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HABERLER 

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Penti Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kurum’a, 
Şirketin sistemlerine yapılan fidye saldırısı neticesinde 31.07.2020 tarihinde bir veri ihlali 
gerçekleştiği ve ihlalin aynı gün içerisinde tespit edildiği iletilmiştir.  

Penti Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve İştirakleri’nin, yaşanan saldırı neticesinde 45.000’e 
yakın verisinin sızdırıldığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, ihlalden etkilenen veri kategorilerinin 
kimlik, iletişim ve müşteri işlem olduğu, incelemelerin Penti nezdinde devam ettiği ve ihlalden 
etkilenen kişi sayısının henüz tespit edilemediği iletilmiştir.  

Söz konusu ihlal 06.08.2020 tarihinde Kurum’un internet sayfasında yayınlanmış ve konuyla ilgili 
inceleme devam etmektedir. 

Barilla Gıda A.Ş. Veri İhlali Bildirimi 

Barilla Gıda A.Ş. tarafından Kurum’a, 12.08.2020 tarihinde gerçekleşen bir siber saldırı ile fidye 
yazılımı çalıştırılarak disk ve dosyaların erişilemez olmasının sağlandığı, etkilenen verilerin 
içeriğinin ve kişisel verilerin, ilgili kişi gruplarının ve kişi sayısının tespit edilemediği, fidyecilerin 
bildirimi ve IBM’in yaptığı incelemeye göre 4 GB kadar bir verinin dışarıya çıktığı bildirilmiştir.  

Söz konusu ihlal 18.08.2020 tarihinde Kurum’un internet sayfasında yayınlanmış ve konuyla ilgili 
inceleme devam etmektedir. 

Penti Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve İştirakleri 
Veri İhlali Bildirimi 
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu 12.08.2020 tarihinde “Veri Sorumlusu Tanıtım Formu”na ilişkin bir 
kamuoyu duyurusu yayınlamıştır.  

Veri Sorumlusu Tanıtım Formu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında 
yapılan incelemelerde Kurum tarafından gönderilmekte ve talep edilen bilgi ve belgelerin yanında 
doldurularak Kuruma iletilmelidir.  

Duyuruda, bazı şikâyet ve ihbarlar neticesinde yapılan incelemede bu tanıtım formunun 
doldurulmadığı veya eksik doldurulduğunun tespit edildiği belirtilmiştir. Kurum, formun eksiksiz 
doldurulması ve Kuruma iletilmesi konusunda gereken hassasiyet ve özenin gösterilmesi 
gerektiğini vurgulamıştır. 

Kariyer.net Veri İhlali Bildirimi 

Veri sorumlusu sıfatını haiz Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim tarafından Kuruma, 
Kariyer.net’in 50.000 üyesine ait olduğu iddia edilen bir dosyanın bir web sitesine yüklendiği, 
ihlalin 10.08.2020 tarihinde meydana geldiği Kariyer.net tarafından 12.08.2020 tarihinde tespit 
edildiği, ihlalden 40.955 kişinin etkilendiği ve etkilenen verilerin e-posta adresi, kullanıcı şifresi, ad 
ve soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, profil fotoğrafı, URL bağlantı bilgileri, ikamet edilen 
şehir ve ikamet edilen bölge bilgileri olduğu bildirilmiştir.  

Söz konusu ihlal 18.08.2020 tarihinde Kurum’un internet sayfasında yayınlanmış ve konuyla ilgili 
inceleme devam etmektedir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Veri Sorumlusu Tanıtım 
Formu’na İlişkin Kamuoyu Duyurusu Yayınladı 
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Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Dap Rotana Dalga ve Vazo Rezidans Toplu Yapı Yöneticiliği 
tarafından Kurum’a kişisel verilerin bir şirket çalışanı tarafından üçüncü kişilerle paylaşıldığı, ihlalin 
05.03.2020 tarihinde gerçekleştiği ve 13.08.2020 tarihinde aldıkları bir şirket raporu sonucunda 
tespit edildiği, ihlalden 2328 kişinin etkilendiği, etkilenen veri kategorilerinin kimlik, iletişim, 
lokasyon ve hukuki işlem olduğu bildirilmiştir.  

Söz konusu ihlal 18.08.2020 tarihinde Kurum’un internet sayfasında yayınlanmış ve konuyla ilgili 
inceleme devam etmektedir. 

Dap Rotana Dalga ve Vazo Rezidans Toplu Yapı Yöneticiliği 
Veri İhlali Bildirimi 

Rezzan Günday (Şimşek Eczanesi) Veri İhlali Bildirimi 

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Rezzan Günday (Şimşek Eczanesi) tarafından Kurum’a eski bir 
çalışanın, hastalara ait T.C. Kimlik Numaralarını cep telefonuyla ekran görüntüsünün alınması, 
kâğıda not edilmesi gibi yöntemlerle, farklı eczanelerden ilaç tedarik edebilmek adına elde ettiği, 
pandemi döneminde elde edilmiş olan T.C. kimlik numaralarının “Devam Reçetesi” uygulaması 
üzerinden kullanılarak ilaç tedarik edilmesi neticesinde veri ihlali gerçekleştiği bildirilmiştir.  

İhlalin 2019 yılının Ekim ayından beri devam ettiği ve 11.08.2020’de tespit edildiği, ihlalden 
etkilenen hastalara ait kişisel verilerin; T.C. kimlik numarası, telefon numarası, hastanın statüsü 
(emekli, çalışan), kurum adı (Bağkur Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, 60/G Sigortalılar) 
olduğu, ve ayrıca özel nitelikli kişisel verilerin de (sağlık bilgileri) ihlale dahil olduğu, ihlalden 
etkilenen kişi sayısının bilinmediği ve ihlale konu olay hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulduğu ifade edilmiştir.  

Söz konusu ihlal 18.08.2020 tarihinde Kurum’un internet sayfasında yayınlanmış ve konuyla ilgili 
inceleme devam etmektedir. 
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21.08.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Kimlik Paylaşım Sistemi Yönetmeliği 
(“Yönetmelik”), İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında yer 
alan bilgilerin, alıcı kurumlarla olan paylaşımını düzenlemektedir. Yönetmeliğin 4. maddesinde 
tanımlanan şekliyle alıcı kurum: “Kimlik Paylaşımı Sisteminden faydalanan Genel Müdürlük 
dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarını” ifade etmektedir. Yönetmeliğin “Paylaşım Esasları” 
başlıklı 5. maddesi uyarınca alıcı kurumlarla yapılacak paylaşım, KVKK ve KVKK’nın ikincil 
düzenlemelerindeki usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.  

Yönetmelik’te ayrıca, alıcı kurumlar ile paylaşılacak verilerde veri işleme amacı ve yasal dayanağın 
dikkate alınacağı, kurumların elde ettiği verileri amaçla sınırlı kullanma zorunluluğu olduğu ve 
verilerin güncelliğinin teminine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.  

