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BÖLÜM I 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN DÜZENLEYİCİ KURUL KARARLARI  

 

Sıra  Yayın 

Tarihi 

Karar 

Tarihi 

Karar Sy. Anahtar 

kelimeler 

Karara Konu Düzenleme Karar Özeti İlgili Md. 

20 17.07.2020 23.06.2020 2020/481 Unutulma Hakkı 

 

Arama Motoru 

Sağlayıcılar 

 

Google 

 

Veri Sorumlusu 

 

Silme Hakkı 

 

Anonimleştirme 

 

Rumuzlama 

 

Psödönimizasyon 

Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları 

Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların 

İndeksten Çıkarılmasına Yönelik Talepler hk. 

 Kuruma intikal eden başvurulara konu “Unutulma 

Hakkı”nın bir üst kavram olarak ele alınmak suretiyle 

Anayasanın 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü ile 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 

(Kanun) 4 üncü, 7 nci ve 11 inci maddelerinde ve Kişisel 

Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale 

Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde 

yer verilen düzenlemeler çerçevesinde 

değerlendirildiğine, 

 Arama motorlarından ad ve soyadı ile yapılan aramalarda 

kişinin kendisiyle bağlantılı sonuçlara ulaşılmamasını 

isteme hakkının indeksten çıkarılma talebi olarak 

nitelendirildiğine, 

 Arama motorlarının, veri sorumlusu olarak kabul 

edilmesine, 

 Arama motorları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin 

‘kişisel veri işleme” faaliyeti olarak değerlendirilmesine, 

 İlgili kişilerin, arama sonuçlarının indeksten 

çıkarılmasına yönelik talepleri ile ilgili olarak öncelikle 

arama motorlarına başvuruda bulunmaları, veri 

sorumlusu arama motorlarının söz konusu talepleri 

reddetmeleri veya başvuru sahibine cevap vermemeleri 

halinde Kurula başvuruda bulunulurken aynı zamanda 

doğrudan yargı yoluna başvurmalarının da mümkün 

bulunduğuna, 

 İlgili kişilerce yapılacak başvurunun şekli ve istenilecek 

bilgi ve belgelerin arama motorları tarafından 

belirleneceğine, 

 İlgili kişinin arama motorları üzerinden kendi adı ve 

soyadı ile yapacağı bir arama sonucunda gösterilen 

sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik yapılacak 

değerlendirmede, ilgili kişinin temel hak ve özgürlükleri 

ile kamunun söz konusu bilgiyi edinmesinden 

m. 11 
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sağlayacağı menfaatler arasında bir denge testi 

yapılmasına, yarışan menfaatlerden hangisinin ağır 

bastığının gözetilmesine ve bu değerlendirme yapılırken 

öncelikli olarak aşağıda belirtilen linkte yer verilen 

açıklamaların dikkate alınmasına ancak bu konudaki 

şikâyetlerin değerlendirme sürecinde dikkate alınacak 

kriterlerin bunlarla sınırlı olmayacağına, her somut olay 

özelinde Kurulca ilave ölçütlerin de gündeme 

gelebileceğine, 

 Bu kararda yer alan usul ve esasların arama motoru 

işleticisi şirketlere bildirilmesine ve ilgili kişilerce 

internet siteleri üzerinden unutulma hakkının 

uygulanabilmesini teminen iletişim kanallarının ülkemiz 

vatandaşları tarafından da kullanılabilmesine yönelik 

gerekli aksiyonların alınmasının sağlanmasına, 

karar verilmiştir. 

19 23.06.2020 23.06.2020 2020/482 VERBİS 

 

Kayıt süresi 

 

İdari Para Cezası 

VERBİS’e kayıt sürelerinin ertelenmesi hk  Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali 

bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek 

ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında 

yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 

Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 

belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine, 

 Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali 

bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet 

konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek 

ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt 

yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen 

sürenin 31.03.2021 tarihine, 

 Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile 

kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 

belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine, 

 

m. 18/4 

18 07.05.2020 

 

22.04.2020 220/335 Kurul Kararı 

 

Görüş Talebi 

 

Dernek 

 

Vakıf 

 

Sendika 

Dernek, vakıf ve Sendikaların VERBİS’e kayıt 

yükümlülüklerinin kapsamının belirlenmesi hk 

Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilen 02.04.2018 

tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul kararının 3 üncü maddesinde 

yer alan “04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler 

Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 

5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 

18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 

Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca 

ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla 

sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına 

m. 16 
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VERBİS 

 

Muafiyet 

 

ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler.” ifadesinin 

“yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet 

alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de 

yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” olarak değiştirilmesine. 

17 21.11.2019 19.10.2019 2019/308 Kurul İlke Kararı 

 

Yetkisiz Erişim 

 

Veri Aktarımı 

 

Avukat 

 

Banka 

 

Finans  

 

Danışmanlık 

 

Sigorta 

 

CMK 158 

 

Hukuka Aykırı 

Yazılım 

 

Veri İşleme 

Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Veriler 

Üzerinden Vatandaşların Kimlik ve İletişim 

Bilgileri Gibi Kişisel Verilerinin Sorgulanmasına 

İmkân Tanıyan Yazılım/Program/Uygulamalar hk. 

 Kişisel Verileri Koruma Kurumuna intikal eden ihbarlar 

kapsamında avukatlar/hukuk büroları ile finans, gayrimenkul 

danışmanlık, sigorta vb. sektörlerde faaliyet gösteren bazı 

kişi ve kuruluşlar tarafından muhtelif yollarla elde edilen 

veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri 

gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkân tanıyan 

yazılım/program/uygulamaların kullanılmakta olduğu tespit 

edilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda bu durumun, 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun veri 

sorumlularının veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini 

düzenleyen 12 nci maddesi hükümlerine aykırılık 

oluşturduğu dikkate alınarak, yaşanabilecek veri güvenliği 

ihlallerinin önüne geçilmesini teminen; 

 

 Bu mahiyetteki yazılımları/programları/uygulamaları 

kullandığı tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu 

kapsamında gerekli adli işlemlerin tesisi için konunun, 5271 

sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 158 inci maddesi 

hükmü uyarınca ihbaren ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına 

bildirileceği, 

 

 Kişisel Verileri Koruma Kurulunun görev alanına giren 

yönüyle de veri sorumluları hakkında 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanununun 18 inci maddesi hükmü 

çerçevesinde idari işlem tesis edileceği hususlarında 

kamuoyunun bilgilendirilmesine, 

 

m. 12 

m. 15 

m. 18 

16 15.10.2019 18.09.2019 2019/271 Görüş 

 

Veri İhlal 

Bildirimi 

 

Bildirimin İçeriği 

Veri İhlal Bildiriminde bulunması gereken hususlar 

hk. 

 

Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye yapılacak olan ihlal 

bildiriminin açık ve sade bir dille yapılması ve asgari olarak; 

 İhlalinin ne zaman gerçekleştiği, 

 Kişisel veri kategorileri bazında (kişisel veri / özel 

nitelikli kişisel veri ayrımı yapılarak) hangi kişisel 

verilerin ihlalden etkilendiği, 

 Kişisel veri ihlalinin olası sonuçları, 

 Veri ihlalinin olumsuz etkilerinin azaltılması için 

alınan veya alınması önerilen tedbirler, 
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 İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili bilgi almalarını 

sağlayacak irtibat kişilerinin isim ve iletişim 

detayları ya da veri sorumlusunun web sayfasının 

tam adresi, çağrı merkezi vb. iletişim yolları 

unsurlarına yer verilmesi gerektiğine karar verilmiştir. 

 

15 07.10.2019 23.07.2019 2019/225 Görüş 

 

Temsilci 

 

Yurt Dışında 

Yerleşik Tüzel 

Kişi 

 

Temsilci atama 

 

Şube 

 

İrtibat bürosu 

Yurtdışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’de 

işlemekte oldukları kişisel veriler nedeniyle; 

 yurtdışında yerleşik tüzel kişiler, 

 yurtdışında yerleşik tüzel kişilerin 

Türkiye’deki şubeleri ve 

 yurtdışında yerleşik tüzel kişilerin 

Türkiye’deki irtibat bürolarının 

6698 sayılı Kanuna göre veri sorumlusu sıfatına 

haiz olup olmayacağı, Sicile kayıt yükümlülüğü ve 

istisna kriterleri açısından değerlendirilmesi 

konusundaki görüş talebinin incelenmesi  

 

Şube: 

Her ne kadar Sicile kayıt yükümlülüğü için 6698 sayılı 

Kanuna göre veri sorumlusu sıfatını haiz olması yani tüzel ya 

da gerçek kişi olması kriterini de taşıması gerekmekte ise de, 

yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubelerinin 

ayrı bir tüzel kişilikleri bulunmasa da TTK 40 ıncı maddesine 

göre şubelerin yerli ticari işletmeler gibi tescil oldukları ve 

GDPR’ın 4 üncü maddesindeki veri sorumlusu olma kriterleri 

arasında “tüzel kişi” olmanın şart olarak öngörülmediği göz 

önünde bulundurulduğunda, kişisel veri işleme süreçleri 

bakımından merkezden bağımsız bir şekilde Türkiye’de veri 

sorumlusu kriterlerine uygun olarak hareket eden bu 

şubelerin veri sorumlusu sayılacağı değerlendirilmektedir. 

 

el veri 

işleme faaliyetinde bulunan yurt dışında yerleşik veri 

sorumlularının Sicile kayıt olmalarının gerektiğine,  

 

şubelerinin, Kanunda yer alan veri sorumlusu tanımı gereği 

kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemesi 

ve veri kayıt sisteminin kurulması ile yönetilmesinden 

sorumlu olması halinde yurt dışında yerleşik tüzel kişiden 

ayrı olarak Türkiye’de yerleşik veri sorumlusu olarak 

değerlendirileceğine, bu durumda olan yurt dışında yerleşik 

tüzel kişilerin Türkiye’deki şubeleri için Kişisel Verileri 

Koruma Kurulunun 2018/88 sayılı ve 2019/265 sayılı 

kararlarında yer alan “yıllık çalışan sayısı” ve “yıllık mali 

bilanço toplamı” kriterleri açısından yapılacak değerlendirme 

sonucunda Sicile kayıt yükümlülüğü bulunup bulunmadığına 

karar verileceğine, bu durumda olmayan yurt dışında yerleşik 

tüzel kişilerin Türkiye’deki şubelerinin ise Sicile kayıt 

yükümlülüğünün bulunmadığına, 

 

İrtibat Bürosu: 
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Türkiye’de irtibat bürosu açılabilmesi için şirket tüzel 

kişiliklerinin yabancı ülke kanunlarına göre kurulması ve 

kurulan irtibat bürolarının Türkiye’de ticari faaliyette 

bulunmaması gerektiği, irtibat bürolarının ticari faaliyet 

dışında haberleşme, fizibilite araştırması yapma, sosyal ve 

kültürel alanlarda bazı çalışmaları yürütme, şirketler arasında 

birleşme ve devirler için ön hazırlık yapma, tanıtım ve 

reklam, ülkedeki iş olanaklarının yakından takip etme ve bu 

konular hakkında merkez firmaya bilgi verme amacı 

doğrultusunda açılan bürolar olması ve şube özelliği 

bulunmadığı hususu dikkate alındığında söz konusu irtibat 

bürolarının Sicile kayıt olma yükümlülüğünün 

bulunmadığına, 

14 07.09.2020 03.09.2020 2019/265 VERBİS 

 

Kayıt Süresi 

 

Kayıt 

Yükümlülüğü 

Verbis Kayıt Süresinin Uzatılması Hk. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif 

sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen Veri 

Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt sürelerinin uzatılmasına 

ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde; 

 Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali 

bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek 

ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında 

yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 

Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 

belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar 

uzatılmasına, 

 Bu kararın Kurum internet sayfasında duyurulması 

ve Resmî Gazete’de yayımlanmasına 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

13 11.06.2019 02.05.2019 2019/125 Yurtdışı Aktarım 

 

Güvenli Ülke 

Listesi 

 

Yurtdışına veri aktarımında güvenli ülke listesi 

belirlemede kullanılacak kriterler hk 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 

9 uncu maddesinde; kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası 

olmaksızın yurt dışına aktarılamayacağı, kişisel verinin 

aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması 

veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda 

Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının 

yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel 

Verileri Koruma Kurulunun (Kurul) izninin bulunması 

kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın söz konusu 

verilerin yurt dışına aktarılabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca 

maddede yeterli korumanın bulunduğu ülkelerin Kurulca 

belirlenerek ilan edileceği ve söz konusu ülkelerin ilanında 

değerlendirilecek hususlar hüküm altına alınmıştır. 

m. 9 
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Kriter Listesi için bkz. 

12 15.02.2019 24.01.2019 2019/10 Veri İhlal 

Bildirimi 

 

72 Saat 

 

Veri İhlal Bildirim 

Formu 

 

Yurtdışına Veri 

Aktarımı 

 

Veri İhlal 

Müdahale Planı 

Veri İhlal Bildirimi İçin Kanunda Öngörülen En 

Kısa Sürenin 72 Saat Olarak Belirlenmesi hk 
 Kanunun 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasının 

“İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla 

başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri 

sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve 

Kurula bildirir….” hükmünde yer alan “en kısa 

sürede” ifadesinin 72 saat olarak yorumlanmasına 

ve bu kapsamda veri sorumlusunun bu durumu 

öğrendiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 

72 saat içinde Kurula bildirmesine, veri 

sorumlusunca söz konusu veri ihlalinden etkilenen 

kişilerin belirlenmesini müteakip ilgili kişilere de 

makul olan en kısa süre içerisinde, ilgili kişinin 

iletişim adresine ulaşılabiliyorsa doğrudan, 

ulaşılamıyorsa veri sorumlusunun kendi web sitesi 

üzerinden yayımlanması gibi uygun yöntemlerle 

bildirim yapılmasına, 

 Veri sorumlusu tarafından Kurula haklı bir gerekçe 

ile 72 saat içinde bildirim yapılamaması halinde, 

yapılacak bildirimle birlikte gecikmenin 

nedenlerinin de Kurula açıklanmasına, 

 Kurula yapılacak bildirimde aşağıda yer verilen 

“Kişisel Veri İhlal Bildirim Form”unun 

kullanılmasına, 

 Formda yer alan bilgilerin aynı anda sağlanmasının 

mümkün olmadığı hallerde, bu bilgilerin 

gecikmeye mahal verilmeksizin aşamalı olarak 

sağlanmasına, 

 Veri sorumlusu tarafından veri ihlallerine ilişkin 

bilgilerin, etkilerinin ve alınan önlemlerin kayıt 

altına alınması ve Kurulun incelemesine hazır halde 

bulundurulmasına, 

 Veri işleyen nezdinde bulunan kişisel verilerin 

kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde 

edilmesi halinde, veri işleyenin bu konuda herhangi 

bir gecikmeye yer vermeksizin veri sorumlusuna 

bildirimde bulunmasına, 

 Veri ihlalinin yurtdışında yerleşik veri sorumlusu 

nezdinde yaşanması halinde, bu ihlalin sonuçlarının 

Türkiye’de yerleşik ilgili kişileri etkilemesi ve ilgili 

kişilerin sunulan ürün ve hizmetlerden Türkiye’de 

 

https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/a68d64da-0985-4bf4-ac79-60dae065d355.docx
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faydalanmaları durumunda, bu veri sorumlusu 

tarafından da aynı esaslar çerçevesinde Kurula 

bildirimde bulunulmasına, 

 Veri ihlali gerçekleşmesi halinde veri sorumlusu 

tarafından kendi nezdinde kimlere raporlama 

yapılacağı, Kanun kapsamında yapılacak 

bildirimler ile veri ihlalinin olası sonuçlarının 

değerlendirilmesi hususunda, kendi nezdindeki 

sorumluluğun kimde olduğunun belirlenmesi gibi 

konuları içeren bir veri ihlali müdahale planı 

hazırlanarak belirli aralıklarla bu planın gözden 

geçirilmesine 

karar verilmiştir. 

11 13.02.2019 24.01.2019 2019/9 İlgili Kişi 

Başvurusu 

 

Veri Sorumlusuna 

Başvuru 

 

Kuruma Şikayet 

 

Süre Hesabı 

 

Sürelerin 

Başlaması 

 

Hak Düşürücü 

Süre 

 

Azami Süre 

 

30 Gün 

 

60 Gün 

Kurul’a Kanun’un 14/1 maddesi gereğince 

yapılacak şikayetlere ilişkin sürelerin hesaplanması 

hk. 

Kurula şikâyette bulunulması sürecinde Kanunda yer alan 

sürelerin yorumlanmasında farklılıklar olduğu görülmüştür. 

Bu itibarla Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası 

uyarınca; 

 İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya veri 

sorumlusunca 30 gün içinde bir cevap verilmesi 

halinde ilgili kişinin veri sorumlusunun cevabını 

müteakip 30 gün içerisinde şikâyette 

bulunabileceği, bu itibarla söz konusu hallerde 

ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurduğu tarihten 

itibaren 60 günlük süresinin bulunmadığı, 

 İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya veri 

sorumlusunca bir cevap verilmediği durumda ise 

ilgili kişinin veri sorumlusuna başvurduğu tarihten 

itibaren 60 gün içinde Kurula şikâyette 

bulunabileceği, 

 İlgili kişi tarafından yapılan başvuruya veri 

sorumlusunca Kanunda tanınan 30 günlük süre 

sonrasında bir cevap verilmesi halinde ilgili kişinin, 

Kanunda veri sorumlusuna tanınan 30 günlük süre 

sonrasında verilecek cevabı beklemekle yükümlü 

olmadığı ve veri sorumlusuna tanınan sürenin 

dolması ile birlikte Kurula şikâyette bulunabileceği 

göz önüne alınarak, ilgili kişinin veri sorumlusunun 

kendisine cevap verdiği tarihten itibaren 30 gün 

değil, veri sorumlusuna başvurduğu tarihten 

itibaren 60 gün içinde Kurula şikâyette 

bulunabileceği 

m. 13/1, 2 

m. 14/1 
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Hususlarının kamuoyuna duyurulması uygun görülmüştür. 

 

10 01.20.2018 16.10.2018 2018/119 Ticari İleti 

 

Açık Rıza 

 

Reklam 

 

Tanıtım 

 

SMS 

 

E-posta 

 

Kişisel Veri İhlali 

 

İdari Para Cezası 

 

Veri Sorumlusu 

 

 

TCK m . 136 

 

Suç ve Ceza 

 

Kişisel Verileri 

Hukuka Aykırı 

Ele Geçirme 

Veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili 

kişilerin e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı 

ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları 

yönlendirilmesinin önüne geçilmesi hk. 

  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) 

hükümlerine aykırı olarak ilgili kişilerin açık rızaları 

alınmaksızın e-posta adreslerine veya SMS veya çağrı ile cep 

telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları geldiği hususunda 

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (Kurum) intikal eden çok 

sayıda başvuru ile bu kapsamda yürütülmekte olan 

incelemeler çerçevesinde ulaşılan tespitler dikkate alınarak; 

 İlgili kişilerin rızalarını almadan veya Kanunun 5 

inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında hüküm 

altına alınan işleme şartlarını sağlamadan, telefon 

numaralarına SMS göndermek, arama yapmak veya 

e-posta adreslerine posta göndermek suretiyle 

reklam içerikli ileti yönlendiren veri sorumluları ile 

veri sorumluları adına reklam içerikli mesaj/e-posta 

göndermek veya arama yapmak amacıyla ilgili 

kişilerin açık rızaları bulunmaksızın bu verileri 

kullanan veri işleyenlerin söz konusu veri işleme 

faaliyetlerini Kanunun 15 inci maddesinin (7) 

numaralı fıkrası uyarınca derhal durdurması 

gerektiği, 

 Kanunun 12 nci maddesi kapsamında veri 

sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 

işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı 

olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin 

muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik 

düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü 

teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğu ve 

kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya 

tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, anılan 

tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte 

müştereken sorumlu olduğu, 

 Belirtilen şekilde söz konusu faaliyetlerde bulunan 

veri sorumluları hakkında Kanunun 18 inci 

maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis 

edileceği, 

 Bahse konu şekilde işlenen kişisel verilerin hukuka 

aykırı olarak elde edilmiş olabileceği de göz önüne 

alınarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 

“Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele 

m. 5/2 

m. 15/7 

m. 18 
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Geçirme” başlıklı 136 ncı maddesi çerçevesinde 

ilgili veri sorumluları hakkında gerekli hukuki 

işlemlerin tesisi için konunun 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanununun 158 inci maddesi 

uyarınca ihbaren ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına 

bildirileceği 

hususlarında kamuoyunun bilgilendirilmesine ve bu İlke 

Kararının Kurumun internet sitesi ile Resmi Gazetede 

yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

9 18.08.2018 19.07.2019 2018/88 VERBİS 

 

Sicile Kayıt 

 

Başlama Tarihleri 

 

Veri Sorumlusu 

 

İdari Para Cezası 

Sicile kayıt yükümlülüğünün başlama tarihleri hk.  Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali 

bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek 

ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları 

Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 

01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için 

bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar 

süre verilmesinin kabulüne, 

 Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri 

sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt 

yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması 

ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri 

sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre 

verilmesinin kabulüne, 

 Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali 

bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla 

birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel 

veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri 

sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt 

yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması 

ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri 

sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre 

verilmesinin kabulüne, 

 Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Veri 

Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç 

tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt 

yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 

tarihine kadar süre verilmesinin kabulüne 

 Bu kararın Kurum internet sayfası ile Resmi 

Gazetede yayımlanmasına 

karar verilmiştir. 

m. 16/1 

Geçici m.1/2 

8 18.08.2018 19.07.2018 2018/87 Ana Faaliyet Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul Kararı ile istisna m. 16/2 
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Konusu Özel Veri 

İşleme Olmayan 

Veri Sorumlusu 

 

Muafiyet 

 

VERBİS 

 

Sicile Kayıt 

Kriterleri 

bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek 

veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet 

konusu özel nitelikli kişisel veri işleme 

olmayanların Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna 

tutulması hk. 

tutulan veri sorumlularına ilave olarak, yıllık çalışan sayısı 

50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az 

olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet 

konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların; Veri 

Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna 

tutulmasına karar verilmiştir. 

7 18.08.2018 05.07.2018 2018/75 Arabulucu 

 

Muafiyet 

 

VERBİS 

 

Sicile Kayıt 

Kriterleri 

Arabulucuların Sicile Kayıt yükümlülüğünden 

istisna tutulması hk. 

Arabulucular bakımından Veri Sorumluları Siciline kayıt 

yükümlülüğüne istisna getirilmesine karar verilmiştir. 

m. 16/2 

6 18.08.2018 28.06.2018 2018/68 Gümrük Müşaviri 

 

Muafiyet 

 

VERBİS 

 

Sicile Kayıt 

Kriterleri 

Gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük 

müşavirlerinin Sicile Kayıt yükümlülüğünden 

istisna tutulması hk. 

4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren 

gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri 

bakımından Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne 

istisna getirilmesine karar verilmiştir. 

m. 16/2 

5 04.07.2018 31.05.2018 2018/63 Erişim Yetkisi 

 

Yetki Matrisi 

 

Yetki Aşımı 

 

Yetkisiz Erişim 

 

Yetkinin kötüye 

Kullanılması 

 

Yetki Aşımı 

 

İdari ve Teknik 

Tedbirler 

Veri sorumlusu nezdinde çalışanların yetkisiz 

şekilde yahut yetkilerini aşarak kişisel verilere 

erişmesinin önlenmesi amacıyla veri 

sorumlularının gerekli idari ve teknik tedbirleri 

almaları gerektiği hk. 

Veri sorumlusu nezdinde bulundukları pozisyon veya görev 

itibariyle kişisel verilere erişime yetkisi olanlar tarafından, 

yetkilerini aşarak ve işleme amacı dışında söz konusu 

verilerin işlendiği hususunda uygulamada yaşanan 

problemlerin önüne geçilebilmesini teminen; 

Bir veri sorumlusu nezdinde bulundukları pozisyon veya 

görev itibariyle kişisel verilere erişme yetkisi olanlar 

tarafından, yetkileri aşmak ve/veya yetkilerini kötüye 

kullanmak suretiyle, kişisel amaçlara veya nedenlere bağlı 

olarak işleme amacı dışında söz konusu kişisel verilerin 

işlenmesi ve/veya bu verilerin üçüncü kişilerle paylaşılması 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 

12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aykırılık teşkil 

edeceğinden, bu kapsamdaki eylemlerin önlenmesi amacıyla 

veri sorumlularınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye 

m. 12/1 

m. 15/6 
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Kişisel Veri İhlali 

 

İdari Para Cezası 

yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirin alınması 

gerektiği hususunda veri sorumlularının bilgilendirilmesine, 

karar verilmiştir. 

 

4 15.05.2018 02.04.2018 2018/32 Herhangi Bir Veri 

Kayıt Sisteminin 

Parçası 

Olmaksızın 

Yalnızca 

Otomatik 

Olmayan Yollarla 

Veri İşleyenler 

 

Noter 

 

Avukat 

 

Dernek 

 

Vakıf  

 

Sendika 

 

Siyasi Parti 

 

Avukat 

 

SMMM ve YMM 

Muafiyet 

 

VERBİS 

 

Sicile Kayıt 

Kriterleri 

Sicile Kayıt yükümlülüğünden istisna tutulanlar ı 

hk. 

Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna 

tutulacak veri sorumlularının ekte yer verildiği şekilde 

aşağıdakilerin istisna tutulmasına karar verilmiştir: 

1. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak 

kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel 

veri işleyenler. 

2. 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu 

uyarınca faaliyet gösteren noterler. 

3. 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler 

Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 

tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre 

kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 

sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa 

göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili 

mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla 

sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, 

mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri 

işleyenler. 

4. 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler 

Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler. 

5. 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 

uyarınca faaliyet gösteren avukatlar 

6. 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler. 

 

m. 16/2 

3 07.03.2018 31.02.2018 2018/10 Özel Nitelikli 

Kişisel Veri 

 

İdari ve Teknik 

Tedbirler 

 

Veri Aktarımı 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri 

Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli 

Önlemler hk. 

Özel nitelikli kişisel veri işleyen veri sorumluları tarafından 

alınması gereken yeterli önlemler Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

1- Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, 

kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir 

ayrı bir politika ve prosedürün belirlenmesi, 

2- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer 

m. 6/4 

m. 22/1-ç 
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Kişisel Veri 

İşleme Politikası 

 

Periyodik İmha 

 

Yetki Matrisi 

 

 

Yetkisiz Erişim 

 

Kriptografi 

 

Log Kayıtları 

 

Yazılım Güvenliği 

 

BGYS 

 

Uzaktan Erişim 

 

Depolama Ortamı 

 

Kayıt Ortamı 

 

CD/DVD 

 

Taşınabilir Bellek 

 

VPN 

 

Gizlilik 

Derecelendirmesi 

alan çalışanlara yönelik, 

a) Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel 

veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmesi, 

b) Gizlilik sözleşmelerinin yapılması, 

c) Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki 

kapsamlarının ve sürelerinin net olarak tanımlanması, 

ç) Periyodik olarak yetki kontrollerinin gerçekleştirilmesi, 

d) Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu 

alandaki yetkilerinin derhal kaldırılması. Bu kapsamda, veri 

sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanterin iade 

alınması, 

3- Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği 

ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise 

a) Verilerin kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza 

edilmesi, 

b) Kriptografik anahtarların güvenli ve farklı ortamlarda 

tutulması, 

c) Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem 

kayıtlarının güvenli olarak loglanması, 

ç) Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik 

güncellemelerinin sürekli takip edilmesi, gerekli güvenlik 

testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test 

sonuçlarının kayıt altına alınması, 

d) Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait 

kullanıcı yetkilendirmelerinin yapılması, bu yazılımların 

güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test 

sonuçlarının kayıt altına alınması, 

e) Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli 

kimlik doğrulama sisteminin sağlanması, 

4- Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği 

ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise 

a) Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine 

göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, 

su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alındığından emin 

olunması, 

b) Bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz 

giriş çıkışların engellenmesi, 

5- Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa 

a) Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli 

olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik 

Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılması, 
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b) Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla 

aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi 

ve kriptografik anahtarın farklı ortamda tutulması, 

c) Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma 

gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya 

sFTP yöntemiyle veri aktarımının gerçekleştirilmesi, 

ç) Verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın 

çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından 

görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemlerin alınması ve 

evrakın “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmesi 

gerekir. 

6- Yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra Kişisel Verileri 

Koruma Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kişisel 

Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik 

düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler de 

dikkate alınmalıdır. 

 

2 25.01.2018 21.12.2017 2017/62 Banko 

 

Gişe 

 

Açık Ofis 

 

Banka 

 

Sağlık Sektörü 

 

Zincir Mağaza 

 

Turizm Acentesi 

 

Otel 

 

Müşteri 

Hizmetleri 

 

İdari ve Teknik 

Tedbirler 

Banko, gişe ve masa gibi vatandaşa hizmet sunulan 

alanlarda yaşanan kişisel veri güvenliği ihlallerine 

ilişkin uygulamada yaşanan problemlerin önüne 

geçilmesi hk. 

Banko, gişe ve masa gibi vatandaşa hizmet sunulan alanlarda 

yaşanan kişisel veri güvenliği ihlallerine ilişkin uygulamada 

yaşanan problemlerin önüne geçilmesini teminen; 

 

Bankacılık ve sağlık sektörleri başta olmak üzere birden fazla 

çalışan ile birlikte bitişik düzende hizmet veren posta ve 

kargo hizmetleri, turizm acenteleri, zincir mağazaların 

müşteri hizmetleri bölümleri, çeşitli abonelik işlemlerinin 

yapıldığı kuruluşlar ile belediye, vergi ve nüfus ile ilgili 

işlemler gibi hizmetlerin verildiği kamu ve özel sektör kurum 

ve kuruluşlarının, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanununun (Kanun) 12 nci maddesi uyarınca kişisel verilerin 

korunması ile ilgili olarak; banko/gişe/masa gibi bölümlerde 

yetkisi olmayan kişilerin yer almasını önleyecek ve aynı anda 

birbirlerine yakın konumda hizmet alanların birbirlerine ait 

kişisel verileri duymasını, görmesini, öğrenmesini veya ele 

geçirmesini engelleyecek nitelikte gerekli teknik ve idari 

tedbirleri almasına, 

 

karar verilmiştir. 

m. 15/6 

m. 18 

1 25.01.2018 21.12.2017 2017/61 İdari ve Teknik 

Tedbirler 

 

Kanunu (Kanun) hükümlerine aykırı olarak ilgili 

kişilerin açık rızalarını almaksızın isimden telefon 

numarası veya telefon numarasından isim 

Kanunda ve ilgili mevzuatta dayanağı bulunmaksızın ilgili 

kişilerin iletişim bilgilerinin paylaşımını yapan internet 

siteleri ve mobil uygulamalar tarafından gerçekleştirilen veri 

m. 3/1 

m. 5 

m. 6 
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Açık Rıza 

 

Kişisel Veri İhlali 

 

Rehberlik 

Hizmetleri 

 

İnternet Sitesi 

 

Kişisel Veri 

Sorgulama 

 

Suç 

 

TCK m. 137 

 

Yetkisiz Erişim 

 

Hukuka Aykırı 

Olarak Kişisel 

Verileri Ele 

Geçirme ve 

Yayma 

sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti veren 

internet siteleri ve uygulamalara ilişkin olarak 

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna intikal eden 

ihbar ve şikâyetler kapsamında yapılan 

değerlendirme sonucunda; çeşitli uygulamalar, 

internet siteleri veya sosyal medya hesapları 

üzerinden kişisel verileri toplayarak bu verilerin 

paylaşımını sağlayan, isim sorgulandığında telefon 

numarası bilgisine, telefon numarası 

sorgulandığında da isim bilgisine erişme ve 

başkalarının telefon rehberinde nasıl kayıtlı 

olunduğunu öğrenme gibi konularda hizmet veren 

birçok uygulamanın ve internet sitesinin bulunduğu 

tespit edilmesi hk. 

işleme faaliyetinin derhal durdurulması gerektiği, 

 

Belirtilen şekilde söz konusu faaliyetlerde bulunan internet 

sitelerinin/uygulamaların faaliyetlerine son vermediğine 

ilişkin bilgi edinilmesi halinde bu internet 

sitelerine/uygulamalara erişimin engellenmesi adına 

gereğinin yapılmasını teminen yetkili kurumlara başvuruda 

bulunulacağı, öte yandan kişisel verilerin hukuka aykırı 

olarak elde edilmiş olabileceği de dikkate alınarak, 5237 

sayılı Türk Ceza Kanununun “Verileri Hukuka Aykırı Olarak 

Verme veya Ele Geçirme” başlıklı 136 ncı maddesi 

çerçevesinde ilgili internet siteleri/uygulamalar hakkında 

gerekli hukuki işlemlerin tesisi için konunun Ceza 

Muhakemesi Kanununun 158 inci maddesi uyarınca ihbaren 

Cumhuriyet Başsavcılığına bildirileceği 

 

hususlarında kamuoyunun bilgilendirilmesine, 

 

m. 15/7 
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BÖLÜM II 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN YAPTIRIM KARARLARI VE GÖRÜŞLERİ 

Sıra  Yayın 

Tarihi 

Karar 

Tarihi 

Karar Sy. Anahtar 

kelimeler 

İhlale Konu Olay Karar Özeti İlgili Md. Yaptırım 

77 10.07.2020 23.06.2020 2020/471 VERBİS 

 

Şube 

 

İrtibat Bürosu 

 

Veri Sorumlusu 

 

Yurtdışında 

Yerleşik Tüzel 

Kişi 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 

10.07.2020 tarihinde yayımlanan “Ülkemizde 

temsilciliği bulunan bir yabancı bankanın 6698 

sayılı Kanun kapsamında veri sorumlusu sayılıp 

sayılmayacağı ve Veri Sorumluları Siciline kayıt 

yükümlülüğü hakkındaki” görüş talebi hk. 

