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KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN  

2 MART 2021 TARİHİNDE YAYIMLANAN KARARLARI HAKKINDA  

ÖZET BİLGİLENDİRME  

 

1. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde açık bir şekilde ilan edilmeyen kişisel verilerin, 

talepleri üzerine kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılması hususuna ilişkin 

22/04/2020 tarihli ve 2020/307 sayılı karar1 

 

Her ne kadar, Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicil Yönetmeliği uyarınca, ticaret sicili aleni 

olsa da, ticaret sicil müdürlükleri tarafından gerçek kişi tacirlerin veya şirketlerin hissedarlarının 

isim, kimlik, adres ve benzeri verileri üzerinde yapılan işlemler, Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel işleme faaliyetidir.   

 

İlgili Kararda, bu bağlamda, ticaret sicil müdürlüklerinin tuttuğu kişisel verilerin, kamu 

kurum ve kuruluşlarla paylaşılması da bir aktarım faaliyeti olarak değerlendirilmiş, aktarım 

faaliyetinin Kanun’un 8. maddesine uygun olması ve sicilde aleni olarak işlenen verilerin aleniyet 

amacı ile bağdaşır şekilde aktarılması gerektiği ifade edilmiştir.  

 

Kişisel veri işleme faaliyetlerinde herhalde Kanun’un 4. maddesinde yer alan genel ilkelerin 

ve özellikle “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesinin gözetilmesi ve veri 

güvenliğine ilişkin gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması yükümlülüğü hatırlatılmıştır. 

 

Kişisel veri niteliğini haiz kimlik bilgilerinin, özel düzenlemelerle yetkili kılınmış kamu 

kurumlarından temin edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. 

 

 

                                                           
1 Erişim için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6895/2020-307  

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6895/2020-307
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2. Veri sorumlusu eğitim kurumu tarafından şikâyetçinin çocuklarının özel nitelikli 

kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi hakkında 2020/255 sayılı karar2 

 

Karara konu olayda, şikâyetçi, çocuklarının, veri sorumlusu okulda eğitim gördüğünü ve 

herhangi bir izin alınmadan, aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmeden veya açık rıza alınmadan 

veri sorumlusu tarafından CAS (Cognitive Assessment System) testi yapılarak, çocukların özel 

nitelikli kişisel verilerinin işlendiğini iddia etmiştir. Şikayetçi, veri sorumlusunun, kayıt işleminde 

kişisel verilerin işleneceğinden bahsetmediğini, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmediğini 

ve kendisine yapılan başvuruya da yeterli düzeyde cevap vermediğini belirtmiştir.  

 

Kurul bu çerçevede, veri sorumlusu nezdinde öğrenim gören öğrenciye uygulanan CAS 

testi sonucunda çıkan verilerin, kişisel veri niteliğinde olduğunu ve test sonucu neticesinde 

oluşturulan değerlendirmenin ise kişisel verilerin işlenmesi kapsamında olduğunu 

değerlendirmiştir. Ayrıca, CAS testinin uygulanması sonucunda ilgili kişinin ruh sağlığına ilişkin 

özel nitelikli kişisel verilerinin de işlendiği belirtilmiştir. Her ne kadar, öğrencinin ilgi alanı, 

yetenekleri gibi ölçümler yapan testler Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği 

kapsamında değerlendirilse de, ruh sağlığına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 6. 

maddesinin 3. fıkrası doğrultusunda işlenmelidir. Bu doğrultuda, söz konusu veri işleme faaliyeti 

ancak açık rıza şartına dayanarak yapılabilecekken, şikayete konu işlemde açık rıza alınmamıştır.  

 

Diğer taraftan, veri sorumlusu CAS testi uygulanma süreci öncesinde aydınlatma 

yükümlülüğünü, Tebliğ’de yer alan usul ve esaslar doğrultusunda gereği gibi yerine getirmemiştir.  

 

Öte yandan ilgili kararda, öğrencilerin, yeni eğitim öğretim yılında bir başka okula 

nakledildiği de dikkate alındığında, işlenmesinde Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen 

şartlardan herhangi birini karşılamayan kişisel verilerin, silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale 

getirilmesi gerekmektedir.  

