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Müşteri Portföyünün Başka Bir 
Şirkete Transferi, Kurul 
Tarafından Türk Ceza Kanunu 
Kapsamında Değerlendirildi  

Karar No: 2019/204   

Karar Tarihi: 08/07/2019 

Konu: Bir yatırım şirketi tarafından 
çalışanının eski çalıştığı şirketinin 
portföyünde yer alan ilgili kişinin 
cep telefonu numarasının herhangi 
bir veri işleme şartına dayanmadan 
işlenmesi ve reklam/bilgilendirme 
amaçlı aranması hakkında karar. 

Şikayete konu olayda; şikayetçinin 
müşterisi olduğu personelin daha 
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 ulaştığı ve sonrasında veri 
sorumlusunun bir personeli 
tarafından ilgili kişinin reklam ve 
bilgilendirme amacıyla aranması 
söz konusudur.  

İlgili kişinin şikayeti sonucu Kurul 
aşağıdaki hükmü kurmuştur:  

1. Şikayete konu başvuru, veri 
işleme şartları açısından 
değerlendirildiğinde Şirketin 
Şikayetçinin telefon 

numarasını işlemesinin 6698 
sayılı KVKK md.5’te sayılan 
şartlardan herhangi birine 
dayanmaması nedeniyle 
Şirketin hukuka aykırı bir veri 
işleme faaliyetinde bulunduğu 
sonucuna ulaşıldığından, KVKK 
md.12-(a)’ya aykırı hareket 
etmesi nedeniyle md.18 
gereğince Şirket hakkında 
75.000 TL idari para cezası 
uygulanmasına,  

2. Şirketin beyanlarında yer alan; 
Şikayetçinin Şirketin bir 
pazarlama personelinin başka 
bir şirkette çalışırken müşterisi 
olması nedeniyle, bu 
personelin yeni işyeri olan 
Şirkete bu verileri aktardığına 
ilişkin iddialarına ilişkin olarak; 
Şikayetçinin 5237 sayılı TCK. 
Md.136 hakkında 
bilgilendirilmesine, 

3. Şikayetçinin, Şirketi muhatap 
başvurusunda yer alan kişisel 
verilerin 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 karar 
verilmiştir.  

İşbu kararda değinilmesi gereken 
önemli noktalar mevcuttur. Şöyle 
ki;  

1. Kararda KVKK Md. 
12’nin önemi göze 
çarpmaktadır. Buna 
göre “Veri sorumlusu; 
kişisel verilerin hukuka 
aykırı olarak işlenmesini 
önlemek amacıyla 
uygun güvenlik düzeyini 
temin etmeye yönelik 
gerekli her türlü teknik 
ve idari tedbirleri almak 
zorundadır.”  

Yani şirketin hukuka 
aykırı veri işleme 
faaliyetinde bulunması 
kadar, hukuka aykırı veri 
işleme faaliyetini 
önlemeye yönelik 
alacağı hukuki, idari ve 
teknik tedbirler de 
önemlidir.  

2. Kararda 5237 sayılı 
TCK’ya atıfta 
bulunularak bir diğer 
hüküm kurulmuştur. 
5237 sayılı TCK 
md.136’ya göre; “Kişisel 
verileri, hukuka aykırı 
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olarak bir başkasına 
veren, yayan veya ele 
geçiren kişi, iki yıldan 
dört yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.” 

Bu hükmü iki açıdan ele 
almak gerekir:  

- Kararda Türk Ceza 
Kanunu’na atıfta 
bulunulması, bunun 
ceza yargısına 
taşınabilmesinin 
mümkün olduğunu 
göstermektedir. Her 
ne kadar veri sahibinin 
konu hakkında 
bilgilendirilmesi ile 
kendisinin şikayetçi 
olabileceğine ilişkin bir 
karar verilmiş olsa da 
Kurul’un karşılaştığı 
ihlallerle ilgili olarak 
ihbarda (suç 
duyurusunda) 
bulunabileceği ve 
hatta bu konuda yetki 
ve sorumluluğu 
bulunduğu 
unutulmamalıdır.  

- Karar, eski çalıştığı 
yerin müşterisi olan 
kişinin verilerini, yeni 
çalıştığı şirket aracılığı 
ile işleyen personeli 
konu aldığından; 
çalışanın müşteri 
portföyünü başka bir 
şirkete aktarmasının 
TCK.136 kapsamında 
suç ve KVKK’ya 
aykırılık teşkil ettiği 
açıktır. Buna göre 
müşteri portföyü, 
müşteri temsilcisi 
aracılığı ile başka bir 
şirkete aktarılamaz, 
veri sahibinin 
müşterisi olduğu 
şirkete aittir. Aksi 
durumda aktarımı 
yapan personelin bu 

örnekte olduğu gibi 
hukuki ve cezai 
sorumluluğu 
doğacaktır.  

