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SAYI:2020 - 07 

AYIN KARAR ÖZETLERİ VE HABERLER  

Kuruma intikal eden bazı ilgili kişiler adına vekaleten ve bazı kişiler adına ise asaleten aynı adres 
bilgisine, biçime ve içeriğe sahip çok sayıda başvuruda, Avrupa Uyum Yasaları içerisinde “Otomatik 
Bilgi Paylaşımı” adı altında Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 116 ülke ile anlaşmalar yapıldığı ve 
KVKK’nın 9. maddesinde yer alan kişisel verilerin ilgili kişilerin açık rızası alınmadan yurtdışına 
aktarılamayacağı hükmü uyarınca, adına başvuru yapılan kişilerin özel bilgilerinin Avrupa ülkeleri 
ile paylaşılmasından tedirgin olmaları sebebiyle ilgili kişilerin emeklilikleri hakkında sadece 
kendileri ve vekil tayin ettiği kişilere bilgi verilmesi talep edilmiştir.  

Söz konusu başvurular neticesinde, Kurum’un inceleme yapabilmesi için ilgili kişilerin, Kanun’un 
Veri Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13/1 maddesi uyarınca Kurulun belirlediği yöntemlerle veri 
sorumlusuna başvurması gerektiği, madde 13 gereği başvuru yolları tüketilmeden şikayet yoluna 
gidilemeyeceği, Kurula Şikayet başlıklı madde 14 uyarınca, başvurunun reddedilmesi, cevap 
verilmemesi ya da başvuruya yetersiz cevap verilmesi, veri sorumlusunun cevabının 
öğrenilmesinden itibaren otuz, her hâlde başvuru tarihi itibariyle altmış gün içerisinde Kurula 
şikayette bulunulabileceği hükümleri doğrultusunda, ilgili kişilerin emeklilik konusundaki kişisel 
verileri ile ilgili öncelikli olarak veri sorumlusu olan T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları gerektiği Kurum tarafından açıklanmıştır. Ancak, 
başvurular vekalet verilen şahıs tarafından Kuruma iletilmeye devam edilmiştir.   

Vekaleten yapılan başvurularda gerekli usul şartının sağlanmaması sebebiyle başvuruların 
incelenemeyeceğini, ilgili konuda başvuruların ilk olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması 
gerektiğini pek çok defa bildirdiğini ileten Kurum, başvuruların hâlâ ilgili kişiler adına yapıldığı ve 
bunun neticesinde ilgili kişilerden vekalet sözleşmesi adı altında haksız kazanç sağlanabileceği ve 
bu durumun TCK kapsamında suç sayılabileceği de göz önüne alınarak; Karar tarihi itibariyle aynı 
adres üzerinden gelmiş başvurular ile bundan sonra bu içerikte Kuruma iletilecek benzer 
nitelikteki başvuruların değerlendirmeye alınmamasına,  konunun ilgili Kurumlara iletilmesine 
karar verilmiştir. 

Bir Şahıs Tarafından Vekaleten İletilen Usulen Eksik 
Nitelikteki Başvurular Hakkında Karar  

Karar No: 2020/325 Karar Tarihi: 30.04.2020 
Konu Özeti: Bir şahıs tarafından Kuruma vekaleten intikal ettirilen usulen eksik nitelikteki çok 
sayıda başvuru hakkında değerlendirme 
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Bir eczacının sağlık sorunları sebebiyle mesleği icra edebilecek bilgi ve beceriye sahip olmadığı 
hususunda Sağlık Bakanlığına iletilen ve ekinde ilgili eczacının tanı ve ilaç bilgilerinin de yer aldığı 
şikâyet dilekçesi incelendiğinde, dilekçe sahibinin eşinin de eczacı olduğu tespit edilmiş ve Medula 
Eczane1 çıktılarına eşinin eczanesi üzerinden ulaşılmış olacağının güçlü bir ihtimal olduğu 
belirtilerek İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kuruma ihbarda bulunulmuştur.  

İhbarın incelenmesi neticesinde, Medula’nın sağlık hizmeti kullanım verisi toplamak ve bu verilere 
dayanarak faturalama işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla SGK tarafından uygulanan ve işletilen 
elektronik bilgi sistemi olarak tanımlandığı, Medula Eczane’nin ise ilaçlara ait reçete bilgilerinin 
elektronik ortamda kayda alınmasını ve faturalanmasını sağlayan bir bilgi teknolojileri servisi 
olduğu tespit edilmiştir. SGK ile sözleşmeli eczanelerin yetkili olduğu bu sistemde, kişilerin T.C. 
kimlik numaraları ile sisteme girilerek ilgili kişilerin hem kişisel verilerine hem de özel nitelikli kişisel 
verilerine erişilebildiği göz önüne alındığında eczacılar Medula sistemi kapsamında veri işleyen 
olarak değerlendirilmiştir.  

Dilekçe sahibinin İl Sağlık Müdürlüğüne ilettiği dilekçe ekinde bulunan Medula Eczane çıktılarını 
eşinin eczanesinden temin ettiği dikkate alındığında Eczanenin üçüncü kişilerin erişimini önlemek 
üzere gerekli güvenlik tedbirlerini almadığı tespit edilerek Kanun 12. maddesi 1 numaralı fıkrası ve 
18. maddesi 1/b bendi kapsamında 60.000 TL idari para cezası verilmesine, eczacının eşinin ise 
ilgili kişiye ait verileri ele geçirerek kullanması nedeniyle TCK’nın 136. Maddesi uyarınca suç 
oluşturduğu kanaatine varılmış ve bu kişi hakkında savcılığa bildirimde bulunulmasına karar 
verilmiştir. 

 

1 Eczanelerin SGK üzerinden kullanmış oldukları online sistem. 

İlgili Kişiye Ait Medula Eczane Çıktılarının Eczacının Eşi 
Tarafından Kullanılması Hakkında Karar  

Karar No: 2020/335 Karar Tarihi: 07.05.2020 

Konu Özeti: İlgili kişiye ait Medula Eczane çıktılarının, eczacının eşi tarafından kullanılması 
suretiyle İl Sağlık Müdürlüğüne dilekçe sunulması hususunda Kuruma intikal eden ihbar 
başvurusu 
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İlgili kişi tarafından Kurum’a iletilen şikayet dilekçesinde, banka borcundan dolayı, hakkında 
bankanın vekili olan avukat tarafından icra takibi başlatıldığı; 27.11.2018 tarihinde kendisiyle 
birlikte aynı sosyal tesiste ikamet etmekte olan sayısını tam olarak bilmediği iş arkadaşlarının kendi 
üzerlerine kayıtlı cep telefonlarına ve ilgili kişinin ağabeyi üzerine kayıtlı cep telefonuna ilgili kişinin 
adını ve haciz talimatını içeren kısa mesajlar gönderildiği; konuya ilişkin olarak ayrıca Cumhuriyet 
Başsavcılığına başvurduğu belirtilerek avukat hakkında gereğinin yapılması talep edilmiştir.  

Konu ile ilgili başlatılan inceleme neticesinde, avukattan talep edilen savunmada söz konusu 
SMS’lerin, ilgili kişinin kendisini telefondan arayarak bizzat bilgi istemesi üzerine rızası ile 
gönderildiği, kişinin kendi adına birçok hat bulunduğu, başvuru yolları tüketilmeden şikâyette 
bulunulduğu iletilmiştir.   

Kurum’a iletilen savunmada, 6698 sayılı Kanun ve uygulamalarına ilişkin yanlış tespit ve 
değerlendirmeler olduğu anlaşılmış olup, bu hususta genel bir değerlendirme yapılmasına karar 
verilmiştir.   

