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AYIN KARAR ÖZETLERİ VE HABERLER 

 

Kurum’a iletilen şikâyet dilekçesinde ilgili kişi, bankaya olan borcundan dolayı veri sorumlusu 
avukat tarafından hakkında başlatılan icra takibi ile ilgili arandığı ve mesajlar aldığını, aynı içerikteki 
mesajların kardeşine de gönderildiğini fakat veri sorumlusu avukata başvurduğunda avukatın 
aksine deliller olmasına rağmen ilgili kişi dışında kimse ile iletişime geçmediğini söylediğini ifade 
etmiştir.   

Bunun sonucunda Kurum veri sorumlusu avukattan savunmasını istemiş ve avukat savunmasında:   

• Avukatlık mesleği gereğince kişilerin kişisel verilerinin öğrenilmesinin veri işleme faaliyeti 
olmadığı ve hukuk bürosu olarak kimsenin verilerinin kendilerince işlenmediği,  

• Kanununun 28. maddesinin 1/b bendi hükmü gereğince avukatların da yargı makamı sayılması 
ve kanun kapsamından istisna tutulması gerektiği,  

• İlgili kişinin TCKN, adres ve mal varlığı gibi bilgilerin bankaya verilerek alenileştirilmiş olduğu,  

• İncelemeye konu telefon numarasının avukatlık bürosuna gelen ve borçla ilgili bilgi almak isteyen 
ilgili kişinin yakınından ilgili kişiye ulaşmak üzere temin edildiği, telefon numarasının sistemlerine 
bu şekilde girdiğini ve başvuru üzerine sistemden silindiğini,   

• İlgili kişinin bankaya verilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına ilişkin talimat vermediği ifade 
edilmiş ve Kanun kapsamında hareket edilerek söz konusu mesajda ilgili kişiye dair herhangi bilgi 
ve belgenin yer almadığı Kurum’a iletilmiştir.   

Kurul tarafından yapılan inceleme sonucunda,  

• İlgili kişinin bankaya olan borcunu tahsil edebilmek için avukat tarafından iletişim bilgileri ve 
diğer ilgili bilgilerinin işlenmesi eyleminin veri işleme faaliyeti olduğu,  

Kişisel Verilerin Veri Sorumlusu Bir Avukat 
Tarafından Kısa Mesaj Yoluyla Üçüncü Kişilere 
İfşa Edilmesine İlişkin Karar  
Karar No: 2020/26     Karar Tarihi: 14.01.2020 

Konu: Kişisel verilerin bir avukat tarafından kısa mesaj yoluyla üçüncü kişilere 

ifşa edilmesi hakkında karar  
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• Kanunda, bir verinin kişisel veri olarak kabul edilebilmesi için belirli ya da belirlenebilir gerçek 
kişiye ait olması şartı aldığı ve ilgili kişinin kardeşine gönderilen mesajda ilgili kişinin açık adını, 
borçlu olduğu bankayı ve icra dosyası borcuna ilişkin bilgilerin yer aldığı, yani ilgili kişiye ait kişisel 
veri niteliğinde verilerin yer aldığı,  

• Bahsi geçen olayda, veri sorumlusu avukatın müvekkili olan Bankanın haklarını ve menfaatlerini 
yasal mevzuat çerçevesinde korumak adına, borçluya ait bilgileri, kanuna uygun olarak işleme, ilgili 
birim ve mercilere Kanunun 5.maddesi uyarınca bildirme yetkisi olduğu ancak ilgili kişiye ait kişisel 
verilerin üçüncü bir kişiye paylaşılmasının Kanunun 5. maddesi kapsamında 
değerlendirilemeyeceği,  

• Avukatlık bürosuna gelen kişiden telefon numarasının elde edilmesi Kanunun 5.maddesi 
kapsamında dayanak olamayacağından ilgili kişinin telefon numarasının işlenmesinin hukuka 
uygun olmadığı,   

• İlgili kişiye ait verilerin kimliği belirsiz bir kişi tarafından verilen ve ilgili kişiye ait olup olmadığı 
bilinmeyen bir numaraya iletilmesinin veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranış 
olduğu,   

• Avukatın, yargının kurucu unsuru olduğu ve bundan bahisle mesleği gereği elde ettiği veriler 
üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerin veri işleme faaliyeti kabul edilemeyeceği ve Kanunun 
28.maddesi gereği istisna kapsamında olduğu savunmasına ilişkin ise, Kanunun 28. maddesi 
uyarınca veri işlemenin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olması 
durumunda istisnadan söz edilebileceği ve ilgili kişinin borcunu ödemesi için caydırıcı bir 
mekanizma olarak kardeşine mesaj atılmasının bu kapsamda değerlendirilemeyeceği kanaati ile, 
ilgili kişiye ait olup olmadığı bilinmeyen bir numaranın kimliği bilinmeyen üçüncü bir kişi vasıtasıyla 
edinilmesi ve ilgili kişinin verilerinin bu numarayla paylaşılması nedeniyle Kanunun 12. maddesine 
aykırı hareket eden veri sorumlusu hakkında, 50.000 TL idari para cezası verilmiştir. 

İlgili Kişi Talebinin Yerine Getirilmemesine 
İlişkin Karar 

Karar No: 2020/13     Karar Tarihi: 26.12.2019 

Konu: Veri sorumlusu şirket ile ilgili kişi arasında imzalanan aracılık sözleşmesine 
ilişkin işlemlerle bağlantılı olarak ilgili kişiyle yapılmış olan telefon görüşmesi 

kayıtlarına erişim talebinin reddedilmesi hakkında 

İlgili kişi, Kuruma başvuru yaparak alım-satıma aracılık faaliyeti kapsamında, veri sorumlusu ile 
imzalanan sözleşmeye dayanarak ilgili kişi ile yapılan telefon görüşmesi kayıtlarının tarafına 
verilmesi talebinin reddedilmesi üzerine konunun KVK Kanunu kapsamında incelenmesini talep 
etmiştir. 
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Söz konusu durumun incelenmesi ile;  

• Kanunun 11. maddesi 1/b bendi kapsamında ilgili kişinin işlenen kişisel verilerine ilişkin bilgi talep 
etme hakkının, söz konusu veriye erişim hakkını da kapsadığına, kişisel verileri üzerindeki haklarını 
kullanabilmesi için kişisel verilerinin ne şekilde işlendiğine dair tam olarak bilgi sahibi olmasına 
imkân sağladığına, ancak bu hakkın verilerin işlendiği kayıt sistemine/ortamına erişimi, kayıt 
ortamının ilgili kişiye teslimi ya da verinin kendisinin elde edilmesini değil, veri sorumlusunun veri 
güvenliğine ilişkin yükümlülükleri de dikkate alınarak, teknik/fiziki imkânların el verdiği ölçüde ve 
verinin içeriğine ilgili kişi tarafından makul bir şekilde ulaşılabilmesine imkân tanınmasını 
kapsadığına,   