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 

iznine bağlı olarak açılabilen ve Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurumunun resmi internet sitesinde bir 

liste halinde yayımlanan yabancı bankaların Türkiye 

temsilciliklerinde, 01/04/2008 tarihli ve 26834 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye'de Açılan 

Temsilciliklerin Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğin “Yasaklar” başlıklı 9 uncu 

maddesinin birinci fıkrası uyarınca bağlı bulunulan 

banka veya bir başka banka veya finansal kuruluş adına 

mevduat veya katılım fonu kabul edilememekte, kredi 

kullandırılamamakta veya 5411 sayılı Bankacılık 

Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen diğer 

bankacılık faaliyetleri gerçekleştirilememektedir. 

 

 Öte yandan, anılan Tebliğin “Faaliyetlerin kapsamı” 

başlıklı 4 üncü maddesinde temsilciliklerde bağlı 

bulunulan banka adına, bankanın ve sunduğu 

hizmetlerin tanıtımı, Türkiye'de kurulu kredi 

kuruluşları veya finansal kuruluşlarla olan ilişkilerin 

güçlendirilmesi, piyasa araştırması yapılması ve 

toplanan bilgilerin merkeze raporlanması faaliyetlerinin 

yürütülebileceği düzenlenmiştir. 

 

 Görüş talebinde bulunan bankanın, sağladığı 

finansman hizmetleri kapsamında Türkiye’de mukim 

ilgili kişilerin kişisel verilerini işlediği anlaşılmaktadır. 

Bu kapsamda, mezkûr bankanın temsilciliğinin 

ülkemizde gerçekleştirdiği faaliyetler, bu bankanın 

bankacılık faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdiği 

kişisel veri işleme faaliyetlerinden ayrı 

tutulamayacaktır. Zira, anılan Tebliğin 4 üncü 

maddesinde de belirtildiği üzere temsilciliğin, bankanın 

sunduğu hizmetler hakkında ülkemizde tanıtım 

faaliyetlerinde bulunması ve piyasa araştırması yaparak 

m. 16 --- 
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bağlı bulunduğu bankaya elde ettiği bilgileri aktarması 

mümkündür. Bu etkinliklerin, yurt dışında yerleşik 

bankanın faaliyetlerine katkı yapacağı açıktır. Bu 

sebeple, temsilciliğin faaliyetlerinin bankanın kişisel 

veri işleme faaliyetleri ile sıkı bir bağlantı içerisinde 

olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda Kişisel 

Verileri Koruma Kurulunca yapılan değerlendirme 

sonucunda; 

 kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının 

Anayasanın 20 nci maddesinin üçüncü 

fıkrasında düzenlenmiş bir temel hak ve 

özgürlük olduğu, 

 veri koruma düzenlemelerinin yer 

bakımından uygulama alanının 

belirlenmesinde, bireylere en üst düzeyde ve 

en geniş kapsamda korumayı sağlayan bir 

yaklaşımın benimsenmesi gerektiği, 

 görüş talebinde bulunan yabancı bankanın 

temsilciliği vasıtasıyla ülkemizdeki sürekli 

mevcudiyeti 

hususları göz önünde bulundurulduğunda, mezkûr 

bankanın kişisel veri işleme faaliyetleri açısından 6698 

sayılı Kanunun uygulama alanı bulacağına ve bu 

kapsamda söz konusu yabancı bankanın veri sorumlusu 

sıfatını haiz olduğuna ve Sicile kayıt yükümlülüğünün 

bulunduğuna karar verilmiştir. 

76 03.07.2020 07.05.2020 2020/355 Medula 

 

Eczane 

 

Özel Nitelikli 

Kişisel Veri 

 

Sağlık Verisi 

 

İdari ve Teknik 

Tedbir 

 

TCK m 146 

dilekçede, 

dilekçe sahibinin “bir eczacının sağlık problemleri 

nedeniyle bu mesleği icra edecek bilgi, beceri 

yeteneğine sahip bulunmadığı, bu nedenle yeni 

adresinde eczane açılmasına izin verilmemesinin 

halk sağlığı açısından da yararlı olacağı” 

hususlarını beyan ederek dilekçe ekinde de şikayet 

ettiği eczacı adına tanı ve ilaç bilgilerinin 

bulunduğu Medula Eczane çıktılarına yer 

verdiği,  
 

 Dilekçe sahibinin eşinin eczacı olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda, ilgili kişiye ait 

 İhbara konu olan Medula Sisteminin, Sağlık 

Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine 

ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik’te sağlık hizmeti kullanım 

verisi toplamak ve bu verilere dayanarak 

faturalama işlemini gerçekleştirmek amacıyla 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 

uygulanan ve işletilen elektronik bilgi sistemi olarak 

tanımlandığı, 
 

Medula Eczanenin ise, Genel Sağlık Sigortası hak 

sahiplerinin SGK ile sözleşmeli eczanelerden almış 

oldukları ilaçlara ait reçete bilgilerinin SGK tarafından 

m. 4/2 

m. 5/1-2 

m.6/2 - 3 

m. 12/1 

m. 18/1-b 

İdari Ve Teknik 

Tedbirlere 

Uymama 

60.000TL 
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Kişisel Verileri 

Hukuka Aykırı 

Olarak Ele 

Geçirme 

Medula Eczane çıktılarına eşinin eczanesinden 

ulaşılmış olacağı hk. 

belirlenmiş kurallara uygunluğunu on-line olarak 

denetleyerek elektronik ortamda kayda alınmasını ve 

faturalanmasını sağlayan bir bilgi teknolojileri servisi 

olduğu, 

 

 SGK ile sözleşmeli olan eczanelerin bu sistemi 

kullanmaya yetkili olduğu, kişilerin T.C. kimlik 

numaraları ile sisteme giriş yaparak kişilere ait hem 

kişisel verilere hem de özel nitelikli kişisel verilere 

erişebildikleri göz önünde bulundurulduğunda 

eczacıların Medula sistemi kapsamında veri işleme 

faaliyetinde bulunabildikleri 

 

 Kanunun 6 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında 

özel nitelikli kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası 

olmaksızın işlenemeyeceği, (3) numaralı fıkrasında 

“Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki 

kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili 

kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve 

cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu 

sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, 

tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık 

hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi 

amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan 

kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 

ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” 

hükümlerinin düzenlendiği, 

 

 Kanunda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 

işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı 

olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin 

muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik 

düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü 

teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğunun 

hükme bağlandığı, 

 

 Medula Eczane çıktılarını eşinin eczanesinden 

temin ettiği dikkate alındığında Eczanenin SGK ile 

yaptığı sözleşme çerçevesinde kullandığı Medula 

sistemine üçüncü kişilerin erişimini önlemek üzere 

gerekli güvenlik tedbirlerini almadığı, 
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 Eczacının eşi hakkında ise ilgili kişiye ait verileri 

ele geçirerek kullanması sebebiyle Türk Ceza 

Kanununun 136 ncı maddesinde belirtilen “Verileri 

hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” 

suçunun oluştuğu kanaatine varıldığından bu kişi 

hakkında savcılığa ihbaren bildirimde 

bulunulmasına 

 

Karar verilmiştir. 

 

75 03.07.2020 30.04.2020 2020/325 Usulsüz Şikayet 

 

Vekaleten 

Başvuru 

 

Dilekçe Hakkı 

 

Dürüstlük İlkesi 

01/01/2018 tarihinde çıkarılan Avrupa Uyum 

Yasaları içerisinde “Otomatik Bilgi Paylaşımı” adı 

altında 116 ülke ile anlaşmalar yapıldığı ve bu 

anlaşmalar içinde Türkiye’nin de yer aldığı, 

bununla birlikte 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’nun (Kanun) 9’uncu 

maddesinde açıkça kişisel verilerin ilgili kişilerin 

açık rızası alınmadan yurtdışına 

aktarılamayacağının hükme bağlandığı ifade 

edilerek adına başvuru yapılan kişilerin özel 

bilgilerinin Avrupa ülkeleri ile paylaşılmasından 

tedirgin olmalarından ötürü dilekçelerinin dikkate 

alınması ve ilgili kişilerin emeklilikleri hakkında 

kendileri ve vekil tayin ettiği kişiler dışında 

kimseye bilgi verilmemesi talep edildiği yönünde 

bazı ilgili kişiler adına bir şahıs tarafından 

vekaleten, bazı ilgili kişiler tarafından ise asaleten 

intikal ettirilen aynı biçim, içerik ve adres bilgisine 

sahip çok sayıda usulsüz başvuruda hk 

 Kanun kapsamındaki taleplerine ilişkin ilgili kişilerin 

emeklilik hakkındaki kişisel verileri açısından öncelikli 

olarak veri sorumlusu niteliğini haiz T.C. Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal 

Güvenlik Kurumuna başvurmaları gerektiğinin 

açıklanmasına rağmen, gerek vekaleten gerek 

iletişim bilgisi olarak vekalet verilen şahsın iş adresi 

belirtilmek suretiyle diğer gerçek kişilerce imzalı 

aynı içerikteki usulen eksik nitelikteki başvuruların 

Kuruma gönderilmesine ısrarla devam edildiği, 

 

 Vekaleten başvuruda bulunmaya devam eden şahsı 

muhatap alan Kurum yazısında, kamu idaresinin yersiz 

ve boş yere meşgul edilmesine sebebiyet veren ve 

dilekçe hakkının kötüye kullanılmasını teşkil eden bu 

nitelikteki yazıların Kuruma gönderilmemesi gerektiği, 

aksi halde yargı yoluna başvurulacağı belirtildiği halde 

usulü şartlar tamamlanmaksızın aynı nitelikte 

başvuruların Kuruma gönderilmeye devam edildiği, 

 

 3071 sayılı Kanun’da öngörülen dilekçe hakkının 

kullanılma usulü ile 6698 sayılı Kanun’da öngörülen 

şikayet başvurusu usulünün amacına açıkça aykırı olan 

ve Kurumun başvuruyu gereği gibi değerlendirmesini 

engelleyen davranışlar, başvuru hakkının kötüye 

kullanılması olarak değerlendirildiği, 

 

 Bu başvurular neticesinde vekili olunan kişiler lehine 

bir durum yaratıyormuş gibi gözükmek suretiyle ilgili 

kişilerden vekalet sözleşmesi adı altında haksız kazanç 

m. 13 

m. 14 

---- 
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sağlanabileceği ve bu durumun da Türk Ceza Kanunu 

kapsamında suç teşkil edebileceği, 

 

Bugüne kadar Kuruma intikal eden ve Karar tarihi 

itibariyle cevap verilmemiş vekaleten gönderilen 

başvurular ve aynı adres üzerinden gelen muhtelif 

kişilere ait başvurular ile bundan sonra Kuruma intikal 

edecek bu içerikle benzer nitelikteki diğer başvuruların 

değerlendirmeye alınmamasına ve konunun vekalet 

eden kişi açısından ilgili Kurumlara bildirilmesine, 

 

Karar verilmiştir. 

74 23.06.2020 05.05.2020 2020/344 Banka 

 

İdari ve Teknik 

Tedbirler 

 

İhlal Tespit Süresi 

 

İhlal Bildirim 

Süresi 

 

Düzenli Kontrol 

 

Farkındalık 

Eğitimi 

 

Yetki Matrisi 

 

Yetki 

Tanımlaması 

 

Veri sorumlusu Kurum’a gönderdiği veri ihlal 

bildiriminde; 

 Bankanın Uyum ve İç Kontrol Grubu 

tarafından düzenli gerçekleştirilen iç 

kontrol faaliyetleri kapsamında, 2 ayrı 

şubesinde toplam 3 personel tarafından, 

Türkiye Bankalar Birliği Risk 

Merkezince Bankaya sağlanan bireysel 

nitelikteki kredi bilgilerini içeren KKB 

sorgu ekranlarından şüpheli 

sorgulamaların yapıldığının 

gözlemlendiği, 

 Bu işlemlerin detaylı incelenmesi 

talebiyle konunun Teftiş Kurulu 

Başkanlığına ihbar edildiği, 

 Teftiş Kurulu soruşturması sonucunda; 

Bireysel Müşteri ilişkileri Yöneticisi, 

Bireysel Müşteri İlişkileri Yönetici 

Yardımcısı, İşletme Müşteri İlişkileri 

Yönetici Yardımcısı unvanlarında çalışan 

ve olaya sebep olan 3 personelin görev 

ve iş tanımları gereği KKB sorgulama 

ekranına yetkileri bulunduğu, ancak 

söz konusu 3 personelin kendilerine 

tanımlanan KKB sorgulama 

yetkilerini Bankanın erişim ve bilgi 

güvenliği politikalarına aykırı şekilde 

amacı dışında kullandığı, 

 Banka müşterisi olmayan toplam 7.706 

 Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde teknik tedbirler 

arasında yer alan “Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi” 

başlığı altında belirtilen hususların aksine, Bankanın 

şubelerinden birinde ihlale sebep olan personelin ihlal 

fiillerinin 10.07.2017 tarihinde başlamasına rağmen; 

bu ihlal fiilinin 08.07.2019 tarihinde tespit edildiği; 
benzer şekilde Bankanın başka bir şubesindeki ihlal 

fiillerinin başlangıç tarihleriyle tespit tarihleri 

arasında 18 ay gibi oldukça uzun bir süre 

bulunduğu, bu durumun kişisel veri güvenliği takibi 

noktasında veri sorumlusu tarafından güvenlik yazılımı 

mesajlarının, erişim kontrolü kayıtlarının ve diğer 

raporlama araçlarının düzenli olarak kontrol 

edilmediğinin göstergesi olduğu, 

 

 Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde idari tedbirler 

arasında yer alan “Çalışanların Eğitilmesi ve 

Farkındalık Çalışmaları” başlığı altında ifade edilen, 

veri sorumlusu nezdinde çalışan herkesin hangi 

konumda çalıştığına bakılmaksızın kişisel veri 

güvenliğine ilişkin rol ve sorumluluklarının, görev 

tanımlarında belirlenmesi ve çalışanların bu 

konudaki rol ve sorumluluğunun farkında 

olmasının sağlanması gerektiği, ancak bunun veri 

sorumlusu tarafından sağlanmadığının görüldüğü, 

  

 Veri sorumlusu tarafından ihlal öncesi yapılması 

gereken kullanıcı yetki ve rollerine yönelik kontrollerin 

ve düzenlemelerin ihlal sonrasında gerçekleştirilmiş 

m. 12/1 

m. 18./1 

İdari Ve Teknik 

Tedbirlere 

Uymama 

1.000.000TL 
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kişinin bireysel nitelikteki kredi 

bilgilerine hukuka aykırı erişildiği, 

 3 personelin söz konusu sorgulamalara 

konu olan kişilerin TCKN’lerini şahsi 

telefonları üzerinden üçüncü 

kişi/kişilerden temin ettikleri, 
personelin söz konusu verileri bankanın 

sistemlerini kullanarak aktardığına 

ilişkin bir bulgu olmadığı ancak şahsi 

telefonları üzerinden elektronik 

haberleşme programları kullanarak 

Banka dışına aktarmış olabileceği 
Bildirilmiştir. 

olmasının gerekli idari tedbirlerin zamanında 

alınmadığının göstergesi olduğu,  

 

 Veri sorumlusu tarafından ihlal öncesi yapılması 

gereken KKB sorgulama limitlendirilmesi gibi kritik 

önemi haiz tedbirlerin ihlal sonrasında gerçekleştirilmiş 

olmasının gerekli teknik tedbirlerin yeterince 

alınmadığının göstergesi olduğu. 

73 23.06.2020 16.04.2020 2020/286 Zynga 

 

Yetkisiz Erişim 

 

Hacker Saldırısı 

 

İdari ve Teknik 

Tedbirler  

Veri sorumlusu Kurum’a gönderdiği veri ihlal 

bildiriminde; 

 Oyun şirketinin oyuncu verilerine yasal 

olmayan yollarla hackerlar tarafından 

iki farklı yerden hukuka aykırı erişim 

gerçekleştirildiği, 

 Hackerların, şirketin bulut sistemlerine, 

belirli olmayan kaynaklardan temin 

ettikleri kimlik bilgileri kullanarak 

erişmiş olduğu, 

 Hackerların, oyuncu verilerine erişim 

sağladıklarının log kayıtlarından tespit 

edildiği, bu yetkisiz erişimin tespit 

edilmesinden sonra sistemde oyuncu 

giriş bilgilerinin değiştirildiği, 

 Türkiye’de ihlalden etkilenen kişi 

sayısının 39,995 olduğu, 

 İhlalden etkilenen kişi kategorilerinin 

kullanıcılar olduğu, 

 Etkilenen kişisel verilerin, isim, soy 

isim, posta kodu, mahalle ve/veya 

ikamet ettiği şehir, doğum tarihi, e-

posta adresi, fotoğraf, oyuncu 

kullanıcı adı ve şifresi, telefon 

numarası ve Facebook tanımlayıcısı da 

dâhil, özel nitelikli olmayan kimlik, 

irtibat ve konum bilgileri olduğu, 

 Veri sorumlusu tarafından ihlal öncesi alınması 

gereken teknik tedbirlerin (güvenlik ajanının ağ 

sistemine konuşlandırılması, kötü niyetli IP adreslerinin 

sistemden engellenmesi, oyuncu hesaplarının yetkisiz 

erişimlerden korunması için gerekli önlemlerin 

alınması, hackerlar tarafından kullanılan 

mekanizmaların ve IP’lerin gözlenmesi için 7×24 

gerçek zamanlı gözetleme sistemini de içeren, 

geliştirilmiş gözetleme ve alarm sistemlerinin faaliyete 

geçirilmesi) ihlal sonrası devreye alınmasının gerekli 

teknik ve idari tedbirlerin alınmadığının göstergesi 

olduğu, 

 

 72 saatlik süre içerisinde) bildirimde bulunma 

yükümlülüğüne aykırı hareket edildiği. 

m. 12/1, 5 İdari Ve Teknik 

Tedbirlere 

Uymama 

1.000.000TL 

 

Bildirim 

Yükümlülüğüne 

Uymama 

100.000TL 

 



 

 
22 

Bu çalışma İNTES adına Av. Kübra İSLAMOĞLU BAYER tarafından hazırlanmıştır.  
 

 Belirtilen verilerin tamamının olayın 

kapsamına her aşamada dahil olmadığı, 

örneğin, Türkiye’de yerleşik 39.995 kişi 

içerisinden 1.527 kişinin telefon 

numaralarına ve 51 kişinin doğum 

tarihine erişim sağlandığının 

düşünüldüğü, 

 Türkiye’de yerleşik kişilere e-posta 

yoluyla bildirimde bulunulduğu 

Bildirilmiştir. 

 

72 23.06.2020 03.03.2020 2020/191, 

2020/192, 

2020/193, 

2020/194 

72 Saat 

 

Bildirim 

Yükümlülüğüne 

Uymama 

 

İdari ve Teknik 

Tedbirler  

 

Erişim Yetkisi 

 

Yetkinin Kötüye 

Kullanılması 

 

Ölçülülük İlkesi 

 

Orantılılık İlkesi 

 

Sır Saklama 

Yükümlülüğü 

 

Cezai Sorumluluk 

 

Faktoring Şirketi 

 

Veri Sorumlusu 

Sorgu adetlerinde ilgi çekici değişim gözlemlenen 

Risk Merkezi üyeleri hakkında Risk Merkezi 

Yönetimi tarafından yapılan inceleme neticesinde, 

üyelerin bazı çalışanları tarafından Risk 

Merkezinden yapılan sorgulamaların kanunen 

yetkili olmayan kişilerle paylaşıldığının ve/veya 

amaç dışı kullanıldığının tespit edildiği. 

 

 

faktoring şirketleri veri sorumlusu 

niteliğini haiz olduğu, 

 

hlal iddiasına konu eylemler bakımından şirket 

çalışanı kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğu ve 

bu veri işleme faaliyetinin de yetki sınırını aşmak 

suretiyle hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştiği 

değerlendirilmektedir. 

 

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla 

başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri 

sorumlusunun bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve 

Kurula bildireceği, Kurulun, gerekmesi hâlinde bu 

durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği 

başka bir yöntemle ilan edebileceği, 

 

 Kanunda sayılan ilkelere riayet edilmediği;  

 

 Söz konusu faaliyetlerin kişisel verilerin hukuka 

aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere 

hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel 

verilerin muhafazasını sağlamak yükümlülüklerine 

aykırılık teşkil ettiği, 

 

 Veri ihlalinin süresi, veri ihlalinden etkilenen kişi 

sayısı, ihlale ilişkin bildirimde bulunulmamasının 

dikkate alındığı. 

m. 4 

m. 12/1-b 

m. 12/5, 

m. 18/a-b 

İdari Ve Teknik 

Tedbirlere 

Uymama 

950.000TL 

 

Bildirim 

Yükümlülüğüne 

Uymama 

450.000TL 

 

71 13.05.2020 12.03.2020 2020/213 İdari ve Teknik 

Tedbirler 

Şirketin müşterilerinin paket değişikliği, fatura 

ödeme, arıza bildirimi gibi abonelik işlemlerini 

yapmalarına olanak sağlayan ve kendilerine 

 Yazılım geliştiricilere sözlü olarak aktarılmış olan 

değişiklik talebinin test ortamında değil de gerçek 

ortamda yapılmasının, uygulamada yapılan 

m. 12/1  

m. 18/1 

 

300.000TL  
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tanımlanan kullanıcı adı ve şifre ile giriş 

yapabildikleri bir Online İşlem Merkezi 

bulunduğu, 

Şirketin fatura ödeme sisteminde online 

(çevrimiçi) işlemlerde fatura ödemesi yapılamadığı 

ve sorunun Şirkete müşteriler tarafından 

bildirildiği, 

Müşterinin ödeme yaptığı sırada ekranda “fatura 

seçilmesi gerektiği” uyarısı belirdiği, 

 Sorun giderilmek üzere çalışma yapılırken bir 

güvenlik açığının ortaya çıktığı, 

Güvenlik açığı sebebiyle müşterilerin kredi kartı 

bilgilerinin üçüncü taraflarca görüntülendiği, 

 İhlalin kök nedeninin uygulamaya bilgi kaydı 

(log) üreten özelliklerin eklenerek “debug” ile 

düzeltilmesi girişiminin olduğu. 

 

değişikliklerin canlıya (gerçek/çalışır ortam) alma 

süreçleri ile ilgili prosedürlerin uygulanmadığının 

göstergesi olduğu bu durumun ise teknik ve idari tedbir 

eksikliği olduğu, 

Test süreçlerinin yetersizliği veri sorumlusunun 

kendisi tarafından belirtilmiş olup bu durumun 

uygulama güvenliği açısından veri sorumlusunun 

gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığının göstergesi 

olduğu, 

Sistem ara yüzlerinde kişisel verilerin ya hiç 

gösterilmediğinin ya da maskelendiğinin şirket 

tarafından belirtilmiş olmasına rağmen müşterilere ait 

kimlik ve finans verilerinin yapılan hata sonucunda 

görüntülenebilmesinin teknik bir eksiklik olduğu, 

Veri sorumlusunun bir veri güvenliği politikasının 

bulunduğu ancak bu politikanın yürürlük tarihinin veri 

ihlalinin gerçekleştiği tarihten sonra olduğu. 

         

70 07.05.2020 

 

27.02.2020 

 

2020/173 

 

Aydınlatma 

Yükümlülüğünün 

Yerine 

Getirilmemesi 

 

İdari ve Teknik 

Tedbirler  

 

Ticari İleti 

 

www.amazon.com.tr sayfasında bir üyelik 

profili oluşturulmak suretiyle, iletişim bilgisinin 

pazarlama amaçlı iletiler gönderilmesi amacıyla 

işlenmesi hususunda ilgili kişilerin açık rızasının 

alınıp alınmadığı kontrol edilmiş olup, üyelik 

yapılabilmesi için gerekli bilgilerin girilmesi 

sırasında herhangi bir açık rıza alınmadığı, üyelik 

sürecinin tamamlanmasının ardından girilen 

“Hesabım” sekmesinde “İletişim Tercihleri” 

bölümünde Genel Ayarlar” başlığında, “e-postalar 

şu anda ……. E-posta adresine gönderiliyor” 

açıklamasının yer aldığı, “Promosyon E-postaları” 

başlığına tıklandığında ise “haberdar olmak 

istediğiniz tüm iletişim kategorilerini seçin” 

ifadesine yer verilmekle birlikte, 10 adet başlığın 

önceden tıklanmış olarak ekranda belirdiği, bu 

bölümün en altında ise “lütfen bana artık 

pazarlama e-postaları göndermeyin” kutucuğunun 

yer aldığı görüldüğü, 

 

Veri sorumlusunca Gizlilik Bildiriminde 

yapılan açıklamada, “Amazon.com.tr’yi ziyaret 

ederek işbu Gizlilik Bildiriminde belirtilen 

Kişisel verilerin; üçüncü kişilerle paylaşılabilmesi, 

işlenebilmesi ve başka amaçlarla kullanılabilmesi için 

ilgili kişiden önceden onay alınması gerekir. 

 

Kanunda yer verilen tanım çerçevesinde veri 

sorumluları tarafından ilgili kişilerden alınacak açık 

rıza beyanlarında opt-out yani bireyin önceden onayını 

almaksızın kişisel verilerinin işlenmesine otomatik 

onay verdiklerinin kabul edildiği ve kişilere bu onayı 

kaldırmaları yönünde imkân veren bir sistemin değil, 

opt-in yani bireyin bilinçli eylemi ile kişisel verilerinin 

işlenmesine onay vereceği bir sistemin kullanılması 

gerekmektedir. 

 

Açık rıza dışında işleme nedenlerinin varlığı halinde 

açık rıza alınması yoluna gidilmesi, dürüstlük kuralına 

aykırılık şeklinde yorumlandığı gibi, diğer yandan açık 

rıza gerektiren veri işleme süreçleri bakımından da 

aydınlatmanın yapılması ile açık rızanın alınmasının 

birlikte yapılması yürürlükteki mevzuata uygun kabul 

edilmemektedir.  

 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde 

m. 10 

m. 12/1 

m. 18/1-a 

m. 23/5 

 

ydınlatma 

Y. Aykırılık 

100.000TL 

 

Açık Rıza 

Alınmaksızın 

Veri İşlenmesi 

Ve Yurtdışına 

Aktarılması 

1.100.000TL 
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uygulamaları kabul etmekte ve onaylamaktasınız” 

ifadesinin yer aldığı, böylece ilgili kişilerin kişisel 

verilerinin işlendiğinden sadece haberdar olmadığı 

ayı zamanda “Gizlilik Bildirimi”ni onaylayarak bu 

hususu kabul etmiş olduğu, 

 

Üyelik oluşturulurken herhangi bir aşamada açık 

rıza alınması yoluna gidilmediği, izlilik 

bildirimindeki ifade, aydınlatma yapılırken aynı 

zamanda kişilerden açık rıza alınması yoluna 

gidildiği izlenimini yaratıldığı,  

 

 Bu kapsamda, veri sorumlusunun ilgili 

kişilerin iletişim bilgilerini işlemek suretiyle ticari 

elektronik ileti göndermek hususunda ilgili 

kişilerin açık rızasını almadığı, açık rıza dışında da 

bir işleme nedenine dayanmadığı, 

 

Veri sorumlusu, “Gizlilik Bildirimi” metninde 

“Belirli bilgileri vermemeyi tercih edebilirsiniz, 

ancak bu durumda Amazon Hizmetlerinin 

çoğundan yararlanamazsınız.” ya da “Çerezlerimizi 

engellerseniz veya reddederseniz alışveriş 

sepetinize ürün ekleyemez, satın alma aşamasına 

geçemez veya oturum açmanızı gerektiren 

herhangi bir Amazon hizmetini kullanamazsınız.” 

diyerek kişisel verilerin işlenmesini hizmet şartına 

bağladığı, 

 

 Veri sorumlusunun “Gizlilik Bildirimi” 

incelendiğinde ‘Amazon Kişisel Bilgilerinizi 

Paylaşıyor mu?’ başlığı altında açıklanan şekillerde 

paylaşım yapıldığı belirtilerek son maddede 

“Yukarıda belirtilenler haricinde, hakkınızdaki 

kişisel bilgiler üçüncü taraflarla paylaşıldığında, 

bir bildirim alacaksınız ve bu bilgileri 

paylaşmamayı seçme şansınız olacaktır.” ifadesine 

yer verilmiştir. 

 

Veri sorumlusunun yurtdışına veri aktarımını 

sağlamak amacıyla Kurulun onayını almak üzere 

Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5’inci 

maddesinin 1’inci fıkrasının (f) bendinde, kişisel veri 

işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak 

gerçekleştirilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü ve 

açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine 

getirilmesi gerekmektedir (...) veri sorumlusunca web 

sitesinde yayımlanan “Gizlilik Bildirimi”, birçok bilgi 

içermesi, veri işlemeye ilişkin genel bir bilgilendirme 

olması nedeniyle kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 

ilgili kişilere aydınlatma yapıldığı ve açık rıza alındığı 

anlamına gelmemektedir. 

 

Sözleşmenin taraflarına ait kişisel veri işlenmesi 

durumunda ayrıca açık rıza alınması ve de açık rızayı 

üyeliğin ve hizmetin dolayısıyla sözleşmenin bir koşulu 

olarak dayatılmasının; diğer kişisel veri işleme 

şartlarının varlığı durumunda açık rıza alınmasının 

ilgili kişinin yanıltılması ve yanlış yönlendirilmesi 

dolayısıyla veri sorumlusunca hakkın kötüye 

kullanılması anlamına geleceği ve ayrıca hizmetin açık 

rıza şartına bağlanmış olmasının açık rızayı 

sakatlayacağı dikkate alındığında, bu durumun 

Kanunun 4’üncü maddesinde yer alan hukuka ve 

dürüstlük kurallarına uygun olma ve işlenme amacı ile 

bağlı, sınırlı ve ölçülü olma ilkelerine aykırılık teşkil 

etmektedir. 

