
 

1 

 

KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 

 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 

19 MART 2021 TARİHİNDE YAYIMLANAN KARARLARI HAKKINDA 

ÖZET BİLGİLENDİRME 

 

1. İlgili kişinin telefon numarası bilgisinin farklı veri sorumluları tarafından 

hukuka aykırı olarak işlenmesine ilişkin 09/02/2021 tarihli ve 2021/111 sayılı 

karar
1
 

Karara konu başvuruda, ilgili kişi, kendisi ile hiçbir ilgisi bulunmayan, yakınına ait bir 

borç hakkında bilgilendirmeler içeren iki adet kısa mesaj aldığını belirterek ilgili hukuk 

bürosuna ve alacak sahibi şirkete başvurmuştur. Başvurusuna yönelik verilen cevapları birbiri 

ile çelişkili ve yetersiz bulan başvurucu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) 

şikâyette bulunmuştur.  

Karar metninden anlaşıldığı üzere, şirket, kullandığı Yasal Takip Sistemi (“YTS”) 

aracılığı ile abonelerine ait ödenmemiş alacakların tahsilatını gerçekleştirmekte, bu kapsamda 

“idari takip aşaması” ve “icra takip aşaması” olmak üzere iki ayrı basamaktan oluşan süreci 

farklı hukuk büroları aracılığı ile yürütmektedir. 

 Kurul, veri işleme faaliyetine ilişkin şikâyeti çözümlerken, şu üç aktörün Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki sorumluluğunun sınırlarını çizmiştir; 

i) YTS’yi organize eden şirket, ii) ilgili kişinin iletişim verilerini YTS’ye not olarak kaydeden 

Birinci Hukuk Bürosu avukatı, iii) ilgili kişiye kısa mesaj gönderen İkinci Hukuk Bürosu 

avukatı. 

Veri sorumlusunu tespit eden Kurul, esasen borçluya ait olmayan ve YTS sisteminde 

mevcut olmaması gerekirken, ilgili kişinin iletişim verisini borçluya ait olmadığını notlar 

bölümünde belirterek YTS’ye kayıt eden Birinci Hukuk Bürosu avukatının; borçluya ait 

olmadığı açıkça notlar bölümünde belirtilen iletişim verisini kullanarak ilgili kişiye kısa mesaj 

gönderen İkinci Hukuk Bürosu avukatının ve son olarak, kişisel verilerin işlenme amaç ve 

vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan 

şirketin, somut olay özelinde veri sorumlusu olduğuna karar vermiştir.  
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Birinci Hukuk Bürosu avukatı tarafından YTS’ye girilen kişisel verilerin doğru olması 

ve güncelliğinin korunması için gerekli denetim ve kontrolleri yapmayan ve bu haliyle 

bilgileri başka bir avukat ile paylaşan veri sorumlusu şirketin Kanun’un 4. maddesinde 

düzenlenen doğru ve gerektiğinde güncel olma ilkesine aykırı davrandığı tespit edilmiş ve 

şirket hakkında 115.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına hükmedilmiştir. 

Öte yandan, ilgili kişinin telefon numarasının elde edilme yöntemine ilişkin sorulara 

belirli ve kesin bir cevap veremeyen, dahası, söz konusu verinin 118 sorgu portalları veya 

borçlu ile yakınlarının paylaşımı aracılığıyla elde edilmiş olabileceği ihtimalleri üzerinde 

duran Birinci Hukuk Bürosu avukatının, Kanun’un 5. maddesini ihlal ettiğine karar verilmiş 

ve 50.000 Türk Lirası idari para cezasına hükmedilmiştir. 

Son olarak, YTS’de ilgili kişiye ait telefon numarasının esasen borçluya ait olmadığı 

hususunun notlar bölümünde açıklanmış olmasına rağmen ilgili kişiye kısa mesaj gönderen 

İkinci Hukuk Bürosu avukatının Kanun’nun 5. maddesine aykırı davrandığına karar 

verilmiştir ve 50.000 Türk Lirası idari para cezasına hükmedilmiştir. 

