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AYIN KARAR ÖZETLERİ 

 

Karara konu olayda, şikayetçinin WhatsApp yazışmalarının çalıştığı şirketin sahibi tarafından 
hukuka aykırı olarak elde edildiği ve üçüncü kişilere aktarması iddiası söz konusudur.   

Kurumun yaptığı inceleme neticesinde, şikayet edilenin, WhatsApp grubunun üyelerinden biri 
olan çalışanın iş yerindeki bilgisayarı üzerinden ekran görüntülerini kaydetmesi şeklinde 
gerçekleşen olayın, Türk Ceza Kanununun 136.maddesi kapsamında değerlendirileceği; 6698 sayılı 
Kanunun 15.maddesinde düzenlenen resen inceleme hükmü gereği Kurum tarafından Savcılığa 
suç duyurusunda bulunulduğu ve sürecin devam ettiği; bu kapsamda ilgili başvurunun 6698 sayılı 
Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar verilmiştir. 

Çalışanın WhatsApp Mesajlarının Hukuka Aykırı Olarak Elde 
Edilmesi Hakkında Kurul Kararı  

Karar No: 2019/138 Karar Tarihi: 16.05.2019 
Konu Özeti: Bir şirket sahibinin, çalışanının WhatsApp yazışmalarını hukuka aykırı olarak elde 
etmesi hakkında karar 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hizmet Şartı Olması ve 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Usulüne Uygun Yerine 
Getirilmemesi Hakkında Karar  

Karar No: 2019/206 Karar Tarihi: 08.07.2019  
Konu Özeti: Veri sorumlusunun, web sitesinde kişisel verilerin işlenmesini hizmet şartı olarak 
talep ettiği ve aydınlatma yükümlülüğün usulüne uygun yerine getirmediği iddiaları hakkında 
karar 

Kuruma intikal eden ihbar sonucunda Kurumun resen inceleme başlattığı olayda; veri 
sorumlusunun hizmet sunduğu internet sitesinde, ana sayfaya geçiş için e-posta adresinin zorunlu 
olarak girilmesi gereken bir alanın olduğu ve internet sitesinde yer alan aydınlatma metnindeki 
hukuki sebeplerin açıkça ortaya konmadığı iddia edilmiştir.  

Kurul tarafından yapılan;  
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• Hizmetlerin açık rıza şartına dayandırıldığı iddiasının incelenmesi neticesinde; incelemeye konu 
internet sitesinde kullanıcılara doğrudan bir mal veya hizmet sunulmaması ve yalnızca çeşitli ürün 
hizmetlerin satın alınmasını sağlayan aracı bir firma olmasından ve üye olmayan kişilerin ürün ve 
hizmetleri satın alma imkanının ortadan kaldırılmaması sebepleriyle ürün ve hizmetlerin 
sunulmasının açık rıza şartına dayandırılmamasının tespiti ile 6698 sayılı Kanun kapsamında 
yapılacak bir işlem bulunmadığına;   

• İnternet sitesinde yer alan aydınlatma metni incelemesi neticesinde; metinde yer alan bazı 
ifadelerin, kişisel veri işleme faaliyetinin asıl olarak ve yalnızca ilgili kişilerin açık rızalarına 
dayanılarak geçekleştirildiği izlenimine neden olunduğu tespitinde bulunulmuş ve kişisel veri 
işlemenin diğer veri işleme şartlarından biri varsa açık rıza şartına dayandırılmasının aldatıcı ve 
hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olacağı vurgulanmıştır. Buradan hareketle, internet 
sitesindeki metnin, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğe uygun düzenlenmesi ile açık rızanın alınması ve aydınlatmanın yapılması 
işlemlerinin ayrı ayrı yapılması konusunda şirketin talimatlandırılmasına karar verilmiştir.   

Eşi vefat eden kişi, Kuruma yaptığı başvuruda, yasal mirasçısı olduğu eşinin sağlık bilgilerini tedavi 
gördüğü klinikten önce taahhütlü posta yoluyla daha sonra e-posta yoluyla talep ettiğini ancak 
kliniğin e-postaya verdiği cevapta, resmi olmayan yollarla verilerin kendisi ile paylaşılamayacağını 
ilettiklerini ifade etmiş ve Kurumdan söz konusu verilere erişim talebinde bulunmuştur. 

Konuya ilişkin Kurumun yaptığı inceleme neticesinde; 

• Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen kişiliğin ölümle sona erdiğine ilişkin hükme;  

• 6698 sayılı Kanunda ilgili kişinin kişisel verileri işlenen gerçek kişi olarak tanımlanması;  

• 6698 sayılı Kanunun 11.maddesine göre ilgili kişinin kendisi ile ilgili kişisel veriler hakkında bilgi 
talep edebileceği hususlarına değinilerek; 6698 sayılı Kanun kapsamında yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verilmiştir.   

 

Ölü Kişilerin Verilerine Yakınlarının Erişim Talebi Hakkında 

Kurul Kararı  

Karar No: 2019/273 Karar Tarihi: 18.09.2020  
Konu Özeti: Ölü kişilerin verilerine yakınlarının erişim talebi hakkında 
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Karara konu olayda, veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye reklam mesajı gönderilmiş, ilgili kişi 
verilerinin açık rızası olmaksızın işlenmesi sebebine dayanarak veri sorumlusuna başvurmuş ancak 
veri sorumlusunun verdiği cevabı yeterli bulmadığından Kuruma şikâyette bulunmuştur.   

Kurum somut olayı bilgi ve belgelerle değerlendirerek;   

• 6698 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce hukuka uygun olarak alınan açık rızaların bir yıl içinde 
aksine bir irade beyanı bulunmaması halinde Kanuna uygun kabul edileceği,   

• Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğünden önce hizmet 
sağlayıcı ve alıcı arasındaki doğrudan mal ve hizmet teminine yönelik alınan e-posta adreslerinden 
oluşan veri tabanlarının onaylı kabul edildiği,   

• Karara konu olayda, veri sorumlusu ile ilgili kişi arasında mal ve hizmet teminine ilişkin bir ilişki 
olduğu ve ilgili kişinin kendisi ile iletişime geçildiğini kabul ettiği,   

• Veri sorumlusunun şikâyete ilişkin savunmasında kanıt niteliğindeki bilgi ve belgeleri sunduğuna 
değinilerek;   

• Şikâyete ilişkin 6698 sayılı Kanun kapsamında yapılacak bir işlem olmadığına karar verilmiştir. 

Karara konu olayda, ilgili kişi, abonesi olduğu telekomünikasyon firması tarafından kendisine isim 
benzerliği bulunan bir kişinin daha faturalarının gönderildiği ve konuyla ilgili firmaya e-posta 
göndermesine rağmen hatanın düzeltilmemesi sebebiyle Kuruma şikâyette bulunmuştur.   