3. Verinin yeni çalıştığı 
şirkete aktarılması her ne 
kadar çalışanın veri işleme 
faaliyeti olsa da; 
reklam/bilgilendirme 
amaçlı verinin işlenmesi, 
veri sorumlusu tüzel 
kişinin sorumluluğu 
kapsamındadır. Bu 
kapsamda veri sahibinin 
KVKK md.11’de yer alan 
haklarını kullanmak için 
şirkete başvurması 
durumunda şirket bu 
kapsamdaki 
yükümlülüğünü yerine 
getirmelidir. Bununla ilgili 
Kurul daha önceki 
kararlarında da olduğu gibi 
veri sorumlusu tüzel 
kişinin kanuna 
uyumluluğu sağlaması ve 
veri sahibinin 
bilgilendirilmesi 
konusunda 
talimatlandırılmasına 
karar vermiştir.  

Dublaj Uygulaması 
Dubsmash’ın Veri İhlali 
Hakkında 730.000 TL Para 
Cezası  

Karar No: 2019/222 

Karar Tarihi: 17/07/2019 

Konu: Dubsmash Inc.’in veri ihlal 
bildirimi hakkında verilen Kurul 
Kararı.  

Dubsmash Inc. Temsilcilerinin 
Kurum’a gönderdikleri bir bildirim 
ile aralarında Türkiye’yi 
tanımlayan 679.269 kişiye ait 
bilgilerin de bulunduğu 162 Milyon 
civarındaki kullanıcının kişisel 
bilgilerinin Darknet’te bulunan bir 
kişi tarafından ele geçirildiği ortaya 
çıkmıştır.   

Söz konusu bildirim neticesinde 
yaptığı inceleme ile Kurul;  

 İhlal edilen kişisel bilgiler 
arasında kullanıcıların 
kullanıcı adı, şifreleri, doğum 
tarihi, telefon numarası, e-
mail adresi, ülkesi/dili gibi 
gerçek kişiye ait verilerin 
olduğu, 

 Bu verilerin Kasım 2018 
Şubat ayından beri satışta 
olduğunun tahmin edildiği,  

 Veri ihlalinin Dubsmash’ın 
teknik ve idari tedbirler 
bakımından kusuru ile 
gerçekleştiği, 

 Dubsmash’in büyük çaptaki 
bu veri ihlaline rağmen 
kullanıcılarını bu konuda 
bilgilendirmediği sonucuna 
ulaşmıştır.  

Tüm inceleme ve bulgular üzerine;    

1. 6698 sayılı KVKK md.12/1’e 
göre veri güvenliğini 
sağlamaya yönelik gerekli 
teknik ve idari tedbirleri 
alınmamış olması sebebiyle 
Şirket hakkında, KVKK md.18 
uyarınca 680.000 TL, 

2. 08.02.2019 tarihinde tespit 
edilen veri ihlalinin 
27.02.2019 tarihinde Kuruma 
bildirildiği dikkate 
alındığında, KVKK md.12/5’te 
yer alan “en kısa sürede 
bildirim” yükümlülüğüne 
aykırılık teşkil etmesi 
nedeniyle Şirket hakkında 
KVKK md.18/1(b) uyarınca 
50.000 TL olmak üzere 
toplam 730.000 TL idari para 
cezası uygulanmasına, 

3. İhlalden, Türkiye’yi 
tanımlayan 679.269 kişinin 
etkilenmesi sebebiyle KVKK 
md.12/5 hükmü gereğince 
söz konusu ihlalin Kurumun 
internet sitesinde ilan 
edilmesine karar verilmiştir. 

 

 

  
 

 

Bilgi için tıklayınız ZAMANINIZ DARALIYOR ! 
VERBİS KAYDINIZI TAMAMLADINIZ MI? 

https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
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Whatsapp Konuşmaları Kişisel Veri Niteliğinde 
Olduğundan Yargıtay, Bu Yazışmalara Dayanılarak İş 
Akdinin Feshedilmesinin Haksız Olduğuna Karar Verdi 

Yerel Mahkeme tarafından Whatsapp konuşmaları gerekçe 
gösterilerek iş akdinin feshine ilişkin dava kabul edilmiş, iş akdi 
feshedilen taraf kararı temyiz etmiştir. Yargıtay Yerel Mahkeme 
kararı ile ilgili 6698 sayılı KVKK’ya da atıfta bulunarak bozma kararı 
vermiştir.  