 

2. Bir kargo firmasında çalışan ve iş akdi haksız olarak feshedilen ilgili kişinin, 

özlük dosyası kapsamında yer alan kişisel verilerinin birer suretinin tarafına 

verilmesi talebine cevap vermeyen veri sorumlusu hakkında verilen 28/05/2020 

tarihli ve 2020/435 sayılı karar
2
 

Başvuruya konu olayda, iş sözleşmesinin haksız, geçersiz, tazminatsız olarak 

feshedildiğini ve tehdit, baskı ve çeşitli vaatlerle kendisine ileri tarihli istifa dilekçesi 

imzalatıldığını iddia eden bir kargo firması çalışanı, Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki 

haklarını kullanarak, özlük dosyasında yer alan kişisel verilerinin birer örneğini talep etmiştir. 

Veri sorumlusu firmanın, ilgili kişinin talebine yasal süresi içerisinde yanıt vermemesi 

sebebiyle ilgili kişi Kurul’a başvuruda bulunmuştur. 

Başvurunun ardından, Kurul tarafından veri sorumlusunun somut olaya ilişkin 

savunması talep edilmiş, bu savunma karşısında Kurul aşağıda yer verilen gerekçelerle veri 

sorumlusunun talimatlandırılmasına karar vermiştir. 

1. İlgili kişinin kişisel verilerine ilişkin bilgi talep etmediği, belgelerin birer örneğinin 

verilmesini talep ettiği ve 11. maddenin bu talebi karşılamadığı savunması 
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Veri sorumlusunun bu savunmasını değerlendiren Kurul, ilgili kişiden temin edilen 

yazılı savunma ve istifa dilekçelerinin “kişiye ilişkin bilgiler içerdiğini ve bu bilgilerin ilgili 

kişiyi belirli veya belirlenebilir kıldığını” belirterek, söz konusu belgelerin kişisel veri 

niteliğinde olduğu kanaatine varmıştır. 

2. Anayasa’nın 38. maddesinin 5. fıkrası gereğince veri sorumlusunun susma hakkını 

kullanabileceği savunması 

Her ne kadar tüzel kişi niteliğine sahip olan veri sorumlusu, Anayasa’nın 38. maddesi 

gereğince kendi aleyhine olan delilleri sunmaya zorlanamayacağını, dolayısıyla ilgili kişi 

tarafından talep edilen belgeleri sunmayarak susma hakkını kullandığını savunsa da, Kurul, 

Anayasa Mahkemesi’nin 2011/41 Esas ve 2012/25 Karar sayılı kararına atıf yaparak, susma 

hakkının sadece gerçek kişiler tarafından kullanılabilen temel insan haklarından biri olduğunu 

açıklamıştır. 

3. İlgili kişi tarafından şikâyet başvurusuna konu edilen olayın, yargı mercilerinin görev 

alanına girdiği savunması 

Kurul, ilgili kişi tarafından veri sorumlusu aleyhine açılan davanın, kişisel verilere 

ilişkin olmadığını, işçilik alacaklarına ilişkin taleplerin dava konusu edildiğini belirtmiştir. 

Kurul’a intikal eden şikâyet başvurusunun kişisel verilere ilişkin olduğu ve suç unsuru 

barındırmadığı dikkate alındığında, başvurunun, Kurul tarafından ele alınmasında bir sakınca 

olmadığına karar verilmiştir. 

 Açıklanan gerekçelerle, ilgili kişiye ait 30 Eylül 2019 tarihli savunma yazısı ile 17 ve 

18 Ekim 2019 tarihli istifa dilekçelerinin birer örneğinin ilgili kişiye verilmesi hususunda ve 

veri sorumlusunun ilgili kişiler tarafından Kanun kapsamında yapılacak başvurulara yasal 

süresi içerisinde cevap vermeye yönelik azami dikkat ve özeni göstermesi gerektiği 

hususunda talimatlandırılmasına karar verilmiştir. 