 

Üye ile Amazon.com.tr arasında bir sözleşmenin 

ifası veya üyenin açık rızası kapsamında, üyenin temas 

kişilerine ait e-posta adresleri de bu kişilerin açık 

rızalarına dayanmaksızın işlenmektedir 

 

Kredi geçmişi bilgileri, duruma ilişkin bilgiler, 

kurumsal ve finansal bilgiler” Kanunda yer alan genel 

ilkeler bağlamında değerlendirildiğinde, bu verilerin 

orantılı ve sınırlı bilgiler olmadığı, işlenen verilerin 

ilgili kişiler tarafından en azından öngörülebiliyor 

olması gerekmekte olup veri sorumlusunca “işlendikleri 

amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesine 

aykırıdır,  

 



 

 
25 

Bu çalışma İNTES adına Av. Kübra İSLAMOĞLU BAYER tarafından hazırlanmıştır.  
 

taahhütname mektuplarını Kurula sunduğu 

görülmüştür. Ancak Kurulun henüz bu yönde bir 

karar vermediği ve yeterli korumaya sahip 

ülkelerin de henüz belirlenmediği 

değerlendirildiğinde kişisel verilerin yurtdışına 

aktarılması için tek yöntem ilgilinin açık rızasının 

alınması olarak değerlendirilmektedir. 

    

Anlaşıldığı üzere yapılan işleme faaliyeti site 

ziyaret edildiğinde başlamaktadır. Öyle ki çerezler 

hakkında hazırlanan metinde siteyi ziyaret eden 

kişilerin tarayıcılarını veya cihazını tanımak, 

ilgileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak; 

gerekli özellik, hizmetleri sağlamak ve aşağıda 

sayılanların da aralarında bulunduğu ek amaçlar 

için çerezlerin, piksellerin ve diğer teknolojilerin 

(hep birlikte “çerezler” olarak anılacaktır) 

kullanıldığı beyan edilmiştir. Bu durumda sitede 

gerekli metinlere yer verildiği savından yola 

çıkılarak Kanunda hüküm altına alınan aydınlatma 

yükümlülüğünün yerine getirildiği sonucuna 

varmak mümkün değildir. 

 

Site girişinde farklı araçlarla (ör. Çerezler) 

kişisel verilerin işlendiğine dair bir bilgilendirme 

sunulmamakla birlikte (ör. pop-up mesajlar) 

yapılan işleme için izin verilmesine dair bir istem 

de mevcut değildir (ör. Sitemizde gezinmeye 

devam etmek için çerez bildirimimize onay 

vermelisiniz). 

 

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin gizlilik 

bildiriminde yer alan muğlak ifadeler, aktarıma ilişkin 

Kanun hükümlerine aykırı hareket edilmiştir,  

 

Zımni irade beyanı ile onay alınmasının mevzuata 

uygun kabul edilemeyeceği değerlendirilmektedir,  

“Gizlilik Bildirimi”ne onay verildiği yönünde yapılacak 

bilgilendirme ile “veri işleme” kapsamına giren bütün 

fiillerin (çerezlerle izleme, aktarma, paylaşma, 

depolama vb.) tek bir rıza beyanı ile onaylanmasının 

hukuka uygun olmadığı mütalaa edilmektedir.  

 

Mevcut hukuki düzenlemeler çerçevesinde veri 

sorumlusunun kişisel verilerin yurtdışına aktarılması 

konusunda Kanunun 9’uncu maddesinin 1 numaralı 

fıkrasında yer aldığı üzere ilgili kişilerin açık rızasını 

alması gerektiği, ancak veri sorumlusunun yurt dışına 

aktarıma ilişkin bir açık rıza alma yoluna gitmediği, 

yalnızca amazon hizmetlerinin kullanılması suretiyle 

gizlilik bildiriminde yer alan hususların kabul edilmiş 

olduğu varsayımının Kanuna uygun bir açık rıza olarak 

nitelendirilemeyeceği, bu durumun Kanunun 12’nci 

maddesinde yer alan veri güvenliğine ilişkin 

yükümlülüklere aykırılık oluşturduğu 

değerlendirilmiştir. 

 

Siteyi ilk defa ziyaret eden bir kişinin daha henüz 

veri sorumlusu ile bir sözleşme ilişkisi içine girip 

girmeyeceğinin ya da kişisel verilerinin işlenmesine 

açık rızası olup olmayacağının belirli olmaması 

düşünüldüğünde yalnızca siteye girmiş olması ile 

verilerinin işlenmesi yönünde açık iradesini beyan 

ettiği düşünülemeyecektir. Farklı veri işleme araçları 

kullanılarak site ziyareti ile birlikte veri işlenmeye 

başlanması için aydınlatmanın öncelikle web sitesine 

giriş aşamasında yapılması gerekmektedir.  

 

69 4.05.2020 27.02.2020 2020/167 Ölçülülük İlkesine 

Aykırılık 

 

Aydınlatma Metni 

Bir spor tesisine giriş esnasında el ve parmak 

izinin taranması suretiyle kişilerin kimlik 

doğrulamasının yapılması hususunda adı geçen 

veri sorumlusunun özel nitelikli kişisel veri 

Kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleşmesi için 

gerekli olmayan kişisel verilerin toplanmaması ve/veya 

işlenmemesi gerektiği, veri sorumlusunun amacı 

çerçevesinde ölçülülük ilkesine uygun olarak ilgili 

m. 4/2-ç 

m. 12/1-a 

m. 18/1-b 

 

225.000TL 
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niteliğindeki biyometrik veri işleme faaliyetinde 

bulunduğunun değerlendirildiği, 

 

kişiden minimum düzeyde bilgi talep etmesi, bunun 

dışındaki amaç için gerekli olmayan veri işlemeden 

kaçınması gerektiği, kişisel verilerin işlenmesinin ilgili 

kişinin iznine bağlı olarak gerçekleştirilse ve belirli bir 

amaca bağlı olsa bile açık rızanın, aşırı miktarda veri 

toplanmasını meşrulaştırmayacağı, buna göre kişisel 

verilerin yalnızca belirli amaçlar için ve gerektiği kadar 

toplanması, amacın gerektirdiği yerlerde kullanılması 

ve amaç için gerekli olandan uzun süre tutulmaması 

gerektiği, 

 

Spor salonuna giriş için veri sorumlusu tarafından 

uygulanan “el ve parmak izi taraması” sisteminin, 

üyelerin açık rızası olsa bile hizmetten faydalanmak 

için üyelere sunulmasının, kişisel verilerin 

işlenmesinde ölçülülük ilkesi ışığında ilgili kişilerden 

minimum düzeyde veri talep etme ilkesi ile uyumlu 

olmadığı, 

 

Avuç içi tarama sisteminin biyometrik veri tanımını 

karşıladığı, bu sistemin yanı sıra seçimlik hak sunulsa 

bile biyometrik veri içeren bir sistemin tesis giriş ve 

çıkışlarında kullanılmasının ölçülülük ilkesine aykırı 

olduğu, 

 

 Bugüne kadar işlenen ve muhafaza edilen el, parmak 

ve avuç izi ile ilgili verilerin(...) ivedilikle yok 

edilmesi, eğer ilgili özel nitelikli verilerin üçüncü 

kişilere aktarılması söz konusu ise, yok etmeye yönelik 

işlemlerin bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 

ivedilikle bildirilmesinin sağlanması ve biyometrik veri 

ile giriş çıkış işlemleri yapılmasının ve biyometrik veri 

işlemenin durdurulması hususunda veri sorumlusunun 

talimatlandırılmasına, 

 

İlgili kişinin veri sorumlusuna bünyesinde bulunan 

kişisel verilerinin silinmesi talebine istinaden, talebin 

yerine getirildiğine ve söz konusu kişisel verilerin 

silindiğine ilişkin ilgili kişinin bilgilendirilmesi ve söz 

konusu silme işlemine ilişkin tevsik edici bilgi ve 

belgelerin Kurumumuza iletilmesi hususunda Şirketin 
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talimatlandırılmasına, 

 

Veri sorumlusunun Aydınlatma Metninin usulüne 

uygun olarak güncellenmesi hususunda 

talimatlandırılmasına. 

 

68 15.04.2020 06.02.2020 2020/103 İdari ve Teknik 

Tedbirler 

İlgili kişinin 2018 yılı sonunda bir Banka 

şubesinde mevduat hesabı açtırmak istediğinde 

aynı Bankanın başka bir ildeki şubesinde Ocak 

2016’da açılan bir ticari hesabının olduğu, anne 

kızlık soyadı dahil tüm kimlik bilgilerinin bahsi 

geçen Banka şubesindeki hesapta görüldüğü 

bilgisini edinmesi karşısında, adına hesap açılan 

şubenin bulunduğu yere daha önce hiç gitmemiş 

olması ve yine hiç ticari faaliyet yürütmemesine 

rağmen Banka nezdinde kişisel verilerinin hukuka 

aykırı olarak işlenmesi suretiyle adına hesap 

açılması 

Müşteri numarasının oluşturulduğunun iddia edildiği 

Ocak 2016’da 07/04/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) yürürlükte 

olmamakla birlikte, Bankanın ilgili kişiye vermiş 

olduğu 2018 yılına ait cevap içeriğinden ilgili kişinin 

verilerinin halen veri sorumlusu nezdinde bulunduğu 

anlaşıldığından ilgili kişiye yönelik kişisel veri işleme 

faaliyetinin Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı 

fıkrasında yer alan açık rıza şartı yerine getirilmeksizin 

ve (2) numaralı fıkrada sayılan hallerden biri mevcut 

olmaksızın gerçekleştirilmiş olması sebebiyle Bankanın 

Kanuna aykırı veri işleme faaliyetinde bulunduğu, öte 

yandan Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (3) numaralı 

fıkrasına aykırı şekilde ilgili kişiye ait kişisel verilerin 

derhal silinmediği, yok edilmediği veya anonim hale 

getirilmediği, bu nedenle veri sorumlusu Bankanın 

Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ilkelere de aykırı 

bir şekilde ilgili kişinin kişisel verileri olan kimlik ve 

adres bilgilerini işlediği, 

m. 5/1,2 

Geçici m. 

1/3 

m. 12/1-a 

m. 18/1-b 

 

210.000TL 

67 15.04.2020 06.02.2020 2020/86 Hukuka Ve 

Dürüstlük 

Kuralına Uyma 

İlkesi 

 

Kurul Kararına 

Uymama 

hizmet veren bir uçak bileti satış firması olan veri 

sorumlusunun sistemlerinde ….@outlook.com 

şeklinde kayıtlı olan üyelik e-posta adresinin 

…@gmail.com olarak güncellenmesini talep ettiği; 

ancak söz konusu talebinin, üyelik e-posta adresleri 

üzerinde değişiklik işlemi yapılamadığı ve 

kullanılmak istenilen e-posta adresiyle yeni bir 

üyelik başlatılabileceği gerekçe gösterilerek 
reddedilmesi 

Kayıtlı elektronik posta aracılığıyla gönderilen 

e-postanın aynı gün içerisinde veri sorumlusu 

tarafından okunduğu ancak 30 gün içerisinde ilgili 

kişiye veri sorumlusu tarafından cevap verilmediği 

Veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin 

başvurusunun Kuruma yapılan açıklamada olduğu gibi 

sistemlerinde kayıtlı olmayan bir e-posta adresi 

üzerinden yapılması nedeniyle kişinin kimliğinin 

belirlenemediği gerekçesiyle değil üyelik e-posta 

adresleri üzerinde değişiklik işlemi yapılamadığı 

gerekçesiyle reddedilmesi karşısında veri 

sorumlusunun, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında ilgili kişi 

tarafından yapılan bir başvuruyu dürüstlük kuralına 

uygun olarak sonuçlandırmadığı dikkate alınarak, 

bundan böyle Tebliğ kapsamında ilgili kişiler 

tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve 

dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere 

gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri alması 

hususunda Şirketin talimatlandırılmasına, 

m. 13 

m. 15/5 

m. 18/1 

50.000TL 
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Sadece başvuruya cevap verilmemesi sebebiyle veri 

sorumlusuna uygulanabilecek bir idari yaptırım türüne 

Kanunda yer verilmediği, 

 

sorumlusuna yaptığı ikinci başvuru olduğu, ilk başvuru 

sonrasındaki şikâyet doğrultusunda Kurul tarafından 

alınan 01/03/2019 tarihli ve 2019/48 sayılı Kararda veri 

sorumlusunun, Tebliğ kapsamında ilgili kişiler 

tarafından yapılacak başvuruları etkin, hukuka ve 

dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere 

gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri alması 

hususunda talimatlandırılmasına karar verildiği,  

 

delilinden veri 

sorumlusunun ilgili kişinin başvurusunu, kendisine 

iletilmesinden yedi dakika sonra okuduğunun 

anlaşıldığı, Kurulun talimatına rağmen ilgili kişinin 

KEP adresinden yaptığı ikinci başvurusunun 

cevaplandırılmadığı, başvurunun 

cevaplandırılmamasının ise veri sorumlusunun 

savunmasında, yoğunluk sebebiyle gözden kaçtığı 

şeklinde gerekçelendirildiği, buna göre, veri sorumlusu 

tarafından başvuruların etkin, hukuka ve dürüstlük 

kuralına uygun cevaplandırılması için gerekli idari 

tedbirlerin alınmadığı ve Kurul tarafından verilen 

talimata uygun davranılmadığı 

66 02.04.2020 27.01.2020 2020/67 Açık Rıza 

 

Alenileştirme 

 

Ticari İleti 

bilgileri kullanılarak, kişisel veri sahibine tanıtım 

amaçlı ticari ileti gönderilmesi 

 

lgili kişiye ait kişisel verilerin herkese açık bilgi 

kaynaklarından elde edildiği ve ilgili kişinin açık 

rızasının bulunmadığının anlaşıldığı, 

 

 

alenileştirme iradesinin ne olduğuna bakılması 

gerektiği, zira bir kişinin kişisel verisinin herkesin 

görebileceği bir yerde olmasının aleni olmasını 

sağlamayacağı, alenileştirme durumunda kişisel verinin 

alenileştirme amacı kapsamında kullanılması gerektiği, 

somut olayda, alenileştirme bulunuyor olsa dahi ilgili 

kişinin reklam faaliyetleriyle ilgili kendisiyle iletişim 

kurulması amacıyla söz konusu kişisel verileri 

alenileştirmemiş ise, gerçekleştirilecek olan kişisel veri 

işleme faaliyetinin hukuka uygun olmayacağının 

değerlendirildiği, 

 

m. 5/2-d 

m. 12/1-a 

m. 18/1-b 

50.000TL 
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İşlenen kişisel verilere yönelik olarak ilgili kişinin 

açık rızasının alınmadığı, açık rızanın aranmadığı diğer 

hallerin ise bulunmadığı, bu kapsamda ilgili kişinin 

kişisel verilerinin Kanunun 5 inci maddesinde yer alan 

şartlar yerine getirilmeden reklam içerikli iletiler 

gönderilmesi amacıyla kullanılmasının 

65 02.04.2020 27.01.2020 2020/65 Hukuka Ve 

Dürüstlük 

Kuralına Uyma 

 

Aydınlatma 

Yükümlülüğü 

 

Talebin Süresinde 

Cevaplanmaması 

kişinin, ulaşım hizmeti sunan bir platform 

vasıtasıyla yaptığı yolculukların şoförler tarafından 

puanlandığını öğrenmesi, kendi yolculuklarına ait 

bu puanlara kendisi tarafından erişilememesi ve bu 

tip bir puanlama yapılacağı hususunda veri 

sorumlusunun aydınlatma metninde herhangi bir 

bilginin yer almaması neticesinde, veri sorumlusu 

statüsüne sahip ulaşım hizmeti sunan platforma 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanununun (Kanun) 11 inci maddesinin 1 inci 

fıkrasının (b) bendinde yer alan “Kişisel veri 

işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme” hakkından 

hareketle, Kanunun 13 üncü maddesine istinaden 

yaptığı başvurunun cevapsız kalması, 

 

Veri sorumlusunun “Kullanım Koşulları” 

başlıklı dokümanında yer alan hükümlere istinaden 

ilgili kişinin talebini süresi içinde cevaplamaması 

 

İlgili kişinin veri sorumlusunun Aydınlatma 

Metninde müşteriler/yolcular hakkında bir 

puanlama yapıldığına dair her hangi bir bilginin 

bulunmaması 

 “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına 

ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” şartı 

kapsamında sözleşmenin ifasına ilişkin ana kurucu öğe 

olmadığı veya sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya 

bir ilişkisinin var olmaması sebebiyle ve bu veri işleme 

faaliyetinin aynı maddede belirtilen diğer veri işleme 

şartlarından herhangi birine dayanmadığı 

 

sürücüler tarafından bunun görülebileceğine ilişkin bir 

açıklama bulunmadığı, ne aydınlatma metninde (Kişisel 

Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme) ne de 

kullanıcı sözleşmesinde (Kullanım Koşulları) 

müşterilerin puanlanmasına ilişkin bir bilgilendirme 

bulunmadığı, bu durumda, müşterilerin puanlanmasına 

dayanan veri işleme faaliyetinin Kanunun 4 

maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine 

ilişkin genel ilkelerden ilk olarak “Hukuka ve 

Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma” ilkesine aykırılık 

teşkil ettiği,  

 

geçen kişisel veri işleme 

faaliyetine ilişkin olarak ilgili kişi ile hiçbir bilgi 

paylaşmadığı, konu “Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar 

İçin İşlenme” ilkesi bakımından değerlendirildiğinde, 

veri sorumlusun aydınlatma metninde ve kullanım 

koşullarına ilişkin metinde belirtilen amaçların 

müşterilerin puanlanmasına dayanan kişisel veri işleme 

faaliyetinin asıl amacının ne olduğunu açıklayamadığı, 

 

yerine getirmemiş olduğu 

 

m. 12/1 

m. 13/2 

m. 15/5 

m. 18/1 

Aydınlatma Y. 

Uymama 

10.000TL 
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edebilmesi için veri sorumlusunun Kanunun “Kişisel 

Verilerin İşlenmesi Şartları” başlıklı 5 inci maddesinde 

kapsamında uygun bir veri işleme şartı belirlemesi, 

buna istinaden aydınlatma metnini güncellemesi ve 

sayılan hususları tamamladığına ilişkin destekleyici 

belge ve kayıtları 30 gün içinde Kurula sunması 

hususunda talimatlandırılmasına 

64 02.04.2020 27.01.2020 2020/58 İdari Ve Teknik 

Tedbirler 

 

Açık Rıza 

 

Tanıtım 

 

Reklam 

verileri herkese açık sosyal medya platformlarında 

müşterilerinden habersiz olarak reklam amacıyla 

paylaştığı, bu hususta poliçe sahiplerinin izninin 

olmadığı, 

 

i sorumlusu Sigorta Acentesinin yaptığı 

sosyal medya paylaşımlarda müşterilerinin adları, 

adresleri ve maskelenmiş biçimde kimlik 

numaralarının yer aldığı, bunların dışında bazı 

hallerde kişisel veri niteliği arz edebilecek plaka 

numaraları ile birlikte aracın rengi, markası ve 

modeli, müşterinin ödemesi gereken prim, toplam 

prim gibi ayrıntılara da yer verildiği, 

 

şahsi Facebook hesabından ve “…….sigorta” 

adıyla açtığı ve poliçe paylaşımlarıyla birlikte 

çeşitli özel gün kutlamaları ve şahsi fotoğraflarını 

da paylaştığı, hesabın açıklama kısmında kendi 

adına da yer verdiği Instagram hesabından 

yapıldığı, 

medya platformlarında müşterilerinden habersiz olarak 

ve reklam amacıyla paylaşan veri sorumlusunun 

müşterilerine ait kişisel verileri, onların açık rızası 

olmaksızın paylaştığının anlaşıldığı ve bu çerçevede 

Kanunun 12 nci maddesi ile veri sorumlusuna 

yüklenmiş olan yükümlülükleri yerine getirmediği 

kanaatine varıldığı 

m. 5/1, 2 

m. 12/1 

 

22.500TL 

63 02.04.2020 16.01.2020 2020/43 Açık Rıza 

 

 

Aydınlatma 

Yükümlülüğü 

 

Tazminat Talebi 

 

TCK m 135 -140 

rızası olmaksızın babası ile paylaşıldığı, veri 

sorumlusu Banka tarafından düzenlenen belgede 

babasına, ilgili kişi ile risk grubu oluşturduğu ve 

ilgili kişinin kredi aksamaları bulunması sebebiyle 

kendisine kredi kullandırılmadığına ilişkin bir yazı 

verildiği, ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna 

başvuru dilekçesi gönderilerek oluşan manevi 

zararın tazmini için 30.000 TL’nin ilgili banka 

hesabına ödenmesi aksi takdirde yasal yollara 

başvurularak alacağın tahsili yoluna gidileceğinin 

belirtildiği bununla birlikte Banka tarafından 30 

yönünde bir iddia ve buna ilişkin bir tazminat talebinin 

söz konusu olduğu dikkate alınarak, Kanunun 14 üncü 

maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan “Kişilik 

hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat 

hakkı saklıdır.” hükmü çerçevesinde, söz konusu 

talebini genel mahkemeler huzurunda kullanması 

gerektiğinden, bu hususta Kanun kapsamında Kurul 

tarafından tesis edilecek bir işlem bulunmadığına, 

 

it borç bilgilerinin rızası ve 

bilgisi dışında üçüncü kişilerle paylaşıldığı iddiası, sair 

m. 5/1,2 

m. 5/2-ç 

m. 12/1-

a,b,c 

m. 12/4 

m. 18 

---- 
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gün içinde başvuruya yönelik bir cevap 

alınamadığı, 

 

ilgili kişi ile aynı evde ikamet eden ve 5411 sayılı 

Bankacılık Kanununun 49 uncu maddesi 

kapsamında adı geçen ile aynı risk grubunda yer 

alan oğlunun kredi aksamaları bulunması sebebiyle 

olumsuz olarak sonuçlandığı, müşteriye de 

istihbarat olumsuzluğu sebebiyle kredi talebinin 

uygun görülmediği yönünde şifahi olarak bilgi 

verildiği 

mevzuat kapsamında hukuka aykırı bir fiil olduğundan 

ve bu fiiller Bankacılık Kanunu ve Türk Ceza 

Kanununun ilgili hükümlerinde de düzenlenmiş 

olduğundan, ilgili Banka ve personel hakkında 

Bankacılık Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında 

işlem tesis edilmesi hususunun değerlendirilmesini 

teminen konunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumuna intikal ettirilmesine 

62 02.04.2020 16.01.2020 2020/41 İlgili Kişinin 

Hakları 

 

Tazminat Talebi 

muhtelif nedenlerle borcunu ödeyemediği ve 

Bankanın yasal takip başlattığı, 2018’in ikinci 

yarısında sigortalı olarak bir işe girdiği ve sigortası 

başlar başlamaz cep telefonundan arandığında 

cevap vermesine rağmen Bankanın iş yerini aradığı 

ve aile bilgilerinin sorgulandığı, ödeme yapıp 

yapmayacağının iş yeri sekreterine defaten 

sorulduğu, aramalardan sonra aynı yıl içinde iş 

akdinin firma tarafından sonlandırıldığı belirtilerek 

konuyla ilgili Bankaya mail yoluyla başvurduğu ve 

100.000 TL maddi manevi tazminat isteminde 

bulunduğu 

madde kapsamında bir talep içermediği ve Kuruma 

şikâyetinde de iddialarını kanıtlayıcı bir belge de 

sunmadığının görüldüğü, 

 

talebi söz konusuysa, Kanunun 14’üncü maddesinin (3) 

numaralı fıkrasında yer alan “Kişilik hakları ihlal 

edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı 

saklıdır.” hükmü çerçevesinde, söz konusu talebini 

genel mahkemeler huzurunda kullanması gerektiği, 

m. 11/1 ----- 

61 02.04.2020 16.01.2020 2020/34 İşlendiği Amaçla 

Bağlantılı Ve 

Sınırlı Olma 

 

Açık Rıza 

 

Dergi Aboneliği 

 

Ticari İleti 

İlgili kişinin bir gıda şirketi adına 053.….. nolu 

telefonundan arandığını, şirketin internet sitesinin 

“bize ulaşın” bölümünden kişisel verisinin nasıl 

elde edildiğine ilişkin başvuruda bulunduğunu 

ancak kendisine herhangi bir geri dönüşte 

bulunulmadığını, bunun üzerine ticari işletmeye 

aynı taleple yazılı olarak da başvurduğunu, 

 

ürünlerinin çağrı merkezi işi ile uğraştığını, 2013-

2014-2015 yıllarında bir spor kulübünün kendisine 

verdiği yetki uyarınca dergi abonesi olan kişilerin 

abonelik süresini uzatmaya yönelik arama hizmeti 

gerçekleştirdiğini,  

olması dolayısıyla server sisteminde telefon 

tarafından spor dergisi aboneliği sırasında paylaşılan 

kişisel verilerin o dönemde söz konusu spor kulübü 

adına dergi abonesi olan kişilerin abonelik süresini 

uzatmaya yönelik arama hizmeti gerçekleştiren kişi 

(veri sorumlusu) tarafından işlendiği, veri sorumlusu 

tarafından kayıtlarında yer alan bilgilerin başka bir 

tarihte yine veri sorumlusu tarafından bu kez bir başka 

Şirket adına işlenerek arandığı, dolayısı ile verinin ilk 

işlenme amacından farklı olarak başka bir amaç için 

kullanıldığı yani kişisel verilerin Kanunun 4 üncü 

maddesinde yer alan verinin işlendikleri amaçla 

bağlantılı ve sınırlı olma ilkesine aykırı hareket edildiği 

kanaatine varıldığı, 

 

m. 4 

n. 5/1,2 

m. 7/1 

m.12 

Geçici 

m.1 /3 

18.000TL 
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bilgisinin yer aldığı, ilgili kişinin telefon bilgisinin 

dergi aboneliğinin gerçekleştiği tarihte 6563 sayılı 

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanununun 10. maddesine uygun olarak 

saklandığı, veri sorumlusunun 2017 yılından bu 

yana bir gıda markasıyla çeşitli doğal gıda 

ürünlerinin internet üzerinden satış ve pazarlama 

işini yürüttüğü, 

 

arama sisteminin hata sonucu ilgili kişinin 

numarasının silinmesine karşın sistemin numarayı 

aradığının tespit edildiği, yapılan yanlışlık 

akabinde ilgili kişiye yazılı özür cevabı verilerek 

Kanunun 7 inci maddesi uyarınca kişisel verisinin 

geri dönülmez şekilde yok edildiği 

maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan “Kanunun 

yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel veriler, 

yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde bu Kanun 

hükümlerine uygun hâle getirilir” hükmü kapsamında 

söz konusu verilerin Kanunun yayınlanma tarihinden 

sonraki iki yıl içerisinde Kanuna uygun hale getirilmesi 

amacıyla; spor dergisi aboneliği için çağrı merkezi 

hizmeti vermeye ilişkin veri sorumlusu ile ilgili spor 

kulübü arasında imzalanan sözleşmenin 2015 yılında 

bitmesinin ardından söz konusu verilerin işlenme 

amaçları ortadan kalktığından verilerin silinmesi 

gerektiği, verinin veri sorumlusu tarafından farklı 

amaçlarla işlenmesinin sürdürmesi amaçlanıyor ise de 

ilgili kişinin işlenme amaçlarına ilişkin açık rızasının 

alınması gerektiği ancak bu işlemlerin 

gerçekleştirilmediğinin anlaşıldığı, 

 

numarasının silinmesine karşın sistemin numarayı bir 

hata sonucu aradığı beyan edilse de ilgili kişinin 

numarasının aranmasının silinme işleminin gerektiği 

gibi gerçekleştirilmediğinin göstergesi olduğu 

60 02.04.2020 07.11.2019 2019/333 İdari ve Teknik 

Tedbirler 

 

Süresinde Cevap 

Vermeme 

kayıtlı 05.…….7 numaralı hattı için e-faturalı 

aboneliği kapsamında …….@gmail.com e-posta 

adresini kullandığı, 2018 yılı Ağustos ayından 

itibaren kendi faturaları ile birlikte isim benzerliği 

dolayısıyla başka bir abonenin faturalarının da 

tarafına e-posta ile gönderildiği, 

 

çıkan bu hatanın düzeltilmesi, kişisel verilerinin 

hangi amaçlarla işlendiği, yurt içi ve yurt dışında 

verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkındaki 

bilgi taleplerini içeren e-postasını veri sorumlusuna 

göndererek başvuruda bulunduğu, aynı gün içinde 

tarafına gönderilen e-postada talebi ile ilgili olarak 

bir iş günü içerisinde yanıt verileceğinin ifade 

edilmesine rağmen herhangi bir cevap verilmediği, 

 

-

başka Şirket abonesinin fatura detaylarının Şikayetçi 

kişiye iletilmesi konusuna ilişkin açıklamaları Kanun 

ve ilgili alt düzenleme hükümleri çerçevesinde 

değerlendirildiğinde; her iki müşteri ile yapılan 

Abonelik Sözleşmeleri incelendiğinde aynı e-posta 

adresinin iki kişi tarafından da beyan edildiği, 

Şikayetçinin 2013 yılına ait Abonelik Sözleşmesinin el 

yazısı ile doldurulduğu, diğer müşterinin 2018 yılına ait 

Abonelik Sözleşmesinin ise elektronik ortamda 

doldurulduğu, iki kişinin aynı e-posta adresini 

almasının teknik açıdan mümkün olmadığı, kayıt 

sırasında bir yazım yanlışı yapılmasının ihtimal 

dahilinde olduğu, 

 

oluşturulurken sistemde kayıtlı bulunan bir e-posta 

adresi yazıldığında bu e-postanın hali hazırda kayıtlı bir 

müşteri için var olduğu uyarısının kayıt yapılan sistem 

m. 12/1, 

m. 18/1-b 

50.000TL 
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fatura gönderiminin tekrar gerçekleştiği 

 

tarafından verilmemesi dolayısıyla veri sorumlusunun 

veri güvenliğine ilişkin gerekli teknik tedbirleri 

almadığı, sistemindeki verilerin doğru ve gerektiğinde 

güncel olmadığı ve müşterilerinin verilerini başka 

müşteriler ile paylaşabildiğinden bünyesinde 

barındırdığı kişisel verilerin güvenliğini sağlayamadığı 

kanaatine varıldığı, Şikâyetçiye, ad ve soyadı benzerliği 

olan başka bir abonenin fatura bilgilerinin e-posta 

yoluyla iletilmesinin ihlal olduğu, 

 

Hakkında Tebliğ”in hükümlerine uyum konusunda 

azami dikkat ve özenin gösterilmesi ve bu karar 

çerçevesinde abonelerin kişisel verilerinin güvenliğine 

ilişkin gerekli tüm idari ve teknik tedbirlerin alınması 

hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına 

 

59 02.04.2020 01.10.2019 1029/297 Başvuruya Yeterli 

Cevap Vermeme 

 

Açık Rıza 

 

Ticari İleti 

sektöründe faaliyet gösteren 

veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin numarasına 

reklam içerikli SMS gönderildiği, kendisinin bu 

şekilde yapılan reklamlardan rahatsızlık duyduğu 

ve kişisel verilerinin açık rızası olmaksızın 

işlendiği 

 veri sorumlusu tarafından, 2012 

yılında ilgili kişinin başvurusunda belirttiği telefon 

numarasından Firma Merkezini arayarak motosikleti 

için İngilizce kullanım kılavuzu talep ettiğinin, bu 

talebiyle beraber şahsıyla e-posta, SMS ve telefon ile 

iletişime geçilmesine izin verdiğinin, ayrıca ilgili 

kişinin 2013 yılında motosikleti için Firmadan yedek 

parça ve servis hizmeti satın aldığının, bu duruma 

ilişkin olarak fatura cari kaydının bulunduğunun 

görüldüğü, 

 

söz 

konusu iddialarını tevsik etmek üzere satın alınan ürün 

ve hizmetin fatura bilgisini gösterir ekran 

görüntülerinin sunulduğunun, ilgili kişinin başvuru 

dilekçesinde de Firmanın iddialarının doğru olmadığına 

yönelik bir beyanının olmadığı, 

 

mevzuat hükümleri uyarınca, veri 

sorumlusu tarafından ilgili kişiye verilen cevapta 

belirtildiği üzere ilgili kişinin kişisel verilerinin, 2012 

yılında Firma Merkezini arayarak motosikleti için 

İngilizce kullanım kılavuzu talep etmesi ve bu talebiyle 

beraber şahsıyla e-posta, SMS ve telefon ile iletişime 

Geçici m. 