Veri sorumlusu avukatın savunmasında 6698 sayılı Kanun ve uygulamalarına ilişkin yer alan yanlış 
tespit ve değerlendirmeler dikkate alındığında, Kanuna uyum konusunda azami dikkat ve özenin 
gösterilmesi hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir.   

Sonuç olarak; veri sorumlusunun savunmasında bulunan usule ilişkin itirazlarının yersiz olması 
nedeniyle reddedilmesine, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme ve kişisel 
verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme yükümlülüğünü yerine getirmediği ve genel 
ilkelere aykırı hareket ettiği dikkate alındığında, veri sorumlusunca yürütülen veri işleme 
faaliyetinin Kanun’a aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 125.000 TL idari para cezası uygulanmasına 
karar verilmiştir.   

“İlgili kişinin kişisel verilerinin, hakkında icra takibi yapan 
avukat tarafından hukuka aykırı olarak işlenmesi ve 
açıklanmasına ilişkin şikâyet” Hakkında Karar Özeti 

Karar No: 2020/429 Karar Tarihi: 28.05.2020 

Konu Özeti: İlgili kişinin kişisel verilerinin, hakkında icra takibi yapan avukat tarafından hukuka 
aykırı olarak işlenmesi ve açıklanması ile ilgili şikâyet 
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Kurum’a iletilmiş olan; hizmet verdikleri tüzel kişiler bünyesinde çalışan gerçek kişilere ait kişisel 
verileri işlemekte olan ve ülkemizde temsilciliği bulunan bir yabancı bankanın, yürüttüğü bu işleme 
faaliyetleri sebebiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) göre veri sorumlusu 
sıfatını haiz olup olmayacağı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün bulunup 
bulunmadığı hususundaki görüş talebinin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca değerlendirilmesi 
neticesinde Bankanın sağladığı finansman hizmetleri kapsamında Türkiye’de mukim ilgili kişilerin 
kişisel verilerini işlediği tespit edilmiştir.  

Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının 
Anayasanın 20nci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenmiş bir temel hak ve özgürlük olması, 
veri koruma düzenlemelerinin yer bakımından uygulama alanının belirlenmesinde, bireylere en 
üst düzeyde ve en geniş kapsamda korumayı sağlayan bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmesi, 
görüş talebinde bulunan yabancı bankanın temsilciliği vasıtasıyla ülkemizdeki sürekli mevcudiyeti 
sebepleriyle kişisel veri işleme faaliyetleri açısından 6698 sayılı Kanunun uygulama alanı 
bulacağına ve bu kapsamda söz konusu yabancı bankanın veri sorumlusu sıfatını haiz olduğuna ve 
Sicile kayıt yükümlülüğünün bulunduğuna karar verilmiştir. 

“Ülkemizde temsilciliği bulunan bir yabancı bankanın 6698 
sayılı Kanun kapsamında veri sorumlusu sayılıp 
sayılmayacağı ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 
hakkındaki görüş talebi” Hakkında Karar Özeti 

Karar No: 2020/471 Karar Tarihi: 23.06.2020 

Konu Özeti: Ülkemizde temsilciliği bulunan bir yabancı bankanın, verdiği hizmetler kapsamında 
kişisel verilerin işlenmesi bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri 
sorumlusu statüsünü taşıyıp taşımayacağı ve Sicile kayıt yükümlülüğü hakkında 

Ad Soyad Verilerine İlişkin Arama Motorları Üzerinden 
Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılması 
“Unutulma Hakkının Kullanılması” 

Karar No: 2020/481  Karar Tarihi: 23.06.2020 

Konu Özeti: Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan 
Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına Yönelik Talepler 

Kuruma intikal eden başvurularda, ilgili kişilerin medya kuruluşlarına ait internet sitelerinde yer 
alan haberlerde geçen isim ve soy isimlerinin veya haberlerin KVK Kanunu  kapsamında 
silinmesinin talep edildiği, söz konusu gazete arşivlerinin arama motorlarında indekslenemeyecek 
şekilde teknik bir düzenlemeye tabi tutulması için gerekli kararların alınması talep edilmiş, iletilen 
taleplerin neticesinde Kurum, başvuruları  “Unutulma Hakkı” kapsamında bir bütün olarak 
değerlendirdiğini iletmiştir. 
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Unutulma Hakkı’nı çeşitli yargı kararları ve uluslararası kurumların görüşleri doğrultusunda 
“bireyin geçmişte hukuka uygun olarak yayılmış ve doğru nitelikteki bilgilerinin zamanın geçmesine 
bağlı olarak erişimden kaldırılmasını ya da gündeme getirilmemesini talep edebilmesi” olarak 
tanımlandığını ileten Kurum, 2010 Anayasa değişikliği ile 20. maddeye eklenen “Herkes, kendisiyle 
ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel 
veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep 
etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, 
ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.”  hükmü ile kişilere kişisel verilerin 
silinmesini talep edebilme hakkının tanındığını da iletmiştir.  

Kanunun 4. Maddesinde, verilerin işlenmesinde uyulması zorunlu hususlar arasında doğru ve 
güncel olma, meşru amaçlar için işlenme ve kişisel verilerin mevzuatta öngörülen ya da işledikleri 
amaç doğrultusunda gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ifadelerinin sayıldığını belirten 
Kurum, Kanunun 11. maddesi 1/e bendi uyarınca ilgili kişilerin kişisel verilerinin silinmesini veya 
yok edilmesini isteme hakkının tanındığını ve madde 7’de ise kişisel verilerin ilgili diğer kanunlara 
uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren durumların ortadan kalkmış olması 
durumunda ilgili kişilerin talebi halinde veri sorumlusu tarafından silineceği, bu hususta diğer 
kanunlarda yer alan hükümlerin saklı olduğu ve usul ve esasların ise yönetmelikle düzenleneceğini 
belirtmiştir.  

Unutulma Hakkına ilişkin Yargıtay’ın bir kararında internet sitesinde yer alan haberin güncellik 
durumunu yitirmesi ve o tarihte geçerli ve doğru bilgi kriterlerini karşılamayacağından, haberin 
yayında kalmasının toplumun ilerlemesi ve gelişmesine katkı sağlamayacağını, habere konu olan 
kişilerin seçilen veya atanan siyasiler, sanatçılar veya aydınlar olmaması nedeniyle suç 
geçmişlerine dair bilgilerin toplumu ilgilendirmediğini, unutulma hakkının ifade ve basın 
özgürlüğünden üstün tutulduğunu belirten Kurum, medya ve çeşitli internet sitelerinde, 
haberlerde yer verilerek işlenen kişisel veriler ilgili kişilerin silinmesine yönelik başvuruları basın 
organlarının veri sorumlusu olması durumundan hareketle Kanunun ilgili hükümleri Kurul 
tarafından incelenerek ilgili kişilerin unutulma hakkı doğrultusunda ad ve soyadlarının arama 
motorlarında yapılan aramalardan çıkarılmasına yönelik taleplerinin nasıl ele alınacağını 
değerlendirilmesi gereğinin ortaya çıktığını iletmiştir. 