• İlgili kişi tarafından veri sorumlusundan talep edilen ses kayıtlarına ilişkin kayıtların doğrudan 
ilgili kişiye teslimi suretiyle değil; ancak, talep edilen ses kayıtlarının verilerin içeriğinin ilgili kişi 
tarafından tam olarak anlaşılmasına imkân tanıyacak dökümlerine erişim hakkı sağlanarak 
gerçekleştirilebileceğine,  

Kanunun 15/5. fıkrasına dayanarak şikâyet başvurusuna konu telefon görüşmesi kayıtlarına ilişkin 
dökümün, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler de dikkate alınarak, ilgi kişiye gönderilmesine ve 
işlemler hakkında Kurula bilgi verilmesine karar verilmiştir. 

Bir eğitim kurumu tarafından ilgili kişinin açık rızası olmaksızın cep telefonuna bilgilendirme, 
reklam amacı ile mesaj gönderilmesi üzerine ilgili kişinin veri sorumlusuna yaptığı başvuruya yanıt 
almaması sebebiyle Kurul’a yaptığı şikâyet başvurusunun incelenmesinin ardından;  

Konu ile ilgili bilgi ve belgelerin talebine ilişkin Kurum tarafından Eğitim Kurumuna gönderilen 
yazının işyerinin daimî çalışanına teslim edilmesine rağmen, veri sorumlusunun ne ilgili kişiye ne 
de Kurum’a herhangi bir cevap vermediği dikkate alınarak, mevcut bilgi ve belgeler 
değerlendirildiğinde; İlgili kişinin açık rızası veya Kanunun ilgili maddesinde sayılan işleme şartları 
olmaksızın telefonuna bilgilendirme, reklam amaçlı mesaj gönderilmesi sebebiyle hukuka aykırı 
olarak verileri işleyen ve bu kapsamda gerekli idari ve teknik tedbirleri almadığı kanaatine varılan 
Eğitim Kurumu hakkında Kurul 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Bir Eğitim Kurumu Tarafından İlgili Kişinin Cep 
Telefonu Numarasının Herhangi Bir Veri 
İşleme Şartına Dayanmaksızın İşlenmesi ve 
İlgili Numaraya Reklam/Bilgilendirme İçerikli 
Mesaj Gönderilmesi Hakkında Karar 
Karar No: 2020/20     Karar Tarihi: 14/01/2020  

Konu: ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir veri işleme şartına 

dayanmaksızın işlenmesi ve ilgili numaraya reklam/bilgilendirme içerikli mesaj 
gönderilmesine ilişkin şikâyet hakkında  
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Yenilenen kredi kartının rızası olmadan üçüncü kişilere teslim edilmesi ve kişisel bilgilerinin açığa 
çıkması nedeniyle ilgili kişi, Kurumdan Banka hakkında gereğinin yapılmasını talep etmiştir.  

Kurum tarafından yapılan incelemede, kurye tarafından ilgili kişinin Banka sisteminde kayıtlı olan 
birinci adresine dağıtıma çıkıldığı ancak ulaşılamadığı; ilgili kişinin telefonunun servis dışı olması 
sebebiyle SMS bilgilendirmesi yapılamadığı ve Banka sisteminde bulunan ikinci adreste bir kişiye 
teslim edildiği; ancak ilgili kişinin telefonu servis dışı olduğu için bilgilendirme yapılamadığı, ilgili 
kişinin müşteri iletişim merkezi ile yaptığı görüşmenin ardından kartın sistemde ikinci adres olarak 
gözüken eski işyerine gittiği anlaşılmıştır. 

Söz konusu başvurunun değerlendirilmesi sonucunda,  

• Mevcut olayda ilgili kişi ve kredi kartına ilişkin bilgileri tutan Bankanın veri sorumlusu olduğu; 
kredi kartını kapalı zarfta teslim eden Kuryenin kart bilgilerine erişimi olmadığı için ve bu verileri 
işleyemeyeceğinden veri sorumlusu olmadığı,   

• Kurye firmasının alıcı ve gönderici bilgilerini tam ve doğru şekilde kaydetme yükümlülüğü 
olduğundan bu veriler bakımından veri sorumlusu olduğu;   

• Kuryenin kredi kartının teslim edileceği kişileri tespiti ile ilgili Banka ile olan sözleşmesine aykırı 
davrandığı ve bunun Borçlar Hukukuna ilişkin bir ihtilafa konu olabileceği,    

• İlgili kişi tarafından gerekli bilgilerin güncellemelerinin yapılmadığı savunması bulunsa da kurye 
tarafından teslimat esnasında gerekli kontrollerin yapılması konusunda gerekli özenin 
gösterilmediği   

• Bankanın kart teslimi sırasında alınması gereken idari ve teknik tedbirleri almak ve kişisel verilerin 
güncelliğini sağlamak için yeterli ve makul çabayı göstermediği,   

tespitiyle, Bankaya 50.000 TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. 

Bir Banka Tarafından İlgili Kişinin Kredi 
Kartının Rızası Dışında Üçüncü Kişilere Teslim 
Edilmesine İlişkin Karar  
Karar No: 2020/32 Karar Tarihi: 16/01/2020  

Konu: İlgili kişinin kredi kartının rızası dışında üçüncü kişilere teslim edilmesi 
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Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş. tarafından yapılan veri ihlal bildirimine göre; 04.03.2020 ile 06.03.2020 
tarihleri arasında gerçekleşen ve 06.03.2020’de tespit edilen ihlalde, Şirket e-postasına kimliği 
belirsiz bir kişi tarafından Şirket’in web sitesine üye olan kişilerin e-posta ve şifrelerinin ele 
geçirildiği hakkında bir e posta gönderildiği, ihlalden 2092 kişinin etkilendiği, etkilenen kişisel 
verilerin kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileri olduğu, ilgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak 
info@gratis.com e-posta adresinden ve 0 850 210 69 00 telefon numarası üzerinden bilgi 
alabilecekleri 09.03.2020 tarihinde Kurum’a bildirilmiştir. Söz konusu ihlal 09.03.2020 tarihinde 
Kurum’un internet sayfasında yayınlanmış ve konuyla ilgili inceleme devam etmektedir. 