 

3. Hakkında hüküm verildiği suçtan dolayı cezası infaz edilen ilgili kişiye ait 

haberin, yayımlandığı gazetenin internet sitesinden kaldırılması talebine ilişkin 

22/05/2020 tarihli ve 2020/414 sayılı karar
3
 

İlgili kişi adına Kurul’a başvuruda bulunan avukat, 2009 yılında veri sorumlusu gazete 

tarafından müvekkili hakkında internet üzerinden haber yapıldığını ve bu haberin müvekkili 
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hakkında hükmedilen suça ilişkin olduğunu belirtmiş, söz konusu cezanın tamamının infaz 

edildiğini, ancak halen Google arama motoru üzerinden ulaşılabilen haber sebebiyle 

müvekkilinin iş hayatının ve ailesinin olumsuz etkilendiğini ifade etmiştir. İlgili kişinin veri 

sorumlusu gazeteye yaptığı başvurunun aynı gün reddedilmesi üzerine, ilgili kişi bu Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunmuştur. 

Kurul, basın özgürlüğü ile kişilik haklarının karşı karşıya gelmesi halinde, haberin;” i) 

kamu ilgi ve yararı taşıması, ii) gerçek ve güncel olması, iii) özü ile biçimi arasındaki denge” 

kriterleri kapsamında değerlendirilerek, diğerine nazaran üstünlük tanınacak hakkın tespit 

edilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Kurul tarafından, somut olayda, i) söz konusu haberin toplum tarafından tanınır 

olmayan bir vatandaş hakkında olmasına karşın, haberin insan kaçakçılığı suçunu işleyen 

failler hakkında olduğu,  haberin kamuya duyurulmasında kamunun ortak menfaatinin 

bulunduğu, ii) habere konu olayın yargı kararı ile ispat edilmiş olduğu ve haberin gündemde 

kalmasında kamusal menfaatin bulunduğu, iii) haberde kullanılan anlatım ve resimlerin 

haberin veriliş biçiminin gerektirdiği ölçüde olduğu ifade edilmiş ve şikayet hakkında Kanun 

kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir. 

 

4. İlgili kişinin tahlil sonuçlarının veri sorumlusu hastane tarafından hukuka aykırı 

şekilde üçüncü kişilere aktarılması hakkında 20/05/2020 tarihli ve 2020/407 sayılı 

karar
4
 

İlgili kişi, şikâyet başvurusunda; veri sorumlusu hastanenin tüp bebek bölümüne tahlil 

için başvuru yaptığını ve tahlil sonuçlarının kendisi ile birlikte tanımadığı başka bir üçüncü 

kişiye daha e-posta yolu ile iletildiğini belirtmiştir. İlgili kişi, özel nitelikli kişisel verilerini 

içeren e-postanın başka bir kişiye daha gönderildiğini fark edince veri sorumlusuna ihtarname 

ile başvurarak bilgi talebinde bulunmuş, veri sorumlusu hastane hatanın kabul edildiğini 

içeren bir yanıt vermiştir. 

Kurul, kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri işleme faaliyetlerinde uyulması gereken 

veri işleme şartlarına ilişkin hatırlatmalar yapmış, ardından, tahlil sonuçlarının sağlık verisi 

kapsamında özel nitelikli kişisel veri olduğunu ve bu verinin, sehven de olsa, hastaneden 

bağımsız şekilde çalışan ve ayrı bir gerçek kişi veri sorumlusu olarak değerlendirilen bir 

doktorun asistanına aktarılmasını hukuki dayanaktan yoksun bulmuştur. Bu kapsamda, 
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hastanenin bizatihi veri sorumlusu olduğunun hastaneye hatırlatılmasına ve Kanun’un 8. 

maddesinde yer alan açık rıza işleme şartına veya 6. maddesinde yer alan işleme şartlarından 

birine dayanılmaksızın gerçekleştirilen hukuka aykırı aktarım faaliyeti sebebiyle veri 

sorumlusu hakkında 100.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

 

5. İşverenin, işçisine ait kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, aydınlatma 

yükümlülüğünü yerine getirmeden ve hukuka aykırı şekilde işlemesine ilişkin 

20/05/2020 tarihli ve 2020/404 sayılı karar
5
 

İlgili kişi, çalışmakta olduğu veri sorumlusu şirketten Kanun’un 11. Maddesinde sayılan 

hakları kapsamında bilgi talebinde bulunduğunu fakat bu talebine ilişkin yeterli cevap 

alamadığını belirtmiştir. Ayrıca, kişisel verilerinin işlenme amacına ilişkin veri sorumlusu 

tarafından yapılan bilgilendirmenin genel nitelikte olduğunu, verilerin işlenme ve saklanma 

süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapılmadığını iddia etmiştir.  

