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AYIN KARAR ÖZETLERİ VE HABERLER 

26.10.2020 tarihinde yayımlanan kamuoyu duyurusunda Kurum, kişisel verilerin yurt dışına 
aktarılmasına ilişkin genel bilgilendirmede bulunmuştur. Duyuruda, Kanunun yayımı tarihinden 
önce işlenmiş olan kişisel verilerin, yayım tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde Kanun hükümlerine 
uygun hâle getirileceği hususuna yer verilmiş; kişisel verilerin yurt dışına aktarımı ile ilgili olarak; 
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, kişisel verilerin aktarılacağı ülke ile Türkiye 
arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu, kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla 
ilgili mevzuatı ve uygulamasını değerlendirmek suretiyle, Kanunun 9. maddesinin 3. fıkrası 
uyarınca yeterli korumanın bulunduğu ülkelerin Kurul tarafından belirlenerek ilan edileceği 
belirtilmiştir. Kurul hâlihazırda güvenli ülkelerin duyurulması konusundaki çalışmasını devam 
ettirmektedir. 

Kurum duyurusunda, güvenli ülkelerin belirlenmesi konusunun yanında, güvenli olmayan ülkelere 
veri aktarımı ile ilgili detaylara da toplu olarak yer vermiştir. Buna göre, taahhütnameler ve 
bağlayıcı şirket kuralları müesseselerini özetleyerek güvenli olmayan ülkelere veri aktarımında bu 
iki esasa uyulması gerektiğini belirtmiştir. Taahhütnameler ve Bağlayıcı Şirket Kuralları ile ilgili 
detaylı bilgiye linkteki makalemizden ve KVKK&GDPR Nisan Bülteni’ndeki Bilgilendirme Rehberi 
bölümünden ulaşabilirsiniz.  

Bunların yanında Kurum, diğer kanunlarda bulunan düzenlemelerin rolünü açıklamış, bu 
bağlamda yurt dışına veri aktarımında diğer kanun hükümlerinin saklı olduğunu ve Anayasa’nın 
90.maddesi uyarınca iç hukukumuza dahil edilmesi hâlinde milletlerarası anlaşmaların kanun 
hükmünde olduğu yani milletlerarası anlaşmalar uyarınca veri aktarımının da saklı tutulan hâller 
arasında sayıldığını vurgulamıştır.  

Özet olarak Kurum, Kanunun uygulanması konusunda eğitici ve yönlendirici çalışmalarda 
bulunmakla birlikte gereken durumlarda bir kanun uygulayıcısı olarak idari yaptırım tesis etmekte 
olduğunu, Kanunun elverdiği düzenlemeler doğrultusunda çalışmalarını ve incelemelerini 
gerçekleştirdiğini beyan etmiş; yurt dışına aktarım konusunda Kanunun emredici hükmü uyarınca 
izin sürecinin yürütüldüğünü duyurmuştur. 

Yurtdışına Veri Aktarımı Kamuoyu Duyurusu 

https://www.cottgroup.com/tr/mevzuat/item/baglayici-sirket-kurallari
https://www.verisistem.com/tr/2020-bultenleri/2020-nisan
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14.10.2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar uyarınca başvurucunun, bir 
Avukatlık Firması’nda avukat olarak çalışmaya başladığı sürede kurumsal uzantılı e-posta hesabı 
bulunmaktadır. Başvurucunun çalıştığı ekip içerisinde problemler yaşanmaya başlamış, bunun 
üzerine ekip üyelerinden birkaçı üst yönetime dilekçe sunarak ekip yöneticisinin başvurucuya 
objektif yaklaşmadığını ve başvurucuyu kayırdığını dile getirmişlerdir. Olay sonucunda başvurucu 
ile yönetim arasında bir görüşme gerçekleşmiştir. Yönetim, başvurucunun kurumsal e-posta 
adresini incelemeye almış ve bu inceleme sonucunda iş akdini feshetmiştir. Başvurucu, kurumsal 
e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş 
akdinin feshedilmesi nedeniyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ile haberleşme 
hürriyetinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.    

Mahkeme, işverenin işçinin iletişimini denetlemesi yetkisini kişisel verilerin korunmasını isteme 
hakkı ve haberleşme hürriyeti bağlamında devletin pozitif yükümlülükleri kapsamında irdelemek 
gerektiğini belirtmiştir. Bu doğrultuda, işverenin kurumsal e-posta hesabını denetlemesine ve 
gözetlemesine ilişkin belirlenen genel ilkeler çerçevesinde somut olay değerlendirilmiştir. E-posta 
hesabı üzerinden yapılan iletişimin denetlenebileceğine ilişkin önceden tam ve açık bir 
bilgilendirme yapılmadığı hâllerde, çalışanın kurumsal e-posta üzerinden kişisel yazışmalar 
yapabileceği işveren tarafından da öngörülebilecek bir durumdur.   

