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EYLÜL BÜLTENİ 
SAYI:2020 - 09 

AYIN KARAR ÖZETLERİ VE HABERLER 

Bilindiği üzere, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt yükümlülüğünün yerine 
getirilmesi sırasında bir irtibat kişisi yalnızca bir veri sorumlusu için atanabilmektedir. Yani bir 
irtibat kişisi aynı anda birden fazla veri sorumlusu için atanamamaktadır. Bununla birlikte bir veri 
sorumlusu yalnızca bir irtibat kişisi atayabilmektedir.    

Ancak yurt dışında yerleşik veri sorumluları adına Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in 
11.maddesinde sayılan sicile ilişkin iş ve işlemleri yapma, VERBİS’te güncelleme yapma ve veri 
sorumlusu adına Kurum ve ilgili kişilerle iletişimi sağlama görevlerini yerine getirecek, kişisel 
verilerin korunması mevzuatı konusunda ve yurt dışında yerleşik veri sorumlularıyla iletişimi 
sağlayabilecek düzeyde uzmanlaşmış kişilerin, yurt dışında yerleşik birden fazla veri sorumlusu 
tarafından veri sorumlusu temsilcisi olarak atanabilmesi imkanı mevcuttur.    

Buna bağlı olarak; yurt dışında yerleşik veri sorumlusu adına kurumla ve ilgili kişilerle iletişimi 
sağlayacak asıl muhatabın veri sorumlusu temsilcisi olması ve irtibat kişisinin yalnızca VERBİS 
işlemlerini yerine getirecek olması sebebiyle bir kişinin, yurt dışında yerleşik birden fazla veri 
sorumlusu için irtibat kişisi olarak atanması Kurul tarafından uygun bulunmuştur.   

Ek olarak; Kurul, kendisine iletilen, bir kişinin, Türkiye’de yerleşik birden fazla veri sorumlusu 
tarafından atanmasının uygun olmadığına karar vermiştir. Konuyla ilgili Kurul’un gerekçesi, 
Türkiye’de yerleşik veri sorumlusu tarafından atanan irtibat kişisinin, Kurul ve ilgili kişilerle iletişim 
sağlama, veri envanteri ve veri sorumlusunun faaliyetlerine ilişkin doğru bilgiye sahip olma ve 
gerektiğinde 7 gün içinde VERBİS’teki güncellemeleri yerine getirme görevlerinin bulunması 
sebebiyle, veri sorumlusu faaliyetlerini yakından takip etmesi gerekliliği olarak açıklanmıştır. 

Aynı Gerçek Kişinin, Yurt Dışında Yerleşik Birden Fazla Veri 
Sorumlusu İçin İrtibat Kişisi Olarak Atanması 

Karar No: 2020/542 Karar Tarihi: 16.07.2020 
Konu Özeti: Aynı gerçek kişinin, yurt dışında yerleşik birden fazla veri sorumlusu için irtibat kişisi 

olarak atanması talebi hakkındaki Kurul Kararı 
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Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu Şirket tarafından gönderilen kısa mesaj 
hakkında ilgili kişinin şikâyeti üzerine Kurum inceleme başlattı.    

Şirket savunmasında, dijital pazarlama iletişimlerinde web tabanlı bir yazılım kullandığını, bu 
nedenle müşterilere e-posta, SMS gönderimi için sunucuları Avrupa Birliği üyesi olan bir ülkede 
bulunan bulut veri tabanının kullanılması amacıyla müşteri verilerinin Dış Kaynak Firma’ya 
aktarıldığını, aktarılan bilgilerin müşterilere ait müşteri bilgisi, pazarlama bilgisi ve iletişim bilgisi 
olduğunu, söz konusu aktarım için kişilerden 2018 yılından itibaren güncellenen açık rıza metni ile 
rıza alındığını, Dış Kaynak Firma’nın veri işleyen sıfatıyla ve KVKK’da öngörülen meşru menfaat 
hukuki sebebine dayanarak verileri işlediğini belirtti.   

Şirket ayrıca savunmasında, KVKK’nın 9. Maddesi’nin 5 ve 6. fıkralarında uluslararası sözleşmelere 
ilişkin hükümlerin saklı tutulduğunu, “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında 
Bireylerin Korunması Sözleşmesi”nin (“108 sayılı Sözleşme” veya “Sözleşme”) usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş bir sözleşme olduğunu, Anayasa’nın 90. Maddesi uyarınca Sözleşme’nin 
kanun hükmünde olduğunu ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin usulüne göre yürürlüğe konulan 
bir sözleşme olarak  Sözleşme ile kanunlar arasındaki ihtilaflarda Sözleşme hükümlerinin esas 
alınması gerektiğini,  Sözleşme’nin 12. Maddesi uyarınca Sözleşme tarafları arasındaki veri 
aktarımlarının Sözleşme’de açıkça öngörülen durumlar hariç yasaklanmaması veya özel izne tabi 
tutulmamasının Sözleşme’nin açık kurallarından biri olduğunu, Sözleşme gereğince Türkiye 
tarafından veri aktarımlarında herhangi bir sınırlama veya özel izne yönelik işlem 
gerçekleştirilmediğini belirtti.   

Şirket ayrıca, Sözleşme’ye ek olarak yapılan “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması 
Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınır Aşan Veri Akışına 
İlişkin Protokol” uyarınca ülkeler arası veri aktarımlarında Sözleşme tarafı olmayan ülkelere 
aktarımda yeterli korumanın değerlendirileceğinin öngörüldüğünü, bu hükmün Sözleşme tarafı 
olmayanları kapsadığı gözetildiğinde yeterli koruma değerlendirmesinin Sözleşme’nin taraflarına 
yapılmayacağı ve ülkemizin söz konusu Protokol hükmüne herhangi bir çekince getirmediğini, 
sonuç olarak Şirket’in KVKK’nın 9. Maddesi’nin 5 ve 6. fıkralarının atfı çerçevesinde Sözleşme’nin 
12. Maddesi ile KVKK’nın 9. Maddesi’nin 2. fıkrasının atfı çerçevesinde 5. Madde’nin 2(f) fıkrasında 
yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” (“meşru menfaat”) hukuki gerekçesine 
dayanarak tüm idari ve teknik tedbirleri alarak veri aktarımını yaptığını belirtti.    

Bu yönde Kurum, meşru menfaatin uygulanabilmesi için iki aşamalı bir testin ele alınması 
gerektiği, ilk aşamada meşru menfaatin tespitinin ikinci aşamada ise bu menfaatin ilgili kişinin 
temel hak ve özgürlüklerine zarar verip vermediğinin belirlenmesi gerektiğini, halbuki Şirket  

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kişisel Verilerin 108 sayılı 
Sözleşme Uyarınca Yurt Dışına Aktarılması Hakkında Karar 
Özeti Yayınladı 

Karar No: 2020/559 Karar Tarihi: 22.07.2020 

Konu Özeti: Kişisel verilerin 108 sayılı Sözleşme dayanak gösterilerek yurt dışına aktarılması 

hakkındaki Kurul Kararı 
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tarafından yurt dışı aktarımına dayanak gösterdiği meşru menfaatinin ne olduğu ve bu menfaate 
ilişkin bahse konu denge testinin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadığını, bu 
nedenle geçerli bir meşru menfaatin bulunduğu kanaatine varılamadığını belirtti. 