Öte yandan, veri sorumlusunun kendisine verdiği cevapta, çalışanların bordro bilgileri, 

disiplin süreçleri, özlük bilgileri, performans değerlendirme süreçlerine ilişkin verilerin bazı 

programlar aracılığı ile elektronik ortamda tutulduğunu söylemiş olmasına rağmen, söz 

konusu programlara erişimi olan kişilerin, yetki matrislerinin, verilerin saklanma süreleri ve 

imhası gibi bilgilerin veri sorumlusunun Veri Güvenliği Politikası’nda da düzenlenmediğini 

belirtmiştir. 

Ayrıca, veri sorumlusunun yeterli aydınlatma yapmaksızın, elektronik ortamda 

çalışanlardan geniş kapsamlı olarak KVKK Çalışma Muvafakatnamesi aldığını, çalışanlarca 

verilen rızanın battaniye rıza olduğunu ve kendisinin de bu Muvafakatname’ye onay vermek 

zorunda bırakıldığı da ilgili kişinin iddiaları arasındadır.   

Son olarak, ilgili kişi, açık rıza alınmaksızın ve aydınlatma yükümlülüğü yerine 

getirilmeksizin çalışanların parmak izlerinin alındığını, bu verilerin üçüncü kişilere aktarılıp 

aktarılmadığı veya yeterli güvenlik önlemleri ile saklanıp saklanmadığı hususunda bilgi 

verilmediğini ifade etmiştir.  

Yukarıda belirtilen iddiaları değerlendiren Kurul, ilgili kişi tarafından sunulan Kişisel 

Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Muvafakatnamesi’nde, aydınlatma metni ile açık rıza 

metninin ayrı ayrı düzenlenmesi gerekirken aynı metinde düzenlendiğini tespit etmiştir. Bu 
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haliyle, söz konusu Muvafakatname, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde 

Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5/1-f bendine şekli anlamda 

aykırılık oluşturmaktadır. Metnin içeriği incelendiğinde ise, “(…) sayılan kişisel veriler dahil 

olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın (…)” ifadesinin genel bir anlam içerdiği, veri 

işleme kategorilerinin muğlak bırakıldığı belirtilmiş, hangi veri kategorisinin hangi amaçlarla 

işleneceğine dair herhangi bir açıklamaya yer verilmediği tespit edilmiştir. Öte yandan, “…. 

uygun gördüğü diğer üçüncü kişilere ve/veya yurt dışında paylaşılabileceği” ifadesi ile de 

kişisel verilerin kimlere aktarılacağı hususunun muğlak bırakıldığı ve biyometrik veri olan 

parmak izinin veri kategorileri içinde dahi sayılmadığı anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan, işçi işveren ilişkilerinde olduğu gibi tarafların eşit konumda olmadığı 

durumlarda rızanın özgür iradeyle verilip verilmediğinin dikkatle incelenmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Bu kapsamda, açık rıza temin etmek amacıyla çalışanlara e-postalar gönderen, 

metnin imzalanmasını sağlamaya çalışan, metni imzalamayan çalışanların listesini tutan, 

çalışanına rıza göstermeme imkanını etkin bir biçimde sunmayan veri sorumlusunun elde 

ettiği rızaların geçerli bir açık rıza beyanı olarak değerlendirilemeyeceği kabul edilmiştir. 

Ayrıca, çalışanların, eşine ve çocuğuna ait kişisel verilerin işlenmesi için verdiği açık rızanın 

da geçerli olmayacağı tespit edilmiştir.  

Kurul, ayrıca, alternatif yollar gözetmeksizin çalışanların biyometrik verilerini işleyen 

veri sorumlusunun, Kanun’un 4. maddesinin 2. fıkrasında yer alan işlendikleri amaçla 

bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesine aykırı davrandığı ve orantısız bir veri işleme faaliyeti 

gerçekleştirdiği kanaatindedir.  