Gratis Veri İhlal Bildirimi 

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından yapılan veri ihlal bildirimine göre; 01.01.2018 ile 28.01.2020 
tarihleri arasında gerçekleşen ve 02.03.2020’de tespit edilen ihlalde Banka çalışanlarının Türkiye 
Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu sorgulama sonuç bilgilerini şahsi telefonları ile üçüncü kişilerle 
paylaşması ile gerçekleştiği, ihlalden etkilenen Banka müşterisi olmayan 2317 kişi ve Banka 
müşterisi olan 6917 kişi olabileceği, ancak tam olarak kişi sayısının tespit edilemediği , etkilenen 
kişisel verilerin ilgili kişilerin kredibiliteleri hakkındaki bilgiler (kredi verilebilir, kredi verilemez) 
olduğu, ilgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak Müşteri Memnuniyeti Departmanı/Çağrı Merkezi 
(0850 200 0 666), kvkkbasvuru@teb.com.tr e-posta adresinden ve www.teb.com.tr  üzerinden 
bilgi alabilecekleri 05.03.2020 tarihinde Kurum’a bildirilmiştir. Söz konusu ihlal 09.03.2020 
tarihinde Kurum’un internet sayfasında yayınlanmış ve konuyla ilgili inceleme devam etmektedir. 

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Veri İhlal Bildirimi 

mailto:info@gratis.com
mailto:kvkkbasvuru@teb.com.tr
www.teb.com.tr
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2018 yılında, KNLTB tenis birliği yasadışı bir şekilde birkaç yüz bin üyeye ait kişisel verileri ödeme 
karşılığında iki sponsora sağlamıştır.  

Sponsorlara üyelerin isim, cinsiyet ve adres gibi kişisel verilerinin sağlandığı, sponsorlardan birinin 
üyelerden 50.000 diğerinin ise 300.000’den fazla üyeye farklı teklifler sunmak üzere ulaştığı tespit 
edilmiştir.     

KNLTB, verilerin iletilmesinde meşru bir menfaati olduğunu iddia etse de Hollanda Veri Koruma 
Kurumu bu konuda KNLTB'nin bu kişisel verileri sponsorlara iletmek için hiçbir dayanağı 
olmadığına karar vermiştir.   

Hollanda Veri Koruma Kurumu, KNLTB Tenis 
Birliğine Üyelerinin Kişisel Verilerini Sattığı 
İçin 525.000 Euro Para Cezası Verdi 

Doğa Sigorta A.Ş. Veri İhlal Bildirimi 

Doğa Sigorta A.Ş. tarafından yapılan veri ihlal bildirimine göre; 28.02.2020 tarihinde gerçekleşen 
ve aynı gün tespit edilen ihlalin Şirketin web sayfasına ait test sunucusunun hacklenmesi ile 
gerçekleştiği, tahmini 300 kişinin etkilendiği ihlalde kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, araç 
plakası, araç ruhsat ve finans olduğu, ilgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak www.dogasigorta.com 
adresi üzerinden bilgi alabilecekleri 06.03.2020 tarihinde Kurum’a bildirilmiştir. Söz konusu 
ihlal 09.03.2020 tarihinde Kurum’un internet sayfasında yayınlanmış ve konuyla ilgili inceleme 
devam etmektedir. 

ZAMANINIZ DARALIYOR! 

VERBİS KAYDINIZI TAMAMLADINIZ MI? 

Bilgi için tıklayınız 
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Polonya’da bir okul, kantin girişinde öğrencilerin yemek ücretlerini ödediğini tespit edebilmek için 
herhangi bir hukuki dayanağı olmadan, öğrencilerin velilerinden ya da yasal varislerinden rıza alıp 
680 öğrencinin özel nitelikli veri kategorisindeki biyometrik verilerini işlerken, 4 öğrenci için 
alternatif tanımlama sistemleri (elektronik kartlarla veya isim ve sözleşme numarası vererek) 
kullanmaktadır.   

Okulun web sitesinde bulunan öğle yemeği kurallarında, biyometrik kimliği olmayan öğrencilerin, 
biyometrik kimlikli tüm öğrenciler kantine girene kadar sıranın sonunda beklemek zorunda olduğu, 
biyometrik kimliğe sahip tüm öğrenciler kantine girdikten sonra, biyometrik kimliğe sahip olmayan 
öğrencilerin kantine girmelerine izin verildiği belirtilmiştir.   

Veri Koruma Kurumu Başkanına göre, biyometrik kimlikli öğrenciler açıkça desteklenmekte, 
öğrencilere eşit olmayan muamele ve farklılaştırma yapılmaktadır.  

Polonya Veri Koruma Kurumu tarafından kantinde öğrencilerin biyometrik verilerini işleyen ve bu 
hususta eşitsiz davranan bu okula 20.000 PLN para cezası verilmiştir. 

Rehabilitasyon merkezi de olan Ulusal Bağımlılık ve Tıp Merkezi, İzlanda'daki aile hizmetleri 
merkezi ve sosyal merkez işleten bir Sivil Toplum Örgütüdür. Eski bir çalışanın kişisel eşyalarını 
almak amacıyla Merkeze gittiğinde kişiye teslim edilen kutularda 252 yaşlı hastanın sağlık 
kayıtlarını ve alkol ve madde kullanımı nedeniyle rehabilitasyona başlayan yaklaşık 3.000 kişinin 
isimlerini içeren kayıtların olduğu tespit edildi.   

Kurum tarafından yapılan incelemede, ihlalin uygun veri koruma politikalarının ve verilerin veri 
sorumlusu tarafından korunması için uygun teknik ve organizasyonel önlemlerin 
uygulanmamasının bir sonucu olarak gerçekleştiğine ve 3.000.000 ISK (20.643 EUR) idari para 
cezası verilmesine karar verilmiştir.   

İzlanda Veri Koruma Kurumu, ceza belirlenirken ihlale karışan sağlık verilerinin niteliğinin ve veri 
işleme kapsamının dikkate alındığına, kâr amacı gütmeyen bir sağlık hizmeti sağlayıcısı olarak 
faaliyet gösteren Ulusal Bağımlılık ve Tıp Merkezi'nin ihlalin ortaya çıkmasının öncesinde kişisel 
verilerin işlenmesini iyileştirmek için önemli çabalar gösterdiğine değinmiştir. 

Polonya Veri Koruma Kurumu Öğrencilerin 
Biyometrik Verisini İşleyen Okula 20.000 PLN 
Para Cezası Verdi 

İzlanda Veri Koruma Kurumu Ulusal Bağımlılık 
ve Tıp Merkezine 20.643 EUR Para Cezası 
Verdi 
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Breiðholt Ortaokulu’nda bir öğretmenin muayene randevularını paylaşmak amacıyla göndereceği 
e–postada ilgili belge yerine toplamda 18 öğrenciden oluşan farklı bir grup ile ilgili refah düzeyleri, 
çalışma performansları, sosyal koşulları, öğrencilerin problemleri hatta bir öğrencinin fiziksel 
hastalığı ve başka bir öğrencinin zihinsel sağlık sorunu hakkında veriler içeren bir dokümanı 57 kişi 
ile paylaşmasıyla bir veri ihlali gerçekleşmiştir.   