Yönetmelikte sistem yetkilendirmesi, tanımlamalar ve sistemin kullanımına ilişkin usul ve esaslar 
da belirlenmiştir. Sistem vasıtasıyla elde edilecek verilerin gizliliği Yönetmeliğin 9. maddesinde 
düzenlenmiş ve bu maddede alıcı kurumlara veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü getirilmiştir. 
İlgili madde devamında sistem kullanımında özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunmasına 
ilişkin hükümlerin esas alınacağı, özellikle alınacak teknik ve idari tedbirlerde KVKK’nın 
uygulanacağı belirtilmiştir. Son olarak Genel Müdürlüğün, kişisel verileri işleme ve saklama 
noktasında olan yükümlülüklerinin KVKK’da belirtildiği şekilde yerine getirileceği bildirilmiştir. 

Kimlik Paylaşım Sistemi Yönetmeliği Neler Getiriyor?  

Danimarkalı PrivatBo şirketi 2018 yılında üç mülkün satışını amaçlayan bir konut fonuna yardımda 
bulundu. Bu vesileyle PrivatBo, mülklerde oturanlara, mülklerle ilgili toplam 424 USB anahtarıyla 
dağıtılan metaryal sağladı. Ancak PrivatBo, bu USB anahtarlarıyla dağıtılan bazı belgelerin ifşa 
edilmemesi gereken gizli nitelikte kişisel bilgiler içerdiğinin fark etmedi.  

Danimarka Veri Koruma Kurumu incelemesinde PrivatBo'nun, uygun teknik ve idari güvenlik 
önlemlerinin alınmasını öngören GDPR’ın 32. maddesinin gerekliliklerini yerine getirmediğini 
tespit etti. Davanın niteliğine bağlı olarak, Kurum, kasıt olmaksızın ifşa edilen kişisel bilgiler için 
PrivatBo'yu polise bildirdi ve 150.000 DKK para cezası verdi. 

Danimarka Veri Koruma Kurumu, Kasıtsız Şekilde İfşa Edilen 
Kişisel Bilgiler için Privatbo'ya 150.000 DKK Para Cezası 
Verdi 
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Para cezası, özel ihtiyaçları olan çocukların sağlığına ilişkin verilerin dijital öğrenme platformu 
Showbie kullanılarak işlenmesi nedeniyle verildi. Norveç Veri Koruma Kurumu, olaya ilişkin detaylı 
incelemesinde, uygulamanın güvenlik seviyesinin riskle orantılı olmadığını ortaya çıkardı ve 
konunun hem çocuklar hem de sağlıkla ilgili kişisel verilerle ilgisi bulunduğu için son derece önemli 
ve hassas olduğunu belirtti.  

İhlal Hakkında  

İhlal, özel ihtiyaçları olan 15 çocuğu etkilemektedir. Showbie uygulaması, sağlıkla ilgili kişisel 
verileri okul ve çocukların evleri arasında transfer etmek amacıyla kullanılmıştır.  

Kurum, uygulama kullanıma sunulmadan önce gerekli risk ve veri koruma etki değerlendirmeleri 
ve testleri tamamlanmadığını tespit etmiştir. Ayrıca, uygulamaya giriş yaparken güvenlik 
önlemlerinin olmaması, kullanıcıların gruptaki diğer çocuklar hakkında bilgi almalarını mümkün 
kıldığını belirtmiştir.  

İhlal bildiriminin ardından Belediye, çocuklardan herhangi birinin maddi veya manevi zarara 
uğradığına dair hiçbir gösterge bulunmadığına işaret etmiştir, ancak Kurum olayı değerlendirirken 
buna değinmemiştir. Çünkü Kurum, riskin ihlalde etkilenen çocuklara somut bir hasar verip 
vermediğine bakmaksızın, ihlalin kendisinin bir risk oluşturduğunu tespit etmiştir.  

Kurum, Rælingen belediyesine yönelik yürütülen soruşturma ile yaptığı genel değerlendirmesi 
neticesinde ceza miktarını düşürmüştür. Bu değerlendirme aynı zamanda eski yasa uyarınca 
önceki uygulamalarla ilgili olarak da yapılmıştır. Dava temyiz edilmemiş ve 47.500 EUR tutarında 
para cezası uygulanmasında karar kılınmıştır. 

Norveç Veri Koruma Kurumu, Rælingen Belediyesi İçin İdari 
Para Cezası Verdi 

İspanyol Veri Koruma Kurumu (AEPD), Bir Müşterinin Kişisel 
Verilerini Üçüncü Bir Tarafa İfşa Ettiği İçin XFERA MOVILES'e 
70.000 EUR Para Cezası Verdi 

Bir Masmovil müşterisi, tarafına iletilen faturanın üzerinde başka bir müşteriye ait, ad, soyad, 
kimlik numarası ve kişisel telefon numarası verilerini görünce, ilgili müşteriye konu hakkında 
bildirimde bulunmuştur. İlgili müşteri, bu bildirimin akabinde Kuruma başvurup şikayetçi 
olmuştur. İhlalin gerçekleşmesinin ardından Masmovil, ilgili kişiyi arayarak durumu yakından takip 
edip, gereken önlemleri bir an önce yerine getireceklerini belirtmiştir.  

 



 

 
7 

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

AĞUSTOS BÜLTENİ 
SAYI:2020-08 

7 
 

ask@cottgroup.com 31 Ağustos 2020 

 
  

İlgili Kişi, 2015 yılında verilerinin silinmesi hakkını kullanmasına rağmen, kendisine reklam SMS'i 
gönderilmesi ve telefon numarasının pazarlama amacıyla kullanılması nedenleriyle şikayetçi oldu. 
Yapılan incelemeler neticesinde Kurum, VODAFONE ESPAÑA'ya 75.000 EUR para cezası verdi.  

Veri Sorumlusu, davacının numarasının kolay olması nedeniyle, personeli tarafından bu 
numaranın "sahte numara" olarak kullanıldığını belirtti. 

Kurum, VODAFONE ESPAÑA'nın, şikayetçinin kişisel verilerini herhangi bir yasal dayanak 
olmaksızın işleyerek GDPR'ın 6/1 maddesini ihlal ettiğine karar verdi. 

Bir şirket, reklam reddetme sisteminde bulunmasını dikkate almayarak, ilgili kişiye oteller hakkında 
teklifte bulunmuştur. İlgili kişi, bu reklamdan hariç tutulma sistemine dahil olarak GDPR’ın 21. 
maddesi kapsamındaki pazarlama amaçlı veri işlemeye itiraz etme hakkını kullanmıştır. Şirket, 
pazarlama amaçlı telefon görüşmesini yapmadan önce, pazarlama aramalarına rıza göstermeyen 
kişilerin kişisel verilerinin işlenmesinden kaçınmak için reklamdan hariç tutuldukları sisteme 
danışma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek ihlal gerçekleştirmiştir. İhlal neticesinde şirkete, 
Kurum tarafından 1.200 EUR para cezası kesilmiştir.  