Son olarak Kurul, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilecek yurtdışı 

aktarımlarında Kanun’un 9. maddesinde öngörülen prosedürün işletilmesi gerektiğini 

belirtmiş, sunucuları yurtdışında bulunan hizmetlerin kullanımının yurtdışına veri aktarımı 

olarak kabul edileceğini tekrarlamıştır.  

Kurul, sonuç olarak; i) aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlusu 

hakkında Kanun’un 18/1-a bendi uyarınca 50.000 Türk Lirası idari para cezası 

uygulanmasına, ii) çalışanlarının ve yakınlarının açık rızaları olmaksızın kişisel verilerini ve 

özel nitelikli kişisel verilerini işleyen, özel nitelikli kişisel verileri işlerken Kanun’un 4. 

maddesindeki ölçülülük ilkesine aykırı davranan ve bu verileri çalışanların açık rızası 

olmaksızın yurtiçi ve/veya yurtdışına aktaran veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18/1-b bendi 

uyarınca 200.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.  
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6. İlgili kişinin, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili özel nitelikli kişisel 

verilerinin özlük dosyasından çıkarılması talebine ilişkin 20/05/2020 tarihli ve 

2020/396 sayılı karar
6
 

Karara konu olayda, veri sorumlusu nezdinde çalışmaya başlayacak olan ilgili kişi 

hakkında resmi olarak güvenlik soruşturması yapılmaksızın, İl Yazı İşleri Müdürü tarafından 

sözlü olarak güvenlik soruşturması yapılmış, ilgili kişi hakkında devam eden yargı sürecinin 

mevcudiyeti sebebiyle ilgili kişi hakkında verilen mahkeme kararı ilgili kişinin özlük 

dosyasına eklenmiştir. Söz konusu kararda öngörülen beş yıllık denetim süresinin dolmasını 

takiben ilgili kişinin hakkındaki dava düşmüş ve karar ilgili kişinin adli sicil kaydından 

silinmiştir. Bu doğrultuda, ilgili kişi, veri sorumlusuna başvurarak özlük dosyasında yer alan 

mahkeme dosyasının kaldırılarak imha edilmesini talep etmiştir. Veri sorumlusunun bu talebi 

reddetmesinin ardından Başvurucu, mahkeme sürecinin devam etmemesi gerekçesiyle ceza 

mahkûmiyetine ilişkin kişisel verisinin muhafazasını gerektiren bir sebebin de bulunmadığını 

belirterek Kurul’a başvurmuştur. 

Kurul, özel nitelikli kişisel veri olan ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisinin 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında atamayı yapacak kuruma sağlanması 

amacıyla adli sicil bilgisinin talep edilmesinin Kanuna aykırılık teşkil etmediğine karar 

vermiştir.  

Hatırlatmak gerekirse, devlet memurlarına ilişkin özlük dosyalarının tutulma esasları ile 

özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usul ve esaslar 657 sayılı Kanun uyarınca 

Devlet Personel Başkanlığı’nca belirlenmektedir. Bu doğrultuda Kurul; Devlet Personel 

Başkanlığı’nın verdiği görüş yazısına binaen 2 Seri No’lu Kamu Personeli Genel Tebliği 

uyarınca sözü edilen kararların özlük dosyasından çıkarılmasına yer olmadığına karar 

vermiştir.  

Son olarak, 16.05.1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren mülga Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’ten farklı olarak yeni düzenleme 

kapsamında, memur sicil dosyaları arşivlik belge olarak değerlendirilmemekte ve yüz bir yıl 

saklanacaklarına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Buna rağmen, süre bakımından arşiv 

belgesi vasfını kazanamayan belgelerin arşivlik belge kabul edilmesi ve memuriyet özlük 

                                                           
6
 Erişim için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6912/2020-396  

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6912/2020-396
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dosyalarının da bu kapsamda değerlendirilmesi sebebiyle bu dosyaların imha işlemine tabi 

tutulmadığı kanaatine varılmıştır.  

