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HAZİRAN BÜLTENİ 
SAYI:2020 - 06 

AYIN KARAR ÖZETLERİ VE HABERLER  

Karara konu olayda özetle, risk merkezi üyeleri (factoting şirketleri) çalışanlarından bazılarının, 
yaptıkları sorgulamaları kanunen yetkili olmayan kişilere aktardığı ve/veya amaç dışı kullandığı 
tespit edilmiş ve bu itibarla bir inceleme başlatılmıştır. İnceleme 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 
Risk Merkezi ile ilgili çeşitli hükümleri çerçevesinde yapılmış; bu hükümler genel olarak sır saklama 
yükümlülüğünü konu almaktadır. Sır saklama yükümlülüğünün istisnası, yalnızca belirlenen 
amaçlarla sınırlı kalmak koşuluyla mümkün olmaktadır ancak ihbara konu kişiler, verileri amacı 
dışında birçok kişiye aktarmış; amaçla bağlantılı olmaksızın birçok gerçek ve tüzel kişi verisine 
yetkisiz olarak erişmiştir.   

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ilgili hükümleri dışında, “Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 
Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri 
Koşuluyla Belirledikleri Gerçek veya Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 
Yönetmelik” ile Risk Merkezindeki bilgilerin ne şekilde sorgulanacağı ve temin edileceği 
düzenlenmiştir. İşbu Yönetmelik uyarınca Risk Merkezi üyelerinin müşterilerinin, Risk Merkezi 
nezdindeki bilgilerinin, kendilerine ya da onay vermeleri koşuluyla belirledikleri gerçek veya tüzel 
kişilere verilmesini teminen başvuru ve onay süreci yürütülmelidir. Yönetmelik bu başvuru ve onay 
sürecine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.   

Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu genel ilkelerinden “belirli, açık ve meşru 
amaçlar için işleme” ilkesi uyarınca kişisel veri işleme faaliyetinin, hangi hukuki işleme şartına 
dayalı olarak gerçekleştirildiğinin tespit edilebilmesi, kişisel veri işleme faaliyetinin ve 
gerçekleştirilme amacının belirliliğini sağlayacak detayda ortaya konulması sağlanmalıdır.   

Bununla birlikte 6698 sayılı Kanunda veri sorumlusu tanımı “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve 
vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan 
gerçek ve tüzel kişi” olarak yapılmıştır.  

Risk Merkezindeki Verilerin Muhtelif Faktoring Şirketleri 
Tarafından İhlal Edilmesine İlişkin Kurul’un Çeşitli Karar 
Özetleri   

Karar No: 2020/191, 2020/192, 2020/193, 2020/194 Karar Tarihi: 03.03.2020 
Konu Özeti: Risk Merkezindeki verilerin muhtelif faktoring şirketleri tarafından ihlal edildiğine 
ilişkin ihbar hakkında karar 
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Yukarıdaki bilgiler ve somut olay ışığında; factoring şirketlerinin veri sorumlusu sıfatını haiz olduğu; 
factoring şirketi çalışanının yetki sınırını aşmak suretiyle veri işleme faaliyetinde bulunduğu; kişisel 
verilerin yetkisiz kişilerce elde edildiği halde veri sorumlusu tarafından 72 saat içinde ihlalden 
etkilenen kişilere ve Kurum’a veri ihlal bildiriminde bulunmadığı görülmektedir.   

Risk Merkezi üzerinden factoring şirketlerinin yaptığı sorgulamalara yönelik ihbarın incelenmesi 
neticesinde;   

• Kanunun 4.maddesinde sayılan genel ilkelere riayet edilmemesi,   

• Kanunun 12.maddesinde yer alan kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek 
yükümlülüğüne aykırı davranılması,   

• Veri ihlalinin süresi, ihlalden etkilenen kişi sayısı ve ihlale ilişkin bildirimde bulunulmaması 
sebepleriyle,  

03/03/2020 tarih ve 2020/191, 2020/192, 2020/193, 2020/194 kararları ile 4 factoring şirketi 
hakkında, veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli idari tedbirleri almadıkları 
gerekçesiyle 950.000 TL; veri ihlal bildirimi yapmamaları sebebiyle 450.000 TL idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir.   

Veri sorumlusu tarafından Kurum’a iletilen ihlal bildirimi ile oyuncu verilerine yasal olmayan 
yollarla hackerlar tarafından iki farklı yerden hukuka aykırı erişim gerçekleştirildiği, hackerların, 
şirketin bulut sistemlerine, belirli olmayan kaynaklardan temin ettikleri kimlik bilgileri kullanarak 
erişmiş olduğu, hackerların, oyuncu verilerine erişim sağladıklarının log kayıtlarından tespit 
edildiği, bu yetkisiz erişimin tespit edilmesinden sonra sistemde oyuncu giriş bilgilerinin 
değiştirildiği, Türkiye’de ihlalden etkilenen kişi sayısının 39.995 olduğu, kişi kategorilerinin 
kullanıcılar olduğu, kişisel verilerin, isim, soy isim, posta kodu, mahalle ve/veya ikamet ettiği şehir, 
doğum tarihi, e-posta adresi, fotoğraf, oyuncu kullanıcı adı ve şifresi, telefon numarası ve 
Facebook tanımlayıcısı da dâhil, özel nitelikli olmayan kimlik, irtibat ve konum bilgileri olduğu, 
belirtilen verilerin tamamının olayın kapsamına her aşamada dahil olmadığı, örneğin, Türkiye’de 
yerleşik 39.995 kişi içerisinden 1.527 kişinin telefon numaralarına ve 51 kişinin doğum tarihine 
erişim sağlandığının düşünüldüğü, Türkiye’de yerleşik kişilere e-posta yoluyla bildirimde 
bulunulduğu bildirilmiştir.   