İlgili kişiye veri sorumlusunun numarasından bir arama yapıldığı belirlenmiştir. Bu arama sırasında 
veri sorumlusunun, ilgili kişinin telefon numarasına bir arkadaşları aracılığıyla ulaştıklarını ve bu 
vesileyle otel fırsatlarını sunduklarını belirttiği, bunun yanında söz konusu arkadaşlarının isimleri 
ve promosyona katıldıkları bilgisinin verildiği tespit edilmiştir.  

Kurum, bu durumun 9/2014 tarihli İspanyol Genel Telekomünikasyon Kanunu’nun 48/1(b) 
hükmünün ihlali olduğuna karar vermiştir. 

İspanya Veri Koruma Kurumu (AEPD) Vodafone İspanya'ya 
75.000 EUR Para Cezası Verdi 

İspanyol Veri Koruma Kurumu (AEPD) İlgili Kişilere Rızaları 
Olmadan Reklam Araması Yapan Şirkete 1.200 EUR Para 
Cezası Verdi 

Yapılan araştırmanın sonucunda Kurum, Masmovil’in, GDPR’nin 5/1(f) hükmünde bulunan gizlilik 
ilkesinin ihlal edildiğini tespit etmiş ve şirketler grubuna bağlı XFERA MOVILES’e 70.000 EUR para 
cezası kesmiştir. 
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Davanın Maddi Unsurları  

Bir Vatandaş (şikayetçi), kamu sicili yayıncısı olan Proximus'tan kişisel verilerinin Proximus'un ve 
yayınlayan diğer kurumlardan, kamuya açık rehber dizininin yayından kaldırılmasını talep etti. 
Proximus, kamuya açık telefon rehberi dizininin yayınlanması nedeniyle şikayetçiye kişisel verileri 
artık yayınlamayacağını ve ayrıca yayınlayan diğer kurumları şikayetçinin kişisel verilerini 
yayınlamamaları konusunda haberdar edeceğini teyit etmişti. 

Ancak, birkaç ay sonra şikayetçi, kişisel verilerinin yalnızca Proximus sicilinde değil, aynı zamanda 
diğer bir kurum tarafından halka açık dizinde yayınlandığını keşfetti.  

Uyuşmazlık Dairesinin Kararı  

Kurumun Uyuşmazlık Dairesi, diğer hususların yanı sıra şu kanaate varmıştır:  

Proximus kendi telefon rehberini yayınladığı için buradaki veri işleme faaliyetleri kapsamında veri 
sorumlusu olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle, mevcut işleme faaliyetlerini çekilen rızalar ile 
uyumlu hale getirme sorumluluğu vardır.  

Bu çerçevede Proximus, şikâyet sahibinin kişisel verilerinin rızanın geri çekilmesinden sonra 
hukuka aykırı bir şekilde işlenmediğini temin etmemiş ve bu tür bir işlemenin olmadığını 
kanıtlayabilmek adına uygun önlemleri almamıştır. Bu nedenle Proximus, bir veri sorumlusu olarak 
yükümlülüklerini yerine getirmemiş ve GDPR'nin 7. maddesi ile GDPR'nin 6. maddesini ve 
GDPR'nin 24. ve 5(2) maddelerini ihlal etmiştir. 

Belçika Veri Koruma Kurumu, Kamuya Açık Telefon 
Rehberlerinin Yayınlanması Amacıyla Kişisel Verilerin 
İşlenmesi Sırasında Çeşitli Veri Koruma İhlalleri Nedeniyle 
Telekom Operatörü Proximus'a 20.000 EUR Para Cezası 
Verdi 

Hollanda Vergi ve Gümrük İdaresinin Yardım Bürosu, çocuk bakımı parası başvurusunda bulunan 
çifte vatandaşların yıllarca uyruk bilgilerini işlemiştir. Veri Koruma Kurumu, incelemesinin 
neticesinde bu uygulamanın yasa dışı ve ayrımcı olduğuna ve GDPR’ı ciddi şekilde ihlal ettiğine 
karar vermiştir.  

Hollanda Vergi ve Gümrük İdaresi Tarafından Kullanılan 
Yasadışı ve Ayrımcı Yöntemler 



 

 
9 

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

AĞUSTOS BÜLTENİ 
SAYI:2020-08 

7 
 

ask@cottgroup.com 31 Ağustos 2020 

 
 
  

Fransız veri koruma otoritesi CNIL, Spartoo adlı şirkete Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (“GDPR”) 
çeşitli maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 250.000 EUR para cezası verdi.  

Spartoo Avrupa’nın çeşitli ülkelerine online ayakkabı satış hizmeti vermektedir. Hizmet 
kapsamındaki veri işleme faaliyetlerinin diğer Avrupa ülkelerinde bulunan ilgili kişileri de 
etkilemesi sebebiyle CNIL, incelemesini diğer veri koruma otoriteleri ile GDPR uyarınca iş birliği 
mekanizmalarını işleterek yürütmüştür. Böylece karar, CNIL’in baş yetkili otorite olarak aldığı ilk 
karardır. Kararın detayları ise şöyle: 

Çifte vatandaşlığa ilişkin verileri Ocak 2014'te silmiş olması gereken Vergi ve Gümrük İdaresi’nin 
Mayıs 2018'de, sistemlerinde hâlâ yaklaşık 1,4 milyon kişinin çifte vatandaş olarak kayıtlı olduğu 
tespit edilmiştir. Halbuki ilgili mevzuata göre, çocuk bakımı yardım başvurularının 
değerlendirilmesinde çifte vatandaşlık rol oynamamaktadır. Ayrıca Vergi ve Gümrük İdaresi, amacı 
için gerekli olmamasına rağmen, organize dolandırıcılıkla mücadele amacıyla çocuk bakımı yardımı 
başvurusunda bulunanların uyruk verilerini de işlemiştir. Son olarak, Vergi ve Gümrük İdaresi, 
belirli durumları otomatik olarak riskli tanımlayan bir sistemde başvuru sahiplerinin uyruğunu 
(Hollandalı/Hollandalı değil) bir gösterge olarak kullanmıştır. Ancak ilgili mevzuata göre, 
vatandaşlık verilerini başvuruları değerlendirmek, dolandırıcılıkla mücadele etmek ve riski 
belirlemek için kullanmak yasa dışıdır. 

