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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 14 NİSAN 2021 TARİHİNDE 

YAYIMLANAN KARARLARI HAKKINDA ÖZET BİLGİLENDİRME 

 

 

1. İlgili kişinin veri sorumlusu ile abonelik sözleşmesi kurma amacıyla 

gerçekleştirdiği telefon görüşmesi kayıtlarına erişim talebine ilişkin 29/09/2020 

tarihli ve 2020/746 sayılı karar
1
 

 

Şikayete konu olayda ilgili kişi, veri sorumlusu ile gerçekleştirdiği telefon 

görüşmesine ait ses kayıtlarının tarafına verilmesi konusunda veri sorumlusuna kayıtlı 

elektronik posta (“KEP”) adresi üzerinden başvuruda bulunmuştur. İlgili kişi, KEP sisteminde 

yer alan kayıtlara göre iletinin okunduğunun kabul edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde 

cevap alamayınca müşteri hizmetleri ile görüşerek kişisel veri niteliğindeki ses kayıtlarının bir 

örneğinin tarafına iletilmesi yönündeki talebini yinelemiştir. Müşteri hizmetlerinin söz konusu 

kişisel verilerin ancak Cumhuriyet Savcılığı’na başvurulması neticesinde verilebileceğine 

ilişkin aldığı cevap üzerine ilgili kişi, konunun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu (“Kanun”) kapsamında incelenmesi talebinde bulunmuştur.  

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), söz konusu şikayetin incelenmesinde 

öncelikle telefon aracılığıyla yapılan sözleşmelerin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında elektronik sözleşme olarak kabul edilmesi 

gerektiğini ortaya koymuştur. Buna göre, veri sorumlusu ile ilgili kişinin telefon aracılığıyla 

sözleşme kurmaya yönelik yaptıkları görüşmede, ilgili kişinin kişisel verilerinin Kanun’un 5. 

maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 

doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması” işleme şartına göre işlendiği anlaşılmıştır.  

 

 Kurul, ilgili kişinin Kanun’un 11. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendindeki “Kişisel 

verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme” hakkının aynı zamanda erişim hakkını da 

kapsadığını ve erişim hakkının, ilgili kişinin kişisel verileri üzerindeki haklarını 
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kullanabilmesi için, kişisel verilerinin ne şekilde işlendiğine dair tam olarak bilgi sahibi 

olmasına imkân sağlaması gerektiğini ifade etmiştir.  

 

Bu doğrultuda Kurul, ses kayıtlarının doğrudan ilgili kişiye teslim edilmeden, ancak 

dökümlere erişim hakkı sağlayarak veri sorumlusu ve ilgili kişi arasında menfaat dengesinin 

gözetilmesi gerektiğini belirtmiş ve bu kapsamda söz konusu dökümün gerekli önlemler 

alınarak (ilgili kişi dışında başkalarının kişisel verileri varsa bunları çıkarmak veya 

maskelemek gibi) ilgili kişiye gönderilmesi yönünde veri sorumlusunun talimatlandırılmasına 

karar vermiştir.  

 

Öte yandan Kurul; i) Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrasına göre, veri sorumlusuna 

ilgili kişilerce iletilen taleplerin en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılması, ii) Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri 

sorumlusunun başvuruyu kabul ettiğini veya gerekçesini açıklayarak reddettiğini belirtmesi, 

iii) İlgili kişiye verilecek cevabın yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilmesi gerektiği 

hususlarını belirtmiştir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda Kurul, ilgili kişilerin Kanun 

kapsamındaki başvurularına Kanun ve Tebliğ’in ilgili hükümleri uyarınca süresi içinde bir 

cevap verilmesi yönünde veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar vermiştir. 

 

Son olarak, ilgili kişilerin taleplerini veri sorumlusunun ana ortaklığının KEP adresi 

yerine veri sorumlusuna ait KEP adresi üzerinden iletebilmeleri için veri sorumlusunun kendi 

bünyesinde gerekli düzenlemeleri yapması doğrultusunda talimatlandırılmasına karar 

verilmiştir.  

 

2. İlgili kişinin aidat borcu bilgisinin site yönetimi tarafından ev sahibine iletilmesi 

hakkında 29/09/2020 tarihli ve 2020/755 sayılı karar
2
 

 

Başvuruya konu olayda, ev sahibi tarafından ilgili kişiye aidatının bazı aylarda eksik, 

bazı aylarda ise hiç yatırılmadığına dair bir SMS iletilmiştir. İlgili kişi, söz konusu SMS ile 

kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlendiğinin ortaya konulduğunu ileri sürmüş ve kişisel 

verilerinin site yönetimi tarafından ev sahibi ile paylaşılmasında hiçbir bilgisi ve rızasının 

bulunmadığını ifade ederek veri sorumlusu site yönetimi hakkında idarî para cezası 

uygulanması talebinde bulunmuştur. 
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Kurul, değerlendirmesinde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun “Ortak Giderlerin 

Teminatı” başlıklı 22. maddesinde yer alan: “Kat malikinin, 20’nci madde uyarınca payına 

düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde 

kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde 

faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu 

ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan 

düşülür…” düzenlemesini ele almıştır. Hükümden anlaşılacağı üzere, ev sahibi ve kiracı ortak 

gider ve gecikme tazminatından müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, hem ev sahibi hem 

site yönetiminin kiracının aidat borcunu ödeyip ödemediğinden haberdar olma noktasında 

menfaati bulunmaktadır.  