Kurum, Şirket’in ilgili kişilere sunduğu aydınlatma ve açık rıza metninde kişisel veri işleme 
faaliyetinin asıl ve yalnızca açık rızalarına dayanılarak gerçekleştirildiği izlenimini bıraktığını ancak 
söz konusu veri işlemenin açık rıza yanında meşru menfaat hukuki sebebine dayanılarak da 
gerçekleştiğini, ayrıca söz konusu metinde “gönderim sağlanması için hizmet aldığı üçüncü 
kişilerle paylaşılması amaçlarıyla” ifadesine yer verildiği fakat  yurt dışında bulunan bir firmaya 
aktarılacağına ilişkin bir açıklama bulunmadığını, bununla birlikte metinde hangi verilerin yurt 
dışına hangi hukuki sebeple aktarıldığının da açık olmadığını tespit etti.   

108 Sayılı Sözleşme’ye ilişkin savunmalar çerçevesinde Kurum, Sözleşme’nin söz konusu 12. 
Maddesi’nde taraf devletlerin özel hayatın korunması sebebiyle taraf devletlere yapılacak veri 
aktarımlarını kısıtlayamayacağının öngörüldüğünü, bu Madde’nin amacının taraf devletlerin 
yeterli düzeyde koruma sağladığı ön kabulünden hareketle veri akışını kolaylaştırmak olduğunu, 
Madde’nin taraf devletler arası veri akışının bildirime veya iç hukukta belirli yasaklamalara tabi 
kılınmasına engel teşkil etmediğini belirtti. Kurum ayrıca, GDPR hükümleri ve uygulamalarını da 
gözeterek, 108 sayılı Sözleşme’ye taraf olmanın yeterlilik değerlendirmesinde yalnızca bir kriter 
olduğunu fakat yeterli korumayı sağladığı anlamına gelmediğini bildirdi.    

Bunların yanında Kurum, veri aktarımına verilecek izinlerin değerlendirmesinde taraf olunan 
sözleşmelerin yanında aktarıma konu kişisel verilerin işlenme amaç ve süresi, aktarımının 
yapılacak ülkedeki veri koruma mevzuatı ve uygulaması ve aktarılacak veri sorumlusu veya veri 
işleyenin taahhüt edeceği önlemler gibi veri korumaya yönelik hususların ve aktarılacak ülke ile 
Türkiye’nin arasındaki karşılıklılık durumunun da dikkate alınacağını belirtti.   

Anayasa’nın 90. Maddesi’ne ilişkin değerlendirmede ise Kurum, kanunlar ile uluslararası 
sözleşmeler arasındaki çelişkide sözleşme hükümlerinin esas alınmasının ancak yeterince açık, 
kesin, koşulsuz ve uygulaması devlet için ilave tedbir alınmasını gerektirmeyen nitelikteki 
sözleşmeler için geçerli olduğunu, doğrudan uygulanabilir olmayan daha soyut ve genel 
uluslararası sözleşme hükümleri ile kanun hükmü arasındaki uyuşmazlıkta Anayasa’nın 90. 
Maddesi’nde geçen çatışmadan bahsedilemeyeceğini ve bu nedenle uygulanmayacağını, bu 
nedenle genel nitelikteki uluslararası sözleşme hükümleri söz konusu olduğunda olası bir 
uyuşmazlıkta kanun hükmünün uygulanması gerektiğini, bununla birlikte 108 sayılı Sözleşme’nin 
de tarafı olan devletler için doğrudan bir hüküm ve sonuç doğurmadığını ancak temel ilkeleri, usul 
ve esasları belirlediğini, doğrudan uygulanabilirlikten yoksun Sözleşme hükmüne karşı 
Anayasa’nın 90. Maddesi’nin çatışmalarda sözleşme hükümlerini önceleyen kısmının 
uygulanmayacağını belirtti.    

Kurum, 108 sayılı Sözleşme ve meşru menfaat hukuki sebebine dayanılarak aktarım yaptığını iddia 
eden Şirket’in herhangi bir taahhütname hazırladığı veya hazırlayacağı bilgisini Kurum’a 
sunmadığını vurguladı.   

Kurum, gerek geçerli rıza almayan gerek meşru menfaat hukuki sebebinin gerekliliği olan denge 
testini yapmayan, ayrıca yurt dışı aktarımı için taahhütname hazırlamayan ve kurumun iznini 
almayan Şirket’in verileri silmesi veya yok etmesi gerektiğini bildirdi.   
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Bir Site Yönetimi hakkında Kurul’a iletilen şikâyet ile Kurul’un re’sen incelemesi neticesinde verilen 
karara göre Kurul’un,   

• 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre gayrimenkulün bütünü için söz sahibi olan birimin, kat 
malikleri kurulu olduğu; yönetici görevlerine ilişkin olarak, kat malikleri kurulunca verilen 
kararların belirleyici olduğu; yöneticinin, kat malikleri kurulunu temsil ettiği ve kurulun yöneticinin 
faaliyetlerini denetleyeceği; gayrimenkul üzerinde asıl söz sahibinin kat malikleri kurulu oluğu; 
yönetimin her halde bulunması zorunluluğu olmadığı ancak kat malikleri kurulunun her halde 
bulunması gerektiği ve bu kurulun mülkiyet hakkından kaynaklanan bir yapı olduğu;   

• Bununla birlikte, kat malikleri kurulunun, ilgili Yargıtay kararlarında da yer aldığı üzere taraf 
ehliyeti bulunmaması ve tüzel kişiliği haiz olmaması sebebiyle 6698 sayılı Kanuna göre veri 
sorumlusu tanımında yer alan kriterlerin tamamını taşımadığının görüldüğü;   

• Ancak ana gayrimenkulün tamamını ilgilendiren konularda yönetici veya bu hizmeti profesyonel 
olarak veren şirketler aracılığı ile tebligatları kabul etme yetkisinin bulunduğu açıklamaları 
doğrultusunda;   

• Veri sorumlusu tanımının geniş yorumlanması gerektiğine ve tüzel kişiliği haiz olmasa da kural 
olarak apartman, site ve benzeri yapılar bakımından veri sorumlusu olarak kat malikleri kurulunun 
kabul edilebileceği,   

• Kat malikleri kurulunun, her somut olayda kişisel veri işlenmesine ilişkin kararları alan, veri kayıt 
sistemlerini kuran, uhdesinde bulunduran ve yöneten birimlerin tespit edilerek veri sorumlusu 
yükümlüklerini yerine getirecek kişileri görevlendirmesi gerektiği 22.07.2020 tarih ve 2020/560 
sayılı kararda hükme bağlanmıştır. 