Ayrımcı Veri İşleme  

Hollanda’da çocuk bakımı ödeneği alma hakkı, vatandaşlığa değil, yasal ikamete bağlıdır. Bunun 
yanında GDPR kapsamında veri işleme faaliyetlerinde temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmemesi 
gerekmektedir. Bu temel hak ve özgürlükler eşitliği de içerdiğinden, Vergi ve Gümrük İdaresi 
vatandaşlık temelinde yaptığı ayrımla GDPR’ı ihlal etmiştir.  

Kurum yetkilisi, "Araştırmamız, Vergi ve Gümrük İdaresi Ödenekleri Dairesinin büyük miktarda 
veriyi uzun bir süre boyunca tamamen izin verilmeyen bir şekilde çeşitli şekillerde sakladığını ve 
kullandığını gösteriyor. Bunun bireysel başvuru sahipleri için yarattığı özel sonuçlar bu 
soruşturmanın kapsamı dışındadır, ancak başvuru sahiplerinin uyruğu veya çifte uyruğunun tutarlı 
ve sistematik bir şekilde onlara karşı kullanıldığını ve kullanılmaması gerektiğini biliyoruz." şeklinde 
açıklama yapmıştır.  

Sonraki Adımlar  

Bir sonraki adım, Kurum’un Vergi ve Gümrük İdaresine para cezası gibi bir yaptırım uygulayıp 
uygulamayacağına karar vermesidir. Bu karar alınmadan önce, Maliye Bakanı soruşturmaya resmi 
olarak ilk yanıt verme hakkına sahiptir. Bundan sonra Veri Koruma Kurumu, uygulamaya karar 
verdiği herhangi bir yaptırımı 2020'nin sonlarında ilan edebilir 

CNIL, Çalışanların Eğitimi İçin Müşterilerle Yapılan 
Görüşmeleri Kaydeden Spartoo Adlı Şirkete 250.000 EUR 
Ceza Verdi 
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CNIL, Spartoo’nun GDPR uyarınca veri minimizasyonu ilkesini, sınırlı saklama ilkesini, aydınlatma 
ve veri güvenliği yükümlülüklerini ihlal ettiğine karar vermiştir.  

CNIL ilk olarak, çalışanların eğitimi amacıyla müşterilerle yapılan telefon görüşmelerinin kalıcı 
olarak kaydedilmesinin GDPR’ın 5/1(c) hükmünde öngörülen veri minimizasyonu ilkesine aykırı 
olduğuna hükmetmiştir. Her çalışan için haftada bir arama dinlenmesinin bu işlemeyi 
meşrulaştırmadığını, ayrıca sipariş telefonla verildiğinde müşterilerin banka hesap detaylarının 
kaydedilmesinin de aşırı olduğuna karar vermiştir. Bunun yanında, dolandırıcılığın önlenmesi 
amacıyla müşterilerin sağlık kartlarının toplanmasının aşırı olduğuna ve veri minimizasyonunu ihlal 
ettiğine karar vermiştir.  

 CNIL incelemesinde Spartoo’nun müşterileri ve potansiyel müşterilerinin verileri için bir veri imha 
periyodu belirlemediğini, uzun süredir hesaplarına giriş yapmayan kişilerin verilerine yönelik 
düzenli olarak silme ve arşivleme işlemi yapmadığını tespit etmiştir. Kurum ayrıca, müşterilerin 
hesaplarını yeniden kullanabilmesi için müşteri adlarının ve şifrelerinin 5 yıldan fazla saklanmasının 
amaçla orantılı olmadığına ve GDPR’ın 5/1(e) hükmünde öngörülen sınırlı saklama ilkesi ile 
çeliştiğine karar vermiştir.  

CNIL müşterilerin, işlemenin yasal dayanağı hakkında yeterince bilgilendirilmediğini tespit etmiş 
ve Spartoo’nun aydınlatma metninde tüm işleme faaliyetlerinin yasal dayanağının açık rıza olarak 
gösterildiğini, halbuki başka yasal dayanaklarla da veri işleme faaliyetinin olduğunu belirtmiştir.  

Kurum ayrıca çalışanların da müşterilerle yapılan telefon görüşmesine ilişkin veri işleme faaliyetleri 
hakkında yeterince bilgilendirilmediğine ve hakları konusunda aydınlatılmadığına hükmetmiştir. 
Bu nedenle, Spartoo’nun GDPR’ın 13. maddesini ihlal ettiğine karar vermiştir.  

CNIL, Spartoo’nun müşterilerin hesaplarına erişimi için yeterince güçlü parola kullanma 
zorunluluğu getirmediğine, bu nedenle veri güvenliğini sağlama yükümlülüğünü ihlal ettiğine karar 
vermiştir.  

CNIL, ihlalden etkilenen 3 milyonu aşkın müşteri ve 25 milyonu aşkın potansiyel müşteriyi dikkate 
alarak Spartoo’nun 250.000 EUR para cezasına ve 3 ay içerisinde GDPR ile uyumluluğun 
sağlanmasına, gecikmesi halinde günlük 250 EUR ödenmesine karar vermiştir. 

AFR, iki yüz görüntüsünün aynı kişiyi tasvir edip etmediğini değerlendirmek için kullanılan yeni bir 
teknolojidir. AFR Locate olarak bilinen söz konusu AFR türü, bir kameradan canlı yayında yakalanan 
yüzleri ayıklayarak ve bunları izleme listesindeki yüzlerle otomatik olarak karşılaştırarak çalışır. 
Toplanan veri değerlendirildiğinde herhangi bir eşleşme çıkmaz ise yakalanan yüz görüntüsü 
otomatik olarak silinir. Bir eşleşmenin gerçekleşmesi durumunda, gönderilen uyarı bildirimi 
neticesinde, AFR kullanımından sorumlu personel bir müdahaleye gerek duyulup 
duyulmayacağına karar vermek için görüntüleri gözden geçirir. 

Güney Galler Polis Teşkilatının (“SWP”) Pilot Projesine, 
Otomatik Yüz Tanıma Teknolojisinin (“AFR”) Kullanımının 
Yasaya Uygunluğu ile İlgili İtiraz Edildi 
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  Temyiz isteminde bulunan, Cardiff’te yaşayan ve sivil özgürlükler kampanyacısı olan Edward 

Bridges, Sivil Özgürlükler üyelik örgütü Liberty’nin de desteğini arkasına aldı. Bridges, ilki 21 Aralık 
2017'de Cardiff şehir merkezindeki Queen Street'te ve ikincisi 27 Mart 2018'de Cardiff'teki 
Motorpoint Arena'da düzenlenen bir Fuarda olmak üzere iki AFR Konumunun yakınındaydı. 
Bridges, AFR konumlarında polis teşkilatının izleme listesine dahil edilmedi, ancak kameralara olan 
yakınlığını göz önüne alarak, görüntüsünün AFR tarafından hemen silinmiş olsa bile kaydedildiğini 
iddia etti. Polis teşkilatı herhangi bir itirazda bulunmadı. Bridges, AFR'nin Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) özel hayata saygı hakkını içeren 8. maddesi, veri koruma mevzuatı ve 
2010 Eşitlik Yasası’nın 149. bölümünde yer alan Kamu Sektöründe Eşitlik Görevi (“PSED”) ile 
uyumlu olmadığı gerekçesiyle adli incelemesinin yapılması talebiyle yargı yoluna başvurmuştur.  