Çalışana açık bir bilgilendirmenin yapılmadığı hâllerde hak ve özgürlüklerine bir müdahalede 
bulunulmayacağı hususunda çalışanlar makul bir beklenti taşımaktadır. Özel hukuk iş ilişkilerinden 
doğan uyuşmazlığı karara bağlayan derece mahkemeleri tarafından anayasal güvenceler 
gözetilerek özenli bir yargılama yapılmadığı ve pozitif yükümlülüklerin yerine getirilmediği 
anlaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kişisel verilerin korunmasını isteme 
hakkının ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar vermiştir. 

Anaya Mahkemesi'nin 17.09.2020 Tarihli Kurumsal E-Posta 
ile İlgili Kararı 

Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Veri İhlali Bildirimi 

Vatan Bilgisayar tarafından yapılan veri ihlali bildirimine göre, ihlalin 05.10.2020 tarihinde 01.30 
saatlerinde gerçekleştiği ve bir güvenlik firmasından gelen uyarı e-maili ile 05.10.2020 tarihinde 
saat 17.04’de tespit edildiği, ihlalin; başka bir kaynaktan elde edildiği değerlendirilen kullanıcı adı 
(e-posta) ve şifrelerin veri sorumlusunun internet sitesinde geçerli olup olmadığının denenmesi 
sonucu, başarılı olan kullanıcı adı ve şifrelerin bir web sitesinde yayınlanması şeklinde 
gerçekleştiği, giriş denemelerinin Vatan Bilgisayar mobil ara yüzünde kullanılan bir web servis  
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altındaki API ile programatik olarak denendiği, ihlalden etkilenen kişisel verilerin 
www.vatanbilgisayar.com üye kullanıcı adı (e-posta adresi) ve bu kullanıcıların 
www.vatanbilgisayar.com'da yer alan şifreleri olduğu, ihlalden 27.143 vatanbilgisayar.com 
üyesinin etkilendiği, ilgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak kisiselverim@vatanbilgisayar.com 
uzantılı e-posta adresinden bilgi alabileceği ifade edilmiştir.  

Söz konusu ihlal, 09.10.2020 tarihinde Kurum’un internet sitesinde yayınlanmış ve konuyla ilgili 
inceleme devam etmektedir. 

Hanon Automotive Climate Sys. Manufacturing Industrial and Commercial Co. tarafından yapılan 
veri ihlali bildirimi ile ihlalin 04.10.2020 tarihinde şirketin küresel sunucularının çoğundaki 
dosyaları şifreleyen bir fidye yazılımı saldırısına uğraması sonucunda gerçekleştiği, ihlalden 
etkilenen kişisel verilerin, kişi ve kayıt sayısının, ilgili kişi gruplarının ve ihlalin ilgili kişilere yönelik 
olumsuz sonuç doğurma olasılığının henüz bilinmediği, ihlal etkisine yönelik değerlendirme 
çalışmalarının devam ettiği ifade edilmiştir.  

Söz konusu ihlal, 27.10.2020 tarihinde Kurum’un internet sitesinde yayınlanmış ve konuyla ilgili 
inceleme devam etmektedir. 

Hamburg Veri Koruma ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Yetkilisi 
Veri İhlali Nedeniyle H&M’e 35.3 Milyon EUR Para Cezası 
Verdi 

Hamburg Veri Koruma ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Yetkilisi yüzlerce çalışanının gözetlemesine 
ilişkin ihlali sebebi ile H&M Hennes & Mauritz Online Shop A.B. & Co KG’ye 35,3 milyon EUR para 
cezası verdi. 

İhlalin muhatabı Şirket’in Hamburg’ta kayıtlı olduğu ve Nuremberg’te bir hizmet merkezi olduğu, 
bu hizmet merkezinde 2014’ten bu yana çalışanların özel hayatına ilişkin detaylı kayıtların 
tutulduğu, kayıtların kalıcı olarak saklandığı, bu kayıtlar dahilinde çalışanların olmadığı günlerin 
(örneğin tatil veya mazeret izni) sonrasında denetim ekipleri tarafından sözde “Hoş geldiniz 
Görüşmeleri” yapıldığı, görüşmelerde sadece izin (veya tatil) detaylarının değil çalışanların hastalık 
ve semptomlarının da edinilerek kayıtlara eklendiği belirtildi. 