Kurumun veri sorumlusundan istediği savunma neticesinde veri sorumlusu;   

• BTK Tüketici Hakları Yönetmeliği uyarınca faturasını e-posta ile almak isteyen kişilere 
faturalarının kendilerinin beyan ettiği e-posta adreslerine iletildiği,   

 

Veri Sorumlusu Tarafından İlgili Kişiye Reklam Amaçlı 

Gönderilen Kısa Mesajlar Hakkında Verilen Karar 

Karar No: 2019/297 Karar Tarihi: 01.10.2019  
Konu Özeti: Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye gönderilen reklam amaçlı SMS’ler hakkında 

Ad-Soyad Benzerliği Sebebiyle İlgili Kişi Verilerinin Başka Bir 
Kişiye İletilmesi Hakkında Karar  

Karar No: 2019/333 Karar Tarihi: 07.11.2019  
Konu Özeti: Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu tarafından 
şikayetçiye, ad ve soyadı benzerliği olan başka bir abonesinin fatura bilgilerinin e-posta yoluyla 
iletilmesi hakkında Kurul Kararı.   
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• Şikayetçi ile aynı isme sahip abonenin beyan ettiği e-posta adresleri incelediğinde her iki kişinin 
de aynı e-posta adresini beyan ettiği   

• Faturaların şirketin fatura gönderme yükümlülüğünü yerine getirmek üzere e-posta adresine 
iletilmesi ile mevzuata uygun işlem yapıldığı,   

• Bununla birlikte, şikayetçi ile aynı isme sahip kişiye durumun çözüme kavuşturulması için 
ulaşılmaya çalışıldığı ve daha sonra yanlış olan e-posta adresinin sistemden kaldırılarak şikayetçiye 
e-posta gitmesinin engellendiği,   

• Şikayetçinin başvurusunu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun 
olarak gerçekleştirmemesi sebebiyle kimlik tespiti yapılamadığı, bu sebeple başvuruya dönüş 
yapılmadığını Kuruma iletmiştir.   

Konuyla ilgili Kurum tarafından yapılan inceleme ile;  

• Her iki müşteri ile yapılan abonelik sözleşmelerinin incelenmesi sonucunda sözleşmelerdeki e-
posta adreslerinin aynı olduğunun tespit edildiği,  

• Müşterinin abonelik kaydı yapılırken sistemde var olan bir e-posta adresinin tekrar sisteme 
tekrar girilmesini engelleyecek bir mekanizmanın bulunmamasının teknik tedbirsizlik olduğu,   

• Veri sorumlusunun kimlik teyidi yapılamadığı savunmasının kişinin verilerinin hali hazırda 
sistemde kayıtlı olması sebebiyle yerinde olmadığı ve ilgili kişiye başvuru koşulları hatırlatılarak 
kimlik teyidinin yapılmasının mümkün olduğu,   

• Bu sebeple başvurunun Tebliğ’e uygun olmadığı savunmasının hukuka uygunluk ve dürüstlük 
kuralı ile bağdaşmayacağı hususlarından hareketle;   

• Veri sorumlusu telekomünikasyon firmasına 50.000 TL idari para cezası verilmesine,  

• Bununla birlikte Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uyum konusunda 
özen gösterilmesi ve veri güvenliğine ilişkin tüm idari ve teknik tedbirlerin alınması konusunda veri 
sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir.   

 

 
 
 
 
 
 

KVKK UYUM SÜREÇLERİNİZ İÇİN PROFESYONEL YAKLAŞIM 



 

 6 www.cottgroup.com ask@cottgroup.com T: +90 212 244 92 22 www.verisistem.com 30 Nisan 2020 

NİSAN BÜLTENİ 
SAYI:2020-04 

   

Dergi Aboneliği İçin Çağrı Merkezine Verilen Bilgilerin Bir 

Gıda Şirketi Tarafından Reklam Amacıyla Kullanılması 
Hakkında Kurul Kararı   

Karar No: 2020/34 Karar Tarihi: 16.01.2020  
Konu Özeti: İlgili kişinin dergi aboneliği işlemleri ile ilgili bir çağrı merkezine vermiş olduğu 
telefon numarasının anılan çağrı merkezi tarafından bir gıda şirketinin reklamının yapılması 
amacıyla aranması hakkında 

Şikâyete konu olayda, ilgili kişi bir gıda şirketi tarafından arandığını, şirketin internet sitesinde 
bulunan iletişim bölümünden kendilerine ulaşmaya çalıştığını ancak ulaşamaması sebebiyle 
firmaya yazılı olarak başvuruda bulunduğunu; bunun üzerine çağrı merkezi tarafından gelen cevap 
yazısını Kuruma ileterek verilerinin amacı dışında kullanıldığı hususunda şikâyette bulunmuştur.   

Söz konusu cevabi yazıda çağrı merkezi yetkilisi;   

• Bir spor kulübünün verdiği yetki ile dergi abonesi kişilerin işlemlerini yürütmek üzere faaliyet 
gösterdiklerini;   

• İlgili kişinin spor dergisi abonesi olması sebebiyle bilgilerinin çağrı merkezi kayıtlarında yer aldığı; 
veri sorumlusunun kullanmakta olduğu sistem sebebiyle hata sonucu ilgili kişinin arandığı ve 
yapılan yanlışlık sonrasında verilerin geri döndürülemez şekilde yok edildiği bilgisini ilgili kişiye 
iletmiştir.  

Konuya ilişkin Kurum tarafından yapılan inceleme neticesinde, kişisel verilerin işlenmesinde 
uyulacak genel ilkelere dikkat çekilerek; Kanunun kişisel verilerin işlenme şartları, imhası ve 
süreçlerin uyumlaştırılmasına ilişkin maddelerine atıfta bulunularak her ne kadar veri sorumlusu 
tarafından ilgili kişinin telefon numarasının silindiği ve hata sonucu kişinin aranmış olduğu beyan 
edilse de, silme işleminin gereği gibi yapılmadığı gerekçesi ile veri sorumlusu hakkında 18.000 TL 
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesi Sebebiyle İlgili 

Kişinin Tazminat Talebinin Banka Tarafından 
Karşılanmaması   

Karar No: 2020/41 Karar Tarihi: 16.01.2020  

Konu Özeti: İlgili kişinin kişisel verilerinin hukuka aykırı işlendiği iddiası kapsamında veri 
sorumlusu Bankadan talep ettiği tazminat talebinin karşılanmaması hakkında 

Karara konu olayda, banka, kredi borcunu ödemeyen ilgili kişinin iş yerini arayarak kişinin aile 
bilgilerini sorgulamış ve kişinin ödeme yapıp yapmayacağını iş yeri sekreterine birden fazla kez 
sormuştur. Bunun üzerine ilgili kişi bankadan 100.000 TL manevi tazminat talebinde bulunmuş 
ancak banka bu talebe karşılık vermemiştir. Bunun üzerine ilgili kişi Kanunun 11.maddesine 
dayanarak Kuruma başvuruda bulunmuştur.   
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Konuya ilişkin Kurum tarafından yapılan inceleme neticesinde; Kanunun 11.maddesi kapsamında 
ilgili kişinin zarara uğraması halinde zararın tazmin edilmesini talep etme hakkı bulunsa bile 
manevi tazminat taleplerinin bu kapsama girmediği, Kanunun 14.maddesinde yer alan “Kişilik 
hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.” Hükmüne göre ilgili kişinin 
talebini genel mahkemeler huzurunda kullanması gerektiği belirtilerek 6698 sayılı Kanun 
kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir. 

Karara konu olayda, İlgili kişi, verilerinin babası ile paylaşılması sebebiyle manevi zararının 
giderilmesi için bankaya başvuruda bulunmuş; veri sorumlusu banka 30 gün içinde talebe yönelik 
bir cevap vermediği için Kuruma başvurmuştur.   