Söz konusu bildirimin incelenmesi neticesinde Türkiye’de ihlalden etkilenen kişi sayısının 39.995 
olduğu, etkilenen kişisel verilerin, isim, soy isim, posta kodu, mahalle ve/veya ikamet ettiği şehir, 
doğum tarihi, e-posta adresi, fotoğraf, kullanıcı adı ve şifresi, telefon numarası ve Facebook 
tanımlayıcısı da dâhil, özel nitelikli olmayan kimlik, irtibat ve konum bilgileri olduğu, bir bulut 
sistemi bulunan veri tabanına saldırganlar tarafından erişim sağlanmasının yapılan zafiyet testlerin 
yetersiz olmasının ve gerekli önlemlerin alınmadığının göstergesi olduğu, veri sorumlusu tarafın- 

 

Bir Oyun Şirketinin Veri İhlal Bildirimi Hakkında Kişisel 
Verileri Koruma Kurulunun Karar Özeti  

Karar No: 2020/286 Karar Tarihi: 16.04.2020 

Konu Özeti: Bir oyun şirketinin veri ihlal bildirimi hakkında karar 
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dan ihlal öncesi alınması gereken teknik tedbirlerin (güvenlik ajanının ağ sistemine 
konuşlandırılması, kötü niyetli IP adreslerinin sistemden engellenmesi, oyuncu hesaplarının 
yetkisiz erişimlerden korunması için gerekli önlemlerin alınması, hackerlar tarafından kullanılan 
mekanizmaların ve IP’lerin gözlenmesi için 7x24 gerçek zamanlı gözetleme sistemini de içeren, 
geliştirilmiş gözetleme ve alarm sistemlerinin faaliyete geçirilmesi) ihlal sonrası devreye 
alınmasının gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığının göstergesi olduğu hususları dikkate 
alınarak Oyun Şirketi Veri Sorumlusu hakkında toplam 1.100.000 TL idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Veri sorumlusu tarafından Kurum’a iletilen veri ihlal bildirimi ile Bankanın Uyum ve İç Kontrol 
Grubu tarafından düzenli gerçekleştirilen iç kontrol faaliyetleri kapsamında, 2 ayrı şubesinde 
toplam 3 personel tarafından, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezince Bankaya sağlanan bireysel 
nitelikteki kredi bilgilerini içeren KKB sorgu ekranlarından şüpheli sorgulamaların yapıldığının 
gözlemlendiği, bu işlemlerin detaylı incelenmesi talebiyle konunun Teftiş Kurulu Başkanlığına ihbar 
edildiği, Teftiş Kurulu soruşturması sonucunda; Bireysel Müşteri İlişkileri Yöneticisi, Bireysel 
Müşteri İlişkileri Yönetici Yardımcısı, İşletme Müşteri İlişkileri Yönetici Yardımcısı unvanlarında 
çalışan ve olaya sebep olan 3 personelin görev ve iş tanımları gereği KKB sorgulama ekranına 
yetkileri bulunduğu, ancak söz konusu 3 personelin kendilerine tanımlanan KKB sorgulama 
yetkilerini Bankanın erişim ve bilgi güvenliği politikalarına aykırı şekilde amacı dışında kullandığı, 
Banka müşterisi olmayan toplam 7.706 kişinin bireysel nitelikteki kredi bilgilerine hukuka aykırı 
erişildiği, 3 personelin söz konusu sorgulamalara konu olan kişilerin TCKN’lerini şahsi telefonları 
üzerinden üçüncü kişi/kişilerden temin ettikleri, personelin söz konusu verileri bankanın 
sistemlerini kullanarak aktardığına ilişkin bir bulgu olmadığı ancak şahsi telefonları üzerinden 
elektronik haberleşme programları kullanarak Banka dışına aktarmış olabileceği bildirilmiştir.   

Söz konusu bildirimin incelenmesi neticesinde ihlalden 25.288 kişinin etkilendiği, etkilenen 
kişilerden 17.582’sinin Banka müşterisi olduğu, 7.706 kişinin Banka müşterisi olmadığı dikkate 
alındığında özellikle Banka müşterisi olmayan kişilere ait KKB sorgulamaları için Banka tarafından 
zamanında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığının değerlendirildiği, Kişisel Veri Güvenliği 
Rehberinde teknik tedbirler arasında yer alan “Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi” başlığı altında 
belirtilen hususların aksine, Bankanın şubelerinden birinde ihlale sebep olan personelin ihlal 
fiillerinin 10.07.2017 tarihinde başlamasına rağmen; bu ihlal fiilinin 08.07.2019 tarihinde tespit 
edildiği; benzer şekilde Bankanın başka bir şubesindeki ihlal fiillerinin başlangıç tarihleriyle tespit 
tarihleri arasında 18 ay gibi oldukça uzun bir süre bulunduğu, bu durumun kişisel veri güvenliği 
takibi noktasında veri sorumlusu tarafından güvenlik yazılımı mesajlarının, erişim kontrolü 
kayıtlarının ve diğer raporlama araçlarının düzenli olarak kontrol edilmediğinin göstergesi olduğu, 
Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde idari tedbirler arasında yer alan “Çalışanların Eğitilmesi ve 
Farkındalık Çalışmaları” başlığı altında ifade edilen, veri sorumlusu nezdinde çalışan herkesin hangi  

Bir Bankanın Veri İhlal Bildirimi Hakkında Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunun Karar Özeti  

Karar No: 2020/344 Karar Tarihi: 05.05.2020 

Konu Özeti: Bir bankanın veri ihlali hakkında karar 



 

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

HAZİRAN BÜLTENİ 
SAYI:2020-06 

 

ask@cottgroup.com 30 Haziran 2020 

  

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 23.06.2020 tarihli ve 2020/482 sayılı kararına göre VERBİS'e 
(Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kayıt süreleri uzatılmıştır.  

