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KASIM BÜLTENİ 
SAYI:2020 - 11 

AYIN KARAR ÖZETLERİ VE HABERLER 

Kurum’a iletilen şikâyete göre, bir dernek, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişiye reklam içerikli 
kısa mesajlar iletmiş, ilgili kişi, derneğe başvurarak bilgi talebinde bulunmuş; ancak 30 günlük yasal 
süre içinde dernek kişiye herhangi bir yanıt vermemiştir. Bunun sonucunda ilgili kişi Kurum’a 
başvurarak gerçekleşen tüm usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması ve gerekli yaptırımların 
uygulanmasını talep etmiştir.  

Veri sorumlusu derneğin, Kurum’un talep ettiği bilgi talebine istinaden ilettiği cevabi yazıda;  

• İlgili kişinin başvurusunun kendilerine ulaştığı ancak idari bir sorun sebebiyle cevabın 
kendisine gönderilemediği;  

• İlgili kişinin başvurusu sonrasında, telefon numarasının derhal pasif/gönderim yapılamaz 
hâle getirildiği;  

• İlgili kişinin kısa mesaj gönderimleri için açık rızasının tespit edilemediği;  

• Dernek nezdinde kişinin cep telefonu numarası dışında bir kişisel verisinin işlenmediği ve 
bu bilginin, kuvvetle muhtemel bu telefon numarasından yapılan bir bağış sonucunda elde 
edilmiş olduğu;  

• Söz konusu kısa mesajın dernek tarafından ilgili kişiye gönderildiği belirtilmiştir.  

• Konuya ilişkin yapılan inceleme sonrasında Kurul,  

• Kanunun 5.maddesinde sayılan açık rıza dışındaki geçerli hukuka uygunluk hâllerinin 
bulunmadığı durumda, kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası ile işlenebileceği;  

• Hukuka uygunluk hâlleri bulunsa dahi, her hâl ve şartta Kanunun 4.maddesinde sayılan 
temel ilkelere uygun davranılması gerektiği; ancak somut olayda dernek tarafından ilgili 
kişinin, kişisel verisi niteliğindeki cep telefonu numarasının işlenme sebebinin tevsik 
edilemediği gibi bu hususa ilişkin netlik içeren herhangi bir açıklama da yapılmadığı;  

 

Açık Rızası Olmaksızın İlgili Kişiye SMS Gönderimi Yapan 
Dernek Hakkında Kurul Kararı  

Karar No: 2020/691 Karar Tarihi: 10.09.2020 

Konu Özeti: İlgili kişinin cep telefonu numarasının, açık rızası olmaksızın bir dernek tarafından 

reklam içerikli SMS gönderimi için işlenmesi hakkında Kurul Kararı  
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• Dernek tarafından yapılan “ilgili kişinin evvelce kısa mesaj bağışı yapmış olduğunun 
kuvvetle muhtemel olduğu” şeklindeki açıklamanın ise hukuki zemine oturan bir açıklama 
olmadığı gibi geçerli bir açıklama olarak da kabul edilemeyeceği;  

• Söz konusu kısa mesajın dernek tarafından ilgili kişiye açık rıza olmaksızın gönderildiğinin 
ikrar edildiği;  

• Şikâyete konu olayda derneğin bilgi edinme talebine yanıt vermemesi sebebinin idari bir 
sorun olarak belirtilmesinin açıklayıcı olmadığı ve başvuru karşısında hareketsiz kalmasının 
açıkça Kanuna aykırılık teşkil ettiği;  

• Başlangıçtan itibaren hukuka aykırı şekilde işlenen verilerin derhal silinmesi ve hukuka 
aykırılığın ortadan kaldırılması gerektiği,  

• Şikâyete konu olay bakımından telefon numarasının kara listeye alınmasının/pasif hâle 
getirilmesinin, hukuka aykırı olarak işlenen kişisel verinin silindiği anlamına gelmediği, 
hiçbir hukuki sebebe dayanmadan kişisel verilerin tutuluyor olmasının, hukuka aykırı 
durumun devam ettiğini gösterdiği, söz konusu hukuka aykırılığın devam etmemesi adına 
bahse konu telefon numarasının imha edilmesi gerektiği değerlendirmesi ile  

• Dernek hakkında idari para cezası uygulanmasına,  

• Derneğin, ilgili kişi başvurularına yasal süresi içinde yanıt verilmesine özen gösterilmesi 
konusunda talimatlandırılmasına,  

• Derneğin, ilgili kişinin hâlihazırda hukuka aykırı olarak elde edilmiş cep telefonu 
numarasının imha edilmesi hususunda talimatlandırılmasına karar vermiştir.  