4 Eylül 2019'da Bölge Mahkemesi, Bridges’in adli inceleme talebini bütün gerekçeleriyle 
reddetmiştir. Bölge Mahkemesi, AFR uygulamasının Sözleşme'nin 8. maddesinde yer alan özel 
hayatın gizliliği hakkı kapsamında olduğunu, ancak haklara yapılan müdahalenin hukuka uygun ve 
orantılı olduğunu tespit etmiştir. Bölge Mahkemesi, 1998 Veri Koruma Yasası ve 2018 Veri Koruma 
Yasası ("DPA 2018") çerçevesindeki veri korumaya ilişkin iddiaları ise reddetmiştir. Son olarak 
Bridges, kadınlar için daha yüksek oranda pozitif eşleşme ürettiği için, AFR’nin cinsiyet ve / veya 
ırk temelinde dolaylı olarak ayrımcı sonuçlar üretme olasılığını göz önünde bulundurmadığını ve 
böylelikle Kamu Sektöründe Eşitlik Görevi’ni (PSED) ihlal ettiğini savunmuştur.  

Bridges beş gerekçeyle mahkeme kararını temyiz etmiştir ve Temyiz Mahkemesi (“Mahkeme”) oy 
birliğiyle karar vermiştir.  

Bölge Mahkemesi’nin Bridges’ın Sözleşme’nin 8(1) hükmü kapsamında yer alan haklarına 
Sözleşme’nin 8(2) hükmü uyarınca “hukuka uygun” şekilde müdahale edildiğine ilişkin 
değerlendirmesinin yanlış olduğuna yönelik 1. gerekçeli temyiz talebi kabul edilmiştir. Mahkeme, 
söz konusu uygulamanın DPA 2018, Gözetim Kamerası Uygulama Kodu ve Polis Teşkilatı tarafından 
ilan edilen yerel politikalardan oluşan bir yasal çerçevesi bulunmasına rağmen, AFR’nin nerede 
kullanılabileceği ve izleme listesine kimlerin konulabileceği konusunda net bir kılavuz 
bulunmadığına karar vermiştir.  

Bölge Mahkemesi’nin Polis Teşkilatı’nın AFR kullanımının söz konusu 8. maddedeki haklara 8(2) 
hükmü çerçevesinde “orantılı bir müdahale” içerdiğine dair belirlemesinin hatalı olduğuna ilişkin 
2. gerekçeli temyiz talebi reddedilmiştir. Temyiz Mahkemesi, bir tarafta AFR'nin sağlaması 
beklenilen faydalarını, diğer tarafta AFR’nin Bridges üzerindeki negatif etkilerini analiz etmiştir. Bu 
analize göre Mahkeme, potansiyel faydalar oldukça fazlayken, Bridges üzerindeki etkinin oldukça 
küçük olduğunu, bu nedenle de AFR kullanımının 8 (2) hükmü anlamında orantılı olduğunu tespit 
etmiştir.  

Bölge Mahkemesi’nin, Polis Teşkilatı'nın DPA 2018'in 64. bölümünün gerektirdiği şekilde "veri 
koruma etki değerlendirmesi" ("DPIA") yaptığına ilişkin kararının yanlış olduğu yönündeki 3. 
gerekçeli temyiz talebi kabul edilmiştir.  

Bölge Mahkemesi’nin, DPA 2018’in 42. bölümde yer alan "uygun politika belgesi" uygulayıp 
uygulamadığına dair bir sonuca varmamasının yanlış olduğuna ilişkin 4. gerekçeli temyiz talebi 
reddedilmiştir. Mahkeme, Bölge Mahkemesi'nin bir sonuca varmama konusunda haklı olduğuna 
karar vermiştir, zira Bridges’in iddiasının temelini oluşturan iki AFR konuşlandırmasındaki kayıtlar, 
söz konusu DPA 2018 yürürlüğe girmeden önce gerçekleşmiştir.  
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Bölge Mahkemesi'nin, Polis Teşkilatı’nın Kamu Sektöründe Eşitlik Görevi’ne (PSED) uyduğunun 
kabulü yönünde verdiği kararın hatalı olduğuna ilişkin 5 gerekçeli temyiz talebi kabul edilmiştir. 
Polis Teşkilatı, AFR yazılımının ırk veya cinsiyet konusunda önyargılı olup olmadığını sorgulamak 
için makul adımlar atmayarak hata yapmıştır. Bununla birlikte Mahkeme, AFR yazılımının gerçekte 
ırk ve / veya cinsiyet nedeniyle önyargılı olduğuna dair net bir kanıt olmadığını belirtmiştir. 

Danimarka Veri Koruma Kurumu’nda ('Datatilsynet') 20 
Ağustos 2020'de Meydana Gelen Kişisel Veri İhlali 

Danimarka Veri Koruma Kurumu ('Datatilsynet') 20 Ağustos 2020'de kişisel veri ihlaline uğradığını 
duyurdu. Vatandaşlar ve çalışanlar, kendilerine ait gizli ve hassas bilgiler içeren ve parçalanmış 
olması gereken kâğıt atıkların bir kısmının sıradan kâğıt atık olarak imha edildiğini öğrendi. Kurum, 
bu gibi materyallerin genellikle sistemlerinde elektronik ortamda saklandığını, ancak bir konuyu 
tartışmaları gerektiğinde Kurum çalışanları tarafından çıktılarının alındığını belirtti. Kurum, 
çalışanlarının, imha edilmesi gereken bu tür belgeleri işleri bittiğinde parçalamak yerine çöp 
kutusuna attığını, bir çalışanın, bu belgelerin sıradan atık olarak atıldığını fark ettiğini, bu durumda 
da belgelerin normal kâğıt atık olarak normal geri dönüşüme gönderildiğini bildirdi. Ek olarak, 
Datatilsynet, ihlalin, diğer veri sorumlularına yönelik tespit edilen kişisel veri güvenliği ihlalleriyle 
aynı şekilde rapor edildiğini, ancak ihlalin en geç 72 saatte bildirilmesi kuralını neredeyse 24 saat 
aştıklarını ve ihlali bildirmekten sorumlu çalışanın kınama cezasına çarptırıldığını açıkladı. Son 
olarak, Datatilsynet, ihlalde etkilenen ilgili kişilere bildirim yapılması konusunu değerlendirdiğini, 
atık kağıtların imhası için tüm prosedürlerini gözden geçirdiğini ve iç yönergelerini sıkılaştırdığını 
belirtti. 
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BİLGİLENDİRME REHBERİ 

 

AĞUSTOS BÜLTENİ 
SAYI:2020 - 08 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK” veya “Kanun”) ile Ticari 
İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında elektronik 
ortamda alıcılarla kurulan ticari iletişime yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir. Mevzuat kişisel 
veriler açısından da önemli düzenlemeler içermektedir.   

