
 
 
 

KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 2018/24439 NUMARALI KARARINA İLİŞKİN 

BÜLTEN 

 

Anayasa Mahkemesi’nin sosyal medyada kişisel verilerin paylaşılması nedeniyle özel hayata saygı 

kapsamında kişisel verilerin korunması hakkının konu edildiği Aylin Nazlıaka (“Başvurucu”) 

Başvurusu’na ilişkin olarak verdiği 2018/24439 numaralı Kararı (“Karar”), 29 Temmuz 2021 tarihli ve 

31552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır
1
.   

İhtilafa konu olayı özetlemek gerekirse; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında Başvurucu, 

kendisi ve eşinin kişisel verisi niteliğindeki açık adresini, eşi ve diğer yakınlarına ait kimlik numaraları 

ile imzalarını içeren genel kurul tutanağını ve şirket fotoğraflarını hukuka aykırı olarak ele geçirdiği ve 

sosyal medya üzerinden paylaştığı iddiaları ile yargıya başvurmuştur.  Başvurucu, kişisel veri 

niteliğindeki bu tür bilgilerinin paylaşılmasının kişisel verilerin korunmasına aykırı olduğu ve özel 

hayata saygı hakkının zedelendiğini ileri sürmüş olsa da Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi (“İlk 

Derece Mahkemesi”) davanın reddine karar vermiştir. Akabinde Başvurucu İlk Derece Mahkemesi 

kararının temyizi için Yargıtay’a müracaat etmiş, İlk Derece Mahkemesi’nin somut olayı yalnızca 

hakaret ve eleştiri bağlamında değerlendirdiği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin herhangi bir 

değerlendirmede bulunmadığı gerekçeleri ile kararın bozulmasını talep etmiştir. İlk Derece 

Mahkemesi’nin verdiği kararın Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından onanması üzerine, Başvurucu 

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştur.  

Anayasa Mahkemesi yapmış olduğu değerlendirmede; kişinin imza, kimlik, abonelik ve ailesine 

ilişkin bilgileri ile ev ve iş adres bilgilerinin kişisel veri niteliğinde olduğunu ve somut olay nezdinde 

bu bilgilere kişinin açık rızası olmadan hukuka aykırı yollarla ulaşıldığını kabul etmiştir. Kişisel 

verilerin hangi meşru amaçlarla işlendiğine ilişkin bir tartışma yapmayarak, kişisel verilerin 

korunmasını isteme hakkı ile anayasal güvenceleri gözetmeden yargılama yapan İlk Derece 

Mahkemesi karşısında Başvurucu’nun hak ihlaline uğradığı sonucuna varmıştır.  

Anayasa Mahkemesi’nin işbu kararı, kişisel verilerin korunması hukuku bağlamında önemlidir. Zira 

kişisel verilerin hangi yollardan elde edildiğinin ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Genel 

İlkeler” başlıklı 4. maddesinde yer alan “Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme” şartına aykırı 

işlenip işlenmediğinin yargılamada dikkate alınmaması devletin pozitif yükümlülüğüne aykırılık 

olarak ve bir kişilik hakkı ihlali olarak değerlendirilmiştir.  

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. 
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