UPİ Trans Dış Ticaret A.Ş. tarafından yapılan veri ihlali bildirimi ile 29.10.2020 tarihinde, saat 
10:00’da şirketin sunucularının siber saldırıya uğraması sonucunda şifrelendiği ve saldırının aynı 
gün tespit edildiği Kurum’a bildirilmiştir. İhlalden etkilenen kişisel verilerin, kimlik, iletişim, özlük, 
hukuki işlem, müşteri işlem, finans, pazarlama verileri ile görsel ve işitsel kayıtlar olduğu; ihlalden 
etkilenen özel nitelikli kişisel verilerin; felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar, sağlık bilgileri 
ile ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler olduğu; ihlalden çalışanlar, kullanıcılar, 
müşteriler ve potansiyel müşteriler ile henüz tespit edilemeyen kişilerin etkilendiği; ihlalden 
tahmini 50 kişinin etkilendiği; ancak kişi sayısının tam olarak tespit edilemediği ifade edilmiştir. 

Söz konusu ihlal, 06.11.2020 tarihinde Kurum’un internet sitesinde yayınlanmış ve konuyla ilgili 
inceleme devam etmektedir. 

UPİ Trans Dış Ticaret A.Ş. - Veri İhlali Bildirimi  
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Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Kale Holding A.Ş. ve grup şirketleri olan Bodur Gayrimenkul 
Geliştirme A.Ş., Kale Nakliyat Seyahat ve Turizm A.Ş., Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret 
A.Ş., Kalemaden Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kaleseramik Çanakkale 
Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. tarafından yapılan veri ihlali bildirimi ile; sunucu üzerindeki bazı 
veri tabanlarının şifrelenmesi şeklinde meydana gelen veri ihlalinin 04.11.2020 tarihinde 
gerçekleştiği; ihlalden etkilenen kişisel verilerin henüz tespit edilemediği; ihlalden etkilenen kişi 
ve kayıt sayısının henüz belirlenemediği, ihlalden etkilenen kişi gruplarının ise henüz bilinmediği, 
ihlal hakkında veri sorumluları tarafından incelemenin devam ettiği ifade edilmiştir.  

Söz konusu ihlal, 12.11.2020 tarihinde Kurum’un internet sitesinde yayınlanmış ve konuyla ilgili 
inceleme devam etmektedir. 

Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. tarafından yapılan veri ihlali bildirimi ile 7 Kasım 2020 tarihli hafta 
sonu vardiyası için şirkete gelen görevli çalışanın, rutin kontrolleri yapmak için sunucuya uzaktan 
bağlandığında sunucu masaüstünde bir mesaj bulduğu, bunun üzerine yapılan inceleme 
neticesinde, müşteri bilgilerinin bulunduğu şirket sunucularında bazı kötü amaçlı yazılımların 
bulunduğunun aynı gün tespit edildiği Kurum’a iletilmiştir.  

İhlalden, T.C. kimlik numarası, ad ve soyad, e-posta ve ev adresi, müşteri işlem detayları (kredi 
kartı bilgileri gibi), müşterinin satın aldığı hizmetler ve bu hizmetlere ilişkin işlemlere konu tarih-
saat bilgileri gibi bilgilerin etkilenmiş olabileceği; etkilenen kişilerin şirketten hizmet alan 
müşteriler olduğu; ihlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının henüz bilinmediği, ihlal hakkında 
incelemenin devam ettiği ifade edilmiştir.  

Söz konusu ihlal 12 Kasım 2020 tarihinde Kurum’un internet sitesinde yayınlanmış ve konuyla ilgili 
incelemenin devam ettiği belirtilmiştir.  

Kale Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri - Veri İhlali Bildirimi 

Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. - Veri İhlali Bildirimi 



 

 
5 

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

KASIM BÜLTENİ 
SAYI:2020-11 

7 
 

ask@cottgroup.com 30 Kasım 2020 

 
  

Müşterilerin, telefon ve internet hizmetlerinin tanıtılması için Vodafone veya şirketin satış ağı 
tarafından yapılan istenmeyen telefon aramalarına karşı oluşturdukları yüzlerce şikâyet ve 
uyarının ardından İtalyan Otorite’nin, Vodafone’a bir yargı süreci başlattığı belirtilmiştir.  