Kurum tarafından yapılan incelemede, ihlalin uygun veri koruma politikalarının ve verilerin veri 
sorumlusu tarafından korunması için uygun teknik ve organizasyonel önlemlerin 
uygulanmamasının bir sonucu olarak gerçekleştiği kanaatine varılmış, Breiðholt Ortaokulu’na 
1.300.000 ISK (8.945 EUR) idari para cezası verilmiştir.   

İzlanda Veri Koruma Kurumu Bir Okula 8.945 
EUR Para Cezası Verdi 

Danimarka Veri Koruma Ajansı, her iki belediyenin de bilgisayarlarının çalınması ile gerçekleşen 
ihlalleri bildirmesi sonucu yapılan incelemelerde, her iki belediye tarafından bilgisayarların şifre ile 
korunmamasının veri ihlaline yol açtığı ve bu ihlalin vatandaşlar için gereksiz bir risk oluşturduğu 
tespit edilmiştir.   

İhlallerden ilkinde Gladsaxe Belediye Binasından çalınan bilgisayardan güvenlik eksikliği sebebiyle 
özel nitelikli veriler de dahil olmak üzere 20.620 vatandaşın verisinin etkilendiği, ikinci ihlalde ise, 
Hørsholm belediyesindeki bir çalışanın bilgisayarının arabasından çalınmasıyla belediyede çalışan 
yaklaşık 1.600 kişinin özel nitelikli veriler de dahil olmak üzere etkilendiği tespit edilmiştir.   

Danimarka Veri Koruma Ajansı, belediyelerin GDPR uyarınca yeterli güvenlik gereksinimlerini 
karşılamadığını tespit ettiği için belediyeleri polise bildirmiş ve Gladsaxe Belediyesi’ne 100.000 
DKK, Hørsholm Belediyesi’ne ise 50.000 DKK para cezası verilmesini önermiştir. 

Danimarka Veri Koruma Ajansının İki Belediye 
için Ceza Önerisi 
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2017 yılında İsveç Veri Koruma Kurumu, Google'ın arama motorunda kişilerin adları için arama 
sonucu listelerini alma hakkını nasıl ele aldığına ilişkin bir denetim gerçekleştirmiş ve bir dizi arama 
sonucu listesinin kaldırılması gerektiği sonucuna vararak Google'a bu işlemin yapılması için talimat 
vermiştir.   

2018 yılında Google'ın daha önce verilen talimata tam olarak uymadığına dair göstergeler 
nedeniyle, Kurum bir takip denetimi başlatmıştır.  

Bu denetim henüz tamamlanmış olup Kurum, bir arama motoru operatörü olarak listeleme talep 
etme hakkıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Google’a yaklaşık 7.000.000 
EUR idari para cezası vermiştir.   

İsveç Veri Koruma Kurumu Google'a İdari 
Para Cezası Verdi 

Bir bankada kredi kullanan yaklaşık 2.500 müşterinin kişisel verilerine erişme başvuru talepleri 
reddedilerek GDPR 15.3 maddesine göre "ilgili kişinin kişisel verilerine erişim hakkının" yerine 
getirilmediği iddia edilmiştir.  

Vatandaşlardan yoğun olarak Banka'ya bilgi talebinde bulundukları; ancak Banka'nın yaklaşık bir 
yıldan daha uzun bir süre boyunca, başvuranların haklarını kullanmalarını engellediği tespit 
edilmiştir.   

Banka’nın yönetmelik tarafından garanti edilen temel hakların korunması konusunun farkında 
olduğu; ancak yükümlülüğün ihlali konusunda bilerek ve kasıtlı davrandığı tespit edilmiş, bu 
durumun ciddi bir ihlale yol açtığı dikkate alınarak Banka’ya 20.000.000 EUR idari para cezası 
verilmiştir.   

Hırvat Veri Koruma Kurumu Bir Bankaya 
20.000.000 EUR Para Cezası Verdi 
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Covid-19 salgını ile ilgili Avrupa Veri Koruma Otoritesi, Fransa, İrlanda, İtalya ve Türkiye veri 
koruma otoriteleri bu kapsamda alınacak tedbirler, kişisel verilerin korunması için dikkat edilmesi 
gerekenler ile sağlık verileri ve diğer kişisel verilerin kim tarafından hangi kapsamda işlenebileceği 
hakkında duyurular yapmıştır.  

Bu duyurular kısaca şunları içermektedir: 

Avrupa Veri Koruma Kurumu 

 Avrupa veri koruma otoritesi EDPB, GDPR’ın işverenler ve sağlık otoritelerinin kişilerin sağlık 
verilerini işlemek için gerekli düzenlemeleri içerdiğini ve bu kapsamda kişilerin açık rızası 
olmaksızın veri işlenebilmesi için bazı gerekliliklerin olduğunu açıklamıştır.  

Bu kapsamda işverenler kamu sağlığını ve çıkarlarını korumak veya diğer yasal zorunluluklara 
uymak için veri işleyebilir.  

Ayrıca mobil konum verileri gibi veriler de anonim şekilde işlemek gibi ek gizlilik tedbirleri 
uygulanarak işlenebilir. Verinin anonim olarak işlenmesinin mümkün olmaması durumunda ise 
faaliyet gerekli ve uygun ise ve ölçülü şekilde gerçekleştirilmelidir.  

Bu açıklamadan sonra 19.03.2020 tarihinde EDPB konuyu detaylı olarak ele almış, hukuka ve 
ilkelere uygunluk açısından açıklamalar yaparak, lokasyon bilgilerinin toplanması ve çalışan 
verilerinin işlenmesi ile ilgili soruları yanıtlamıştır. İlgili metne linkten ulaşabilirsiniz. 

Fransa Veri Koruma Kurumu  

Fransa Veri Koruma Kurumu, yalnızca sağlık kuruluşlarının alabileceği önlemlerin organizasyonlar 
tarafından alınmasının uygun olmadığını açıklamıştır. Örneğin çalışanların vücut sıcaklıklarının 
düzenli olarak ölçülmesi veya kişilere bu yönde anketler yapılması gibi uygulamalardan 
kaçınılmalıdır.  

Bu kapsamda organizasyonların alabileceği tedbirler, çalışanların farkındalığını artırma çalışmaları 
yapmak ve uzaktan çalışma uygulamasını teşvik etmektir. 