 

Kurul, bu tespit ve gerekçelerle;  

 

                                                           
2 Erişim için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6894/2020-255  

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6894/2020-255
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a) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık rızanın ve kişisel verilerin hukuka 

aykırı olarak işlenmesinin engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler alınmadığı 

gerekçesiyle veri sorumlusuna 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına; 

 

b) Sağlık verilerinin ilgili kişilerin/velinin açık rızası alınmadan, hukuka aykırı şekilde 

işlendiği dikkate alındığında, velilere ve öğrencilere sunulan rehberlik hizmeti sürecinin 

kişisel verilerin korunması mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi hususunda veri 

sorumlusunun talimatlandırılmasına;  

 

c) Aydınlatma yükümlülüğünün Kanun’un 10. maddesi ve ilgili Tebliğ hükümlerine 

uygun olarak yerine getirilmesi konusunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına; 

 

d) Hukuka aykırı olarak elde edilen verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale 

getirilmesi konusunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına;  

 

e) Bununla birlikte, şikayetçinin ileri sürdüğü, yapılan yargılama masraflarının vs. tüm 

giderlerin karşı tarafa yükletilmesine ilişkin talebin ise Kanun kapsamında olmadığına 

ve dolayısıyla yapılacak işlem bulunmadığına karar vermiştir.  

 

3. İlgili kişinin, bir Valilikte görev yapmakta iken, Valilik çalışanı tarafından hukuka 

aykırı olarak elde edildiği iddia edilen kişisel verilerinin Valiliğe dijital ortamda 

sunulması hakkında 2020/226 sayılı karar3 

 

Başvuruda, veri sorumlusu Valilik’te çalışan ilgili kişinin kişisel verilerinin, Valilik’te 

çalışan bir başka çalışan tarafından elde edilerek veri sorumlusuna dijital ortamda sunulduğu 

görülmüştür. Bunun sonucunda, ilgili kişi hakkında Devlet Memurları Kanunu gereğince disiplin 

soruşturması başlatılarak, ilgili kişinin bu kapsamda ceza aldığı ve başka bir ilde alt kadroya 

atandığı tespit edilmiştir. Başvurucu; disiplin cezalarının ve atama işleminin iptali, hukuka aykırı 

olarak elde edilen 3. kişilere aktarılan kişisel verilerin yok edilmesi talebiyle İçişleri Bakanlığı’na 

müracaat etmiş, bu talep veri sorumlusu Valilik’e iletilmiştir. Valilikçe talebe yeterli düzeyde 

cevap verilmemiştir.   

                                                           
3 Erişim için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6893/2020-226  

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6893/2020-226
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Kurul, kişisel verilerin disiplin soruşturma veya kovuşturması kapsamında işlenmesi 

sebebiyle Kanun çerçevesinde yapılacak bir işlem bulunmadığına karar vermiştir. 

 

Kurul, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca işlenen veriler ve yürütülen 

soruşturma sonucunda ilgili kişi hakkında uygulanan yaptırımların özlük dosyalarında saklanması 

gerektiğine, Kamu Personeli Genel Tebliğ ile Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik de 

dikkate alındığında, ilgili kişinin kişisel verilerinin silinmesi talebinin, kişisel verilerin işlenme 

sebeplerinin ortadan kalkmaması sebebiyle veri sorumlusu tarafından karşılanmasının mümkün 

olmadığına karar vermiştir. 

 

4. Ses kayıt özelliği bulunan güvenlik kamerası kullanılmasına ilişkin 12/03/2020 tarihli 

ve 2020/212 sayılı karar4 

 

Bir kamu kurumu olan veri sorumlusu tarafından ses kayıt özelliği bulunan güvenlik 

kamerası kullanılmasına hakkında Kurum’a başvuru yapılmıştır. 

 

Kurul, gözetim sistemlerinde görüntü kaydı ile birlikte ses kayıt sisteminin kullanılmasının, 

sadece görüntü kaydına göre daha müdahaleci olacağı kanaatindedir. Görüntü ile birlikte ses kaydı 

yapılması, bireylerde her açıdan gözetim altında tutuldukları endişesi yaratabilecek, kişilerin 

kamusal alanda bile özel bir kısım diyalogları ya da yaşantı kesitleri bulunabilecektir. Bu sebeple, 

bu uygulamanın Anayasa’nın 13. maddesine aykırı şekilde, hakkın özüne zarar vereceği de 

değerlendirilmektedir.  