Hanon Automotive Climate Sys. Manufacturing Industrial 
and Commercial Co. - Veri İhlali Bildirimi 
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Kamu Çevre Kurumu’nun (“Kurum”) vatandaşlara, örneğin çevre kirliliği gibi konularda ceza verme 
yetkisi bulunmaktadır. Kurum, ilk davacıya böyle bir para cezası vermiştir. Ancak, para cezasına 
hükmeden kararda Kurum aynı zamanda ilk davacının eşine ve eşinin babasına da atıfta 
bulunmuştur. Kurum, birinci davacının Ulusal Sicilinde eşinin (ikinci davacının) adı ve eşi ile 
bağlantısı bulunduğunu fark etmiştir. Eşin babası (üçüncü davacı), Kurum tarafından başlatılan 
çevresel prosedürde ilk davacıyı savunmak için Kurum’la iletişim kurmuştur. Kurum, ikinci ve 
üçüncü davacının soyadına dayanarak verdiği kararında, ikisi arasında bir aile bağı olduğu 
sonucuna varmıştır. 

Belçika Veri Koruma Otoritesi’nin Uyuşmazlık Dairesi ilk değerlendirmesinde, Kurum’un Ulusal 
Sicil’den elde ettiği bilgiler ile kararında ikinci davacının adına, ikinci davacının ilk davacıyla 
bağlantısına ve ikinci ve üçüncü davacı arasındaki aile ilişkisine atıfta bulunmasını GDPR’ın 6. 
Maddesi’ne aykırı bulmuş ve hukuka aykırı veri işleme olduğunu belirtmiştir. Öyle ki, GDPR 6. 
Maddesi’nin 1(e) hükmü kamu yararına dayanarak veri işlemeyi kapsamaktadır, ancak söz konusu 
kişilerin verisinin işlenmesi için böyle bir kamu yararı bulunmamaktadır. Zira ceza birinci davacıya 
kesilmiştir. 

Bunun yanında bazı denetçiler tarafından çalışanların aile meseleleri ve dini inançlarına kadar özel 
hayatlarına ilişkin çok kapsamlı bilgilerin edinildiği, bu bilgilerin bazılarının kaydedildiği ve 50 diğer 
yönetici tarafından okunabilir olduğu, bu kayıtların kimi zaman çok fazla detay içerdiği ve aşkın 
süreler ile saklandığı; kayıtlarda yer alan bilgilerin performans değerlendirmesinin yanında 
çalışanın profilinin çıkarılarak istihdamı ile ilgili alınacak önlemler ve kararlar için kullanıldığı, bu 
faaliyetlerin ise çalışanın haklarına yüksek derecede müdahale içerdiği belirtildi.  

Bu veri toplamanın, Ekim 2019’da meydana gelen bir yapılandırma hatası nedeniyle tüm şirket 
tarafından erişilebilir hale gelmesi ile ortaya çıktığı belirtildi. Yetkililer veri toplamadan haberdar 
olduklarında ilk olarak içeriğin dondurulmasını ve kendilerine teslim edilmesini talep etti ve 
akabinde tanıklar dinlenilerek uygulama teyit edildi.  

Sorumluların ihlalin ortaya çıkması ile düzeltici aksiyonlar almaya başladığı, ihlalin sonuçlarını 
gidermek için Şirket yönetiminin özürlerini ilettiği ve çalışanlara tazminat ödemeyi önerdiği, 
Yetkililer tarafından veri korumanın nasıl uygulanması gerektiğine dair bir konseptin Şirket’e 
sunulduğu, bu konseptin yeni bir veri koruma koordinatörü görevlendirmeyi, aylık olarak veri 
koruma durumunu güncellemeyi, whistle-blowing mekanizmasındaki iletişimi kuvvetlendirmeyi 
ve ilgili kişilerin haklarına ilişkin tutarlı yaklaşımı içerdiği belirtildi.  

Yetkili, H&M’in Nuremberg’te çalışan verilerinin korunmasının ciddi manada göz ardı ettiğini ve 
bu nedenle verilen cezanın caydırmak için etkili ve yeterli olduğunu belirtti. Bununla birlikte 
Şirket’in zararın tazmini için çabalarının açıkça olumlu olduğu, bilgilerin bütün şeffaflığıyla 
sağlanmasının ve mali tazminat garantisi verilmesinin Şirket’in çalışanlarına hak ettiği saygıyı ve 
minnettarlığı gösterdiğinin açık bir göstergesi olduğu vurgulandı. 

Belçika Veri Koruma Otoritesi Bölgesel Bir Kamu Çevre 
Kurumuna Uyarı ve Kınama Cezası Verdi 
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Bergen Belediyesi, okul ve ev arasındaki iletişimde çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla Vigilo 
adında bir portal geliştirmiştir. 2019 yılı Ekim ayında ise Norveç Veri Koruma Otoritesi; iletişim 
modülü içeren portalda işlenen kişisel verilerin yeterince güvenli şekillerde işlenmediği kanaatiyle 
Bergen Belediyesi’ne idari para cezası uygulamıştır.  