1/3 

----- 
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geçilmesine izin vermesi, ayrıca ilgili kişinin 2013 

yılında motosikleti için Firmadan yedek parça ve servis 

hizmeti satın almasına binaen işlendiğinin beyan 

edilmesi ve başvuru sahibince aksinin iddia edilmemesi 

sebebiyle, bahsi geçen satın alma işleminin Kanunun 

yürürlüğe girmesinden önce gerçekleştiği 

anlaşıldığından şikâyete ilişkin 6698 sayılı Kanun 

kapsamında yapılacak herhangi bir işlem 

bulunmadığına 

58 02.04.2020 18.09.2019 2019/273 Ölü Kişi 

 

Kişisel Veri 

 

İlgili Kişinin 

Hakları 

018 yılında vefat eden eşinin yasal mirasçısı 

olarak eşinin İstanbul’da tedavi görmüş olduğu 

Klinikten tüm medikal ve diğer bilgilerini talep 

ettiğini, bu talebini içeren bir mektubu taahhütlü 

posta ile bahse konu Kliniğe ilettiğini, postanın 

karşı tarafça alındığını, ancak kendisine bir yanıt 

verilmediğini,  

 

epostayı Kliniğin elektronik ortamdaki adresine 

ilettiğini ve yanıt olarak resmi olmayan yollarla 

kendisi ile veri paylaşılamayacağının iletildiğini  

 

ifade ederek, eşinin başvurusunda yer alan 

verilerine erişim talebinde bulunmuştur. 

(Kanun) 3 üncü maddesinde ilgili kişinin “kişisel 

verileri işlenen gerçek kişi” olarak tanımlandığı, 

 

maddesinde ise kişiliğin, çocuğun sağ olarak tamamıyla 

doğduğu anda başladığı ve ölümle sona erdiği 

hükmünün yer aldığı, 

 

si ile 

ilgili kişisel veriler hakkında bilgi talep edebileceği, 

hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde; talep 

edilen kişisel verilerin talep eden gerçek kişiye ilişkin 

olmaması ve ölmüş kişiye ait olması sebebiyle talebin, 

 

Kanunun 11. maddesi kapsamında bir talep olarak 

değerlendirilmeyeceği, kanısına varıldığından bu 

hususta 6698 sayılı Kanunun kapsamında yapılacak bir 

işlemin olmadığına. 

 

m. 11 ----- 

57 02.04.2020 08.07.2019 2019/206 Hizmete Bağlılık 

 

Açık Rıza 

 

Özgür İrade 

 

Web Sitesi 

 

Çerez (cookie) 

 

Aydınlatma 

Yükümlülüğü 

sayfasına girildiğinde, giriş yapılması için zorunlu 

bir alan çıktığı ve e-posta adresinin talep edildiği, 

istenilen kişisel veriler verilmeden ana sayfaya 

geçiş imkânının bulunmadığı ve bu bakımdan söz 

konusu kişisel verinin verilmesinin bir hizmet şartı 

olarak talep edildiği; kişisel veri talebi sırasında 

aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sunulan 

metnin, işlenen kişisel verileri ve hukuki 

sebeplerini açıkça ortaya koymadığı 

u Sitenin, farklı illerde, farklı sektörlerde 

ve farklı hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan çeşitli 

hizmetler açısından üyelerine artı bir menfaat/avantaj 

sağladığı; siteye üye olmak istemeyen müşterilerin, söz 

konusu site bünyesinde yer almakla birlikte, farklı 

illerde, farklı sektörlerde ve farklı hizmet sağlayıcıları 

tarafından sunulan çeşitli hizmetlere erişim, bu ürünleri 

ya da hizmetleri satın alma imkânlarının da ortadan 

kaldırılmadığı; 

 

Bu anlamda iddiaya konu hususta, bir ürün veya 

hizmetin sunulmasının ya da ürün veya hizmetten 

m. 3 

m. 10 

---- 



 

 
35 

Bu çalışma İNTES adına Av. Kübra İSLAMOĞLU BAYER tarafından hazırlanmıştır.  
 

yararlandırılmasının açık rıza şartına 

dayandırılmasından ziyade Site bünyesinde sunulan 

indirimli fiyatların ve avantajların yalnızca üye olanlara 

sunulmasının söz konusu olduğu değerlendirmelerinden 

hareketle, iddiaya konu hususa ilişkin olarak 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 

tesis edilecek herhangi bir işlem bulunmadığına, 

 

soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, 

cinsiyet, adres, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması 

durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla 

paylaşılmasına onay verdiği bilgilerin, üyenin tüm 

alışveriş bilgilerinin, yani hangi üye işyeri, alışveriş 

noktası ve zamanı, ne kadar ödeme yaptığı, hangi 

kampanyadan faydalandığı, aldığı indirim tutarı, 

alışverişindeki ürün bilgileri, uygulama üzerindeki 

gezinme ve tıklama bilgilerinin, uygulamayı açtığı 

lokasyon bilgilerinin, “ilgili mevzuat”tan kaynaklanan 

yasal yükümlülük çerçevesinde mi yoksa ilgili kişilerin 

açık rızalarına istinaden mi işlendiğinin ya da söz 

konusu kişisel verilerin hangilerinin “ilgili mevzuat”tan 

kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde 

hangilerinin ise ilgili kişilerin açık rızalarına istinaden 

işlendiğinin açıkça belirtilmemiş olduğu, 

 

Web sitesinin ilgili kişiler hakkında işlediği ad, soyadı, 

doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, 

adres, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması 

durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla 

paylaşılmasına onay verdiği bilgilerin, üyenin tüm 

alışveriş bilgilerinin, yani hangi üye işyeri, alışveriş 

noktası ve zamanı, ne kadar ödeme yaptığı, hangi 

kampanyadan faydalandığı, aldığı indirim tutarı, 

alışverişindeki ürün bilgileri, uygulama üzerindeki 

gezinme ve tıklama bilgilerinin, uygulamayı açtığı 

lokasyon bilgilerinin, “ilgili mevzuat”tan kaynaklanan 

yasal yükümlülük çerçevesinde mi yoksa ilgili kişilerin 

açık rızalarına istinaden mi işlendiğinin ya da söz 

konusu kişisel verilerin hangilerinin “ilgili mevzuat”tan 

kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde 
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hangilerinin ise ilgili kişilerin açık rızalarına istinaden 

işlendiğinin açıkça belirtilmemiş olduğu, 

 

Dikkate alındığında, bahse konu web adresi üzerinden 

erişim sağlanan “GİZLİLİK ve KVK Politikamız” 

başlıklı metnin, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 

Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ”e uygun düzenlenmediği, bu kapsamda söz 

konusu metnin Tebliğde yer verilen hükümler dikkate 

alınmak suretiyle güncellenmesi, ayrıca aydınlatma 

yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı 

ayrı yerine getirilmesi gerektiği yönünde Şirketin 

talimatlandırılmasına. 

56 02.04.2020 16.05.2019 2019/138 TCK m 135 -140 

Whatsapp yazışmalarının, çalıştığı şirketin sahibi 

tarafından hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve 

üçüncü kişilerle paylaşılması. 

 

 

kullanıcılarından biri olan bir çalışanının işyerindeki 

bilgisayarı üzerinden yazışmaları okuyup, fotoğraflarını 

çekmesinin ve/veya ekran görüntülerini kaydetmesinin 

TCK kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, 

 

Whatsapp yazışmalarının hukuka aykırı olarak elde 

edilmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin 

iddiaları ile ilgili olarak; Şikayetçi tarafından Türk 

Ceza Kanununun ilgili hükümleri kapsamında İstanbul 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunulduğu ve sürecin devam ettiği, 

 

dikkate alındığında ilgili başvurunun Kanun 

kapsamında değerlendirilemeyeceğine. 

m. 15/1,2, 

m. 17/1 

---- 

55 13.03.2020 16.01.2020 2020/32 İdari ve Teknik 

Tedbirler 

 

Kurye  

 

Kargo 

 

Veri Sorumlusu 

 

 

kişilere teslim edilerek kişisel bilgilerinin açığa 

çıkmasına neden olunduğu, 

 

sisteminde kayıtlı bulunan birinci adresine Kurye 

tarafından dağıtıma çıkarıldığı ancak kişiye 

ulaşılamadığı, kayıtlı telefon numarasına da Kurye 

Şirketi tarafından bilgilendirme SMS’lerinin 

gönderildiği ancak telefon numarasının servis dışı 

olması sebebiyle SMS’lerin kişiye iletilemediği, 

birinci adrese teslimat sağlanamadığından Banka 

güncellemelerinin yapılmadığına dair savunması 

karşısında, her ne kadar ilgili kişi bilgileri 

güncellememiş olsa da kurye tarafından emtianın teslim 

edilmesi sırasında yeterli kontrolün yapılmadığı, 

Bankanın da ilgili kişiye ait verilerin güncelliğini 

sağlamak açısından yeterli ve makul çabayı 

göstermediği, 

 

kendi veri kayıt sisteminde kendi belirlediği amaçlar ve 

vasıtalar ile tutmakta olduğundan veri sorumlusu 

m. 12/1 

m. 18/1-b 

50.000TL 
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sisteminde kayıtlı bulunan ikinci adrese dağıtıma 

gidildiği ve kartın burada bir kişiye teslim edildiği 

ancak teslim statüsünün hatalı olması sebebiyle 

kişiye SMS ile bilgilendirme yapılmadığı, daha 

sonra kişinin müşteri iletişim merkezi ile yaptığı 

görüşmelerde kredi kartının aslında birinci adrese 

teslim edildiğinin sisteme işlendiği, bu adresin 

doğru olduğu ancak teslim edilen kişinin 

tanınmıyor olmasının beyan edilmesi üzerine kartın 

güvenlik altına alınarak kapatıldığı, kartın aslında 

kişinin ikinci adresi olan eski işyeri adresine teslim 

edildiği 

olduğu, Bankanın bu verileri yine müşterisine sunmakta 

olduğu hizmet kapsamında kredi kartının asıl kart 

sahibine teslimini gerçekleştirmesi amacı ile aralarında 

imzalanan sözleşme kapsamında Kurye ile paylaştığı, 

söz konusu bu bilgilerin kartın teslimi için gerekli olan 

ad, soyad, adres gibi bilgileri içerdiği, kredi kartı 

numarası, son kullanma tarihi CCV numarası gibi kredi 

kartına ilişkin diğer bilgilerin ise kapalı zarfta yer aldığı 

ve Kurye firmasının bu bilgilere erişimi olmadığı 

dolayısı ile bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik 

olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası 

olmak kaydı ile Kurye tarafından işlenemeyeceği, bu 

bakımdan Kurye’nin zarfın içerisinde yer alan bilgiler 

açısından veri sorumlusu olmadığı, 

 

çerçevesinde gönderici ve alıcılara ilişkin ad ve soyad, 

unvan, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası bilgilerini 

tam ve doğru şekilde kaydetme yükümlülüğüne sahip 

olduğu, kurye firmalarının yükümlülükleri kapsamında 

sunacakları hizmeti tam ve doğru bir şekilde yerine 

getirmek amacı ile bu verileri kendi sistemlerine 

kaydetmekte olduğu, bu açıdan Kurye’nin bağlı olduğu 

mevzuat çerçevesinde işlediği kişisel veriler 

bağlamında veri sorumlusu olduğu, 

 

imzalanan sözleşme kapsamında Kuryenin kredi 

kartının teslim edilebileceği kişilerin tespitinde 

sözleşmede yer alan hükümlere aykırı davranmış 

olduğu, bu hususun Banka ve Kurye arasında 6098 

sayılı Borçlar Kanunu çerçevesinde çözüme bağlanması 

gereken bir durum olduğu, 

 

dan Bankanın kart teslimi sırasında 

kişisel verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik 

yükümlülükleri doğrultusunda yeterli idari ve teknik 

tedbirleri almadığı, ilgili kişiye ait verilerin güncelliğini 

sağlamak açısından yeterli ve makul çabayı 

göstermediği, 

54 13.03.2020 14.01.2020 2020/20 Tanıtım m. 5/1 50.000TL 
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Reklam 

 

Başvuruya Cevap 

Vermeme 

 

Açık Rıza 

 

Ticari İleti 

 

İdari ve Teknik 

Tedbirler  

 

telefonu numarasının herhangi bir veri işleme 

şartına dayanmaksızın işlenmesi ve ilgili numaraya 

reklam/bilgilendirme içerikli mesaj gönderilmesi,  

 

rızası olmaksızın bir eğitim kurumu tarafından 

bilgilendirme/reklam amaçlı mesaj gönderilmesi 

üzerine veri sorumlusuna yaptığı başvuruya yanıt 

alamaması 

belgelerin istenilmesine ilişkin Kurumumuz yazısının 

işyerinde daimi çalışana teslim edilmesine rağmen, veri 

sorumlusu tarafından gerek ilgili kişiye gerek 

Kurumumuza bahse konu başvuru kapsamında 

herhangi bir cevap verilmediği dikkate alınarak, mevcut 

bilgi ve belgeler bir bütün halinde değerlendirildiğinde; 

Eğitim Kurumu tarafından ilgili kişinin açık rızası veya 

Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında 

sayılan diğer işleme şartları olmaksızın cep telefonuna 

reklam amaçlı mesaj gönderilmesi suretiyle kişisel 

verilerinin işlenmesi nedeniyle, kişisel verilerin hukuka 

aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik 

düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari 

tedbirleri almadığı. 

m. 5/2 

m. 12/1-a 

m. 18/1 

53 13.03.2020 14.01.2020 2020/13 Erişim Hakkı 

 

İlgili Kişinin 

Hakları 

 

 

-

satıma aracılık faaliyeti kapsamında, veri 

sorumlusu ile imzalanan sözleşme uyarınca işlenen 

kişisel verilerinden, ilgili kişi ile yapılan telefon 

görüşmesi kayıtlarının tarafına verilmesi talebinde 

bulunulduğu ancak, söz konusu telefon 

görüşmelerine ilişkin kayıtların taraflarına 

verilmesi yönündeki talebinin reddedildiği 

işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkının, söz 

konusu veriye erişim hakkını da kapsadığına ve erişim 

hakkının, bilgi talep etme hakkını tamamlayarak ilgili 

kişinin, kişisel verileri üzerindeki haklarını 

kullanabilmesi için, kişisel verilerinin ne şekilde 

işlendiğine dair tam olarak bilgi sahibi olmasına imkân 

sağladığına, 

 

Ancak bu hakkın, kişisel verilerin işlendiği veri kayıt 

sisteminin/kayıt ortamının doğrudan kendisine erişimi, 

bu kayıt ortamının kendisinin ilgili kişiye teslimini 

veya doğrudan verinin kendisinin “elde edilme”sini 

değil; veri sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin 

yükümlülükleri de dikkate alınarak, işlenen kişisel 

verilerin, teknik/fiziki imkânların el verdiği ölçüde ve 

verinin muhtevasına/içeriğine ilgili kişi tarafından 

makul bir şekilde ulaşılabilmesine imkân tanınmasını 

kapsadığına, 

 

Şikâyetçi ilgili kişinin, veri sorumlusu tarafından 

işlenen kişisel verilerinin içeriğine, içeriğin tam olarak 

anlaşılmasına imkân tanıyacak şekilde erişim hakkı ile 

veri sorumlusunun, teknolojik olarak müdahale ve 

tahrif edilerek aleyhe kullanılabilecek olan ve şikâyetçi 

dışındaki kişilerin de hassas nitelikli verisini içeren 

konuşma kayıtlarının kaydedildiği kayıt ortamının 

m. 11/b 

m. 15/5 

 

---- 
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kendisinin, ancak yasal makamlar tarafından talep 

edildiği takdirde teslim edilebileceği yönündeki, makul 

kabul edilebilecek açıklaması arasındaki dengenin, 

şikâyetçi ilgili kişi tarafından veri sorumlusundan talep 

edilen ses kayıtlarına ilişkin kayıt ortamlarının 

doğrudan ilgili kişiye teslimi suretiyle değil; ancak, 

talep edilen ses kayıtlarının dökümlerine, verilerin 

içeriğinin ilgili kişi tarafından tam olarak anlaşılmasına 

imkân tanıyacak şekilde, erişim hakkı sağlanarak 

gerçekleştirilebileceğine, 

 

kayıtlarına ilişkin dökümün, veri sorumlusu tarafından 

veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler de dikkate 

alınarak, ilgi kişiye gönderilmesine ve tesis edilen 

işlemler hakkında da Kurula bilgi verilmesine 

 

52 13.03.2020 14.01.2020 2020/26 Avukat 

 

Veri Sorumlusu 

 

Açık Rıza 

 

Hukuki 

Yükümlülük 

 

Yargı Faaliyeti 

Muafiyeti 

avukat tarafından İcra Dairesinde icra takibi 

başlatıldığı, 

 

avukatlık bürosu çalışanları tarafından münferit 

zamanlarda haciz işlemlerinin başladığına ilişkin 

arandığı ve mesajlar aldığı, 

 

kardeşine de gönderilmesi üzerine kardeşinin aldığı 

ekran görüntüsünü kendisine yolladığı, 

 

paylaşılıp paylaşılmadığını öğrenmek adına 

kendisine ait mail adresinden veri sorumlusu 

avukata e-posta gönderdiği, 

 

diğer mevzuatlar gereği borçluya ait telefon 

numarası veya ikamet adresi bilgilerinin tespit 

edilememesi ve ulaşılamaması durumunda başkaca 

tespit ettikleri telefon numarası veya adreslere 

bilgilendirme mesajı ve bilgilendirme mektubu 

borca ilişkin işlemlerin yürütülmesini teminen kişisel 

verileri Banka tarafından avukata aktarılan ve avukat 

tarafından kişisel verileri işlenen “ilgili kişi”, Banka 

adına icra işlemlerini yürüten ve bu işlemle ilgili olmak 

üzere ilgili kişinin kişisel verilerini işleyen avukatın 

“veri sorumlusu”, ilgili kişinin bankaya olan borcunu 

tahsil edebilmek için avukat tarafından ilgili kişiye ait 

iletişim bilgileri ve diğer ilgili bilgilerinin işlenmesi 

eyleminin ise veri işleme faaliyeti olduğu, 

 

e 

belirlenmediği, bir verinin kişisel veri olması için 

belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olma 

kriteri getirildiği, bu bağlamda, ilgili kişinin kardeşine 

gönderilen mesajın içeriği incelendiğinde, ilgili kişinin 

açık adını, borçlu olduğu bankayı ve icra dosyası 

borcuna ilişkin bilgileri ihtiva eden kısa mesaj 

içeriğinin, ilgili kişiye ait kişisel veri niteliğindeki 

bilgileri içerdiği, 

 

adına, Bankanın haklarını ve menfaatlerini korumak 

amacıyla hareket ettiği, bu anlamda Avukatlık 

m. 5/2 

m. 12 

50.000TL 
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gönderildiğinin belirtildiği, ancak veri 

sorumlusunun cevabında yer verilen şahsına ait bir 

telefon numarasına ulaşılmadığı bilgisinin doğru 

olmadığı, adına kayıtlı ve kullanmakta olduğu iki 

adet telefon numarası daha bulunduğu, bu 

numaralardan hiçbirine bilgilendirme mesajı 

gelmezken kardeşine ait telefon numarasına mesaj 

gitmesinin tarafını rencide etmeye yönelik olduğu, 

 

görüntüsünün mevcut olmasına rağmen, veri 

sorumlusu tarafından gönderilen mailin devamında 

kendisinin kullanmış olduğu telefon numarası 

dışında hiçbir kişi veya kuruluş ile irtibata 

geçilmediği yönünde beyanda bulunulduğu 

 

Kanunundan kaynaklanan yükümlülükleri ve 

yürütmekte olduğu icra işlemleri bakımından İcra İflas 

Kanunu ve ikincil mevzuat düzenlemelerinden 

kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek 

amacıyla borçluya ait bilgileri, kanuna uygun olarak 

işleme ve ilgili birim/mercilere bildirme yetkisi olduğu 

ve bu bağlamda işlediği kişisel verilerin Kanunun 5 inci 

maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde ilgili 

kişinin açık rızası olmaksızın işlemesinin kanuna uygun 

olacağı, 

 

işlenecek kişisel verilerin borçluya ait olması gerektiği, 

bu kapsamda ne banka ile ne de avukat ile bağı olan ve 

herhangi bir hukuksal işleme konu kişisel verisi 

bulunmayan ilgili kişinin kardeşinin telefon 

numarasının kanuna aykırı olarak ele geçirilmesinin 

akabinde ilgili kişiye ait kişisel verilerin üçüncü bir 

kişiye ifşasının Kanunun 5 inci maddesi hükümleri 

kapsamında değerlendirilemeyeceği, 

 

söz edebilmek için, veri işlemenin soruşturma, 

kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin 

olması; ayrıca veri işlemenin yargı makamları veya 

infaz mercilerince işlenmesi gerektiği, maddede 

belirtilen yargı makamlarının tanımlaması yapılmamış 

olsa da, Devletin yasama ve yürütme faaliyetleri 

dışında kalan yargı organlarının bu kapsama girdiği, 

ayrıca, şikâyete konu olayda, kişinin borcuna dair 

bilgilerin kardeşinin telefonuna kısa mesaj olarak 

iletilmesi; yani borcunu ödemeye ikna etmek amacıyla 

caydırıcı bir unsur oluşturmak niyetiyle bir yakınıyla 

paylaşılmasının, Kanunun 28 inci maddesinde sayılan 

soruşturma, kovuşturma, yargılama ve infaz işlemlerine 

ilişkin bir işlem olarak kabul edilmesinin mümkün 

olmadığı, 

 

linmeyen bir 

numaranın yine kimliği bilinmeyen üçüncü bir kişi 

vasıtasıyla edinilmesi ve ilgili kişiye ait verinin bu 
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numaranın sahibi üçüncü kişi ile paylaşılması nedeniyle 

51 31.01.2020 26.12.2019 2019/389 Maskeleme  

 

Makul Süre 

 

İhlal Bildirim 

Süresi 

 

En Kısa Süre 

 

İnternet İlanı 

 

Aydınlatma 

Yükümlülüğü 

 

Kimlik  

Doğrulaması 

 

Dilekçe Hakkı 

kadrolarına yapılacak atamalarda adaylardan talep 

edilen kişisel veri niteliğindeki bilgilerin internet 

ortamında yayımlanması uygulaması 

böyle bir düzenleme yoksa veri sorumlusu tarafından 

işlendiği amaç için gerekli olduğu değerlendirilen süre 

ile sınırlı olması gerektiği, bununla birlikte söz konusu 

kişisel verilerin, internet ortamında ya da diğer fiziki 

ortamlarda ilanı halinde üçüncü kişiler tarafından tüm 

unsurlarıyla bilinir hale gelmesinde bir yarar 

bulunmadığı 

 

tamamen kaybolmadığı göz önüne alındığında 

değerlendirme puanlarının, yalnızca akademik 

kadrolara müracaat eden ilgili kişilerce 

görüntülenebildiği bir yöntemle ve kimlik doğrulaması 

yapılmak suretiyle sorgulamasına imkân verecek 

şekilde ilan edilmesi gerektiğine,  

 

ile sınav puanları arasındaki bağlantının, 

maskeleme (kişisel verilerin belli alanlarının kimliği 

belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle 

ilişkilendirilemeyecek şekilde silinmesi, üstlerinin 

çizilmesi, boyanması ve yıldızlanması gibi işlemler) 

yöntemleriyle kaldırılmasının uygun olacağına, bu 

kapsamda adaylara ait ad- soy ad, T.C. kimlik numarası 

gibi verilerin, kişiyi belirli ya da belirlenebilir kılabilme 

özelliğinin ortadan kaldırılabilmesi adına, anılan 

bilgilerin açık şekilde yazılması yerine, kişinin 

kendisinin anlayabileceği şekilde harflerin ya da 

rakamların “A**** B**** , 11*******11” şeklinde 

yıldızlanarak yukarıda sözü edilen yöntemlerle 

yayımlanabileceğine,  

 

aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, üniversiteler 

tarafından söz konusu kişisel veri işleme faaliyetine 

ilişkin olarak ilgili kişilerin aydınlatılması gerektiğine. 

m. 4 

m.10 

---- 

50 15.01.2020 09.12.2019 2019/372 Sağlık  Verisi 

 

Hassas Kişisel 

Veri 

yer alan köşe yazısında, babasının kanser tedavisi 

nedeniyle bir süre önce görevine ara verdiğine 

ilişkin bir habere yer verildiği dolayısı ile ilgili 

verisinin söz konusu köşe yazısına konu edilerek 

yayımlanmasında hâlihazırda kamu yararı bulunmadığı, 

bu itibarla çatışan haklar bakımından kişilik haklarının 

m. 6 

m. 12/1 

m. 15/1- 

m. 18/1m. 

125.000TL 
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Özel Nitelikli 

Kişisel Veri 

 

Basın Özgürlüğü 

 

Muafiyet 

kişinin özel nitelikli kişisel verisi olan sağlık 

verilerinin rızası dışında işlendiği ve üçüncü 

kişilerle paylaşıldığı, 

 

gördüğünü bilmediği, rahatsızlığından ötürü 

psikolojisinin ve moralinin bozulması 

istenmediğinden bu bilginin ailesi tarafından 

kendisinden saklandığı, ancak haber tarihinden 

sonra ilgili kişinin geçmiş olsun dilekleri ile 

arandığı, hastalığını öğrenerek ölüm korkusu 

yaşadığı, ilgili kişinin kanser olduğunu Gazeteden 

ve üçüncü kişilerden öğrenmesinden dolayı içine 

kapandığı ve ailesiyle iletişimini kestiği, ölüm 

korkusu nedeniyle ayrıca psikolojik tedavi 

görmeye başladığı ve kanser tedavisini reddettiği 

 

ifade özgürlüğüne üstün geldiği kanaatine varıldığı, 

 

değerlendirilemeyeceğine, 

 

Gazete tarafından Kanunun 6 ncı maddesinde sayılan 

şartlardan birine dayanmaksızın ilgili kişinin özel 

nitelikli kişisel verilerinin, köşe yazısında 

paylaşılmasının ihlal olduğu. 

28/1-c 

49 08.01.2020 26.11.2019 2019/352 Sır Saklama 

Yükümlülüğü 

 

Banka 

 

Dolandırıcılık 

 

İdari ve Teknik 

Tedbirler 

 

 

Çalışan İhlali 

 

Kişisel Veri İhlali 

 

72 saat 

 

İhlal Bildirimi 

farklı tarihte üç farklı 

müşterinin kritik bilgilerini (nüfus cüzdanı, bakiye, 

kimlik, iletişim vb. bilgileri) şahsi e-posta adresine 

iletildiği, ilgili müşterilerden birinin hesabından 

sahte belgelerle para çekildiği, somut olarak veri 

sızdırdığı belirlenememekle birlikte ilgili 

müşterilerden farklı üç başka müşterinin 

bilgilerinin de (nüfus cüzdanı, bakiye, kimlik, 

iletişim vb. bilgileri) aynı personel tarafından 

mesnetsiz olarak görüntülendiği, 

 

dışarısına çıkartarak yüksek miktarlı dolandırıcılık 

eylemlerine aracı olduğu ve menfaat sağlamış 

olmasının da kuvvetle muhtemel olduğu kanaatine 

ulaşıldığı,  

 

sayısının 24 (yirmi dört) olduğu,  

 

nedeni ile Banka ile iş akdinin feshedildiği, 

personel ve olaya karışan tüm şahıslar hakkında 

dolandırıcılık ve zimmet suçlarından Savcılığa suç 

-

postalara ilişkin Veri Sızıntısı Tespit/Önleme 

Sisteminin mevcut olduğunun belirtilmesine rağmen 

söz konusu ihlale neden olan kurumsal e-postadan 

kişisel veri sızıntısının olduğu ve alınan tedbirlerin bu 

ihlali engellemeye yeterli olmadığı, 

 

Kredi Kartı 

numarası içeren e-postaların Banka dışına gönderilmek 

istenmesi durumunda, kart sayısı belirli bir adedin 

üzerinde ise bu e-postanın karantinaya alındığı ve 

gönderilemediği”, tedbirinin bu tür ihlaller konusunda 

kötü niyetli kişilerce kolayca aşılabilecek düzeyde 

olduğu, 

 

kimlik, iletişim, kredi kartı numarası vb. bilgilerinin 

sızdırıldığı ve bu bilgiler aracılığıyla sahte belge 

hazırlanarak yüksek miktarlı dolandırıcılık eylemlerine 

aracı olunduğu, 

 

rin müşteri bilgisi olmadan yüksek 

miktarlı para çekim işlemlerine ve sahte belge 

düzenlemeye engel teşkil etmediği, 

m. 12/1, 5 

m. 18/1-B 

İdari Ve Teknik 

Tedbilere 

Uymama 

70.000TL 

 

İhlali 72 saat 

içinde 

bildirmeme 

30.000TL 
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duyurusunda bulunulduğu,  

 

rından kendi 

bilgileri dışında işlem gerçekleştirildiği ve müşteri 

zararı oluştuğu, müşterilerin tüm zararlarının 

Banka tarafından tazmin edildiği 

 

48 25.12.2019 26.11.2019 2019/353 Vakıf 

 

Dernek 

 

Sendika 

 

Veri Sorumlusu 

 

VERBİS 

 

Muafiyet 

Vakıf ve derneklerin Sicile kayıt yükümlülüğünden 

istisna tutulduğu 2018/32 sayılı Kurul Kararında 

yer alan “… yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına 

uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi 

çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve 

bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler” 

ifadesinin kapsamıyla ilgili bilgi talebi hakkında 

başvuru 

Söz konusu vakıf, dernek ve sendikaların Sicile kayıt 

yükümlülüğünden istisna tutulduğu 2018/32 sayılı 

Kurul Kararında yer alan “… yalnızca ilgili mevzuat ve 

amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece 

kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve 

bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler” ifadesinin 

kapsamı ile ilgili bilgi almak amacıyla Kuruma yapılan 

başvurunun incelenmesi neticesinde Kurul tarafından; 

 

2018/32 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesinde yer 

alan “04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler 

Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 

tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş 

vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre 

kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve 

amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece 

kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve 

bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler” ifadesinin, 

“kendisine bağış yapılanları” da kapsadığı ve bu 

hususun “faaliyet alanlarıyla sınırlı” ifadesine dâhil 

olarak yorumlanması gerektiğine karar verilmiştir. 

