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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN  

ARAÇ KİRALAMA SEKTÖRÜNDEKİ KARA LİSTE UYGULAMALARINA İLİŞKİN  

İLKE KARARI HAKKINDA BİLGİ NOTU 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 23/12/2021 tarihli ve 2021/1304 sayılı araç kiralama 

sektöründeki kara liste uygulamalarına ilişkin İlke Kararı (“Karar”) 20 Ocak 2022 tarihli ve 31725 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.1  

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na  (“Kurum”) intikal eden ihbarlar kapsamında; araç kiralama 

yazılımcısı kişilerin, araç kiralama firmalarına “kara liste” özelliği içeren araç kiralama yazılımı sundukları 

ve söz konusu bu yazılımda, araç kiralayan gerçek kişilerin araçların kullanım sürecinde meydana gelen 

olumsuzlukları veya araç kiralama firmasının yorumlarını içeren kara liste bilgilerinin de yer aldığı 

verilerinin işlendiği tespit edilmiştir.  

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında araç kiralama faaliyetinin kolluk kuvvetlerine bildirim 

zorunluluğunu dikkate alan Kurul, araç kiralama firmalarının Kiralık Araç Bildirim Sistemine (“KABİS”) 

veri girişi yapmaları bağlamında araç kiralaması yapılan kişilerin verilerinin, Kişisel Verileri Koruma 

Kanunu’nun (“Kanun”) 5. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendindeki “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” 

ve (ç) bendindeki “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” 

şartları kapsamında, ilgili kişilerin araç kiralama firmaları ile kurdukları sözleşme bağlamında ise Kanun’un 

5. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan 

ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” şartı 

kapsamında işlenebileceği ifade edilmiştir.  

Öte yandan Kurul, kara liste benzeri veri kayıt sistemleri bakımından kişilerin verilerin, işletme faaliyetleri 

ile sınırlı olmak ve somut olaya göre ayrıca değerlendirmek şartıyla, Kanun’un 5. Maddesinin ikinci 

fıkrasının (f) bendinde geçen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartına dayalı olarak işlenebileceğini 

ifade etmiş, bununla beraber işlenen kişisel verilerin aynı yazılımı kullanan diğer araç kiralama firmalarına 

açılması halinde ilgili kişinin, temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmeme şartının karşılanmayacağını 

vurgulamıştır.  

Ayrıca, bir araç kiralama firmasının işlediği kişisel verileri yazılım aracılığı ile bilinmeyen sayıda araç 

kiralama firması ile paylaşmasının Kanun’un 4. maddesinde düzenlenen genel ilkelerden “hukuka ve 

dürüstlük kuralına uygun olma”, “belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme”, “amaçla bağlantılı, sınırlı 

ve ölçülü olma” ilkelerine de aykırılık teşkil edeceği değerlendirilmiştir.  

Kurul, söz konusu kara liste uygulamasında gerçek kişi müşterilerden kişisel verileri ilk elden toplayan veri 

sorumlusunun araç kiralama firmaları olduğu ve fakat yazılıma aktarılan kişisel verilere yazılımı kullanan 

diğer araç kiralama firmalarının da erişim sağlayabildiği ve veri üzerinde hâkimiyet kurduğunu dikkate 

 
1 Erişim için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220120-10.pdf 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220120-10.pdf
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alarak, kara liste kaydını kendi menfaatleri doğrultusunda kullanan araç kiralama şirketleri ile 

yazılım şirketlerini ortak veri sorumlusu olarak nitelendirmiş ve ortak veri sorumlularına ilişkin 

belirlenecek sorumluluk ve kusur miktarlarında dikkate alınması gerekli kriterlere de İlke 

Kararı’nda yer vermiştir.  

Kurul, söz konusu kara liste uygulamasını ilgili kişilerin Kanun’un 11. Maddesinde sayılan hakları 

kapsamında değerlendirdiğinde, bu tip kara liste uygulamaların ile yapılan profilleme neticesinde ilgili kişi 

hakkında olumsuz bir sonuç ortaya çıkmasının işin doğası gereği olduğu ve/fakat ilgili kişinin, kişisel 

verilerinin paylaşıldığı diğer veri sorumluları olan araç kiralama firmalarının kimliklerini 

bilemeyeceğinden, Kanun’un 11. maddesinden kaynaklanan haklarını bu veri sorumluları nezdinde ileri 

sürmekte güçlük çekeceği vurgulanmıştır.  

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, hukuka aykırı bu uygulamalara son verilerek, araç kiralama 

sektöründeki kişisel veri işleme süreçlerinin Kanun’a uygun olmasını teminen Kanun’un 12. maddesinde 

düzenlenen gerekli teknik ve idari tedbirlerin ilgili veri sorumlularınca alınması gerektiğine, aksine 

hareket eden veri sorumluları hakkında Kanun’un 18. maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis 

edileceği konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesine karar verilmiştir.  

Kurul, işbu İlke Kararı’nda, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde (GDPR)’da düzenlenen ve/fakat 

Kanunumuzda mevcut olmayan “ortak veri sorumlusu” kavramına ve bunların sorumluluk/kusur 

miktarlarının belirlenmesine ilişkin unsurlara yer vermiştir. Bu açıdan söz konusu İlke Kararı “ortak veri 

sorumluluğu” kavramına ilişkin yön verici bir içerikte olsa da bu kavramın Kurul kararları öncülüğünde 

değil, Kanun kapsamında yapılacak düzenlemeler ile yerel veri koruma mevzuatına girmesi gerektiği 

kanaatindeyiz.  

 

Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

*Çalışmamızda 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. 