İlgili karara göre,   

• Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek 
ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen 
sürenin 30.09.2020 tarihine,  

• Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü 
yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine,  

• Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet 
konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve 
bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.03.2021 tarihine,  

• Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine 
getirmeleri için verilen sürenin 31.03.2021 tarihine,  

uzatılmasına, bu kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmî Gazetede 
yayımlanmasına karar verilmiştir. 

konumda çalıştığına bakılmaksızın kişisel veri güvenliğine ilişkin rol ve sorumluluklarının, görev 
tanımlarında belirlenmesi ve çalışanların bu konudaki rol ve sorumluluğunun farkında olmasının 
sağlanması gerektiği, ancak bunun veri sorumlusu tarafından sağlanmadığının görüldüğü, Veri 
sorumlusu tarafından ihlal öncesi yapılması gereken kullanıcı yetki ve rollerine yönelik kontrollerin 
ve düzenlemelerin ihlal sonrasında gerçekleştirilmiş olmasının gerekli idari tedbirlerin zamanında 
alınmadığının göstergesi olduğu, veri sorumlusu tarafından ihlal öncesi yapılması gereken KKB 
sorgulama limitlendirilmesi gibi kritik önemi haiz tedbirlerin ihlal sonrasında gerçekleştirilmiş 
olmasının gerekli teknik tedbirlerin yeterince alınmadığının göstergesi olduğu dikkate alınarak, 
Banka hakkında 1.000.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatıldı 

Karar No: 2020/482 Karar Tarihi: 23.06.2020 

Konu Özeti: VERBİS kayıt tarihlerinin ertelenmesi hakkında karar 
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26.06.2020 tarihinde Kurum tarafından yapılan duyuru ile kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilgili 
kişileri aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi hakkında bazı detaylar kamuoyuna 
duyurulmuştur.   

Bu detaylar Kurum’a iletilen ihbar ve şikayetlerin incelenmesi sonucunda ortaya çıkmış aydınlatma 
faaliyetinin gerçekleştirilmesinde yapılan uygulama hataları ve doğru bilinen yanlışlara ilişkindir.   

Kurum uygulamada karşılaşılan eksik ve mevzuata aykırı durumları sıralamış ve söz konusu eksiklik 
ve aykırılıkları gidermek için dikkat edilmesi gerekenleri saymıştır. Duyuruda da yer alan dikkat 
edilmesi gereken hususları bu bültenin Mevzuat Analizi bölümünde KVKK m.10 incelemesi ile 
inceleyebilirsiniz. 

26.06.2020 Tarihli Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 
Getirilmesi Hakkında Kamuoyu Duyurusu 

Halk Sigorta A.Ş. tarafından Kurum’a yapılan veri ihlal bildirimine göre; 30.01.2020 ile 08.04.2020 
tarihleri arasında gerçekleşen ve Halk Sigorta tarafından yapılan periyodik kontrol sırasında 
10.04.2020’de tespit edilen ihlalin istifa ederek iş akdi sona eren bir çalışanın, iş ilişkisi sona 
erdikten sonra daha önce sorgu yapmak için yetkili olduğu yazılımdaki trafik ve kasko sigortası 
dosyalarına yetkisiz bir şekilde erişmesi sonucu meydana geldiği, iş akdi sona erdirilen kişinin 
kullanıcı bilgisi ile işten ayrılma tarihinden sonra 6933 adet farklı eksper dosyasına erişim 
gerçekleştirdiği, ihlalden etkilenen verilerin kimlik ve iletişim kategorilerinin yanı sıra plaka, şase 
no, ruhsat, eski hasar bilgileri ve ehliyet bilgisi olmakla birlikte özel nitelikli kişisel veri olarak da 
engellilik bilgisi, sağlık bilgisi ve alkol raporu olduğu kişi gruplarının ise sigortalılar, kaza mağdurları, 
eksperler, acente çalışanları, sürücüler, servis çalışanları, tedarikçi çalışanları olduğu, ihlali 
gerçekleştiren kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmiştir.   

Söz konusu ihlal 16.06.2020 tarihinde Kurum’un internet sayfasında yayınlanmış olup, konuyla 
ilgili inceleme devam etmektedir. 

Halk Sigorta Veri İhlal Bildirimi 
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Sezgi Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından Kurum’a yapılan veri ihlal bildirimine göre; 
02.06.2020’de tespit edilen ihlalde, eski diş hekiminin hastaların verilerini yetkisiz olarak elde ettiği 
ve işten ayrıldığı, Sezgi Dental içerisinde hasta kayıtlarının barındırıldığı bir otomasyon sisteminin 
kullanıldığı ve tüm diş hekimlerinin kendilerine özel olarak verilen kullanıcı adı ve şifre ile erişim 
sağladığı, söz konusu diş hekiminin işten çıkartılması ile ilgili bildirim yapılmasının ardından hasta 
verilerini kopyalamış olduğunun tahmin edildiği ve Sezgi Dental hastalarına yeni açmış olduğu iş 
yerini tanıtan reklam mesajlarının atıldığı, ihlalden etkilenen verilerin kimlik ve iletişim verileri 
olduğu, etkilenen kişi sayısının tahmini 2500 olduğu ancak tam olarak tespit edilemediği 
bildirilmiştir.    

Söz konusu ihlal 23.06.2020 tarihinde Kurum’un internet sayfasında yayınlanmış olup, konuyla 
ilgili inceleme devam etmektedir. 

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından Kurum’a yapılan veri ihlal bildirimine göre; 12 Haziran 
2020 tarihinde gerçekleştirilen ihbar sonucunda inceleme çalışmalarının başlatıldığı, ihbarda bir 
internet sitesi üzerinden AvivaSA’ya ait kişisel verilerin para karşılığında satıldığı iddiasının yer 
aldığı, konunun adli makamlara da iletildiği ve Sulh Ceza Hakimliğinin söz konusu internet sayfasına 
erişim engelleme kararının bulunduğu, ihlalden etkilenen kişisel veri kategorilerine dair bilgi 
bulunmadığı ve ihlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının belli olmadığı bildirilmiştir.   

Bildirimin ekinde yer alan karara göre erişimin engellendiği sitede şirketin müşterilerine ait olduğu 
değerlendirilen müşterilerin yaşadıkları şehir, yaş ve cep telefonu numarası gibi kişisel nitelikteki 
bir kısım verilerin liste halinde siteye konulduğu tespitinin de yer aldığı görülmüştür.   