 

---- ---- 

47 23.12.2019 07.11.2019 2019/332 Ticari İleti 

 

Tanıtım 

 

Reklam 

 

Başvuruya Cevap 

vermeme 

 

Kurul Talebine 

Cevap Vermeme 

 

İlgili kişinin şahsına ait cep telefonuna açık rızası 

olmaksızın bir doktor tarafından 

bilgilendirme/reklam amaçlı mesaj gönderilmesi 

üzerine veri sorumlusuna yaptığı başvuruya yanıt 

alamaması nedeniyle Kişisel Verileri Koruma 

Kuruluna ilettiği şikayet başvurusunun incelenmesi 

neticesinde, Şikayete konu olayın 

değerlendirilmesi amacıyla Kişisel Verileri 

Koruma Kurumu’nun bilgi, belge ve savunma talep 

edilen yazısına da veri sorumlusu Doktor 

tarafından cevap verilmemesi 

Kurumumuzun 18/06/2019 tarihli yazısının 20/06/2019 

tarihinde aynı konutta bir yakınına teslim edilmesine 

rağmen, bugüne kadar herhangi bir cevap verilmediği 

de dikkate alınarak, veri sorumlusu Doktor tarafından 

ilgili kişinin açık rızası veya Kanunun 5 inci 

maddesinin (2) numaralı fıkrasında sayılan diğer işleme 

şartları olmaksızın cep telefonuna reklam amaçlı mesaj 

gönderilmesi suretiyle kişisel verilerinin işlenmesi 

nedeniyle adı geçen veri sorumlusu hakkında Kanunun 

12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi 

kapsamında kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini 

önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin 

m. 5/1, 2 

m. 12/1-a 

18/1-b 

50.000TL 
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İdari ve Teknik 

Tedbirler 

etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri 

almadığı 

46 23.12.2019 07.11.2019 2019/331 Açık Rıza 

 

Ticari İleti 

 

Reklam 

 

Tanıtım 

 

Alenileştirme 

 

İdari ve Teknik 

Tedbirler 

İlgili kişinin bir Sigorta Şirketi (Şirket) tarafından 

açık rızası alınmadan sigortacılık faaliyetleri 

konusunda aranması 

daha önce alenileştirilen internet sitesinden ulaşılması 

halinde dahi Şirket tarafından Şikâyetçinin bu 

bilgilerinin internet sitesinde bulunma ve alenileştirilme 

amacıyla kullanılmadığı, diğer bir deyişle Şikâyetçinin 

mesleki yetkinliğinden faydalanmak için kendisine 

ulaşılmaya çalışılmadığı, aksine Şirket faaliyetlerine 

ilişkin randevu talebi ile Şikâyetçinin arandığı 

anlaşıldığı, 

 

Bu kapsamda Şirketin kişisel verilerin hukuka aykırı 

olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik 

düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik 

ve idari tedbirleri almadığı. 

m. 5/2-d 

m. 12/1-a  

m. 18/1-b 

100.000TL 

45 06.11.2019 18.09.2019 2019/276 Açık Rıza 

 

Ticari İleti 

 

Reklam 

 

Tanıtım 

 

Alenileştirme 

 

İdari ve Teknik 

Tedbirler 

Bir eğitim kurumunun kişisel veri işleme şartları 

olmaksızın ilgili kişinin cep telefonuna reklam 

amaçlı kısa mesaj göndermesi  

istinaden Sevinç Eğitim Kurumları nezdinde yapılan 

yerinde inceleme esnasında istenilen ve 05.08.2019 

tarihine kadar Kuruma gönderilmesi tebliğ edilen bilgi 

ve belgelerin eğitim kurumu tarafından Kuruma 

iletilmediği de dikkate alındığında, 

 

veya diğer işleme şartları olmaksızın cep telefonuna 

reklam amaçlı mesaj gönderilmesi suretiyle kişisel 

verilerinin işlenmesi nedeniyle kişisel verilerin hukuka 

aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik 

düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari 

tedbirleri almadığı kanaatine varılması. 

 

m. 3 

m. 5/1,2 

m. 12/1-a 

m. 18/1-b 

50.000TL 

44 06.11.2019 01.10.2019 2019/296 İlgili Kişinin 

Hakları 

 

Başvurunun 

Yetersiz 

Bulunarak 

Reddedilmesi 

 

Hukuka Ve 

Dürüstlük 

İlgili kişinin bireysel olarak faturalı 

telekomünikasyon ve buna bağlı hizmetler aldığı 

Operatör Şirketine (Şirket) internet sitesi üzerinden 

yapmış olduğu başvurusunun, Şirketin internet 

sitesinde bulunan KVKK başvuru formunun 

doldurularak noter aracılığıyla veya elektronik 

imzalı e-posta ile iletilmediğinden bahisle kimlik 

teyidi yapılamadığı gerekçesiyle reddedilmesi 

sonucu Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ilettiği 

şikâyet başvurusu 

bilgiler ışığında; Şirketin internet sitesinde yer alan 

Gizlilik Politikasında ilgili kişi tarafından Şirkete 

yapılacak başvurunun KVKK talep formunun 

doldurularak Şirket adresine “noter kanalı vb. yollarla” 

gönderilmesi gerektiği doğrultusunda bilgilendirme 

mahiyetinde açıklamada bulunulduğu ve söz konusu 

formun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ’e (Tebliğ) uygun bir formatta 

sunulduğu, Şirketin yapılacak başvurularda belirtilen 

m. 11 

m. 13 

---- 
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Kuralına 

Uygunluk 

şekilde başvuruyu aramasının nedeni olarak kişilerin 

kimlik tespitinin amaçlandığı, Şirket tarafından 

başvuran kişi ile bilgisi talep edilenin aynı kişi olup 

olmadığı hususunda Tebliğ’de belirtilen yöntemlere ek 

bir kontrol mekanizması daha oluşturulduğu, ilgili 

kişinin başvurusunun Şirket tarafından belirtilen 

yöntem üzerinden değil Şirketin müşteri hizmetlerine 

elektronik ortamda yapıldığı, ilgili kişinin başvurusunu 

ilettiği formda ise Şirketin başvuru amacına yönelik 

oluşturduğu KVKK talep formunun aksine kimlik 

teyidini sağlayacak TC kimlik numarası, adres gibi 

bilgilerin istenmediği, yalnızca ad soyad, telefon, e-

posta adresi gibi bilgilerin zorunlu olarak yer aldığı ve 

bu sebeplerle bahsi geçen şikayet başvurusunun 

Tebliğ’e uygun olmadığı anlaşılmış olup 

 

noter kanalı veyahut e-imza ile başvuruda 

bulunabileceğinin bildirilmesi sonucu Kanun’da ya da 

Tebliğ’de öngörülmeyen maddi bir külfet getirilmesinin 

ve ilgili kişinin bu şekilde yanlış yönlendirilmesi 

suretiyle söz konusu KVKK talep formunu doldurarak 

usule uygun bir başvuru yapma hakkının 

engellenmesinin Tebliğ’in 6’ncı maddesinde sayılan 

hukuka uygunluk ve dürüstlük kuralı ile 

bağdaşmayacağı dikkate alındığında, Tebliğ 

hükümlerine uyum konusunda azami dikkat ve özenin 

gösterilmesi hususunda Şirketin talimatlandırılmasına, 

43 06.11.2019 01.10.2019 2019/294 Kan Grubu 

 

Din Bilgisi 

 

Özel Nitelikli 

Kişisel Veri 

 

Hassas Kişisel 

Veri 

 

Silme Talebi 

 

İlgili Kişinin 

sorumlusu) sunmuş olduğu sadakat programını 

kullanırken kullanıcı adı ve parola bilgilerini 

değiştirme talebiyle veri sorumlusuna başvuran 

ilgili kişiye, arkalı önlü kimlik görüntüsünü 

iletmesi halinde talebinin yerine getirileceği 

cevabının verilmesi, o sırada bilet bilgilerine 

erişmek için kimlik görüntüsünü elektronik olarak 

ileten, ancak daha sonra veri sorumlusuna 

başvurmak suretiyle kimlik görüntülerinin 

silinmesi ve kişisel verileri üçüncü kişilere 

aktarıldıysa, verilerin aktarılan üçüncü kişilerin 

kayıtlarından da silinmesi talebine kişisel 

 alan bilgilerin 

“kan grubu” ve “din” bilgilerini de içermesi nedeniyle 

arkalı önlü kimlik görüntüsünde yer alan verilerin özel 

nitelikli kişisel veri niteliğinde olduğu, söz konusu 

verilerin özel nitelikli verileri de ihtiva etmesi 

nedeniyle ilgili kişinin açık rızası olmadan 

gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin hukuka aykırı 

bir işleme olduğu, 

 

Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddeleri kapsamında kişisel 

verilerin işlenme şartlarına uygun olmayan bir işleme 

faaliyeti olduğu değerlendirildiğinden, hukuka 

m. 5 

m.6 

m12 

m. 18/1-b 

100.000TL 



 

 
46 

Bu çalışma İNTES adına Av. Kübra İSLAMOĞLU BAYER tarafından hazırlanmıştır.  
 

Hakları 

 

Açık Rıza 

 

Kimlik Sureti 

 

Şeffaflık 

 

Belirli, Açık Ve 

Meşru Amaçlar 

İçin İşlenme 

 

İşlendikleri 

Amaçla 

Bağlantılı, Sınırlı 

Ve Ölçülü Olma  

 

Hukuka Uygun ve 

Dürüstlük ilkesi 

 

Veri Güvenliği 

 

İdari ve Teknik 

Tedbirler 

 

Kimlik 

Doğrulama 

verilerinin sistemlerinde tutulmadığı ve üçüncü 

kişilerle paylaşılmadığı yanıtını alan ilgili kişinin 

Kuruma yaptığı başvuru. 

 

ile kişisel verilerini içeren nüfus cüzdanı 

görüntüsünün silinmesi veya yok edilmesi ile 

kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi 

işlemlerinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü 

kişilere de bildirilmesini talep ettiği, veri 

sorumlusunun ise güvenlik sebebi ile alınan kimlik 

kartı, pasaport ya da kimlik görüntüsü gibi 

bilgilerin kayıt altına alınmadığı ve üçüncü kişiler 

ile paylaşılmadığı şeklinde elektronik posta 

vasıtasıyla yanıt verdiği, ancak daha sonra 

Kurumumuzun bilgi ve belge talep etmesi üzerine 

veri sorumlusu tarafından yapılan incelemede ilgili 

kişi ile iletişim halinde olan çağrı merkezi ekibi 

tarafından ilgili kişinin ilk başvurusu işleme 

alınırken kimlik doğrulama sürecinin Şirket 

kurallarına uygun olarak yürütülmediği, kimlik 

görüntülerinin alınmasına dair şikâyetin içeriğinin 

doğru tahlil edilemediği, ilgili kişinin, kimlik 

görüntülerinin kaydedilmediği ve üçüncü kişilerle 

paylaşılmadığı şeklinde hatalı bilgilendirildiği ve 

yazılı çalışma kurallarının aksine talep 

değerlendirme, görüş ve destek birimlerinin yeterli 

bilgisi olmadan şikayetlerin yanıtlandığının tespit 

edildiği, ilgili kişinin iletmiş olduğu kimlik 

görüntülerinin şikayet modülü yazılım firmasının 

sunucuları üzerinde bulundurulduğu, kimlik 

görüntülerinin silinmediğinin tespit edildiği, 

dolayısıyla inceleme neticesinde işlem yapan çağrı 

merkezi personelinin başvuru sahibi ilgili kişiyi 

kişisel verilerinin saklandığı yerler ve paylaşıldığı 

üçüncü kişiler hakkında yanlış bilgilendirdiğinin ve 

bilgi eksikliği nedeniyle verilerinin silinmesine ve 

veri işleyenleri öğrenmeye yönelik taleplerini 

işleme almadığının tespit edildiğinin belirtildiği, 

uygunluk ilkesine aykırı olduğu;  

 

edilmesine rağmen kayıt altına alınmadığı yönünde 

ilgili kişiye cevap vermesinden dolayı şeffaf olmadığı, 

bu nedenlerle de dürüstlük kuralına aykırı veri işleme 

faaliyetinde bulunduğu, 

 

hangi hukuki işleme şartına dayandığı hususunun ilgili 

kişiye verilen cevapta ve kurumumuza intikal eden 

yazıda belirtilmediği, bu nedenle veri sorumlusunun 

veri işleme faaliyetinin belirli, açık ve meşru amaçlar 

için işlenme ilkesine aykırı olduğu, 

 

işlenmesinin mümkün olduğundan hareketle veri 

sorumlusunun somut olayda işlediği kimlik 

görüntüsünün işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve 

ölçülü olma ilkesine aykırı olduğu, 

 

kimlik doğrulama işlemi bittikten sonra bu verileri 

silmediği, Kurumumuzca bilgi belge talep edilmesi 

üzerine sildiğini beyan ettiği gerçeğinden yola çıkarak, 

veri sorumlusunun veri işleme faaliyetinin ilgili 

mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için 

gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesine de 

aykırı olduğu, 

 

sorumlusuna 

başvuru hakkına riayet etmediği, diğer bir deyişle, veri 

sorumlusunun ilgili kişinin başvurusuna hukuka ve 

dürüstlük kuralına uygun bir yanıt vermediği, 

 

başvurusuna cevap verebilmek amacıyla ilgili kişinin 

kimliğinin teyidi noktasında ek bilgi istemesinin 

yerinde olduğu değerlendirilmekle birlikte, ilgili kişinin 

din ve kan grubu gibi özel nitelikli kişisel verilerini de 

içeren arkalı önlü kimlik görüntüsünün talep 
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edilmesinin, Kanunun “Genel İlkeler” başlıklı 4 üncü 

maddesinde düzenlenen “işlendikleri amaçla bağlantılı, 

sınırlı ve ölçülü olma” ilkesine uygun olmadığı gibi, 

Kanunun özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini 

düzenleyen 6 ncı maddesine de uygun olmadığı, 

 

ntüsüne yönelik 

olarak ilgili kişinin açık rızasının alınmadığı, açık 

rızanın aranmadığı diğer hallerin bulunmadığı, genel 

ilkelere uyulmadığı ve ilgili kişinin haklarına riayet 

edilmediği gerekçesiyle veri işleme faaliyetinin hukuka 

aykırı olduğu, bu çerçevede kişisel verilerin hukuka 

aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik 

düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik 

ve idari tedbirleri almak zorunda olan veri 

sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğüne 

aykırı davrandığı, 

 

eri sorumlusunun Kurumumuza ilettiği yazıda, 

kişisel verilerinin silindiği hususunda ilgili kişinin 

bilgilendirileceğini belirtmiş olmasına rağmen, 

inceleme sürecinde bu bilgilendirmenin yapıldığına dair 

taraflardan gelen herhangi bir bildirim olmadığı dikkate 

alındığında, ilgili kişinin kimlik görüntüsünü içeren 

kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin veri 

sorumlusu ve veri işleyenlerin sistemlerinden silindiği 

bilgisinin ilgili kişiye bildirilerek Kurumumuza bilgi 

verilmesi, önceden bildirildi ise bunu tevsik edecek 

bilgi ve belgelerin Kurumumuza iletilmesi konusunda 

veri sorumlusunun talimatlandırılmasına,  

 

taleplerinde benzer karışıklıklara meydan vermemek 

amacıyla, sadakat kart uygulaması ve diğer hizmetlerin 

sunulması sürecinde kendi adına veya bir başkası adına 

kişisel verilere ilişkin talepte bulunan kişilerin 

kimliklerinin teyit edilmesi noktasında uygulanacak 

yöntem ve bu durumda işlenecek kişisel verilere ilişkin 

kurumsal düzenlemeleri Kanun kapsamında gözden 

geçirerek, ilgili birimleri ile veri işleyenleri 

bilgilendirmesi hususunda veri sorumlusunun 
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talimatlandırılmasına 

42 06.11.2019 18.09.2019 2019/277 Başvuruya Cevap 

Verilmemesi 

 

İdari Ve Teknik 

Tedbirler 

 

Belirli, Açık Ve 

Meşru Amaçlar 

İçin İşlenme 

 

İşlendikleri 

Amaçla 

Bağlantılı, Sınırlı 

Ve Ölçülü Olma 

Şikâyetçinin bir banka çalışanının kendisini 

arayarak eşinin müdürü olduğu Şirket ile ilgili 

olarak eşine ulaşamadığını ve eşiyle iletişime 

geçebilmesi konusunda kendisine yardımcı 

olmasını talep ettiği, bunun üzerine müşterisi 

olarak Bankaya kendisiyle ilgili işlemlerde 

kullanılması için vermiş olduğu iletişim bilgilerine 

amacı dışında nasıl ve neden ulaşıldığı hakkında 

bilgi almak için Bankaya başvuru yaptığı ve 

Bankanın kendisine yazılı bir cevap vermediği 

iddiası 

-posta 

mesajında başvurusuna ilişkin detayları Banka Hizmet 

Hattını arayarak öğrenebileceğine dair bilgilendirme 

yoluna gidilmesinin, veri sorumlusunca Şikâyetçiye 

başvurusunda talep ettiği hususları açıklayıcı nitelikte 

yazılı veya elektronik ortamda bir cevap olarak 

değerlendirilemeyeceği kanaatine ulaşılmış 

olduğundan, Şikâyetçinin başvurusuna Veri 

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğ hükümlerine uygun cevap verilmemiş olması 

nedeniyle Bankaya Kanun ve Tebliğ hükümlerine 

uyum hususunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi 

konusunda hatırlatmada bulunulmasına, 

 

iş ve işlemlerde ulaşılması adına vermiş olduğu telefon 

numarası bilgisinin, eşine ulaşılmasında yardımcı 

olunabilmesi adına işlenmesinin, kişisel verilerin 

işlenmesinde “belirli, açık ve meşru amaçlar için 

işlenme ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve 

ölçülü olma” ilkelerine uyulması zorunluluğuna aykırı 

olduğu ve veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka 

aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun 

güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her 

türlü teknik ve idari tedbirleri almadığını göstermesi. 

 

m. 4/2 c, ç 

m.12/1-a 

m. 18/1-b 

100.000TL 

41 02.10.2019 27.08.2019 2019/255 Yetkisiz Erişim 

 

Veri İhlali 

 

Siber Saldırı 

 

Hacking 

 

Sızma 

 

Güvenlik Duvarı 

 

İdari Ve Teknik 

Tedbirler  

Şirketin Local Area Network (LAN-Yerel Alan 

Ağı) üzerinden, ilgili şifrelerin ele geçirilmesi 

yoluyla yetkisiz şifre girişi ile siber saldırı 

yapıldığı ve söz konusu olayın Şirketin Genel 

alanlarda bulunan bir çalışan bilgisayarı üzerinden 

çalışan ağına sızılarak gerçekleştirilmesi. 

 

Etkilenen kişisel verilerin;  

 Personel Verileri: Ad, soyad, TC kimlik 

numarası, doğum tarihi, medeni durum, 

eş çalışma bilgisi, çocuk sayısı, anne adı, 

baba adı, adresi, GSM numarası, banka 

hesap bilgileri 

 Müşteri Verileri: Ülke/eyalet, uyruk, 

Şirket çalışanı olmayan yetkisiz 3. kişilerce 

erişilebilmesinin idari bir tedbirsizlik olduğu,  

 

çalışan network bağlantılarının ihlal gerçekleştikten 

sonra kapatıldığı ve bu hususun da sunucu güvenliği 

noktasında bir aksaklık teşkil ettiği,  

 

kten sonra 

yenilenmesinin sağlandığı ve güvenlik duvarının güncel 

durumda bulunmamasının teknik bir eksiklik olduğu,  

 

m. 12/1-

a,b,c, 

m.12/5 

m. 18/1-b 

İdari ve Teknik 

Tedbirlere 

Uymama 

400.000TL 

 

Bildirim 

koşullarına 

uymama 

100.000TL 
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Yerel Alan Ağı 

(Lan) 

 

Eğitim 

 

Farkındalık 

 

Uzaktan Erişim 

 

İlgililere İhlalin 

Bildirilmemesi 

 

72 saat 

 

Kurum’a İhlalin 

Geç Bildirilmesi 

doğum tarihi(DB-Veri tabanı seviyesinde 

şifreli), ad, soyad, telefon numarası, 

eposta adresi, mektup adresi, kredi kart 

numarası ve son kullanım tarihi(DB-Veri 

tabanı seviyesinde şifreli), firma ise vergi 

numarası, TC/Pasaport No(DB-Veri 

tabanı seviyesinde şifreli), cinsiyet 

olduğu, 

 

eğitiminin sağlandığı ve daha önce böyle bir eğitim 

almadıkları anlaşılmış olup bu durumun da kişisel veri 

güvenliği sağlanması ve farkındalığı noktasında idari 

bir eksikliğin göstergesi olduğu,  

 

sunuculara erişim sağladığı, daha sonra dikkat 

çekmemek için Şirketten ayrıldığı ve bir sunucuya 

yüklediği uzaktan erişim yazılımı ile işlemlerini 

gerçekleştirdiği,  

 

hareket olup olmadığının Şirket IT sistemleri tarafından 

fark edilmemesinin teknik bir eksiklik olduğu, - Sunucu 

üzerindeki verilerin geri getirilemez şekilde ihlali 

gerçekleştiren kişi tarafından yok edildiği,  

 

diğer birimlerinde çalışanlar tarafından bildirilmesinin 

Şirketin Bilgi İşlem Biriminin ve Bilgi Sistemlerinin 

düzgün olarak çalışmadığı ve işlemediğinin bir 

göstergesi olduğu, 

 

Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla 

gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak 

zorundadır.” hükmü çerçevesinde veri güvenliğini 

sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari ve tedbirleri 

almadığı, 

 

kişilere bildirim yapılmadığı ve Kuruma yapılan 

bildirimin “en kısa sürede” bildirimde bulunma 

yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmesi 

40 02.10.2019 27.08.2019 2019/254 Tuttur.com 

 

Veri Sızıntısı 

 

İdari Ve Teknik 

Tedbirler 

 

14.09.2018 tarihinde taraflarına ulaşarak bazı 

kullanıcılara ait telefon numaralarının ve şifrelerini 

kaybetmeleri durumunda SMS firması tarafından 

yollanan üye numaralarının yer aldığı bir Excel 

listesinin internet ortamındaki illegal sitelerde 

dolaştığı bilgisini paylaşmasıyla haberdar 

veri sorumlusunun gerekli gözetim, denetim ve 

kontrolleri yapmadığının göstergesi olduğu, 

 

ale konu olan Excel listesinde yer alan verilerin ne 

zaman sistemden çekildiği ve ne zaman veri işleyene 

aktarıldığının tespit edilememesinin teknik ve idari bir 

m. 12/1, 5 

m.18/1-b 

İdari ve Teknik 

Tedbirlere 

Uymama 

150.000TL 

 

Bildirim 

koşullarına 
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İlgililere İhlalin 

Bildirilmemesi 

 

İhlal Kapsamının 

Belirlenememesi 

oldukları, 

 

 

  

 

  

üyeleri/müşteriler olduğu,  

 

kullanıcıların ad ve soyadları ile cep telefonu 

numaraları olduğu,  

 

incelenmesinde ise 2015 Mart ile 2017 Ocak 

tarihleri arasında sistemden gönderilen kısa 

mesajlar olduğunun tespit edildiği. 

kusur olduğu, 

 

yapmadığının Şirket tarafından beyan edilmiş olmasına 

rağmen ihlalden etkilenen kişi sayısının tespit 

edilememesinin teknik ve idari tedbirlerin tam olarak 

alınmadığının veya uygulanamadığının göstergesi 

olduğu, 

 

bildirim yapma hususunda faaliyete geçemediği, bu 

durumun idari tedbirlerin tam olarak alınmadığının 

veya uygulanamadığının göstergesi olduğu, 

 

sorumlusunun beyanında olduğu üzere ihlalin veri 

işleyen nezdinde gerçekleşme ihtimali olsa dahi veri 

sorumlusu açısından Kanun hükümleri çerçevesinde 

gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alma 

konusunda yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığı 

 

uymama 

30.000TL 

39 01.10.2019 18.09.2019 2019/269 Facebook 

 

Başkasının 

Gözünden Gör 

 

İhlal Bildirimi 

 

Yetkisiz Erişim 

 

Kurum’a İhlalin 

Bildirilmemesi  

 

72 Saat 

 

Erişim Jetonu 

 

Resen İnceleme 

 

İdari Ve Teknik 

Tedbirler 

gönderilen 14.10.2018 tarihli e-posta ile Facebook 

sisteminin birbirinden farklı üç özelliği olan 

“başkasının gözünden gör”, “doğum günü 

kutlayıcı” ve “video yükleyicinin” etkileşimi 

sonucunda oluşan bir hatadan kaynaklanan veri 

ihlaline ilişkin bilgi verilmiştir. 

 

-28 Eylül 2018 

tarihleri arasında access token (erişim jetonları) 

kullanılmak suretiyle Facebook platformları 

üzerinden çeşitli Facebook hesabı bilgilerinin ele 

geçirildiği,  

 

jetonları elde etmek için sistemleri üzerindeki üç 

hata arasındaki kompleks etkileşimden doğan bir 

zafiyetten faydalandıklarının tespit edildiği,  

 

ar gibi, 

üç özelliği olan Başkasının Gözünden Gör modu, 

Doğum Günü Kutlayıcı ve Video Yükleyicinin 

etkileşimi sonucunda oluşan bir zafiyetten 

kaynaklandığı, bu durumun bir kullanıcının kendi 

profilini Başkasının Gözünden Gör modunda 

görüntülediğinde;  

a. Gelen ekranda kullanıcının doğum gününün 

görünür olduğu arkadaşlarına doğum günü 

mesajı gönderme opsiyonunun verildiği, 

b. Doğum günü mesajı gönderme opsiyonunun 

Video Yükleyici ile kullanıldığı takdirde, 

Başkasının Gözünden Gör modu için video 

yükleyicisinin bir erişim jetonu ürettiği, 

c. Bu erişim jetonunun doğum günü mesajının 

gönderileceği kullanıcının arkadaşına ait 

olduğu, 

d. Üretilen bu erişim jetonu sonucunda karşı 

tarafın profil bilgilerini elde etmek üzere 

kullanılabildiği, 

m. 12/1, 5 

m. 15/1 

m. 18/1-b 

İdari ve Teknik 

Tedbirlere 

Uymama 

1.150.000TL 

 

Bildirim 

koşullarına 

uymama 

450.000TL 
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Test Aşaması 

 

Profilleme 

 

 

Facebook platformları üzerinden çeşitli bilgilerin 

elde edilebilmesi için kullanıldığı,  

 

Facebook’un kodu içerisinde 21 Temmuz 2017 

tarihinde meydana geldiğinin tespit edildiği, ancak 

erişim jetonlarına yetkisiz olarak erişilmesine 

sebep olan bu saldırının 14 Eylül 2018 tarihinde 

başladığı kanaatini taşıdıkları, zira (25 Eylül 

2018 tarihinde gerçekleştirilen incelemeler 

kapsamında) beklentinin üzerinde bir “View As” 

(Başkasının Gözünden Gör) trafiği artışının bu 

tarihte başladığının tespit edildiği,  

 

düzeltilerek saldırının durdurulduğu, bununla 

birlikte ihlal hakkındaki incelemelerin devam 

ettiği, 

  

etkileşiminin bir sonucu olarak meydana geldiği, 

buna göre etkileşen üç hatanın; 

 

1) “Başkasının Gözünden Gör” ara yüzünün, 

kullanıcıların kendi profillerinin başkaları 

tarafından nasıl görüntülendiğini görebildiği bir 

gizlilik özelliği olduğu, “Başkasının Gözünden 

Gör” özelliğinin yalnızca bir görüntüleme arayüzü 

olarak tasarlandığı, ancak kişilerin Facebook’a 

içerik yüklemesini sağlayan bir kutucuk 

(composer) üzerinden (spesifik olarak, kişilerin 

arkadaşlarının doğum günlerini kutlamalarını 

sağlayan versiyon üzerinden) “Başkasının 

Gözünden Gör” arayüzünde video yüklenmesi 

imkanının yanlışlıkla sağlandığı,  

2) Video yükleyicisinin Temmuz 2017’de hayata 

geçirilen yeni bir versiyonunun (ilk hata sebebiyle 

uygulamaya konulan yeni arayüz), hatalı bir 

şekilde, Facebook mobil uygulamasının izinlerini 

taşıyan bir erişim jetonu oluşturduğu, bu erişim 

jetonunun sayfanın HTML kodunda 

göz önünde bulundurulduğunda, bu tip hataların test 

aşamasında tespit edilerek değişiklik yayına alınmadan 

evvel düzeltilmesi gerektiği 

  

zafiyetin 21 Temmuz 2017 tarihinden 27 Eylül 

2018 tarihine kadar yaklaşık 14 ay boyunca devam 

etmesinin gerekli denetim ve kontrollerin 

yapılmadığının göstergesi olduğu 

 

- 27 Eylül 

2018 tarihleri arasında 13 gün boyunca gerçekleştiği 

Şirket tarafından belirtilmiş olup ihlale zamanında 

müdahale edilmediği ve bu konuda teknik ve idari 

tedbirlerin alınmasında eksikliklerin göstergesi olduğu, 

 

İhlalinden etkilenen ve Facebook’u Türkçe olarak 

kullanan 280.959 kullanıcıdan;  

 133.510 kullanıcının (Grup 1) temel profil 

bilgilerine (isim, telefon numarası veya 

eposta bilgileri) ulaşıldığı, 

 143.974 kullanıcı (Grup 2) için yukarıda yer 

alan temel profil bilgilerine ek olarak, aşağıda 

yer alan bilgilere de erişilmiş olunabileceği 

(ilgili alanlarda kullanıcı tarafından bilgi 

sağlanmış olması şartıyla);  

o Kullanıcı adı, Ad [profilinde 

kullanıcı tarafından belirlenmiş 

olan takma ad (eğer mevcutsa)] 

o Cinsiyet [kullanıcı tarafından 

profilde belirlendiği üzere] 

o Yerel ayarlar [kullanıcı tarafından 

seçilen dil] 

o İlişki durumu [kullanıcı tarafından 

profilde belirlendiği üzere] 

o Din bilgisi [kullanıcı tarafından 

profilde tanımlandığı üzere] 

o Memleket [kullanıcı tarafından 

profilde belirlendiği üzere] 

o Konum [yaşanılan şehir, kullanıcı 

tarafından profilde belirlendiği 

üzere] 
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görüntülenmekte olduğu,  

 

3) Video yükleyicisinin “Başkasının Gözünden 

Gör” ekranının bir parçası olarak 

görüntülendiğinde, görüntüleyene ait erişim jetonu 

yerine görüntülediğiniz kullanıcıya ait erişim 

jetonunu oluşturduğu, ve bu üç hatanın bir araya 

gelmesi ile ilgili zafiyetin ortaya çıkığı, kişinin bir 

arkadaşının gözünden profilini görüntülemesini 

sağlayan “Başkasının Gözünden Gör” özelliğini 

kullanırken, uygulama kodunun kişilerin 

başkalarının doğum gününü kutlamalarını sağlayan 

kutucuğu kaldırmadığı, video yükleyicisinin 

yaratmaması gerekirken bir erişim jetonu yarattığı 

ve yaratılan erişim jetonunun kullanıcının 

kendisine değil görüntülenen kişiye ait olduğu,  

 

üzerinden görüntülenebildiği, saldırganların bu 

erişim jetonunu buradan elde etikleri, daha sonra 

saldırganların bu erişim jetonunu kullanarak bir 

diğer hesaba eriştikleri ve aynı adımları izleyerek 

bu hesapla ilişkili olan diğer hesapların erişim 

jetonlarını ele geçirdikleri 

o Doğum günü [kullanıcı tarafından 

profilde belirlendiği üzere] 

o Cihazlar [kullanıcı tarafından 

Facebook’a erişmek için kullanılan 

cihazlar – alanlar işletim sistemi 

(örn. iOS) ve donanım (örn. 

iPhone) bilgilerini içermektedir] 

o Eğitim geçmişi [kullanıcı 

tarafından profilde belirlendiği 

üzere] 

o İş geçmişi [kullanıcı tarafından 

profilde belirlendiği üzere] 

o Web sitesi [kullanıcı tarafından 

profilinde yer alan web sitesi 

alanına girilmiş olan sayfa adları] 

o Kimlik doğrulama [bu, 

Facebook’un ilgili kullanıcının 

söylediği kişi olduğuna dair 

kuvvetli göstergelere sahip 

olduğunu gösteren bir işareti ifade 

eder] 

o Kullanıcının son zamanlarda 

bulunduğunu bildirdiği yerlerin 

listesi [bu yerler gönderilerin içinde 

geçen yer isimlerinden 

belirlenmektedir (önemli bir yapı 

ya da bir restoran gibi) ve bir 

cihazdan sağlanan konum bilgisi 

değildir] 

o Facebook’ta son zamanlarda 

yapılan aramalar 

o Kullanıcının takip ettiği 500’e 

kadar başlıca hesaplar 

 3.475 kullanıcının (Grup 3) ise ilk iki grubun 

erişilen veri türlerine ilave olarak profil 

sayfalarındaki verilerinin de riske maruz 

kaldığı, 

göz önünde bulundurulduğunda, Facebook 

kullanıcılarına ait kişisel verileri ile özel nitelikli kişisel 

verilerine bu zafiyeti kullanan kişiler tarafından 

erişilebildiği, 
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verilerin elde edildiği dikkate alındığında, bu verilere 

yetkisiz bir şekilde erişenler tarafından ilgili kişiler 

hakkında profilleme yapılabileceği ve bu faaliyetlerin 

bu kişilerin aleyhine bir sonuç oluşturabileceği,  

 

bildirim yapılmadığı, 

 

38 29.08.2019 17.07.2019 2019/222 Dubsmash ınc 

 

 

İdari Ve Teknik 

Tedbirler 

 

Kurum’a İhlalin 

Bildirilmemesi  

 

olduğunu iddia eden bir kişiden gelen e-posta 

vasıtasıyla veri ihlalinden haberdar olduğu, söz 

konusu gazetecinin ise karanlık ağda (Darknet) 

Dubsmash kullanıcılarının kişisel bilgilerine sahip 

olduğunu iddia eden bir kişi tarafından haberdar 

edildiği,  

 

firması ile anlaşıldığı ve inceleme başlatıldığı, 11 

Şubat 2019’da Dubsmash’ın kullanıcı bilgilerini 

içeren veri tabanı kopyasının satın alındığı,  

 

sayısına dayanarak, olayın Kasım 2018’de 

meydana geldiğinden şüphelenildiği,  

 

profilinde ilişkili ülke olarak Türkiye’yi 

tanımlayan 679.269 kişiye ait bilgilerin satın alınan 

veri tabanında yer aldığı,  

 

tedbirlerinin güçlendirilmesi, ağ ve sistemlerin 

güvenli olması da dahil olmak üzere gerekli 

adımların atıldığı,  

 

için bir çağrı merkezi kurduğu, çağrı merkezi 

için yerli ve uluslararası telefon numaraları 

sağlandığı 

anıcıların kullanıcı adı, 

şifreler, doğum tarihi, telefon numarası, e-mail adresi, 

ülkesi/dili gibi gerçek kişiye ait verilerin olduğu, 

 

olduğunun tahmin edildiği,  

n bilinmediği, - 

Veri ihlalinden bir gazeteci vasıtasıyla haberdar 

olmasının Dubsmash’ın teknik ve idari tedbirler 

bakımından kusurlu olduğunu gösterdiği,  

 

kullanıcılarını bu konuda bilgilendirmediği,  

 

verilerinin ihlal edilip edilmediğini öğrenebildikleri, 

 

ve idari tedbirleri almadığı 

 

teşkil eden uygulaması 

 

 İhlalden, halka açık profilinde ilişkili ülke olarak 

Türkiye’yi tanımlayan 679.269 kişinin etkilendiği 

dikkate alındığında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanununun (Kanun) “Veri güvenliğine 

ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) 

numaralı fıkrasında yer alan “İşlenen kişisel verilerin 

kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde 

edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa 

m. 12/1, 5 

m. 18/1 

 

İdari ve Teknik 

Tedbirlere 

Uymama 

680.000TL 

 

Bildirim 

koşullarına 

uymama 

50.000TL 
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sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi 

hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da 

uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” 

hükmü gereğince söz konusu ihlalin Kurumun internet 

sitesinde ilan edilmesi. 