Yargıtay’ın bozma kararı hakkında “Whatsapp sistemi, telefon ve 
internet ortamında internet vasıtası ile iletişimi gerçekleştiren bir 
sistemdir. Burada kişi, kişiler ile iletişime geçtiği gibi gruplar kurarak 
grup içerisinde de iletişim gerçekleştirilmektedir. Ancak bu sistem 
kendi içinde korunan ve 3. kişilere kapalı bir konumdadır.  İşçilerin 
bu kapsamda burada iletişimlerinin kişisel veri olarak da korunması 
esastır. Somut uyuşmazlıkta, Whatsapp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğundan, salt nasıl temin 
edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak iş akdinin feshi haksız olup, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı 
taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdır.” şeklinde bir gerekçe sunarak kişisel verilerin korunmasına atıfta bulunmuş; nasıl 
temin edildiği belli olmayan bu mesajlaşmaların hukuka aykırı bir veri işleme faaliyeti ile elde edildiğine ve bu sebeple delil 
olarak kullanılamayacağına karar vermiştir.  

 

Almanya’da Bir Okul Tarafından GDPR Kapsamında Office 365 Kullanımı Yasaklandı 

Almanya’nın Hessen eyaletinde yetkililer, Office 365’in bulut teknolojisinin, GDPR kapsamında gizliliği ihlal etme ihtimali 
olduğu gerekçesi ile devlet okullarında kullanılmamasına karar verdi. Yetkililer okullarda tutulan öğrencilere ait verilerin 
Almanya’da tutulması ve bulut teknolojisi yoluyla yurt dışına çıkmaması gerektiğini söyledi.  

Karar Office 365 için verilmiş olsa da, bu alanda hizmet veren diğer hizmet sağlayıcılar da aynı nitelikte veri işleme faaliyetinde 
bulunuyor.  

Konuyla ilgili Microsoft’un açıklamasına göre; Office 365 bir iş veya okul hesabına bağlanıldığında yetkili kişilerin Microsoft'a 
gönderilen verileri kısıtlama imkanı bulunuyor. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 
Dünyadan ve Ülkemizden Konu ile ilgili Haberler  

HABERLER 
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İsveç Veri Koruma Otoritesi (DPA), Öğrencilerin Okula Devamlarını İzlemek İçin Yüz Tanıma Teknolojisini 
Kullanan Bir Okula 20.000 € İdari Para Cezası Verdi 

İsveç’te özel bir okul öğrencilerin okula devamlılıklarını takip etmek için pilot uygulama başlatarak yüz tanıma sistemi 
kullanmaya başladı. Uygulama sınırlı bir süre ile gerçekleştirildi çünkü DPA uygulama ile biyometrik verilerin hukuka aykırı 
olarak işlendiğine karar verdi.  

Okul biyometrik veri işleme faaliyetini açık rızaya dayandırdı ancak DPA, veri sorumlusu ve veri sahibi arasındaki açık 
dengesizliği gerekçe göstererek açık rızanın geçerli bir yasal zemine oturduğunu kabul etmedi.   

Karar sonucunda İsveç Veri Koruma Otoritesi DPA, yayınlanan ilk yaptırımını uygulayarak veri sorumlusuna 20.000 € para 
cezası verdi.  
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ENGELLİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

4857 Sayılı İş Kanunu (“İK”) md.33’e göre; “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç 
engelli çalıştırmakla yükümlüdür.” 

Bu yükümlülük kapsamında işveren engelli çalışan ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve İşkur'a (“Kurum”) bildirimde 
bulunmak zorundadır. Engelli çalışanlar için yapılan bildirimlerde, diğer çalışanlardan farklı olarak  çalışanın sakatlık derecesi 
kuruma bildirilmektedir.  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) md. 6’ya göre; “Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak 
kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî 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.”  

Yukarıda sayılanlar dışında kalan durumlarda; diğer kanunlarda öngörülse dahi sağlık verileri ilgili kişinin açık rızası olmaksızın 
işlenemez.  

Buna göre; İş Kanunu madde 30’a göre engelli çalıştırma zorunluluğu çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyeti, KVKK md.6 
kapsamındaki istisnalar içinde değerlendirilemez. Hukuki sebebi İş Kanunu olsa da KVKK md.6’nın lafzı ve amacından 
hareketle; sağlık verisini işleyen veri sorumlusu sır saklama yükümlülüğü altında bulunan bir kişi veya kurum olmadığından ve 
kişisel veri işleme faaliyeti KVKK md.6’da sayılan amaçlarla işlenmediğinden; söz konusu veri sahibinin sağlık verisinin İK. 
Md.30’a göre veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesi KVKK bakımından hukuka uygun bir uygulama değildir.  

Sonuç olarak; İK md. 30’a göre engelli çalışanın Kurum’a e-bildirge yoluyla bildirilmesi, sağlık verilerinin KVKK kapsamında 
işlenmesi niteliğindedir. Bu veri işleme faaliyeti ise KVKK md.6’da sayılan istisnalar içinde yer almadığından ve kanunda sayılan 
hukuki sebeplerden biri ile örtüşmediğinden bu durumda açık rıza şartını sağlaması gerekir. Bu halde veri sorumlusu işveren, 
veri işleme faaliyetinden önce ilgili çalışanı aydınlatmak ve onun açık rızasını almak zorundadır. Aksi taktirde hukuka aykırı bir 
veri işleme faaliyeti meydana geldiğinden KVKK md.18 kapsamında veri ihlali sonucu ile karşı karşıya kalınacaktır. 