Son olarak Kurum, Şirket’in aydınlatma ve açık rıza metinlerinin Aydınlatma Tebliği’ndeki 
gereklilikleri sağlamadığını, öyle ki açık rıza ve aydınlatmanın aynı metinde yer aldığı, hukuki 
gerekçenin yeterince veriler ve işleme özelinde detaylandırılmadığını, verilerin yalnızca 
aktarılacağı bilgisine yer verilerek yurt dışında bulunan bir firmaya aktarılacağının belirtilmediğini, 
ilgili kişinin neye rıza gösterdiğinin ve rızasının sonuçları hakkında tam bilgi sahibi olmasının 
sağlanmadığını böylece  Aydınlatma Tebliği’ne uyumda yeterli dikkat ve özenin gösterilmediğini 
belirtti.    

Sonuç olarak Kurum, yurtdışına aktarım konusunda hukuka aykırı kişisel veri işleme faaliyeti 
gerçekleştirdiği gerekçesiyle 900.000 TL para cezasının uygulanmasına, kişisel verilerin silinmesi 
ve yok edilmesi ile aydınlatma yükümlülüğü ile açık rıza alınmasının ayrı ayrı gerçekleştirilmesi 
konusunda Şirket’in talimatlandırılmasına karar verdi. 

Site Yönetimlerine İlişkin 6698 Sayılı KVKK ve 634 Sayılı 
KMK Çerçevesinde Kurul Kararı  

Karar No: 2020/560 Karar Tarihi: 22.07.2020 
Konu Özeti: Site Yönetimlerine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile 634 sayılı 

Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde verilen Kurul Karar’ı özeti   
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18 yaşını doldurmamış ilgili kişiye ait sağlık raporunun kayıtlardan imha edilmesine yönelik ilgili 
kişinin babası tarafından veri sorumlusuna başvuruşmuş ve veri sorumlusunun cevap vermemesi 
üzerine ilgili kişinin kendisi Kurum’a şikâyette bulunmuştur.    

Bunun üzerine Kurul öncelikle, 18 yaşını doldurmamış ilgili kişinin Kurula şikâyette bulunma 
hakkını kullanıp kullanmayacağı ve veri sorumlusuna başvuran kişi ile Kurum’a başvuran kişinin 
farklı olması sebebiyle, şikâyetin Kanunda yer alan şekil şartını taşıyıp taşımadığını tespit etmiştir. 
Buna göre;   

• Kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakların öncelikle bir anayasal hak olduğu ve daha sonra 6698 
sayılı Kanun ile düzenlendiği;   

• 4721 sayılı Medeni Kanun’a göre, ayırt etme gücüne sahip küçüklerin kişiye sıkı sıkıya bağlı 
hakları kullanmada veli veya vasisinin rızasını almasının zorunlu olmadığı;   

• Yine 4721 sayılı Kanuna göre, Kişiliği koruyucu davaların konusunu oluşturan hakların 
kullanılmasının küçük tarafından kullanılabileceği gibi onun adına velisi tarafından da 
kullanılabileceği;   

• Öte yandan, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’e göre ebeveynlerin çocuklarına ilişkin 
sağlık kayıtlarına küçük tarafından aksi öngörülmedikçe, herhangi bir onaya ihtiyaç duymaksızın e-
Nabız sistemi üzerinden erişebileceği Kurum tarafından açıklanmıştır.   

Yukarıdaki açıklamalar neticesinde,   

• Küçüğün ayırt etme gücüne sahip olması koşulu ile gerek veri sorumlusuna yapılan başvuru gerek 
Kurula intikal eden şikâyet bakımından ilgili kişi ile velisinin iradeleri örtüştüğünden her iki tarafın 
da hakkı kullanmada yetkili kabul edilmiştir. Somut olayda ilgili kişinin babasının veri sorumlusuna 
başvurusu ve ilgili kişinin Kuruma şikâyeti kabul edilerek, intikal eden olay hakkında inceleme 
başlatılmıştır.   

18 Yaşını Doldurmamış İlgili Kişiye Ait Sağlık Raporunun 
İmha Edilmesine Yönelik İlgili Kişinin Babası Tarafından Veri 
Sorumlusuna Başvurulması Hakkında Karar 

Karar No: 2020/622 Karar Tarihi: 11.08.2020 
Konu Özeti: 18 yaşını doldurmamış ilgili kişiye ait sağlık raporunun imha edilmesine yönelik ilgili 

kişinin babası tarafından veri sorumlusuna başvurulması ve cevap alınamaması üzerine ilgili 
kişinin kendisi tarafından Kurum’a şikâyette bulunulması hakkında Kurul Kararı 
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6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 14. ve 15. maddelerinde yer alan güvenli elektronik imzanın 6698 
sayılı KVKK’nın 6. maddesinde yer alan özel nitelikli kişisel veri kapsamına girip girmediği ve Borçlar 
Kanunu’nda yer alan maddelerin “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanak 
oluşturup oluşturmadığı konusundaki görüş talebine istinaden Kurul;   

• Biyometrik imzanın analizinde, biyometrik imza esnasında uygulanan basıncın miktarı, yazma 
açısı, kalemin hızı ve ivmesi, harflerin oluşumu, imzanın yönü ve benzer diğer kişinin sahip olduğu 
benzersiz dinamik özelliklerin kullanılması sebebiyle biyometrik imzanın, biyometrik veri niteliğini 
haiz olduğu,  

• Bu verinin işlenebilmesi için 6698 sayılı Kanunun 6.  maddesinde yer alan kanunlarda öngörülme 
şartının gerçekleşmesi ya da ilgili kişilerden açık rıza alınması gerektiği,   

• 6098 sayılı Borçlar Kanunun 15. maddesinin, 6698 sayılı Kanunda yer alan kanunlarda öngörülme 
şartını sağlamadığı; bunun için özel bir kanunda güvenli imzanın düzenlenmesi gerektiği görüşünü 
açıklayarak;   

• Söz konusu veri işleme faaliyetinin açık rıza ile aydınlatma şartlarının sağlanarak ve özel nitelikli 
kişisel verilerle ilgili açıklanan uygun güvenlik tedbirlerinin uygulanarak gerçekleştirilebileceğini 
karara bağlamıştır.   

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) göre kişisel verileri işleyen 
gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kaydolması gereken tarihler Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunca (Kurul) ilan edilmiştir.   

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığından elde edilen 2019 yılı 
verilerine göre yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok 
olduğu görülmesine rağmen 01.10.2020 tarihi itibariyle henüz Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine 
(VERBİS) kayıt başvurusunda bulunmayan veya başvuruda bulunduğu hâlde bildirimini 
tamamlamayan veri sorumlularının olduğu tespit edilmiştir. 