Kanun’un “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı 10. maddesi uyarınca hizmet sağlayıcı veya aracı 
hizmet sağlayıcı Kanun kapsamına giren işlemleri nedeniyle elde ettiği verilerin güvenliğinden 
sorumludur. Kişisel veriler, ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz veya başka 
amaçlarla kullanılamaz.   

Yönetmelik’in “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı 12. maddesi de benzer bir düzenleme 
getirmiştir. Bu maddeye göre, hizmet sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı Yönetmelik 
çerçevesinde sunduğu hizmetler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin muhafazasından ve hukuka 
aykırı olarak erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından 
sorumludur. Kişisel verilerin paylaşılması, işlenmesi ve başka amaçlarla kullanılması için ilgili 
kişiden önceden onay alınmalıdır.   

Kanun ve Yönetmelik’te belirtilen kişisel verilere yönelik alınması gereken gerekli tedbirler ve ilgili 
kişilerden alınacak onaylar için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uygulanacaktır.   

Uygulamada en çok endişe yaratan hususlardan biri yukarıda yer verilen hükümlerde geçen ilgili 
kişilerden alınacak olan onaylardır. E-ileti gönderirken veya bu tür gönderim faaliyetlerini 
yönetirken KVKK anlamında kişisel veri işleme faaliyeti söz konusu olacak, e-ileti gönderimi için 
toplanan kişisel veriler pazarlama ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi gibi başkaca amaçlarla 
kullanılabilecektir. Bu durum, Kanun ve Yönetmelik’in yanında KVKK uyumluluğunu da gerekli 
kılacaktır.   

İYS’ye kaydedilecek e-ileti onaylarının yanında KVKK rızasının nasıl alınabileceği konusu aşağıda 
değerlendirilmiştir. Uygun düştüğü hallerde KVKK’ya uygun şekilde alınan rıza, İYS açısından geçerli 
e-ileti onayını oluşturabilecektir.   

Bilindiği üzere Kanun nezdinde ticari iletilerde iki tür alıcı onayı bulunmaktadır. Tacir ve esnaflara 
gönderilen iletiler önceden onay alınmaksızın red imkânı ile (opt-out) gönderilebilirken, bireysel 
alıcılarda ön onay (opt-in) gerekmektedir. Aşağıda KVKK açısından alınması gereken rıza veya diğer 
işleme şartlarının varlığı, iki alıcı onayı türüne göre ayrı ayrı yer değerlendirilmiştir. 

Elektronik İletiler - KVKK İlişkisi 
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Tacir-Esnaflara Yönelik Ticari İletiler için Kişisel Veri İşleme Şartları 

1. Tacir veya esnafa gönderilecek iletinin tüzel kişiliğe ait, gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir 
kılmayan iletişim adreslerine gönderilmesi  

Bu durumda, gerçek kişiyle ilişkilendirilmeyecek bir adrese lojistik hizmetinizle ilgili pazarlama 
maili atılması KVKK kapsamına girmeyecek ve herhangi bir hukuki yükümlülük doğmayacaktır.  

2. Tacir veya esnafa gönderilecek iletinin gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan iletişim 
adreslerine gönderilmesi  

Bu durumda, örneğin firma yetkilisinin mail adresine mail atıldığında kişisel verilerin işlenmesi 
bakımından KVKK uyumluluğu gerekecektir. Bu durumda somut durum değerlendirilmeli ve uygun 
işleme şartı belirlenmelidir.  

Örneğin:   

• Veri, işleme faaliyeti açısından alenileştirilmiş ise ileti gönderilebilecek,  

• Sözleşme ilişkisi mevcut ve e-ileti gönderimi sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 
kapsamında değerlendirilebiliyorsa ileti gönderilebilecek,  

• İleti içeriği ve işlenen kişisel veriler için denge testi yapılarak hukuken uygun ise meşru menfaat 
kapsamında gönderilebilecek,  

• İşleme bu işleme şartları kapsamında değerlendirilemiyor ise elde edilme yöntemine göre KVKK 
anlamında açık rızanın alınması gerekecektir. 

Bireysel Alıcılara Yönelik Ticari İletilerde Kişisel Veri İşleme Şartları 

Bireysel alıcılara gönderilen iletilerde KVKK kapsamında bir veri işleme faaliyeti söz konusu olacak 
ve veri işleme şartlarının değerlendirilmesi gerekecektir. Bu kapsamda temelde iki tür işleme 
şartının var olabileceği kanaatindeyiz:  

• İleti içeriği ve işlenen kişisel veriler için denge testi yapılarak hukuken uygun ise meşru menfaat,  

• Meşru menfaat sınırlarını aşıyor ise açık rıza. 

KVKK Çerçevesinde Açık Rıza E-iletilerde Nasıl Alınabilir? 

KVKK kapsamında alınması gereken açık rıza belirli bir konuya ilişkin olmalı, asgari unsurları ilgili 
mevzuatta belirlenmiş olan bilgilendirmeye dayanmalı ve özgür irade ile verilmelidir. Uygulamada 
e-iletilerle birlikte alınan KVKK rızası için sıklıkla iki endişenin ortaya çıktığı görülmektedir: 

• Rıza e-ileti onay metniyle ortak bir metinde alınırsa, kişisel verilere ilişkin alınacak rızanın 
“belirlilik” ilkesi zedelenmektedir. Öyle ki kişisel verilerin işlenmesine ilişkin alınacak rıza beyanları 
belirli bir konuyu içermeli, amaç, faaliyet ve veriler bakımından spesifik olmalı, her bir amaç için 
ayrı ayrı alınmalıdır. Ortak bir metinde kişisel verilerin işlenmesiyle birlikte e-ileti göndermek için 
tek bir rızaya dayanılması, kişisel verilere ilişkin rızayı belirlilik açısından sakatlayabilecektir.  