İdari para cezası, belediyenin yeterli güvenlik düzeyine ulaşmak için teknik ve organizasyonel 
tedbirler uygulamaması; aynı zamanda gizlilik ve bütünlüğü sağlamaması gerekçesiyle verilmiştir. 
Kararda, özellikle çocukların veri korumaya yönelik hassas konumu ve en yüksek derecede gizlilik 
endişesi olan grup olduğu, ancak Belediye’nin çocukların kullanımı ile ilgili gereken yüksek güvenlik 
tedbirleri uygulamadığı belirtilmiştir. Gizli olması gereken kişisel verilerin -örneğin adres bilgisinin- 
portal üzerinden tüm çocukların velilerinin erişimine sunulduğu, aynı zamanda ebeveyn ve çocuk 
ilişkisi bağlamında gizli kalması gereken bilgilerin de yeterince önlem alınarak korunmadığı 
belirtilmiştir. 

Norveç Veri Koruma Otoritesi Bergen Belediyesi’ne Para 
Cezası Verdi 

Bunun yanında kararda bahsedilen ikinci ve üçüncü davacı arasındaki aile ilişkisi kesin doğru bilgi 
olmayıp varsayıma dayanmaktadır. Ayrıca, bu bilgi somut durumda kararda kesinlikle belirtilmesi 
gereken bir bilgi değildir. Bu bakımdan Otorite, Kurum’un GDPR’ın 5. Maddesi’nde yer alan verinin 
doğruluğu ve veri minimizasyonu ilkelerine aykırı davrandığını tespit etmiştir. 

Yukarıda anılan gerekçelerle Otorite Kurum’a karşı uyarı ve kınama kararı vermiştir. 

Litvanya DPA, Evlat Edinilen Bir Çocuğun Ebeveynlerinin 
Uygunsuz Şekilde İşlenmiş Kişisel Verileri Nedeniyle Para 
Cezası Uyguladı 

Litvanya Cumhuriyeti Kişisel Veri Koruma Denetleme Otoritesi, Vilnius Şehir Belediyesi İdaresini 
GDPR ihlalleri nedeniyle cezalandırmıştır. 

Evlat edinilen bir çocuğun ebeveynlerinin uygun olmayan şekilde işlenen kişisel verileri için 15.000 
EUR tutarında para cezası uygulanmıştır. Para cezası, GDPR'ın 5 (1) (d) ve 5 (1) (f) maddelerinin 
ihlali, uygun teknik ve organizasyonel önlemlerin alınmaması, dolayısıyla işlenen kişisel verilerin 
doğruluğunun sağlanamaması nedeniyle verilmiştir. 
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Bir soruşturma yürüten Otorite, Belediye İdaresinin Merkezi Başvuru Sunma ve Nüfus Bilgi 
Sisteminde (bundan böyle "IS" olarak anılacaktır) evlat edinilen çocuğun eğitim başvurusunu 
doldururken ilgili çocuğun verilerinin, IS’nin verileri aylık olarak güncellemesi gerektiği hâlde yanlış 
güncellendiğini fark etmiştir. Öyle ki IS'deki veriler otomatik olarak güncellendiğinde, evlat edinen 
ailenin bilgileri yanlış bir biçimde güncellenmiş ve Litvanya Cumhuriyeti Nüfus Kayıtlarında 
bulunan çocuğun biyolojik ebeveynlerinden birinin iletişim verileri (e-posta adresi) ile 
değiştirilmiştir. 

Kişisel verileri işlerken, Belediye İdaresi verilerin doğru olmasını ve gerektiğinde güncel tutulmasını 
sağlayan doğruluk ilkesine uymalı; işlendikleri amaçlarla ilgili olarak yanlış olan kişisel verilerin 
gecikmeden silinmesini veya düzeltilmesini sağlamak için makul adımları atmalı; bütünlük ve 
gizlilik ilkelerini gerçekleştirmek için uygun teknik veya organizasyonel önlemler alınmalı ve kişisel 
veriler yetkisiz veya kanuna aykırı işlenmeye, kayba ve hasara uğramaya karşı korunmalıdır. 

Norveç DPA, Odin Flissenter’a yasal bir dayanağı bulunmadan bir şahıs şirketinin kredi kontrolünü 
gerçekleştirdiği için 13.905 EUR para cezası vermiştir. 