Konuya ilişkin banka tarafından Kuruma iletilen savunma yazısında;   

• İlgili şubenin istihbarat sorgulaması sonucunda banka müşterisi baba ile aynı konutta ikamet 
eden ilgili kişinin, Bankacılık mevzuatına göre risk grubunda yer aldığı ve banka müşterisi babaya 
kredi başvurusunun niçin kabul edilmediği yönünde zorunlu olarak şifahen bilgi verildiği,   

• Söz konusu veri işleme faaliyetinin, 6698 sayılı Kanunda yer alan “kanunlarda açıkça 
öngörülmesi” şartına bağlı olarak gerçekleştirildiği,   

• Bankanın internet sitesinde yer alan aydınlatma metni ile risk grubuna giren kişilerin banka 
müşterisi olmasalar dahi verilerinin işlenebileceğine dair bilgilendirildikleri,   

• Dolayısıyla banka müşterisi babaya, ilgili kişinin kredi ödemelerinde aksama yaşandığı bilgisinin 
detay içermeyecek şekilde verilmesinin 6698 sayılı Kanuna aykırı olmadığı ifade edilmiştir.   

Yapılan inceleme neticesinde Kurul,   

• Risk grubu içerisinde yer alan kişilerin verilerinin, bankacılık faaliyetleri kapsamında kendi 
nezdinde kullanmak ve risk merkezine aktarmak amacıyla kullanılmasının, Kanunun 
5.maddesindeki şartlardan hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi kapsamında olduğu;  

• Kanunun 12.maddesinde veri sorumlusu ve veri işleyenlerin, kişisel verileri Kanun hükümlerine 
aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağının hüküm 
altına alındığı,  

• Bankanın ilgili kişiye ait bilgileri müşterisi ile paylaşmasının Bankacılık Kanununun 
76.maddesinde düzenlenen hizmete ilişkin bilgiyi müşterilere bildirme yükümlülüğü yerine 
getirme kapsamında değerlendirilemeyeceği,   

İlgili Kişi Verilerinin Rızası Dışında Banka Tarafından Üçüncü 
Kişi ile Paylaşılması  

Karar No: 2020/43  Karar Tarihi: 16.01.2020  
Konu Özeti: İlgili kişiye ait verilerin bir banka tarafından rızası olmaksızın babası ile 

paylaşılması karşısında Bankadan tazminat talep etmesi hakkında 
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• Aynı Kanunda banka ve müşterilere ait sırları açıklayan kişiler hakkında cezai yaptırım 
uygulanacağı; bu suçların tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde Türk Ceza 
Kanunu’nun tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı düzenlemesinin yer aldığı;   

• Söz konusu verilerin üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda Türk Ceza Kanunu’nun 
136.maddesinin ve 239.maddesi kapsamında müşteri sırrının ifşasının söz konusu olacağı 
hususlarına dikkat çekerek;  

• İlgili kişinin manevi tazminat talep etme hakkını genel mahkemeler huzurunda kullanması 
gerektiğine, Kurul tarafından bu hususta yapılacak bir işlem olmadığına;   

• Söz konusu faaliyetin Kanunun 12.maddesinin ihlali olduğu ve veri sorumlusu nezdinde söz 
konusu ihlale neden olanlar hakkında 6698 sayılı Kanun kapsamında işlem tesis edilmesine,   

• İlgili kişinin borç bilgilerinin rızası dışında üçüncü kişilerle paylaşılmasının Bankacılık Kanunu ve 
Türk Ceza Kanununa da aykırılık teşkil ettiğinden bu kanunlar kapsamında işlem tesis edilmesi 
üzere konunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna intikal ettirilmesine karar 
vermiştir.   

Kuruma yapılan ihbarda, sigorta acentesinin müşterilerine ait verileri, sosyal medya hesaplarında 
reklam amacıyla paylaştığı ve konuyla ilgili müşterilerin izninin olmadığı belirtilmiş; ihbar 
dilekçesine ek olarak kanıt dokümanları sunulmuştur.   

Sigorta acentesinin bu hususta Kuruma ilettiği savunma yazısında;   

• Müşterilere ait kişisel verilerin sosyal medya hesabında paylaşılırken maskelenmeye çalışıldığı 
ancak bazı paylaşımlarda dikkatsizlik veya acele ile maskelemenin gözden kaçırıldığı;   

• Kurumun ilettiği yazı sonrasında bu paylaşımların sosyal medya hesaplarından silindiği   

• Kimlik numaraları içeren paylaşımların hiçbir zaman yapılmadığı,   

• Konuya ilişkin eksikliğin bilgisizlikten kaynaklandığı ve gerekli düzeltmelerin yapılacağı ifade 
edilmiştir.  

Konuyla ilgili yapılan inceleme neticesinde Kurul,   

• Veri sorumlusu sigorta acentesinin sosyal medya paylaşımlarında müşterilerin adı, soyadı, 
maskelenmiş diğer kimlik bilgileri, plaka numaraları, araç renk ve modeli ve finansal bilgilerin yer 
aldığı,   

• İlgili paylaşımların şahsi sosyal medya hesaplarından ve sigorta acentesinin sosyal medya 
hesaplarından yapıldığı,  

Bir Sigorta Acentesinin İlgili Kişi Verilerini Reklam Amacıyla 
Sosyal Medya Hesaplarında Paylaşması Hakkında Karar  

Karar No: 2020/58  Karar Tarihi: 27.01.2020  

Konu Özeti: Bir Sigorta Acentesinin müşterilerine ait kişisel verileri herkese açık sosyal medya 
platformlarında müşterilerinden habersiz olarak ve reklam amacıyla paylaşması hakkında 
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Ulaşım Hizmeti Sunan Şirketin Mobil Uygulama Kapsamında 
İşlediği Kişisel Veriler Hakkında Verilen Karar  

Karar No: 2020/65 Karar Tarihi: 27.01.2020  

Konu Özeti: Bir mobil uygulama kapsamında işlenen kişisel veriler hakkında Kuruma yapılan 
başvuru 

• Veri sorumlusunun kişisel verileri ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın paylaştığı ve kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin yükümlülüklere riayet etmediği tespiti ile   

• Veri sorumlusu hakkında 22.500 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

 

Karara konu olayda, ulaşım hizmeti sunan firmanda hizmet veren şoförlerin mobil uygulama 
üzerinden yolculukları puanlamakta ancak ilgili kişiler bu puanlara erişmemektedir. Ayrıca şirketin 
mobil uygulama üzerinden sunduğu aydınlatma metninde bu husus yer almamaktadır. Konuya 
ilişkin ilgili kişinin veri sorumlusuna yaptığı başvuruya herhangi bir cevap verilmemesi sebebiyle 
ilgili kişi Kuruma şikâyette bulunmuştur. Bunun üzerine veri sorumlusu, kullanıcıya ait verilerin 
yalnızca iyelik sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla ilgili olduğu, ilgili kişinin veri sorumlusuna ilettiği 
talebe süresi içinde olmasa da sonrasında yazılı dönüş yapıldığı ifade edilmiştir.   