Fransa mevzuatına uygun olarak çalışan kendisinin ve başkalarının güvenliğini sağlamak için virüs 
ile temas şüphesi yaşaması durumunda işverenini bilgilendirmelidir. Yani işveren zorlayıcı şekilde 
bu bilgiyi çalışanından almamalıdır.  

Son olarak Fransa veri koruma otoritesi, sağlık verilerinin yalnızca sağlık otoriteleri tarafından 
toplanabileceğini ve salgınla ilgili bu tür önlemleri almanın kamu yetkililerinin sorumluluğunda 
olduğunu açıklamıştır. 

Covid-19 Salgını Kapsamında Yapılan Veri 
Koruma Otoriteleri Duyuruları 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_2020_processingpersonaldataandcovid-19_en.pdf
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İrlanda Veri Koruma Kurumu 

İrlanda Veri Koruma Kurumu’nun açıklamasına göre kişisel verileri koruma mevzuatı halk sağlığının 
önünde değildir ancak koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında sağlık verileri ve diğer 
özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ölçülü ve bir gereklilik sebebiyle olmalıdır. Bu kapsamda 
alınan tedbirler halk sağlığı otoriteleri ve diğer ilgili otoritelerin talimatları doğrultusunda olmalı 
ve bu otoriteler bilgilendirilmelidir. 

Duyuruya göre organizasyonlar bazı yükümlülükleri yerine getirmelidir. Şöyle ki; kişisel veriler 
GDPR m.6 ve m.9 çerçevesinde işlenmelidir. Ayrıca ilgili kişiler şeffaflık sağlanarak bilgilendirilmeli, 
veriler hakkında tam bir gizlilik sağlanmalı, yalnızca gerekli olan kadar veri işlenmeli, bu konuda 
uygulanan tedbirlerle ilgili hesap verilebilir olunmalıdır.   

İtalya Veri Koruma Kurumu  

İtalya Veri Koruma Otoritesinin yayınladığı duyuruya göre, İtalya hükümeti tarafından alınan 
önlemler çerçevesinde dijital çalışma yöntemlerine geçtiğini ve 3 Nisan tarihine kadar ziyaretçi 
kabul etmeyeceğini duyurmuştur. Kuruma iletilecek dokümanların fiziksel olarak değil yalnızca 
dijital yollarla iletilmesi gerektiğini açıklanmıştır. 

• Mail adresi: protocollo@gpdp.it 

• PEC adresi: protocollo@pec.gpdp.it 

• Şikâyet başvuru formu: cyberbullismo@gpdp.it 

Türkiye Veri Koruma Kurumu 

27.03.2020 tarihinde Türkiye Veri Koruma Otoritesi, Covid-19 ile mücadele sürecinde KVKK 
kapsamında bilinmesi gerekenleri bir kamuoyu duyurusu ile açıklamış ve sıkça sorulan soruları 
yanıtlamıştır. Duyuruda, Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla alınacak önlemlerin 
hukukun genel ilkelerine uygun olması ve temel hak ve özgürlükler açısından geri döndürülemez 
bir zarara sebep olmaması gerektiği açıklanmıştır. Bu bağlamda, kanuna uygunluk, şeffaflık, gizlilik 
ve veri minimizasyonu ilkeleri veri işleme faaliyetleri sırasında dikkate alınmalıdır. Ayrıca Kurum, 
bu konudaki kararların Sağlık Bakanlığı ve yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talimatları 
çerçevesinde alınması gerektiğini duyurmuştur.  

Bu açıklamalarla birlikte Kurum, sağlık kuruluşları bakımından, işveren ve işçiler bakımından ve 
kuruma karşı yükümlülükler bakımından önemli soruları yanıtlamıştır. Konuyla ilgili detaylı bilgiye 
linkten ulaşabilirsiniz.   

23.03.2020 tarihli duyurusunda ise Türkiye Veri Koruma Otoritesi, Kurum’a karşı olan 
yükümlülüklerle ilgili olarak, süreli işlemlerde tüm dünyanın içinde bulunduğu olağanüstü 
durumun Kurum tarafından gözetileceğini duyurmuştur. 

Ayrıca 18.03.2020 tarihli duyurusunda Türkiye veri koruma otoritesi olan Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu, Kurul’a yapılacak başvuruların elden yapılmaması bunun yerine kargo, posta, KEP veya 
Kurum sayfasında yer alan modüller üzerinden yapılması gerektiğini duyurmuştur.  

Kurum sayfasında yer alan modüller:  

• Şikâyet Modülü: https://sikayet.kvkk.gov.tr/ 

• Veri İhlal Bildirimi: https://ihlalbildirim.kvkk.gov.tr/ 

• Verbis Başvuruları: https://verbis.kvkk.gov.tr/  
(Başvuru formu KEP veya posta aracılığı ile gönderilmelidir.) 

mailto:protocollo@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
mailto:cyberbullismo@gpdp.it
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6721/KAMUOYU-DUYURUSU-Covid-19-ile-Mucadele-Surecinde-Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Kanunu-Kapsaminda-Bilinmesi-Gerekenler-
https://sikayet.kvkk.gov.tr/
https://ihlalbildirim.kvkk.gov.tr/
https://verbis.kvkk.gov.tr/
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BİLGİLENDİRME REHBERİ 

Tüm dünyada hızla yayılan ve pandemi olarak ilân edilen Covid-19 virüsü sebebiyle 
organizasyonlar toplum sağlığını korumak ve virüsün daha geniş bir kitleye yayılmasını önlemek 
için, otoritelerin de önerileri ile beraber, bazı tedbirler almaya başlamıştır. Bu tedbirler 
kapsamında çalışanlar veya üçüncü kişilerin sağlık verileri de dahil olmak üzere kişisel verilerine 
yetkisiz şekilde ulaşma ihtimali ortaya çıkmıştır. Organizasyonlar, bu önlemleri alırken kişilerin hak 
ve özgürlüklerine doğrudan temas edecek ihlallerden kaçınmalıdır. Bu süreçte organizasyonlar 
alacakları tedbirlerde aşağıda açıklayacağımız yöntemleri izleyebilirler:   

1. Uzaktan Çalışma   

İş sürekliliğinin sağlanması amacıyla bir organizasyon bu süreçte uzaktan çalışma kararı alabilir. Bu 
hâlde, hâlihazırda yeterli teknik altyapısı bulunmayan organizasyonlar, uzaktan çalışmanın etkili 
uygulaması konusunda birtakım güçlüklerle karşılaşabilirler. Örneğin kamu sağlığını korumak adına 
alınan bu önlem kapsamında, kişiler arasındaki iletişimin sağlanması için şirket telefonu 
kullanmayan kişilerin şahsına ait telefon numaraları, diğer çalışanlar, iş ortakları, müşteriler, 
tedarikçiler vb. üçüncü kişiler ile paylaşılabilir. Bu aktarım/paylaşım faaliyetinin meşru bir amacı 
olmakla birlikte, kişilerin açık rızasına dayanması gerektiği malumdur. Kişilerin açık rıza vermediği 
yahut açık rızasını geri çektiği durumda ise kişiye bir şirket hattı sağlamak uygun çözüm olacaktır.   

