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AYIN KARAR ÖZETLERİ VE HABERLER  

Spor salonu hizmeti sunan şirketin, üyelerinin giriş-çıkış kontrolünde el okutma sistemine 
geçilmesi gibi biyometrik verileri içeren bazı özel nitelikli kişisel verileri işlemesi ve bu bilgilerin 
güvenli şekilde muhafaza edildiğinden şüphe duyulması üzerine ilgili kişilerce Kuruma intikal 
ettirilen şikâyet üzerine gerçekleştirilen inceleme sonucunda spor tesisine giriş esnasında el ve 
parmak izinin taranması suretiyle kişilerin kimlik doğrulamasının yapılması hususunda özel nitelikli 
kişisel veri niteliğindeki biyometrik veri işleme faaliyetinde bulunduğu belirtilmiştir.  

Şirket tarafından kişilerden açık rıza alındığı ve açık rıza vermeyen kişilere kartlı geçiş imkanının 
sunulduğu belirtilmiş olsa dahi bu durumun Kanun’un amaçla sınırlı ve ölçülü olma ilkelerine 
uygun olmadığı gerekçesi ile Şirket’e 225.000 TL idari para cezası verilmiştir. 

Ayrıca ilgili verilerin yönetmelik hükümlerine uygun şekilde imha edilmesi, aktarım mevcut ise 
aktarılan tarafların imha işlemleri hakkında bilgilendirilmesi, biyometrik veri işleme faaliyetinin 
durdurulması, ilgili kişinin silme talebi ile ilgili olarak bilgilendirilmesi, söz konusu silme işlemine 
ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kuruma iletilmesi ve aydınlatma metinlerinin usulüne uygun 
şekilde güncellenmesi hususlarında Şirketin talimatlandırılmasına karar verilmiştir. 

Spor Salonu Hizmeti Sunan Veri Sorumlusunun, Üyelerinin 
Giriş-Çıkış Kontrolünü Biyometrik Veri İşleyerek Yapması İle 
İlgili Kurul Kararı  

Karar No: 2020/167 Karar Tarihi: 27.02.2020 
Konu Özeti: Spor salonu hizmeti sunan sorumlusunun, üyelerinin giriş-çıkış kontrolünü 
biyometrik veri işleyerek yapması 
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Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16/2. fıkrasına göre kural olarak kişisel veri işleyen gerçek 
ve tüzel kişilerin VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunmakla birlikte Kurul tarafından bu yükümlülüğe 
istisna getirilebilmektedir.  

Kanunun ilgili maddesine dayanarak 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul kararı ile Dernekler 
Kanunu’na göre kurulmuş derneklerden, Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat 
ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, 
mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden 
istisna tutulmuştur.  

İlgili Kurul Kararının 3. maddesinde bulunan “ilgili kanunlara göre kurulmuş dernekler, vakıflar ve 
sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece 
kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler” 
ifadesinin kapsamı, yorumlanması ve uygulamada yaşanan bazı tereddütler sebebiyle Kuruma 
iletilen görüş taleplerinin değerlendirilmesi neticesinde; 

İlgili ifade “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel 
veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” şeklinde değiştirilmiş Kurum’un 
internet sayfasında yayımlanmıştır. 

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna 
Tutulacak Veri Sorumluları 

Karar No: 2020/315 Karar Tarihi: 22.04.2020  
Konu Özeti: Dernek, vakıf ve sendikaların Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden 

istisna tutulması hakkında 

 

Kurul Kararı İncelemesi   

Kurum’un yayımladığı son kararlarda, aslında uygulamada farklı yorumlanan, yurt dışına veri 
aktarımı, aydınlatma, açık rıza, çerezler ve gizlilik politikalarına ilişkin farklı bazı hususlara 
değinilmiştir. Bu hususlarla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aşağıda başlıklar halinde yapılan 
değerlendirilmeyi bulabilirsiniz: 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları   

Kurum tarafından bir yapılan incelemede,  
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Üyelik yapılabilmesi için gerekli bilgilerin girilmesi sırasında herhangi bir açık rıza alınmadığı ve 
aydınlatma yapılmadığı, “haberdar olmak istediğiniz tüm iletişim kategorilerini seçin” ifadesine yer 
verilen alanda tüm başlıkların önceden tıklanmış olarak ekranda belirdiği, bu bölümün en altında 
ise pazarlama e-postası gönderilmemesi seçeneğinin yer aldığı tespit edilmiştir. İlgili işlem, 
kişilerden alınacak açık rıza beyanlarında opt-out yani bireyin önceden onayını almaksızın kişisel 
verilerinin işlenmesine otomatik onay verdiğinin kabul edildiği ve kişilere bu onayı kaldırmaları 
yönünde imkân veren bir sistemdir. Fakat bilindiği gibi Türk Hukukunda opt-in yani bireyin özgür 
iradesi ile kişisel verilerinin işlenmesine, faaliyet öncesinde onay vereceği bir sistemin kullanılması 
gerekmektedir. 

 2. Genel İlkelere Uygunluk   

Alışveriş yapabilmek için zorunlu olarak hizmetin açık rıza şartına bağlanmış olmasının, açık rızayı 
sakatlayacağı belirtilerek; bunun, Kanun’un hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ve 
işlenme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkelerine aykırı olacağı belirtilmiştir. Diğer bir 
ifade ile, Karar’da, hizmet şartına bağlanan bir açık rızanın geçerli olmayacağı vurgulanmıştır.  

3. Kişisel Verilerin Aktarılması  

Veri sorumlusunun Gizlilik Bildirimindeki aktarıma ilişkin bilgilendirmede yer verildiği şekilde, 
kişinin verilerini paylaşmamayı tercih etme şansının mümkün olmasının, yalnızca ilgili kişinin açık 
rızasına istinaden verilerinin işlenmesi halinde geçerli olabileceği ancak veri sorumlusu tarafından 
usulüne uygun bir açık rıza alınmadığı dikkate alındığında, kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 
Kanun hükümlerine aykırı hareket edildiği belirtilmiştir. Burada değinilen husus, açık rıza 
metinlerinin bilgilendirme metinleri, politikalar veya diğer metinler içine gömülemeyeceği; açık, 
anlaşılır, sade bir dil ile kişi bilgilendirildikten sonra açık rıza beyanını sunabileceği bir sistemin 
kurgulanmasının gerektiğidir. Veri aktarımı için alınacak açık rıza da bu kapsamda kabul edilmelidir.    

4. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması   

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması konusunda Kanunun 9’uncu maddesinde yer alan yeterli 
korumanın bulunduğu ülkelerin Kurulca henüz belirlenmediği, veri sorumlusunun yazılı 
taahhüdünü Kurum’a iletse de Kurum tarafından henüz onaylanmadığı durumda, veri 
sorumlusunun kişisel verilerin yurtdışına aktarılması konusunda Kanunun 9’uncu maddesinin (1) 
numaralı fıkrasında yer aldığı üzere ilgili kişilerin açık rızasını alması gerektiğine yer verilmiştir. 
Burada uygulamada önem arz eden mesele, açık rıza alınmasının veya verilen açık rızanın geri 
çekilmesinin uygulamada yaratacağı bazı zorlukların göz ardı edilmiş olmasıdır. Zira yukarıda da 
belirtildiği gibi açık rıza bir hizmet şartına bağlanamaz ve hizmet ilişkisine dayanan bir veri aktarım 
faaliyetinde açık rıza alınması çelişki doğuracaktır. Sistemin yurt dışına aktarım olmadan 
kurgulanmasının ise kısa vadede uygulanabilirliği oldukça zordur.   

5. Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü  

Veri sorumlusunca web sitesinde yayımlanan “Gizlilik Bildirimi”nin, birçok bilgi içermesi, veri 
işlemeye ilişkin genel bir bilgilendirme olması nedeniyle kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilgili 
kişileri açık, sade ve anlaşılır şekilde aydınlatmamakta, diğer faaliyetlerden ve konulardan bağımsız 
olarak yalnızca ilgili kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin olarak kişileri bilgilendirmemektedir. 
Örneğin web sitesine girişle birlikte çerezler vasıtasıyla kişisel verilerin işlenmeye başlamasına 
karşın, üyelik girişi gibi veri işlemenin başladığı ve devam ettiği aşamalarda ayrıca aydınlatma 
yükümlülüğünün yerine getirilmesi, veri işleme faaliyeti ile ilgili kişilere katmanlı veya tam bir  
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Kuruma iletilen; 

• Müşterilerin fatura ödeme, arıza bildirimi vb. işlemleri yapabilmeleri için kendilerine tanımlanan 
kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıkları bir Online İşlem Merkezi bulunduğu ve fatura ödeme 
sisteminde ödeme yapılamadığının müşteriler tarafından Şirkete bildirildiği,  

• İlgili sorunun giderilmesi için çalışma yapılırken bir güvenlik açığının ortaya çıktığı ve bu sebeple 
müşterilerin kredi kartı bilgilerinin üçüncü taraflarca görüntülendiği,  

• Asıl nedeninin uygulamaya log üreten özelliklerin eklenerek debug ile düzeltme girişiminin 
olduğu ihlalde, 69 kişiye ait kart bilgisinin 649 adet Şirket müşterisi tarafından görüntülendiğinin 
tespit edildiği,   

İfadelerinin yer aldığı ihlal bildirimine istinaden gerçekleştirilen inceleme sonucunda Kurul 
tarafından,   

• Şirket’in veri güvenliği politikasının bulunduğunu ancak ihlalden sonra yürürlüğe girdiği,  

• Sözlü olarak aktarılmış olan değişiklik talebinin test ortamında değil de gerçek ortamda 
yapılmasının uygulamada yapılan değişikliklerin gerçek/ çalışır ortama alma süreçleri ile ilgili 
prosedürlerin uygulanmadığının göstergesi olduğu ve bunun teknik ve idari tedbir eksikliği olduğu,  

• Sistem ara yüzlerinde kişisel verilerin hiç görünmediği ya da maskelendiği belirtilmiş olmasına 
rağmen müşterilere ait kimlik ve finans verilerinin hata sebebiyle görüntülenmesinin teknik bir 
eksiklik olduğu, uygulama güvenliği açısından veri sorumlusunun gerekli teknik ve idari tedbirleri 
almadığı tespit edilmiştir.   

Kanunun 12/1 numaralı fıkrası uyarınca veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari 
tedbirleri almayan Şirket hakkında 300.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Bir İnternet Servis Sağlayıcısının Veri İhlal Bildirimi 
Hakkında Karar  

Karar No: 2020/20 Karar Tarihi: 12.03.2020  
Konu Özeti: Bir internet servis sağlayıcısının veri ihlali hakkında Karar 

aydınlatma yapılmaması, Kanunun 10’uncu maddesinde ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde düzenlenen usul ve esaslara uygun 
olarak yerine getirilmemesi sonucunu doğuracaktır. 

Ayrıca, gizlilik bildiriminde bulunan “…uygulamaların kabul edilmekte ve onaylanmakta” olduğu 
gibi ifadeler, aydınlatma yapılırken aynı zamanda kişilerden açık rıza alınması yoluna gidildiği 
izlenimini yaratmakta ve bu durum da Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde 
Uyulacak Usul ve Esaslara aykırılık teşkil etmektedir. Bunun sebebi, aydınlatma ve açık rıza 
birbirinden farklı iki müessesedir ve açık rıza alınacak hususların bilgilendirmesi, diğer veri işleme 
şartlarına veya gizliliğe ilişkin bilgilendirmeden ayrılmalıdır.   
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Yurt Dışına Kişisel Veri Aktarımında Hazırlanacak 
Taahhütnamelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara 
İlişkin Duyuru 

Bilindiği üzere yurt dışına kişisel veri aktarımında, aktarımın güvenli ülkede bulunan bir gerçek veya 
tüzel kişiye yapılmaması durumunda, aktarımın yapılacağı taraf ile bir taahhütname imzalayarak 
bu taahhütname çerçevesinde Kurum’dan izin alınması gerekmektedir. Kurum, 07.05.2020 
tarihinde kendisine iletilen taahhütnamelerde yer alan usul ve esasa ilişkin eksikleri de baz alarak 
Taahhütnamelerde Dikkat Edilmesi Hususlar’ı açıklamıştır. Kurum’un duyurusunda yer alan usul 
ve esasa ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir:   

Usule İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:   

1. Başvuru yapılırken Kuruma iletilen dokümanda, başvurmaya yetkili kişinin adı soyadı, adresi, 
imzası gibi hususların bulunmasının yanında dokümana ek olarak başvurucunun ve imzacıların bu 
konularda yetkili olduğuna dair tevsik edici belgelerin Kuruma iletilmesi gerekmektedir.  

2. Taahhütname ve ekinin sonunda imza ve kaşe; her bir sayfasında ise imzacıların parafı 
bulunmalıdır.  

3. Yabancı dildeki her belgenin noter onaylı çevirisi bulunmalıdır.   

4. Kurum’un yayımladığı taahhütname örneğinde yer alan hükümler dışında farklı hükümlere yer 
verilecekse bunlar İlave Hükümler başlığı altında düzenlenmelidir.   

5. Taahhüt içeren cümleler gelecek zamanı işaret etmemeli, taahhüt verilmiş olduğu metinde 
beyan edilmelidir.   

Esasa İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:  

A. Taahhütname Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  

1. Aktarımın tarafları arasındaki ilişki doğru şekilde tespit edilmelidir. Tarafların veri sorumlusu 
veya veri işleyen olmasına göre Kurum sitesinde yer alan uygun taahhütname örneği 
kullanılmalıdır.   

2. Taraflar arasındaki ilişkiye göre yapılacak aktarımlarda tarafların statülerine dair (veri sorumlusu 
veya veri işleyen olduğuna dair) anlaşılır detaylı açıklamalara yer verilmesinin yanında bunu tevsik 
edici belgelerin de (sözleşme vb.) taahhütname ile Kurum’a iletilmesi gerekmektedir.   

3. Kanun’da yer alan terminoloji birebir kullanılmalı ve yapılan tanımlar, Kanun ve çevre mevzuatla 
uyumlu olmalıdır.   

4. Birbiriyle ilişkili başlıklar arasında bağ kurulmalıdır. Yani hangi kişisel verinin hangi veri konusu 
kişi grubu ile bağlantılı olduğu, hangi amaçla ve hangi hukuki sebeple aktarıldığı söz konusu 
başlıklar arasında bağ kurularak anlaşılır hale getirilmelidir.   

5. Açık rıza şartına dayalı faaliyetler taahhütnamede düzenlenmemelidir.   

6. Genel ilkelere uygunluğun burada da sağlanması unutulmamalıdır.   
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B. EK-1’de Yer Alan Başlıklar Altında Yer Verilen Açıklamalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  

1. Veri konusu kişi grupları belirtilirken “gibi, muhtemel” gibi muğlak ifadelerden kaçınılmalıdır.   

2. Veri kategorileri işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde belirtilmelidir. Burada 
da muğlak ifadelerden kaçınılmalıdır.   

3. Aktarımın amaçları veri kategorileri ile bağ kurularak açıklanmalıdır. Ayrıca veri işleme amaçları 
belirli, açık ve meşru olmalıdır.   

