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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 

 YEREL BİR HABER SİTESİ TARAFINDAN İLGİLİ KİŞİNİN SINAV SONUÇ 

BELGESİNİN AÇIK RIZASI OLMAKSIZIN PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN  

KARARI HAKKINDA BİLGİ NOTU 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) Yerel Bir Haber Sitesi Tarafından İlgili Kişinin Açık 

Rızası Olmaksızın Sınav Sonuç Belgesinin Paylaşılmasına ilişkin 06/01/2022 tarihli ve 2022/13 sayılı 

kararı, 16 Şubat 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) internet sitesinde 

yayımlanmıştır1.  

İlgili kişinin kişisel verisi niteliğindeki yükseköğretim programı ve yerleştirme puanını içerir sınav 

sonucu bilgilerinin de yer aldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (“YKS”) sınav sonuç belgesinin yerel 

haber sitesi tarafından ilgili kişinin açık rızası olmaksızın paylaşılmasına istinaden ilgili kişi, veri 

sorumlusuna başvurarak bilgi talebinde bulunmuştur. Başvurusu yanıtsız kalan ilgili kişi, Kurul’a 

başvurarak veri sorumlusu hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 

kapsamında gereğinin yapılmasını talep etmiştir.  

Kurul yaptığı incelemede, veri sorumlusunun basın özgürlüğü ile ilgili kişinin kişisel verilerinin 

korunmasını isteme hakkı arasında bir menfaat dengesi kurulması gerektiğini belirtmektedir. Bilindiği 

üzere, Anayasa’nın 28. maddesinde düzenlenen basın özgürlüğü Anayasa’nın 26. maddesindeki 

düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün bir yansıması olarak kabul edilmektedir. Demokratik 

toplumlarda basının, kamu yararını ilgilendiren olay ve konularla sınırlı olarak, eleştiri ve değer yargıları 

sunmak suretiyle haber verme hakkı ve görevi bulunmaktadır. Öte yandan, paylaşılan haberde basın 

özgürlüğünün sınırları; kamu yararının bulunması, haberin gerçek ve güncel olması ve haberi verirken 

özle biçim arasındaki dengenin korunması olarak belirlenmektedir.  

Kanun’un 28. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; “Kişisel verilerin millî savunmayı, millî 

güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik 

haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel 

amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi” hallerinde Kanun hükümleri 

uygulanmamaktadır. Söz konusu olayda, haberin ilgili kişinin yüksek bir başarısından dolayı 

yapılmadığı ve yalnızca üniversiteyi kazanan gençlerden birine ilişkin verildiği görülmüştür. Bu 

nedenle, söz konusu haberin toplumda sık rastlanılan bir olay olduğu, kamu yararı bulundurmadığı 

sonucuna varılmış ve gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin Kanun’un 28. maddesinde 

düzenlenen ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edilmiştir.     

 
1 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7179/2022-13  

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7179/2022-13
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Ayrıca, veri sorumlusu şikâyete ilişkin savunma hakkını kullanmamış ve Kanun’daki hangi hukuka 

uygunluk sebebine dayanarak kişisel veri işlediğini belirtmemiştir. Dolayısıyla, kişisel verilerin hukuka 

aykırı olarak işlendiği yönündeki karine dikkate alındığında, veri sorumlusunun kişisel veri işleme 

faaliyetinin hukuka aykırı olduğu kanaatine varılmıştır. 

Son olarak, Kurul, veri sorumlusuna ait internet sitesinden ilgili kişinin kişisel verilerinin yer aldığı 

haberin, söz konusu karar tarihi itibariyle kaldırılmış olduğunu da tespit etmiştir.  

Yapılan tespit ve değerlendirmeler sonucunda Kurul, veri sorumlusuna ait internet sitesinde yer alan 

haberde ilgili kişinin kişisel verilerinin Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı 

olarak işlendiğine karar vermiştir. Bununla birlikte, karar tarihi itibariyle söz konusu kişisel verilerin 

veri sorumlusuna ait internet sitesinden kaldırılmış olmasını hafifletici unsur olarak değerlendirmiş 

Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca veri sorumlusu hakkında 30.000 TL idari 

para cezası uygulanmasına hükmedilmiştir. 

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. 