Söz konusu ihlal 23.06.2020 tarihinde Kurum’un internet sayfasında yayınlanmış olup, konuyla 
ilgili inceleme devam etmektedir. 

Sezgi Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Veri İhlal Bildirimi   

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Veri İhlal Bildirimi   
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Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kurum’a yapılan veri ihlal bildirimine 
göre; 7 Haziran 2020 tarihinde Avon Türkiye’nin bağlı olduğu Avon Global’e fidye yazılım 
saldırısının gerçekleştiği, saldırı sebebiyle bazı sistemlerin kesintiye uğradığı ve Türkiye de dahil 
bazı operasyonlarda belirli verilerinin şifrelendiği, etkilenen sistemlerdeki belirli verilerin 
saldıranlar tarafından kopyalanmış olma ve bu verilerin de kişisel veri içerme ihtimalinin 
bulunduğu, Avon Global ile aynı yazılımların kullanıldığı, etkilenen veri kategorileri, kişi sayısı ve 
kayıtların belirlenme çalışmalarının devam ettiği, Avon Türkiye’nin ağırlıklı olarak Avon 
temsilcilerinin verilerine sahip olduğu bildirilmiştir.   

Söz konusu ihlal 23.06.2020 tarihinde Kurum’un internet sayfasında yayınlanmış olup, konuyla 
ilgili inceleme devam etmektedir.  

Finlandiya Veri Koruma Kurulu, taksilerinde ses ve video kaydeden Taksi Helsinki Oy’a, kamera 
gözetim sistemini kurmadan önce kişisel veri işlemenin risk ve etkilerini değerlendirmemesi ve 
müşterilere sağladıkları bilgilerde ve veri işleme dokümantasyonundaki eksikler nedeniyle idari 
ceza uygulamıştır.  

Kasım 2019’da soruşturma başlatan Kurul, şirketin kişisel veri işleme süreçlerinde ciddi eksiklikler 
bulmuştur. Kurul, 2019 yazında kamera gözetim sistemini video ve ses kaydeden bir sistemle 
değiştirirken kişisel veri işleme faaliyetinin GDPR’a uygunluğunu değerlendirmeyen Taksi 
Helsinki’ye kişisel veri işleme faaliyetinin veri sahiplerinin menfaat ve hakları üzerindeki etkisini 
değerlendirmesi gerektiği iletilmiştir.  

Sadece bazı taksilerde ses kaydı alındığı belirtilirken, nedeni ile ilgili bir açıklama yapmayan, daha 
sonra kayıtların yanlışlıkla alındığını ileten Taksi Helsinki’ye ses verilerinin işlenmesinin GDPR’ın 
veri minimizasyonu ilkesine uygun olmadığı ve ses verilerinin uygun bir gerekçe olmadan 
işlenmesinin derhal durdurulması gerektiği iletilmiştir. 

Kurul, gerçekleştirdiği soruşturmada ilgili kişilerin mevzuata uygun bir şekilde bilgilendirilmediğini, 
taksilerde yer alan bilgilendirme metinlerinde ses kayıtları ile ilgili hususların bulundurulmadığını 
ve müşterilerin bu konuda nereden bilgi alabileceğinin belirtilmediğini tespit etmiştir.   

Avon Türkiye Veri İhlal Bildirimi  

Finlandiya Veri Koruma Kurulu Taksi Helsinki Oy’a İdari Para 
Cezası Uyguladı 
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Ayrıca şirketin gizlilik beyanının sadakat programında yer alan profil oluşturma ve otomatik karar 
verme süreçleri hakkında bilgi içermediğini tespit eden Kurul, şirketin kişisel verilerinin işlenmesi 
hakkındaki politikalarını ve kişisel veri işleme faaliyetlerinde yer alan rollerin tanımlanması ile ilgili 
eksikliklerin tespit edildiği prosedürlerini değiştirmesine karar vermiştir.   

Taksi Helsinki’nin kişisel veri işleme faaliyetlerinde riskler, veri koruma ilkelerinde uyum ve veri 
sahibi haklarının uygulanmasında ciddi eksiklikler tespit eden Kurul, şirkete 72.000 Euro idari para 
cezası uygulamıştır. 

Yerel seçimlerde belediye personelinin sicil bilgilerini kullanarak mektup ile seçim propagandası 
yapması üzerine söz konusu belediye, aday hakkında şikâyette bulundu.   

Belçika Veri Koruma Otoritesi, Tüzel kişinin (bu durumda belediye) şikâyet hakkının bulunduğunu, 
davalı tarafın belirttiğinin aksine personel ve meclis üyesi arasındaki iletişim olmadığını, gönderilen 
mektubun gerçekten de seçim propagandası olduğunu, personel kaydının iç yönetim süreçleri 
dışında kullanılması ile “amaç sınırlaması” maddesinin ihlal edildiğini belirtmiştir.  

Ayrıca Otorite, personel sicilinde yer alan verilerin işlenmesi için de yasal bir dayanak bulmamış, 
dolayısıyla “veri işleme faaliyetinin yasal dayanağı bulunması” maddesinin ihlal edildiği de 
iletilmiştir.   

Davalının kamu hizmetindeki diğer görevinde ve seçim kampanyasında veri koruma kurallarına 
dikkat etmesi gerektiğini de ileterek 5.000 Euro para cezası vermiştir. 

Belçika’da Yerel Seçim Adayına Ceza 

Bir şikayet neticesinde araştırmaları gerçekleştirebilmek adına istenen bilgilere yanıt vermemesi 
üzerine Iberdrola’ya yaptırım uygulandığını ileten İspanya Veri Koruma Otoritesi, soruşturma 
kapsamında Iberdrola’dan bir rapor istendiğini ancak buna da bir yanıt gelmediğini belirtmiştir. 
Böylece Iberdrola, denetim makamının sahip olduğu soruşturma yetkilerini kullanmasını 
engelleyerek GDPR’ı da ihlal etmiştir.   

Iberdrola'nın yeni kurulmuş bir girişim olmaması nedeniyle denetim makamı tarafından talep 
edilen herhangi bir bilgi de dahil olmak üzere veri koruma düzenlemeleri kapsamındaki 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi için prosedürlerin oluşturulmuş olması gerektiği göz önünde 
bulundurularak 4.000 Euro para cezası verilmiştir. 