4. Veri aktarımının hukuki sebebi Kanunun 5.maddesinin 2.fıkrası veya 6.maddesinin 3.fıkrasında 
sayılanlardan biri olmalıdır. Açık rızaya dayalı işleme faaliyetleri taahhütnamenin konusu 
olmayacaktır. Ayrıca veri sorumlusunun meşru menfaatine dayalı aktarımlarda Kurul’un 
25/03/2019 tarihli ve 2019/78 sayılı kararında yer verilen denge testi uygulanmalı ve çıkan olumlu 
sonuç ortaya konulmalıdır.  

5. Alıcı ve alıcı grupları, veri alıcısı tarafından devam ettirilen sonraki aktarımlarda bu veri alıcısı 
olan veri sorumlusu veya veri işleyeni ifade etmektedir. Ayrıca sonraki veri aktarımları, veri 
alıcısının mevzuatta öngörülen hukuki yükümlülükleri gereğince olmalı ve bunlar açıkça 
belirtilmelidir. Sonraki aktarım yetkili bir kurum veya kuruluşa değil de farklı bir tarafa yapılacaksa 
bu kişilerle ayrıca taahhütname imzalanması gerekmektedir. Detayların açık ve net bir şekilde 
ortaya konması şartıyla bu aktarımların tek bir taahhütname metni ile düzenlenmesi mümkündür.    

6. Teknik ve idari tedbirler belirlenirken Kurum’un yayımladığı ilgili rehber dikkate alınmalı, 
taahhüt edilen teknik ve idari tedbirlerin ayrı başlıklar halinde açıklanarak, bu tedbirlere ilişkin 
tevsik edici belgelerin de başvuruya eklenmelidir.   

7. Özel nitelikli kişisel veriler düzenlenirken, Kurul’un 31/01/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı “Özel 
Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” 
başlıklı kararında belirtilen önlemlere yer verilmeli, bu önlemlerin alındığına dair tevsik edici 
belgelerin de başvuruya eklenmelidir.   

8. VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı gerekçesi ile açıklanmalı, kayıt 
yükümlülüğü varsa VERBİS bilgilerine yer verilmelidir.  

9. Ek faydalı bilgiler başlığı saklama sürelerinin ve diğer başlıklar dışında kalan hususların 
belirtileceği başlıktır. Mevzuatta öngörülen süre veya veri sorumlusunun belirlediği azami süre 
genel ilkelere uygun olarak belirtilmelidir. Mevzuata dayanan sürelerde ilgili mevzuat açıkça 
belirtilmelidir.   

10. İrtibat kişisine ilişkin bilgilere yer verilmelidir.   

11. Taraflardan biri veri sorumlusu biri veri işleyen ise, veri sorumlusu ve veri işleyenin faaliyet 
alanlarının açıklanması ile veri sorumlusunun veri aktarımına, veri işleyenin ise aktarım sonrasında 
gerçekleştireceği işleme faaliyetlerine ilişkin açıklamaların detaylı şekilde açıklanması 
gerekmektedir.   

12. Tarafların her ikisi de veri sorumlusu ise, aktarılan kişisel verilerin aktarım amacıyla bağlantılı 
olacak şekilde ne tür bir işleme faaliyetine tabi tutulacağının detaylı ve net şekilde açıklanması 
gerekmektedir. 
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12.05.2020 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından “Doğru Bilinen Yanlışlar” başlıklı 
bir rehber yayımlanmıştır. İşbu rehberden bazı detaylar doğru bilgilendirmeleri içerecek şekilde 
aşağıdadır:   

• Bilgisayarda, depolama amacıyla bir dosya halinde kişisel verilerin tutulması da veri işleme 
faaliyetidir.  (5)  

• Bir tüzel kişinin veri sorumlusu belirlemesi gibi bir durum söz konusu değildir, veri sorumlusu 
bizzat tüzel kişiliğin kendisidir. (8)  

• Bir şirketin çalışanları veya birimleri veri işleyen değildir. (12)  

• Kişisel verisi işlenen ilgili kişi, Kanun kapsamındaki haklarına ilişkin olarak veri sorumlusuna 
başvurmalıdır. Veri işleyen yalnızca veri sorumlusunun talimatlarını yerine getirmektedir. (14)  

• Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması yükümlülüğü veri sorumlusundadır. Veri 
sorumlusunun, kural olarak ilgili kişinin verilerini periyodik olarak güncellemek gibi bir zorunluluğu 
bulunmamakla birlikte, söz konusu bilgilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlayacak 
iletişim kanallarını açık tutma ve gereken özeni gösterme zorunluluğu bulunmaktadır. (15)  

• Anonim hale getirilmiş veriler, kişisel veri niteliğini kaybetmektedir. (16)  

• Kanunda ve sair mevzuatta açık rıza beyanlarının ne kadar süre saklanacağına ilişkin bir süre ve 
şekil şartı öngörülmemiştir. Ancak açık rızanın hukuka uygun şekilde alınıp alınmadığının ispatı veri 
sorumlusunda olduğundan herhangi bir mağduriyete yol açmayacak şekilde ve sürede saklanması 
Kurum tarafından önerilmektedir. (20)  

• “Kişisel verilerimin işlenmesini ve paylaşılmasını kabul ediyorum.” Şeklinde alınan genel bir açık 
rıza, belirli bir konuya ilişkin olmadığı ve bilgilendirmeye dayanmadığı için Kanuna uygun değildir. 
(21)  

• Kişisel veriler kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olsa bile veri sorumlusu bu verileri, 
alenileştirme amacı dışında işleyemez. (22) 

• Sağlık verileri veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında işlenemez. Kanunun 
6.maddesinde sayılan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım 
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla, 
yalnızca sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlarca ve 
kişinin açık rızası çerçevesinde işlenebilir. (25) 

• İlgili kişinin kişisel verilerinin imha edilmesini istemesi halinde veri sorumluları, bu talebi her 
koşulda yerine getirmek zorunda değildir. Ancak ilgili kişinin talebine istinaden ret gerekçesini de 
içerecek şekilde kişiyi 30 gün içinde bilgilendirmelidir. (27) 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından Yayımlanan 
“Doğru Bilinen Yanlışlar” Başlıklı Rehber 
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• İlgili kişinin açık rızası olması durumunda yurt dışına veri aktarımı için taahhütname imzalanması 
gerekmemektedir. (28)  

• Açık rıza metni ile aydınlatma metninin aynı başlık altında sunulması: Veri işleme faaliyeti 
Kanunun 5.maddesinin 2.fıkrası veya 6.maddesinin 3.fıkrasına dayanılarak gerçekleştiriliyorsa açık 
rıza alınmaması, yalnızca aydınlatma yapılması gerekmektedir. Bu hukuki sebeplerin biri 
olmaksızın açık rızaya dayanılarak yapılan veri işleme faaliyetlerinde ise hem aydınlatma 
yükümlülüğünün yerine getirilmesi hem de açık rıza metni ile onay alınması gerekmektedir. Bu 
halde bilgilendirme ve onay metinleri ilgili kişiye ayrı ayrı sunulmalıdır.  Kurum tarafından bu 
metinlerin ayrı sayfalarda ilgili kişiye sunulması, aynı sayfada düzenlenecekse bile farklı başlıklarda 
sunulması önerilmektedir. Yani tek imza/tek onay şeklinde hazırlanan iç içe geçmiş aydınlatma-
açık rıza metinleri geçerli olmayacaktır. İlgili Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz. (31)  

• Aydınlatma metinlerinde saklama sürelerinin belirtilmesi ilgili Tebliğ’de belirtilen zorunlu 
unsurlardan değildir ancak isteğe bağlı olarak süre vb. hususların yer almasında sakınca yoktur. 
(34)  