Unutulma Hakkının bir üst kavram olarak, Anayasanın 20. maddesi ve KVK Kanunu’nun 4, 7, 8, ve 
11. maddeleri çerçevesinde değerlendirildiğini ileten Kurum;  

• Başvurularda yer alan ad, soyad ile yapılan aramalarda ilgili kişinin kendisiyle ilgili sonuçlara 
ulaşılmamasını isteme hakkının indeksten çıkarılma talebi olarak değerlendirildiğini,  arama 
motorlarının işlemcilerinin otomatik ve sistematik olarak  internette yayılan bilgileri bulduğu ve 
daha sonra indeksleme programları ile organize ettiği kişisel verileri arama sonuçlarının listesi 
olarak düzenlendiği, sunucularda saklandığı, kullanıcılara sunulduğu hususu dikkate alındığında 
arama motorlarının faaliyetlerinin veri işleme faaliyeti olarak değerlendirildiği ve ilgili kişilerin 
başvuru ve şikayet haklarını Kanunda belirtilen usulleri, süreleri ve esasları dikkate alarak 
başvurularını öncelikle arama motorlarına yapmaları gerektiğini,   

• Sürecin ilerlememesi ve reddedilmesi durumunda Kurula şikâyette bulunulabileceği aynı 
zamanda doğrudan yargı yoluna gidilebileceği, başvuruların şeklini istenilecek bilgi ve belgeleri 
arama motorlarının belirleyeceğini iletmiştir. 
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İlgili kişilerin internet siteleri üzerinden unutulma hakkının uygulanabilmesi için iletişim 
kanallarının Türkiye vatandaşları tarafından da kullanılabilmesine yönelik gerekli aksiyonların 
alınmasının sağlanmasına ve kararda belirtilen usul ve esasların arama motoru işleticilerine 
bildirilmesine karar verilmiştir.  

Kurul Kararının tam metnine ve Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan 
Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına İlişkin Değerlendirmede Dikkate Alınacak 
Kriterler’e linkten ulaşabilirsiniz. 

Doktor Ataman Egemen Koyuncu tarafından yapılan veri ihlal bildirimi ile; 05.07.2020 tarihinde 
hasta bilgilerinin tutulduğu sistemin siber saldırıya uğradığı, ihlalin 06.07.2020 tarihinde hasta 
programının silindiği fark edilerek tespit edildiği, ihlalden etkilenen verilerin hastalara ait kimlik, 
iletişim bilgileri ile sağlıkla ilgili detaylı bilgiler, muayene bulguları, cinsel sorunları ve laboratuvar 
sonuçları olduğu ve ihlalden tahmini 10.000 kişinin etkilendiği Kurum’a bildirilmiştir.   

Söz konusu ihlal 09.07.2020 tarihinde Kurum’un internet sayfasında yayınlanmış ve konuyla ilgili 
inceleme devam etmektedir. 

Veri Sorumlusu sıfatını haiz olan Fluke Corporation ve Fluke Electronics’e Kişisel Verilerin 
Korunması Kurumu tarafından yaptırım uygulandı. Veri Sorumlusu yaşanan veri ihlalini kuruma bir 
yazı göndererek raporladı.  

Raporda ihlalin, veri sorumlusunun web servisi yönetici hesabının ele geçirilmesi sonucunda Fluke 
Connect ortamına sızılarak gerçekleştiği belirtildi. Veri sorumlusu ihlalin gerçekleşme tarihinin 
belirsiz olduğunu fakat sızmanın 29.06.2020 tarihinde tespit edildiğini iletti. İhlalden, e-posta 
adresleri, telefon numaraları, şirket adları, kişisel ve/veya şirket adresleri, iletişim bilgileri, Fluke 
Connect el aletlerinden ve Fluke Connect Sensörlerinden elde edilen ölçüm verileri, abonelik 
bilgileri ve şifrelenmiş parolaların etkilendiği tespit edilmiştir. Veri sorumlusu Türkiye’de bu 
ihlalden etkilenen 4.282 kişi olduğunu belirtmiş olup konuyla ilgili inceleme devam etmektedir.   

Doktor Ataman Egemen Koyuncu Veri İhlal Bildirimi 

Fluke Corporation ve Fluke Electronics Corporation- Veri 
İhlali Bildirimi 

https://www.verisistem.com/tr/kvkk-kanunu-mevzuatlari/kurul-kararlari-ve-duyurular/231-kvkk-23-06-2020-tarihli-ve-2020-481-sayili-karari
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Mert Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından Kurum’a iletilen veri ihlal bildirimi ile;  

İhlalin 11.07.2020 tarihinde gerçekleştiği ve 13.07.2020 tarihinde tespit edildiği, Mert Grup’un 
acentesi olduğu Atlas Mutuel Sigorta ve Corpus Sigorta sistemlerine girildiği ve bazı kişilerin 
kartlarından 1, 5, 10, 15, 25, 30, 50 TL gibi tutarların çekildiği, ihlalden kimlik, iletişim ve finans 
verilerinin ve 707 kişinin etkilendiği bildirilmiştir.   

Söz konusu ihlal 16.07.2020 tarihinde Kurum’un internet sayfasında yayınlanmış ve konuyla ilgili 
inceleme devam etmektedir. 

Belçika Veri Koruma Otoritesi, Google Belçika’ya bir vatandaşın unutulma hakkını kullanmasına 
izin vermediği ve listeden çıkarma formunda yeterince açık olmadığı için 600.000 € para cezası 
uyguladı.  

Otorite, bağlantıların çoğunun kamu yararı için gerekli olduğunu ve kaldırılmaması gerektiğini 
tespit etti. Belçika vatandaşı gerçekten kamuya mal olmuş bir kişiydi ve ilgili içerikler bir siyasi parti 
ile ilişkiliydi. Ayrıca, zaman aşımına uğramış, güvenilmeyen ve bu ilgili kişinin itibarına zarar verme 
potansiyeli olan başka içerikler de mevcuttu. Otorite, Google Belçika’nın bu bağlantıları kaldırması 
gerektiğine karar verdi. Aynı zamanda Google Belçika’nın ilgili kişiye güvenilir bir yanıt vermediğini 
ve listeden kaldırma formlarında açıklık olmadığını tespit etti.  

Bu koşullar altında, Otorite Google Belçika’ya 600.000 EURO ceza keserek bugüne kadar verdiği 
en yüksek ceza rekorunu kırdı. 

Mert Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Veri İhlal 
Bildirimi 

Belçika Veri Koruma Kurumu Google Belçika'ya Para Cezası 
Verdi 
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İspanya Veri Koruma Otoritesi, İspanyol şirket Glovo’ya Veri Koruma Görevlisi atamadığı ve 
gereken bilgilendirmeyi zamanında yapmadığı için 25.000 EUR para cezası verdi.  

İspanyol Şirket Glovo bir Veri Koruma Görevlisi atamamış ve İspanyol Veri Koruma Otoritesine 
bilgilendirmede bulunmamıştır. İki veri sahibinin şikayetiyle soruşturma başlatılmış ve Glovo 
soruşturma sırasında İspanyol Veri Koruma Otoritesine resmi bir Veri Koruma Görevlisi ataması 
yapılacağını iletmiştir. GDPR’a uyumlu olan İspanyol Yasası’nda, Veri Koruma Görevlisinin 
belirlenmesini, atanmasını veya işten çıkarılmasını Veri Koruma Otoritesine bildirmek için 10 
günlük bir gecikme öngörülmektedir. Ancak Glovo GDPR’ın 37.maddesine dayanan bu kuralı ihlal 
etmiştir.   

Otorite, Glovo’nun sahip olduğu müşteri sayısını da göz önüne aldığında, Glovo’nun bir Veri 
Koruma Görevlisi ataması gerektiğine karar vermiş ve Glovo’ya GDPR’ın 37. maddesini ihlal 
etmesinden dolayı 25.000 EUR para cezası vermiştir. 

İspanya Veri Koruma Otoritesi, İspanyol Şirket Glovo’ya 
25.000 EUR Para Cezası Verdi 

Hollanda Veri Koruma Kurumu, ilgili kişinin haklarını ihlal ettiği için Hollanda Kredi Kayıt Bürosu'na 
(BKR) 830.000 Euro para cezası verdi. Para cezası, BKR’nin kişisel verilerine erişmek isteyen 
bireyleri ücret talep ederek caydırma uygulamasından kaynaklanmaktadır.  