İspanya Veri Koruma Otoritesi'nden Iberdrola Adlı Şirkete 
Para Cezası 
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Aynı adı taşıyan ancak farklı bir e-postaya sahip olan şikayetçiye pazarlama faaliyeti içeren e-
postanın atılması sonucu gerçekleşen olayda durumun teknik bir hata olmayıp insan kaynaklı bir 
hata olduğunu ileten Belçika veri Koruma Otoritesi, veri sorumlusunun şikayetçinin talebine GDPR 
tarafından belirlenen süre içinde yanıt vermediğini, yeterince şeffaf olmadığını tespit etmiş, 
şikayetçilerin haklarını  kullanmasını GDPR’da belirtildiği gibi yeterince kolaylaştırmadığı düşünen 
Otorite veri sorumlusuna 10.000 Euro para cezası vermiştir. 

Belçika Veri Koruma Kurumu, meşru menfaati temelinde bağış toplamak için eski bağışçılara 
doğrudan pazarlama mesajları gönderen bir derneğe, veri sahibinin verilerinin silinmesi talebine 
yanıt vermemesi sonucunda gerçekleşen şikâyetin ardından GDPR’ın 17.1 ve 21.2 maddeleri 
uyarınca idari para cezası vermiştir.  

Veri sorumlusunun GDPR’ı ihlal ettiğine karar veren Otorite, veri sahibinin itiraz etme hakkına ve 
veri silme talebine uygun hareket edilmediğini tespit etmiştir. Ayrıca, derneğin mevcut durumda 
veri işlemenin temelini meşru menfaat olarak göstermesinin, Avrupa Birliği Adalet Divanının 
içtihadı olan Rigas kararının1 getirdiği kümülatif koşulları karşılamadığını ve geçerli kabul 
edilemeyeceğini iletmiştir.  

Otorite, GDPR madde 6 1/f bendi ve Adalet Divanı’nın içtihadının üçüncü koşulunun yerine 
getirilmediğine karar vermiş ve veri sorumlusunun ilgili kişinin itiraz hakkını yeterince 
kolaylaştırmadığını tespit etmiştir.  

Konu ile ilgili derneğe 1.000 Euro idari para cezası uygulanmıştır. 

 

 

1 Rigas kararı 2017 yılında Letonya’da gerçekleşmiş bir olayın ABAD’ye taşınıp, kişisel verilere 
erişimde meşru menfaatin gerekçe gösterilmesi ile ilgili örnek bir mahkeme kararıdır. 

Belçika’da Bir Derneğe İdari Para Cezası Verildi 

Belçika Veri Koruma Otoritesi Bir Veri Sorumlusuna 10.000 
Euro Para Cezası Verdi 
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Belçika Veri Koruma Otoritesi, bir veri sorumlusuna ilgili kişinin verilerinin pazarlama amacıyla 
işlenmesi konusundaki itirazına yanıt vermemesi ve otorite ile iş birliği yapmaması nedeniyle 1000 
Euro para cezası verdi.  

Daha önceki bir kararda, veri sorumlusuna şikayetçinin talebini karşılaması ve talep üzerine yapılan 
işlemleri Otorite’ye bildirmesi yönünde talimat verildiğini ancak veri sorumlusundan yanıt 
gelmediğini belirten Otorite daha sonraki aşamalarda veri sorumlusunun neden yanıt iletmediğini 
sorguladığında GDPR’ın uygulamalarına ve prosedürlere karşı tam bir ilgisizliğin mevcut olduğunu 
tespit ederek, veri sorumlusuna 1000 Euro para cezası uygulamaya karar vermiştir. 

Belçika’da İlgili Kişinin Bilgi Talebine Yanıt Vermeyen Veri 
Sorumlusuna İdari Para Cezası Verildi 

Norveç Veri Koruma Kurulu Covid-19 sürecinde temas takibinde kullanılan Smittestopp isimli 
uygulamayı askıya aldı. 

15 Haziran Pazartesi günü Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü bir sonraki açıklamaya kadar uygulamayı 
askıya almayı, tüm verileri silmeye karar verdiklerini duyurdu.  

Uygulama, kullanıcıların enfekte olmuş kişilerle yakın temas halinde olduğunu bildirebilir, sürekli 
olarak konum ve kullanıcıların başkalarıyla iletişimleri ile ilgili bilgiler de dahil olmak üzere 
kullanıcılar hakkında büyük miktarda veri toplayabilmektedir.   

Enfeksiyon oranının düşük olduğunu ileten Norveç Veri Koruma Kurulu Direktörü Erik Thon, 
uygulama uyarıları ile kişilerin doğru şekilde bilgilendirilmesinin zor olduğunu belirtti.  

Diğer Avrupa ülkelerinde GPS tabanlı konum verisi toplamadan, bluetooth ile gerçekleştirilen 
temas takip uygulamalarının geliştirildiğini ileten Thon, Avrupa Veri Koruma Kurumu tarafından 
temas takibinde konum verisinin kullanılmasının gereksiz görüldüğünü, bluetooth verilerin 
kullanılmasının tavsiye edildiğini, verilerin anonimleştirilmesi ve toplanması için henüz bir çözüm 
uygulanmadığını ve uygulamanın tüm kullanıcıların verilerini topladığını da belirtmiştir.  

23 Haziran’a kadar Norveç Halk Sağlığı Enstitüsünden yanıt beklediklerini aktaran Thon, henüz 
mevcut olmayan anonimleştirme çözümü, erişim isteklerinin nasıl ele alınacağı, temas takibinde 
GPS kullanımı gibi konuların görüşüleceğini iletmiştir. 

Norveç’te Covid-19 Temas Takip Uygulaması Askıya Alındı 
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Bir konut kooperatif birliğinin apartmanındaki merdiven boşluğunu izlediği yönünde şikayetler 
alan ve incelemelere başlayan İsveç Veri Koruma Otoritesi, birliğin 4 adet kamerasının 
bulunduğunu, bunların 2 tanesinin merdiven boşluğunda yer aldığını ve kameraların 7/24 
kesintisiz ses ve video kaydı aldığını iletmiştir.   