Biyometrik İmza Verisinin Kullanılmasına İlişkin Kurul Kararı  

Karar No: 2020/649 Karar Tarihi: 27.08.2020 
Konu Özeti: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde biyometrik imza 

verisinin kullanılması hakkında karar 

 

Sicile Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Kamuoyu Duyurusu 
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Yalova Belediyesi tarafından yapılan veri ihlal bildirimine göre ihlalin 30.08.2020 tarihinde 01:00 – 
09:00 saatleri arasında gerçekleştiği, ihlalin bazı sunucuların çalışmamasıyla aynı gün 09:00’da 
tespit edildiği, sunucular üzerinde yapılan çalışmalar ile fidye yazılımın kullanılmasıyla dosyaların 
şifrelendiği ve Belediye veri tabanında yer alan vatandaş bilgilerine erişimde kısıt oluştuğu, 
sunucuları ve firewall incelemelerinde de dışarıya veri akışının yapılmadığının tespit edildiği, 
ihlalden etkilenen kişi sayısının bu aşamada belirlenemediği, ancak araştırmaların devam ettiği; 
ihlalden çalışanlar, kullanıcılar ve müşterilere ait kimlik, lokasyon müşteri işlem finans ve işletişim 
verilerinin etkilendiği bildirilmiştir.   

Söz konusu ihlal 03.09.2020 tarihinde Kurum’un internet sayfasında yayınlanmış ve konuyla ilgili 
inceleme devam etmektedir. 

Bu tespite istinaden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme 
sonucunda; COVID-19 ile mücadele kapsamında fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle bazı 
veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getiremediği göz önüne alınarak, Kurula 
verilmiş olan yetki çerçevesinde, Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan veri 
sorumlularına bu durumun bir yazı ile bildirilmesi uygun bulunmuştur.  

Söz konusu yazıyla Kurul tarafından kendilerine bildirilen süre içerisinde, ilgili veri sorumlularının 
Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerekmektedir.  

Ayrıca Kurul, veri sorumlularının Kurul’dan bir yazı gelmesini beklemeksizin kayıt işlemlerine 
devam edebileceklerini de duyurmuştur.   

Özet olarak; veri sorumlularına Kurum tarafından gönderilen yazı ile öngörülen sürede kayıt 
yükümlülüğünü yerine getirmeleri beklenmektedir. Mevcut durumda da VERBİS kayıt işlemleri 
devam etmektedir. 

Yalova Belediyesi Veri İhlal Bildirimi 
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PSL Elektronik San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan veri ihlal bildirimine göre ihlalin 20.09.2020 
tarihinde saat 01:00’de gerçekleştiği, 21.09.2020 tarihinde saat 08:00’de tespit edildiği, ihlalin 
sunucuda çalışan yazılımların ve yazılımlarda üretilen bilgilerin üretildiği dosyaların şifrelenmesi 
şeklinde gerçekleştiği, ihlalden etkilenen kişi sayısının bu aşamada belirlenemediği, ihlalden 
etkilenen kişi gruplarının müşteriler, potansiyel müşteriler ve çalışanlar olduğu, kimlik, finans, 
özlük, müşteri işlem, iletişim, pazarlama, hukuki işlem ve mesleki deneyim kategorisindeki 
verilerin ihlalden etkilendiği, özel nitelikli kişisel veri olarak da ırk etnik köken verisinin etkilendiği 
bildirilmiştir.    

Söz konusu ihlal 24.09.2020 tarihinde Kurum’un internet sayfasında yayınlanmış ve konuyla ilgili 
inceleme devam etmektedir. 

PSL Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Veri İhlal Bildirimi 

Polonya Veri Koruma Kurumu, hukuka uygunluk ilkesinin ihlali ve bir yasal dayanak olmaksızın 
kasıtlı bir şekilde GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl) adresindeki tapu sicillerinden elde edilen tapu 
sicil numarası verilerini genel kullanıma sunduğu için Genel Sörveyör’e (“GGK”) 100.000 PLN ceza 
verdi.    

Bunun yanında GGK’nin söz konusu Portal’da kişisel verilerin kullanıma sunulmasına son vererek 
GDPR uyumluluğunu sağlaması gerektiği belirtildi.   

2020’nin Mart ayında incelemelerin Kurum tarafından başladığı, ancak GGK’nin söz konusu Portal 
üzerinde tapu sicil numarasına ilişkin bilgilerin yayınlanmasının yasallığına ilişkin incelemeyi 
engellediği, denetim sırasında yalnızca veri güvenliğini sağlamak için uygulanan idari tedbirler ile 
DPO atanmasına ilişkin delillerin sunulduğu belirtildi.    

Denetimi reddetmesine rağmen GGK’nin mevcut yargılamada delil niteliğinde ifade verdiği 
bildirildi. Sunulan ifadeye göre GGK tapu mülkiyet kayıtlarından elde edilen tapu sicil numaraları 
da dahil bilgileri yalnızca kendileriyle yapılan anlaşmalara dayanarak yayınladığını ifade ettiği 
belirtildi. 

Polonya Veri Koruma Kurumu Polonya Genel Sörveyör’üne 
100.000 PLN Para Cezası Verdi 
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GDPR’ın  5(1)(a) hükmü uyarınca veri işlemenin hukuka, dürüstlük kurallarına uygunluk ve şeffaflık 
prensipleri ile hukuka uygunluk için GDPR’ın 6. Maddesi’nin sağlanması gerektiği vurgulandı.   

İnceleme sırasında GGK’nin herhangi bir yasal dayanak göstermediği, ayrıca söz konusu faaliyete 
ilişkin Sörveyör’e ilişkin yasal düzenlemelerde söz konusu verileri kullanıma açmanın bir dayanağı 
olmadığı, öyle ki Kurum Başkanı’nın görüşüne göre bu yasal dayanaktan yoksunluğun farkında olan 
Sörveyör’ün faaliyeti meşrulaştırmak için ilgili kişiler ile anlaşma yaptığı belirtildi.    

Kurum, ilgili kişilerle yapılan anlaşmaların, belirli veri dosyalama sistemlerini saklamak ve kullanıma 
sunmak amacıyla teknik altyapının ortak unsurlarının oluşturulması ve sürdürülmesi ile ilgili 
olduğunu, ancak tapu sicil numaraları da dahil olmak üzere verilerin kullanıma sunulması için yasal 
bir dayanak oluşturmadığını belirtti.   

Böylece Kurum, herhangi bir yasal dayanak olmaksızın kamu sicil sisteminde kişisel verileri 
kullanıma sunan GGK’nın GDPR’ın 6(1) hükmü ile 5(1)(a) hükmünü ihlal ettiğine karar verdi.    

Bununla birlikte son olarak Kurum, söz konusu portalda ifşa edilen bilgilerin ad, soyad, ebeveyn 
isimleri, kimlik numarası ve mülkiyet adresi gibi bilgiler olduğu, bu bilgilerin kişinin belirlenmesine 
imkân sağladığı ve herhangi bir internet kullanıcısı tarafından edinilebileceği, bu ise çok sayıda 
insanı olumsuz sonuçlara maruz bırakabileceği belirtildi.    