37 02.08.2019 08.07.2019 2019/204 Reklam 

 

Tanıtım 

 

Ticari İleti 

 

Açık Rıza 

 

Başvuruya Yeterli 

Cevap Vermeme 

 

TCK m. 135-140 

rızası olmaksızın bir yatırım ve menkul değerler 

şirketi tarafından bilgilendirme/reklam amaçlı 

aranması, 

 

önce başka bir yatırım şirketinde çalıştığı, bu 

şirketin faaliyetlerine son verilip kapatılmasının 

ardından 2017 yılında bahse konu personelin yine 

aynı alanda faaliyet gösteren veri sorumlusu 

şirkette çalışmaya başladığı, dolayısıyla 

şikayetçinin telefon numarası bilgisine bu şekilde 

vakıf olunduğu ve sonrasında veri sorumlusunun 

bir personeli tarafından ilgili kişinin reklam ve 

bilgilendirme amacıyla arandığı 

efon numarasını işlemesinin 

6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan 

şartlardan herhangi birine dayanmaması nedeniyle 

Şirketin hukuka aykırı bir veri işleme faaliyetinde 

bulunduğu sonucuna ulaşıldığı 

 

 

rketin 

bir pazarlama personelinin başka bir şirkette çalışırken 

müşterisi olması nedeniyle, bu personelin yeni işyeri 

olan Şirkete bu verileri aktardığına ilişkin iddialarına 

ilişkin olarak; Şikayetçinin Türk Ceza Kanununun 136 

ncı maddesi hakkında bilgilendirilmesine, 

 

kişisel verilerinin kimlerden ne şekilde elde edildiğine 

dair bilgi talebine Şirketçe cevap verilmemiş olması 

nedeniyle Şirketin Kanuna uyum konusunda gerekli 

hassasiyeti ve özeni göstermesi yönünde uyarılmasına 

ve söz konusu hususlarda Şirketin Kurumu muhatap 

yazısında belirtildiği şekliyle Şikayetçiye bilgi vermesi 

yönünde talimatlandırılmasına 

m. 5/1,2 ---- 

36 19.07.2019 01.07.2019 2019/188 Mimar Sinan 

Üniversitesi  

 

 

Kurum’a Cevap 

Vermeme 

 

Sınav Sonuç İlanı 

 

Katmanlı 

Sorgulama 

sınava girmiş kişilerin sınav sonuçlarının 

Yükseköğretim Kurulunun sınav sonuçlarına 

ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde alenen 

duyurulduğu ve sonuçların internette aramaya açık 

biçimde yayınlandığı, arama motorlarında 

sorgulama yapıldığında bu sonuçlara kolayca 

ulaşılabildiği, üniversite bitirilmiş ve aradan yıllar 

geçmiş olsa dahi sonuçların üçüncü kişilerin 

erişimine açık olduğu 

itesi tarafından 

sonuçların internette aramaya açık biçimde 

yayınlanarak, üniversite bitirilmiş ve aradan yıllar 

geçmiş olsa dahi sonuçların üçüncü kişilerin erişimine 

açık ve arama motorlarında sorgulama yapıldığında bu 

sonuçlara kolayca ulaşılabilir tarzda bir duyuru 

yönteminin benimsenerek yerine getirildiği, ancak söz 

konusu duyuru yönteminin Kanun hükümleri 

çerçevesinde değerlendirildiğinde kişisel veriler 

bağlamında mahremiyet odaklı olmayıp, sınava giren 

bireylerin kişisel verilerinin herhangi bir işleme şartına 

dayanmaksızın üçüncü kişilerin de kolaylıkla 

ulaşabileceği şekilde açıklandığı, 

 

m. 15/3 

m. 18/3 

---- 
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Üniversite tarafından tekrar gözden geçirilerek kimlik 

doğrulama yöntemi şeklinde sadece sınava giren 

bireyin kendi TC Kimlik numarası ve doğrulama kodu 

ile yalnızca kendi sonuç verilerine ulaştığı, ÖSYM’nin 

sonuç açıklama yöntemi gibi bir düzenleme ile kişisel 

verilerin paylaşımında mahremiyet odaklı bir anlayışı 

uygulamaya koyması gerektiği, 

 

lar Üniversitesi’ne 

Kurumumuzca iletilen bilgi belge talebi yazısının 

Kanunda belirtilen yasal süre içinde yanıtlanmaması 

suretiyle ilgili Kurul Kararının gereğinin yerine 

getirilmemesinin Kanunun 15 inci maddesinin (3) 

numaralı fıkrasına aykırılık oluşturduğu dikkate 

alınarak, kamu kuruluşu olarak değerlendirilen Mimar 

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde görev yapan 

sorumlular hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (3) 

numaralı fıkrası çerçevesinde disiplin hükümlerine göre 

işlem yapılmasına, 

 

imar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

sınav sonuç duyuru sisteminin tekrar tasarlanarak 

kimlik doğrulama yönteminin benimsendiği, sadece 

sınava giren bireyin kendi TC Kimlik numarası ve 

doğrulama kodu ile yalnızca kendi sonuç verilerine 

ulaştığı bir duyuru sisteminin kullanılması yönünde 

Üniversitenin talimatlandırılmasına. 

35 17.07.2019 31.05.2019 20199/166 İdari Ve Teknik 

Tedbirler 

 

Hatalı İleti 

Gönderimi 

 

Avukat 

İlgili kişinin, şahsına ait telefon numaralarına 

gönderilen ve kendisine ait olmayan içerik 

barındıran kısa mesaj (SMS) nedeniyle veri 

sorumlusuna başvurduğu; veri sorumlusu 

tarafından verilen cevapta, bu gönderimin personel 

hatasından kaynaklandığı ve başka bir aboneye ait 

giriş yapılırken 1 rakam hatası sonucunda ilgili 

kişiye SMS gönderildiği tespit edilerek yanlışlığın 

derhal düzeltildiğinin belirtildiği; ancak, kendisine 

gönderilen SMS’te kişisel verileri yer alan kişinin 

yeğeni olduğunu ve yeğeninin telefon numarası ile 

kendisine ait telefon numarasının 1 rakam 

değişikliği / yanlışlığı ile karıştırılmasının mümkün 

Gerek bir şirketler grubuna borçlu olduğu belirtilen ve 

şikayetçinin yeğeni olduğu anlaşılan şahsa ait ad, soyad 

ve hizmet numarasının şikayetçiye ait hatta 

gönderilmesi, gerekse şikayetçiye ait telefon 

numarasının, Kanunda düzenlenen işleme şartlarından 

herhangi birine dayanmadan işlenmesi şeklindeki tek 

bir harekete bağlı iki farklı veri işleme faaliyeti 

sonucunda “Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 

işlenmesini önlemek” yükümlülüğünü yerine 

getirmediği, 

m. 12/1-a 

m. 18/1 

50.000TL 
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olmadığını belirtilmesi, 

34 17.07.2019 31.05.2019 

25.03.2019 

2019/165 

2019/81 

Spor Salonu 

 

Açık Rıza 

 

Parmak İzi 

 

Avıç İçi Tarama 

 

El İzi Tarama 

 

Giriş Çıkış Takibi 

 

Ölçülülük 

 

İdari Ve Teknik 

Tedbirler 

 

Biyometrik Veri 

 

Özel Nitelikli 

Kişisel Veri 

 

Hassas Kişisel 

Veri 

 

İşlendikleri 

Amaçla 

Bağlantılı, Sınırlı 

Ve Ölçülü Olma 

İlkesi 

 

Ölçülülük İlkesi 

 

Orantısız Veri 

İşleme 

 

Özel Yaşamın 

Gizliliği 

 

Özgür İrade  

Spor salonu hizmeti sunan iki ayrı şirketin (veri 

sorumluları), üyelerinin giriş-çıkış kontrolünde el-

avuç okutma sistemine geçilmesi, kaydı tutulan 

üyelere ait vesikalık fotoğraf, son ziyaret saati gibi 

bilgilerin herkesin görebileceği bir TV ekranında 

yansıtılması gibi biyometrik verileri de içeren bazı 

özel nitelikli kişisel verileri işlemesi ve bu 

bilgilerin güvenli şekilde muhafaza edildiğinden 

şüphe duyulması. 

taranması suretiyle kişilerin kimlik doğrulamasının 

yapılması hususunda adı geçen veri sorumlusunun özel 

nitelikli kişisel veri niteliğindeki biyometrik veri işleme 

faaliyetinde bulunduğunun değerlendirildiği, 

 

ü olma 

ilkesinin, işlenen verilerin belirlenen amaçların 

gerçekleştirilebilmesine elverişli olması, amacın 

gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç 

duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden 

kaçınılmasını gerektirdiği, sonradan ortaya çıkması 

muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak 

veri işlenmesi yoluna gidilmemesi gerektiği, 

 

gerçekleştirilmesi istenen amaç arasında makul bir 

dengenin kurulması, diğer bir ifadeyle veri işlemenin 

amacı gerçekleştirecek ölçüde olması anlamına geldiği, 

bu kapsamda, kişisel veri işleme faaliyetinin 

gerçekleşmesi için gerekli olmayan kişisel verilerin 

toplanmaması ve/veya işlenmemesi gerektiği, veri 

sorumlusunun amacı çerçevesinde ölçülülük ilkesine 

uygun olarak ilgili kişiden minimum düzeyde bilgi 

talep etmesi, bunun dışındaki amaç için gerekli 

olmayan veri işlemeden kaçınması gerektiği, kişisel 

verilerin işlenmesinin ilgili kişinin iznine bağlı olarak 

gerçekleştirilse ve belirli bir amaca bağlı olsa bile açık 

rızanın, aşırı miktarda veri toplanmasını 

meşrulaştırmayacağı, buna göre kişisel verilerin 

yalnızca belirli amaçlar için ve gerektiği kadar 

toplanması, amacın gerektirdiği yerlerde kullanılması 

ve amaç için gerekli olandan uzun süre tutulmaması 

gerektiği, 

 

uygulanan “el ve parmak izi taraması” sisteminin, 

hizmetten faydalanmak için zorunlu ve tek yol olarak 

üyelere sunulmasının, kişisel verilerin işlenmesinde 

ölçülülük ilkesi ışığında ilgili kişilerden minimum 

m.4/2 

m. 6/3 

Uygulanan para 

cezası miktarı 

açıklanmamıştır 
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Hizmete Bağlı 

Rıza 

 

Yok Etme 

 

 

düzeyde veri talep etme ilkesi ile uyumlu olarak 

değerlendirilmediği, 

 

hususunda özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin 

kanunlarda açıkça öngörülmediği dikkate alındığında 

veri sorumluları tarafından avuç izinin işlenmesi için 

ilgili kişilerin açık rızalarının alınması yoluna 

gidildiğinin anlaşıldığı, 

 

rıza verme ön şartına bağlanmaması gerektiği ve eğer 

yapılan seçimin sonuçları, kişisel veri sahibinin seçim 

özgürlüğünü etki altında bırakıyorsa, bu durumda 

rızanın özgürce verildiğini söylemenin mümkün 

bulunmadığı, bahse konu somut olayda, üyelere 

sunulan online üyelik sözleşmesinde, özel nitelikli 

kişisel veri olan avuç içi izinin alınmasına onay 

verilmesinin sözleşmenin kurulması için zorunlu bir 

şart olarak sunulduğu ve kurala uyulmaması halinde 

firmaya fesih hakkı tanınmış olduğu hususları birlikte 

değerlendirildiğinde üyelerin kulüplere girişlerde avuç 

içi izi bilgilerinin alınmasına rıza göstermemeleri 

halinde söz konusu hizmetten yararlanamayacakları 

dikkate alındığında, üyeler tarafından verilen açık 

rızaların özgür iradeye dayalı olduğunu söylemenin 

mümkün bulunmadığı bu kapsamda veri sorumlusu 

tarafından hizmetin sunulmasının açık rıza şartına 

bağlandığının değerlendirildiği, 

 

içerisindeki güvenliğin temini noktasında kulüp 

hizmetlerinden faydalanmak isteyen kişilere ilişkin 

giriş kontrollerinin biyometrik verileri işlemenin 

haricinde alternatif yollar ile sağlanması, biyometrik 

veri ile giriş çıkış işlemleri yapılmasının ve biyometrik 

veri işlemenin ivedilikle durdurulması hususunda veri 

sorumlularının talimatlandırılmasına; 

 

ve 

muhafaza edilen el, parmak ve avuç izi ile ilgili 
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verilerin ivedilikle yok edilmesi, eğer ilgili özel 

nitelikli verilerin üçüncü kişilere aktarılması söz 

konusu ise, yok etmeye yönelik işlemlerin bu verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişilere ivedilikle bildirilmesinin 

sağlanması hususunda veri sorumlularının 

talimatlandırılmasına 

33 17.07.2019 31.05.2019 2019/162 Açık rıza 

 

Ticari İleti 

 

Reklam  

 

Tanıtım 

 

Başvuru’ya Cevap 

Vermeme 

 

Sms 

 

İdari Ve Teknik 

Tedbirler  

Veri sorumlusu tarafından şikâyetçiye ait telefon 

numarasına reklam amaçlı bir kısa mesajın (SMS) 

gönderilmesi üzerine ilgili kişinin kişisel 

verilerinin nasıl ve nereden temin edildiğini 

bilmemesi ve buna ilişkin olarak da kişisel 

verilerinin açık rızası olmaksızın kullanılması 

bilgisinin Şirket tarafından kendisine reklam içerikli 

mesaj gönderilmesi suretiyle kullanılmasının, kişisel 

verilerin korunması mevzuatı açısından bir veri işleme 

faaliyeti olduğu, veri işlemenin ise Kanunun 5 ve 6. 

maddelerinde yer alan işleme şartlarında birine 

dayanması gerektiğini, ancak şikayet konusu mesaj 

gönderiminin herhangi bir işleme şartına dayanmadığı 

değerlendirildiği, 

 

rin hukuka aykırı olarak işlenmesini 

önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin 

etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari 

tedbirleri almadığı. 

m. 5 

m. 6 

m. 12/1-a 

m. 18/1-b 

50.000TL 

32 17.07.2019 31.05.2019 2019/159 SMS 

 

Başvuru’ya Cevap 

Vermeme 

 

Açık Rıza 

 

Hakkın Kötüye 

Kullanılması 

 

Hukuka Ve 

Dürüstlük 

Kurallarına 

Uygun Olma 

İlkesi 

 

 

İdari Ve Teknik 

Tedbirler 

Veri sorumlusu varlık yönetim şirketi tarafından 

ilgili kişiye ait telefon numarasına açık rızası 

olmaksızın kısa mesajların (SMS) gelmesi ve 

SMS’lerde ret bildiriminin bulunmaması, ayrıca 

Şirketin, kişisel verilerini nereden, kimlerden ve 

nasıl temin ettiğini bilmemesi 

gecikmiş alacakların ilgili bankalar ile veri sorumlusu 

arasında akdedilmiş bulunan sözleşmeler kapsamında 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu (5411 sayılı Kanun) ve 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (6098 sayılı Kanun) 

hükümleri çerçevesinde veri sorumlusu şirketçe devir 

ve temlik alındığı, Şikayetçinin kişisel verisi olan 

telefon numarası verisinin veri sorumlusunun, 

Şikayetçinin ilgili bankalardan kullanmış olduğu kredi 

borçlarının yeni alacaklısı olması, bu kapsamda 6098 

sayılı Kanunun 186 ncı maddesi çerçevesinde 

borçlunun önceki alacaklılara karşı borcunu ifa 

etmesinin engellenmesi ve taraflarınca Şikayetçiye 

sağlanacak kolaylıklar ile borcun ödenmemesi 

durumunda Şikayetçinin maruz kalabileceği hukuki 

risklerin bildirilmesi amacıyla işlenmiş olmasının 6698 

sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı 

fıkrasının (e) bendi kapsamında Şikayetçinin açık rızası 

olmaksızın gerçekleşebilir olması nedenleriyle veri 

sorumlusu hakkında yapılacak bir işlem 

m.4/2-a 

m. 5/2-e 

m. 12/1-a 

m. 18/1-b 

20.000TL 
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bulunmadığına, 

 

verilerin kullanılmasının da bir veri işleme faaliyeti 

olduğu, bu anlamda Şirket tarafından ilgili kişinin 

telefon numarasına aynı içerikteki mesajların farklı 

tarihlerde birden fazla gönderilmesinin veri 

sorumlusunun sahip olduğu hakkı kötüye kullanımı 

olarak değerlendirilmesi 

31 17.07.2019 31.05.2019 2018/157 Kurul Görüşü 

 

Gmail 

 

Yurtdışına Veri 

Aktarım 

 

Yurtdışında 

Sunucu 

Barındırma 

 

E-Posta Hizmeti 

KURUL GÖRÜŞÜ/KARARI 

 

Veri sorumlusunun ücretsiz bir kurumsal e-posta 

hizmeti sunan açık kaynak kodlu Zimbra 

aracılığıyla …... uzantılı kurumsal e-posta 

adreslerinin, Google (gmail) üzerinden yine aynı 

uzantıya sahip olarak kullanılıp kullanılamayacağı 

hususunda Kurumumuz görüşlerini talep eden 

yazısı 

-mail e-posta hizmeti 

altyapısının kullanılması durumunda gönderilen ve 

alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan 

veri merkezlerinde tutulması söz konusu olacağından, 

böyle bir durumda kişisel verilerin yurt dışına 

aktarılmış olacağına ve veri sorumlularının söz konusu 

uygulamayı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanununun (Kanun) “Kişisel verilerin yurt dışına 

aktarılması” başlıklı 9 uncu maddesi hükümlerine 

uygun olarak gerçekleştirmesine; 

 

sorumlularından/veri işleyenlerden temin edilen 

saklama hizmetlerinin de Kanunun 9 uncu maddesi 

hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine. 

 

m. 9 ---- 

30 25.06.2019 16.05.2019 2019/144 Cathay Pasific 

Airway Limited 

 

İhlal Bildirimi 

 

72 Saat 

 

İdari Ve Teknik 

Tedbirler 

 

Kurum’a 

Süresinde İhlali 

Bildirmeme 

 

İlgili Kişilere 

İhlalin Geç 

Cathay Pasific Airway Limited’in (Cathay Pasific) 

25.10.2018 ve 08.03.2019 tarihlerinde iletilen ihlal 

bildiriminde özetle; 

 13.03.2018 tarihinde bilgisayar ağları 

üzerinden yolcu bilgilerini içeren bilgi 

sistemlerine yetkisiz erişim gerçekleştiği, 

 Şirket tarafından yapılan inceleme 

sonucunda yetkisiz erişimin 07.05.2018 

tarihinde tespit edildiği, 

 Saldırganın Cathay Pasific’in ortamına 

uzaktan eriştiği ve Müşteri Sadakat 

Sisteminin kısmi veri tabanı yedeği 

olarak hitap edilebilecek belgeleri ele 

geçirdiği, 

 Saldırgan tarafından, müşteri ödemesi ile 

işlem verisini görmek ve veri tabanının 

şüpheli hareketlerden Cathay’ın Mart 2018 tarihinde 

haberdar olmasına rağmen ihlalin yaklaşık 2 ay sonra 

07.05.2018 tarihinde tespit edildiği, bu durumun bir 

güvenlik açığı olduğu, öte yandan Şirket tarafından 

gerekli denetimlerin ve kontrollerin yapılmadığı, 

 

e alındığı belirtilen 

güvenlik önlemleri ve bildirim ekinde gönderilen 

kötücül yazılımların listesi incelendiğinde; 

saldırganların sistemler üzerinde yatay bir şekilde 

hareket ederek Müşteri Sadakat Sistemi (CLS), Online 

İş Hizmeti Platformu (EBSP), web sitesi yönetici 

konsolu (iRedeem), Müşteri Bilgi Sistemi’ni (CIS) 

etkilenmesinin Şirket bünyesinde bulunan donanım ve 

yazılımların yapılandırmalarının doğru bir şekilde 

m. 12/1, 5 

m. 18/1 

İdari ve Teknik 

Tedbirlere 

Uymama 

450.000TL 

 

Bildirim 

koşullarına 

uymama 

100.000TL 
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Bildirilmesi 

 

Bildirim 

Yükümlülüğüne 

Uymama 

 

yedeğini dışarı almak amacıyla web 

sitesi yönetici konsoluna ulaşıldığı, 

 Cathay Pasific tarafından yapılan 

inceleme sonucunda ihlalin yetkisiz 

erişim nedeniyle olduğu ve kullanılan 

araç, taktik ve prosedürlere dayanarak iki 

farklı grubun saldırısı olabileceğinden 

şüphelenildiği, 

 Birinci Grup’un BRIO sunucusunu 

Müşteri Bilgi Sistemine ulaşmak için 

kullandığı, 

 Cathay Pasific’in Birinci Grup’un 

Cathay ağına zorla girişini 

belirleyemediği, 

 Birinci Grup’un ağ içerisinde 

yanlamasına hareket ettiklerinden 

şüphelenildiği, 

 İkinci Grup’un Müşteri Sadakat Sistemi 

ve Online İş Hizmeti Platformunun 

yedek belgelerine ve web sitesi yönetici 

konsoluna erişim sağlandığı, 

 Bahse konu veri ihlalinden Cathay 

Pacific yolcularının kişisel verilerinin 

yanı sıra bağlı kuruluşu Hong Kong 

Dragon Airlines Limited yolcuları ile 

Asia Miles ve Marco Polo Club 

üyelerinin kişisel verilerinin de 

etkilendiği, 

 Şirket tarafından yapılan incelemede 

Türkiye’de toplam 1.286 kişinin söz 

konusu ihlalden etkilendiği, diğer 

taraftan Türkiye’de toplam 155 kişinin 

pasaport numarasına erişildiği, 

 Yetkisiz erişim sağlanmış olan kişisel 

veriler arasında yolcu ismi, uyruğu, 

doğum tarihi, telefon numarası, 

elektronik posta adresi, pasaport 

numarası, kimlik kartı numarası, 

“frequent flyer” üyelik numarası, müşteri 

hizmetleri notları ve geçmiş seyahat 

bilgileri bulunduğu, öte yandan erişilen 

yapılmadığının ve alınan güvenlik önlemlerinin yetersiz 

olduğunun göstergesi olduğu 
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kişisel veri türü ve sayısının etkilenen 

her yolcu özelinde değişiklik gösterdiği, 

 Veri ihlalinden etkilenen ilgili kişilere 

doğrudan (e-posta vb.) ve web sitesi 

(“https://infosecurity.cathaypacific.com” 

adresi üzerinden) üzerinden ulaşmakta 

oldukları, 

 Türkiye’ye özel 1 (bir) aylığına müşteri 

hizmetleri merkezi ve ücretsiz müşteri 

hattı ile ilgili kişilere özel “ 

infosecurity@cathaypacific.com” e-posta 

adresi tahsis edildiği, 

 

29 25.06.2019 16.05.2019 2019/143 Marriott 

International Inc.  

 

İhlal Bildirimi 

 

72 Saat 

 

İdari Ve Teknik 

Tedbirler 

 

Yetkisiz Erişim 

 

Şifreleme 

 

Log Kayıtlar 

 

Bildirim 

Yükümlülüğüne 

Uymama 

I 

Marriott International Inc’in (Marriott) 04.12.2018 

ve 28.03.2019 tarihlerinde ilettiği ihlal bildiriminde 

özetle 

 2016 yılı Eylül ayında Marriott’un 

önceden halka açık ve ayrı bir 

konaklama şirketi olan Starwood Hotels 

& Resorts Worldwide Inc'i (Starwood) 

devralma işlemi gerçekleştirdiği, 

 Starwood otel markaları arasında St. 

Regis, Sheraton Hotel & Resorts, Westin 

Hotels & Resorts, Element Hotels, Aloft 

Hotels, The Luxury Collection, Tribute 

Portfolio, Le Méridien Hotels & Resorts, 

Four Points by Sheraton and Design 

Hotels’in bulunduğu, 

 Starwood misafir veritabanının tutulduğu 

ağa Temmuz 2014'ten beri yetkisiz 

erişim olduğu, 

 Starwood misafir veritabanına yetkisiz 

erişimin 08.09.2018'de tespit edildiği, 

 Starwood müşteri rezervasyon veri 

tabanının Marriott otelleri için değil 

sadece Starwood otellerindeki 

rezervasyonlar için kullanıldığı, 

 Marriott’un yaklaşık 383 milyon müşteri 

kaydı arasında ülke/bölge adresi Türkiye 

olan yaklaşık 1.24 milyon müşteri 

kaydının bulunduğu, 

Hotels ağına 2014'ten beri yetkisiz erişim olduğu, 2016 

yılı Eylül ayında Marriott’un önceden halka açık ve 

ayrı bir konaklama şirketi olan Starwood’u devralma 

işlemi gerçekleştirdikten sonra da ihlalin 19.11.2018 

tarihine kadar yaklaşık 4 yıl sürmesinin çok ciddi bir 

güvenlik açığı olduğu ve Şirket tarafından gerekli 

denetimlerin ve kontrollerin yapılmadığının göstergesi 

olduğu,  

 

soyad, posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, 

cinsiyet, pasaport numarası, Starwood Preferred Guest 

(“SPG”) hesap bilgileri, otel ödül bilgileri, otele giriş 

ve çıkış bilgileri, ödeme kartı numaraları ve ödeme 

kartı son kullanma tarihleri, rezervasyon tarihi ve 

iletişim tercihlerini içeren bilgilerin olduğu,  

 

yanında çok sayıda şifrelenmemiş ödeme kartı 

numaralarının da bulunmasının sistemin tasarım 

aşamasından itibaren doğru bir şekilde planlanmadığı 

ve gerekli kontrollerin yapılmadığının göstergesi 

olduğu, bu durumun ilgili kişiler açısından olumsuz 

etki oluşturabilecek bir güvenlik açığı olduğu,  

 

alden etkilenen müşterilere ait bilgiler arasında 

ülke/bölge adresi Türkiye olan yaklaşık 1.24 milyon 

m. 12/1, 5 

m.18/1 

İdari ve Teknik 

Tedbirlere 

Uymama 

1.100.000TL 

 

Bildirim 

koşullarına 

uymama 

350.000TL 
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 Saldırganın web sunucusuna bir komut 

istemi yüklediği ve Starwood ağına 

girdiğinin Marriot tarafından tespit 

edildiği, 

 Web sunucusuna erişimin sağlanmasının 

ardından, saldırgan tarafından web 

sunucusuna uzaktan erişim sağlayan bir 

truva atı (RAT) yüklendiği, 

 İhlal hakkında otel müşterilerini 

aydınlatmak için, özel bir web sitesinin 

(info.starwoodhotels.com) kurulduğu 

 

müşteri kaydının bulunduğu, ancak aynı müşteri için 

birden fazla kayıt bulunduğu için ihlalden etkilenen 

Türk müşterilerin sayısının tam olarak tespit 

edilemediği,  

 

yükleyerek Starwood ağına girdiğinin tespit edildiği ve 

web sunucusuna erişimin sağlanmasının ardından, 

saldırgan tarafından web sunucusuna uzaktan erişim 

sağlayan bir truva atı (RAT) yüklendiği, saldırganın 

daha sonra kimlik bilgilerini toplayan ilave araçlar 

yüklediği ve sonrasında Starwood ağındaki diğer 

cihazlara erişim sağlayabilmek için kimlik bilgilerini ve 

iç ağ bağlanabilirliğini kullandığının tespit 

edilememesinin alınan teknik ve idari tedbirlerin 

yetersizliğinin göstergesi olduğu,  

 

ve komut isteminin kurulumunu gösteren web olay 

günlüklerinin (log kayıtları) olmasına rağmen, olayın 

tespit edilememesinin Şirket tarafından alınması 

gereken teknik ve idari tedbirlerin alınmadığının somut 

bir göstergesi olduğu, 

 

idari ve tedbirleri alma, 

 

ihlale ilişkin Kuruma 03.12.2018 tarihinde bildirim 

yapılmasının, ihlalden etkilenen kişilere ise 30.11.2018 

tarihinden sonra bildirimde bulunulmaya 

başlanmasının, “en kısa sürede” bildirimde bulunma 

yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmesi 

28 25.06.2019 16.05.2019 2019/141 Clickbus Seyahat 

Hizmetleri A.Ş. 