Konuyla ilgili yapılan inceleme neticesinde Kurul;   

• Veri sorumlusunun ilgili kişi taleplerini zamanında, tam ve eksiksiz olarak cevaplaması hususunda 
talimatlandırılmasına;   

• Ayrıca ilgili kişilerin puanlanmasının, sözleşmenin kurulması veya ifa edilmesi ile doğrudan ilişkili 
olup olmadığının değerlendirilmesi sonucunda, bu faaliyetin sözleşmenin ifası için kurucu öge 
olmadığı ve Kanunun 5.maddesinde yer alan veri işleme şartlarından birine dayanmadığı gerekçesi 
ile şirkete 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına;   

• İlgili kişinin puanlanma ile ilgili aydınlatma metninde bir bilgilendirmenin yer almadığı iddiasına 
ilişkin incelemede, Kullanım Koşulları ve aydınlatma metindeki veri işleme amaçları ve işlenen 
kişisel veriler arasında bu hususun yer almadığı; bu kapsamda aydınlatma yükümlülüğünü yerine 
getirmemiş olması sebebiyle veri sorumlusuna 10.000 TL idari para cezası uygulanmasına;   

• Puanlama faaliyetine devam edilebilmesi için veri sorumlusunun, aydınlatma metninin 
güncellenmesi ve sayılan hususların tamamlandığına ilişkin belge ve kayıtları 30 gün içinde Kurula 
sunması konularında talimatlandırılmasına karar vermiştir. 
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İlgili kişiye rızası dışında reklam mesajı atan veri sorumlusunun Kurul’a ilettiği savunmasında;    

• Kayıtlarda yalnızca ad, soyad ve cep telefonu numarası tutulduğu,   

• Verilerin yalnızca reklam, kampanya ve tanıtım amacıyla kişi ile iletişime geçilmek amacıyla 
işlendiği,   

• Verilerin internet üzerinden herkese açık bir kaynaktan elde edildiği ancak bu kaynaklara şu anda 
ulaşılamadığı ve linklerin aktif olmadığı,   

• İlgili kişinin başvurusu neticesinde verilerinin sistemden derhal silindiği ve kendisi ile iletişime 
geçilmediği yer almaktadır.   

Yapılan inceleme neticesinde Kurul;   

• Veri sorumlusunun yaptığı savunma ile kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası ile değil herkese 
açık bir kaynak vasıtasıyla elde edildiğini,   

• Kanunun 5.maddesinin 2.fıkrasında yer alan alenileştirme ilkesi gereği veri işlerken ilgili kişinin 
alenileştirme iradesinin ne olduğuna bakmak gerektiği, zira bir verinin herkesin görebileceği bir 
yerde olmasının, bu verinin alenileştirme amacı dışında kullanılmasını hukuka uygun kılmayacağı,   

• Somut olayda ilgili kişinin açık rızası alınmaksızın verinin işlendiği ve 5.maddede bulunan diğer 
şartların bulunmadığı gerekçesi ile veri sorumlusuna 50.000 TL idari para cezası verilmesine karar 
vermiştir. 

İlgili Kişiye Rızası Dışında Reklam Mesajı Gönderilmesine 

İlişkin Gayrimenkul Şirketi Hakkında Verilen Karar 

Karar No: 2020/67 Karar Tarihi: 27.01.2020  
Konu Özeti: İlgili kişiye rızası bulunmamasına rağmen bir gayrimenkul şirketi tarafından SMS 
aracılığıyla gönderilen reklam ve bildirimler hakkında 

ZAMANINIZ DARALIYOR! 
VERBİS KAYDINIZI TAMAMLADINIZ MI? 

Bilgi için tıklayınız 

https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
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Karara konu olayda ilgili kişi aynı veri sorumlusu ile ilgili iki kez şikâyette bulunmuştur.   

İlgili kişinin ilk başvurusunda, veri sorumlusunun internet sitesindeki üyelik bilgilerinden e-posta 
adresinin güncellenmesini talep etmiş, veri sorumlusu ise güncelleme yapılamayacağını, ilgili 
kişinin güncel e-posta adresi ile yeni üyelik başvurusunda bulunması gerektiğini iletmiştir. İlgili 
kişinin konuyla ilgili Kurula yaptığı başvuru neticesinde; veri sorumlusu şirket, Kurula, ilgili kişinin 
başvurusunu tebliğde yer alan usulde yapmadığı savunmasında bulunmuştur.   

Bunun sonucunda Kurul 2019/48 sayılı kararla:   

• Mevzuata uygun yapılmayan başvuru neticesinde ilgili kişinin kimliğinin tespit edilememesi 
sebebiyle veri sorumlusunun eylemi karşısında yapılacak bir işlem bulunmadığını;   

• Bununla birlikte, şirketin verdiği cevapta üyelik e-postası üzerinde değişiklik yapılamadığını 
gerekçe gösterdiği yani ilgili kişinin talebinin kimlik tespiti yapamaması sebebiyle 
reddedilmediğine dikkat çekilerek şirketin ilgili kişi tarafından yapılan başvuruyu dürüstlük kuralına 
uygun olarak sonuçlandırmak üzere her türlü idari ve teknik tedbiri alması konusunda 
talimatlandırıldığı ilgili kişiye ve veri sorumlusuna tebliğ edilmiştir.   

İlgili kişinin aynı veri sorumlusu hakkındaki ikinci şikayetinde ise veri sorumlusuna KEP adresi 
üzerinden daha önceki talebini tekrar ilettiğini ancak e-postanın gönderildiği gün okunmasına 
rağmen veri sorumlusu tarafından 30 gün içinde ilgili kişiye yanıt vermediği Kurula iletilmiştir.   

Veri sorumlusu savunmasında kısaca yoğunluk sebebi ile başvurunun gözden kaçtığı, ancak fark 
edildiğinde ilgili kişinin talebi doğrultusunda e-posta adresinin güncellendiği ve ilgili kişiye 
bildirildiğini Kurula iletmiştir.  

Konunun incelenmesi neticesinde Kurul tarafından;   

• Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile ilgili kişiye başvurusuna cevap 
verilmemesi ya da cevabın yetersiz olması halinde Kurula başvurma hakkı tanınmışsa da yalnızca 
başvuruya cevap verilmemesine ilişkin Kanunda bir idari yaptırım düzenlenmemiştir.   

• Ancak, somut olayda şikâyet, ilgili kişinin veri sorumlusu hakkında Kurula yaptığı ikinci şikayettir 
ve 2019/48 sayılı ilk kararında Kurul, veri sorumlusunu ilgili kişiler tarafından yapılan başvuruları, 
etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere her türlü idari ve teknik 
tedbiri alması konusunda talimatlandırmıştır.   

• İkinci şikâyet ile birlikte sunulan e-postanın aynı gün okunduğuna ilişkin delil ve veri 
sorumlusunun savunması dikkate alındığında, veri sorumlusunun ilgili kişi başvurusunu etkin, 
hukuka ve dürüstlük kuralına uygun şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri 
almadığı; yani Kanunun 15.maddesinde düzenlenen Kurul kararına aykırı davranması gerekçesi ile 
veri sorumlusu hakkında 50.000 TL idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. 