• İlgili Tebliğ’de zorunlu unsurlar sayılsa da katmanlı aydınlatma yapmak da geçerli bir aydınlatma 
yöntemidir. Yani ilgili kişinin anlaşılır açık ve sade şekilde kısaca bilgilendirilerek zorunlu unsurları 
taşıyan bir aydınlatma metnine yönlendirilmesi hukuka uygundur. (35)   

• Veri sorumlusu ve veri işleyenin farklı kişiler olması halinde, veri ihlali gerçekleşirse sorumluluk 
Kanun tarafından veri sorumlusuna yüklenmiştir. Ancak veri sorumlusunun, bu ihlalin veri işleyen 
tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmesi durumunda, aralarındaki sözleşme gereği ihlalin veri 
işleyeni ilgilendiren kısmı ile ilgili olarak veri işleyene rücu edebilmesi mümkündür. Bu sebeple veri 
işleyenler ile akdedilen sözleşmeler önem arz etmektedir. Veri ihlali durumunda veri 
sorumlusunun karşılaşacağı yükümlülüklere buradan ulaşabilirsiniz. (38)  

• Kanunun 11.maddesi uyarınca, ilgili kişi, yalnızca kendisiyle ilgili konularda veri sorumlusuna 
başvurabilir. Bir kişi adına veri sorumlusuna veya Kurum’a başvurma haklarını kullanmak için kişiler 
arasında temsil ilişkisi bulunması gerekir. (40)  

• İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna yapılan başvuruların Türkçe olması gerekmektedir. İlgili 
Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz. (41)  

• İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna başvurmadan doğrudan Kurum’a şikâyette bulunulması 
uygun değildir, bu halde Kurum yapılan şikâyeti kabul etmeyecektir. (44)  

• Mevcut durumda e-posta, telefon veya çağrı merkezi aracılığı ile Kurum’a şikâyet imkânı 
bulunmamaktadır. Kurum’un internet sitesinde yer alan online şikâyet modülü veya ıslak imzalı 
olarak Kurum’un adresine iletilen şikâyet dilekçesi aracılığı ile Kuruma başvuruda bulunulabilir. 
(45)  

• Kanun’un 14.maddesine göre kişisel verilerin korunmasına bağlı olarak kişilik hakları ihlal 
edilenler genel mahkemelerde tazminat talep edebilirler. Yani tazminat Kurum’a yapılan başvuru 
ile talep edilemez. İlgili kanun maddesine buradan ulaşabilirsiniz. (46)   

• Kurum kendisine iletilen şikayetler hakkında şikâyet tarihinden itibaren 60 gün içinde cevap 
vermezse şikâyet reddedilmiş sayılır. Yani Kurum başvuruyu neticelendirmek zorunda değildir. 
(47)  

https://www.verisistem.com/tr/kvkk-kanunu-mevzuatlari/kvkk-gdpr-tebligler/85-aydinlatma-yukumlulugunun-yerine-getirilmesi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-kvkk-danismanlik-uyum-hizmetleri
https://www.verisistem.com/tr/kvkk-kanunu-mevzuatlari/kvkk-gdpr-tebligler/72-veri-sorumlusuna-basvuru-usul-ve-esaslari-hakkinda-teblig
https://www.verisistem.com/tr/kvkk-kanunu-mevzuatlari/6698-sayili-kvkk-kanunu
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  • Bütün veri sorumluları kişisel veri işleme envanteri hazırlamak zorunda değildir. İlgili karara göre 

VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunanların kişisel veri işleme envanteri ve saklama imha politikası 
hazırlaması gerekmektedir. Karara buradan ulaşabilirsiniz. (52)  

• Bir gerçek kişi birden fazla veri sorumlusunun irtibat kişisi olarak atanamamaktadır (61)  

• Kanun’da yer alan idari para cezaları her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, ilgili 
Resmi Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır. Güncel 
para cezalarına buradan ulaşabilirsiniz. (67)  

•  Kurul tarafından verilen para cezalarına karşı 5326 sayılı Kanun’un 27.maddesi uyarınca Sulh 
Ceza Hakimliklerine itiraz edilebilir. Para cezası ile birlikte farklı bir yaptırım da uygulandıysa görevli 
mahkeme Sulh Ceza Mahkemesi değil, İdare Mahkemesidir. (68)  

• Kanun’un 28.maddesinin ikinci fıkrası ile Kanun’un 10, 11, ve 16.maddesinden istisna tutulan 
veri sorumluları, ilgili maddede sayılan faaliyetler dışında kalan faaliyetleri (insan kaynakları, 
muhasebe vb.) için Kanun’dan istisna tutulmamıştır; bunlar için Kanun’un 10,11 ve 16.maddeleri 
uygulanmaya devam edecektir.   

Rehberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.   

EasyJet Plc (EasyJet) Veri İhlal Bildirimi 

EasyJet Plc (EasyJet) tarafından 17.10.2019 ile 04.03.2020 tarihleri arasında gerçekleşen bir 
ihlalinin tespit edildiği, ilk olarak 22.01.2020 tarihinde sistemlere yetkisiz erişimden haberdar 
olunduğu, 10.03.2020 tarihinde yolcu rezervasyon bilgilerini elde eden özel üretim bir kötü amaçlı 
yazılımın tespit edildiği, saldırıdan etkilenen kişiler arasında 6.846 Türkiye mukimi kişinin 
bulunduğu, İhlalden Türkiye’de mukim 3 kişinin kimlik, iletişim, uçuş bilgileri, işlem bilgileri ve 
ödeme bilgilerinin (bilet alan kişinin tokenlaştırılmamış düz metin halinde kart numarası, son 
kullanma tarihi ve cvv bilgisi) etkilendiği, 6843 kişinin ise kimlik, iletişim, uçuş bilgileri, işlem 
bilgilerinin etkilendiği 26.05.2020 tarihinde Kurum’a bildirilmiştir.  

Söz konusu ihlal 28.05.2020 tarihinde Kurum’un internet sayfasında yayınlanmış ve konuyla ilgili 
inceleme devam etmektedir. 

ZAMANINIZ DARALIYOR! 
VERBİS KAYDINIZI TAMAMLADINIZ MI? 

Bilgi için tıklayınız 

 

https://www.verisistem.com/tr/kvkk-kanunu-mevzuatlari/kvkk-gdpr-yonetmelikler/71-veri-sorumlulari-sicili-hakkinda-yonetmelik
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-kvkk-danismanlik-uyum-hizmetleri
https://www.verisistem.com/tr/kvkk-kanunu-mevzuatlari/kurul-kararlari-ve-duyurular/220-6698-sayili-kvkk-dogru-bilinen-yanlislar
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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Tüm Dünya’da gündemde olan Covid-19 virüsünün takibi konusunda her ülkenin farklı kontrolleri 
bulunmaktadır. Çoğunlukla kullanılmakta olan mobil uygulama ile takip ve denetimin sağlanması 
yöntemi olmuşsa da mobil uygulamaların kullanım şekilleri de ülkeden ülkeye değişmektedir.  

Türkiye’de kullanılmakta olan Hayat Eve Sığar uygulaması hakkında daha önce KVK Kurumu 
tarafından yayınlanan duyuruda yetkili kurum ve kuruluşların mobil uygulamalarla risk tespiti ve 
kontrolü gibi amaçlarla iletişim, sağlık ve konum gibi kritik verilerin işlenmesinin yasal olarak 
mümkün olduğu sonucuna varılmıştı.  

Normalleşme sürecinde gerçekleşmeye başlanan iç hat uçuşlarında da Hayat Eve Sığar uygulaması 
ile kişiler tarafından sistemden bir HES kodu temin edilecek, biletlerin üzerinde HES kodu yer 
alacak ve uçuşa 24 saat kala bu HES kodu ile risk sorgulaması yapılacaktır.  

