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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN BELEDİYELER HAKKINDA KAMUOYU 

DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ NOTU 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) Belediyeler hakkında kamuoyu duyurusu yayımlanmıştır. 

Buna göre, belediyelerin internet üzerinden emlak vergisi veya beyan bilgisi sorgulama sayfalarında kişilerin 

yalnızca T.C. kimlik numaralarının girilerek emlak bilgilerine ulaşılmasının kişisel verilerin korunması 

açısından ihlal teşkil ettiği gerekçesiyle Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) çeşitli ihbarlarda 

bulunulmuştur.  

Kurul’un 25/02/2021 tarihli ve 2021/140 sayılı kararında kısaca; Belediyeler tarafından internet üzerinden 

sunulan hızlı sorgulama ya da borç ödeme uygulamalarında yalnızca tek bir bilgi girilerek kişilerin borç 

bilgilerine ulaşılabildiği ve bu durumun kişilerin borca ilişkin bilgilerine erişilmesine yol açtığı sebebiyle 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 12. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı 

olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, Belediyelerce sunulan söz konusu uygulamaların 3 ay içerisinde 

sonlandırılması ve Kanun’a aykırı veri işleme faaliyetlerinin durdurulmasına aksi halde Belediyeler hakkında 

Kanun’un 18. Maddesi kapsamında idari işlem uygulanacağına karar verilmiştir.  

Kurul, Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler) kapsamında kişisel verilere gerekmesi 

halinde uzaktan erişim için iki kademeli bir kimlik doğrulama kontrolünün yapılmasını önermektedir. 

Kişinin, T.C. kimlik ve doğum günü bilgisinin sorgulanarak erişim imkânı veren sistemlerin tek kademeli 

doğrulama olduğu kabul edilirken, T.C. kimlik numarasının yanı sıra kişiye özel olarak oluşturulmuş şifre ya 

da kişinin telefon numarasına iletilen SMS kodu ile erişim sağlanan sistemler iki kademeli doğrulama olarak 

kabul edilmektedir. Kurul’un 25/02/2021 tarihli ve 2021/140 sayılı kararında belirlenen 3 aylık sürenin 

dolmasını takiben yapılan incelemede; Belediyelerin tek faktörlü doğrulama uygulamasına devam ettiklerine 

ve ilgili karar çerçevesinde gerekli güvenlik tedbirlerini almadıkları gerekçesiyle Kanun’un 12. Maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan kişisel verileri hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek hükmüne 

aykırı uygulamalara devam ettikleri anlaşılmıştır.  

Sonuç olarak, Kurul’un 25/02/2021 tarihli ve 2021/140 tarihli kararına göre, ilgili belediyeler hakkında 

Kanun’un 18. Maddesinin 3 numaralı fıkrası kapsamında disiplin hükümlerine göre işlem yapılması ve 

sonucundan Kurul’a bilgi verilmesi hususunda ilgili belediyelerin talimatlandırılmasına 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 
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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. 