Kurul Kararlarına Uymaması Sebebiyle Uçak Bileti Satış 
Firması Hakkında Verilen Karar 

Karar No: 2020/86 Karar Tarihi: 06.02.2020  
Konu Özeti: Bir uçak bileti satış firması olan veri sorumlusu hakkında Kurul Kararlarına uymama 
gerekçesi sebebiyle verilen karar 
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Karara konu olayda, ilgili kişinin başvurusu olmamasına rağmen bir banka şubesinde 2016 yılında 
adına bir hesap açıldığı ve banka nezdinde anne kızlık soyadı da dahil birçok bilginin tutulduğu 
hakkında Kuruma bulunduğu şikâyet sonucunda;  

Veri sorumlusu banka, potansiyel müşteri kazanımı amacıyla üçüncü kişilerden elde ettiği bilgiler 
ile ilgili kişi için bir müşteri numarası oluşturduğunu ancak hizmet sözleşmesi imzalanmadığından 
hesabın aktif hale getirilmediğini beyan etmiştir.  

Bunun sonucunda Kurul, her ne kadar müşteri numarasının oluşturulduğu Ocak 2016 tarihinde 
6698 sayılı Kanun yürürlükte olmasa da Bankanın 2018 yılında verdiği cevapla ilgili kişiye ait 
bilgilerin hala banka nezdinde saklandığını tespit etmiş ve bunun Kanunun 5.maddesindeki 
şartlardan biri olmaksızın gerçekleştirilen bir veri işleme faaliyeti olması; ayrıca bu veri işleme 
faaliyetinin kişisel verilerin imhasına ilişkin Kanunun 4.maddesinde yer alan genel ilkeye aykırı 
olması sebebiyle banka hakkında 210.000 TL idari para cezası verilmesine karar vermiştir. 

Potansiyel Müşteri Kazanımı Amacıyla Kişisel Verileri Hukuka 

Aykırı Olarak İşleyen Banka Hakkında Karar 

Karar No: 2020/103 Karar Tarihi: 06.02.2020  
Konu Özeti: Bir Bankanın potansiyel müşteri kazanımı amacıyla ilgili kişinin kişisel verilerini 
hukuka aykırı şekilde işleyerek hesap açmasına ilişkin olarak Kurula yapılan başvuru hakkında 
Kurul Kararı 



 

 13 www.cottgroup.com ask@cottgroup.com T: +90 212 244 92 22 www.verisistem.com 30 Nisan 2020 

NİSAN BÜLTENİ 
SAYI:2020-04 

   

 

NİSAN BÜLTENİ 
SAYI:2020 - 04 

HABERLER 

Polonya Veri Koruma Otoritesi, Denetim Yapılacağı Tarihte 

Adreste Bulunamayan Şirkete Para Cezası Verdi 

Karara konu olayda, tele-pazarlama faaliyeti yürüten firmayla ilgili tasfiye incelemesi yürütülürken 
elde edilen bulgular sebebiyle Polonya Veri Koruma Otoritesi kişisel verilerin korunmasına ilişkin 
bir inceleme yapılması gerektiğine karar vermiştir. Denetimin gerçekleştirilmesi için şirkete 
bildirilen tarihte, adreste kimse bulunamamış; daha sonra avukatına ulaşılan şirket, avukatı 
aracılığıyla denetim yapılamayacağını bildirmiştir. Bunun üzerine Veri Koruma Otoritesi, şirketin, 
denetimin yapılması için iş birliği yapmak istemediği; yükümlülüklere uymadığı ve kasıtlı olarak 
denetim makamı tarafından denetime tabi olmaktan kaçındığı tespitleri ile GDPR ve Polonya veri 
koruma mevzuatını ihlal eden şirket hakkında 20.000 PLN idari para cezasına hükmetmiş ve şirket 
yetkilisi hakkında Savcılığa şikâyette bulunmuştur. 

Covid-19 sebebi ile uygulanan uzaktan çalışma modelinde de yaygın şekilde kullanılan uzaktan 
eğitim platformlarında, öğrencilerin ad ve soyadları gibi kişisel verileri ile ses ve görüntü gibi 
biyometrik veri kapsamında değerlendirilebilecek bazı özel nitelikli kişisel verilerinin işlendiğinin 
görüldüğüne ve kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. 
maddesindeki kişisel verilerin işlenme şartları ve/veya 6. maddesindeki biyometrik verilerin dâhil 
olduğu özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak işlenmesi gerektiğine 
değinilmiştir.   

Ayrıca uzaktan eğitim amacıyla kullanılan yazılımların birçoğunun bulut hizmet sağlayıcılar 
aracılığıyla hizmet verdiği ve bu yazılımlara ait veri merkezlerinin çoğunlukla yurt dışında 
olduğunun gözlemlendiği, veri merkezleri yurtdışında olan platformların kullanılması durumunda 
yurtdışına veri aktarımı söz konusu olacağından, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9’uncu 
maddesinde belirtilen şartlara uygun olmayan aktarımların Kanunun ihlali anlamına 
gelebileceğinin unutulmaması gerektiği iletilmiştir.   

KVK Kurumu’nun Uzaktan Eğitim Platformları Hakkındaki 

Kamuoyu Duyurusu   
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Bu bağlamda, uzaktan eğitim hizmeti amacıyla kullanılan bu platformların gerekli veri güvenlik 
tedbirlerini alıp almadıkları ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından hazırlanan “Kişisel Veri 
Güvenliği Rehberi (İdari ve Teknik Tedbirler) ile Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 
tarihli ve 2018/10 sayılı “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması 
Gereken Yeterli Önlemler" kararının göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmiştir. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketlerinin 
gözlemlenmesini amaçlayan "Pandemi İzolasyon Takip Projesi" duyurulmuş; duyuruda, proje 
amacının salgının yayılmasını önleyici analizlerin yapılması olduğu belirtilmiştir.  

Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş 
birliği ile gerçekleştirilecek projede kişilerin lokasyon bilgilerinin GSM operatörleri eliyle devlet 
kurumları tarafından izlenecek olmasının, kişisel veri güvenliğini ve özel hayatın gizliliğini ihlal 
edebileceği ihtimali ortaya çıkmıştır. 

Konuya ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurumu 09.04.2020 tarihinde bir duyuru yayınlayarak salgın 
hastalığın kamu güvenliğini ve kamu düzenini tehdit etmesi sebebiyle hastalığın yayılımını 
engellemek amacıyla lokasyon verisinin yetkili kurum ve kuruluşlarca işlenmesinin, KVKK’nın 28. 
maddesi uyarınca istisna kapsamında değerlendirileceği; yani bu faaliyet için Kanunun 
uygulanmayacağını açıklamıştır.  

Diğer bir ifade ile söz konusu işlemin ne şekilde yürütüleceği henüz belli olmamakla birlikte, 
hastalığı taşıyan veya taşıma ihtimali olanlarla temasa geçen kişilerin konum bilgilerinin bir mobil 
uygulama veya şebeke verileri üzerinden izolasyonun etkin sağlanması, hastalığın yayılma 
haritasının çıkarılması veya kalabalık yerlerin tespiti gibi analiz çalışmalarının yapılması belirli ve 
meşru amaçlarla işlenmesinin önünde kişisel verilerin korunması mevzuatı başta olmak üzere 
hukuken bir engel bulunmamaktadır.  

Bununla birlikte her ne kadar söz konusu uygulama KVKK’nın istisna hükmüne tabi olsa da 
Anayasanın 20. maddesinin 3. fıkrası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8.maddesi göz önünde 
bulundurulduğunda kamu kurumlarının yetkisinin bu anlamda sınırsız olmadığı; ölçülülük ilkesine 
riayet etmeleri ve veri güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almaları gerektiği açıktır.  

