınca yeterli önlemlerin alınması kaydıyla bu şartlardan birinin bulunması 

halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarımın gerçekleştirilebileceği 

düzenlenmiştir. Bu şartlar gerçekleşmeden yapılan sağlık verilerinin aktarımı, Kanun’un veri 

güvenliğine ilişkin yükümlülükleri düzenleyen 12. maddesinin 4. fıkrasına da “veri 

sorumluları ... öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına 

açıklayamayacağı ve işleme amacının dışında kullanamayacağı” düzenlemesi nedeniyle 

aykırılık oluşturacaktır. Dolayısıyla söz konusu şikayet bakımından sağlık verilerinin aktarım 

şartları gerçekleşmediğinden Kanun’un 8. maddesi ve 12. maddenin 4. fıkrasına aykırılık 

sebebiyle veri sorumlusu eczane hakkında idari para cezası uygulanmıştır. 

Kanun’da özel nitelikli kişisel veriler, diğer genel nitelikli kişisel verilere göre daha sıkı bir 

koruma rejimine tabi tutulmuştur. Kişilerin sağlık ve cinsel hayat verileri ise, özel nitelikli 

kişisel veriler içerisinde daha da özel bir koruma alanına sahiptir. Bu veriler, diğer özel 

nitelikli kişisel verilerin aksine yalnızca Kanun’un 6. maddesinin 3. fıkrasında yer alan 

hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Sağlık verilerinin hassas 

niteliği itibariyle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan başka Hasta Hakları 

Yönetmeliği’nde de bu konu hasta hakları bakımından değerlendirilmiş ve gizlilik ilkesi 

çerçevesinde düzenlenmiştir. Kişisel Verilerin Korunması mevzuatından önce de hasta hakları 

bakımından koruma altında olan ve hassas niteliği itibariyle Kanun’da özel olarak korunan 

sağlık verilerinin, bu şekilde hukuka aykırı aktarımının yaptırıma bağlanması yerinde 

olmuştur. 
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ii. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önleme  

Kurul’un, 2018/91 sayılı ve 26.07.2018 tarihli kararı, bir hazır giyim firmasının internet sitesi 

üzerinden üyelik bilgileri yoluyla alışveriş yapan kişinin bilgilerinin site üzerinden alışveriş 

yapan üçüncü kişilerce erişilebilir hale gelmesi nedeniyle yapılan şikayet başvurusu 

sonucunda verilmiştir. İlgili kişi, Şirkete başvuruda bulunarak kişisel verilerinin 

sistemlerinden ve başka bir kurumla paylaşıldı ise o kurumlar nezdinde de imhasını talep 

etmiş, fakat Şirketten aldığı cevabı yetersiz bulması neticesinde Kurum’a şikayet 

başvurusunda bulunmuştur. Kurul, veri sorumlusunun gerekli teknik ve idari tedbirleri 

almadığından bahisle Kanun’un 18. maddesi uyarınca idari para cezasının ödenmesine 

hükmetmiştir. 

Kararda, Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesinin 1. fıkrasında yer alan; 

herkesin, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili yurt içinde veya yurt dışında kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde 

kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkına atıfta bulunulmuştur. İlgili 

kişi, alışveriş işlemleri için internet sitesi yoluyla paylaştığı teslimat adresi, ad, soyadı, adres 

ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin, site üzerinden alışveriş yapan üçüncü kişilerce 

erişilebilir hale gelmesi sebebiyle Şirkete başvurarak Kanun’un 11. madde düzenlemesi 

çerçevesinde kişisel verilerinin sistemlerinden silinmesini, yok edilmesini, ulaşılamaz hale 

getirilmesini, yurtiçi ve yurt dışında başka bir kurumla paylaşıldı ise o kurumlar nezdinde de 

silinmesini ve yok edilmesini talep etmiştir. Şirketin ise şikâyete konu durumdan olayla 

birlikte haberdar olduğu, olayın sistemsel bir hatadan kaynaklandığının tespit edildiği, ilgili 

departmanlar arasında istişarelerde bulunularak başka müşterilerin de mağduriyet 

yaşamamaları amacıyla birtakım önlemlerin alındığı ve derhal uygulama sürümünün 

çıkarıldığına ilişkin açıklamaları Kurum tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Fakat neticede 

Şirket tarafından bahsi geçen mağduriyet öncesinde Kanunun 12. maddesinin 1. fıkrası 

kapsamında kişisel verilerin muhafaza edilmesi ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini 