2. Ziyaretçiler   

Bu süreçte ziyaretçi kabul etmemek en uygun yöntem olsa da zorunlu hallerde ziyaretçi kabul 
edilen durumlarda ziyaretçilerin veya onların yakın ilişkide bulundukları kişilerin koronavirüs 
semptomları gösterip göstermediği veya bu kişilerin yakın zamanda bir seyahate çıkıp çıkmadığı 
ile ilgili sorular ziyaretçiye yöneltilerek bu bilgilerin organizasyon tarafından muhafaza edilmesi 
yöntemi izlenebilir. Kişilerden özellikle sağlık verilerinin alınması, KVKK uyarınca organizasyonun 
yetkisi kapsamında olmadığından tercih edilmemelidir. 

Koronavirüs (COVID-19) Salgını ve KVKK 
İlişkisi    



 

 
14 www.cottgroup.com ask@cottgroup.com T: +90 212 244 92 22 www.verisistem.com 31 Mart 2020 

MART BÜLTENİ 
SAYI:2020-03 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yönde bir tedbir uygulama kararı alan organizasyonlar, bu veriyi anonim olarak tutmalı veya iş 
yeri hekimi eliyle ve kişilerin açık rızasına başvurarak elde etmeli ve saklamalıdır. Anonim olarak 
tutulmayan bu veriler iş yeri hekimi tarafından kimsenin erişemeyeceği kilitli bir dolapta 
saklanmalı, elde etme amacı sona erdiğinde uygun yöntemle imha edilmelidir.  İş yeri hekimi 
bulunmayan organizasyonlar ise bu faaliyeti yetkilendirdiği tek bir kişi üzerinden yürütmelidir. Her 
hâlde korona virüsle ilgili tedbirleri almak yetkili kişilerin görevidir ve en doğru yol 
organizasyonların bu veriyi elde etmemesidir.   

3. Çalışanlar ve Çalışan Yakınları Hakkında Bilgi Toplama  

Ziyaretçilere yönelik açıklanan önleme benzer bir şekilde son günlerde uygulamada çalışan ve 
çalışan yakınlarının koronavirüs semptomlarından herhangi birini gösterip göstermediği veya yakın 
zamanda bir seyahate çıkıp çıkmadığı ile ilgili organizasyonlar bilgi talep etmektedir. Bu bilgi 
talebinin amacı ilgili çalışanın 14 günlük koruma süresini takip edebilmek ve diğer çalışanların 
sağlığını korumaktır. Bu kapsamda çalışanların veya yakınlarının semptomları gösterip 
göstermediği bilgisi organizasyon nezdinde anonim şekilde tutulmalı, bu bilginin amacı sadece 14 
günlük koruma süresini takip etmek olmalıdır. Bu sebeple yalnızca riskin oluştuğu tarih ve riskin 
nasıl ortaya çıktığı çalışan tarafından organizasyona bildirilmeli, ilgili kişilerin kimlik bilgileri veya 
onları tanımlayabilecek bilgiler iletilmemelidir.   

Bununla birlikte kişilerin kendilerinden alınan bilgilerin yanında, bazı iş yerlerinde çalışanların 
sağlık taramasından (ateş ölçülmesi, semptomların varlığına ilişkin tespit çalışması) geçirilmesi 
uygulamalarına başlanmıştır. Bu uygulamalar kesinlikle bir hekim tarafından gerçekleştirilmeli ve 
semptomları gösteren kişi ile yalnızca iş yeri hekimi temasa geçerek onu doğru şekilde 
yönlendirmelidir.   

4. Koronavirüs Testi Pozitif Çıkan veya Semptomları Gösteren Çalışanların 
Durumu   

Konuya ilişkin en önemli husus, yukarıda da belirtildiği üzere testi pozitif çıkan veya semptomları 
gösteren kişi ile yalnızca iş yeri hekiminin temas kurması ve çalışanı hekimin yönlendirmesidir. İş 
yeri hekimi bulunmayan organizasyonlar da bu faaliyetleri bir hekim veya yetkili kurum aracılığı ile 
gerçekleştirmelidir.   

Bir iş yerinde testi pozitif çıkan bir kişinin varlığı hâlinde dahi kişilerin dışlayıcı eylemlerini 
engellemek amacıyla kişinin ismi duyurulmamalı, kişilere konuyla ilgili genel bir bilgilendirme 
yapılmalıdır. Burada yapılabilecek en uygun şey, testi pozitif çıkan kişinin yakın ilişkide bulunduğu 
kişileri uyarması için onun yönlendirilmesidir.   

Ayrıca çalışan, çalışan yakını veya üçüncü kişinin korona virüsü taşıdığının tespiti halinde 
Hıfzıssıhha Kanunu’nun 61.maddesine göre bu durum gecikmeden yetkili kurumlara bildirilmelidir. 
Konuyla ilgili detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır.  

Bununla birlikte, yetkili makamlarca da yapılan açıklamaya göre, testi pozitif çıkan hastaların 
raporlu olarak evde veya hastanede istirahat etmesi yoluna gidilecektir. Yetkili kurumdan alınan 
raporun veya test sonucunun işveren tarafından elde edilme ve saklanma koşulları iş göremezlik 
raporları ile aynı kapsamda olacaktır. Yani bu raporların saklanması için ek güvenlik önlemleri 
alınmalı ve bu faaliyet iş yeri hekimi aracılığı ile gerçekleştirilmelidir.   
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5. Umuma Açık Yerlerde Çalışanların Semptomları Gösteren Bir Kişi ile 
Karşılaşması   

Örneğin bir kurye, bankada çalışan bir müşteri temsilcisi veya şoför gibi umuma açık yerlerde 
çalışan kişilerin çalışması sırasında semptomları gösteren bir kişi ile karşılaşması durumunda, 
kişinin karşılaşıldığı ortamın bulunmaya elverişli duruma getirilmesi için yetkili kuruluşlara bilgi 
vermesi ve yetkili makamların duyurduğu önlemleri alması uygun olacaktır. Bu husus Hıfzıssıhha 
Kanunu’nun 57. Ve 61.maddesinde açıkça yer almaktadır. Şöyle ki, 57. Madde ile bulaşıcı 
hastalıklar sayılmış ve bu hastalıkların görülmesi halinde yetkili kurumlara haber verilme 
zorunluluğu düzenlenmiştir. 61.maddedeki haber verme zorunluluğu olan kişiler arasında ise 
umuma açık yerlerde çalışanlar, sağlık çalışanları ve işlerinin niteliği sebebiyle bu tür hastalıklarla 
karşılaşanlar sayılabilir.  