Kurum da bu konuya ilişkin olarak, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla 
başvurulan yöntemlerde veri güvenliğinin gözetilmesi gerektiğine değinerek; kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alması 
gerektiğini açıklamıştır. Ayrıca Kurum bu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan 
kalkması halinde söz konusu kişisel verilerin imha edilmesi gerektiğini de açıkça belirtmiştir. 

KVK Kurumu’nun Covid-19 ile Mücadelede Konum Verisinin 
İşlenmesi ve Kişilerin Hareketliliklerinin İzlenmesi 

Hakkındaki Kamuoyu Duyurusu 
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Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9.maddesi ile yurt dışına veri 
aktarımının usul ve esasları belirlenmiştir. Ancak söz konusu düzenleme, çok uluslu grup şirketleri 
için yeterli değildir ve uygulamada bazı zorluklar doğurmaktadır. Bu sebeple Kurum 10.04.2020 
tarihinde, Avrupa Birliği ülkelerinin uzun yıllardır tabi olduğu Binding Corporate Rules (BCR, 
Bağlayıcı Şirket Kuralları) müessesine paralel bir uygulamanın Türkiye’de uygulanacağını duyurmuş 
ve Veri Sorumluları İçin Bağlayıcı Şirket Kuralları Başvuru Formu ile Veri Sorumluları İçin Bağlayıcı 
Şirket Kurallarında Bulunması Gereken Temel Hususlara İlişkin Yardımcı Doküman’ı yayımlamıştır.   

Konuyla ile ilgili detaylara web sitemizde yayımlanan makalemizden ulaşabilirsiniz. 
  

Bağlayıcı Şirket Kuralları 

Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması Bakımından Dikkat 
Edilmesi Gerekenler 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 23 Nisan 2020 tarihinde “Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması 
Bakımından Dikkat Edilmesi Gerekenler” hakkında bir duyuru yayınlamıştır.    

Yayınlanan duyuruda teknolojinin sürekli gelişmesi ve yaygın şekilde kullanılmasının birçok 
faydasının yanında birtakım riskleri de beraberinde getirdiği, bu risklerin başında da çocukların 
karşılaşabileceği taciz, siber zorbalık, uygunsuz materyallere erişim ve doğrudan pazarlamanın 
muhtemel olumsuz etkileri gibi mağduriyetler bulunduğu belirtilmiştir.    

Çocuklar arasında yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlığı, çocuğun algı düzeyi ve yaşı itibariyle 
kişisel verilerini paylaşmasının sonuçlarını öngörememesi, risklerin farkında olmaması, yasal 
haklarını ve bu hakların nasıl kullanılacağını bilmemesi ve aile gözetiminin dijital alanlarda zayıf 
olması gibi hususlar çocukları, çevrimiçi ortamdaki söz konusu risklere karşı savunmasız 
kılmaktadır.  

Duyuruda salgın hastalıkla mücadele sürecinde bir yandan sosyal mesafe ve izolasyon ile uzaktan 
eğitim gibi tedbirler uygulanırken, bir yandan da çocukların çevrimiçi ortamlarda geçirdiği 
sürelerde ciddi bir artış gözlemlendiği ve bu nedenle çocukların kişisel verilerinin korunması 
noktasında ebeveynlere her zamankinden daha fazla görev ve sorumluluk düştüğüne vurgu 
yapılmıştır.    

Ayrıca duyuru ile sunulan broşürlerde konu üç ana başlık halinde dikkate alınmıştır.   

https://www.cottgroup.com/tr/mevzuat/item/baglayici-sirket-kurallari
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ÜRÜN VE HİZMET GELİŞTİRENLER İÇİN GEREKLİLİKLER 

• Bir kişi ya da uygulama tarafından 

kendilerine ait bilgiler istenmesi 

durumunda önce bu konuda 

bilgilendirilmek zorunda oldukları,  

• Kişisel veriler paylaşılmadan önce 

sunulan bilgilendirici metinlerin 

okunması ve verilerinin akıbeti 

konusunda bilgi sahibi olmaları,  

• Kişisel verilerinin başkaları tarafından 

habersiz bir şekilde kullanıldığını fark 

etmeleri durumunda mutlaka bir 

büyüğe haber vermeleri, 

• Paylaşılan veriler zarar getirebileceği 

için paylaşmak istenen ve istenmeyen 

şeylerin dikkatli bir şekilde seçilmesi,  

• Sosyal medya veya uygulamalar 

aracılığı ile tanışılan kişilerle fotoğraf, 

video, adres, okul adı gibi bilgiler 

paylaşılmadan önce çok iyi 

düşünülmesi, 

• Yaşa uygun arama motorlarının 

kullanması, 

• Yetişkinlere yönelik sitelerin 

kullanılmaması,   

• Kullanılan internet tarayıcında arama 

ayarlarının düzenlenmesi ve internette 

aklına yatmadığı bir durum ile 

karşılaşıldığında güvenilen bir büyüğe 

haber verilmesi, 

• Çocuklarının kişisel veri, çevrimiçi mahremiyet, istenmeyen (spam) 
ve önemsiz (junk) elektronik postalar gibi konular hakkında 
bilgilendirilmesi ve bunun gündelik sohbetin bir parçası olmasının 
sağlanması,  
• Çocuklarının mahremiyetlerine saygı duyarak çevrimiçi aktivitelerine 
dâhil olmak için vakit ayırmaları ve onları çevrimiçi güvenlik hakkında 
bilgilendirmeleri,  
• Çevrimiçi ortamlarda yer alan tehlikelerin gerçek dünyadaki 
tehlikelerden farklı olmadığının bilincinde olunması,  
• Çocuklarına kişisel verilerinin istemediği kişiler tarafından 
kullanılmasını istemiyorlarsa çevrimiçi ortamlarda verilerini 
paylaşmamaları gerektiğinin açıklanması,  
• Çocuklarına, çevrimiçi ortamlardaki kişilerin gerçek kimlikleri 
hakkında yalan söylüyor olabileceklerinin açıklanması ve çocuklarının, 
yeni birisi ile tanışmaya/buluşmaya karar vermeden önce her zaman 
kendilerinden izin almak zorunda olduklarını bilmelerinin sağlanması,  
• Çocuklarına yönelik kişisel veri işleyen ürün ve hizmetlerin 
bilgilendirici metinlerinin okunması,  
• İnternet tarayıcı ayarlarının kontrol edilmesi,   
• İndirilen uygulamalara verilen izinlere dikkat edilmesi,  
• Çocukların kişisel verileri paylaşılırken dikkatli olunması özellikle 
fotoğrafların herkese açık bir şekilde paylaşılmaması,  
• Güvenli şifreler kullanılması ve çocuklara bu yönde tavsiyeler 
verilmesi,  
• Çocuklarının sosyal medya kullanması durumunda uygun gizlilik 
ayarlarını kullandıklarından emin olunması,   
• Çocuklarının kişisel verilerine internet bağlantılı oyuncaklar, oyun 
konsolları, akıllı televizyonlar, saatler vb. üzerinden de 
erişilebileceğinin, ayrıca ortak cihaz kullanımında tehlikenin 
yetişkinlere de yöneldiğinin unutulmaması,  
• Çocuklarının sahip olduğu veya kullandığı bilgisayar, cep telefonu 
veya oyun konsolları için internet filtreleme ve izleme yazılımı 
kullanılabileceğinin unutulmaması, 