Özel şartlar altında birliğin merdiven boşluğunu izleyebileceğini belirten Otorite, birliğin izleme 
faaliyeti için acil bir ihtiyaç göstermesi gerektiğini bildirmiştir. Ana girişte yer alan bir diğer 
kameranın 2018’de 2 ay boyunca vandalizm ile mücadele etmek için kullanıldığı iletilmişse de 
Otorite, araştırmalarında böyle bir ihtiyacın olmadığı sonucuna varmıştır.   

İsveç Veri Koruma Otoritesi tarafından konut binasında ses kaydı gerçekleştirilmesi için herhangi 
bir sebep olmadığı ve soruşturma sonucunda apartman sakinlerinin video gözetimi hakkında 
bilgilendirilmeği tespit edilmiştir.  

Otorite, merdiven boşluğundaki ve ana girişteki video gözetimlerin durdurulmasına, video 
gözetimi ile ilgili sağlanan bilgilerin iyileştirilmesine ve Konut Birliğine 20.000 İsveç Kronu (yaklaşık 
2.000 Euro) idari para cezası verilmesine karar vermiştir. 

İsveç’te Bir Konut Kooperatif Birliğine Para Cezası Verildi 
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BİLGİLENDİRME REHBERİ 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de dahil Avrupa Birliği düzenlemeleri başta olmak üzere, 
uluslararası düzenlemelerde kabul görmüş ve pek çok ülkenin iç hukukuna yansımış olan kişisel 
verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkeler bulunmaktadır. İşbu genel ilkeler iç hukukumuzda 
Anayasal çerçevede düzenlenmiş olmakla birlikte Kanun’un 4. maddesinde kişisel verilerin 
işlenmesine ilişkin usul ve esaslar “Genel İlkeler” başlığı altında belirlenmiş, Kişisel Verilerin 
Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (108 sayılı Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi)’ne ve GDPR’a paralel şekilde açık düzenlenmeler getirilmiştir. Kişisel verilerin 
işlenmesine ilişkin aşağıda sayılan ilkeler, tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinin özünde bulunmalı 
ve tüm kişisel veri işleme faaliyetleri bu ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Temel olarak 
kişisel verilerin korunması ve işlenmesine yönelik alınacak tüm tedbirlerin özü, bu genel ilkelerden 
oluşmaktadır. Alınacak idari veya teknik tedbirlerin tamamı ya bu genel ilkeleri sağlamaya yönelik 
ya da bu ilkeleri temel alan tedbirlerdir.    

Kanun’un 4. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sayılan genel ilkeler aşağıda 
detaylı olarak açıklanmıştır:   

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma:   

Dürüstlük kuralı, kişilerin haklarını kullanırken makul, dürüst, iyiniyetli ve ortalama zekâ seviyesine 
sahip bir kimseden beklenen davranışlara göre oluşturulur. Hukuka uygunluk ise, mevzuata 
uygunluk da dahil olmak üzere genel olarak hukuk normlarına ve evrensel hukuk ilkelerine 
uygunluk anlamına gelmektedir. Yani bu kavram tüm hukuk sistemini kastetmektedir. Hukuka ve 
dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi çerçevesinde veri sorumlusu, veri işleme amaçları 
kapsamında ilgili kişinin çıkarlarını ve makul beklentilerini göz önünde bulundurmalı ve haklı bir 
gerekçesi olmaksızın ilgili kişinin özel hayatının gizliliğini ve onurunu ihlal edecek şekilde veri 
işleme faaliyetinde bulunmamalıdır. Örneğin; tüzel kişilikte insan kaynakları birimi nezdinde 
saklanan birtakım belgeler için yetki matrisinde az sayıda kişiye bu verilere ulaşma yetkisi verilmesi 
gerekirken, herhangi bir amaçla bağdaşmayacak şekilde fazla sayıda kişiye erişim yetkisi verilmesi 
dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edecektir. Bununla birlikte bir tüzel kişinin, müşterilerinin kredi 

İdari Tedbirler – Kanunun Genel İlkelerine Uygunluk 
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kartın kullanılması için zorunlu olup gizli kalması gereken kod numarası, kart numarası, şifre ve 
benzeri bir veriyi saklaması, ilgili kanuna aykırılık teşkil edeceğinden işbu ilkeyle ters düşecek bir 
veri işleme faaliyeti söz konusu olacaktır. Bununla birlikte, Kurul, 09/12/2019 tarih ve 2019/372 
sayılı kararı ile 6698 sayılı Kanun’un sevk maksadının kişilik haklarını korumak olduğunu 
vurgulamış; bir gazetede özel nitelikli kişisel veri olan sağlık verisinin yayınlanmasında kamu yararı 
bulunmadığından bahisle çatışan haklar bakımından kişilik haklarının ifade özgürlüğünden üstün 
olduğuna karar vermiştir. 

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma: 

Kişisel verilerin doğru ve güncel olması, özen yükümlülüğü ile bağdaşan bir ilkedir. Özen 
yükümlülüğü kapsamında kişisel veriler, doğru ve gerektiğinde güncel olmalıdır. Gerektiğinde 
güncel olmasından kasıt, ilgili kişinin verisi ile bir sonuç elde edilmesi durumunda verinin güncel 
olması gerektiğidir. Yani güncel olmayan veya yanlış tutulan kişisel veri sebebiyle ilgili kişinin maddi 
veya manevi bir zarar görmesi mümkün olabilir. Bu sebeple veriler her zaman güncel olmalı veya 
güncel tutulacak kanallar her zaman açık olmalıdır.   

Kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması, ilgili kişinin hak ve özgürlüklerini koruyacağı gibi veri 
sorumlusunun çıkarlarına da uygun düşecektir.   