Soruşturmada tespit edilen en ilginç bulgunun pazarlama çağrılarını yapmak için sahte telefon 
numaralarının veya ROC'ye (Ulusal İletişim Operatörleri Sicili) kayıtlı olmayan numaraların 
kullanılmasıdır. Harici sağlayıcılardan satın alınan iletişim listelerinin işlenmesiyle ilgili olarak ek 
ihlaller ortaya çıkabileceğini ileten Otorite, Vodafone’u telefonla pazarlama amacıyla işlemenin 
izin gerekliliklerine uygun olduğunu gösterecek sistemler kurgulaması konusunda talimatlandırmış  

GDPR’ın 65. maddesi ülkelerin veri koruma kurumları arasında bir uyuşmazlık çıktığında EDPB 
tarafından bağlayıcı karar verilerek uyuşmazlığın çözümüne ilişkin olup ilk kez uygulanmıştır.  

Ocak 2019’da Twitter International Şirketi, İrlanda Veri Koruma Kurumu’na ihlal bildiriminde 
bulunmuştur. Bunun üzerine, yetkili veri koruma kurumu olarak İrlanda Veri Koruma Kurumu, 
Twitter International Şirketi ile ilgili taslak kararını vermiş ve bu kararı ilgili veri koruma 
kurumlarına iletmiştir.  

Bunun üzerine ilgili veri koruma kurumları Twitter International Şirketi’nin veri sorumlusu olarak 
değerlendirilmesine ve belirlenen ceza miktarına ilişkin gerekçeli itirazlarını İrlanda Kurum’una 
iletilmiştir. Gerekçeli itirazlar, yetkili veri koruma kurumu olarak İrlanda Kurumu tarafından kabul 
edilmemiştir. Bunun üzerine uyuşmazlık çözümü yolu işletilerek EDPB’ye başvurulmuştur.  

Değerlendirmesi sonrasında EDPB bağlayıcı kararını vermiş ve İrlanda Kurumu’na bildirmiştir. 
Bunun üzerine İrlanda Kurumu kararın kendisine tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde EDPB kararını 
gözeterek nihai kararını verecek ve veri sorumlusuna bildirecektir. Kararın veri sorumlusuna 
bildirimi akabinde EDPB sitesinde bu kararın yayınlanması beklenmektedir. 

EDPB GDPR’ın 65. Maddesi Kapsamında Üye Ülkelerin Veri 
Koruma Kurumları Arasındaki Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin 
İlk Kararını Verdi 

İtalya Veri Koruma Otoritesi Vodafone’a Ceza Verdi 
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Davacının fatura süreci ile ilgili yaşanan bir yanlışlık sebebiyle Veri Sorumlusu ile iletişime 
geçtiğinin, Veri Sorumlusunun ise işleme faaliyetinin bankaya ait olduğunu ilettiğinin belirtildiği 
olayda, davacının verilerinin hukuka aykırı bir şekilde işlendiği İspanya Veri Koruma Otoritesi 
tarafından tespit edilmiş, GDPR’ın 6/1 sayılı maddesinin ihlal edilmesi sebebiyle Telefónica’ya 
75.000 EUR para cezası verilmiştir. 

Østfold HF Hastanesi’nde 2013-2019 döneminde saklanan raporların, güvenli alan dışında 
tutulması nedeni ile veri ihlali incelemesi başladığını ileten Otorite, ekstrelerin depolandığı 
klasörlere de erişim kontrolünün yapılmadığını, hastanede kişisel bilgilere erişimin 118 çalışana 
sunulduğu ve çoğunun bu erişime resmî ve haklı bir ihtiyaç duymadığını tespit etmiştir. Rapor 
özetlerine olan ihtiyacın sona ermesinden sonra dahi saklandığını tespit eden Otorite, hastaneye 
750.000 NOK para cezası vermiştir.  

İspanya Veri Koruma Otoritesi Telefónica Móviles España’ya 
Ceza Verdi 

Norveç Veri Koruma Otoritesi Østfold HF Hastanesi’ne Para 
Cezası Verdi 

ve bu tür verilerin kullanıcıların ücretsiz, özel ve bilgilendirilmiş veri ifşası onayı alınmadan üçüncü 
şahıslardan elde edildiği durumlarda, verilerin pazarlama veya ticari amaçlarla işlemesini 
yasaklamıştır. Ayrıca, Vodafone’a 12.250.000 EUR’nun üzerinde para cezası vermiştir. 
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MEVZUAT ANALİZİ 
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KVKK m. 4 - Genel İlkeler  

… 
(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:  

… 
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.  

… 
*** 

GDPR m. 5 - Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler  

1. Kişisel veriler:  

… 
(b) belirtilen, açık ve meşru amaçlara yönelik olarak toplanır ve bu amaçlara uygun olmayan bir 
şekilde işlenmez; … (‘amacın sınırlandırılması’)  

… 
*** 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin kuralların temelinde belirlenmiş ilkeler vardır. Bu ilkeler, kişisel 
verilerin korunmasında tüm kuralları çevreleyen, kuralların muhataplarının her bir faaliyetine etki 
eden çatıyı oluşturur. İlkelere uygun hareket etmek genel bir yükümlülük olup, ihlali ilgili kurallara 
ilişkin cezalara muhatap kılar. Amaç sınırlaması da KVKK’nın 4. maddesi ile GDPR’ın 5. maddesinde 
yer alan bu ilkelerden biridir.  