 
• Ürün ve hizmetlerde çocukların kişisel verilerinin işlenmesi söz konusu ise 6698 sayılı Kanuna uyum konusunda maksimum 
özenin gösterilmesi, 
• Çocuklara ait kişisel verilerin veri minimizasyonu ilkesine uygun olarak minimum seviyede işlenmesi, 
• Çocuklara özel aydınlatma sağlanarak çocukların algı düzeyine uygun bilgilendirici metinler hazırlanması,  
• Çocuğun yaşını doğrulayacak teknolojik sistemlerin kullanılması, 
• Çocukların verilerinin işlendiği durumlarda, teknik ve idari tedbirlerin en üst seviyede alınmasına yönelik bir yaklaşım 
benimsenmesi, 
• Çocukların kişisel verilerin korunması hakkına saygılı olunarak haklarını bilmelerini ve kullanabilmelerini sağlayacak uygun 
politika ve mekanizmaların geliştirilmesi, 
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Mobil uygulamaların pandemi ile mücadelede bireyleri güçlendirmek için önerilen önlemlerden 
biri haline gelebileceğini, koordineli bir yaklaşım ile geliştirme girişimini memnuniyetle 
karşılamakta olduğunu belirten Avrupa Veri Koruma Kurumu (EDPB) Komisyon Başkanı, veri 
koruma ilkelerinin uygulanmasını ve temel hak ve özgürlüklere saygının sadece yasal bir 
yükümlülük olmadığını, aynı zamanda COVID-19'un yayılmasıyla mücadeleye yönelik herhangi bir 
veri temelli girişimin etkinliğini güçlendirmek için gerekli olduğunu defalarca belirtmiştir.   

EDPB, söz konusu durum için tek bir kalıba uygun hiçbir çözümün geçerli olmadığını ve mevcut 
seçenekler ile bireylerin sağlığının etkilenmesi de dahil olmak üzere birçok faktörün dikkate 
alınmasının gerekli olduğunu, bu nedenle öngörülen teknik çözümlerin olay bazında ayrıntılı olarak 
incelenmesi gerektiğini belirtmiştir.  

Uygulamaların geliştirilmesi, veri koruma etki değerlendirmesi ile uygulanan tüm gizli varsayılan 
mekanizmalarla tasarım ve gizlilikle belgelendirerek hesap verebilir bir şekilde yapılması ve kaynak 
kodu, bilimsel topluluk tarafından mümkün olan en geniş inceleme için halka açık hale getirilmesi 
gerektiği mektupta belirtilmiştir.  

EDPB Başkanı, bu aşamada EDPB'nin, Komisyonun sağladığı bilgilere dayanarak veri korumasına 
uygun olup olmadıklarını doğrulamak için yalnızca öngörülen uygulamaların genel hedefine 
odaklanabileceğini belirtmiş, her durumda, EDPB'nin bu konuyu ilerideki kılavuzlarında daha 
ayrıntılı olarak araştıracağını iletmiştir.  

Uygulamayı kullanmayan kişiler için herhangi bir olumsuz sonuç vermeden uygulamanın gönüllü 
kullanımını teşvik eden ulusal yasaların yürürlüğe girmesi, uygulamaların kullanımı için yasal bir 
temel olabileceğini belirten EDPB Başkanı, bu tür yasal müdahalelerin zorunlu olarak 
benimsenmesi için bir araç olarak tasarlanması ve bireylerin uygulamayı istedikleri zaman kurup 
istedikleri zaman da kaldırabilmeleri gerektiğini iletmiştir. Ayrıca, kişi izleme uygulamalarının, 
kullanıcıların bireysel konum takibini gerektirmediğini ve kişinin hareketlerini kişi izleme 
uygulamaları bağlamında toplamanın, veri minimizasyonu ilkesini ihlal edecek olup, bunu 
yapmanın büyük güvenlik ve gizlilik riskleri yaratacağını da belirtmiştir.   

EDPB Başkanı mektubunda son olarak, EDPB'nin doğrudan tanımlayıcı verilerin kullanıcıların 
cihazında saklanmamasını ve bu tür verilerin mümkün olan en kısa sürede silinmesini şiddetle 
tavsiye ettiğini belirtmiştir. Ayrıca, bu kriz sona erdiğinde de bu acil durum sisteminin 
kullanılmaması ve genel bir kural olarak toplanan verilerin silinmesi veya anonim hale getirilmesi 
gerektiği de belirtilmiştir. 

EDPB Başkanı'nın Covid-19 Salgını Tedbirleri Kapsamında 
Kullanılması Planlanan Mobil Uygulamalara İlişksin 

Görüşlerini İçeren Mektubu   
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Turkon Holding A.Ş. ve grup şirketleri olan Turkon Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik A.Ş., Turkon 
Demiryolu Taşımacılık A.Ş., Turkon Lojistik A.Ş., Turkon Taşımacılık A.Ş., Anadolu Turizm Yatırımları 
A.Ş., Kanlıca Denizcilik ve Ticaret A.Ş. ve Kaşif Denizcilik A.Ş. tarafından yapılan veri ihlal bildirimine 
göre 05.04.2020 tarihinde gerçekleşen ve 06.04.2020 tarihinde tespit edilen ihlalde, terminal 
sunucu üzerindeki bir kullanıcının oltalama saldırısına maruz kalması sonucu, Turkon lokal ağında 
yer alan sunucu ve yedekleme sistemlerinin şifrelendiği, ihlalden etkilenen tahmini kişi ve kayıt 
sayısının henüz tespitinin yapılmadığı, etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, hukuki 
işlem, müşteri işlem, finans, pazarlama ile görsel ve işitsel kayıtlar olduğu 13.04.2020 tarihinde 
Kurum’a bildirilmiştir. Söz konusu ihlal 16.04.2020 tarihinde Kurum’un internet sayfasında 
yayınlanmış ve konuyla ilgili inceleme devam etmektedir. 

Turkon Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri Veri İhlal Bildirimi 

Marriott Veri İhlal Bildirimi 

Marriott'nun  franchise tesislerinden birinde Şubat 2020 sonunda 2 çalışanın giriş bilgileri 
kullanılarak,  Marriott markası altında işletilen ve franchise edilen otellerde konuklara hizmet 
sunmak amacıyla kullanılan uygulamaya erişilip beklenmedik miktarda konuk bilgisine 
ulaşılabileceği tespit edilmiştir. İhlalin Ocak 2020'nin ortalarında başladığını düşünen Marriott, 
oturum açma kimlik bilgilerinin devre dışı bırakıldığını, derhal bir soruşturma başlattığını, yüksek 
izleme gerçekleştirdiğini, konukları bilgilendirmek ve onlara yardımcı olmak için kaynakların 
ayarlandığını iletmiştir.  

Araştırmalarının devam ettiğini ileten Marriott, ilgili bilgilerin Marriott Bonvoy hesap şifreleri veya 
PIN'leri, ödeme kartı bilgileri, pasaport bilgileri, ulusal kimlikler veya ehliyet numaralarını içerdiğini 
gösteren herhangi bir neden olmadığını belirtmiştir.  