Kimliği belirsiz bir vatandaş, Odin Flissenter’ın müşteri olarak veya diğer şekillerde şirketle 
bağlantısı bulunmayan bir başka şahıs şirketinin kredi kontrolü yaptığı şikayetinde bulunmuştur. 
Ceza miktarı, Covid-19 etkileri de göz önünde bulundurularak bir miktar azaltılmıştır. 

Bir şahıs şirketinin kredi bilgileri, kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Çünkü şirket sahibi 
doğrudan şirket ile özdeşleştirilmektedir ve şirketin finansal durumu da doğrudan şirket sahibinin 
finansal durumuyla ilişkilidir. Kredi çeki derecelendirmeleri ise, birkaç farklı kaynaktan alınan kişisel 
verilerin bir derlemesi üzerine inşa edilmekte ve bir kişinin veya bir şahıs şirketinin kendi başına 
ödeme yapabilme olasılığını belirten bir puan göstermektedir. Kredi notu ayrıca, ödeme 
açıklamalarını, teminatlar (maliyetler için), borçlar, öz sermaye oranı gibi işletmenin ekonomisiyle 
ilgili ayrıntıları da içermektedir. 

Otorite, Odin Flissenter’ın topladığı verilerin şirket sahibinin finansal durumu ile doğrudan ilgili 
olmakla birlikte, bu tür kişilerin verilerin mahremiyete ilişkin yüksek gizlilik endişesi 
barındırabileceğini, ayrıca söz konusu olayda verilerin şirketin faaliyet amaçları dışında işlendiğini 
vurgulamıştır. Tüm bu nedenlerden ötürü, Otorite, Odin Flissenter’a 13.905 EUR idari para cezası 
uygulamıştır. 

Norveç DPA, Yasal Bir Dayanağı Bulunmadan Bir Şahıs 
Şirketinin Kredi Kontrolünü Gerçekleştirdiği İçin Odin 
Flissenter'a Para Cezası Uyguladı 
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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri işleme faaliyetinde bulunan 
gerçek ve tüzel kişiler, veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak idari ve teknik tedbirleri almakla 
yükümlüdür. Bu idari tedbirlerden biri kişisel veri içeren ortamların güvenliğinin sağlanmasıdır. 
Kişisel verilerin tutulduğu dijital ortamların güvenliğini sağlamak için alınacak teknik önlemlerin 
yanı sıra, cihazlarda bulunan veya kâğıt ortamında saklanan verileri korumak için fiziksel mekân 
güvenliğinin sağlanması elzemdir. Fiziksel mekân güvenliğini sağlamak için belirli izleme 
yöntemleri kullanılabilir; çeşitli veri kayıt sistemleri kurgulanabilir. Bu koruma önleminin alınması 
sırasında veri işleme faaliyetinde bulunan tarafın diğer idari ve teknik tedbirleri ihmal etmemesi 
gerekmektedir. Sınırlı sayıda olmamakla birlikte fiziksel mekân güvenliğini sağlamak üzere 
alınabilecek bazı örnekler aşağıda sıralanmıştır: 

1. Güvenlik Kameraları  

Kişisel veri içeren ortamlara giriş ve çıkışların kontrol altına alınması, bu ortamların 24 saat güvenlik 
kamerası ile izlenmesi fiziksel mekân güvenliğini sağlayacak yöntemlerden biridir. Bu izleme şirket 
girişinde olabileceği gibi iki kat korunmayı gerektiren verilerin bulunduğu alanlarda ayrıca izleme 
yapılması şeklinde de gerçekleştirilebilir.  

Güvenlik kamerası ile izleme yapılması durumunda, güvenlik kamerası bulunan alanlarda uyarı 
(aydınlatma) görsellerinin bulunması; detaylı olarak hazırlanmış aydınlatma metinlerinin hazır 
olması ve kişilerin bu metinler aracılığı ile bilgilendirilmesi; fiziksel mekân güvenliğinin temini için 
kaydedilen görüntülerin başka bir amaçla kullanılmaması ve makul bir süre içinde görüntülerin 
imha edilmesi hususlarına dikkat edilmelidir. 

2. Ziyaretçi Kaydı  

Kişisel veri içeren ortamlara giriş ve çıkışların kontrol altına alınmasının yöntemlerinden biri de iş 
yerinde çalışanlar haricinde bulunan kişilerin kayıtlarını tutmaktır. Gelen kişiler dijital veya fiziksel 
olarak oluşturulan bir veri kayıt sistemi ile kayıt altına alınabilir. Böylece fiziksel mekânda saklanan 
verilere ilişkin bir veri ihlalinin gerçekleşmesi durumunda (örneğin bir cihaz hırsızlığı olduğu 
durumda), ilgili tarihlerde kimlerin iş yerinde bulunduğunun tespiti kolayca yapılabilir. 