Unutulmamalıdır ki, Covid-19 virüsü ile ilgili tedbirleri almak yetkili kurum ve kuruluşların görevi 
olmakla birlikte kişilerin kendilerine de büyük bir görev düşmektedir. Bu kapsamda organizasyon 
olarak toplum sağlığını korumak üzere tedbirlerin alınması uygundur ancak tedbirlerin alınması 
sırasında kişilerin dışlayıcı bir politikaya maruz bırakılmaması, hak ve özgürlükleri ile kamu sağlığı 
ve güvenliği arasında bir denge kurulması gerekmektedir.   

Uzaktan Çalışma Sürecinde Dikkat Edilmesi 
Gereken Teknik Hususlar 

Tüm Dünyanın gündeminde olan Covid-19 Korona virüs salgını sebebiyle birçok şirket evden 
çalışma uygulamasına geçti. Ancak bazı şirketler teknik alt yapı yetersizlikleri sebebi ile evden 
çalışma uygulamasına geçemedi bazı şirketler ise teknik sistemlerinde kurgulamaları gereken 
sistemlerin farkında olmadan ve gerekli önlemleri almadan evden çalışma uygulamasına geçtiler.   

Konu ile ilgili KVK Kurumu ve ICO1 tarafından yayınlanan sıkça sorulan sorular içerisinde “Evden 
çalışmak için ne tür güvenlik önlemleri alınması gerekir?” sorusu veri korumanın evden çalışmanın 
karşısında bir bariyer olmadığı, normal koşullarda gerekli olan güvenlik önlemlerinin evden çalışma 
sırasında da uygulanması gerektiği şeklinde yanıtlanmıştır. 

Şöyle ki; SIEM ile Organizasyon’un güvenlik duvarına dışarıdan biri giriş yapmaya çalıştığında 
güvenlik duvarının ürettiği log SIEM’e aktarılır ve SIEM’de yazılacak bir kural ile güvenlik duvarına 
aksiyon aldırılabilir. Yazılan kuralla güvenlik duvarına, “aynı IP adresi üzerinden 3 defadan fazla log-
in olmaya çalışan olursa o IP adresini engelle” şeklinde aksiyon aldırılıp olaya müdahale edilmesi 
sağlanabilir. Böylelikle ek bir işlem gerçekleştirilmeden SIEM olayları takip edip, davranışları analiz 
ederek olaylara müdahale edebilir. Örneğin; file serverınızda bulunan İnsan Kaynakları adlı klasöre 
yazma yetkisi bulunmayan bir kullanıcı 60 saniyede 3 kez deneme yaparsa alarm ürettirilerek 
sistem tarafından birim yöneticisine e-posta gönderilmesi sağlanabilir.  

Organizasyonların siber saldırılar karşısındaki en büyük eksikliği bilişim sistemleri altyapılarına 
yeteri kadar hâkim olamamak ve doğru bir şekilde log kayıtlarını tutamamak olduğundan bu 
hususa önem verilmesi gerekmektedir. 
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Peki, uzaktan çalışma uygulamasına geçen şirketler teknik anlamda hangi 
hususlara dikkat etmelidir?  

Pandemi sırasında yaşanan en büyük sorunlardan biri şirketlerin evden çalışmaya uygun 
ekipmanlara sahip olmamasıydı. Bilgisayarları taşınabilir ve iletişim cihazları uzaktan da 
kullanılabilir vaziyette olan şirketler için evden çalışma uygulamasına geçmek çok daha kolay oldu. 
Bu kapsamda monitörleri taşımaya çalışanlar da oldu bilgisayarlarını taşıyamayıp çalışanların 
evdeki kişisel bilgisayarlarını iş amacıyla kullanmasını bekleyenler de. Şirketlerin buradan çıkarttığı 
ders ise ekranlı araçların kişilere işin niteliğine göre sağlanması gerektiğiydi. Çünkü uzaktan 
çalışmanın birinci kuralı işin niteliğinin evden çalışmaya uygun olmasıdır.   

Ayrıca ekipman yetersizliği sebebiyle kişilerin evlerindeki kişisel bilgisayarların iş amacıyla 
kullanılmasının istenmesi, kişisel bilgisayarlar ofis bilgisayarları ile aynı sistemlere sahip 
olmadığından siber güvenliğin sağlanması konusunda büyük bir açık oluşturmaktadır. Örneğin, 
Office365 hesaplarına bağlanan kişilerin sistemlerinin izlenmesi kişisel bilgisayarlarda mümkün 
olmayacaktır. Ya da kişisel bilgisayarların USB portları kapalı olmayacağından çalışanların, şirket 
verilerini dışarıya çıkarmaları çok daha kolay olacaktır.   

Özetle uzaktan çalışma için kullanılan ekipmanlarda gerekli güvenlik yazılımlarının yüklü 
olduğundan, güncel yazılımların kullanıldığından, zararlı yazılım bulunmadığından emin olunması 
gerekmektedir. Ekipmanların yetersiz olması, şirketi hem içeriden hem de dışarıdan gelebilecek 
saldırılara açık bir hale getirecektir.   

Ayrıca uzaktan çalışma uygulamasında çalışanların sadece görevi gereği ihtiyaç duyacağı kadar 
sistem erişimi olmalıdır. Özellikle kritik veriler üzerindeki gereksiz erişim yetkileri kısıtlanmalıdır. 
Evdeki ağ bağlantıları şirketteki ile aynı güvenlik önlemlerine sahip olamayabileceği için kurulan 
iletişimin VPN ile şifrelenerek sağlanması, VPN kullanımının zorunlu olması büyük önem 
taşımaktadır.   