BKR; iflas, yaptırım taraması ve halka açık kişilerin kayıtları hakkında bilgiler de dahil olmak üzere, 
bireylerin tüm kredi kayıtları ve geri ödeme davranışları hakkında bilgi sahibi olan Hollanda’nın 
merkezi kredi bilgi sistemini korumaktan sorumludur. Sistem genellikle finansal kurumlar, 
belediyeler, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve araba kiralama şirketleri dahil çeşitli şirketler tarafından 
kontrol edilir. (Örneğin, kişinin kredi, ipotek veya kredi kartı için uygun olup olmadığının kontrol 
edilmesi).  

GDPR’a göre, bireyler kendileri hakkında toplanan kişisel verilere erişme, bunu kolayca ve makul 
aralıklarla kullanma hakkına sahiptir.  

Hollanda Veri Koruma Kurumu, BKR’nin kişisel verilere erişim için belirlediği yüksek standartlar 
hakkında birçok şikâyet almıştır.   

Şikâyetlere göre BKR, kişisel verilere erişim sağlarken bireylerin pasaportunun bir kopyasını yazılı 
bir talep ile birlikte posta yoluyla göndermesini istemektedir.   

Hollanda Veri Koruma Kurumu, Hollanda Kredi Kayıt 
Bürosu'na 830.000 EUR Para Cezası Verdi 
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Yapılan basın açıklamasında, İtalyan Veri Koruma Kurumu (IDPA) şirketin tanıtım faaliyetleriyle ilgili 
“yasadışı veri işleme” için para cezası verildiğini açıklamıştır. Otorite, WINDTRE'nin veri toplama 
faaliyetleri ile ilgili daha önce bir ihtiyati tedbir kararı altında olmasına rağmen ihlallerin devam 
ettiğini belirtmiştir.  

GDPR Enforcement Tracker’e göre, veri gizliliği düzenlemesinin Mayıs 2018'de yürürlüğe 
girmesinden bu yana, GDPR kapsamında verilen en büyük 6. cezadır.   

IDPA tarafından bu yılın Ocak ayında diğer telekomünikasyon operatörü TIM'e karşı 27.800.000 
EUR (ABD 31.000.000 USD) para cezasının ardından verilen en büyük ikinci cezadır. 

Verilen para cezasına ek olarak, Wind’in, kişilerin rızası olmadan alınan verileri işlemesi 
yasaklanmış ve kullanıcıların rahatsız edilmemelerine ilişkin isteklerinin uygulanmasına yönelik 
prosedürlerin oluşturulması Otorite tarafından Wind’e tebliğ edilmiştir. 

BKR, tekrarlayan taleplerden GDPR madde 12 (5) (a)’ ya dayanarak makul bir ücret talep 
edebileceğini belirterek bireylerden kişisel verilere yılda birden fazla yapılan erişim taleplerine 
anında dijital erişim sağlamak için yıllık minimum 4.95€ tutarında bir abonelik talebinde 
bulunmuştur. 

Hollanda Veri Koruma Otoritesi, bu uygulamaların erişim hakkını kolaylaştırmadığı ve kişisel 
verileri ücretsiz olarak sağlamadığı için GDPR Md. 12/2 ve Md. 12/5’i ihlal ettiğine karar vermiştir.   

Hollanda Veri Koruma Kurumu, BKR tarafından öne sürülen iddiaları yalanlamış, yılda bir kez kişisel 
verilere ücretsiz erişim ve birden fazla yıllık erişim talebinin, bireysel bazda değerlendirmeye gerek 
kalmadan “tekrarlayan” olarak kabul edilmesinin mümkün olmayacağını belirtmiştir.  

Hollanda Veri Koruma Kurumu gelen taleplerin, tekrarlayan nitelikleri nedeniyle açıkça temelsiz 
veya aşırı olduğu durumlarda reddedilebileceğini belirtmektedir. Ancak bu, talebin ele 
alınmasından önce talebin sunulduğu anda yapılması gereken duruma göre değerlendirilmelidir. 
Talebin açıkça asılsız veya aşırı olduğunu gösterme sorumluluğu veri sorumlusuna aittir.   

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, Hollanda Veri Koruma Kurumu, a 12/5 maddesinin ihlali için 
385.000 EUR para cezası ve 12/2 maddesinin ihlali için 650.000 Euro para cezası öngörülmüştür.  

İhlallerin ikisi de kişilere kişisel veriler üzerinde kontrol sağlamayı amaçlayan şeffaflık ilkesiyle 
bağlantılı olduğundan, toplam ceza %20 hafifletilerek 830.000 EUR’a indirilmiştir. 

İtalyan Telekomünikasyon Operatörü Wind Tre S.P.A 
Hakkında (WINDTRE) 16.700.000 EUR Para Cezası Verdi 



 

 
11 

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

TEMMUZ BÜLTENİ 
SAYI:2020-07 

7 
 

ask@cottgroup.com 31 Temmuz 2020 

  

Polonya Veri Koruma Otoritesi (UODO), Jelenia Góra’daki East Power isimli şirkete denetim 
otoritesinin görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli kişisel verilere ve diğer bilgilere erişim 
sağlamadığı gerekçesiyle 15.000 PLN para cezası verdi.   

Bir Alman vatandaşı kişisel verilerinin izni dışında ve pazarlama amacıyla işlendiğini öne sürerek 
Almanya ve Polonya’da istihdam hizmetleri sağlayan şirket hakkında şikâyette bulundu. Şikâyet, 
Rheinland-Palentine’de yetkili olan Alman veri koruma otoritesine sunuldu, ancak şirket 
Polonya'da kurulduğu için bu şikâyet UODO tarafından dikkate alındı.  

Şikâyet çerçevesinde, şirkete açıklama yapması için UODO tarafından üç adet talep gönderildi. 
Taleplerden ilk ikisini görmezden gelen şirket, son talebe eksik ve çelişkili yanıtlar verdi. UODO 
verilen yanıtın dava için yeterli olmayacağını belirtti. UODO, Şirketin bu tür davranışları nedeniyle, 
işlemlerin seyrini kasıtlı olarak engellediğine veya en azından denetim makamıyla iş birliği ile ilgili 
yükümlülüklerini göz ardı ettiğine karar verdi.    

UODO, East Power’a idari para cezası verme kararını alırken ve cezanın miktarını belirlerken, ihlalin 
ciddiyetini (GDPR), ihlalin kasıtlı niteliğini, ihlali gidermek ve sonuçlarını hafifletmek için Veri 
Sorumlusunun iş birliği derecesini göze aldı. 

Polonya Veri Koruma Otoritesi (UODO), Polonyalı Şirket East 
Power’a 15.000 PLN Para Cezası Verdi 

Kişisel Verileri Koruma Otoritesi, Polonya Genel Müfettişinin GDPR hükümlerini ihlal ettiğini tespit 
etmiştir. İhlal, yapılan inceleme sırasında denetim otoritesine veri işleme ekipmanlarına ve 
araçlarına erişim ve görevlerini yerine getirmesi için denetmene gerekli kişisel veri ve bilgilere 
erişim sağlanmaması sebebiyle oluşmuştur. 

Veri Sorumlusu ve veri İşleyen, GDPR’ın 31. maddesinde belirtildiği üzere, görevlerinin yerine 
getirilmesinde Otorite ile iş birliği yapmakla yükümlüdür. 

Veri Sorumlusu veya veri İşleyen tarafından veri ve bilgiye erişim sağlanamamasından oluşan 
GDPR hükümlerinin ihlali, GDPR’ın 58. Maddesinde belirtilen denetim makamının yetkilerinin 
ihlaline yol açmıştır. 