Kurum ceza kararını verirken, yalnızca ihlalin ağırlığını değil fakat niteliğini, süresini ve kasıtlı olarak 
meydana gelmesini dikkate aldı. 

Polonya Veri Koruma Otoritesi, 2019/2020 eğitim yılında öğrencilerin ev ve okuldaki durumunu 
araştırmak amacıyla yaptığı anket aracılığıyla bir yasal dayanak olmaksızın işleyen okula kınama 
cezası verdi.   

Söz konusu okulun anket aracılığıyla topladığı verilerin reşit olmayanlar da dahil öğrencilere ait 
isim, soy isim, katıldıkları kurs bilgileri; öğrencilerin ebeveynlerine ilişkin yalnız veya aile, ölü veya 
sağ olma, eğitim, iş, gelir, sağlık, bağımlılık durumu; evde yaşayan kişi sayısı, evin durumu ve sosyal 
haklara ilişkin olduğu bildirildi. Bununla birlikte veri işlemenin toplama, depolama ve imha etme 
şeklinde gerçekleştiği belirtildi.    

Kurum’un incelemesi neticesinde anketin okulda psikolojik destek alması gereken öğrencilerin 
belirlenmesi amacıyla 7. ve 8. sınıf ile lise öğrencilerine yönelik sınıf öğretmenleri tarafından okul 
müdürünün doğrudan talimatıyla yapıldığının tespit edildi.   

İhlal duyurusunda, anket dokümanlarının elektronik ortam da dahil herhangi bir yere 
kaydedilmediği ve anketin öğretmenler tarafından yapıldığı tarih itibariyle herhangi bir şekilde 
işlenmediği ve ankete ilişkin faaliyetlerin elde edilen verilerin ifşasının önleneceği şekilde organize 
edildiği bildirildi. 

Polonya Veri Koruma Otoritesi Bir Anket ile Öğrencilerin 
Verisini İşleyen Okula Kınama Cezası Verdi 
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Macaristan Veri Koruma Kurumu, gerekli meşru menfaat değerlendirmesini yapmayan ve ilgili 
kişileri bilgilendirme yükümlülüğünü ihlal eden, Macar Forbes’in yayıncısı olan, Mediarey Hungary 
Services Zrt.’ye 4.5. milyon forint para cezası verdi.    

Kurum kararında, söz konusu Yayıncı Şirket’in 2019 Eylül ayında yaptığı en büyük aile kuruluşlarını 
içeren ve 2020 Şubat ayında yaptığı en zengin 50 Macar yayınlarında, gereken meşru menfaat 
değerlendirmesini (denge testi) yapmadığını, ilgili kişileri meşru menfaat değerlendirmesinin 
sonucu hakkında bilgilendirmeyi ihmal ettiğini; bu yönüyle GDPR’ın 6. Maddesinin 1(f) hükmünü 
ihlal ettiğini belirtti.   

Ayrıca Kurum, ilgili kişilere veri işlemenin sonuçlarına ve ilgili kişilerin itiraz etme hakkına ilişkin 
önceden yeterli bilgi verilmeyerek, aynı zamanda şikayetçi ilgili kişilerin başvurularında haklarının 
kullanımına ilişkin bilgi verilmeyerek, GDPR’ın 5(1)(a), 5(2), 12(1) ve (4), 14, 15 ile 21(4) 
hükümlerinin ihlal edildiğini bildirdi.   

Bu ihlallere yönelik olarak Kurum, Yayıncı Şirketi, ilgili kişilere veri işleme hakkında Yayıncı’nın 
menfaatleri, meşru menfaat değerlendirmesinin sonuçları, itiraz etme hakkı ve diğer hakların 
kullanılabileceği bilgisini vermesi, yasal mevzuat ve kararlara uygun bir meşru menfaat 
değerlendirmesi yapması, önceden bilgi sağlamaya ilişkin uygulamalarını yürürlükteki yasal 
düzenlemelere ve kararlara göre güncellemesi hakkında talimatlandırdı.   

Kurum, ayrıca 2019 Eylül yayınına ilişkin olarak, ilgili kişilerin veri işlemeye itiraz hakkını 
kullanmalarına rağmen Yayıncı Şirket’in veri işlemeye devam ettiğini ve itiraza karşılık olarak ilgili 
kişilerin menfaatleri, hakları ve özgürlüklerine üstün gelen haklı bir menfaati olduğunu 
gösteremediğini bildirdi. Bu durumu söz konusu yayına ilişkin cezasını verirken ağırlaştırıcı neden 
olarak dikkate aldı.    

Kurum, Forbes’in halkın erişebileceği verilere dayanarak iş hayatı verilerine yönelik listeler 
oluşturabileceğini ancak bu listelerin yayınlanmasının GDPR gerekliliklerine tabii olduğunu, veri 
sorumlusu olarak yayıncıların da bu gereklilikleri karşılaması gerektiğini vurguladı.  

Anketle birlikte okulun “hukuka uygunluk” prensibini ihlal ettiği, okulun bir kamu kurumu olarak 
kendisine kanunla atanmış görevleri yerine getirirken veri işleyebileceği gözetilerek Eğitim Kanunu 
(Educational Law) uyarınca belirlenen görev ve yükümlülüklerini ifa etmek için veri işlemesi 
gerektiği, ancak söz konusu kanunda bu tür bir yükümlülük veya görevin yer almadığı belirtildi.  

Bu kapsamda Kurum, kına cezasının yerinde olduğunu, zira ihlalin kasıt olmaksızın meydana geldiği 
ve okulun anket formlarını derhal imha etme, farkındalık çalışmalarını organize etme, ankete 
yönelik ihlalin neticelerini analiz etme ve risklerini belirleme gibi ihlali düzeltici aksiyonları derhal 
aldığı bildirildi. Son olarak ihlal neticesinde herhangi bir zararın meydana geldiğine dair bir ibare 
olmadığı belirtildi. 

Macaristan Veri Koruma Kurumu Macar Forbes’in Yayıncısı 
Şirkete 4.5 Milyon Forint Ceza Verdi 
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Kurum son olarak, Macar piyasasında sergilenen, ilgili kişilerin bilgilerine yer vermeyen veya asgari 
ölçüde yer veren ve fakat örneğin ilgili kişilerin çalıştığı sektörü, adı, soyadını, ilgili kişilerin 
varlıklarının büyüklüğü gibi bilgilere yer vermeyen listelerin yayınlanması uygulamasını 
desteklediğini belirtti. 

Kasım 2019’da bir çalışanın iş süreçlerinde de kullandığı özel bilgisayarının çalınması üzerine 
Polonya Veri Koruma Başkanına adayların kişisel verileri ile ilgili veri ihlal bildiriminde bulundu.  
İncelemelerin ardından, Polonya Veri Koruma Başkanı idari işlemlere başladı.  