Kurul sonuç olarak, ceza mahkumiyeti ve güvenlik bilgisine ilişkin verilerin özel 

nitelikli olduğunu, ilgili kişinin söz konusu mahkeme kararlarının özlük dosyasında yer 

almasına ilişkin halihazırda açık rızasının bulunmadığını tespit etmiş, kişisel verisinin 

işlenmesine ilişkin “kanunilik” unsurunun “maddi kanun” olarak değerlendirilmesi gerektiğini 

ifade etmiştir. Bu sebeple, Devlet Personel Başkanlığı tarafından Kurum’a sunulan cevap 

yazısı ve 2 Seri No’lu Tebliğ hükümleri uyarınca mevzuat kapsamında ilgili kararların özlük 

dosyasından çıkarılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.  

 

7. Bir tıp merkezinin internet sitesinde video tanıtım bölümü içerisinde görsel ve 

işitsel kişisel verileri işlenen ilgili kişinin başvurusuna veri sorumlusu tıp merkezi 

tarafından cevap verilmemesine ilişkin 14/05/2020 tarihli ve 2020/379 sayılı karar
7
 

İlgili kişi, şikâyet başvurusunda; bir tıp merkezine ait internet sitesinin video tanıtım 

bölümünde, pazarlama amacıyla, görsel ve işitsel kişisel verilerinin işlendiğini ancak tıp 

merkezi ile aralarındaki iş sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle söz konusu verilerin işlenme 

amacının kalmadığını belirterek, veri işleme faaliyetinin durdurulması ve verilerin 

kaldırılması talebiyle veri sorumlusuna başvurduğunu ancak yasal süre içerisinde kendisine 

herhangi bir bilgi verilmediğini iddia etmiştir. 

Kurul, ilgili kişinin, kişisel verilerinin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin talebinin, 

veri işleme faaliyetini gerektiren sebebin ortadan kalkmasına rağmen Kanun’un 7. maddesine 

aykırı şekilde veri sorumlusu tarafından yerine getirilmemesi ve ilgili kişinin silme talebinin 

üzerinden makul süre geçmesine rağmen Kanun’un 5. maddesinde yer alan şartlara 

dayanılmaksızın veri işleme faaliyetine devam edilmesi sebebiyle veri sorumlusu tıp merkezi 

hakkında 75.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Ek olarak, veri sorumlusunun, Kanun’un 7. maddesinin gereğinin yerine getirilmesi ve 

ilgili kişilerin başvurularına cevap verilmesine ilişkin gerekli özenin gösterilmesi hususlarında 

talimatlandırılmasına karar verilmiştir. 

 

                                                           
7
 Erişim için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6911/2020-379  

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6911/2020-379
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8. İlgili kişinin kendisine iletilmesi gereken cevap yazısının veri sorumlusu tarafından 

resmi yazı şeklinde, çalıştığı birime gönderilmesine ilişkin 05/05/2020 tarihli ve 

2020/336 sayılı karar
8
 

 

Somut olayda, ilgili kişinin, geçmişte çalıştığı veri sorumlusu üniversitenin sanat tarihi 

bölümüne ilettiği dilekçenin akıbetini öğrenmek adına Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

kapsamında veri sorumlusundan bilgi talep ettiği, ancak veri sorumlusunun, doğrudan ve 

sadece ilgili kişiye cevap vermek yerine, başvuruyu ilgili kişinin halihazırda çalıştığı 

üniversitenin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, tüm taraflara açık biçimde ilettiği ve söz 

konusu kişisel verilerinin üçüncü kişilerin erişimine açıldığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda 

ilgili kişi, kişisel verilerinin Kanun kapsamında korunması hususunda gerekli tedbirleri 

almasını talebiyle veri sorumlusuna başvurmuş ancak yasal süre içerisinde gerekli tedbirler 

alınmamış ve veri sorumlusu tarafından herhangi bir yanıt da verilmemiştir. 

Kurul, ilgili kişi tarafından yapılan başvuruya cevap vermeyen veri sorumlusunun Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 6. maddesinde yer alan 

yükümlülüğe aykırı davrandığı sonucuna varmıştır. Kurul, bu noktada, ilgili kişiler tarafından 

başvurulara, Tebliğ’e uygun şekilde cevap vermesi hususunda azami dikkat ve özenin 

gösterilmesi konusunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar vermiştir.  