Bu nedenle, Polonya Genel Müfettişine Otorite tarafından 100.000 PLN tutarında idari para cezası 
verilmesine karar verilmiştir. 

Kişisel Verileri Koruma Otoritesi (UODO), Polonya Genel 
Müfettişine (Główny Geodeta) 100.000 PLN Tutarında Para 
Cezası Verdi 
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Polonya Veri Koruma Otoritesi (UODO) kamuya açık olmayan kreş ve okul öncesi eğitim kurumuna, 
denetim otoritesi ile iş birliğinin eksikliği sebebiyle 5.000 PLN cezai yaptırım uyguladı.  

Anaokulu ve okul öncesi eğitim kurumu işleten girişimci, UODO’ya görevlerini yerine getirebilmesi 
için gerekli kişisel verilere ve diğer bilgilere erişim sağlayamamıştır.   

Bunun neticesinde, veri sorumlusu, UODO’ya, özel anaokulu ve okul öncesi eğitimde saklanan 
kişisel verilere erişimi kaybetmekten oluşan bir veri ihlalini bildirmiştir.   

Bildirimin değerlendirilmesi için gerekli bilgi eksikliğinin giderilmesi amacıyla denetim makamı, 
girişimciye üç talep göndermiştir. İlk iki talebe dönüş alamayan Otorite üçüncü talepte geri dönüş 
alabilmiştir. Ancak, Girişimci UODO'nın taleplerine yeterli cevap verememiştir.  

UODO, idari para ceza kararını alma ve miktarını belirleme hususunda, ihlalin ciddiyetini, süresini, 
kasıtlı niteliğini ve iş birliğinin eksikliğini ağırlaştırıcı koşullar olarak dikkate almıştır.  

UODO tarafından verilen para cezası, hem veri ihlali bildirimi, hem de olası diğer durumlarda 
UODO ile gerektiği şekilde iş birliği içerisinde olunması konularında girişimciyi disipline etmeyi 
amaçlamaktadır. 

Polonya Veri Koruma Otoritesi (UODO) Kreş ve Okul Öncesi 
Eğitim Kurumuna 5.000 PLN Cezai Yaptırım Uyguladı 

16 Temmuz 2020'de Avrupa Birliği Adalet Divanı (CJEU), bazı şirketlerin AB'den ABD'ye kişisel veri 
aktarımını meşru kılmak için kullandığı ABD-AB Gizlilik Kalkanı'nı yasal olarak geçersiz saymıştır. 
Mahkeme kararında belirtildiği üzere,bu tür transferleri meşrulaştırmak için kullanılan ve Avrupa 
Komisyonu tarafından onaylanan Standart Sözleşme Maddeleri”(“SCC'ler”)  geçerli olmaya devam 
edecektir. Mahkeme, tarafları ve Avrupa veri koruma yetkililerini, verinin aktarıldığı ülkedeki 
koruma yeterliliğini değerlendirmeye mecbur bırakmıştır. 

Mahkemenin kararı, AB'nin veri gizliliğine temel bir hak olarak vurgu yapması ile ABD'nin istihbarat 
teşkilatlarının ABD'ye aktarılan verilere erişebilmesi için zorunlu olan ulusal güvenlik üzerindeki 
baskısı arasında önemli bir kopukluk olduğu inancına dayanmaktadır. 

 

2 Standart Sözleşme Maddeleri, kişisel verilerin göndericisinin ve alıcısının üye olduğu, European Economic Area’dan 

(EEA) ayrılan kişisel verileri, bölgelerdeki GDPR gerekliliklerine uygun olarak sözleşme yükümlülükleri yoluyla korumayı 
amaçlayan standart sözleşme hüküm ve koşul kümeleridir. 

Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın C-311/18 Davası kararına 
ilişkin Sıkça Sorulan Sorular - Veri Koruma Delegesi - 
Facebook Ireland Ltd ve Maximillian Schrems 
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? 
Mahkeme kararının Gizlilik Kalkanı dışındaki aktarım araçları üzerinde etkileri var mı? 

Mahkeme tarafından belirlenen eşik, Avrupa Ekonomik Alanı'ndan (EEA) herhangi bir üçüncü 
ülkeye veri aktarmak için kullanılan GDPR’ın 46. maddesi kapsamındaki tüm uygun güvenceler için 
geçerlidir. Ayrıca, Mahkeme tarafından atıfta bulunulan ABD mevzuatı, aktarım için kullanılan 
aktarım aracına bakılmaksızın, bu mevzuatın kapsamına giren elektronik yollarla ABD'ye yapılan 
herhangi bir aktarım için geçerlidir. 

Sıkça Sorulan Sorular 

Schrems II Kararı ABD ve EEA arasındaki veri aktarımları ile ilgili oldukça önemli değişikliklere yol 
açmıştır. Bu kararla birlikte meydana gelen değişikliklerle ilgili EDPB, bazı noktaları açıklığa 
kavuşturmak için bir duyuru yayımlamış; duyuruda konuyla ilgili sık sorulan sorulara yer vermiştir: 

? 
Aktarım için mevcut yasal dayanağı değerlendirmeden ABD'ye veri aktarmaya devam edilebilecek 
herhangi bir ek süre var mı? 

Hayır. Mahkeme, Gizlilik Kalkanı Kararını kararı verdiği andan itibaren geçersiz kılmıştır, çünkü 
Mahkeme tarafından değerlendirilen ABD yasası AB'ye eşdeğer bir koruma düzeyi 
sağlamamaktadır. 

? 
Gizlilik Kalkanı'na bağlı bir ABD veri alıcısına veri aktarımına nasıl devam edilebilir? 

Bu kapsamda yapılan aktarımlar yasa dışıdır. ABD'ye veri aktarmaya devam etmek isterseniz, 
aşağıda belirtilen koşullar altında bunun yapılıp yapılamayacağı kontrol edilmelidir. 

? 
ABD'ye veri aktarımında SCC kullanılıyorsa ne yapılmalıdır? 

Kişisel verilerin, SCC uyarınca aktarılıp aktarılamayacağı, aktarımların koşullarını ve uygulanan ek 
önlemleri dikkate alarak yapılan değerlendirmenin sonucuna bağlı olacaktır. 

? 
ABD’deki bir kuruluşla Bağlayıcı Şirket Kuralları (“BCR”) uygulanıyor ise ne yapılmalıdır? 

Hayır. Mahkeme, Gizlilik Kalkanı Kararını kararı verdiği andan itibaren geçersiz kılmıştır, çünkü 
Mahkeme tarafından değerlendirilen ABD yasası AB'ye eşdeğer bir koruma düzeyi 
sağlamamaktadır. 

? 
GDPR’ın 46. maddesi kapsamındaki diğer aktarım araçları ne olacak? 

AB’deki bağımsız veri koruma kurumlarından EDPB, SCC'ler ve BCR'ler dışındaki transfer araçları 
hakkındaki kararın sonuçlarını değerlendirecektir. Karar, GDPR’nin 46. maddesinde uygun 
önlemler standardının “temel eşdeğerlik” olduğunu açıklığa kavuşturmaktadır. 

GDPR’a göre, üçüncü bir ülkenin yasa ve uygulamalarındaki temel hak ve özgürlüklerin korunma 
düzeyinin AB ile eşdeğer olmasına “temel eşdeğerlik” adı verilir. Ayrıca, 46. Maddenin, 44. Madde 
ışığında okunması gerektiği unutulmamalıdır. 
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? 
ABD’ye veri aktarmak için GDPR’ın 49. Maddesindeki istisnalar geçerli midir? 

Bu Maddede belirtilen şartlar geçerli olmak kaydıyla, GDPR’nin 49. maddesinde öngörülen 
istisnalar temelinde EEA'dan ABD'ye veri aktarımı hala mümkündür. 