 

5. İlgili kişinin oturmakta olduğu binaya, komşusu tarafından kamera yerleştirilerek 

kayıt ve izleme gerçekleştirilmesi hakkında 27/02/2020 tarihli ve 2020/187 sayılı 

karar5 

 

                                                           
4 Erişim için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6892/2020-212  
5 Erişim için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6891/2020-187   

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6892/2020-212
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6891/2020-187
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Karara konu olayda, ilgili kişinin ikamet ettiği bina içerisine, komşusu tarafından ikisi 

dışarıyı, biri apartman girişini ve biri kat arasını gösterecek şekilde dört adet kamera 

yerleştirilmiştir. İlgili kişi, kameraları yerleştiren komşu hakkında savcılığa da şikâyette 

bulunduğunu belirterek, şahsın cezalandırılması ve kamera görüntülerinin tarafına iadesini talep 

etmiştir. 

 

Kurul, başvuruda iletilen şikayetlerin, Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde suç 

unsuru barındırabileceğini ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun dikkate alındığında, 

söz konusu şikâyetin Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir. 

 

6. İlgili kişinin cep telefonunun özel bir hastane tarafından izinsiz aranması hakkında 

27/02/2020 tarih ve 2020/172 sayılı karar6 

 

İlgili kişi şikayetinde, şahsi telefonundan, bir hastane yetkilisi tarafından reklam amacıyla 

arandığını belirtmiştir. Ardından, hastanenin e-posta adresine gönderdiği e-posta ile bilgi talep 

etmiştir. Bilgi talebinin ardından, hastane yetkilisi tarafından aranan ilgili kişi sözlü değil, yazılı 

bilgi talep ettiğini ifade etmiştir. Yazılı bilgi talebi üzerine, hastane, ilgili kişiye yazılı cevap 

vermiş, bu cevabı yetersiz bulan ilgili kişi Kurum’a başvurmuştur. 

 

Veri sorumlusu, şikâyete konu telefon numarasının taraflarına ait olmakla beraber, yapılan 

inceleme neticesinde, numaranın (xxx) Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri (“Firma”) tarafından 

kullanıldığını tespit ettiklerini belirtmiş ve firma ile aralarındaki tanıtım/pazarlamaya ilişkin 

sözleşmeyi sunmuştur.  

 

Kurul, veri sorumlusu ve veri işleyenin kim olduğunu tespit etmek adına bu sözleşmeyi 

incelemiştir.  

 

Özetle; Hastane tarafından, checkup hizmetinin pazarlanması ve satışı için Firma’ya yetki 

verildiği, bu kapsamda yeni müşterilerin nereden bulunacağına ve bu müşterilere ürünlerin hangi 

yollarla pazarlanacağına ilişkin karar verme yetkisinin Firma’ya bırakıldığı, bu sebeple Hastanenin 

                                                           
6 Erişim için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6890/2020-172  

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6890/2020-172
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checkup panelinin Hastanenin kayıtlarında bulunan müşterilerine pazarlanmasına yönelik kişisel 

veri işlenmesinde Firmanın veri işleyen olduğu tespit edilmiştir. Hastane kayıtlarında 

bulunmayan ancak, Firmanın kendisi tarafından bulunan yeni müşterilerin, pazarlama amacıyla 

aranarak, kişisel verilerinin işlenmesinde ise Firmanın veri sorumlusu olduğu kanaatine 

varılmıştır. 

 

Sonuç olarak, Firmanın veri sorumlusu sıfatıyla yaptığı kendisi tarafından bulunan yeni 

müşterilerin reklam amacıyla aranması faaliyetinde Kanun’un 5. maddesinde yer alan işleme 

şartlarından herhangi biri mevcut olmadığı için, Kanun’un 12. maddesinin 1-(a) bendinde 

öngörülen “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek” yükümlülüğünün yerine 

getirilmemesi sebebiyle Firma hakkında 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

 

7. İlgili kişinin kullanımına izin vermediği kredi kartı bilgilerinin, veri sorumlusu araç 

kiralama şirketi tarafından kullanılması hakkında 27/02/2020 tarihli ve 2020/166 

sayılı karar7 

  