Mevcut durumda henüz kullanılması zorunlu hale getirilmemiş olan Hayat Eve Sığar uygulamasının 
iç hat uçuş gerçekleştirilmesi durumunda otomatik olarak zorunlu hale gelip gelmeyeceği 
tartışılmakta olup, ilgili HES kodunun e-devlet veya SMS yolu ile de temin edilebildiği bilinmektedir. 
Fakat sistemlerin aralarında kurulan bağlantı ile ilgili bir bilgi bulunmamakta ve kendileriyle irtibata 
geçilmesi durumu bireyleri tedirgin etmektedir. 

Aynı zamanda Fransa’da kullanılan Hayat Eve Sığar Uygulamasının benzeri StopCovid Uygulaması 
ile ilgili olarak; uygulamanın gönüllülük esasına dayandığı ve kullanılmamasının kullanıcılar için 
negatif hukuki sonuçlara yol açmayacağı vurgulanmaktadır.  

Karşılaştırıldığında ise iki uygulamanın da kullanılmasının gönüllülük esasına dayandığı ancak 
uçuşlar için HES kodu kullanılmasının zorunlu olması durumunun, bu gönüllülük esasının bazı 
durumlarda geçerli olmadığının da göstergesi olmuştur. 

İç Hat Uçuşlarda HES Kodunun Zorunlu Hale Getirilmesi   

İsveç Veri Koruma Kurumu Örebro Bölgesindeki Sağlık 
Komitesine İdari Para Cezası Verdi 

Adli psikiyatri kliniğine başvuran bir hastanın özel nitelikli kişisel verilerinin bölgenin web sitesinde 
yayınlanması hakkında İsveç Veri Koruma Kurumuna iletilen şikayet üzerine yapılan soruşturma 
neticesinde Kurumun Hukuk Danışmanı tarafından özel nitelikli kişisel verilerin yanlışlıkla 
yayınlandığı, böylece bölgenin web sitesinde kamuya açık hale getirildiği iletilmiştir.   
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Yapılan denetimde, mevcut web sitesinde belgelerin ve kişisel verilerin yayınlanmasına ilişkin yazılı 
talimat olmadığı, talimatların sözlü olarak iletildiği, Komite'nin kişisel verilerin bölgenin web 
sitesinde yanlış bir şekilde yayınlanmasını önlemek için yeterli organizasyonel önlemleri almadığı 
tespit edilmiştir.   

Kurum tarafından Komite'ye bölgenin web sitesinde kişisel veri yayınlanması hususunda yazılı 
talimatlar oluşturulması ve ilgili işlemlerin belirlenen talimatlara uygun olarak yapılmasını 
sağlayacak önlemlerin alınması gerektiği iletilmiştir.    

Ayrıca, Komitenin yayın için ne meşru bir amacı ne de yasal bir temeli olmadığını ve GDPR’da özel 
nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel yasaktan muafiyet şartlarını yerine getirmediği 
sonucuna varan Kurum, Komite'yi kişisel veri yönetimini uygun hale getirmesi konusunda 
talimatlandırarak yaklaşık 11.000 Euro idari para cezası uygulamış, söz konusu yayın bölgenin web 
sitesinden kaldırılmıştır. 

Erişim hakkı ile ilgili bir davada Danimarka Veri Koruma Kurumu tarafından işe alım şirketi 
JobTeam’e GDPR’ın kişisel verilerin hukuka uygun, adil ve şeffaf bir şekilde işlenmesi prensibini 
karşılamadığı gerekçesiyle 50.000 DKK idari para cezası uygulanmıştır.   

Kurum, şirketin bir veri sahibinin erişim talebine tabii kişisel verilerini, talebin gönderilmesinden 
sonraki dönemde ve cevabından önce sildiğini, ilgili işlemin şikayet üzerine belirlendiğini iletmiştir.   

Ayrıca Veri Koruma Kurumu Başkanı Astrid Mavrogenis, bir veri sorumlusunun, veri sahibinin 
erişim talebini karşılamamasıyla doğrudan bağlantılı olarak kişi hakkındaki bilgileri silmesinin Veri 
Koruma Kurumu ve Mahkemeler tarafından verilerin erişim hakkının gözden geçirilmesi olasılığını 
yasadışı bir şekilde reddettiğini, bu durumun vatandaşın temel haklarını ihlal ettiğini belirtmiştir. 

 

 

Danimarka Veri Koruma Kurumu JobTeam İsimli Bir İşe Alım 
Şirketine 50.000 DKK İdari Para Cezası Verdi 

Fransız Veri Koruma Kurulu (CNIL) Tarafından Yapılan 
Uzaktan Eğitim ve Sınavlar Hakkında Bilgilendirme 

Covid-19 sebebiyle özellikle sınavların uzaktan gerçekleştirilebilmesi adına yüksek öğrenim 
kuruluşları dijital uzaktan izleme yöntemlerini kullanmak istemektedir. CNIL, Kuruluşların video 
veya rastgele fotoğraflar çekilmesi, gerçek zamanlı ya da geçmişe dönük uzaktan izleme, 
öğrencinin bilgisayarının uzaktan kontrol edilmesine izin veren gözetim/denetim uygulamalarını 
kullanma yöntemlerini izlerken GDPR ve Veri Koruma Kanunu’na uymak zorunda oldukları 
belirtilmiştir. Ayrıca CNIL, Kuruluşların öğrencilerin bulundukları ortamda yer alan diğer kişilerin 
de haklarına saygı göstererek kişilerin mahremiyetlerine dikkat etmeleri gerektiğini vurgulamıştır.   
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Herhangi bir veri işleme faaliyetinde de olduğu gibi veri sorumlularının yukarıda bahsi geçen 
uygulamaları yalnızca hukuki temeline karar verdikten sonra kullanabilecekleri belirtilmiştir.   

Kuruluşlar tarafından takip edilmesi gereken ilkelere değinen CNIL, zorlama ya da etkileme 
olmaksızın özellikle özgür iradeye dayalı olması gereken rızanın, hukuki temel olarak korunmasının 
çok zor olduğunu belirtmiş, ancak veri sorumlularının bu veri işleme faaliyetini kamu yararı 
misyonunu takip etmeleri durumunda (yükseköğrenim kuruluşları tarafından kamu yararına olan 
bir görevin yerine getirilmesi gibi) farklı bir temele dayandırabileceğini belirtmiştir.  

Kuruluşların amaç ilkesi kapsamında öğrencilere ait verileri yalnızca çok belirli, hukuki ve meşru 
bir amaç için işlenebileceğini, kaydedilebileceğini ve kullanılabileceğini ileten Kurum, işleme 
faaliyetinin orantılılık ve uygunluk ilkesi kapsamında mutlaka işleme amacı ile ilgili olarak, mutlaka 
gerekli olması halinde ve verinin, yalnızca veri işleme amacına daha az müdahaleci yollarla makul 
şekilde ulaşılamadığı sürece işlenmesi gerektiğini de belirtmiştir.   

Sınav sırasında gerçek zamanlı video gözetiminin ve plansız ya da rastgele fotoğraf, video ya da 
ses kaydı alınmasının orantılı olarak görüldüğünü ileten CNIL, Webcam aracılığıyla yüz tarama ile 
biyometrik veri işleme ve öğrencilerin kişisel bilgisayarlarının kontrolünü ele alan izleme 
araçlarının kullanılmasının orantılı olarak görülmediğini belirtmiştir.   

Ayrıca işledikleri veriler için veri sorumluları tarafından muhakkak saklama sürelerinin ve veri 
güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulanmıştır.   

Bunların yanı sıra, uzaktan izleme cihazlarının ilgili kişilerin hak ve özgürlükleri için yüksek bir risk 
meydana getirecek olması halinde, işlemden sorumlu kişi tarafından mutlaka bir veri koruma etki 
değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtilmiştir.   