Örneğin, ilgili kişinin adres bilgilerinin güncel olmaması, veri sorumlusunun ilgili kişiye ulaştıracağı 
tebligatların ona ulaşmamasına neden olacağından ilgili kişi ve veri sorumlusu için maddi ve 
manevi zarar doğurabilecektir.   

Bu noktada kişisel verilerin güncel tutulduğundan emin olmak için, kişisel verinin elde edildiği 
kaynağın belirli ve doğruluğunun teyit edilebilir olması, kişisel verilerin doğruluğu ile ilgili taleplerin 
dikkate alınması ve bu kapsamda belirli önlemlerin alınması gerekmektedir. 

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: 

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme ilkesi, kişisel veri işleme faaliyetinin muğlak olmayan, 
belirli bir amaçla işlenmesi, bu amacın meşru olması ve veri işleme faaliyetinin amacının ilgili kişiye 
açıkça bildirilmesini kapsamaktadır. Bu ilke kapsamında; veri işleme faaliyeti ilgili kişi tarafından 
anlaşılabilir olmalı, faaliyetin hukuki sebebi ve amacı belirli olmalı, bu amaç detaylı ve anlaşılır 
şekilde ortaya konulmalıdır.   

Veri sorumlularının, ilgili kişiye veri işleme faaliyetine ilişkin bulundukları bildirimde belirtilen 
amaçlar dışında farklı bir amaçla veri işleme faaliyeti gerçekleştirmeleri durumunda Kanun 
kapsamında sorumlulukları doğacak; işbu ilkeye ve diğer ilkelere aykırı bir veri işleme faaliyeti 
gerçekleştirilmiş olacaktır. Örneğin, veri sorumlusu bir işverenin, çalışan verisini İş Kanunu’ndan 
ve iş akdinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işlediğini aydınlatma metninde 
beyan ettikten sonra, çalışanın kişisel verisini çalışanlar için yan hakların sağlanması amacıyla servis 
firması ile paylaşması bu ilkeye aykırılık teşkil edecektir.  

Bununla birlikte, amacın meşru olmasından kasıt, veri sorumlusunun işlediği verilerin yapmış 
olduğu iş, sunmuş olduğu hizmet, ilgili kişi ile kurmuş olduğu sözleşme ile bağlantılı olması 
gerekliliğidir. Örneğin, bir firmanın güvenliği sağlamak amacıyla bina girişinde kişinin ad-soyad 
bilgisini alması meşru bir veri işleme faaliyeti sayılacakken, ilgili kişinin doğum tarihini veya anne 
kızlık soyadını alması meşru bir amaç kapsamında olmayacak ve bu ilkeye aykırılık teşkil edecektir. 
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• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: 

Bir veri işleme faaliyeti, yukarıda da değinilen meşru işleme amacı ile bağlantılı ve sınırlı olarak 
gerçekleştirilmelidir. Şöyle ki, bu amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan kişisel verilerin 
işlenmemesi ve sonradan ortaya çıkması muhtemel amaçlara yönelik olarak kişisel veri işleme 
faaliyeti gerçekleştirilmemesi gerekmektedir. Belirli ve meşru olan bu amacın gerektirdiğinin 
dışında veri işlenmesi, sınırlı tutulma ilkesine aykırılık teşkil edecektir. Bu sebeple, bu amaç için 
gerekli olmayan veri işleme faaliyetinden kaçınılmalı, ileride ortaya çıkacağı muhtemel bir ihtiyaca 
yönelik veri işlenmemeli ve veri minimizasyonu sağlanmalıdır.   

Ölçülülük ilkesi ise, veri işleme faaliyeti ile meşru amaç arasında makul bir dengenin var olmasını 
sağlamaktadır. Veri işleme ölçülü bir şekilde gerçekleştirilmeli, amaç için gerekli olmayan veri 
işleme faaliyetlerinden kaçınılmalıdır. Örneğin, işe girişlerde çalışan adayından vesikalık fotoğraf 
talep edilirken, talep edilen fotoğraf çok sayıda olmamalı, işe girişi yapacak birim tarafından 
kullanılacak kadar fotoğraf talep edilmelidir.   

Bununla birlikte ölçülülük ilkesinin somut olaya göre değerlendirilmesi gereken durumlar da 
mevcuttur. Şöyle ki, sahada çalışan kişilere görevlerini ifa etmek üzere tahsis edilen araçların 
lokasyon takibi organizasyonlar tarafından yapılabilir. Bu araçların, çalışanın özel kullanımına da 
tahsis edildiği durumda ise lokasyon takibinin çalışma saatleri dışında sürdürülmesi ölçülülük 
ilkesine aykırı olacaktır. Ancak örneğin organizasyon, söz konusu aracı iş faaliyeti dışında yalnızca 
işe gidiş-gelişlerinde çalışanın kullanımına sunuyor ve şirket politikalarında diğer özel kullanımları 
yasaklıyorsa bunun denetimini sağlayabilmek için çalışma saatleri dışında da lokasyon takibi 
yapması ölçülülük ilkesine aykırı olmayacaktır. 

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: 

Kişisel veriler, Kanun’da da açıkça belirtildiği üzere ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri 
amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilebilir. Bu ilke amaçla sınırlılık ilkesinin bir sonucu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Veri sorumlusu, ilgili kişisel veriler için mevzuatta bir süre 
öngörülmüş ise bu süreye riayet etmeli, bir süre öngörülmediyse veri işleme faaliyetinin amacının 
gerektirdiği makul süreyi kendi belirlemelidir. Örneğin, bir işveren veri sorumlusu, çalışanın iş 
sağlığı ve güvenliğine bağlı olarak sakladığı kişisel verileri İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında 
öngörüldüğü üzere 15 yıl saklamalı ancak çalışan adayından aldığı özgeçmişlerden elde ettiği kişisel 
verileri, adayı değerlendirdiği süre boyunca kendi belirlediği makul bir süre ile saklamalıdır. Çalışan 
adayının özgeçmişinin, Organizasyon’un sektörü, çalışan sirkülasyonu, adayların özgeçmişlerini 
güncelleme periyodları gibi sebeplerle örneğin 3 yıl boyunca saklanması, özgeçmişin güncelliğini 
yitirmesi ve çalışanın 3 yıl boyunca değerlendirilmesinin meşru bir amaç kapsamında 
sayılmayacağı gibi sebeplerle bu ilkeye aykırılık teşkil edecektir.   