Polonya Veri Koruma Kurumu Başkanı İncelemeler esnasında toplanan kanıtlara dayanarak 
üniversiteye para cezası verdi. Kurum ceza miktarına karar verirken, ihlal edilen geniş veri 
yelpazesini, etkilenen kişi sayısını ve veri sorumlusunun çalışının özel bilgisayarında kişisel veri 
işlenmesi hakkında bilgisi olmamasını dikkate aldı. Ayrıca kurum bu koşulların, GDPR’ın gizlilik ve 
hesap verilebilirlik ilkelerinin ihlal edildiğini gösterdiği bildirildi.  

Üniversite işe alım sürecinin tamamlanması ardından, adayların kişisel verilerinin saklama süresini 
3 ay olarak belirlediğini iletmekte fayda var. Ancak, adayların işe alım sürecine ait 5 yıllık verilerin 
olduğu ve üniversitenin adayların verilerini işleme güvenliğini sağlamak için gerekli organizasyonel 
ve teknik önlemleri uygulamadığı bildirildi.  

Kurum, üniversitenin aldığı önlemlerin yetersiz olduğunu ve Veri Koruma Görevlisinin (DPO) veri 
işleme faaliyetleriyle ilgili riskleri dikkate almadığını bildirmiş ve 50.000 PLN para cezası vermiştir. 

Norveç Veri Koruma Kurumu, Norveç Kamu Yolları İdaresine ilk amaçla ile uyumlu olmayan bir 
amaçla sonradan veri işleme faaliyeti gerçekleştirdiği ve 7 gün içinde video kayıtlarını silmediği 
gerekçesiyle 37.400 EUR para cezası verdi.  

Olayın arka planında, sabit yol kameraları aracılığıyla çalışanları, alt satıcıları (yüklenicileri), alt 
satıcı (yüklenici) çalışanları ve diğer sözleşme tarafları gözetlenerek veri işleme faaliyeti 
gerçekleştirildiği belirtildi. Bu fotoğrafların ihlalin meydana gelmesinden birkaç ay önce sözleşme 
ihlallerini belgelemek için kullanmasının, acil güvenlik önlemlerinin alınması olan kamera 
kayıtlarının ilk (esas) amacı ile uyumlu bir amaç olmadığı belirtildi. Bu nedenle bu video kayıtlarının 
sözleşme ilişkilerini takip etmek amacıyla kullanılamayacağı vurgulandı. 

Polonya Veri Koruma Kurumu, Warsaw University of Life 
Sciences'a Para Cezası Verdi 

Norveç Veri Koruma Kurumu Kamu Yolları İdaresine 37.400 
EUR Para Cezası Verdi 
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Finlandiya Veri Koruma Kurumu Acc Consulting Varsinais-Suomi şirketine, ilgili kişilerden önceden 
rıza almaksızın ve ilgili kişilerin haklarını ihlal ederek elektronik doğrudan pazarlama mesajı 
gönderdiği gerekçesiyle ceza verdi.   

Kararda 2019’da yaptığı şikâyet bildirimlerinde ilgili kişilerin, rıza vermedikleri halde doğrudan 
pazarlama mesajları aldıklarını ilettiği, ancak GDPR’ın 4(11) Maddesi uyarınca rızanın 
bilgilendirmeye dayalı, belirli bir konuya ilişkin, özgür iradeyle verilmiş ve iradenin şüpheye mahal 
vermeyecek şekilde belirtilmesi şeklinde tanımlandığı belirtildi.   

Bununla birlikte bazı kişilerin mesaj almayı engellemek için SMS ile aldıkları mesajlara cevap verdiği 
ancak yine de mesaj almaya devam ettikleri, bu nedenle veri sorumlusu Şirket’in ilgili kişi haklarının 
uygulanmasını sağlamadığı belirtildi.  

Şirket’in, elektronik doğrudan pazarlamayı şirketlere yönelik yaptığını ve bu nedenle kanunlarda 
belirlenen önceden rıza alma şartı kapsamında yer almadığını; telefon numaralarının mesajların 
gönderildiği çalışanların çalıştığı şirketler tarafından kullanıldığını ve söz konusu şirketlerin 
kendisinin müşteri segmenti kapsamında olduğunu iddia ettiği belirtildi.  

Ancak Kurum, Şirket’in doğrudan pazarlama faaliyetinden önce ilgili kişilerin pozisyonunu 
belirlemesi ve özellikle pazarlama içeriğinin kişilerin görevleriyle önemli ölçüde bağlantılı olup 
olmadığı değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Bu nedenle gerçek kişileri hedef alan Şirket’in 
pazarlamayı şirketler için tasarladığının varsayılamayacağı ve önceden rızayı alması gerektiği 
vurgulandı.  

Bu kapsamda Şirket’e rıza almaksızın yürüttüğü işleme faaliyetine ilişkin kınama cezası verildi ve 
Şirket şirketleri hedefleyen doğrudan pazarlamaya ilişkin yöntemlerini düzeltmesine ilişkin 
talimatlandırıldı.   

Kararda, Şirketin ilgili kişi taleplerine cevap vermediği ve kişisel verilerin işlenmesinin yasal 
dayanağını ispatlayamadığı belirtildi. Kurum, İlgili kişi haklarına ilişkin olarak Şirket’in 1 aylık sürede 
cevap vermediği, başvuru kayıtlarını tutmadığı ve bu yönde ilgili kişi haklarına yönelik yeterli 
organizasyonu sağlamadığı gerekçesiyle kınama cezası verdi.   

Kurum, ihlalin kasıt olmaksızın meydana gelmesi, kısa zamanda meydana gelen benzer ihlallerin 
sayısı, Şirket’in Kurum ile iş birliği yapma konusunda ilgisizliği ve doğrudan pazarlama ile ilgili 
düzeltici tedbirleri ve ilgili kişi haklarını uyguladığını gösterememiş olması kararda dikkate alındı ve 
yukarıdaki düzeltici önlemlerin yanında 7.000 EUR para cezası verdi. Verilen cezada ilgili kişilerin 
herhangi bir maddi zarara maruz kalmaması hafifletici neden olarak görüldü. 