Elde edilen verilerin tamamı konuklara ait olmamakla birlikte elde edilen verilerin arasında iletişim, 
kimlik verileri, sadakat hesap bilgileri, konaklama, oda ve dil tercihleri olduğunu belirten Marriott, 
31 Mart 2020’de olayla ilgili konuklara marriott@email-marriott.com adresinden e-postalar 
göndermiş ve konukların daha fazla bilgi alabilmesi için özel çağrı merkezi kaynakları 
oluşturduklarını iletmiştir. 
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Bağlayıcı Şirket Kuralları Taahhütname 

Çok uluslu grup şirketlerinde, aktarım yapılan grup 
şirketlerini bağlayıcı şekilde oluşturulmuş kurallar 
bütünüdür.  

Veri aktarımı yapılacak tedarikçi, müşteri, iş 
ortağı gibi veri sorumlusu veya veri işleyen 
sıfatını haiz üçüncü kişileri bağlayıcı kurallar 
bütünüdür.  

Bağlayıcı Şirket Kuralları, Kuruma bildirilen tüm 
grup şirketlerinin uygulaması gereken bir 
prosedür niteliğindedir.  

Tarafların veri koruma usul ve esaslarını 
belirlediği bir sözleşme niteliğindedir.  

Veri aktarımı yapılacak ülkenin güvenli ülkeler 
arasında sayılmaması halinde başvurulacak 
yöntemdir.  

Veri aktarımı yapılacak ülkenin güvenli ülkeler 
arasında sayılmaması halinde başvurulacak 
yöntemdir. 

Bağlayıcı Şirket Kuralları Kuruma sunularak 
Kurumun izni alınmalıdır.  

Taahhütname Kuruma sunularak Kurumun izni 
alınmalıdır. 

Kurumdan izin alırken Bağlayıcı Şirket Kuralları 
yanında Kurumun yayımladığı Veri Sorumluları İçin 
Bağlayıcı Şirket Kuralları Başvuru Formu da 
sunulmalıdır.  

Ayrı bir başvuru formu bulunmamaktadır. 
Tarafların Kuruma beyan etmesi gereken 
hususlar örnek taahhütname metni ile ilgili 
kişilere sunulmuştur. 

Bağlayıcı Şirket Kuralları kapsamında grup 
şirketleri bir bütün olarak ele alınır. Kuruma karşı 
grup olarak sorumlulukları bulunmaktadır.  

Tarafların yetki ve sorumlulukları sahip oldukları 
sıfata göre taahhütname içinde belirtilir. Taraflar 
Kuruma karşı müştereken sorumludur.  
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BİLGİLENDİRME REHBERİ 

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9.maddesinde kişisel verilerin 
yurt dışına aktarımı esasları düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, güvenli ülkeler arasında 
sayılmayan ülkelere yapılacak aktarımlarda, ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir 
korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kuruldan izin alınması gerekmektedir. 

Yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumayı taahhüt etmeleri için belirli şartlar altında 
tercih edilecek iki yöntem bulunmaktadır. Bu iki yöntemin karşılaştırılmasına aşağıdaki tablodan 
ulaşabilirsiniz:   

 

İdari Tedbir: Kişisel Verilerin Güvenli Olmayan Ülkelere 

Aktarımında Öngörülen Bağlayıcı Şirket Kuralları ve 

Taahhütname Müesseselerinin Karşılaştırılması 
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Teknik Tedbir: Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri   

Organizasyonların, giriş çıkış kontrolleri, kameralar, güvenlik personelleri gibi faktörler ile fiziksel 
güvenliğinin sağlanmasının yanında günümüzde yaygınlaşan güçlü siber saldırılara karşı da 
kendilerini koruma altına almaları gerekmektedir. IDP ve IPS sistemleri siber saldırılara karşı 
organizasyonları kötü amaçlı aktivitelere karşı korumak ve saldırganların ağlara erişimini 
engellemek üzere kullanılan sistemlerdir. Aynı zamanda saldırganların ağ ile ilgili bilgi toplama 
faaliyetlerini algılayarak saldırganları bu erken aşamada da durdurabilme işlemini 
gerçekleştirebilirler. 

Saldırı Tespit Sistemleri (IDS) 

Esas amacı tanımlama ve loglama olan ve aynı zamanda kötü niyetli ağ hareketlerini veya saldırı 
ile ilgili bağlantılarını tespit eden sistemdir. Tespit edilen herhangi bir aktivite veya ihlal bir 
yöneticiye bildirilir veya bir güvenlik bilgi ve olay yönetimi (SIEM) sistemi kullanılarak merkezi 
olarak toplanır. SIEM sistemi, çeşitli kaynaklardan gelen çıktıları birleştirir ve kötü niyetli alarmı 
yanlış alarmlardan ayırmak için alarm filtreleme teknikleri kullanır. IDS in temel görevi kötü niyetli 
aktiviteleri belirlemek ve saldırının türünü rapor etmektir. IDS trafiği izler ve sonuçlarını bir 
yöneticiye rapor eder, ancak tespit edilen bir saldırının sistemi ele geçirmesini önlemek için 
otomatik olarak harekete geçemez.  

Saldırı Önleme Sistemleri (IPS)  

IDS sistemlerinin tamamlayıcısıdır çünkü hem ağ trafiğini hem de kötü amaçlı etkinlik için sistem 
faaliyetlerini izlerler. IDS, bilgisayar ağlarını görüntüleme imkanı sağlarken; IPS müdahale ve 
kontrol etme imkanı sağlar. Saldırı önleme sistemleri, alarm gönderilmesi, algılanan kötü niyetli 
paketlerin bırakılması, bağlantıyı sıfırlama veya trafik akışını rahatsız edici IP adresinden engelleme 
gibi eylemleri gerçekleştirebilir.  Bir saldırı önleme sistemi ayrıca, CRC hatalarını düzeltebilir, paket 
akışlarını birleştirebilir, TCP sıralama sorunlarını azaltabilir ve istenmeyen aktarım ve ağ katmanı 
seçeneklerini temizleyebilir.   

IDS ve IPS arasındaki temel fark; saldırı tespit sistemlerinin, saldırıları sadece tespit edip 
raporlamasına karşılık saldırı engelleme sistemlerinin, yapılan saldırıları önleme yeteneğine sahip 
olmasıdır.  

Güvenlik Duvarı ile Karşılaştırılması   

IDS, şüphelenilen bir saldırı olur olmaz değerlendirir ve bir alarm sinyali verirken güvenlik duvarları, 
saldırıları önlemek için ağlar arasındaki erişimi sınırlar ve ağın iç tarafından gelen bir saldırı sinyali 
vermez. Güvenlik duvarları paketlerin geçmesini kısıtlayabildikleri halde, bir saldırı 
gerçekleştirilmesi durumunda otomatik olarak kendilerini yeniden programlama yeteneğine sahip 
değillerdir. Ancak zamanla gelişmekte olan bütünleşik güvenlik sistemleri teknolojisi ile yeni nesil 
güvenlik duvarları IDS ve IPS özellikleri ile ağ trafiğini analiz edebilme kabiliyetine kavuşmuştur. 
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Bizi Sosyal Medyadan Takip Edebilirsiniz… 

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 et memekte 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