Bu önlemin alınması sırasında veri işleme faaliyetinde bulunan kişilerin dikkat etmesi gereken en 
önemli husus bu verinin ölçülü şekilde işlenmesini sağlamaktır. Örneğin, ziyaretçi kartı uygulaması 
bulunan durumda, ziyaretçilerin kimlikleri rehin tutulmamalı; beyan edilen ismin teyidi amacıyla 
kimlik kontrolü yapıldıktan sonra ilgili kişiye iade edilmelidir. Ayrıca ziyaretçi defterleri veya diğer 
kayıt ortamları makul sürenin geçmesinden sonra imha edilmelidir. 

 

 

İdari Tedbirler - Fiziksel Mekân Güvenliğinin Sağlanması 
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3. Şirket İçinde veya Dışında Ek Güvenlik Önlemlerinin Sağlanması  

Özel nitelikli kişisel veriler veya şirket içerisinde gizlilik derecesi yüksek olan veriler korunurken ek 
güvenlik önlemleri alınabilir. Örneğin, özel nitelikli kişisel veriler kâğıt ortamında saklanıyorsa kilitli 
dolaplarda saklanmalı ve bu dolaplara erişim yalnızca belirli kişilerde olmalıdır. Bununla birlikte, 
server odası, insan kaynakları departmanı, Ar-Ge bölümü gibi şirket nezdinde önem arz eden veya 
özel nitelikli kişisel veri içeren ortamlara giriş çıkışlar için erişim yetkisi olan kişilere şifre 
tanımlanması, kart okuyucu sistemin kurulması veya parmak izi okuyucu sistemlerin kurulması gibi 
yöntemler izlenebilir. Burada alınacak önlem ile korunacak verinin mahiyeti karşılaştırılmalı ve 
ölçülülük ilkesine riayet edilmelidir.  

Bununla birlikte, verinin korunma yöntemi, özel nitelikli kişisel veri işlemek ise yani ilgili kişilerin 
biyometrik verisini işlemek ise, kişilerin açık rızasının alınması ve buna yönelik politika ve 
prosedürlerin işletilmesi gerekmektedir.  

4. Yangın/Sel Gibi Afetlere Dayanıklı Ortamların Sağlanması  

Kişisel verilerin yer aldığı fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı uygun yöntemlerle 
korunması da alınması gereken önlemlerdendir. Şöyle ki, kâğıt ortamında saklanan veriler için 
yangına veya çarpmaya dayanıklı dolapların kullanılması önerilmektedir. Ayrıca sistem odasının 
her açıdan yangına dayanıklı olması önemli bilgi güvenliği unsurlarından biridir.  

Bununla birlikte, teknik tedbirlerden olan kişisel verilerin yedeklenmesi tedbirine bağlı olarak, 
yedeklerin doğal afetlere karşı korunmasını sağlamak üzere, iş yerinden farklı bir lokasyonda hatta 
farklı bir şehirde tutulması alınabilecek en üst düzey önlemlerden biri olacaktır. Yedeklerin 
tutulduğu lokasyonlardaki alanların da fiziksel mekân güvenliği temin edilmelidir. 

Özet olarak, doğal afetlere karşı verilerin korunmasını sağlamak için alınacak önlemler de sınırlı 
sayıda değildir ve en üst düzeyde önlemin alınması verinin niteliğine göre önem arz etmektedir. 

5. Pandemi Döneminde Evden Çalışma Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar  

Birçok şirket tarafından zorunlu olarak evden çalışma uygulamasına geçilen pandemi döneminde, 
alınması gereken birçok tedbir olacaktır; zira bu dönemde kişisel verilerin korunmasını en çok 
zorlaştıran durum, verilerin şirket dışına çıkarılmasının zaruri hâle gelmiş olmasıdır. Şirket 
cihazlarının iş yeri dışına çıkarılması, çalışanların kişisel cihazlarını kullanmak durumunda kalmaları 
veya fiziksel dokümanların birçok gerekçe ile çalışanların/yetkililerin ev adreslerine gönderilmesi 
bu riskleri doğurmaktadır.  

Çalışanların bu tür durumlar için dikkat etmesi gereken hususlar özetle; hırsızlık, kaza gibi 
tehlikelere karşı şirket cihazlarının ve kâğıt ortamındaki verilerin korunaklı alanlarda tutulması; 
evde yaşayan diğer kişilerin şirket cihazlarını kullanmasının engellenmesi veya kişisel cihaz 
kullanılıyorsa bir başkasının cihazı kullanması gerektiğinde tüm şirket hesaplarından çıkış 
yapılması; şirket adına çalışanın evine gelen kargoların takibinin iyi yapılması ve bu hususta bilgi 
kayıplarının önüne geçilmesidir. Bu tedbirler sınırlı sayıda değildir ve genel olarak kişilerin evden 
çalışırken de iş yerindeki gibi en üst düzeyde koruma önlemlerini sağlaması önem arz etmektedir. 