Amaç sınırlaması ilkesine göre veri sorumlularının yalnızca belirli, meşru ve açık olan amaçlarla veri 
işlemeleri gerekmektedir. Veri sorumluları veri işleme faaliyetleriyle ilgili açık olmalı, veriler 
üzerindeki işlemleri ilgili kişi beklentileri doğrultusunda olmalıdır. Bu yönde ise veri sorumluları 
gerek iç kayıtlarında gerekse ilgili kişi bilgilendirmelerinde veri işlemeye yönelik amaçlarını açıkça 
belirtmelidir.  

Amaçla sınırlama ilkesi dürüstlük kuralına uygunluk, hukuka uygunluk, hesap verilebilirlik ve 
şeffaflık ilkeleri ile son derece bağlantılıdır. Verilerin hangi amaçlarla işlendiğinin belirli ve açık 
olması, bahsedilen bu diğer ilkelerin de şartlarının oluşmasını sağlar, öte yandan amaçla sınırlı 
kullanmama bahsedilen ilkelere uyumsuzluk meydana getirir. 

KVKK 4. Maddesi ile GDPR 5. Maddesi Çerçevesinde Amaçla 
Sınırlı Kullanım İlkesi 
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Buna göre veri sorumluları:  

• İlgili kişisel verileri neden ve ne için topladığı konusunda açık olmalı,  

• Amaçların açıkça belirtildiği gerekli dokümantasyonları hazırlamalı ve kayıtlarında 
bulundurmalı,  

• Amaçlara ilişkin ilgili kişilere karşı şeffaf olmalı,  

• Verilerin elde edildiği amaçtan farklı bir amacın ortaya çıkması halinde bu ikinci amacın 
hukuka uygun olduğundan emin olmalıdır.  

Elde edilen amacın zaman içerisinde farklılaşması mümkündür. Örneğin, ilgili kişiden verinin 
toplandığı ve kullanıldığı ilk amaç sonlanabilir ve yeni amaç ortaya çıkabilir. Bu durumda yeni 
amacın ilk amaç ile uyumlu olması durumunda yeni bir hukuki sebep değerlendirmesi yapılması 
gerekmez ve ilk amacın hukuki gerekçelendirmesi yeni amaç için de geçerliliğini korur. Öte yandan 
ilave amaç ilk amaç ile uyumlu değilse bu durumda yeni amaç için tekrar KVKK veya GDPR’a yönelik 
uygunluk değerlendirmesi yapılmalı, bu yönde örneğin hukuki sebep yeniden belirlenmelidir. 
Ancak her durumda ilave amaçlar için ilgili kişiyi bilgilendirme yükümlülüğünün devam ettiği 
unutulmamalıdır.  

Amaçlar arasında uygunluk değerlendirmesi somut olay özelinde yapılmalıdır. Bunun yanında 
aşağıdaki hususlar yön göstericidir:  

• İlk amaç ile yeni amaç arasındaki bağlantı,  

• Kişisel verilerin başlangıçta toplandığı bağlam, özellikle ilgili kişiler ile veri sorumlusu 
arasındaki ilişki ve ilgili kişilerin makul beklentileri,  

• Kişisel verilerin mahiyeti, bilhassa özel nitelikli olup olmayışları,  

• Yeni amaçla veri işlemenin ilgili kişiler için yaratacağı ve yaratması muhtemel olan 
sonuçları,  

• Şifreleme gibi uygun ve gerekli olan tedbirlerin varlığı.  

Genel kural olarak eğer yeni amaç önceki amaçtan farklı ise veya ilgili kişilerin beklentilerinin 
dışında kalıyor ise veya ilgili kişiler üzerinde haksız bir etki yaratacak ise asıl amaç ile uyumsuz olma 
ihtimali yüksektir. 

Rabia Dağcı | Hukuk Danışmanı | Avukat | CIPP/E 
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Hazırlayanlar 
 

 

Ece Melis Erkoçak 

 

Hazal Özçelik 

 

Kerem Akdağ 

 

Kübra Özkahraman 

 

Livanur Sever 

 

Onur İzli 

 

Rabia Dağcı 

 

Şeyma Kaplan 

 

Şule Özcan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edebilirsiniz… 

 

Bilgilendirme Metni! 
 
Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. 
Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup®, 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