 

İhlal Bildirimi 

 

Zararlı Yazılım 

 

SMS 

Clickbus Seyahat Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 

07.02.2019 ve 29.03.2019 tarihlerinde iletilen ihlal 

bildiriminde özetle; 

 Clickbus tarafından Amazon Web 

Services (AWS) tarafından internet 

sistemlerinden biri üzerinde zararlı bir 

işlem olabileceğine ilişkin aldığı uyarı 

üzerine, internet platformları ile 

kişinin etkilendiği,  

 

sayıda kişisel verileri arasında kimlik bilgileri (cinsiyet, 

ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi), iletişim 

bilgileri (cep telefonu ülke kodu, cep telefonu 

numarası, sabit hat ülke kodu, sabit hat numarası, sabit 

m. 12/1 

m. 18/1-b 

 

İdari ve Teknik 

Tedbirlere 

Uymama 

450.000TL 

 

Bildirim 

koşullarına 

uymama 



 

 
63 

Bu çalışma İNTES adına Av. Kübra İSLAMOĞLU BAYER tarafından hazırlanmıştır.  
 

 

İdari Ve Teknik 

Tedbirler  

 

bağlantılı bazı şüpheli faaliyetlerin tespit 

edildiği, 

 Clickbus tarafından, bilgi sistemlerinde 

veri güvenliğini tehlikeye sokabilecek 

faaliyetlerden şüphelenilerek, alanında 

uzman adli bilişim uzmanlarının 

yardımları ile iç inceleme başlatıldığı, 

 Clickbus’ın görevlendirdiği adli bilişim 

uzmanlarının yaptıkları inceleme ile ilgili 

nihai bir rapor oluşturulduğu, 

 Clickbus’ın adli bilişim uzmanlarının 

yardımlarını alarak gerçekleştirdiği ön 

incelemede, incelenen sunucularda bazı 

zararlı dosyaların bulunduğu ve bazı 

meşru kaynak kod dosyalarının 

Clickbus’ın sunucularına uzaktan erişim 

sağlanmasına izin veren zararlı kodları 

içerecek şekilde modifiye edildiğinin 

tespit edildiği, 

 Clickbus’ın AWS sisteminde yer alan log 

ve sistemler üzerinde yaptığı analiz 

sonrasında, Clickbus kaynaklarından veri 

sızıntısının 25 Eylül 2018’den 25 Kasım 

2018’e kadar geçen sürede gerçekleştiği 

sonucuna varıldığı ifadelerine yer 

verilmiştir. 

 

hat uzantısı/dahilisi, e-posta adresi, sms gönderi izni, 

ticari elektronik ileti izni), müşteri işlemleri (ödeme 

anahtarı, yolculuk numarası, sepet numarası, sipariş 

numarası, toplam tutar, seyahat türü/kullanılacak araç, 

kalkış/varış yer ve saati, yolcu başına ücret referans 

numarası, yolcu türü, oturum simgesi, hata sebebi 

(uygulanabilir olduğu ölçüde hangi doğrulama adımının 

hataya sebep verdiği), segmentler), işlem güvenliği 

bilgileri (ödeme bilgileri; kart üzerinde yazan isim, kart 

numarası, kartın son kullanma tarihindeki ay ve yıl, 

kart güvenlik kodu, taksit bilgisi, indirim kodu, seyahat 

sigortası alınıp alınmadığına ilişkin bilgi, site kullanım 

koşullarının kullanılma bilgisi) verilerinin olduğu,  

 

geçen dönemde 2 (iki) ay boyunca devam etmesinin 

Şirket tarafından gerekli denetimlerin ve kontrollerin 

yapılmadığının göstergesi olduğu,  

 

rağmen 25 Kasım 2018 tarihine kadar 4 (dört) gün daha 

devam etmesinin Şirket tarafından alınan idari 

tedbirlerin yeterince alınmadığının göstergesi olduğu,  

 

Şirketin kaynak koduna (source code) ulaşarak 

değişiklik yapmasının ciddi bir güvenlik açığı olduğu, 

 

idari ve tedbirleri almadığı, 

 

tarihinde bildirim yapılmasının “en kısa sürede” 

bildirimde bulunma yükümlülüğüne aykırılık teşkil 

etmesi 

100.000TL 

27 27.05.2019 14.02.2019 2019/23 Yetkisiz Erişim 

 

İdari Ve Teknik 

Tedbirler 

 

Teknik servis hizmeti veren veri sorumlusu 

firmanın, servise cihaz girişi yapıldığına ilişkin 

müşterilerine bir form numarası verdiği, form 

numarası sorgulaması ile kişilerin kendi 

telefonlarının servisteki durumlarına ilişkin 

bilgilere ulaşabildiği ancak form numaralarının 

undan alınan bilgide, ilgili internet 

adresi üzerinden kişilerin servise bıraktıkları cihazları 

ile ilgili olarak yapılan sorgulamada cihaz sahiplerinin 

kişisel verilerine erişimin mümkün olmadığının 

belirtilmesine rağmen yapılan incelemede söz konusu 

internet sitesinde herhangi bir sorgu numarasının son 

m. 12/1 

m. 15/7 

İdari ve Teknik 

Tedbirlere 

Uymama 

150.000TL 
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birbirini takip eden sayılar olması nedeniyle ilgili 

kişiye verilen sorgu numarasının bir öncesi veya 

bir sonrasındaki sayının girilmesi suretiyle farklı 

numara girişlerinde farklı kişilere ait kişisel 

verilere erişildiği 

iki hanesini değiştirmek suretiyle başka cihaz ve 

sahiplerine ilişkin de sorgulamalar yapılabildiği, söz 

konusu sorgulamalar neticesinde açılan sayfada 

yönlendirilen muhtelif linklerin seçilmesi suretiyle de 

bu kişilere ait isim, soy isim, adres ve sahip oldukları 

cihaz IMEI numarası bilgilerine erişim sağlanabildiği, 

 

sorumlusunun talimatlandırılmasına ve Kanunun 15 

inci maddesinin (7) numaralı fıkrası uyarınca, söz 

konusu aykırılığın giderildiği hususunun Kurula tevsiki 

sağlanıncaya kadar işbu Kararda yer alan linklerin 

kullanımının durdurulmasına 

26 27.05.2019 05.03.2019 2019/32 Kurul Kararına 

Uymama 

 

İdari Ve Teknik 

Tedbirler 

2019/23 sayılı Kurul kararının şirkete tebliği 

sonrasında Şirket internet sitesi üzerinde muhtelif 

tarihlerde herhangi bir form numarasının son iki 

hanesinin değiştirilmesi suretiyle farklı form 

numaraları ile yapılan sorgulamalarda; 

 Başka cihazlara ait sorgulamaların halen 

gerçekleştirilebildiği ve başka bir 

güvenlik doğrulamasının da yapılmadığı, 

 Yapılan sorgulama sonucunda açılan 

sayfada kişilerin isim ve soy isimleri, 

IMEI numaraları ile cihazın sevk edildiği 

adresin baş ve son harfleri hariç 

maskelendiği, IMEI numaralarının, 

sorgulama yapılan ilk sayfada 

maskelenmiş şekilde gösterilmekle 

birlikte, aynı sayfada yer alan “Cihaz 

Kayıt Görüntüleri için Tıklayınız” 

linki seçildiğinde açılan yeni pencerede 

kamera görüntülerine ulaşabilmek için 

yönlendirilen linkin uzantısında IMEI 

numaralarının halen açık şekilde 

gösterildiği, söz konusu sayfada 

numaranın kime ait olduğuna ilişkin 

tanımlayıcı bir bilgiye yer verilmediği 

ancak, sorgu sayfasının aşağısında yer 

alan “Kargonuzu Görüntülemek İçin 

Tıklayınız” linki seçildiğinde gönderinin 

yapıldığı kargo firmasına yapılan 

tebliğ edilen “...söz konusu aykırılığın ivedilikle 

giderilmesi, bahse konu aykırılığın giderildiği 

hususunun Kurula tevsiki sağlanıncaya kadar işbu 

Kararda yer alan linklerin kullanımının derhal 

durdurulması...” şeklindeki talimatın Şirket tarafından 

Kurul Kararına uygun olarak yerine getirilmediği 

dikkate alındığında, Kanunun 15 inci maddesine aykırı 

olarak uyarınca Kurul tarafından verilen kararı yerine 

getirilmediği, 

 

sorgu numarasının son iki hanesini değiştirmek 

suretiyle başka cihaz ve sahiplerine ilişkin 

sorgulamaların halen yapılabildiği dikkate alındığında, 

asıl güvenlik açığının giderilmediği bu kapsamda, cihaz 

takibi için sorgulama yapılabilmesine imkan veren 

sistemin değiştirilmesi, diğer taraftan halihazırda 

sorgulama yapılan sisteme erişimin ivedilikle 

kapatılması 

m. 15 

m. 18 

50.000TL 
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yönlendirme ile ulaşılan sayfada 

gönderiyi teslim alan kişinin adı ve 

soyadı açıkça yer aldığından gönderiyi 

kendisi teslim alan müşteriler açısından 

IMEI numaraları ile cihaz sahibinin 

eşleştirilmesinin mümkün olabileceği, 

görülmüş olup, söz konusu sorgulamalara ilişkin 

ekran çıktıları alınmış ve tutanağa bağlanmıştır. 

 

25 27.05.2019 25.03.2019 2019/82 Hizmete Bağlı 

Rıza 

 

Açık Rıza 

 

Aydınlatma 

Yükümlülüğü 

 

Dernek, Sendika 

Ve Vakıf Üyeliği 

 

Hassas Kişisel 

Veri 

 

Özel Nitelikli 

Kişisel Veri 

 

Amaçla 

Bağlantılı, Sınırlı 

Ve Ölçülü Veri 

İşleme 

 

Anonim Veri 

 

Zararın 

Giderilmesi 

bazı alışveriş/ hizmet alımlarında indirim ve puan 

biriktirme avantajı sağlayan sadakat kart ile ilgili 

internet sitesine giriş yapıldığı esnada ekranlara 

gelen uyarı metninde “….. Kart avantajlarından 

faydalanmaya devam edebilmek için Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri 

işleme iznini vermen yeterli…iznin yoksa karşına 

çıkacak olan üyelik ve rıza beyanı metnini 

okuyarak onayla.” ya da …. Kart tarafından 

kişilerin cep telefonlarına gönderilen kısa 

mesajlarda “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

kapsamında izninizi lütfen güncelleyiniz. İzni 

güncel olmayan müşterilerimiz, kişisel bilgileri 

silineceği için kasalarımızdan cep telefonu 

söyleyerek alışveriş yapamayacaklar.” şeklinde 

açıklamalara yer verildiği, bu anlamda açık rızanın 

bir ürün veya hizmetin sunulmasına ilişkin koşul 

olarak ileri sürüldüğü, 

 

düzenlenen perakende satış fişlerinde, sadakat kart 

kullanımı ile ilgili Kanun kapsamında 

müşterilerden açık rıza alınması esnasında “Veri 

İzni Alma Uygulaması” adı altında 0,01 TL hizmet 

bedeli alındığı, 

 

sitesinde yayımlanan “…. Kart Üyelik ve Rıza 

Beyanı” başlıklı metinde, “Üye; Program 

kapsamında otomatik ve otomatik olmayan yollarla 

edinilen mevcut ve/veya yeni kişisel bilgilerinin 

durumda Şirketin sunduğu ürüne ve kişiye özel fırsat 

dünyasından faydalanamadığı ancak bu durumun hiçbir 

şekilde herhangi bir müşterinin Şirketin sunduğu 

alışveriş ortamından faydalanmasını engellemediği 

dolayısıyla, veri sorumlusu Şirket tarafından hizmet 

sunumu kapsamında Sadakat Kart Programına katılımın 

müşteriler açısından zorunlu tutulmadığı, söz konusu 

Programa üye olmayan müşterilere hizmet 

sunulmaması gibi bir durum ortaya çıkmadığı dikkate 

alındığında, Sadakat Kart Programına üye olunması 

sırasında kişilerin açık rızalarına başvurulması aksi 

takdirde söz konusu programdan yararlanılmaması 

hususunda Şikayetçinin Şirket tarafından bir hizmet 

veya ürün sunulmasının açık rıza şartına bağlandığı 

iddiası ile ilgili Kurumca yapılacak bir işlem 

bulunmadığına, 

 

uygun üyelik onayları teyit edilemeyen müşterilere özel 

olarak 07.04.2018 tarihine kadar çeşitli kanallardan 

duyuru yapılan kişilerin daha öncesinde rızalarının 

alınmadığı değil, yıpranmış, eksik, imzasız vs. gibi 

durumlar ile karşılaşılması nedeniyle ileride 

doğabilecek hukuki ihtilaflarda ispat külfeti 

kapsamında söz konusu rızaların yenilenmesi yoluna 

gidildiğinin ifade edildiği, bu çerçevede, Şirket 

tarafından hukuka uygun olmayan bir şekilde elde 

edilen kişisel verilere hukuki meşruiyet kazandırılması 

için ilgili kişilerden açık rıza alınması şeklinde bir yola 

başvurulmadığı, aksine daha önce kişisel verilerin 

işlenmesine yönelik alınan rızalara ilişkin matbu 

m. 3 

m. 4 

Geçici m. 

1/3 

---- 
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(Alışveriş bilgisi, isim, soyisim, rumuz, cep telefon 

numaraları, e-mail adresleri, doğum tarihi, 

yaşadığı şehir, cinsiyet, medeni durum, eğitim 

düzeyi, ilgi alanları, zevk ve beğenileri gibi) ve 

elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilen 

lokasyon bilgisinin, kişisel olmayan bilgilerinin, 

Program kapsamında mal ve hizmetlerini tanıtmak, 

üyelerini tanımak ve iletişimini arttırmak, imajını 

arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, 

kulüplere üye kaydetmek, müşteri memnuniyeti 

uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, 

denetim, veri analizi, araştırma, trendleri anlama, 

pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanılmak 

üzere toplanmasına, veri kayıt sisteminde 

muhafaza edilmesine, sayılan amaçlarla ….. Ailesi 

ile “yurtiçinde ve yurtdışında ilgili yasal mevzuatın 

öngördüğü azami süreleri aşmamak üzere 

paylaşılmasına ve işlenmesine izin verir. …… 

Ailesi olarak bahsedilen kurumlar, Yönetim 

Hissedarları, Yönetim Hissedarlarının ve Şirket’in 

bağlı şirketleri, iştirakleri, alt kuruluşları, 

işletmeleri, Şirketin her türlü temsilcisi, hizmet 

sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi ve bağlı 

şirketleri, GSM Operatörleri /Sosyal Paylaşım 

Siteleri ile Şirketin hak ve/veya görevlerini 

devretmeyi teklif ettiği her türlü kişilerdir.” gibi 

genel nitelikte ifadeler bulunması. 

formlardaki muhtelif eksiklik ya da tahrifatlar 

nedeniyle bu rızaların iki yıl içinde Kanun hükümlerine 

uyumlu hale getirilmesinin amaçlandığı dikkate 

alındığında, Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (3) 

numaralı fıkrası çerçevesinde Kurulca yapılacak bir 

işlem bulunmadığı,  

 

aydınlatma metninde Şirketleri tarafından özel nitelikli 

kişisel verilerin de (sendika/dernek/vakıf üyeliklerine 

ilişkin bilgiler, ceza mahkûmiyeti, güvenlik 

tedbirleriyle ilgili veriler, cinsel hayat, biyometrik veri 

ve sağlık durumunuza ilişkin bilgiler gibi) 

işlenebileceği ifadelerine yer verildiği 

 

 incelenmesinden ucu açık 

ifadelere yer verildiği, öte yandan Sadakat Kart 

Programına üye olunması aşamasında elde edilen 

kişisel veriler ve bunların aktarıldığı taraflar hususları 

başta olmak üzere, “Üyelik ve Rıza Metni” ile 

“Aydınlatma Metni” arasındaki tutarsızlıklar 

bulunduğu, nitekim, elde edilen kişisel verilerin sosyal 

paylaşım siteleri ile paylaşılacağı hususunda kişilerin 

aydınlatılmasına rağmen yapılan güncelleme 

neticesinde “Üyelik ve Rıza Beyanı”nda bu ifadenin 

metinden çıkarılması ile birlikte söz konusu paylaşım 

için kişilerin açık rızalarının alınmadığı bir durumun 

oluşmasına sebebiyet verildiği, 

 

maddelerinin perakende olarak tüketicilere ulaştırılması 

olduğu, Şirkete ait tüm işyerlerinde sunulan Sadakat 

Kart uygulamasının ise bir pazarlama programı olarak 

tasarlandığı dikkate alındığında, ceza mahkûmiyeti, 

güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler gibi özel nitelikli 

kişisel verilerin işlenmesinin veri sorumlusunun 

faaliyetleri kapsamında amaçla bağlantılı, sınırlı ve 

ölçülü olmadığı değerlendirildiğinden, “Üyelik ve Rıza 

Beyanı” ile “Aydınlatma Metni” arasındaki 

tutarsızlıkların giderilmesi ve Şirketin Aydınlatma 

Metninin Kanunun temel ilkeleri ve Tebliğ hükümleri 

de dikkate alınmak suretiyle güncellenmesi gerektiği, 



 

 
67 

Bu çalışma İNTES adına Av. Kübra İSLAMOĞLU BAYER tarafından hazırlanmıştır.  
 

 

getirilerek sosyal paylaşım sitelerine aktarıldığı 

ifadelerine yer verildiğinin görüldüğü, bununla birlikte 

Kanunun 3 üncü maddesinde anonim hale getirmenin: 

kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi 

hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir 

gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi 

olarak tanımlandığı, bu kapsamda, anonim veriler diğer 

bir ifade ile kişiler ile ilişkilendirilemeyecek veriler 

üzerinden kişiye özel bir pazarlamanın 

gerçekleştirilemeyeceği göz önüne alındığında, Şirket 

uygulamasının Kanunda yer alan anonimleştirme 

tanımı ile bağdaşmadığına bu nedenle 

anonimleştirmenin Kanuna uygun olarak 

gerçekleştirilmesi gerektiği, 

 

arafından düzenlenen perakende satış 

fişlerinde, “Veri İzni Alma Uygulaması” altında 0,01 

TL hizmet bedeli alındığı iddiaları kapsamında 

Şirketten alınan savunmada, müşterilere kasada 

alışveriş yaparken gerekli bilgiyi vermek ve dilerse açık 

rızasını verebileceği üyelik linkini SMS gönderebilmek 

için alışveriş kasalarına bilgi teknolojileri sistemi 

kurulduğu, bir teknik problem nedeni ile bazı fişlerde 

çalışmadığı ve müşterilere sehven 1 kuruşluk bir bedel 

yansıdığı, bilgi teknolojileri hatası nedeni ile 

gerçekleşen bu olayda müşterilerden toplamda 91.502 

fişte 910,52 TL’lik ücret alındığı ancak bu ödemelerin 

telafisi olarak müşterilerin kartına aynı tutarda indirim 

yüklendiği ve sistemsel bir hatadan kaynaklanan bu 

durumun derhal telafi edildiği hususları dikkate 

alındığında, konuya ilişkin Kanun kapsamında 

Kurumca yapılacak bir işlem bulunmadığı. 

24 27.05.2019 01.03.2019 2019/47 Yetkisiz Erişim 

 

Veri Aktarımı 

 

İcra Takibi 

 

Dilekçe Hakkı 

Başvuranın, …. isimli şahsın (şikayet edilen) 

kendisi ve ailesi hakkındaki bilgilere hukuk dışı 

yollarla erişerek, rızası dışında yargıya ve üçüncü 

kişilere aktardığı, bahse konu bilgilere İcra 

Müdürlükleri kanalıyla usulsüzce ulaştığı iddiası 

ın ailesi hakkındaki 

bilgilere hukuk dışı yollarla erişerek, rızası dışında 

yargıya ve üçüncü kişilere aktardığı iddiaları ile ilgili 

olarak, kişisel verilerin paylaşımının muhtelif mercilere 

yazılan dilekçelerden oluştuğu ve bu anlamda şikayet 

edilen tarafından kısmen ya da tamamen otomatik olan 

ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak 

---- ---- 
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TCK m 135-140 

 

 

kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen bir 

kişisel veri işleme faaliyetine rastlanılmadığı, bu 

çerçevede şikayet edilenin veri sorumlusu olarak 

nitelendirilmesinin mümkün bulunmadığı, diğer 

taraftan şikayet edilen tarafından başvuran ve ailesine 

ait kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde elde 

edildiği iddiasının Türk Ceza Kanunu kapsamında bir 

suç niteliği taşıdığı göz önüne alındığında söz konusu 

iddiaya ilişkin Kanun kapsamında yapılacak bir işlem 

bulunmadığına, 

 

başvuranın kişisel verilerine İcra Müdürlükleri 

kanalıyla ulaştığı düşüncesinde olduğu iddiasının ilgili 

kişinin şahsi kanaatine dayandığı ve bu durumu tevsik 

edici herhangi somut bir bilgi veya belgeyle de tevsik 

edilmediği dikkate alındığında, söz konusu iddia ile 

ilgili olarak Kurulca yapılacak bir işlem bulunmadığına 

 

23 27.05.2019 02.05.2019 2019/122 Ziraat Bankası 

A.Ş. 

 

Başvuruya Cevap 

Verilmemesi 

 

Aydınlatma Metni 

 

Kurum’a Cevap 

Verilmemesi 

 

İdari Ve Teknik 

Tedbirler 

 

Kamu kKurumu 

 

Disiplin 

Soruşturması 

İlgili Kişinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye Yaptığı 

Başvurunun Cevaplandırılmaması Ve Veri 

Sorumlusu Tarafından İnternet Üzerinden 

Yayımlanan Aydınlatma Metninin Mevzuatta 

Düzenlenen Şartları Taşımaması. 

metninde, Bankanın kişisel veri işleme amaçlarının, 

ilgili kişilerin kişisel verilerinin Kanunun 5 inci ve 6 

ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından 

hangisine dayanılarak işlendiğine yönelik hukuki sebep 

açıkça belirtilmeksizin sıralandığı; kişisel veri işleme 

amaçları sıralandıktan sonra metin içerisinde yer 

verilen “gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir” 

ifadesinin ise, gündeme gelmesi muhtemel başka 

amaçlar için kişisel verilerin işlenebileceği kanaatini 

uyandırır nitelikte olduğu; bu çerçevede söz konusu 

aydınlatma metninin “Aydınlatma Yükümlülüğünün 

Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ”in (Tebliğ) 5 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (g) ve (h) bentlerinde yer verilen hükümlere 

uygun hazırlanmaması nedeniyle, Bankanın internet 

sitesinde yer alan aydınlatma metninin yeniden gözden 

geçirilerek Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilmesi, 

 

üzere Bankaya gönderilen Kurum yazısının 

“İŞYERİNDE AMİRİNE TESLİM” açıklamasıyla 

m. 5 

m. 6 

---- 
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Bankaya teslim edildiği görülmekle birlikte, söz konusu 

Kurum yazısına bugüne kadar herhangi bir cevap 

vermeyen Banka nezdinde, Kanunun 18 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde ihlale 

sebebiyet veren sorumlular ile gerekli tedbirleri almak 

ve denetimleri yapmakla yükümlü kişiler hakkında 

disiplin hükümlerine göre işlem yapılmasına, 

 

taleplerine ilişkin başvurusuna Banka tarafından cevap 

verilmesi; ayrıca, mevzuat hükümlerine uyumda azami 

dikkat ve özen göstermesi hususunda Bankanın 

talimatlandırılmasına 

22 10.05.2019 11.04.2019 2019/104 Faceboook 

 

Resen İnceleme 

 

Veri Gizliliği 

 

İdari ve Teknik 

Tedbirler 

 

API 

 

Arayüz 

 

Hukuka Ve 

Dürüstlük 

Kurallarına 

Uygun Olma 

İlkesi 

 

İşlendikleri 

Amaçla 

Bağlantılı, Sınırlı 

Ve Ölçülü Olma 

İlkesi 

 

Veri Güvenliği 

 

Hizmet Şartına 

Kamuoyuna yansıyan ve “Fotoğraf API” olarak 

adlandırılan Facebook veri ihlali, Facebook 

Mühendislik Direktörü Tomer Bar tarafından 

14.12.2018 tarihinde 

https://developers.facebook.com/blog/post/2018/12

/14/notifying-our-developer-ecosystem-about-a-

photo-api-bug/ adresinden “Geliştirici 

ekosistemimizin bir fotoğraf API'si hatası hakkında 

bilgilendirme”, 

 

 Facebook kullanıcı fotoğraflarına 

erişmek için üçüncü taraf uygulamalara 

izin veren bir fotoğraf API hatası 

keşfedildiği, 

 Sorunun çözüldüğü, ancak bu kusur 

nedeniyle 13 Eylül - 25 Eylül 2018 

tarihleri arasında bazı üçüncü taraf 

uygulamaların 12 gün boyunca yetkisini 

aşan düzeyde fotoğraflara erişmiş 

olabileceği, 

 Üçüncü parti bir uygulamaya Facebook 

platformu üzerinden Facebook 

kullanıcısı tarafından fotoğraflarına 

erişim izni verildiğinde sadece zaman 

çizelgesinde paylaştığı fotoğraflara 

erişim sağlaması gerekirken, açıklanan 

kusurdan kaynaklı Marketplace veya 

Facebook Stories'de paylaşılan diğer 

üçüncü taraf uygulamalara izin veren bir fotoğraf API 

hatası keşfedildiği, Facebook tarafından yapılan 

inceleme sonrası bu durumu potansiyel bir yazılım 

bozukluğu olarak rapor ettiği,  

 

- 25 Eylül 2018 tarihleri 

arasında 12 gün boyunca gerçekleştiği, bahse konu API 

hatasına Facebook tarafından zamanında müdahale 

edilmemesi bu konuda teknik ve idari tedbirlerin 

alınmasında eksikliklerin göstergesi olduğu, 

 

üzerinden Facebook kullanıcısı tarafından 

fotoğraflarına erişim izni verildiğinde sadece zaman 

çizelgesinde paylaştığı fotoğraflara erişim sağlaması 

gerekirken, açıklanan ihlalden kaynaklı Marketplace 

veya Facebook Stories'de paylaşılan diğer fotoğraflara 

da üçüncü taraf uygulamaların erişim sağladığı, ayrıca 

Facebook kullanıcılarının Facebook'a taslak olarak 

yüklediği ve henüz paylaşıma açmadığı fotoğraflara da 

söz konusu üçüncü taraf uygulamaların erişim sağladığı 

dikkate alındığında, Facebook kullanıcılarının genel 

olarak izin vermiş olduğu kapasiteden çok daha fazla 

sayıda fotoğraflara erişim sağlanması 

 

uygulamaların normalde erişime izin verilmiş olan 

m. 4/1a-ç 

m. 12/1 

İdari ve Teknik 

Tedbirlere 

Uymama 

1.100.000TL 

 

Bildirim 

koşullarına 

uymama 

550.000TL 
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Bağlı Rıza 

 

Açık Rıza 

 

İhlal Bildirimi 

 

Bildirime 

Koşulları 

Uymama 

fotoğraflara da üçüncü parti 

uygulamaların erişim sağladığı, 

 Ayrıca söz konusu kusurun Facebook 

kullanıcılarının Facebook'a taslak olarak 

yüklediği ve henüz paylaşıma açmadığı 

fotoğrafları da etkilediği, 

 Açıklanan kusurun 6,8 milyon 

kullanıcıyı ve 876 geliştirici tarafından 

oluşturulan 1.500 uygulamayı etkilemiş 

olabileceği, 

 Açıklanan kusurun, Facebook'un fotoğraf 

API’sına erişmek için izin alan ve 

kişilerin fotoğraflarına erişebilen 

uygulamaları etkilediği, 

 Facebook uygulama geliştiricilerinin, 

uygulamalarını kullanan ve bu kusurdan 

etkilenen kişileri belirlemelerine imkân 

sağlayacak araçların geliştirileceği, 

 

sayıdan daha fazla spesifik fotoğrafa gerçekten erişip 

erişemediklerini belirleyemediği dikkate alındığında, 

bu durumun Facebook’un kendi platformundaki veri 

akışını kontrol etme noktasında sıkıntılar yaşadığı ve bu 

kapsamdaki hususun veri güvenliğine ilişkin 

yükümlülüklere aykırılık teşkil ettiği, 

 

“Arkadaşların, bağlantıların ve birlikte oyun oynadığın 

diğer kişiler senin oyun hareketlerini görebilecek. 