Bu ilke ile bağlantılı olarak veri sorumlusu, kişisel veri saklama ve imhasına ilişkin esasları, saklama 
sürelerini, verilerin saklanmasında alınacak idari ve teknik tedbirleri bir politika ile belirlemek 
zorundadır. Kişisel verilerin saklanmasını bu politikaya uygun olarak yürütmelidir. Saklama süresi 
dolan verileri ise silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden biri ile imha etmelidir.   

Saklama ve İmha Politikası ile birlikte, veri sorumlusu, saklama sürelerini, kişisel veri işleme 
envanterinde göstermekle ve KVKK m.16 uyarınca Veri Sorumluları Sicili’ne VERBİS üzerinden 
beyan etmekle yükümlüdür.   
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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 de kişisel verilerin yedeklenmesi ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliğin 
sağlanmasıdır.   

Kişisel verilerin herhangi bir sebeple zarar görmesi, yok olması, çalınması veya kaybolması gibi 
ihtimallere karşı yedeklenmesi gerekmektedir. Böylece veri sorumluları, yedeklenen verileri 
kullanarak en kısa sürede faaliyete geçebilecektir.  

Yedekleme sistemlerinin güvenliğinin sağlanması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.   

• Başvuru kolaylığı açısından yedekleme prosedürleri oluşturulmalı,   

• Veri seti yedekleri mutlaka ağ dışında tutulmalı,  

• Birincil ve ikincil yedekler fiziki olarak iki ayrı yerde saklanmalı ve bu yedeklerden birinin yıkıcı bir 
olayla karşılaşması durumunda yedeklemenin bir kopyasının mevcut olduğundan emin olunmalı,  

• Yedek dosyalar, iletim ve medya güvenliği için şifrelenmeli,  

• Yedekler planlandığı gibi çalıştıklarından emin olmak için en az yılda bir kez test edilmeli,  

• Yedeklere erişim, yalnızca yetkili personel ile sınırlandırılmalıdır.   

Teknik Tedbirler – Yedekleme Yapılması 

Görüldüğü üzere, alınan tüm tedbirlerin veya kişisel verileri korumaya yönelik gerçekleştirilecek 
tüm faaliyetlerin temelini bu genel ilkeler oluşturmaktadır. Bu genel ilkeler gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından benimsenmeli, genel ilkelere uygunluk Organizasyonlar tarafından kurum kültürü 
haline getirilmelidir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından gerçek ve tüzel kişilere verilen 
cezaların çoğunluğu, genel ilkelere aykırılıktan verilmektedir yani veri koruma otoriteleri de genel 
ilkelere uymanın kişisel verileri korumanın özü olduğunu kabul etmektedir.   
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MEVZUAT ANALİZİ 

(1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;   

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,   

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,   

c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,   

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,  

d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.  

*** 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 10. maddesi ile ilgili kişilerin kendileri hakkındaki 
veri işleme faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirilmelerini öngörmüştür. Bu müesseseye, veri 
sorumlularına yükümlülük; ilgili kişilere ise bir hak olarak Kanun’da yer verilmiştir. Bu yükümlülük 
kişisel verilerin işlenmesi için gerekli olan zorunlu şartlardan biridir.   

Kurum gerek kararlarında gerek bildirdiği diğer görüşlerinde aydınlatma yükümlülüğünün 
önemine değinmiş, konuyla ilgili uygulamada yapılan yanlışların düzeltilmesi için çeşitli yayınlar 
çıkarmıştır.   

Ayrıca Kanun’un 18.maddesinin (a) bendinde aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 
hakkında idari para cezası öngörülmesi konunun önemini göstermektedir.   

Kanunun 10.maddesinde sayılan asgari şartları içeren bir bilgilendirme ilgili kişilere yapılırken, 
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 
(“Tebliğ”), Kurul Kararlar ve görüşleri ışığında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:  

• Veri sorumlusu tarafından kişisel veriler ilgili kişiden elde edildiği sırada veya öncesinde 
yapılmalıdır.   

• 10.maddedeki asgari şartları içermelidir.   

• Gelecekte gündeme gelmesi muhtemel başka amaçlara yönelik faaliyetleri kapsamamalıdır.   

• Meşru amacın yanında hukuki sebep unsuruna da ayrıca yer verilmelidir. 

Madde 10 – Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü 
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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. 

 
 

• Veri işleme faaliyetine yönelik olmalıdır, genel gizlilik politikalarının içinde yer verilmemelidir.   

• İlgili kişilerin kolay ulaşabileceği bir platformda sunulmalıdır.   

• Katmanlı aydınlatma yöntemi tercih edildiğinde başka bir mecraya yönlendirilmeden kişiye ilk 
aşamada temel bilgilerin sunulması gerekmektedir.   

• Açık rıza ile aynı başlık altında sunulmamalıdır.   

• Aydınlatma bir hizmet şartına bağlanmamalı ve aydınlatma metni için ilgili kişiden onay 
alınmamalıdır.   

Tüm bunlarla birlikte;   

• Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin ispat yükü veri sorumlusundadır.   

• Aydınlatma yükümlülüğü veri sorumlusu veya onun yetkilendirdiği kişi tarafından yerine 
getirilebilir.   

• Tebliğ’e göre; kişisel verilerin fiili imkânsızlık veya ilgili kişiye ulaşılamaması nedeniyle ilgili kişiden 
elde edilmemesi durumunda ise, kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre 
içerisinde veya kişisel verinin ilgili kişiyle iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda ilk 
iletişim kurulması esnasında, kişisel verilerin aktarılacak olması halinde ise, en geç kişisel verilerin 
ilk kez aktarımının yapılacağı esnada ilgili kişiye yönelik aydınlatma yükümlülüğünün yerine 
getirilmesi gerekmektedir. 

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