• Rıza e-ileti onay metninden ayrılarak alınırsa, bu defa açık rızasını vermeyen fakat e-ileti onayı 
verenlere e-ileti gönderilemeyecektir. Mantıksal bir çelişki yaratan bu durum, açık rızayı başka (e-
ileti gönderimine ilişkin) bir hizmet şartına bağlayacak ve kişisel verilere ilişkin rızayı 
sakatlayacaktır. Bu yönde rızanın özgür iradeyle verilme niteliğini sakatlayabilecek ve mantıksal bir 
çelişki yaratabilecektir. 
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  Endişeleri en aza indirmek adına rızaların, ortak bir beyan ile KVKK kapsamındaki açık rıza şartlarını 

sağlayarak alınması uygun görünmektedir. Başka bir deyişle, KVKK’da yer alan açık rıza unsurları 
sağlanmalı, ayrıca belirlilik şartını zedelememek adına onay metni yalnızca e-ileti gönderim iznine 
ilişkin olmalıdır. İleti izinlerinin sadakat programı çerçevesinde işlenmesi gibi e-ileti gönderim 
onayının dışındaki ilave veri işleme faaliyetleri için ayrı açık rıza alma yoluna gidilmelidir.  

Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, kişiyi rıza verilmediği takdirde karşılaşılacak sonuçlara 
ilişkin detaylı aydınlatmak gerekmektedir. Neticede açık rızanın nihai amacının, ilgili kişilerin 
verileri üzerinde kesin söz sahibi olmasını sağlamak olduğunu unutmamak gerekir. Bu nedenle rıza 
beyanı alınırken yapılacak bilgilendirme, rıza verildiğinde veya verilmediğinde karşılaşılacak 
olumsuz sonuçları içermeli, “verime ne olacak?” sorusuna açık, şüphesiz bir cevap verebilmelidir.  

E-İleti Gönderimi Faaliyeti Dışındaki Amaçlarla İşleme ve Açık Rıza  

Bu hususta şüphesiz alınacak açık rıza, diğer onaylardan ayrı bir yerde, KVKK’ya uygun usul ve 
esaslar ile ilgili kişilerden alınmalıdır. 

Rabia Dağcı | Hukuk Danışmanı | Avukat | CIPP/E 

Teknik Tedbir: Etiketleme ve Sınıflandırma 

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 kâğıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınması 
ve ilgili evrakın gizlilik dereceli belge formatında gönderilmesidir.   

Hassas verilerin korunması için; korunmak istenen verinin ne olduğu tam olarak bilinmelidir. 
Örneğin özel nitelikli bir kişisel verinin “Çok Gizli Veri” kategorisinde bulunması ve verinin kontrol 
altında tutulması gerekmektedir. Bunu saptamanın en önemli yolu da bilgi sınıflandırma 
süreçlerinin kullanılmasıdır.  

Organizasyonlar bünyelerinde barındırdıkları bilgi varlıklarını hangi koşullarda koruyacaklarını 
belirlemelidir. Bu kapsamda Organizasyon içerisinde bulunan bilgi varlıklarını gizlilik derecelerine 
ayırmak ve etiketleme uygulamalarını belirlemek Organizasyonlara çok büyük fayda 
sağlamaktadır. 
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Organizasyon içerisinde kişisel veri içeren belgelerin gözetimsiz bırakılıp bırakılmayacağına dair 
kontroller uygulanmalıdır. Bu yönde, kişisel veriler içeren bilgi ve belgelerin kontrolünde 
kullanılmak üzere Bilgi Erişim, Kullanım ve Sınıflandırma Politikaları kullanılmalıdır.  

Bilgi sınıflandırma ve etiketleme uygulamaları ile Organizasyon içerisinde bilgi güvenliğine dair 
farkındalık süreklilik arz etmekte ve çalışanların bu hususta sürekli olarak bilinçli hareket etmesi 
sağlanmaktadır.   

VERBİS’e beyan aşamasında da belirtilen “kâğıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik 
tedbirleri alınması ve ilgili evrakın gizlilik dereceli belge formatında gönderilmesi” tedbiri fiziksel 
dokümanlara “GİZLİDİR” ibaresinin eklenmesi ve hassas veri içeren dokümanlara erişimin 
kısıtlanması ile gerçekleştirilmekteymiş gibi görünse de bilgi sınıflandırma ve etiketleme 
konusundaki en önemli işlemlerden biri de dijital olarak elde ettiğimiz verileri korumaktır.   

Organizasyonlar DLP ürünlerini sınıflandırma sistemleri ile senkronize ederek kişisel veri 
bulundurduğuna ilişkin etiketlenen bir içeriği alanındaki “Kişisel Veri” etiketinden tespit ederek, 
kurum dışına çıkmasını engelleyebilmektedir. Örneğin “Çok Gizli Bilgi İçerir” etiketine sahip e-
postaların yetkisiz kişilere iletilmesi hususunda kısıtlama koyulabilmektedir. Ya da fiziksel belge 
güvenliğinin sağlanması için “Gizli Bilgi” etiketi bulunan dokümanların yazdırılarak Organizasyon 
dışına çıkarılmasının engellenmesi için sistem kısıtlamaları koyulabilir.   

Ayrıca bilgi sınıflandırma ve etiketleme işlemleri ilgili kişinin hakları içerisinde yer alan kendisine 
ilişkin kişisel verilerin, silinmesini, yok edilmesini veya anonimleştirilmesini istemesi halinde 
kanunda belirtilen süre içerisinde ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi de kolaylaştırılmaktadır.   

Son olarak Organizasyon’a ait saklama süresi dolan kişisel verilere ilişkin imha işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi de bilgi sınıflandırma ve etiketleme yöntemleri ile çok daha verimli bir şekilde 
işletilmektedir.   

Bu kapsamda Organizasyon içerisinde bulunan veriyi korumak ve kontrol altında tutmak için 
yapılması gereken işlemlerden en önemlisi bilgiyi sınıflandırmak ve hangi tür verilerin hangi şartlar 
altında korunacağının kurgulanmasıdır. 

Kübra Özkahraman | Kalite Güvence ve Eğitim Sorumlusu 

ZAMANINIZ DARALIYOR! 
VERBİS KAYDINIZI TAMAMLADINIZ MI? 

Bilgi için tıklayınız 

 

https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
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AĞUSTOS BÜLTENİ 
SAYI:2020 - 08 

MEVZUAT ANALİZİ 

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;  

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  

e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme,  

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme,  

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

*** 

6698 sayılı Kanun’un 11 maddesinde, ilgili kişinin hakları sayılmıştır. Bu haklar, yalnızca ilgili kişi 
tarafından kullanılabilir, yani vekalet ilişkisi dışında ilgili kişi/veri sahibi haricinde üçüncü kişiler bu 
hakları kullanamazlar.  

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme: İlgili kişi veri sorumlusuna başvurarak kendisine ait 
bir kişisel verinin işlenip işlenmediğini; saklama süresi dolduktan sonra işlenmeye devam edilip 
edilmediğini öğrenmek isteyebilir. Bu durumda veri sorumlusu, ilgili kişiye doğru bilgiyi sağlamakla 
yükümlüdür. 