İlgili kişi, veri sorumlusu araç kiralama şirketi ile imzaladığı araç kiralama sözleşmesi 

kapsamında, günlük araç kiraladığını ve sözleşme uyarınca araç kiralama bedeli ve provizyonun 

tahsil edilmesi için ...22 ile biten kredi kartının kullanımına onay verdiğini belirtmiştir. İlgili kişi, 

kiralama süresi içerisinde bir kez HGS kullanmış ve sözleşme sona erip, araç teslim edildikten 

sonra, telefonuna gelen SMS ile söz konusu HGS bedelinin …67 ile biten başka bir kredi kartından 

tahsil edilmeye çalışıldığını fark etmiştir. 

 

İlgili kişi, müşteri temsilcisinden “araç kira bedeli ödemesinin hangi kredi kartı ile yapılmış 

ise HGS bedelinin de aynı kredi kartından yapılması gerektiği” bilgisini edinmiş, HGS bedelini, 

kendisine ait olup, onay vermediği başka bir kartından tahsil etmeye çalışan veri sorumlusu 

hakkındaki şikayetlerini, elektronik posta ve telefon görüşmeleri aracılığıyla müşteri hizmetlerine 

bildirmiştir. Müşteri hizmetleri, konunun hukuk birimine yönlendirildiğini bildirse de, olayın 

üzerinden 2 ay geçmesine rağmen ilgili kişiye geri dönüş yapılmamıştır. 

                                                           
7 Erişim için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6889/2020-166  

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6889/2020-166
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Veri sorumlusu, Kurul’a ilettiği savunmasında; ilgili kişiye dair diğer kart bilgilerinin, daha 

önce yapılmış bir sözleşme kapsamında elde edildiğini ve ilgili kişi ile yapılan sözleşmede yer alan 

“kiracı tarafından bildirilen kredi kartından tahsilat yapılamadığı durumlarda; kiracının 

kiralayan ile yapmış olduğu başkaca araç kiralama sözleşmelerinde bildirdiği kredi kartı ve/veya 

nakit hesaplarından, kiralayanın tahsil etme hakkı saklıdır.” hükmüne dayanılarak HGS ücretinin 

diğer kredi kartından tahsil edilmeye çalışıldığı belirtmiştir.  

 

Kurul, sözleşmede yer alan bu hükmün haksız şart niteliğinde olması ve somut olayın, ilgili 

kişinin makul beklentisi dışında aleyhine bir sonuç ortaya çıkarması nedeniyle “hukuka ve 

dürüstlük kurallarına uygun olma” ilkesine aykırı hareket edildiği kanaatine varmıştır. Ayrıca, araç 

kiralama sözleşmesi sona erdikten sonra, veri işleme amacının ortadan kalkmasına rağmen, henüz 

gerçekleşmeyen ancak gerçekleşeceği düşünülen amaçlarla kişisel veri işlenmeye devam edilmesi 

“işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. 

 

Öte yandan, veri sorumlusunun, önceden elde ettiği başka bir kredi kartı bilgisini 

kullanmaya çalışması ve ilgili kişiye ait toplam üç kredi kartına ilişkin bilgileri daha sonra 

kullanılabileceği düşüncesiyle sisteminde saklamasına ilişkin olayda, ilgili kişi ve veri 

sorumlusunun menfaatlerin yarışabildiğinden söz etmek mümkün değildir. İlgili kişinin, ileride bu 

tür bir veri işleme faaliyetinden zarar görme ihtimalinin bulunduğu düşünüldüğünde, veri işleme 

faaliyetinin “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartına dayandırılması uygun 

bulunmamıştır. 