Bu veri işleme süreçlerinde öğrencilerin işleme amaçları ve yöntemleri hakkında açık ve şeffaf bir 
şekilde bilgilendirilmiş olma haklarına sahip oldukları ve uygulanan sistemler ile ilgili detaylar 
hakkında bilgi alabilmek için, kuruluşların veri koruma görevlilerine (DPO) danışabilecekleri 
iletilmiştir. 

 

Belçika Veri Koruma Kurumu (Belgian DPA) Tarafından Bir 
Sosyal Ağa 50.000 Euro Para Cezası Verildi   

Belçika Veri Koruma Kurumu bir sosyal ağa “kişileri davet et” özelliği ile geçerli bir yasal dayanağı 
olmadan kişisel verileri toplaması ve kullanması sebebiyle 50.000 Euro idari para cezası verdi.  

Kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için GDPR’ın belirlediği içinde açık rızanın da 
bulunduğu 6 hukuki sebepten birine dayandırılması gerektiğine değinen Kurum, sosyal ağ 
tarafından davetiye gönderilirken alınan iznin üyelerin onayına dayandığını, ancak ilgili izinlerin 
üyelerin değil verileri işlenen ilgili kişilerin onayına dayanması gerektiğini ve mevcut durumda 
sosyal ağın üyesi olmayanların verilerini yasal bir dayanağı olmadan işlediğini belirtmiştir.    
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Bunun yanı sıra, ilgili işlemin başlangıcında üyelerin kişileri davet ederken önceden seçilmiş 
seçeneklerle karşılaştığı, her ne kadar değiştirilebilir olsa da bu durumun GDPR’ın rıza koşullarına 
aykırı olduğu iletilmiştir.   

Bu nedenlerle sosyal ağa 50.000 Euro idari para cezası verildiğini ve “kişileri davet et” işlevinin ilgili 
sosyal ağ tarafından kaldırıldığını ileten Kurum, bu yaptırım kararı için 16 Avrupa ülkesinden 23 
veri koruma yetkilisine danışıldığını belirtmiştir. 

Hollanda Veri Koruma Kurumu Ofislere girmeden önce çalışanların, ziyaretçilerin ve müşterilerin 
ateşlerinin ölçüldüğü korona sürecinde bu gibi tıbbi verilerin işlenmesinin Gizlilik Yasasının ve 
GDPR’ın kapsamına gireceğini bildirdi.  

Bu verilerin kaydedilmesi ve aktarılması halinde GDPR hükümlerinin uygulanacağını ileten Kurum, 
sadece ölçüm yapılıp sonuçların kaydedilmemesi durumunda bu işlemin GDPR’a tabii olmadığını 
belirtmiş, ancak GDPR’a tabi olunmasa bile kişilerin mahremiyet haklarının ihlalinin yine de yüksek 
olduğunu bildirmiştir.   

Avrupa Veri Koruma Kurumu Genel Kurulu'nda Slovenya tarafından tüm üye devletleri tarafından 
verilen veri ihlal kararlarının tek bir sistemde toplanması, Veri sorumlusu - veri işleyen sözleşmeleri 
için bir standart oluşturulması ve GDPR m.28/6’ya göre bu sözleşmelerin ve yasal düzenlemelerin 
ancak bir denetim otoritesi tarafından kabul edilen standartlarda oluşturulması konusunda bir 
taslak sunulmuştur.   

Konu ile ilgili olarak Avrupa Veri Koruma Kurumu tarafından ulusal veri koruma kurumları 
tarafından alınan kararların yayınlayacağı bildirilmiştir 

Hollanda Veri Koruma Kurumu İş Yerinde Ateş Ölçmekle İlgili 
İkinci Bir Görüş Yayımladı  

EDPB'de Veri İhlallerini Değerlendirmek İçin Uygulama 
Değişikliği 
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Avrupa Birliği Komisyonu yayınladığı rehberde virüsün turistlerden yerel nüfusa, yerel nüfustan da 
turistlere yayılmasını önlemek için AB Veri Koruma Yasasına uygun olarak yerel düzeyde izleme ve 
gözetim sistemi kapasitelerinin artması gerektiğini iletmiştir.  

Covid-19 vakalarının temaslarının tespit edilebilmesinin virüsün kontrolü için etkili ve temel bir 
halk sağlığı önlemi olduğunu belirten Komisyon, gerektiğinde vatandaşların ülkelerine geri 
gönderilmesine hazır olunması, uluslararası turizmin yapıldığı ülkeler arasında ilgili bilgilerin 
paylaşılmasına izin verilmesi gerektiğini ve sınırlar yeniden açıldığında üye devletler arasındaki 
işbirliğinin ve koordinasyonun önemli olduğunu ancak kişisel verilerin toplanması ve saklanması 
işlemlerinin GDPR ve e-Gizlilik Direktifi de dahil olmak üzere ilgili AB mevzuatına uygun şekilde 
gerçekleştirilmesi gerektiğini iletmiştir.    

Komisyon ayrıca kişileri izlemenin temel unsurlarını Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi 
(ECDC)’nin son kılavuzunda; veri koruma ile olarak da Covid-19 pandemisine karşı mücadeleyi 
destekleyen uygulamalara ilişkin kılavuzunda ve Avrupa Veri Koruma Kurulu’nun kılavuzunda 
detaylandırıldığını belirtmiştir.   

Komisyonun ve üye devletlerin gönüllü onaylı temas izleme uygulamalarının, sınırlar ötesinde 
çalışabilmesi ve kullanıcılarının Avrupa'da olduğu her yerde güvende olmasını sağlamak için iş 
birliği yapılabilmesi hususunda bir protokol yayınlanacağı da eklemiştir.   

Turizm sektöründeki halk sağlığı önlemlerinin yetkili makamlar tarafından uygulanan genel 
önlemlerle uyumlu olması gerektiğini ve iş yerlerinin kılavuzları dikkate alması gerektiğini ileten 
Komisyon, bu önlemlerin AB Veri Koruma yasasına da uyumlu olması gerektiğini vurgulamıştır.   

Misafirlerin dijital araçlarla, konaklama tesislerinin bulunduğu yer dahil olmak üzere yerel halk 
sağlığı yetkilileri tarafından hazırlanan tüm rehberlere ulaşabilmesi ve gerekli tüm bilgilere 
erişebilmesi gerektiğine değinen Komisyon; kuruluşların, irtibat takibinin sağlanabilmesi için 
kişilerin irtibat bilgilerinin kesinlikle mevcut olmasının sağlaması gerektiğini belirtmiştir.   

Rehberde ayrıca salgınla verilerin korunması ve gizlilik konusunda en üst düzeyde güvenlik 
sağlanarak başa çıkmak için kuruluşların temas izleme önlemlerinin, sınırlandırılması ve AB’nin 
Covid-19 mücadelesinde iletişimi izlemeyi destekleyen mobil uygulama araçları ile uyumlu hale 
getirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Avrupa Birliği Komisyonu (EC) Tarafından Yayınlanan Turizm 
Hizmetlerinin Aşamalı Olarak Yeniden Başlaması ve Sağlık 
Protokollerine İlişkin Rehberde Kişisel Verilerin Korunması 
Hususuna da Yer Verildi 
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Paris'te sağlık güvenliği kurallarına uyumu izlemek için drone kullanımının Danıştay tarafından 
askıya alınması kararı verildi. Salgın öncesi kamusal gösterilerin gözetimi, suçluların yerinin tespiti 
için kullanılan yaklaşık 20 drone, bu süreçte kalabalıklaşmayı da takip etmek için kullanılıyordu.  
Drone ile kamusal alanda kişisel veri toplama uygulamasının hukuki bir dayanağının da olmadığını 
ve uygulamanın kişisel verilerin korunması kurallarına aykırı olduğu ifade eden karara göre, drone 
kullanımlarını düzenlemek için bir kararnameye ihtiyaç duyulacağı ya da bu cihazların kayıt alırken 
kişilerin tanımlanmasını önleyecek cihazlarla donatılacağı bildirildi. 