? 
ABD dışında üçüncü bir ülkeye veri aktarmak için SCC'lerin veya BCR'lerin kullanmına devam 
edilebilir mi? 

Mahkeme, SCC'lerin üçüncü bir ülkeye veri aktarmak için kullanılabileceğini belirtmiştir. Ayrıca 
Mahkeme, üçüncü ülkede AB yasalarının gerektirdiği koruma düzeyine uyulup uyulmadığını 
değerlendirmenin veri alıcısı ve veri aktaranın sorumluluğunda olduğunu vurgulamıştır. 

? 
GDPR Madde 28.3 uyarınca imzalanan sözleşme, verilerin ABD’ye veya başka bir üçüncü ülkeye 
aktarılabileceğini gösteriyorsa, veri işleyenin hizmetlerini kullanmaya devam etmek için ne 
yapılabilir? 

Verilerin ABD'ye aktarılmasında, ABD yasalarının EEA'daki aktarım araçları tarafından sağlanan 
koruma düzeyini etkilememesi için önlemler alınması mümkün değildir. 

Ayrıca, GDPR’ın 49. maddesi kapsamındaki istisnalar geçerli değildir. Tek çözüm, ABD'ye 
aktarımları yasaklamak için sözleşmenizde bir değişiklik yapmak veya ek hüküm müzakere 
etmektir. Veriler ABD'de depolanmamalı ve yönetilmemelidir. 

Verileriniz başka bir üçüncü ülkeye aktarılacaksa, Mahkeme'nin gerekliliklerine ve kişisel verilerin 
korunma düzeyine uygun olup olmadığını kontrol etmek için ilgili üçüncü ülkenin mevzuatını da 
dikkate almak gerekir. Üçüncü bir ülkeye aktarımlar için uygun bir zemin bulunamazsa, kişisel 
veriler EEA bölgesi dışında aktarılmamalı ve tüm işleme faaliyetleri EEA'da gerçekleştirilmelidir. 

? 
Üçüncü ülkelere veri aktarmak için SCC veya BCR kullanılıyorsa ne tür ek önlemler alınabilir? 

Söz konusu önlemler, transferin tüm koşullarını göz önünde bulundurarak ve yeterli düzeyde 
koruma sağlayıp sağlamadığını kontrol etmek adına üçüncü ülkenin yasalarını takip ederek 
olay/vaka bazında sağlanmalıdır. 

Mahkeme, bu değerlendirmeyi yapmanın ve gerekli ek önlemleri sağlamanın veri aktaranın ve veri 
alıcısının birincil sorumluluğu olduğunu vurgulamıştır. 

? 
Veri sorumlusu olarak, sorumlu olunan verileri işleyen veri işleyenin ABD'ye veya başka bir üçüncü 
ülkeye veri aktarıp aktarmadığı nasıl denetlenmelidir? 

Veri işleyen ile GDPR’ın 28.3 maddesi uyarınca imzalanan sözleşmede aktarımların taraflarca kabul 
edilip edilmediği belirtilmelidir. Örneğin, yönetim amacıyla üçüncü bir ülkeden verilere erişim 
sağlamanın da bir aktarım olduğu akılda tutulmalıdır. 

Alt işleyenin üçüncü ülkelerle veri paylaşabilmesi için görevlendirilmesi gerekmektedir. 
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Baden-Württemberg Eyalet Delegesi, güvenli veri işleme yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle, 
GDPR'nin 32. Maddesi uyarınca AOK Baden-Württemberg’e 1.240.000 EUR para cezası vermiştir.  

Aynı zamanda, AOK ile bir iş birliği içinde olan Para Cezaları Dairesi, AOK Baden-Württemberg'deki 
kişisel verilerin korunmasına yönelik teknik ve organizasyonel önlemlerin iyileştirilmesini de 
sağlamıştır.  

2015'ten 2019'a kadar AOK, farklı vesilelerle çekilişlere ev sahipliği yapmış, bu bağlamda 
katılımcıların iletişim bilgileri ve sağlık sigortası bağlantısı dahil kişisel verilerini toplamıştır. AOK, 
katılımcıların uygun şekilde rıza göstermesi koşuluyla, bu verileri reklam amaçlı kullanmak 
istemiştir. Bu faaliyetin devamı sırasında AOK tarafından belirlenen önlemler yasal gereklilikleri 
sağlamamıştır ve bunun neticesinde 500’den fazla çekiliş katılımcısının kişisel verileri, rızaları 
olmadan reklam amaçlı kullanılmıştır.   

İddiaların yayılmasıyla birlikte AOK tüm prosedürleri ayrıntılı bir şekilde kontrol edebilmek 
amacıyla bütün satış faaliyetlerini durdurmuştur.  Yaşananların ışığında AOK, satışlarda veri 
koruması için bir görev gücü oluşturmuş ve rıza beyanlarının yanı sıra özellikle iç prosedürler ve 
kontrol yapıları ile ilgili düzenlemeler yapmıştır. Ayrıca AOK, LfDI ile yakın koordinasyon içinde 
kalarak ilave önlemleri hayata geçireceklerini belirtmiştir.  

LfDI, teknik ve organizasyonel önlemlerinin kapsamlı gözden geçirilmesi ve düzeltilmeleri ışığında 
ve gördüğü yapıcı iş birliğinin sonrasında AOK’nin lehine açıklama yapmış, AOK’nin satış faaliyetleri 
sırasında kişisel verilerin korunması konusunda kısa sürede iyileşme sağlanmıştır. İlerleyen 
süreçte, AOK, Otoriteden alacağı yönlendirmelerle, kanuna uygun iyileştirmeler ve ek kontrol 
mekanizmaları sağlayacaktır. 

Baden-Württemberg Eyaleti Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü 
Delegesi, AOK Baden-Württemberg'e Para Cezası Verdi 
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TEMMUZ BÜLTENİ 
SAYI:2020 - 07 

BİLGİLENDİRME REHBERİ 

Bilindiği üzere, Kurul’un 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile VERBİS’e kayıt süreleri 
uzatılmıştır ve yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000 TL’den çok 
olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri 
sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için son tarih 30.09.2020 olarak 
belirlenmiştir. VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne bağlı olan yükümlülüklerden biri kişisel veri işleme 
envanteri hazırlamaktır ve bu yükümlülüğün yerine getirilmesi, Organizasyon içinde uzun sürecek 
bir tespit çalışmasını gerektirmektedir. Diğer bir deyişle VERBİS’e kayıt, detaylı bir çalışma ve 6698 
sayılı Kanuna uyumlu olmayı gerektirmektedir. 30.09.2020 tarihine kadar VERBİS’e kayıta hazır 
olmak için Organizasyon içinde çalışmaların bir an önce başlaması, konunun uzmanları tarafından 
önerilmektedir. Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlama ve VERBİS’e kayıt hakkında ayrıntılı bilgiye 
linkten ulaşabilirsiniz.    

Kişisel Veri İşleme Envanteri   

30.12.2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in 
4. maddesinin 1. fıkrası (h) bendi uyarınca, kişisel veri işleme envanteri “veri sorumlularının iş 
süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri 
işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla 
ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami 
muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine 
ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter” şeklinde tanımlanmıştır.  

