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09.04.2021 

 

Sayın İlgili,  

 

İşbu bilgi notu; Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından yayımlanan, 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 19.03.2020 tarihli ve 2020/226 sayılı 

kararı (“Karar”) ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“Kanun”) hükümleri kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Karar’ın konusu; veri sorumlusu bir valilik (“Veri Sorumlusu”) nezdinde çalışan ilgili 

kişiye (“İlgili Kişi”) ait kişisel verilerin, Veri Sorumlusu’nun diğer bir çalışanı tarafından 

hukuka aykırı olarak elde edilmesi, dijital ortamda Veri Sorumlusu’na sunulması ve söz 

konusu verilere dayanılarak İlgili Kişi’ye 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’u gereğince 

disiplin cezası verilmesi ve İlgili Kişi’nin başka bir ilde alt kadroya alınması iddialarıyla 

Kurum’a şikayet başvurusu yapmasına ilişkindir.  

 

İlgili Kişi, bahsi geçen iddialar sebebiyle öncelikle İçişleri Bakanlığı’na başvurmuş ve 

disiplin cezaları ile atama işleminin iptalini; hukuka aykırı olarak elde edilen ve üçüncü 

şahıslara aktarılan kişisel verilerinin ise yok edilmesini talep etmiştir. İçişleri Bakanlığı 

söz konusu talebi Veri Sorumlusu’na göndermiştir ancak İlgili Kişi, Veri Sorumlusu 

tarafından verilen cevabın yetersiz olduğu gerekçesiyle Kurum’a başvurarak gereğinin 

yapılmasını istemiştir. 

 

Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28/2-c hükmü şu şekildedir: 

“Bu Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla 

veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10., zararın 

giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. ve 

Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16.  maddeleri 

aşağıdaki hâllerde uygulanmaz: 

 

c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli 

ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin 

yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli 

olması”  
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Konuya ilişkin mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde Kurul; 

− Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un 6. maddesinde, yargı 

mercilerinin görevine giren konularla ilgili ihbar ve şikâyetlerin 

incelemeye alınmayacağının hükme bağlandığı, 

− Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesinde, kişisel verileri hukuka aykırı olarak 

kaydeden kimselere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verileceğinin 

düzenlendiği,  

− Türk Ceza Kanunu’nun 136. maddesinde kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir 

başkasına veren, yayan veya ele geçiren kimselerin iki yıldan dört yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılacağının hükme bağlandığı, 

tespitlerinde bulunmuştur. 

 

Bu sebeplerle Kurul tarafından;  

− İlgili Kişi’nin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak elde edildiğini ileri 

sürdüğü Veri Sorumlusu’nun bir diğer çalışanı hakkındaki şikâyetinin, 

Türk Ceza Kanun'u uyarınca yargı mercilerinin görevine girmesi sebebiyle 

Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceğine, 

− Veri Sorumlusu kişisel verileri, Kanun’un 28/2-c hükmü uyarınca disiplin 

soruşturma ve kovuşturması kapsamında işlediğinden Kanun 

çerçevesinde yapılacak bir işlem bulunmadığına, 

− İşlenen kişisel veriler ile İlgili Kişi hakkında uygulanan yaptırımların, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca özlük 

dosyalarında saklanması gerektiğine, 

− Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talebin, Kanun’un 7. maddesinde 

belirtilen “kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin henüz 

ortadan kalkmamış olması” hükmü gereğince Veri Sorumlusu tarafından 

karşılanmasının mümkün olmadığına 

karar verilmiştir. 

 

Saygılarımızla, 

 

Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu 

 