Bunun yanında evden çalışma sırasında teknik önlemlerin alınması da gerekmekte; idari ve teknik 
tüm önlemler bütüncül olarak ele alınmalıdır. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için 
KVKK&GDPR Mart Bülteni’mizde yer alan Evden Çalışma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Teknik 
Hususlar adlı makaleden ulaşabilirsiniz. 

Şeyma Kaplan | Hukuk Danışmanı | Avukat 

https://www.verisistem.com/tr/2020-bultenleri/2020-haziran
https://www.verisistem.com/tr/2020-bultenleri/2020-mart
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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 taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler verilerin 
şifrelenerek aktarılmasıdır.  

Organizasyonlar günlük işlerinin takibi ve erişim kolaylığı açısından çoğunlukla taşınabilir bellekler 
kullanabilmekte, yedeklerini DVD’lere kaydedebilmektedir. 

Organizasyonların dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı korunmanın yanında bu tür kullanımlarda 
içeriden oluşabilecek herhangi bir veri ihlaline karşı da hazırlıklı olması gerekmektedir. 

İçeride oluşabilecek veri ihlallerini önlemenin en önemli adımı organizasyona ait verilerin dışarıya 
sızdırılmasını önlemektir. 

Organizasyonlar bu kapsamda kişilerle aralarındaki sözleşmelere, gizlilik taahhütlerine, politika ve 
prosedürlere dayanarak aksiyon alınmasını pek önemsemese de verinin niteliğine göre gerekli 
olan en üst seviyede önlemin alınması organizasyonları olası ihlallerden koruyacaktır. 

Organizasyona ait bilgi varlıklarının korunması hususunda alınması gereken aksiyonlardan ilki 
kullanıcı bilgisayarlarının USB portlarının kısıtlanmasıdır. İlgili kısıtlama kötü niyetli kişiler 
tarafından verilerin elde edilmesini veya yayılmasını önlemek konusundaki temel tedbirlerdendir.  

Ayrıca organizasyonlar, iş süreçleri için kullanmakta oldukları taşınabilir bellek, CD, DVD vb. 
cihazlara aktardıkları verileri mutlaka şifrelemeli, ilgili cihazların güvenliğini sağlamalıdır. 

Özellikle özel nitelikli kişisel verilerin ilgili cihazlar aracılığıyla saklanması veya aktarılması hâlinde 
şifrelenmesi mutlak bir zorunluluktur. 

Sınırlı olmamakla birlikte Kurum tarafından sayılan ve alınması gerekli olan tedbirler listesinde de 
yer alan taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler verilerin şifrelenerek 
aktarılması hususu, herhangi bir veri ihlali hâlinde organizasyonların riski bertaraf etmek adına 
gerekli adımları attığının da bir kanıtı olacaktır. 

Sonuç olarak; kişisel verilerin bulunduğu alanların güvenliğinin sağlanması konusu kişisel verinin 
bulunduğu her alan için ayrı bir önem taşımakta, kullanılmakta olan tüm sistem ve cihazlarda 
gerekli veri koruma unsurlarının bulundurulması gerekmektedir. 

Teknik Tedbirler - Taşınabilir Bellek, CD, DVD Ortamında 
Aktarılan Özel Nitelikli Kişiler Verilerin Şifrelenerek 
Aktarılması 

Kübra Özkahraman | Kalite Güvence ve Eğitim Sorumlusu 
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EKİM BÜLTENİ 
SAYI:2020 - 10 

MEVZUAT ANALİZİ 

KVKK m.5 - Kişisel verilerin işlenme şartları  

… 

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin 
işlenmesi mümkündür:  
… 

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.  

***  

GDPR m.6 - İşleme faaliyetinin hukuka uygunluğu  

(1)İşleme faaliyeti, ancak aşağıdaki hususlardan en az biri geçerli olduğunda ve olduğu ölçüde, 
hukuka uygundur. 
… 

 f) özellikle ilgili kişinin çocuk olması hâlinde ilgili kişinin kişisel verilerin korunmasını gerektiren 
menfaatleri veya temel hakları ve özgürlüklerinin bir veri sorumlusu veya üçüncü bir kişi tarafından 
gözetilen meşru menfaatlere ağır basması haricinde, söz konusu meşru menfaatler için işleme 
faaliyetinin zorunlu olması.  