Finlandiya Veri Koruma Kurulu tarafından 18 Mayıs’ta veri koruma hakları hakkında yetersiz bilgi 
verilmesi, veri koruma etki değerlendirmesi ve gerekli olmayan kişisel veri toplanması hususlarını 
ihmal etmesi sebepleriyle 3 şirkete idari para cezası verildi.  

Posta hizmeti operatörü olan Posti Oy’a adres değişikliği bildirimi yapan kişilere çeşitli şirketlerden 
tarafından iletişim ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sebebiyle Kurula şikayette 
bulunulması üzerine yapılan soruşturmada, Posti Oy’un adres değişikliği bildirimi yapılmasıyla veri 
ifşasına itiraz etme hakkı da dahil olmak üzere ilgili kişileri haklarından haberdar etmediği tespit 
edilmiştir. 2017’de veri işlemenin şeffaflığını arttıracağını bildiren Posti Oy, 2020’de Kurulun tekrar 
temasa geçmesiyle müşteri bilgilendirmelerini arttırdığını belirtmiştir. 2019 yılı içerisinde 161.000 
kişinin etkilendiği belirtilen ihlaller ile ilgili olarak Posti Oy’a Kurul tarafından 100.000 Euro idari 
para ceza verilmiştir.  

Kymen Oy’un bir araç bilgi sistemiyle çalışanlarının konum verilerini işlemesi ile ilgili yapılan şikayet 
üzerine veri sorumlusunun konum verilerini işlemeye başlamadan önce veri koruma etki 
değerlendirmesi yapmadığı Kurul tarafından tespit edilmiş, Kymen Oy’a 16.000 Euro idari para 
cezası verilmiştir.  

Çalışan adaylarından ve çalışanlardan gereksiz kişisel veri toplayan bir şirket hakkında 
bilgilendirilen Kurul, Finlandiya’nın Çalışma Hayatında Mahremiyetin Korunması Kanunu’na göre, 
işverenin sadece istihdam ilişkisi ışığında gerekli verileri işlemesine izin verilmekte olduğunu 
hatırlatarak, şirketin GDPR’a uyum ile ilgili belgelerinde de eksiklikler olduğunu tespit etmiştir. 
Şirketin dinsel inançlar, sağlık durumu, hamilelik ve aile durumu hakkında bilgi istediğini tespit 
eden Kurul, şirkete gereksiz verilerin silinmesini emretmiş, belgelerdeki eksiklikler ile ilgili de 
kınama yayınlamış ve şirkete 12.500 Euro idari para cezası uygulamıştır. Konunun idari 
mahkemelerde temyiz edilebileceğini ileten Kurul, kamuya açık olduğu belirlenir veya kuruluş bir 
başka kurum ile karıştırılırsa cezanın verildiği kurumun adının yayınlanacağını bildirmiştir.   

 

Fransız Danıştayı Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Drone 
Kullanımını Durdurdu   

Finlandiya Veri Koruma Kurulu'ndan 3 Şirkete İdari Para 
Cezası 
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BİLGİLENDİRME REHBERİ 

6698 sayılı Kanun’un 11.maddesinde ilgili kişinin hakları sayılmıştır. Bu haklar bu Kanun’un 
uygulanmasına ilişkin kişisel verisi işlenen ilgili kişinin veri sorumlusuna karşı kullanacağı ve kişiye 
sıkı sıkıya bağlı olan haklardır. Yani bu haklar yalnızca ilgili kişi tarafından kendi adına kullanılabilir; 
başkası adına (arada bir temsil ilişkisi yoksa) kullanılamaz.   

Veri sorumlusuna iletilen bu taleplere, veri sorumlusu, Kanun’da belirtildiği üzere en kısa zamanda 
veya 30 gün içinde cevap vermelidir, aksi takdirde ilgili kişinin Kurul’a şikâyet hakkı doğacaktır. 
Burada ilgili kişi açısından dikkat edilmesi gereken husus, veri sorumlusuna başvuru yolunun 
tüketilmesi, doğrudan Kurul’a şikâyet yoluna gidilmemesidir.   

Veri Sorumlusuna Başvuru 

İlgili kişi Kanun’un 11.maddesinde sayılan haklarını kullanmak üzere, bu Kanunun uygulanmasına 
ilişkin taleplerini veri sorumlusuna yazılı olarak bildirmelidir. Kanun’un 13.maddesinde yazılı olarak 
veya Kurum’un açıklayacağı diğer yöntemlerle ifadesi bulunmasa da Kurum veri sorumlusuna 
başvuru için henüz farklı bir yöntem öngörmemiştir.   

Veri sorumlusu kendisine iletilen talepleri, talebin niteliğine bağlı olarak en kısa sürede veya en 
geç 30 gün içinde sonuçlandırmakla yükümlüdür.   

Veri sorumlusu talebi kabul ederek gereğini yerine getirebilir yahut talebi reddedebilir. Talebi 
inceleme sırasında ek maliyet gerektirdiği için ilgili kişiden bir ücret alındıysa ve inceleme sonunda, 
başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklandığı tespit edildiyse alınan ücret, ilgiliye iade 
edilir.    

Kurul’a Şikâyet   

İlgili kişi, yukarıda açıklanan süreler çerçevesinde veri sorumlusundan gelen cevabı yetersiz bulur; 
veri sorumlusu tarafından başvuruya hiç cevap verilmez veya başvuru reddedilirse ilgili kişinin 30 
gün içinde Kurul’a şikâyet hakkı doğar. Bu hak da veri sorumlusuna başvuru gibi ilgili kişiye sıkı 
sıkıya bağlı bir haktır ve yalnızca ilgili kişi tarafından kullanılabilir. 

Bu hakkın kullanılabilmesi için Kurum’un posta adresine yazılı ve ıslak imzalı başvuru ve 
https://sikayet.kvkk.gov.tr/ adresindeki online şikâyet modülü yöntemleri öngörülmüştür.   

Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula Şikâyet   

https://sikayet.kvkk.gov.tr/
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Burada ilgili kişi için önem arz eden nokta Kurul’a şikâyet başvurusu için sürelere doğru şekilde 
riayet etmektir. Süresinden önce veya sonra yapılan bir şikâyet başvurusu Kurul tarafından 
reddedilecektir. Yukarıda da belirtildiği üzere ilgili kişinin Kurul’a şikâyet için 30 günlük bir süresi 
vardır ve bu sürenin nereden başladığına dikkat edilmelidir. Sürelere ilişkin detaylar ve örnekler 
aşağıdaki gibidir:   

• Veri Sorumlusunun 30 günlük süreden önce ilgili kişinin başvurusuna ret veya yetersiz bir cevap 
vermesi;   

Bu halde ilgili kişi veri sorumlusuna verilen 30 günlük sürenin sonunu beklemeden, veri 
sorumlusunun kendisine cevap verdiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kurul’a şikâyette 
bulunmalıdır.   

• Veri Sorumlusunun 30 günlük süre sonunda ilgili kişinin başvurusuna ret veya yetersiz bir cevap 
vermesi;   

Bu halde ilgili kişi veri sorumlusunun kendisine cevap verdiği 30.gün olan günden itibaren Kurul’a 
şikâyette bulunmalıdır.  

