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24.08.2021 

Sayın İlgili,  

 

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

Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 20.05.2021 tarihli ve 2021/511-512-513 sayılı 

kararı (“Karar”) ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Kurum’a intikal eden ihbarlarda; alacaklı vekili avukatların, icra tevzi bürolarına 

başvuruda bulunarak borçluların taraf olduğu icra takip dosyalarının bilgilerini elde ettiği 

ve vekâletname olmaksızın icra memurları aracılığıyla gerçekleştirilen bu erişimin 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) aykırılık teşkil ettiği iddia 

edilmiştir. Bu kapsamda, icra tevzi bürosu çalışanları tarafından yapılan aktarımların ve 

şikâyete konu erişimlerin Kanun’a aykırı olduğunun tespit edilmesi, bu durumun 

düzeltilmesi için Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması ve gerekli idari 

yaptırımların uygulanması talep edilmiştir.  

 

Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesinin 3. fıkrası ile 46. maddesinin 2. fıkrası şu şekildedir: 

 

“Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 

kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta 

şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı 

olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu 

kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla 

yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. 

Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden 

alınabilir.” 

 

“Avukat veya stajyer, vekaletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını 

inceleyebilir. Bu inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. 

Vekaletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt veya belgelerin örneği veya 

fotokopisi verilmez.” 

 

Bu kapsamda; veri sorumlusu sıfatını haiz Adalet Bakanlığı ile olaya konu avukat (“Veri 

Sorumluları”) tarafından verilmiş cevabi yazıda özetle şu ifadelere yer verilmiştir: 

 

• Alacaklı veya vekilinin takibin kesinleşmesini takiben, borçlunun taraf olduğu 

dosyalar da dâhil olmak üzere, borçlunun her türlü mal varlığını, hak ve alacağını 

sorgulama hakkı 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’ndan (“İİK”) kaynaklanmaktadır. 

 

• Yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde borçlunun taraf olduğu dosyaları 

inceleme yetkinliği, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu (“Avukatlık Kanunu”) uyarınca 
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avukat ve stajyerlerine tanınmıştır. Bu kapsamda, avukat ve stajyerlerinin ilgili 

dosyaları sorgulaması ve kendilerine tanınan bu dosya inceleme hakkını icra 

dairelerinde ve bu işle görevlendirilen icra tevzi büroları vasıtası ile yapması 

uygundur. İcra dairesinde görevli personelin de dosya incelemek isteyen avukat 

ve stajyerlerinin bu isteklerini yerine getirmelerinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir. 

 

• Görevleri gereği, borçluların alacaklı olduğu dosyaların avukat ve stajyerleri 

tarafından tespiti ve tespit edilen bu dosyaların incelenmesi hususları mevzuatta 

açıkça öngörülmüştür. Bu sebeple şikayete konu erişim faaliyeti 6698 sayılı 

Kişisel Verileri Korunması Kanunu’na (“Kanun”) aykırılık taşımamaktadır. 

 

Veri Sorumluları tarafından verilmiş cevabi yazı ile yukarıda yer verilen mevzuat 

hükümleri çerçevesinde, Kurul tarafından aşağıdaki değerlendirmelere varılmıştır: 

 

• İİK ve Avukatlık Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca avukatların, gerek Ulusal 

Yargı Ağı Bilişim Sistemi gerekse de icra daireleri vasıtası ile dava ve icra 

takibi dosyalarını vekâletname sunmaksızın inceleyebileceği düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda, şikâyete konu eylemin  Kanun’un 5. maddesinde 

düzenlenmiş “kanunlarda açıkça öngörülmesi” şartına dayanılarak 

gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu sebep ile avukatların vekâletname 

olmaksızın icra takip dosyalarındaki verilere hukuka aykırı olarak erişim sağladığı 

iddiası hakkında Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına, 

 

• Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca, ilgili makamlar, avukatların 

görevlerini yapmak üzere ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri avukatların 

incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu hüküm ile Kanun’un 8. maddesinde 

öngörülen “Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan 

hükümler saklıdır.” ifadesinin birlikte değerlendirilmesi neticesinde; Adalet 

Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kişisel veri aktarımında herhangi bir hukuka 

aykırılık bulunmamaktadır. Dolayısıyla, alacaklı vekili avukatlara icra takip 

dosyalarında bulunan kişisel verilerin, hukuka aykırı olarak aktarıldığı iddiası 

hakkında Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına karar 

verilmiştir. 

 

Saygılarımızla, 

 

Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu 

 