***  

KVKK ve GDPR’da ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri 
sorumlularının meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması, söz konusu veri işleme 
faaliyeti için hukuki bir sebeptir. Öte yandan gerek KVKK gerekse GDPR’da meşru menfaatin 
tanımına yer verilmemiş, bu kavram Veri Koruma Otoriteleri’nin kararları ve rehberleri ile açıklığa 
kavuşturulmuştur. Veri sorumluları herhangi bir veri işleme faaliyetiyle ilgili somut durumu 
değerlendirmeli ve meşru menfaatin hukuki sebep olarak uygunluğunu belirlemelidir. 

Meşru menfaat genel çerçevede, ilgili kişilerin makul beklentisi içerisinde kalan ve gizlilik üzerinde 
asgari etki yaratan veri işleme faaliyetleri için uygun bir hukuki sebep teşkil eder. Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu’nun 25/03/2019 tarihli ve 2019/78 sayılı kararı, Çalışma Grubu 29 görüşleri ile 
GDPR madde gerekçeleri ışığında meşru menfaat değerlendirmesine ilişkin hususlar aşağıda yer 
almaktadır: 

KVKK 5. Maddesi ve GDPR 6. Maddesi Kapsamında Meşru 
Menfaate Dayanılarak Veri İşleme 
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• Meşru menfaat değerlendirmesi 3 kısımdan oluşmaktadır:  

o Meşru menfaatin tespiti  

o Veri işlemenin belirlenen meşru menfaat için zorunluluğu  

o İlgili kişilerin hakları, özgürlükleri ve etkilenen menfaatleri ile söz konusu veri sorumlusunun 

meşru menfaati arasındaki denge  

• Bu üç kısım 3 aşamalı test olarak değerlendirilmektedir:  

o Amaç testi: Meşru bir menfaat söz konusu mu?  

o Gereklilik testi: İşleme söz konusu meşru amaç için zorunlu mu?  

o Denge testi: İlgili kişilerin menfaatleri meşru menfaate üstün geliyor mu?  

• Amaç testi için şu soruların cevaplanması gerekmektedir:  

o Veriler neden işlenmek isteniyor, gerçekleştirilmek istenen nedir?  

o Veri işlemeden kim faydalanacak? Ne şekilde faydalanacak?  

o İşlemenin daha geniş bir kamu yararı var mı?  

o Bu faydalar ne kadar önemli? Amaç gerçekleşmezse etkisi ne olur?  

o Verileri işleme etik dışı veya yasa dışı mı?  

• Gereklilik testi için şu sorular değerlendirilmelidir:  

o Veri işleme gerçekten söz konusu menfaati gerçekleştirmeye yardımcı oluyor mu?  

o Menfaati gerçekleştirmenin makul bir yolu var mı?  

o Aynı sonucu elde etmenin ilgili kişi menfaatlerine daha az müdahale eden bir yolu var mı?  

• Denge testi için şu sorular cevaplanmalıdır:  

o İlgili kişiler ile veri sorumlusunun ilişkisi nedir?  

o İşlenen verilerden özel nitelikli olan var mı?  

o İlgili kişiler verilerinin bu şekilde kullanılmasını bekler mi?  

o Söz konusu veri işlemeyi onlara açıklamak veri sorumlusunu rahatsız eder mi?  

o İlgili kişiler faaliyete itiraz veya müdahale etmek ister mi? Bireyler üzerindeki olası etkisi nedir?  

o Bireyler üzerinde ne kadar büyük bir etkisi olur?  

o Çocukların veya engellilerin verileri işlenecek mi? Bireylerden herhangi biri başka bir şekilde 

savunmasız mı? 

o Gizliliğe olan etkiyi en aza indirmek için herhangi bir önlem alınabilir mi?  

o Kişilere reddetme hakkı tanınabilecek mi?  

• Eğer söz konusu meşru menfaat veri işleme olmaksızın veya gizliliğe daha az etki edecek şekilde 

gerçekleştirilebiliyorsa artık meşru menfaate dayanılarak veri işleme hukuka uygun olmayacaktır.  

• Meşru menfaat mevcut belirli ve açık olmalıdır. Yalnızca ekonomik menfaat meşru menfaate 

temel teşkil etmez, meşru menfaat iş süreçlerini ya da işleyişi kolaylaştırma gibi şeffaf ve hesap 
verilebilir nitelikleri haiz olmalıdır.  

• Meşru menfaat değerlendirmesini içeren dokümantasyon hesap verilebilirliği kuvvetlendirmek 

için kayıtlarda tutulmalıdır. 

Rabia Dağcı | Hukuk Danışmanı | Avukat | CIPP/E 
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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

