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ANAYASA MAHKEMESİNİN PARMAK İZİ İLE MESAİ TAKİBİ KARARI  

HAKKINDA BİLGİ NOTU 

 

1. Giriş 

Anayasa Mahkemesinin (“AYM”) parmak izi kayıt sistemi ile mesai takibi yapılması nedeniyle 

kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edilmesine ilişkin 2018/11988 başvuru numaralı 

10/3/2022 tarihli kararı
1
 (“Karar”) 19 Mart 2022 tarihli 31814 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Karar hakkında özet bilgilendirmeyi bilgilerinize sunarız. 

 

2. Dava Konusu 

Söke Belediye Başkanlığı (“Belediye”) bünyesinde devlet memuru olarak çalışan Başvurucu’ya 

ait parmak izi, parmak izi ile mesai takibi sistemine geçilmesi sebebiyle kaydedilmiştir. Söz konusu 

uygulamanın kaldırılmasına ilişkin Belediye’ye itiraz talebinde bulunan başvurucunun talebi 

reddedilmiştir. Başvurucu, Aydın 1. İdare Mahkemesinde (“Mahkeme”) anılan idari işlemin iptali 

talebiyle dava açmıştır.  

 

3. Kesinleşen Karar 

Mahkeme, personelin parmak izi ile mesai kontrolünün özel hayata saygı hakkı kapsamında 

kişisel verilerin işlenmesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle 02.03.2017 tarihinde 

davanın kabulüne ve söz konusu idari işlemin iptaline karar vermiştir. Mahkeme’nin kararına karşı 

Belediye istinaf kanun yoluna başvurmuştur. 

 

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesi, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi 

amacıyla teknolojik sistemlerin kullanılmaya başlanmasının kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun 

olduğunu, parmak izi alınarak mesai takibi yapılmasının ilgili mevzuata aykırı olmadığını 

değerlendirerek, 29.11.2017 tarihinde Belediye’nin istinaf başvurusunu kabul etmiş ve davanın reddine 

kesin olarak karar vermiştir.  

 

4. AYM’ye Bireysel Başvuru ve AYM’nin Kararı 

Nihai kararın kendisine tebliği sonrası Başvurucu, 5.1.2018 tarihinde AYM’ye bireysel 

başvuruda bulunmuştur. 

 

AYM, Anayasa’nın 20.maddesi uyarınca kişisel verilerin “ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin 

açık rızasıyla” işlenebileceğini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinin özel 

nitelikli kişisel verilerin işlenmesini daha katı kurallara bağladığını, anılan maddeler dikkate alındığında; 

özel nitelikli biyometrik verilerin kanunda açıkça düzenlenmiş olması ya da kişinin açıkça rıza göstermesi 

hallerinde işlenebileceğini değerlendirmiştir.  

 

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda mesai takibi amacıyla 

özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, biyometrik veri bazlı takip sistemlerinin kullanımına ilişkin temel 

esasları ve ilkeleri belirleyen bir düzenlemenin olmadığı AYM tarafından tespit edilmiştir.   

                                                      
1
 Erişim İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220419-7.pdf  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220419-7.pdf


KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 
 

2 

 

 

Başvurucunun özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine dair rızasının olmadığını, çalışanın mesai 

kontrolünde biyometrik verilerin işlenmesi ve kullanılması hususlarının anılan kanunlarda ayrıca ve 

açıkça öngörülmediğini dikkate alan AYM, başvuruya konu müdahalenin kanunilik şartını sağlamadığı 

sonucuna varmıştır. 

  

Sonuç olarak AYM, özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının 

ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına 

alınan özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine 

karar vermiştir. 

 

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. 

 