Buna göre kişisel veri işleme envanteri; faaliyetleri kapsamında kişisel veri işlemekte olan veri 
sorumlularınca tüm süreçlerin değerlendirilmesi ve bu süreçler kapsamındaki tüm faaliyetlerin 
irdelenmesi sonucunda her bir faaliyetle ilgili işlenen kişisel verilerin ve veri kategorilerinin ne 
olduğu, bu kişisel verilerin hangi amaçlar ve hukuki sebeple işlendiği, aktarılıp aktarılmadığı, 
kimlere aktarıldığı, yurt dışına aktarım yapılıp yapılmadığı, işlenen kişisel verinin kimlere ait olduğu, 
her bir kişisel veri için veri sorumlusunca belirlenen saklama süresi, verilerin güvenliği için hangi  

İdari Tedbirler – Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama ve 
VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü    

https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/kisisel-veri-envanteri-kvkk-gdpr
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teknik veya idari tedbirlerin alındığı bilgilerinin detaylı analizinin yapılması sonucunda ortaya 
çıkacak bir tür dokümandır.  

Kurum tarafından, envanter hazırlama yükümlülüğü getirilmesinin nedeni; “KVKK’ya aykırı bir 
kişisel veri işleme faaliyeti olup olmadığının tespit edilmesidir.” şeklinde açıklanmıştır. Bu sayede, 
kişisel veri işleme envanteri hazırlayarak veri sorumlusu, KVKK’ya uyumluluğunu denetlemiş 
olacaktır. 

Yazının başında da belirtildiği üzere, envanter hazırlama yükümlülüğü, Veri Sorumluları Sicili 
Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesindeki: “Sicile kayıtla yükümlü olan veri sorumluları, Kişisel Veri 
İşleme Envanteri hazırlamakla yükümlüdür.” hükmü uyarınca Veri Sorumluları Sicili’ne beyanda 
bulunacak kişilerdedir. Yani VERBİS’e kayıttan muaf olan kişilerin veri envanteri hazırlama 
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ayrıca veri envanteri hazırlama, Kurum tarafından idari tedbirler 
arasında sayılmış olsa da VERBİS’e kayıt yaptırmayacak veri sorumluları için envanter hazırlanması, 
alınması zorunlu idari tedbirlerden değildir ancak hazırlanması faydalı olacaktır.   

Sonuç olarak; VERBİS’e kayıt yükümlülüğü 6698 sayılı Kanun’da sayılan yükümlülüklerden yalnızca 
biridir. Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlama ve Kanun’a uyumlu hale gelmek tüm 
Organizasyon’un süreçlerini analiz etmeyi gerektiren bir çalışmanın ürünü olacağından ve 
VERBİS’e doğru bilginin beyan edilmesi Kanuni bir gereklilik olduğundan Organizasyonlar bir an 
önce süreç analiz çalışmalarına başlamalıdır.   

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için ask@cottgroup.com adresine ulaşabilirsiniz.    

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 şifreleme yapılmasıdır.   

Kişisel veri içeren cihazların kaybolması veya çalınması gibi durumlara karşı erişim kontrol 
yetkilendirmesi ve/veya şifreleme yöntemlerinin kullanılması kişisel veri güvenliğinin 
sağlanmasına yardımcı olacaktır.   

Veri bütünlüğünün korunması hususunda kişisel verinin yetkisiz bir şekilde değiştirilmesini 
engellemek için uygun kriptografik yöntemler uygulanmalıdır.   

Teknik Tedbir - Şifreleme ve Anahtar Yönetimi 

mailto:ask@cottgroup.com
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Şifreleme hususunda dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibidir;  

• Taşınabilir bellek CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli veriler şifrelenerek aktarılmalıdır.   

• Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP 
veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmelidir.  

• Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmalı ve farklı 
birimlerce yönetilmelidir.  

• Anahtar yönetimi uygulanmalıdır. Şifre anahtarı, sadece yetkili kişilerin erişebileceği ortamda 
saklanmalı ve yetkisiz erişim önlenmelidir. Kişisel verileri kullanılır hale getirmeye yarayabilecek 
şifreleme anahtarlarının tüm kopyaları da yok edilmelidir.  

• Şifreleme farklı farklı formlarda kullanılan ve bu formlara göre farklı şartlar sağlayan bir güvenlik 
sağlama aracıdır. Bu kapsamda, tam disk şifrelemesiyle cihazın tümü şifrelenebilir ya da cihazda 
bulunan bir dosya şifrelenebilir.  

Sonuç olarak hangi şifreleme yöntemleri kullanılırsa kullanılsın kişisel verilerin tam olarak 
korunduğundan emin olunmalı ve bu amaçla uluslararası kabul gören şifreleme programlarının 
kullanımı tercih edilmelidir.   
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MEVZUAT ANALİZİ 

Veri sahibinin kendisi ile ilgili kişisel verilerin herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin silinmesini 
kontrolörden talep etme hakkı bulunur ve aşağıdaki hallerden birinin geçerli olması durumunda, 
kontrolörün kişisel verileri herhangi bir gecikmeye mahal vermeksizin silme yükümlülüğü bulunur:  

(a) kişisel verilerin toplanma veya işlenme amaçlarıyla ilişkili olarak artık gerekli olmaması;  

(b) veri sahibinin 6(1) maddesinin (a) bendi veya 9(2) maddesinin (a) bendine göre işleme 
faaliyetinin dayandığı izni geri çekmesi ve işleme faaliyetiyle ilgili başka bir yasal gerekçe 
bulunmaması;  

(c) veri sahibinin 21(1) maddesi uyarınca işleme faaliyetine itirazda bulunması ve işleme faaliyetine 
yönelik ağır basan meşru bir gerekçe bulunmaması ya da veri sahibinin 21(2) maddesi uyarınca 
işleme faaliyetine itirazda bulunması;  

(d) kişisel verilerin yasa dışı biçimde işlenmiş olması;  

(e) kontrolörün tabi olduğu Birlik veya üye devlet hukukundaki bir yasal yükümlülüğe uygunluk 
sağlanması amacı ile kişisel verilerin silinmesinin zorunlu olması; 

(f) kişisel verilerin 8(1) maddesinde atıfta bulunulan bilgi toplumu hizmetlerinin sağlanması ile ilgili 
toplanmış olması. 

*** 

Unutulma hakkı, kişilerin, veri sorumlusundan kişisel verilerinin silinmesini isteme hakkı olarak 
tanımlanabilir. GDPR’ın 17. maddesine göre ilgili kişinin, kendisi ile ilgili kişisel verileri herhangi bir 
gecikmeye mahal verilmeksizin silinmesini veri sorumlusundan talep etme hakkı bulunur ve ilgili 
maddede sayılan hallerden birinin geçerli olması durumunda, veri sorumlusunun kişisel verileri 
derhal silme yükümlülüğü vardır. Madde 17’ye göre;   (a) bendinde aydınlatma yükümlülüğünün 
yerine getirilmemesi hakkında idari para cezası öngörülmesi konunun önemini göstermektedir. 

 

GDPR - Madde 17 – Unutulma Hakkı 
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Madde 17’ye göre;    

• Veriler toplanma veya işlenme amacını tamamladığında,   

• İlgili kişi açık rızasını geri çekmişse ve verilerin işlenmesi için başka bir amaç ve hukuki sebep 
bulunmuyorsa,  

• İlgili kişi verilerinin işlenmesine itiraz ederse ve bu işlemeye devam etmek için meşru bir menfaat 
yoksa,   

• Kişisel verileri doğrudan pazarlama amacıyla işleniyorsa ve veri işleme faaliyeti ilgili kişi 
tarafından reddedilmişse,   

• Kişisel veri işleme faaliyeti kanuna aykırı ise,  

• Yasal yükümlülük sebebi ile veri işleme faaliyetinin durdurulması gerekiyorsa, ilgili kişi unutulma 
hakkını kullandığında derhal veri işleme faaliyetinin veri sorumlusu tarafından durdurulması 
gerekmektedir.  