 

Kurul, taraflar arasındaki sözleşme kapsamında, kullanıma onay verilen kart bilgilerinin, 

veri sorumlusu tarafından, daha sonra gerçekleştirilmesi planlanan amaçlar doğrultusunda 

saklanarak haklı bir gerekçe olmaksızın kullanılmasını, genel ilkelere ilişkin 4. maddeye ve veri 

işleme şartlarına ilişkin 5. maddeye aykırı bulmuş ve veri sorumlusu hakkında 75.000 TL idari para 

cezası uygulanmasına karar vermiştir. 
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8. Veri sorumlusu tarafından ilgili kişilerin kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde 

internet gazetesi üzerinden yayımlanması hakkında 18/02/2020 tarihli ve 2020/145 

sayılı karar8 

 

Şikayet;  ilgili kişilerin yönetim kurulu üyesi olduğu şirket hakkında veri sorumlusu 

….Medya Yayıncılık A.Ş.’ye bağlı olarak yayın yapan …Medya isimli internet gazetesi üzerinden 

asılsız ve gerçeğe aykırı beyanlarda bulunulması üzerine, ilgili kişilerce veri sorumlusuna tekzip 

ihtarnamesinin gönderilmesi, veri sorumlusunun ise ihtarnamenin fotoğrafını çekerek, ilgili 

kişilerin T.C. kimlik numaraları, nüfus kayıt bilgileri gibi bilgileri de dahil olmak üzere, kişisel 

verilerinin, yeni bir haber şeklinde, olduğu gibi yayımlamasına ilişkindir.  

 

Kurul, öncelikle Kanun’un 28. Maddesinde düzenlenen istisnaları göz önünde 

bulundurmuştur. Madde 28/1-c’ye göre; “Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu 

güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal 

etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da 

ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi” Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı istisnalardandır.  

 

5187 sayılı Basın Kanunu’nun 14. maddesinde ise “Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve 

haysiyetini ihlâl edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar 

gören kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü 

kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu 

müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten 

itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden 

sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde 

yayımlamak zorundadır” düzenlemesine yer verildiği değerlendirilmiştir.  

 

Nihayetinde veri sorumlusunun bahse konu tekzip ihtarnamesinin yayımlamasının Basın 

Kanunu düzenlemesi uyarınca Kanun’un 5/2-ç maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” hükmü kapsamında 

hukuka uygun olduğu, ancak ilgili ihtarnamenin kişisel verilere ilişkin bölümünün olduğu gibi 

                                                           
8 Erişim için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6888/2020-145  

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6888/2020-145
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yayımlanmasının, daha sonra bu bölümü internet sitesinden kaldırmış olsa dahi, Kanun’un genel 

ilkeler başlıklı 4. maddesinde düzenlenen “amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesi ile 

bağdaşmadığı dikkate alınmıştır.  

 

Kişisel veri işleme faaliyetleri her halde 4. maddeye uygun olmalıdır. Her ne kadar ilgili 

ihtarname hukuka uygun şekilde yayımlanmış olsa da, ihtarnamenin içeriğinde yer alan kişisel 

verilere ilişkin bölümün olduğu gibi yayımlanması 4. maddede düzenlenen “amaçla bağlantılı, 

sınırlı ve ölçülü olma” ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Bu sebeple, veri sorumlusunun, kişisel 

verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin 

etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almadığı kanaatiyle, Kanun’un 12. 

maddesi uyarınca, veri sorumlusu hakkında 55.000 TL idari para cezası düzenlenmiştir.  

 

9. Veri sorumlusu işveren tarafından, iş sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen ve işe 

iade davası açan ilgili kişiye ait özlük dosyasında yer alan sağlık raporunun dava 

savunmasında kullanılmak suretiyle mahkemeye sunulması hakkında 18/02/2020 

tarihli ve 2020/138 sayılı karar9 

 

İlgili kişi, iş akdinin tek taraflı feshi nedeniyle veri sorumlusu işveren hakkında işe iade 

davası açmış, yargılama esnasında dava içeriği ile ilgili olmamasına rağmen özlük dosyasında yer 

alan kendisine ait sağlık verilerinin mahkemenin talebi olmadığı hâlde dava dosyasına sunulması 

nedeniyle şikayette bulunmuştur.  

 

Kurul, öncelikle Kanun’un 6/3. maddesinde yer alan, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel 

verilerin kanunlarda öngörülen hallerde, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ise ancak 

kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi 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 hükmünü ortaya koymuştur. 4857 sayılı İş Kanunu’nun işçi özlük 

dosyası başlıklı 75. maddesine göre ise; işverenin çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası 

düzenlediği, bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca 

                                                           
9 Erişim için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6887/2020-138  

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6887/2020-138
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düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili 

memur ve mercilere göstermek zorunda olduğu, ancak sağlık raporlarının işçiye ait özlük 

dosyasının içerisinde yer alıp alamayacağı hususuna ilişkin gerek 4857 sayılı İş Kanunu’nda 

gerekse 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda özel bir hüküm bulunmadığını belirtmiştir. 