Finlandiya Veri Koruma Kurumu Bir Şirkete Rıza Almadan ve 
İlgili Kişi Haklarını İhlal Ederek Elektronik Pazarlama Yaptığı 
Gerekçesiyle Para Cezası Verdi 

Sonradan ortaya çıkan veri işleme faaliyetinin amacının ilk amaçla uyumlu olup olmadığının 
değerlendirmesinde Kurum, söz konusu yeni işlemenin sözleşme tarafları ve onların çalışanları için 
dezavantaj oluşturduğunu, bu nedenle ilgili kişi olan sözleşme taraflarının kişisel veri işlemeye 
ilişkin beklentileri ile çeliştiğini tespit etti. 
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BİLGİLENDİRME REHBERİ 
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Kişisel veri işleme faaliyetlerinde veri sorumlusu, ilgili kişi ile ilişkisinde şeffaf olmalıdır. Veri işleme 
faaliyetlerine ilişkin hususlar açık, anlaşılır ve dürüst bir şekilde veri sahibinin bilgisine sunulmalıdır. 
Bu ilke, veri sorumlusunun tüm işleme faaliyetlerine etki ederek kanunlar kapsamındaki tüm hak 
ve yükümlülükleri kuşatıcı niteliği haizdir. Uluslararası kaynaklarda “şeffaflık” (“Transparency”) 
olarak yer alan bu kavram, ulusal kaynaklarda veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü 
çerçevesinde kendini göstermektedir.    

GDPR, 5. maddesinde verilerin işlenmesinde 7 temel prensip getirmektedir. Şeffaflığın da içinde 
bulunduğu bu prensipler, kişisel verilerin işlenmesini yasal sınırlar içerisine alan, veri koruma 
rejimine şeklini veren ilkelerdir. Bu ilkeler ancak Avrupa Birliği’ne üye devletlerin, temel hak ve 
özgürlüklere müdahale içermeksizin, demokratik toplum düzeninde gerekli ve orantılı olmak 
kaydıyla, çıkaracağı kanunlar ile kısıtlanabilir.    

GDPR 5. maddesi uyarınca kişisel veriler hukuka uygun, adil ve şeffaf bir biçimde işlenir. Hukuka 
uygunluk ve adalet GDPR’dan önce de uluslararası düzenlemelere konu olmuş, şeffaflık son 
düzenlemeler ile bu üç ilkenin son ayağını tamamlamıştır. Bir diğer anlamda bu üç ilke birbirinden 
ayrılmaz bir bütünlük sergilemektedir. Avrupa Birliği Hukuku’nda genel kabule göre veri sorumlusu 
verileri hukuka aykırı veya adil olmayan şekilde veya bazı kısımlarını gizli tutarak işlerse bu ilkelerin 
hepsini ihlal etmiş sayılır.    

Şeffaflık; veri işleme faaliyetlerinin başından itibaren tüm faaliyetlerde açık, şeffaf ve dürüst 
olunmasıdır. Bu ilkeye göre veri işleme faaliyetlerine ilişkin her bilgi kolayca erişilebilir, anlaşılabilir 
olmalı ve sade bir dil ile sağlanmalıdır. Gerçek kişiler, hangi verilerin toplandığı ve işlendiği 
konusunda bilgilendirilmeli; kişiler, veri sorumlusunun kim olduğunu, veri işlemenin amacını, 
işlemenin adil ve şeffaf olduğunu destekleyen her türlü bilgiye erişebilmelidir.   

Veri sorumlusu ilgili kişiler ile ilişkisinde faaliyetlere ilişkin her zaman şeffaf olduğunu ispatlamakla 
yükümlüdür. Veri koruma rejiminde, veri sorumlularına böyle bir yükümlülük yüklenmesinin 
temeli, ilgili kişilerin haklarını kullanmasında bu prensibin hayati oluşudur. Kişiler, verilerinin ne 
amaçla kullanılacağını ve nasıl bir sonuçla karşılaşacaklarını önceden bildikleri takdirde bu veri 
işleme faaliyetine dahil olma hususunu değerlendirebilecek; işlemeye ilişkin şartları görüşmeye 
çalışacakları daha bilinçli bir karar verebileceklerdir. Aynı zamanda bilgilendirilmeye dayanılarak 
alınan rıza, veri sorumlularının hesap verilebilirliğini arttırır. Şeffaflık, verilerin ilgili kişilerden 
sağlanmadığı hallerde de önemlidir zira bu hallerde ilgili kişiler verilerinin işlendiğinden haberdar 
olamayacak ve haklarını kullanamayacaklardır. 

İdari Tedbir: GDPR ve KVKK Kapsamında Bilgilendirme 
Yükümlülüğü ve Şeffaflık Prensibi 
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Şeffaflık ilkesine uygun olarak yapılacak her bilgilendirme:  

• Sade, şeffaf, anlaşılır ve kolayca erişilebilir olmalı. 

• Açık ve sade bir dil ile kaleme alınmalıdır.  

İlgili kişi, bilgiyi aramak zorunda olmamalıdır.   

Veri işleme faaliyetlerine ilişkin tüm bilgilere nereden ve nasıl ulaşılacağı açık olmalıdır. Bilgiler 
doğrudan veri sahiplerine iletileceği gibi; ilgili kişiler, gizlilik prensiplerinin bulunduğu çevrimiçi bir 
platforma yönlendirilebilir veya interaktif bir chatbot arabirimi ile dijital bağlamda 
bilgilendirilebilirler.  

İlgili kişiler bilgilendirilirken karmaşık cümlelerden kaçınılarak olabildiğince sade bir dil 
kullanılmalıdır. Verilen bilgiler, belirli ve kesin olmalı; belirsiz, çelişkili ve yorumlamaya açık 
ifadelere yer verilmemelidir. Örneğin “verilerinizi hizmetlerimizi geliştirmek için kullanabiliriz” 
ifadesinde hangi hizmetler olduğu ve verilerin hizmetleri geliştirmede ne gibi bir fayda sağlayacağı 
hususu; “verilerinizi araştırma amacıyla kullanabiliriz” ifadesinde ne tür bir araştırma olacağı; 
“verilerinizi size özel hizmet sunmak için kullanabiliriz” ifadesinde kişiselleştirme işleminin neleri 
gerektirdiği açık değildir.  

Ülkemizde gerek düzenlemeler gerek uygulamalar uluslararası hukuka paralel seyretmektedir. 
Avrupa mevzuatlarında yer alan prensipler Kanun 4. maddesinde benzer şekilde yer almış; 
maddenin temelinin 108 No’lu sözleşme ve GDPR’nin taslak hali 95/46/EC sayılı Direktif olduğu 
belirtilmiştir.   

Hukuka uygunluk ve dürüstlük ilkelerinin, GDPR’la aynı olduğunu söylemek gerekir. Şeffaflık 
prensibi ise, KVKK’da açık olarak düzenlenmese de veri sorumlularının aydınlatma 
yükümlülüğünde kendini göstermektedir. Kanunun 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma 
yükümlülüğü uyarınca, veri sorumlusu bizzat veya yetkilendirdiği kişi aracılığıyla şu bilgileri veri 
sahibine sağlamakla yükümlüdür: veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin 
hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,11. maddede 
sayılan diğer hakları.   