Oyunun senin herkese açık profiline ve bu oyunu 

oynayan tanıdığın kişilere erişimi vardır” ifadesini 

kullanarak, kullanıcının arkadaş bilgilerine veya diğer 

bilgilere kişi istemese bile ulaşabilecek şekilde 

çalışması hususunda izin almaktadır. İlgili kişilerin 

uygulamada paylaşmaya izin verecekleri kişisel 

verilerinin neler olması gerektiği ve yükleme 

aşamasında gizlilik ayarlarıyla ilgili seçimlere imkân 

sağlamayarak, kişisel verilerin bu şekilde işlenmesini 

açık rızaya dayandırmaktadır. Açık rızanın özgür irade 

ile açıklanması gerektiğinden, ilgili kişinin açık 

rızasının alınması, bir ürün veya hizmetin sunulmasının 

ya da ürün veya hizmetten yararlandırılmasının ön şartı 

olarak ileri sürülmemelidir, 

 

n ihlalin 6,8 milyon kullanıcıyı ve 876 

geliştirici tarafından oluşturulan 1.500 uygulamayı 

etkilemiş olabileceği,  

 

veri ihlalinden etkilenmiş olabileceği,  

 

k 

adlandırılan Facebook veri ihlali, Facebook 

Mühendislik Direktörü Tomer Bar tarafından 

14.12.2018 tarihinde 

https://developers.facebook.com/blog/post/2018/12/14/

notifying-our-developer-ecosystem-about-a-photo-api-

bug/ adresinde söz konusu Facebook uygulamasından 

kaynaklanan ihlalin “Geliştirici ekosistemimizi bir 

fotoğraf API'si hatası hakkında bilgilendirme” 
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başlığıyla duyurmasının böyle bir ihlalin varlığı ve 

Facebook tarafından kabulü anlamına geleceği, 

 

ve 

ihlalin oluşmaması için gerekli teknik ve idari tedbirleri 

almadığı anlaşıldığı, 

 

edilmesine rağmen Kuruma bildirim yapılmadığının ve 

13.09.2018 - 25.09.2018 tarihleri arasında gerçekleşen 

veri ihlalinin ilgili kişilere 17.12.2018 tarihinde 

bildirilmeye başlandığının tespit edildiği, 

 

21 16.04.2019 25.03.2019 2019/78 Görüş Talebi 

 

Açık Rıza 

 

Veri İşleme 

Şartları  

 

Aydınlatma 

Yükümlülüğü 

 

Meşru Menfaat 

 

Hukuki 

Yükümlülük 

KURUL GÖRÜŞÜ/KARARI 

 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereğince, 

“Dağıtıcı Lisansı” kapsamında petrol piyasasında 

faaliyet gösteren Şirketin, 

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

(EPDK) Kararı ile getirilen yükümlülük 

çerçevesinde, bayi pompa satış 

hareketlerini, “plaka, akaryakıt türü, 

miktar, fiyat, zaman (saat, dakika ve 

saniye)” bilgilerini içerecek şekilde 

sorgulama imkanı veren ve ilgili 

Kurumun anlık erişimine açık olan bir 

otomasyon sistemi kurduğu, 

 EPDK’nın anlık erişimine açık tutulan bu 

verilerden “plaka ve akaryakıt tipi”ne 

ilişkin verileri, araç sahipleri, akaryakıt 

bayileri ve akaryakıt dağıtım firmaları 

için sektörde büyük bir sorun haline 

gelen “hatalı akaryakıt dolumlarının” 

önüne geçmek için Şirketleri tarafından 

geliştirilen “Araç Tanıma Projesi” için 

kullanmak istedikleri, 

 Araç Tanıma Projesinin hayata 

geçirilmesi ile birlikte, akaryakıt ikmal 

edecek aracın plaka verileri ile kullandığı 

yakıt türünün (benzin veya motorin) 

sistemde otomatik olarak eşleştirilerek 

“Akaryakıt Dağıtım Firması” olarak faaliyet gösteren 

Şirketin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili 

mevzuatlarda düzenlenen denetim sistemi kurma 

zorunluluğu çerçevesinde araç sahiplerinin kişisel 

verilerini işlemesinin, 6698 sayılı Kanunun 5 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen 

kişisel veri işlenmesinin “veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu 

olması” hali sayıldığı; bu kapsamda kişisel veri 

işlenmesi halinde ilgili kişinin açık rızasının 

aranmadığı, 

 

maddesinin ikinci 

fıkrasının (f) bendine göre “ilgili kişinin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olması” hali tespit edilirken veri sorumluları 

tarafından şu hususlar değerlendirilmelidir: 

 Kişisel verinin işlenmesi sonucunda elde 

edilecek menfaat ile ilgili kişinin temel hak 

ve hürriyetlerinin yarışabilir düzeyde olması, 

 Söz konusu menfaate ulaşılabilmesi 

bakımından kişisel veri işlenmesinin 

zorunluluk arz etmesi, 

 Meşru menfaatin halihazırda mevcut, belirli 

ve açık olması, 

 İlgili kişinin temel hak ve hürriyetleri ile 

m. 4 

m 5/2-ç,f 

---- 
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kaydedileceği; böylece yanlış akaryakıt 

alımının otomatik olarak engelleneceği, 

 Şirketin ve bayilerin tüketiciye akaryakıt 

satışı esnasında kurulan satış 

sözleşmesini doğru ifa edebilmesi ve 

doğru ürün tedarikini gerçekleştirmesi 

için tüketicinin araç plakasını 

kullanmasının bir gereklilik haline 

geldiği, Araç Tanıma Projesinin 

gerçekleştirilmesinin hatalı akaryakıt 

ikmalinden kaynaklanan problemleri 

sonlandıracağı ve böylece Şirketin ve 

bayilerin meşru menfaatlerinin korunmuş 

olacağı, 

belirtilerek, bu kapsamda şirketin otomasyon 

sistemi için işlediği bazı verileri, ilgili kişilerin 

açık rızası olmaksızın Araç Tanıma Projesi için 

kullanmasının 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanununun (Kanun) 5 inci maddesinin 

(2) numaralı fıkrasının (ç) ve (f) bentleri 

kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği 

talebiyle yapmış olduğu başvuru  

 

yarışabilir nitelikte olan meşru menfaatin elde 

edilmesi halinde bir yarar sağlanacak olması 

ve kişisel veri işlenmeksizin başkaca bir yol 

ve yöntemle bu yararın ortaya çıkmasının 

mümkün olmaması, 

 Meşru menfaat belirlenirken söz konusu 

yararın çok sayıda kişiyi etkilemesi, yalnızca 

kâr elde edilmesi ya da ekonomik yararın 

sağlanması amacına yönelik olmaması, iş 

süreçlerini ya da bir işleyişi kolaylaştırması 

(örneğin bir birim ya da az sayıda personel 

nezdinde değil, kurumsal olarak geneli 

etkileyecek şekilde) gibi şeffaf ve hesap 

verilebilir nitelikleri haiz kriterlerin esas 

alınması, 

 Bu açıdan ilgili kişinin başta kişisel 

verilerinin korunması olmak üzere temel hak 

ve hürriyetlerinin zarar görmesini engellemek 

amacıyla öngörülebilir, açık ve yakın her 

türlü tehlikeden uzak tutulması, 

 Kişisel verilerin bir veri kayıt sisteminde 

amaçla sınırlı olarak hukuka uygun 

işleyişinin temini ile zararı ve ihlalleri 

engellemek için her türlü teknik ve idari 

tedbirin alınması, 

 Kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkelere 

uygunluğun sağlanması, 

 Bu kapsamda, kişinin temel hak ve 

hürriyetleri ile veri sorumlusunun meşru 

menfaatinin karşılaştırılarak denge testinin 

yapılması 

hususlarının değerlendirilmesi gerektiği, 

 

 Öte yandan, kişisel verilerin ilk kez işlenmesi 

için gereken amaçtan farklı olarak başka bir 

amaca yönelik yeni bir veri işleme 

faaliyetinin gerçekleştirilmesinin, Kanunun 5 

inci maddesinde sayılan veri işleme 

şartlarından en az birine dayanması ve ilk 

amaçtan bağımsız olarak Kanunun 4 üncü 

maddesinde sayılan kişisel verilerin 
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işlenmesinde aranan ilkelerin tümüne uyumlu 

olması gerektiği 

 Şirketin Araç Tanıma Projesi uygulaması 

kapsamında, halihazırda Petrol Piyasası 

mevzuatı gereği kayıtlarında bulunan 

tüketicilere ait araç plaka ve ürün tipi 

bilgilerini otomatik olarak Araç Tanıma 

Projesi sistemine entegre etmesi de yeni bir 

kişisel veri işleme faaliyeti sayıldığı, 

hususlarından hareketle; Akaryakıt istasyonlarına 

gelen araçlara tüketicinin talep ettiği üründen farklı 

bir ürün ikmal edilmesi nedeniyle oluşan araç 

arızalarından dolayı tüketicilerin uğramış olduğu 

zararlar ile bu zararlardan 6502 sayılı Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun gereğince işletici ile 

birlikte başvuranın da dağıtıcı şirket olarak 

müteselsilen sorumluluğunun bulunduğu, bu 

yöndeki yargı kararları da dikkate alındığında durumun 

hem tüketicinin hem de dağıtıcı şirketin maddi kaybı ile 

birlikte şirket marka değeri ve hizmet kalitesinde de 

kayıplara yol açabileceğinin anlaşıldığı, dikkate 

alınarak, 

 Bu çerçevede, meşru menfaatin ortaya 

konulmasına ilişkin olarak yukarıda yer 

verilen kriterler esas alınarak yapılan 

değerlendirme sonucu 6698 sayılı Kanunun 5 

inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendine 

göre veri sorumlusunun, tüketicilere ait plaka 

ve ürün tipi bilgilerini kullanmasının “İlgili 

kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar 

vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olması” kapsamında olduğu, 

 Bu itibarla Şirketin, erişilebilir ve görünür bir 

şekilde aydınlatma yükümlülüğünü yerine 

getirmek ve başka bir amaçla kullanmamak 

kaydıyla ilgili kişilerin (kişisel verisi işlenen 

gerçek kişi tüketicilerin) açık rızasını 

almaksızın bahse konu sistemi kullanmasında 

6698 sayılı Kanun yönünden hukuken bir 

engel bulunmadığına 
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karar verilmiştir. 

20 03.04.2019 24.12.2018 2018/156 Yargı 

Merciilerinin 

Faaliyetleri 

Kapsamında Veri 

işleme 

 

Muafiyet 

 

Tck m 135-140 

 

Dilekçe Hakkı 

 

Başvuru Şekli  

Yargı mercilerinin görev alanına giren konularla 

ilgili Kuruma yapılan başvurular, 

 

kilo, tip gibi kişisel bilgilerinin kullanılarak cinsel, 

siyasi, dini, arkadaşlık vb. içerikli yorumların ve 

paylaşımların yapıldığı, 

 

-soyadı, yerleşim yeri, boy, kilo, tip 

gibi kişisel bilgilerinin kullanılarak çeşitli içerikli 

internet sitelerinde hakkında yorumların ve 

paylaşımların yapılmasına ilişkin şikayetini içeren 

ve yargıya intikal etmiş olan başvurunun 

değerlendirilmesi. 

olan” ihbar veya şikâyetlerin incelemeye 

alınmayacağının hükme bağlandığı, şikayete konu 

iddiaların Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca suç 

unsuru barındırdığı ve bunların da bireysel suç 

niteliğinde olduğu, bu kapsamda ilgili kişi tarafından da 

konunun yargıya intikal ettirilmiş olduğu dikkate 

alındığında, söz konusu başvurunun Kanun kapsamında 

değerlendirilemeyeceğine,  

 

Korunması Kanunu kapsamında Kuruma yapılacak 

başvurularda izlenilmesi gereken yolun hatırlatılmasına 

m. 15/1 

m. 17/1 

---- 

19 03.04.2019 05.12.2018 2018/142 Saklama Süresi 

 

Silme Talebi 

 

 

 

Veri sorumlusu bir Bankaya ait veri kayıt 

sisteminde yer alan kişisel verilerin silinmesi 

yönündeki ilgili kişi talebinin veri sorumlusu 

tarafından yerine getirilmemesi, 

alınan yazıların ve faaliyetler ile ilgili belgelerin 

asıllarının veya bunun mümkün olmadığı hâllerde 

sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyalarının 

ve yazılan yazıların makine ile alınmış, tarih ve numara 

sırası verilerek düzenlenecek suretlerinin, usulleri 

çerçevesinde ilgili banka nezdinde on yıl süreyle 

saklanacağı hükmünü haizdir. 

 

inde bulunan kişisel 

verilerin silinmesi ile ilgili Kuruma yapılan başvuru 

hakkında; 6698 sayılı Kanunun ilgili maddesi ile 5411 

sayılı Bankacılık Kanununun 42 nci maddesi göz 

önünde bulundurulduğunda; ilgili kişinin bankalar 

nezdindeki son işlemi üzerinden 10 yıllık saklama 

süresi geçmediği dikkate alındığında, şikayetçinin 

talebine yönelik Kurumumuzca yapılacak bir işlem 

bulunmadığına 

m. 4/2 

 

m. 7/1 

---- 

18 03.04.2019 19.11.2018 2018/131 Erişim Talebi 

 

Veri Aktarma 

 

İlgili Kişinin 

Hakları 

 

Tüzel Kişi 

Bir tüzel kişiliğe ait elektronik ortamda yer alan 

verilerin veri sorumlusu tarafından başka bir veri 

sorumlusuna aktarılması talebi ile ilgili tüzel kişi 

şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma 

Kurumuna (Kurum) yapılan başvuru 

Kurumumuza intikal eden söz konusu başvuruda yer 

alan, tüzel kişiliğe ait verilere erişilmesi yönündeki 

talebin Kanunun 2 nci maddesi gereğince Kanun 

kapsamında değerlendirilemeyeceğine, 

 

Şirket ortak ve yetkilisi gerçek kişilere ilişkin 

verilere erişim sağlanması talebinin ise ilgili 

kişilerin kendileri tarafından değil Şirket tüzel 

m. 2 

m.-3/1-d 

m. 11 

m. 13 

---- 
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Verileri 

 

Gerçek Kişi 

kişiliği tarafından talep edilmesi sebebiyle söz 

konusu başvurunun Kanunun 11 ve 13 inci maddeleri 

kapsamında değerlendirilemeyeceğine 

 

17 03.04.2019 16.10.2018 2018/118 Kurul Kararının 

30 Gün İçinde 

Yerine 

Getirilmemesi 

 

İlgili Kişinin 

Hakları 

 

Silme Talebi 

 

Kamu Kurumu 

kararının 30 gün içinde yerine getirilmemesi, 

 

sorumlusunun, Kurul Kararı 

kapsamında 16.08.2018 tarihinde şikâyetçiye bilgi 

verdiği, bu hususun da 17.08.2018 tarihli yazı ile 

Kurula bildirildiği görülmekte olup, Şirket 

tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 

en geç 01.08.2018 tarihinde yapılması gereken 

işlemin 16.08.2018 tarihinde yapıldığı; 

Kamu kuruluşu olarak değerlendirilen veri sorumlusuna 

tebliğ edilen Kurul Kararının gereğinin Kanunun 15 

inci maddesinin (5) numaralı fıkrasında belirtilen 30 

günlük yasal süre içerisinde yerine getirilmemesi ve 

şikayetçiye gönderilen bilgilendirme yazısında Kurul 

Kararında belirtilen hususlara yer verilmemiş olması 

nedenleriyle; 

 

 Şirket hakkında Kanunun 18 inci maddesinin 

(3) numaralı fıkrası çerçevesinde işlem tesis 

edilmesine, 

 Şikâyetçinin, Şirket nezdinde saklanmakta 

olan verileri ile ilgili olarak Kurul Kararı 

kapsamında yapılacak iş ve işlemler hakkında 

bilgilendirilmesi hususunda Şirkete talimat 

verilmesine. 

 

m. 15/5 

m. 18/1-c 

m. 18/3 

 

16 03.04.2019 13.09.2018 2018/106 Veri Sorumlusu 

 

Belirlenebilir 

Olma 

 

Hasım Tespiti 

 

TCK 135 -140 

İlgili kişinin görevi nedeniyle imzalamış olduğu 

evrakın kimliği belirsiz kişi/kişilerce internet 

ortamında paylaşılması üzerine Kuruma yapmış 

olduğu başvuru. 

nedeniyle imzalamış olduğu bir evrakın hukuka aykırı 

bir şekilde elde edilip kimliği belirsiz kişi veya 

kişilerce internet ortamında paylaşıldığı ve aynı 

kullanıcı ismiyle Şikâyetçinin isim ve soy isminin baş 

harflerinin yazılarak kişi hakkında bir takım iftira 

içerikli metinlere yer verildiği anlaşılmış olup, kimliği 

belirsiz kişi veya kişilerin veri sorumlusu olarak 

tanımlanamayacağı 

 

Türk Ceza Kanununun 135 ila 140 ıncı madde 

hükümlerinin uygulanacağı, 

 

uyarınca suç unsuru barındırması ve konuya ilişkin 

gerekli hukuki işlemlerin tesisini teminen konunun 

Şikâyetçi tarafından yargıya intikal ettirilmiş olması 

nedenleriyle Şikâyetçi hakkında ilgili uygulama 

üzerinden yapılan paylaşımlar kapsamında Kurumca 

m. 3 

m 17/1 

---- 
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yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir. 

 

15 03.04.2019 26.07.2018 2018/90 Aydınlatma 

Yükümlülüğü 

 

Resen İnceleme 

 

Açık Rıza 

sorumlusu şirketler topluluğunun kişisel veri 

işleme süreçlerinin Kurul tarafından re’sen 

incelenmesini teminen yapılan başvuru, 

 

üyelik kaydı yapılmasının zorunlu olduğu, üyelik 

kaydı yapılması sırasında ise, aynı kutucuğun 

işaretlenmesi yoluyla hem aydınlatma metninin 

okunduğuna, hem de kişisel verilerin işlenmesi 

hususunda açık rıza verildiğine ilişkin onay 

alınması yoluna gidildiği 

e Getirilmesinde 

Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5 inci 

maddesinin (1) numaralı fıkrasının (f) bendinde kişisel 

veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak 

gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma yükümlülüğü 

ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine 

getirilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır 
 

yükümlülüğünün yerine getirilmesi herhangi bir onaya 

bağlı değildir. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine 

getirilmesindeki amaç kişisel verilerin işlenmesi 

noktasında ilgili kişinin bilgi sahibi olmasının temin 

edilmesidir. Açık rıza alınmasında amaç ise, veri 

sorumlusu tarafından kişisel verilerinin işlenmesinin 

hukuki bir gerekçeye dayandırılmasıdır. Bu sebeple, 

ilgili kişi aydınlatma metni sayesinde kişisel veri işleme 

faaliyeti ile ilgili olarak bilgi edinmiş olmakla birlikte, 

söz konusu metinde yazılanlara açık rıza vermek 

zorunda değildir. 

 

bildirim alınması ile ilgili kişilerin kişisel verilerinin 

işlenmesi hususunda gerekli seçimlik haklarının da 

tanındığı açık rıza metninin onaylandığının ispatını 

sağlayacak mekanizmaların ayrıştırılması hususunda 

veri sorumlusunun talimatlandırılmasına 

 

---- ----- 

14 18.02.2019 28.06.2018 2018/69 Saklama Süresi 

 

Silme Talebi 

 

Verilerin 

Silinmesi 

 

Kamu Kurumu 

 

Kanuni Dayanak 

Devlet memurlarının, memuriyet döneminde 

haklarında açılmış inceleme-soruşturma 

dosyalarına ilişkin evrakların imha edilmesi 

talebinin veri sorumlusu kamu kurumunca yerine 

getirilmemesi. 

Devlet memurlarının, memuriyet döneminde haklarında 

açılmış inceleme-soruşturma dosyalarına ilişkin 

evrakların imha edilme talebinin veri sorumlusu kamu 

kurumunca yerine getirilmemesi üzerine Kuruma 

yapılan başvuru kapsamında, imha edilmesi talep edilen 

kişisel bilgilerin, ilgili kişinin devlet memuru olduğu 

dönemde hakkında açılmış inceleme-soruşturma 

dosyalarına ilişkin evraklar olması ve bu itibarla söz 

konusu evrakların, 657 sayılı Kanun gereğince özlük 

dosyalarında saklanması gerektiği, Kamu Personeli 

Genel Tebliğine (Seri No: 2) göre özlük dosyalarının 

m. 7/1,2 ---- 



 

 
77 

Bu çalışma İNTES adına Av. Kübra İSLAMOĞLU BAYER tarafından hazırlanmıştır.  
 

dördüncü bölümünde yer alacağı ile görevi herhangi bir 

şekilde sona eren memurların özlük dosyalarının 

kurumlarınca saklanacağı ve Devlet Arşiv Hizmetleri 

Hakkında Yönetmeliğe göre son işlem tarihi üzerinden 

yüz bir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları 

içerisinde yer aldığı hususlarından hareketle, 6698 

sayılı Kanunun 7 inci maddesinde belirtildiği üzere 

kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin de 

henüz ortadan kalkmaması dolayısıyla şikayetçinin 

talebinin veri sorumlusu tarafından karşılanmamasının 

uygun olduğuna 

13 18.02.2019 26.07.2018 2018/91 Yetkisiz Erişim 

 

Silme Talebi 

 

Başvuruya 

Yetersiz Cevap 

Verilmesi 

 

İlgili Kişinin 

Hakları 

 

İdari Ve Teknik 

Tedbirler 

Bir hazır giyim firmasının internet sitesi üzerinden 

üyelik bilgileri ile alışveriş yapan kişinin teslimat 

adresi, ad, soyadı, adres ve telefon numarası gibi 

kişisel bilgilerinin şirkete ait bu internet sitesi 

üzerinden alışveriş yapan üçüncü kişilerce 

erişilebilir hale gelmesi sebebiyle Şirkete 

başvuruda bulunarak kişisel verilerinin 

sistemlerinden silinmesini, yok edilmesini, 

ulaşılamaz hale getirilmesini, yurtiçi ve yurt 

dışında başka bir kurumla paylaşıldı ise o kurumlar 

nezdinde de silinmesini ve yok edilmesini talep 

etmesi üzerine Şirketten aldığı cevabı yetersiz 

bulması. 

girildiği, ancak anılan bilgilerin aynı zamanda başka 

müşterilerin alışverişe ilişkin işlemleri sırasında 

görülebilir hale geldiği, Şirket tarafından Kuruma 

sunulan savunma ve belgelerde, şirketin şikâyete konu 

durumdan olayla birlikte haberdar olduğu, olayın 

sistemsel bir hatadan kaynaklandığının tespit edildiği, 

ilgili departmanlar arasında istişarelerde bulunularak 

başka müşterilerin de mağduriyet yaşamamaları 

amacıyla bir takım önlemlerin alındığı ve derhal 

uygulama sürümünün çıkarıldığı hususlarına ilişkin 

açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde Şirket 

tarafından bahsi geçen mağduriyet öncesinde kişisel 

verilerin muhafaza edilmesi ve kişisel verilere hukuka 

aykırı erişilmesini önleme amacıyla uygun güvenlik 

düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari 

tedbirlerin alınamadığı, 

 

sistemlerinden silinmesi, yok edilmesi, ulaşılamaz hale 

getirilmesi, yurtiçi ve yurt dışında başka bir kurumla 

paylaşıldı ise o kurumlar nezdinde de silinmesi ve yok 

edilmesi talebiyle ilgili olarak Şirketin taraflarınca 

yapılan işlemler hakkında açıklamalarını, tevsik edici 

belgelerle birlikte kararın tebliğinden itibaren 30 gün 

içerisinde Şikâyetçiye iletmesi yönünde 

talimatlandırılmasına. 

m. 7/1, 2 

m. 11 

m. 12/1 

m. 15/5 

---- 

12 18/02/2019 05.12.2018 2018/143 Sağlık Verisi 

 

Özel Nitelikli 

Doktor kontrolünde ilaç kullanan ilgili kişinin, özel 

nitelikli bu sağlık verisinin ilaçların temin edildiği 

eczane tarafından her hangi bir işleme şartına 

 

a. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 

işlenmesini önlemek, 

m. 5 

m. 6/1,2,3 

m. 8/1,2 

Uygulanan para 

cezası miktarı 

açıklanmamıştır 
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Kişisel Veri 

 

Hassas Kişisel 

Veri 

 

Verinin 

Aktarılması 

 

Açık Rıza 

 

İdari Ve Teknik 

Tedbirler  

 

Sır Saklama 

Yükümlülüğü 

 

Veri İşleme 

Amaçları 

dayanmadan üçüncü kişiyle paylaşılması b. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak 

erişilmesini önlemek, 

c. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak 

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye 

yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak 

zorunda olduğunu düzenlemektedir. Anılan maddenin 

(4) numaralı fıkrasında ise veri sorumluları ile veri 

işleyen kişilerin öğrendikleri kişisel verileri Kanun 

hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı 

ve işleme amacının dışında kullanamayacağı 

 

ile ilgili özel nitelikli kişisel verilerinin, ilaçları temin 

ettiği eczane tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanununun 8 inci maddesinde sayılan 

şartlar sağlanmadan üçüncü kişiyle paylaşılmasının 

aykırılık teşkil etmesi. 

 

m. 12/1,4 

m. 18 

11 02.08.2018 ---- ---- İdari Ve Teknik 

Tedbirler  

 

Veri Güvenliği 

 

Kişisel Veri 

İşleme Şartları 

Veri sorumlusu tarafından, bir şirketin 

çalışanlarına e-posta yoluyla gönderilen sözleşme 

örneklerinde veri sorumlusu tarafından, işveren 

iletişim adresi kısmına şirketin adresinin yazılması 

gerekirken, Kanunun 5 inci maddesinde sayılan 

kişisel veri işleme şartlarından herhangi birine 

dayanmaksızın şirket adına sürecin yönetiminden 

sorumlu kişinin (ilgili kişi) ev adresinin yazılması 

Kurul tarafından veri güvenliğini sağlayamayan veri 

sorumlusu hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

m. 5 

m. 12 

m.18 

Uygulanan para 

cezası miktarı 

açıklanmamıştır 

10 02.08.2018 ---- ---- Amaçla Sınırlı 

Veri İşleme 

 

Kanuni Dayanak 

 

Açık ve Meşru 

Amaçla Veri 

İşleme 

Veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin talebi 

üzerine gerçekleştirilen işlemde veri sorumlusu 

tarafından işlemin gerektirmediği kişisel veri 

içeren bir belgenin müşteriden istenilmesi. 

Bilgi Talebinin dayanağının 

- İlgili mevzuatta yer almaması 

- Ulaşılmak istenen amaç ile bağdaşmaması nedeniyle 

hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesi 

belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ilkesine 

aykırılık teşkil ettiği  

 

m. 4/2-a,c 

m. 12/1 

m. 18 

 

Uygulanan para 

cezası miktarı 

açıklanmamıştır 

9 02.08.2018 ---- ---- Yetkisiz Erişim 

 

Hatalı Veri 

Aktarımı 

 

Kusur 

 

kişi) kişisel verilerinin yer aldığı bir belgenin, aynı 

isme sahip başka bir kişiye gönderilmesi, 

 

olmamasına rağmen müşterisinin (ilgili kişi) kişisel 

verilerini, kendisine yetki tanımlaması yapılan 

Veri güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli teknik 

ve idari tedbirlerin alınmaması. 

m. 12/1 

m. 18 
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Veri Güvenliği 

 

Yetki Matrisi 

 

İdari ve Teknik 

Tedbirler 

sistemler aracılığıyla kişisel amaçları için 

sorgulaması 

8 02.08.2018 ---- ---- Silme Talebi 

 

İlgili Kişinin 

Hakları 

 

Saklama Süresi 

 

Saklama Amacı 

 

Veri sorumlusunun, halihazırda aktif olmayan 

müşterisinin (ilgili kişi) kişisel verilerinin silinmesi 

hususundan talebini yerine getirmemesi 

Veri sorumlusunun tabi olduğu mevzuat uyarınca 

işlediği kişisel verileri 10 yıl boyunca muhafaza etmesi 

zorunluluğu bulunduğundan, Kurul tarafından aktif 

olmayan müşterilerin kişisel verilerinin, Kanunun 4 

üncü maddesinde yer verilen genel ilkelere uygun 

olarak saklama amacı dışında işlenmemesi gerektiği 

yönünde veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar 

verilmiştir. 

m. 4 ----- 

7 02.08.2018 ---- ---- İlgili Kişinin 

Hakları 

 

Başvuruya Cevap 

Verilmemesi 

 

İlgili kişinin veri sorumlusuna Kanunun 11 nci 

maddesinde sayılan hakları kapsamında başvuruda 

bulunmasına rağmen veri sorumlusunun süresinde 

ilgili kişiye cevap vermemesi 

Kurul tarafından veri sorumlusunun ilgili kişiye 

Kanunun 11 inci maddesi kapsamında talep ettiği 

hususlarla ilgili olarak, kararın tebliğinden itibaren 30 

gün içerisinde cevap vermesi, aksi takdirde Kanunun 

18 inci maddesi uyarınca hakkında idari yaptırım 

uygulanacağı. 

m. 11 

m. 15/5 

m. 18 

---- 

6 02.08.2018 ---- ---- Veri 

Minimizasyonu 

 

Veri Güvenliği 

 

Hukuki 

Yükümlülük 

 

İşlendikleri, 

Amaçla 

Bağlantılı, Sınırlı 

Ve Ölçülü Olma 

İlkesi 

Mahkemece veri sorumlusundan ilgili kişi 

hakkında bazı kişisel verilerin talep edilmesi ve 

veri sorumlusunun gereğinden fazla kişisel veri 

aktarımında bulunması. 

zorunlu olması kapsamında değerlendirilemeyeceği, 

 

ilkesine aykırılık teşkil ettiği, 

 

sağlanmadığı. 

m. 4/1-ç 

m. 5/2-ç 

m. 8/2 

m. 12/1 

 

Uygulanan para 

cezası miktarı 

açıklanmamıştır 

5 02.08.2018  ---- Açık Rıza 

 

Hizmet Şartı 

 

Sözleşmenin İfası 

Kapsamında Veri 

İşleme 

Veri sorumlusu tarafından Kanunun 5 inci 

maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi 

kapsamında sözleşmenin taraflarına ait kişisel veri 

işlenmesi durumunda ayrıca açık rıza alması ve de 

açık rızayı üyeliğin ve hizmetin dolayısıyla 

sözleşmenin bir koşulu olarak dayatması 

durumunda açık rıza alınmasının ilgili kişinin 

yanıltılması ve yanlış yönlendirilmesi dolayısıyla veri 

sorumlusunca hakkın kötüye kullanılması anlamına 

geleceği, 

metin açık rıza şartına bağlanmış 

olmasının açık rızayı sakatlayacağı, 

m. 4 

m. 5/2-c 

m. 12 

Uygulanan para 

cezası miktarı 

açıklanmamıştır 
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Veri Güvenliği 

 

İdari Ve Teknik 

Tedbirler 

 

işlenme amacı ile bağlı, sınırlı ve ölçülü olma ilkelerine 

aykırılık teşkil etmesi 

 

ve 

idari tedbirleri alma yükümlülüğünü yerine 

getirilmemesi. 

4 02.08.2018 ---- ---- Kişisel Veri İhlali 

 

İhlal Bildirimi 

 

En Kısa Süre 

 

Veri Güvenliği 

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla 

başkaları tarafından elde edilmesinin veri 

sorumlusu tarafından en kısa sürede ilgilisine ve 

Kurula bildirimde bulunulmaması. 

Veri sorumlusunun gerçekleşen veri ihlalini ilgili 

kişilere 17 ay, Kurula ise 10 aylık gecikmeyle 

bildirmesinin Kanunda belirtilen “en kısa süre”yi aşan 

bir süre olduğu ve bu durumun veri güvenliği ihlali 

olarak değerlendirilmesi. 

m. 12/5 

m. 18 

Uygulanan para 

cezası miktarı 

açıklanmamıştır 

3 02.08.2018 ---- ---- Yetkisiz Erişim 

 

Veri Aktarımı 

 

İşleme Şartları  

 

Açık Rıza 

kaynakları hizmeti sunan veri sorumlusuna ait bir 

platform üzerinden yapılan iş başvurusunun 

akabinde; veri sorulusunun, ilgili kişiye ait başvuru 

bilgisi, ad ve soyadı ile e-posta adresi bilgisini 

içeren kişisel verileri herhangi bir hukuki sebebe 

dayanmadan diğer işe başvuranlarla paylaştığı. 

çok veri sorumlusu şirketler arasında veri aktarımı 

gerçekleştirilmesinin, üçüncü kişiye veri aktarımı 

olarak değerlendirildiği, bu itibarla aynı şirketler 

topluluğu bünyesinde yer alan veri sorumluları arasında 

gerçekleşecek veri aktarımında da 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanununun 8 inci maddesi 

hükümlerinin esas alınması gerektiği, 

 

a bulunan bir adayın açık rızası 

olmadan kişisel verilerinin bir şirketler topluluğu 

altında yer alan veri sorumluları arasında aynı veri 

tabanını kullanmak suretiyle paylaşılmasına idari para 

cezası uygulanmıştır. 

m. 8 

m. 12 

m. 18 

Uygulanan para 

cezası miktarı 

açıklanmamıştır 

2 02.08.2018 ---- ---- Özel Nitelikli 

Kişisel Veri 

 

Hassas Veri 

 

Sağlık Verisi  

 

Sosyal Medyada 

Paylaşım 

 

Veri Aktarımı 

 

İlgili kişiye ait özel nitelikli kişisel veri olan sağlık 

raporunun, bir Hastane nezdinde hastaların tedavi 

sürecinde yer alan hekimler tarafından, veri 

sorumlusuna ait mobil olarak kullanılan bir 

uygulamadan alınan ekran görüntüsünün başka bir 

cihaz tarafından çekilmesi suretiyle internet ve 

sosyal medya mecralarında paylaşılması ve bu 

itibarla özel nitelikli bir kişisel verinin sosyal 

medya aracılığıyla geniş bir kitleye ifşa edilmiş 

olduğu 

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla 

uygun güvenlik düzeyini temin edilmemesi 

m. 12/1-c Uygulanan para 

cezası miktarı 

açıklanmamıştır 
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Resen İnceleme 

 

Açık Rıza 

 

İdari ve Teknik 

Tedbirler 

1 02.08.2018 ---- ---- Basın Özgürlüğü 

 

Muafiyet 

 

Silme Talebi 

 

İlgili Kişinin 

Hakları 

Bir gerçek kişinin adına köşe yazısında yer 

verilmesi 

Bir gerçek kişinin adının geçtiği bir gazetedeki köşe 

yazısının, kişinin hala kamuyu ilgilendiren bir konumda 

olduğu hususu da dikkate alınarak, ifade özgürlüğünün 

bir yansıması olan basın özgürlüğünün kapsamında 

olduğu değerlendirildiğinden 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanununun 28 inci maddesinin 

(1) numaralı fıkrasının (c) bendi uyarınca, ilgili kişinin 

söz konusu köşe yazısının silinmesine yönelik talebine 

ilişkin olarak Kurulca yapılacak herhangi bir işlem 

bulunmadığına karar verilmiştir. 

m. 11 

m. 28/1-c 

---- 

 

 