Veri Sorumlusunun Cevap Süresi 

Süre=30 Gün 

İlgili kişi, veri sorumlusunun cevap tarihinden itibaren 
30 günlük süre içinde Kurum’a şikâyette bulunabilir. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Tarihi Kurum’a Başvuru 

Veri Sorumlusunun Cevap Süresi Veri Sorumlusuna Başvuru Tarihi 
 

Kurum’a başvuru 
 

İlgili kişi, veri sorumlusuna başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurum’a 
şikâyette bulunabilir. 

60 Günlük Süre 

30 Günlük Süre 
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• Veri Sorumlusunun ilgili kişinin başvurusuna hiç cevap vermemesi;   

Bu halde ilgili kişi veri sorumlusuna tanınan 30 günlük sürenin sonundan itibaren Kurul’a şikâyette 
bulunmalıdır. 

• Veri Sorumlusunun ilgili kişinin başvurusuna hiç cevap vermemesi;   

Bu halde ilgili kişi veri sorumlusuna tanınan 30 günlük sürenin sonundan itibaren Kurul’a şikâyette 
bulunmalıdır. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Tarihi 
 

Kurum’a Başvuru 
 

İlgili kişi, veri sorumlusuna başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurum’a 
şikâyette bulunabilir. 

 

Veri Sorumlusunun Cevap Süresi 

30 Günlük Süre 

60 Günlük Süre 

Veri Sorumlusunun Cevap Tarihi 
 

Veri Sorumlusuna Başvuru Tarihi 
 

Kurum’a Başvuru 
 

İlgili kişi, veri sorumlusunun cevabını beklemeden, veri sorumlusuna başvuru 
tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurum’a şikâyette bulunabilir. 

 

30 Günlük Süre 

60 Günlük Süre 
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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 12/1’e göre veri sorumluları; kişisel verilerin hukuka aykırı 
olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel 
verilerin hukuka uygun olarak muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari 
tedbirleri almak zorundadır. Bu tedbirler Kurum’un yayınladığı Kişisel Veri Güvenliği Rehberi 
içerisinde detaylandırılmakta ve VERBİS’e bildirim aşamasında belirtilmektedir.  

Bu tedbirlerden biri olan Uygulama Güvenliğinin Sağlanması hususunda da Uygulama 
sistemlerinin girdilerinin doğru ve uygun olduğuna dair kontroller yapılmalı, doğru girilmiş bilginin 
işlem sırasında oluşan hata sonucunda veya kasıtlı olarak bozulup bozulmadığını kontrol etmek 
için uygulamalara kontrol mekanizmaları yerleştirilmelidir.   

Uygulamalar, işlem sırasında oluşacak hataların veri bütünlüğünü bozma olasılığını asgari düzeye 
indirecek şekilde tasarlanmalıdır.  

Ayrıca şirket içerisinde kullanılan uygulamalar ile ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerin alınması 
Şirketleri veri güvenliği konusunda koruyacak hususlardandır.   

• Bilgi işlem aygıtlarına yalnızca onaylı yazılımlar yüklenebilmeli ve yalnızca yetkili personel 
tarafından kurulum yapılmalıdır.  

• Sistemler üzerine izinsiz uygulama yüklenmesi engellenmelidir.   

• Gerekli olmayan yazılım uygulamaları ve hizmetler uygun şekilde kaldırılmalı veya devre dışı 
bırakılmalıdır.   

• Kullanılan cihazlar yetkisiz yazılımların yürütülmesini engelleyecek şekilde yapılandırılmalıdır.   

• Yetkisiz yazılımları otomatik olarak tespit etmek için düzenli envanter taraması yapılmalıdır.  

• Kötü amaçlı yazılımlardan koruma yazılımları kullanılabilir.   

• Çalışanlar web tabanlı veya onaylı olmayan uygulamalara giriş sağlamamaları konusunda 
farkındalık sahibi olmalıdır. 

Teknik Tedbir: Uygulama Güvenliği   
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MEVZUAT ANALİZİ 

Veri sorumluları tarafından birinci fıkranın (f) bendi uyarınca Sicile açıklanacak kişisel verilerin 
mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süresine 
ilişkin bilgiler veri kategorileri ile eşleştirilerek Sicile bildirilir. Veri sorumlusu tarafından Sicile 
bildirilen veri kategorilerinin işleme amaçları ve bu amaçlara dayalı olarak işlenmeleri için gerekli 
olan azami muhafaza edilme süreleri ile mevzuatta öngörülen süreler farklı olabilir. Bu durumda 
mevzuatta azami muhafaza edilme süresi öngörülmüşse öngörülen bu süre yoksa bunlardan en 
uzun süre esas alınarak bu veri kategorisi için Sicile bildirim yapılır. Kişisel verilerin işlendikleri amaç 
için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi belirlenirken;  

a) İlgili veri kategorisinin işlenme amacı kapsamında veri sorumlusunun faaliyet gösterdiği 
sektörde genel teamül gereği kabul edilen süre,  

b) İlgili veri kategorisinde yer alan kişisel verinin işlenmesini gerekli kılan ve ilgili kişiyle tesis edilen 
hukuki ilişkinin devam edeceği süre,  

c) İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak veri sorumlusunun elde edeceği meşru 
menfaatin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerli olacağı süre,  

ç) İlgili veri kategorisinin işlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı risk, maliyet ve 
sorumlulukların hukuken devam edeceği süre,  

d) Belirlenecek azami sürenin ilgili veri kategorisinin doğru ve gerektiğinde güncel tutulmasına 
elverişli olup olmadığı,  

e) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü gereği ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel verileri 
saklamak zorunda olduğu süre,  

f) Veri sorumlusu tarafından, ilgili veri kategorisinde yer alan kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri 
sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi dikkate alınır. 

6698 sayılı Kanun’un 4. Maddesinde kişisel verilerin mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç 
için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkesi yer almaktadır. Bu ilkeye bağlı olarak 
Kanun’un 7.maddesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 
hâlinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından imha edilmesi gerekliliği 
düzenlenmiştir. 

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Madde 9/4 
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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 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. 

 
 

Görüldüğü üzere kişisel verilerin saklanma sürelerinin belirlenmesine ilişkin iki kriter yer 
almaktadır: bunlardan biri mevzuatta öngörülen süre; mevzuatta bir süre öngörülmemesi halinde 
ise işlendikleri amaç için gerekli olan kadar süredir. Bu hususta Kurum kişisel verileri ne kadar 
süreyle saklayabilecekleri hususunda veri sorumlularına doğrudan bir yönlendirmede 
bulunmamakta veya bu süreyi tayin etmemektedir. İlgili kanunda herhangi bir süre 
belirlenmediyse veri sorumluları bu süreyi kendileri belirlemeli ve saklama süresini belirlerken, 
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen kriterleri dikkate almalıdır. 
Yönetmeliğin 9.maddesinde belirtilen kriterler kısaca aşağıdaki gibidir:   

• Genel teamüller  

• İlgili kişi ile tesis edilen hukuki ilişkinin süresi   

• Veri sorumlusunun meşru menfaatine dayalı olarak gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinde 
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun süre   

• Veri işleme faaliyetine bağlı risk ve maliyet ile sorumlulukların hukuken devam edeceği süre  

• Belirlenen sürenin veriyi doğru ve güncel olarak tutmaya elverişli olup olmadığı  

• Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesine dayalı veri işleme faaliyetlerinde, verileri saklamakla 
yükümlü olunan süre  

• Kişisel veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi.   

Daha önce de belirtildiği üzere, kişisel verileri saklama süresi bir Kanun’da belirtilmediyse veri 
sorumlusu yukarıdaki uygun kriterleri baz alarak saklama süresini tayin etmelidir. Bu süreyi tayin 
ederken veri işleme amacını göz ardı etmemesi ve veri kategorilerini belirleyerek süreyi her bir 
kategori ve gerektiğinde her bir faaliyet içi ayrı ayrı tayin etmesi önem arz etmektedir.   

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