Ayrıca, ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna yapılan bilgi edinme başvurusuna ilişkin 

yanıtın, ilgili kişinin çalıştığı birime gönderilmesi ve yetkisi olmayan kişiler tarafından ilgili 

kişinin verilerine erişilmesi sebebiyle veri sorumlusunun Kanun’un 12. maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla 

uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri 

alma” yükümlülüğüne aykırı davrandığı tespit edilmiştir. Kurul, bu doğrultuda Kanun’un 18. 

maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında kamu kurumu veri sorumlusu nezdinde görev yapan 

memurlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılmasına ve işlemin sonucu hakkında 

Kurul’a bilgi verilmesine karar vermiştir. 

9. İlgili kişinin araç kiralama hizmeti alması esnasında kişisel verilerinin işlenmesine 

dair açık rıza vermemesi üzerine kiralama hizmetinden yararlandırılmamasına 

ilişkin 05/05/2020 tarihi ve 2020/335 sayılı karar
9
 

 

                                                           
8
 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/6910/2020-336 

 
9
 Erişim için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6909/2020-335  

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6910/2020-336
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6909/2020-335
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Kurul’a iletilen şikâyet dilekçesinde, veri sorumlusu araç kiralama şirketinden araç 

kiralamak isteyen ilgili kişinin, kişisel verilerinin işlenmesine açık rıza vermemesi sebebiyle 

araç kiralama işlemini gerçekleştiremediği iddia edilmiştir.  

Ardından, ilgili kişinin yetkilisi olduğu şirket veya çalışanları tarafından veri 

sorumlusuna başvuru yapılmış, veri sorumlusu tarafından başvuruya yanıt verilse de ilgili 

kişinin taleplerine ilişkin bir çözüm önerisi getirilmemiştir. Devamında Kurul’a başvuru 

yapan ilgili kişiye, öncelikle veri sorumlusuna kendi adına başvurması gerektiği, bunun 

ardından Kurul’a şikâyette bulunulabileceği bilgisi verilmiştir.  

Şikâyete konu olay hakkında aynı içeriğe sahip iki farklı dilekçe bulunması sebebiyle 

ikinci başvuruya ilişkin masrafların karşılanmasının uygun bulmadığını ve başvuruya yanıt 

verilemediğini içeren veri sorumlusu savunması karşısında Kurul, başvuruya ilişkin 

cevaplarda on sayfaya kadar ücret alınmayacağını, on sayfanın üzerindeki her sayfa için ise 1 

Türk Lirası işlem ücreti talep edilebileceğini belirtmiştir. Ayrıca, içerik aynı olsa dahi 

başvuran kişilerin farklı olması sebebiyle ilgili başvurunun veri sorumlusu tarafından 

yanıtlanması gerektiği ifade edilmiştir. Bu kapsamda Kurul, veri sorumlusunun, Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak yanıt vermesi 

yönünde talimatlandırılmasına karar vermiştir. 

Öte yandan, 1174 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun ek 3. maddesi gözetildiğinde 

kişisel verilerin 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının a bendinde yer alan 

“Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve c bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya 

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması” hükümleri kapsamında işlendiği anlaşılmıştır. 

Ancak, veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye imzalatılmak istenen yazıda, mevzuatın 

istisna kıldığı haller haricinde verilerin işlenmesi ve aktarılması hususunda açık rıza 

alındığına ve yurtiçi ve yurtdışına aktarım yapılabileceğine ilişkin düzenlemeler 

bulunmaktadır. Dolayısıyla, açık rıza verilmemesi halinde ilgili kişinin hizmetten 

yararlandırılamayacağı ve hizmetin açık rıza şartına dayandırıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, 

diğer kişisel veri işleme şartlarının mevcut iken açık rıza talep edilmesi ilgili kişiyi 

yanıltılacağı için veri sorumlusu tarafından hakkın kötüye kullanıldığı kabul edilecektir.  

Sonuç olarak, Kanun’un 4. maddesinde yer alan hukuka ve dürüstlük kurallarına 

uygun olma ilkesine aykırı davranılması sebebiyle veri sorumlusu hakkında 50.000 TL idari 

para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.  
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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 

 

 


