
 

 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 18 EKİM 2019 TARİHİNDE 

YAYIMLANAN 2019/308 SAYILI İLKE KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) “Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Veriler 

Üzerinden Vatandaşların Kimlik ve İletişim Bilgileri Gibi Kişisel Verilerinin Sorgulanmasına 

İmkan Tanıyan Yazılım/Program/Uygulamalara Yönelik İlke Kararı” (“Karar”), 21.11.2019 

tarihi ve 30955 sayılı Resmi Gazete’de ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet 

sitesinde yayımlanmıştır. Bültenimizde işbu Karar’a ilişkin değerlendirmelerimiz dikkatinize 

sunulmaktadır.  

Kurul, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na intikal eden ihbarları değerlendirerek bu 

doğrultuda avukatlar/hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta ve benzer 

sektörlerde faaliyet gösteren bazı kişi ve kuruluşlar tarafından hukuka aykırı yollarla elde 

edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin 

sorgulanmasına imkan tanıyan yazılım/program/uygulamaların kullanılmakta olduğunu tespit 

etmiştir. Bu tespitlerinin sonucunda 18/10/2019 tarih ve 2019/308 sayılı ilke kararını 

oluşturmuştur. 

Kurul, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 15. maddesinde düzenlenen 

yetkisi uyarınca, şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda ihlalin yaygın olduğu 

kanaatine vardığı takdirde ilke kararı alır ve yayımlar. Dolayısıyla işbu karara konu olayın 

sıklıkla karşılaşılan, yaygın bir durum olduğunu söylemek mümkündür. 

Kurul, kişisel verilerin güvenliğinin teminine ilişkin esasları belirlemek amacıyla Türk Ceza 

Kanunu (“TCK”) ve KVKK kapsamında iki yönlü bir değerlendirme yapmıştır. Buna göre 

Kurul tarafından; 

1. Bahsi geçen yazılım/program ve uygulamaları kullandığı tespit edilenler hakkında 

Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi için 

Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirimde bulunulacaktır. 

 

Hukuka aykırı yollarla elde edilen verilerle vatandaşların kimlik ve iletişim bilgilerinin 

sorgulanmasına imkân tanıyan programları kullananlar hakkında Kurul, Cumhuriyet 

Başsavcılıklarına bildirimde bulunacaktır. Kurul, dikkatine sunulan başvuru ve şikâyetlerde 

veya resen araştırdığı hususlarda suç unsuru tespit ettiği takdirde Cumhuriyet 

Başsavcılıklarına ihbarda bulunmakla yükümlüdür. 

 

KVKK’nın 17. maddesinde kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından Türk Ceza Kanunu’nun 

(“TCK”) 135 ila 140. maddelerine atıfta bulunulmaktadır. Karar’da bahsi geçen 

yazılım/programları kullanan kişilere karşı, TCK’nın 136. maddesinde düzenlenen “verileri 

hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan kamu davası açılabilecektir. İlgili 

suçu işleyenler iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceklerdir.  

2. Kurul’un görev alanına giren hususlar itibariyle veri sorumluları hakkında 

Kanun’un 18. maddesi çerçevesinde idari işlem tesis edilecektir. 

 

Kanun’un “Kabahatler” başlıklı 18. maddesi “aydınlatma yükümlülüğü”, “veri güvenliğine 

ilişkin yükümlülükler”, “Kurul tarafından verilen kararlar” ve “Veri Sorumluları Sicili’ne 

…… 



 

 

kayıt ve bildirim yükümlülüğünü” yerine getirmeyenler hakkında idari para cezası 

uygulanmasını öngörmektedir.  

Kurul’un Karar’da dikkat çektiği üzere, bahsi geçen uygulamaları kullanan veri sorumluları 

hakkında veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin ve Kurul tarafından verilen kararların 

yerine getirilememesi sebepleri ile idari para cezası uygulanmasına karar verilebilecektir. 

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. 

 