 

Bununla birlikte somut olayda, mahkemenin müzekkeresinde, davalı veri sorumlusundan 

davacı ilgili kişiye ait özlük dosyasının tüm içeriğinin tasdikli bir suretinin gönderilmesini istediği 

görülmüştür.  

 

Bu kapsamda, Kanun’un 28/1-d bendinde yer alan “Kişisel verilerin soruşturma, 

kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri 

tarafından işlenmesi” hükmü ile Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un 6. maddesi 

dikkate alındığında, konuya ilişkin Kurul tarafından tesis edilecek bir işlem bulunmadığına karar 

verilmiştir. 

 

10. Veri sorumlusu havayolu şirketi bünyesindeki çalışanın, ilgili kişiye ait kişisel verileri 

Kanuna aykırı şekilde şirket kayıtlarından elde etmesi hakkında 13/02/2020 tarihli ve 

2020/124 sayılı karar10 

 

İlgili kişiye ait bir takım kişisel veriler, veri sorumlusu havayolu şirketinin kayıtlarından, 

veri sorumlusunun çalışanı tarafından alınmış, ilgili kişi, çalışan tarafından aranarak rahatsız 

edilmiştir. İlgili kişi, bu durumu veri sorumlusuna e-posta ile ve noter aracılığıyla da bildirmiştir. 

İlgili kişinin veri sorumlusuna yaptığı başvurularda aldığı cevapların yetersiz kalması üzerine, 

Kurum’a başvuru yapılmıştır. 

 

Başvuru kapsamında yaptığı incelenmede Kurul, öncelikle çalışanlara verilen erişim 

yetkisinin dayanağının 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun 40/4. maddesinde yer alan 

“Havayolu ile seyahat edecek kişilerin bilgileri kişilerin seyahatini kolaylaştırmak veya güvenlik 

ve risk değerlendirmesi yapmak amacıyla Kanun çerçevesinde toplanabilir, kaydedilebilir, 

işlenebilir, paylaşılabilir, havacılık güvenliği ve emniyetini sağlamak üzere değerlendirilerek 

                                                           
10 Erişim için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6886/2020-124  

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6886/2020-124
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gereken tedbirler alınabilir” hükmü olduğunu tespit etmiştir. Bununla birlikte, veri sorumlusu 

nezdinde çalışanlara verilen veri güvenliği hususundaki eğitimlerin düzenlenme sıklığı yeterli 

değildir.  

 

Çalışanın, görev tanımı kapsamında PNR sorgulaması gerçekleştirdiği belli olsa da, 

gerçekleştirilen sorgulama sıklığından, veri sorumlusunun çalışanlarca yapılabilecek sorgulama 

sayısına sınırlama getirmediği ve yeterli düzeyde gözetim mekanizması geliştirmediği kanaatine 

varılmıştır. Öte yandan, veri sorumlusu tarafından her ne kadar log kayıtları tutuluyor olsa da, bu 

kayıtlarda sıra dışı aktivitelerin gözlemlenebilir olması ve bu kayıtların analiz edilmesi ile kişisel 

verilerin hukuka aykırı işlenmesinin ve erişilmesinin tespitinin önem arz ettiği belirtilmiştir. Veri 

sorumlusu, kendisine yapılan başvuru neticesinde, ilgili çalışan hakkında dahili bir soruşturma 

başlatmış ve çalışanın yetkilerini iptal etmiş olsa da, Kurul, veri sorumlusu nezdinde uygulanan 

yaptırımların yeterli ve caydırıcı olmadığı, bu tür zafiyetlerin yaşanma riski göz önünde 

bulundurularak, alınması gereken tedbirlerin geliştirilmesi gerektiği hususlarını değerlendirmiştir.  

 

Kanun’un 12. maddesinde yer alan veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik idari ve teknik 

tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle, veri sorumlusu hakkında 100.000 TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

* Bilgi notumuzda 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. 

 