 

 

 

 

 

 

BİLGİLENDİRME REHBERİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 
İlgi Çeken Konu Başlıkları  
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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) 
Analiz:  Madde-6  Özel Nitelikli Kişisel Veriler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6698 sayılı KVKK’nın “Özel Nitelikli Kişisel Verileri İşleme 
Şartları” başlıklı 6. maddesinde özel nitelikli kişisel verilerin 
neler olduğu sayılmıştır. Buna göre özel nitelikli kişisel veriler; 
ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep 
veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da 
sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve 
güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik 
verilerdir. 

Özel nitelikli kişisel veriler sınırlı sayıda sayılmıştır. Bu kategoriler genişletilmese de kapsamlarını dar tutmak doğru bir yol 
olmayacaktır.  

Özel nitelikli kişisel veriler daha yüksek bir koruma seviyesine ihtiyaç duyarlar ve farklı bir yasal rejime tabidirler. Özel nitelikli 
kişisel veriler ancak ek tedbirler ve belirli güvencelerin olması durumunda işlenebilir.  

Özel nitelikli kişisel verilerin bu şekilde daha yüksek koruma seviyesine ihtiyaç duymasının temelini aşağıdaki 3 olgu 
oluşturmaktadır:  

Ayrımcılık yasağı: Özel nitelikli kişisel verilerin kanun tarafından iki kat korunmasının temel sebebi, özel nitelikli kişisel 
verilerinin elde edilmesi ile kişilerin ayrımcılığa uğramaları ihtimalinin olmasıdır. Ayrımcılık yasağına aykırı olması sebebiyle 
kişilerin ırk, din, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, 

KVKK 

Madde 6 

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları: 

1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, 
dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili 
verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. 

2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. 
3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin 

açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının 
korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî 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. 

4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır. 

MEVZUAT ANALİZİ 



 

 7 31 Ağustos 2019 
 

www.cottgroup.com ask@cottgroup.com T: +90 212 244 92 22 www.verisistem.com 

AĞUSTOS BÜLTENİ 
 

sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerinin işlenmesi için 
ek tedbirler alınması gerekmektedir.  

İnsan onurunu korumak: Kişilerin özel nitelikli kişisel verilerinin diğer gerçek kişiler, tüzel kişiler veya yetkili kurumlar 
tarafından öğrenilmesi kişinin mağduriyetine yol açabileceğinden, ayrımcılık karşıtı görüşe paralel olarak kişinin onurunu 
korumak adına bu verilere ulaşımın diğer kişisel verilere ulaşıma nazaran daha zor olması ve kişinin onurunu zedeleme 
tehlikesine yol açmaması gerekir.  

Özel nitelikli kişisel verilerin kötüye kullanılması: Kötüye kullanma da ayrımcılık yasağı ve insan onuru ile paralel bir olgudur. 
Buna göre bir kişinin herhangi bir hassas verisine ulaşan bir kişinin bunu kötüye kullanmaya ve/veya bu veriyi kullanarak bir 
menfaat elde etmeye çalışması olasıdır. Bu sebeple yerel hukukumuzda özellikle sağlık ve cinsel hayatla ilgili kişisel veriler 
yalnızca mesleğinden ötürü sır saklama yükümlülüğü bulunan kişi ve kurumlar tarafından işlenebilir.  Bunun dışında ise veri 
sahibinin açık rızası aranmaktadır.  

Ancak açık rıza da her zaman gidilmemesi gereken bir yoldur. Özel nitelikli kişisel veriler belirli, meşru ve açıklanabilir amaçlarla 
işlenmelidir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme amaçları dar yorumlanmalı; dolayısıyla özel nitelikli kişisel verilerin kapsamı 
geniş yorumlanmalıdır.  

Buna göre; kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi yasaktır. Ancak KVKK md.6’da ve GDPR md.9’da sayılan istisnai 
hallerde işlenebilmesi mümkündür. Bu istisnai hallerde dahi kanun, veri işleme faaliyetini gerçekleştirmek için ek tedbirlerin 
ve belirli güvencelerin bulunması şartlarını aramaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

Bilgilendirme Metni ! 
 
Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu duyuru CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden 
iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® Üye Ağı Şirketleri, işbu genel 
çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul 
etmemekte olup; bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Her bir somut olaya ilişkin 
olarak her koşulda, özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. 

 

                

 

 

https://www.cottgroup.com/tr/cottgroup-sirketleri
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