önleme amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari 

tedbirlerin alınamadığı sonucuna varıldığından, Şirket hakkında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

Karar’da para cezasının yanı sıra, ilgili kişinin talebi doğrultusunda “Şikayetçinin her türlü 

kişisel verisinin Şirket sistemlerinden silinmesi, yok edilmesi, ulaşılamaz hale getirilmesi, 

yurtiçi ve yurt dışında başka bir kurumla paylaşıldı ise o kurumlar nezdinde de silinmesi ve 

yok edilmesi talebiyle ilgili olarak Şirketin taraflarınca yapılan işlemler hakkında 

açıklamalarını, tevsik edici belgelerle birlikte ... 30 gün içerisinde Şikâyetçiye iletmesi 

yönünde talimatlandırılmasına” da karar verilmiştir. 

Karar bakımından dikkat çeken husus, veri sorumlusunun ilgili sistemsel hatanın fark 

edilmesi üzerine gerekli önlemleri almasına rağmen ihlal kararı verilmiş olmasıdır. Bu 

doğrultuda veri sorumlusunun, ilgili kişilerin kişisel verilerini işlemesiyle veya veri işleyene 

işletmesiyle doğabilecek riskleri de üstlenmekte olduğu ve kişisel verilerin korunması 

mevzuatı uyarınca kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına gerekli teknik ve idari 

tedbirleri alma yükümlülüğünün bulunduğu dikkate alınmalıdır. 

iii. Sicil Dosyalarındaki Kişisel Verilerin İmha Edilmesi 

Kurul’un 2018/69 sayılı ve 28.06.2018 tarihli kararı devlet memurlarının, memuriyet 

döneminde haklarında açılmış inceleme-soruşturma dosyalarına ilişkin evrakların imha 

edilme talebinin veri sorumlusu kamu kurumunca yerine getirilmemesi üzerine Kurum’a 
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yapılan başvuru neticesinde verilmiştir. Kurul, devlet memurlarına ilişkin mevzuata 

dayanarak kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin henüz ortadan kalkmadığı 

gerekçesiyle şikayetçinin talebinin veri sorumlusu tarafından karşılanmamasının uygun 

olduğuna karar vermiştir. 

Kararda, Kanun’un 7. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ilgili kişi, muhatap kamu kurumundan 

hakkında açılmış inceleme-soruşturma dosyalarının imhasını talep etmiştir. 7. madde, 

“...işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili 

kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer 

kanunlarda yer alan hükümler saklıdır” düzenlemesini içermektedir. Bu doğrultuda Kurul, 

devlet memurlarının inceleme-soruşturma evraklarının saklama sürelerini düzenleyen 

mevzuat bakımından ilgili verilerin saklama sürelerini ve veri işleme sebeplerinin ortadan 

kalkıp kalkmadığı konusunda bir inceleme yapmıştır. Buna göre söz konusu evrakların, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca özlük dosyalarında saklanması gerektiği; Kamu 

Personeli Genel Tebliği’ne (Seri No: 2) göre ise görevi herhangi bir şekilde sona eren 

memurların özlük dosyalarının devlet kurumlarınca saklanacağı ve Devlet Arşiv Hizmetleri 

Hakkında Yönetmeliğe göre son işlem tarihi üzerinden yüz bir yıl geçmemiş memuriyet sicil 

dosyaları içerisinde yer aldığından, Kanun’un 7. maddesi uyarınca henüz söz konusu kişisel 

verilerin işleme sebebinin ortadan kalkmadığı gerekçesiyle veri sorumlusunun imha talebini 

yerine getirmemesinde herhangi bir ihlal bulunmamıştır. 

Kurul’un veri sorumlusu lehine verdiği bu kararında, karara dayanak gösterilen mevzuat 

hükümlerini salt lafzi değil, amaçsal şekilde de yorumlayarak bir değerlendirme yapmak 

gerekecektir. Bu noktada, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin memurların özlük 

dosyalarının yüz bir yıl süre ile saklanacağı düzenlemesini içeren 3. maddesinin b bendi 

Kanun ve Anayasa’nın 20. maddesi doğrultusunda düşünülerek, kişisel verilerin korunması 

hakkının ölçülülük ilkesine uygun bir şekilde sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı noktasında bir 

değerlendirme yapılmalıdır. Temel hak ve özgürlükler ışığında yapılacak bir inceleme 

neticesinde yüz bir yıllık bir saklama süresinin gerekliliği sorgulanabilecek niteliktedir. 

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

* Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi 

mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer 

verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz 

sorumlu tutulamaz. 