Aydınlatma Yükümlülüğüne İlişkin Tebliğ genel çerçeveyi çizmektedir. Tebliğin 5. maddesi 
incelendiğinde, şeffaflık prensibinin benimsendiği görülmektedir. Buna göre, aydınlatma 
yükümlülüğü yerine getirilirken, genel nitelikte ve muğlak ifadelere yer verilmemelidir. Gündeme 
gelmesi muhtemel başka amaçlar için kişisel verilerin işlenebileceği kanaatini uyandıran ifadeler 
kullanılmamalıdır. Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişiye yapılacak bildirimin anlaşılır, 
açık ve sade bir dil kullanılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  İlgili kişi verisinin işlendiği her 
durumda aydınlatılmalıdır. 

Rabia Dağcı | Hukuk Danışmanı | Avukat | CIPP/E 
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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 12/1’e göre veri sorumluları; kişisel verilerin hukuka aykırı 
olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel 
verilerin hukuka uygun olarak muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari 
tedbirleri almak zorundadır.   

Bu tedbirler Kurum’un yayınladığı Kişisel Veri Güvenliği Rehberi içerisinde detaylandırılmakta ve 
VERBİS’e bildirim aşamasında belirtilmektedir.   

Bu tedbirlerden biri de güncel anti-virüs sistemlerinin kullanılmasıdır.    

Kurum tarafından yayınlanan Veri Güvenliği Rehberi içerisinde kötü amaçlı yazılımlardan 
korunmak için bilgi sistem ağını düzenli olarak tarayan ve tehlikeleri tespit eden anti-virüs, anti-
spam gibi ürünlerin kullanılması, ancak bu ürünlerin sadece kurulumunun yeterli olmayıp güncel 
tutularak gereken dosyaların düzenli olarak tarandığından emin olunması gerektiği 
belirtilmektedir.    

Organizasyonlar içerisinde siber güvenliğin sağlanması için kötü amaçlı yazılımları tespit eden anti 
virüs programları kurulmalı ve güncel olarak kullanılmalıdır.    

Anti-virüs programları sistemlerinizin kötü amaçlı yazılımlara ve siber suçlulara karşı korunmasına 
yardımcı olan yazılımlardır.   

Anti-virüs programları tarama, temizleme, kurtarma ve koruma işlevi görürler. Bu yöntemler anti 
virüs programlarının çalışma hızını ve prensiplerini belirler.   

Öncelikle tüm sistemler taranarak yerleşmiş trojan, key logger gibi virüsler karantinaya alınır. 
Sonrasında karantinaya alınan zararlı yazılımlar silinir. Bu silme işlemi gerçekleştirilirken ihtiyaç 
duyulan veriler de silinebileceğinden sonrasında bu zararlı yazılımlarla birlikte silinen gerekli 
dosyalar kurtarılır. Son aşama olarak ise; sistemleri tehdit eden zararlı yazılımlara karşı koruma 
sürdürülür.  

Bir anti-virüs programının işlevini doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için sürekli olarak güncel 
versiyonda tutulması gerekmektedir.   

Teknolojideki gelişmeler ile günümüzde her gün binlerce virüs ortaya çıkmaktadır. Bu virüslere 
karşı da sistem güvenliğinin sağlanması için anti-virüs programları güncellenerek yeni virüsler 
engellenmeli ve yeni virüslere karşı da güvenlik sağlanmalıdır.   

Anti-virüs programlarının kullanılması ve sürekli olarak güncel tutulmasının siber güvenliğin 
sağlanması konusundaki önemi ve olası bir ihlal durumunda anti-virüs kullanılmaması ve kullanılan 
programın güncel durumda olmamasının Organizasyonlara büyük zararlar vereceği göz ardı 
edilmemelidir.   

Teknik Tedbir: Güncel Anti Virüs Sistemlerinin Kullanılması 

Kübra Özkahraman | Kalite Güvence ve Eğitim Sorumlusu 
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MEVZUAT ANALİZİ 

KVKK m. 6 – Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları  

(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık 
ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik 
tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.  

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.  

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen 
hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler 
ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama 
yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası 
aranmaksızın işlenebilir.  

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin 
alınması şarttır. 

*** 

Bilindiği üzere, özel nitelikli kişisel veriler Kanun tarafından özel koruma önlemlerine ve veri işleme 
şartlarına tabi tutulmuştur. Kanun’un 6.maddesinin 3. Fıkrasına göre sağlık ve cinsel hayata ilişkin 
kişisel veriler dışında kalan özel nitelikli kişisel veriler yalnızca ilgili kişinin açık rızasının bulunması 
ve kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde işlenebilir. Yani özel nitelikli olmayan diğer kişisel 
verilerde olduğu gibi sözleşme kurulması veya ifası; fiili imkânsızlık; hukuki yükümlülüğün yerine 
getirilmesi; veri sorumlusunun meşru menfaati, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması 
sebepleriyle işlenmesi mümkün değildir. 

Özel nitelikli kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenebilmesi için işleme faaliyetinin 
kanunlarda açıkça öngörülmesi; ilgili düzenlemeden özel nitelikli kişisel veri işlemenin gerekli 
olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Örneğin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun 67. maddesinde yer alan sağlık hizmetlerinden yararlanmak amacıyla 
biyometrik verinin alınmasına ilişkin düzenleme bu gerekliliği sağlamaktadır.   

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için Kanun’un 6.maddesinin 4.fıkrasında yer alan bir diğer 
şart ise yeterli önlemlerin alınmasıdır. Bu önlemlerin alınmasına ilişkin yöntemler, Kurul’un 
31.01.2018 tarihli ve 2018/10 sayılı kararında açıklanmıştır. Karara göre,   

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Geçerli Hukuki Sebeple 
İşlenmesi ve Yeterli Koruma Önlemlerinin Alınması 
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• Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, 
yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir politika ve prosedürün belirlenmesi,  

• Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik;  

• Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında düzenli 
olarak eğitimler verilmesi,  

• Gizlilik sözleşmelerinin yapılması,  

• Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamlarının ve sürelerinin net olarak 
tanımlanması,  

• Periyodik olarak yetki kontrollerinin gerçekleştirilmesi,  

• Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerinin derhal kaldırılması. 
Bu kapsamda, veri sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanterin iade alınması,  

• Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik 
ortam ise;  

• Verilerin kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmesi,  

• Kriptografik anahtarların güvenli ve farklı ortamlarda tutulması,  

• Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli olarak loglanması,  

• Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmesi, gerekli 
güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması,  

• Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmelerinin yapılması, 
bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt 
altına alınması,  

• Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin sağlanması,  

• Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam 
ise;  

• Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemlerinin 
(elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alındığından emin olunması,  

• Bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışların engellenmesi,  

• Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa;  

• Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya 
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılması,  

• Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle 
şifrelenmesi ve kriptografik anahtarın farklı ortamda tutulması,  

• Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında 
VPN kurularak veya FTP yöntemiyle veri aktarımının gerçekleştirilmesi,  

• Verilerin kâğıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz 
kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemlerin alınması ve evrakın “gizlilik 
dereceli belgeler” formatında gönderilmesi gerekir. 

Şeyma Kaplan | Hukuk Danışmanı | Avukat 
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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
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