KVKK m.11 – İlgili Kişinin Hakları 
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2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme: İlgili kişi, kişisel verilerini işleyen veri 
sorumlusuna başvurarak, aydınlatma metninde ve diğer bilgilendirme metinlerinde yer alan 
bilgilere ek olarak, kişisel veri işleme faaliyeti ile ilgili bilgi talep edebilir. Bu durumda veri 
sorumlusu, talep ettiği bilgi hakkında makul sınırlar çerçevesinde kişiyi aydınlatmakla yükümlüdür.  

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme: 
İlgili kişi, öncelikle aydınlatma metni ile kişisel verilerinin işlenme amaçları hakkında 
bilgilendirilmelidir. İlgili kişinin bu amaçlarla ilgili ek bilgi talepleri veri sorumlusu tarafından 
karşılanmalıdır.  

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme: Aydınlatma 
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de de belirtildiği 
üzere; ilgili kişi, kişisel verilerin aktarılma amacı ve aktarılacak alıcı grupları hakkında 
bilgilendirilmelidir. Ayrıca, verilerinin yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı bilgisi de ilgili kişiye ayrıca 
verilmelidir. Örneğin ilgili kişinin verilerin aktarıldığı ülkeye ilişkin bir bilgi talep etmesi hâlinde, veri 
sorumlusu aydınlatma metninde yer almasa da bu bilgiyi, talebine istinaden ilgili kişiye sağlamakla 
yükümlüdür.  

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme: İlgili kişi 
verilerinin herhangi bir şekilde veri sorumlusunun sistemlerinde yanlış veya eksik olması hâlinde, 
ilgili kişi, veri sorumlusunun ona sağlayacağı etkin başvuru yöntemlerinden biri ile ona başvurabilir. 
Bu durumda ilgili kişi talebi aşağıda yer alan şartlara riayet edilerek cevaplanmalı ve en kısa süre 
içinde yerine getirilmelidir. Örneğin, bir kargo firması kişinin adres bilgilerini sistemlerine yanlış 
girer ve bunun sonucunda yanlış bir faaliyette bulunursa bu konuda ilgili kişi talepte bulunarak 
verilerin düzeltilmesini isteyebilir. Bu durumda veri sorumlusu kargo şirketi yanlışlığı ivedi şekilde 
düzeltmekle yükümlüdür. Ayrıca böyle bir durumun, kişisel verilerin yetkisiz kişilere ulaşması 
hâlinde, ilgili kişi talebi olsun veya olmasın ciddi bir veri ihlali olduğu veri sorumluları tarafından 
unutulmamalıdır. 

6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme: İlgili kişi, veri sorumlusunun kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki 
sebeplerinin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme 
hakkına sahiptir. Veri sorumlusunun, hâlihazırda kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki 
sebeplerinin ortadan kalması hâlinde, ilgili kişinin talebi olmaksızın, verileri imha etmesi gerektiği 
unutulmamalıdır.  

7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme: Kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarıldığı durumda, ilgili kişi, kişisel 
verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve/veya kişisel 
verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme haklarını kullanması hâlinde, veri sorumlusu 
bunu kişisel verileri aktardığı üçüncü kişilere de bildirmekle yükümlüdür. İlgili kişinin buna ilişkin 
talepleri de veri sorumlusu tarafından yerine getirilmelidir.  

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme: Kişisel veri işleme faaliyeti sonucunda 
ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkması hâlinde, ilgili kişi aleyhine sonuç doğuran veri 
işleme faaliyetine itiraz edebilir. Bu durumda veri işleme faaliyetinin amacı ve ilgili kişinin 
menfaatleri arasında denge gözetilerek ilgili kişinin talebi yanıtlanmalıdır. 
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9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme: Kanuna aykırı bir kişisel veri işleme faaliyeti sebebiyle ilgili kişinin zarara 
uğraması durumunda, ilgili kişinin zararı, talebi üzerine tazmin edilmelidir. Bu talebin 
karşılanmaması hâlinde ilgili kişi, talebinin yerine getirilmemesi gerekçesi ile Kurum’a başvurabilir; 
genel mahkemeler nezdinde veri sorumlusundan zararının tazmin edilmesi talebini yineleyebilir.  

Bununla birlikte, ilgili kişinin, işbu maddede sayılı haklarını kullanmak istemesi hâlinde, KVKK m. 13 
uyarınca veri sorumlusu, ilgili talebin yazılı olarak veya Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle 
kendisine iletilmesi üzerine talebin niteliğine göre en kısa sürede ve her hâlde en geç 30 gün içinde 
talebi sonuçlandırmalıdır.  

Veri sorumlusunun talep üzerine vereceği cevap kabul veya gerekçesini açıkladığı ret cevabıdır. 
Veri sorumlusu, bu cevabını ilgili kişiye yazılı olarak bildirmeli; cevabın kabul yönünde olması 
hâlinde veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin talebinin gereği derhal yerine getirilmelidir.  

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap 
verilmemesi hâllerinde, ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 gün ve 
herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilecektir. Veri 
sorumlularına yapılacak başvuru için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 
ile düzenleme yapılmıştır. Konuyla ilgili detaylı bilgiye linkte yer alan KVKK&GDPR Mayıs 
Bültenimizden ulaşabilirsiniz.  

Veri sorumlusuna yapılacak başvuru ile ilgili, veri sorumlusunun dikkat etmesi gereken 
noktalardan biri, ilgili kişinin başvurusunu işleme alırken kimlik teyidinin sağlanması için kişiye 
Kanun’da ya da Tebliğ’de öngörülmeyen ek bir külfet getirilmemesidir. Kurul bununla ilgili 
görüşünü 01/10/2019 tarihli ve 2019/296 sayılı kararı ile aksi bir uygulamanın usule uygun bir 
başvuru yapma hakkının engellenmesinin Tebliğ’in 6’ncı maddesinde sayılan hukuka uygunluk ve 
dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacağını vurgulayarak net bir şekilde ortaya koymuştur.  

Ayrıca veri sorumlusuna başvurudan sonra, yukarıda açıklanan süreci yürütmek adına Kurul’a 
şikâyet için online şikâyet modülü oluşturulmuştur. Kurul’a yapılacak şikâyet başvuruları ilgili 
kişilerce bu modül üzerinden kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye 
linkteki makalemizden ulaşabilirsiniz. 

Şeyma Kaplan | Hukuk Danışmanı | Avukat 

https://www.verisistem.com/tr/mayis-2020-bulteni-pdf
https://www.cottgroup.com/tr/mevzuat/item/ilgili-kisiler-icin-online-sikayet-modulu-olusturuldu
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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. 

 
 

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