Çalışanların tüm kimlik doğrulama işlemleri için iki kademeli kimlik doğrulama (2FA) kullanılarak 
ağa yetkisiz erişimin önüne geçilebilir. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin, korona virüs 
salgını tedbirleri kapsamında yayınladığı Güvenli 'Uzaktan Çalışma' Kuralları rehberi içerisinde 
yetkilerin "gereken en az yetki (least privileged access)" prensibine uygun verilmesi, sistemler 
üzerinde maksimum bağlantı süresi için bir zaman aşımı tanımlanması, uzaktan çalışma boyunca 
tanımlanan kuralların geçici süreliğine oluşturulması, mümkün olduğu durumlarda uzaktan 
bağlantılar için "kaynak IP" kısıtlaması yapılması, erişimler için çok faktörlü kimlik doğrulama ve 
zaman bazlı yetkilendirme önlemleri alınması, risk değerlendirmesine göre uzaktan erişimin 
tanımlanmaması gereken hiçbir kritik sisteme erişim için izin verilmediğinden emin olunması 
önlemlerinin öneminden bahsedilmektedir.  

Ek olarak olası bir çalınma durumuna karşı çalışanların kullandıkları bilgisayarlarda tam disk 
şifreleme yapılmalı, siber saldırı sonucu ortaya çıkabilecek riski en aza indirmek için de 
bilgisayardaki hassas veriler ayrıca şifrelenmelidir. Toplantıların alternatifi sanal konferanslar için 
kullanılan yazılımların da güçlü bir şifreli iletişim kuracak şekilde ayarlanmaları, uzaktan dinlemenin 
önüne geçerek kurumları koruyacaktır.  

Son olarak her durumda olduğu gibi alınan tüm bu önlemlerin işlevini koruyabilmesi adına uzaktan 
çalışan tüm personele siber güvenlik farkındalık eğitimi verilerek insan eli ile yapılabilecek olası bir 
hataya karşı da önlemler alınmalıdır. 

Konuyla ile ilgili detaylara web sitemizde yayınlanan makalemizden ulaşabilirsiniz. 

https://www.cottgroup.com/tr/mevzuat/item/uzaktan-calisma-surecinde-dikkat-edilmesi-gereken-teknik-hususlar
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MEVZUAT ANALİZİ 
Kişisel Verilerin Kamu Güvenliği ve Kamu 
Düzenini Sağlamak Amacıyla İşlenmesinin 
Kanunun 28.Maddesine Göre Yorumlanması   

Madde 28 – İstisnalar: 

ç) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik 
güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi 

*** 

Tüm dünyada pandemi olarak açıklanan Covid-19 virüsünün daha fazla yayılmasını önlenmek 
amacıyla birçok önlem alınmaktadır. Bu önlemler daha kişilerin özellikle sağlık verileri ve konum 
bilgilerinin işlenmesini gerektirmektedir. Her ne kadar hak ve özgürlükler kamu yararı ile 
çatıştığında kamu yararı üstün kabul edilse de gerçekleştirilen uygulamaların hukuka uygun olması 
ve sınırının belirli olması gerekmektedir. Bu kapsamda veri işleme faaliyetleri ile ilgili veri koruma 
otoriteleri açıklamalar yapmakta ve yetkili kurumlar hukuka uygun bir faaliyet gerçekleştirmek için 
gerekli adımları atmaktadır. Türkiye’de salgının yayılmasını önlemeye yönelik gerçekleştirilen veri 
işleme faaliyetleri, kamu güvenliğini ve kamu düzenini sağlamaya yönelik olup Kanun’un 28. 
Maddesinin ç bendindeki şartları taşıması halinde Kanunun gerekliliklerinden istisna tutulacaktır. 
Buna göre bir veri işleme faaliyetinin KVKK m.28/(ç) hükmü kapsamında kanundan istisna 
tutulabilmesi için;   

• Öncelikle verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya 
ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik işlenmesi gerekir. Somut olayda salgının yayılmasını önlemek 
amacıyla gerçekleştirilen veri işleme faaliyetleri kamu güvenliği ve kamu düzenini sağlamaya 
yöneliktir.   

• İkinci olarak; verilerin, kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
işlenmesi gerekmektedir. Bu, herhangi bir kanunla verilmiş bir yetki olabilir. Mevcut durumda 
kanunla verilen yetki ile ilgili aşağıda verilen iki örnekle olması gereken uygulama daha net 
anlaşılacaktır:   

 



 

 18 www.cottgroup.com ask@cottgroup.com T: +90 212 244 92 22 www.verisistem.com 31 Mart 2020 

MART BÜLTENİ 
SAYI:2020-03 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edebilirsiniz… 

• İl İdari Kanunu’nun Ek 2.maddesine göre 112 çağrı merkezlerine yapılan aramalar kapsamında, 
çağrıyı yapan kişinin iletişim ve konum bilgileri 112 çağrı merkezi ve ilgili valilik ile Bilgi Teknolojileri 
Kurumu tarafından paylaşılabilecektir. Bu uygulamanın amacı kişiye daha hızlı ulaşmaktır. Maddede 
konum bilgisinin aranılan zamanla sınırlı olarak paylaşılacağı ve başka bir amaçla kullanılamayacağı 
da belirtilmiştir. Bu kanunla verilmiş yetkiye örnektir.   

• Uygulamada salgının önlenmesini sağlamak amacıyla özel güvenlik görevlilerinin ateş ölçerle 
kişilerin ateşini ölçtüğü görülmektedir. Bu görevliler KVKK kapsamında kişilerin sağlık verilerini elde 
etmektedir. Özel güvenlik görevlileri, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da yer alan görevleri 
yerine getirmektedir ve kanunun 7.maddesinde açıkça yer alan görev ve yetkiler, sağlık verilerini 
işleme faaliyetini kapsayıcı şekilde düzenlenmemiştir. Her ne kadar Emniyet Genel Müdürlüğü Özel 
Güvenlik Denetleme Başkanlığı güvenlik görevlilerinin ateş ölçer kullanımı hakkında bir açıklama 
yaparak “bu süreç sona erinceye kadar makul bir uygulama olduğu’nu açıklasa da kanunla verilen 
bir yetki olmamasından dolayı bu faaliyet esasında madde 28 kapsamında 
değerlendirilemeyecektir.   

• Son olarak 28.maddeye göre, gerçekleştirilen faaliyet yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmelidir. Mevcut durumda faaliyetlerin 
salgının yayılmasını önlemek ve kişileri hastalıktan korumak için gerçekleştirildiği sabittir. 

Her ne kadar yukarıda açıkladığımız şartları sağlayan veri işleme faaliyetleri istisna kapsamında olsa 
da yetkili kişi ve kurumlar özel hayatın gizliliği ve kişisel verilere ölçüsüz müdahalede bulunmamalı; 
edindiği verileri elde etme amacına uygun şekilde kullanmalıdır. 

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. 
 
Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimiz iseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.  

 
 

https://www.facebook.com/CottGroup
https://twitter.com/cottgroup
https://www.linkedin.com/company/cottgroup
https://www.instagram.com/cottgroupsocial
https://www.cottgroup.com/tr/cottgroup-sirketleri