Bununla birlikte, unutulma hakkının ilgili kişi tarafından geçerli olacak şekilde kullanılması halinde, 
kişisel veriler hem aktif kullanılan sistemlerden hem de yedeklerden silinmesi gerekmektedir; 
fakat yedeklerin imha edilmesi vakit alacağından, derhal imha etme kuralı aktif kullanılan sistemler 
için geçerli olacak; yedeklerle ilgili ilgili kişinin bilgilendirilmesi gerekecektir. Ayrıca önemle 
belirtmek gerekir ki; hem aktif kullanılan sistemler hem de yedeklenen veriler için Unutulma 
Hakkı’nın kullanılması ile imha işleminin gerçekleştirilmesi süresince veriler kesinlikle 
kullanılmamalıdır.  

Türkiye’de Unutulma Hakkı   

Türkiye’de Unutulma Hakkı’nın uygulanması konusunda 6698 sayılı Kanun, Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu’nun 23.06.2020 tarih ve 2020/481 sayılı kararı, T.C. Anayasası’nın 20.maddesi, 5651 sayılı 
Kanun ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) N.B.B Kararı birlikte ele alınmalıdır. Genel olarak 6698 
sayılı Kanun ve Kurul kararı GDPR temelli bir görüşü benimsese de T.C. Anayasası ve genel hukuk 
normları uyarınca verilen AYM Kararı Unutulma Hakkı’nın kullanılması ve uygulanmasında önem 
arz etmektedir.   

Genel olarak 6698 sayılı Kanun’da doğrudan unutulma hakkı düzenlemesi bulunmamaktaysa da 
Kanunun 11.maddesinin (e) bendinde ilgili kişinin “kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme” hakkı düzenlenmiştir. Bu hak, Kurum görüşleri ve sair düzenlemelerde görüldüğü üzere 
GDPR’ın 17.maddesinde düzenlenen Unutulma Hakkı’nın esaslarına tabiidir.   

Bununla birlikte Kurum’un 17.07.2020 tarihli duyurusunda kamuoyuna açıkladığı 2020/481 sayılı 
kararda Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların 
İndeksten Çıkarılmasına ilişkin esaslar ve kriterler belirtilmiştir. Karar, arama motorları özelinde 
kaleme alınmış ve kriterler bu çerçevede açıklanmış olsa da konu, Kurul’un da kararında belirttiği 
üzere doğrudan Unutulma Hakkı ile ilgilidir. Bu sebeple bu kararda açıklanan tüm hususlar 
Unutulma Hakkı çerçevesinde değerlendirilmelidir.   
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Kurul, ilgili kararda Unutulma Hakkı’nı çeşitli yargı kararları ve uluslararası kurumların görüşleri 
doğrultusunda “bireyin geçmişte hukuka uygun olarak yayılmış ve doğru nitelikteki bilgilerinin 
zamanın geçmesine bağlı olarak erişimden kaldırılmasını ya da gündeme getirilmemesini talep 
edebilmesi” olarak tanımlamıştır. Ayrıca kararda Anayasa’nın 20.maddesinde yer alan “Herkes, 
kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili 
kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini 
talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar…” maddesi 
ile Türk Hukukunda ilgili kişilere Unutulma Hakkı’nın anayasal bir hak olarak tanındığını belirtmiştir.  

Diğer taraftan; Unutulma Hakkı değerlendirilirken, Anayasa’nın 17. Maddesinde güvence altına 
alınan şeref ve itibarın korunması ile ilgili 03.03.2016 tarihli AYM Kararı ele alınmalıdır. Kararda 
AYM, başvurucunun talebine konu internet haber arşivinde bulunan yazının güncelliğini yitirdiği, 
haber değerinin bulunmadığı, gündemde kalmasında kamu yararı bulunmadığı ve bu haliyle 
başvurucunun özel hayatına ilişkin incitici ve örseleyici bir bilgi niteliğinde olduğu değerlendirmesi 
ile başvuruyu kabul etmiş ve ilgili kişinin unutulmasının sağlanmasına karar vermiştir.  

Ayrıca kararda basın özgürlüğü ile kişilerin manevi varlığının geliştirilmesi hakkı arasındaki hassas 
denge dikkate alınmış ve haberin halen yayında olmasının hukuki yararı araştırılmıştır. Yani 
GDPR’ın 17. Maddesinin 3.fıkrasında yer alan unutulma hakkının uygulanmayacağı haller ve Kişisel 
Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’te yer alan 
meşru amaç ve hukuki sebep kavramlarına da paralel olan hususlara değinilmiştir. Bu kararda 
değinilen noktalar, GDPR’ın 17.maddesi, Anayasa’nın 20.maddesi ile KVKK ve sair mevzuatla 
birebir örtüşmektedir. Nihayet 2020 yılında Kurul tarafından verilen karar ise aynı ilkeleri içerir 
şekilde kaleme alınarak konuya ilişkin genel ilkelerin çerçevesi çizilmiş ve kriterleri belirlemiştir.   

Ayrıca, 5651 sayılı Kanun’daki erişimin engellenmesi düzenlemesi de Unutulma Hakkı’nın 
uygulanma araçlarından biri olarak karşımıza çıkmakta, bu kapsamda Unutulma Hakkı’nın 
kullanılması için bir usul öngörmektedir.   

Son olarak; Unutulma Hakkı’nın uygulanması sırasında 6698 sayılı Kanunun 7.maddesinde ve sair 
mevzuatta yer alan kişisel verilerin imha edilmesi esaslarına dikkat edilmesi gerekmektedir; çünkü 
Unutulma Hakkı’nın tesis edilmesi için silme, yok etme ve anonim hale getirme bir yöntemdir ve 
bu yöntemlerin uygulanması Kanun ve ilgili Yönetmelik’e uygun olmalıdır. Bu bağlamda, Unutulma 
Hakkı’nı kullanan ilgili kişi verileri, uygun yöntemle imha edilmeli ve ilgili kişinin bilgilendirilmesi 
unutulmamalıdır. Konuyla ilgili detaylı bilgiye linkte yer alan VeriSistem® Şubat ayı KVKK & GDPR 
Bülteni’nden ulaşabilirsiniz.  

Sonuç olarak; kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kişilerin özel hayatın gizliliğinin korunması, temel 
hak ve özgürlükleri, kişinin manevi bütünlüğünün korunması, üstün kamu yararı, ifade özgürlüğü 
ve basın özgürlüğü gibi Anayasa ile de düzenlenen hususlar birlikte ele alınmalıdır. Bu noktada 
Türkiye ve Avrupa’daki üst mahkeme kararları ile ilgili Kurul kararı incelendiğinde görülmektedir 
ki; uygulama, ifade ve basın özgürlüğü ile kişinin temel hak ve özgürlükleri arasındaki dengenin 
korunması ve ifade/basın özgürlüğüne zarar vermeden üstün yararın ne olduğu incelenmesi 
şeklindedir.  

https://www.verisistem.com/tr/subat-2020-bulteni-pdf
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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. 

 
 

Burada usulle ilgili kısaca değinmek gerekir ki; Avrupa’da Unutulma Hakkı, GDPR’ın 17.maddesi 
uyarınca kullanılır ve esaslar buna göre belirlenirken; Türkiye’de Unutulma Hakkı’nın 
kullanılmasının usul ve esaslarının belirlenmesinde 6698 sayılı Kanun, 5651 sayılı Kanun ve sair 
mevzuat dikkate alınmalıdır. İlgili mevzuat kapsamına giren hallerde kişilerin taleplerini doğrudan 
veri sorumlusuna iletmek yanında, özellikle internet yoluyla yayılan bilgiler için mahkemeye 
başvurarak konuyla ilgili erişimin engellenmesi kararı alınması gerekebilmektedir.   

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için rights.consents@cottgroup.com adresinden bize 
ulaşabilirsiniz. 

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
mailto:rights.consents@cottgroup.com