Bu değerlendirme neticesinde, söz konusu veri işleme faaliyetinin Kanun’un 5. maddesinin 2. 

fıkrasının (e) bendindeki işleme şartı olan bir hakkın tesisi, kullanılması veya 

korunması kapsamında gerçekleştiği tespit edilmiştir. Nihayetinde Kurul, veri sorumlusunun 

ilgili kişiye yaptığı açıklamayı yeterli bulmuş ve Kanun kapsamında söz konusu şikayete 

ilişkin yapılacak bir işlem olmadığına karar vermiştir. 

 

3. İlgili kişinin eski çalışanı olduğu şirketi devralan veri sorumlusu şirket 

tarafından kanuna aykırı veri işleme faaliyetinde bulunulmasına ilişkin 

08/10/2020 tarihli ve 2020/769 sayılı  karar
3
 

 

İlgili kişi, eski çalışanı olduğu şirketin veri sorumlusu tarafından devralınması işlemini 

takiben kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında kendisine bir aydınlatma yapılmadığını; 

sağlık verilerinin de yer aldığı özlük dosyasına ilişkin veri işleme faaliyetine açık rıza 

göstermediğini ve tarafına gönderilen ticari elektronik iletiler aracılığıyla hukuka aykırı 

biçimde kişisel verilerin işlendiğini iddia ederek Kurul’dan veri sorumlusu hakkında 

gereğinin yapılmasını talep etmiştir. 

 

Kurul, konuya ilişkin gerçekleştirdiği incelemede öncelikle Kanun’un 10. maddesine 

göre veri sorumlusunun kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere, kişisel verilerin 

işlenme süreciyle ilgili bilgi vermekle yükümlü olduğunu vurgulamıştır. Somut olayda ilgili 

kişinin kişisel verilerinin 2014 - 2015 yıllarında işlendiğinin anlaşıldığı, Kanun’un ise 
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07.04.2016 itibariyle yürürlüğe girdiği göz önünden bulundurulduğunda, söz konusu tarihler 

itibariyle Kanun’un yürürlükte olmaması sebebiyle aydınlatma yükümlülüğünün yerine 

getirilmesinin de mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla Kurul, bu hususta yapılacak bir 

işlem bulunmadığına karar vermiştir.  

 

Öte yandan; işverenin çalışanlarının özlük dosyalarının düzenlenmesi bakımından veri 

sorumlusu sıfatını haiz olduğu değerlendirmesinden hareketle, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 75. 

maddesinin “İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, 

işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda 

olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve 

mercilere göstermek zorundadır.” ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 86. 

maddesinde “İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip 

eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve 

iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile 

görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır.” 

hükümleri uyarınca çalışanların kişisel verilerinin işlenmesi ve saklanmasına ilişkin 

yükümlülükleri düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeler kapsamında, gerçekleştirilen veri 

işleme faaliyetinin Kanun’un 5. maddesinin 2.  fıkrasının (a) bendindeki “kanunlarda açıkça 

öngörülme” ve aynı fıkranın (ç) bendindeki “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün 

yerine getirilebilmesi için zorunlu olması” şartlarına dayanarak gerçekleştirildiği Kurul 

tarafından tespit edilmiştir.  

 

Ayrıca, ilgili kişinin sağlık verilerinin açık rızası alınmaksızın işlendiği iddiasına 

ilişkin olarak Kurul; İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve 

Eğitimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, işyeri hekimlerinin sır saklama yükümlülüğü 

altında bulunan kişilerden olduğu ve çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe 

giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını yönetmelik ekinde 

verilen örneğe uygun olarak düzenleme ve işyerinde muhafaza etme görevlerinin bulunduğu  

şeklinde değerlendirme yapmıştır. Somut olayda, söz konusu mevzuat kapsamında özel 

nitelikli kişisel veri olan sağlık verisi içeren çalışan ve eski çalışanlara ait kişisel sağlık 

dosyalarının yalnızca sır saklama yükümlülüğü altında bulunan işyeri hekimlerince 

saklanmakta olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla Kurul, veri sorumlusu nezdinde çalışan 

ve/veya eski çalışan olan ilgili kişilerin sağlık verilerinin, Kurul tarafından belirlenen özel 

nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde alınması gereken yeterli önlemlerin alınması suretiyle, 
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işyeri hekimlerince ilgili mevzuat uyarınca görevlerinin ifası kapsamında işlenmesinin 

mümkün olduğuna karar vermiştir. 

 

Son olarak Kurul, veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye gönderilen ticari elektronik 

iletiler aracılığıyla kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlendiği iddiasına ilişkin somut bir 

delile rastlamadığından, bu yönde yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığına karar 

vermiştir.  

 

  

 

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. 

 


