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Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 21 Ocak 2018 Tarihli İlke Kararları  

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, (i) Banko, gişe, masa gibi hizmet alanlarında kişisel verilerin 

korunması ve (ii) Rehberlik hizmeti veren internet sitelerinde/uygulamalarda kişisel verilerin 

korunması konulu iki ilke kararı, 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

i. Banko, gişe, masa gibi hizmet alanlarında kişisel verilerin korunması 

 

Kurul, 2017/62 sayılı "Banko, gişe, masa gibi hizmet alanlarında kişisel verilerin korunması" konulu 

kararı ile, banko, gişe ve masa gibi vatandaşa hizmet sunulan alanlarda yaşanan kişisel veri güvenliği 

ihlallerinin önlenmesine yönelik düzenlemeler getirmiştir. 

Kararda, bankacılık ve sağlık sektörleri başta olmak üzere, birden fazla çalışan ile birlikte bitişik 

düzende hizmet veren posta ve kargo hizmetleri, turizm acenteleri, zincir mağazaların müşteri 

hizmetleri bölümleri, çeşitli abonelik işlemlerinin yapıldığı kuruluşlar; belediye, vergi ve nüfus ile 

ilgili işlemler gibi hizmetlerin verildiği kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının  kişisel verilerin 

korunması ile ilgili olarak banko, gişe, masa gibi bölümlerde yetkisiz kişilerin bulunmasını önleyecek 

ve aynı anda birbirlerine yakın konumda hizmet alanların birbirlerinin kişisel verilerini duymasını, 

görmesini, öğrenmesini veya ele geçirmesini engelleyecek teknik ve idari tedbirleri alınması 

öngörülmüştür. 

Bu karara uymayanlar hakkında Kanun’un 18. maddesi uyarınca 1.000.000 TL’ye kadar idari para 

cezası uygulanacağı da belirtilmiştir. 

ii. Rehberlik hizmeti veren internet sitelerinde/uygulamalarda kişisel verilerin korunması 

 

Kurul, 2017/61 sayılı "Rehberlik hizmeti veren internet sitelerinde/uygulamalarda kişisel verilerin 

korunması" konulu kararında, isimden telefon numarası veya numaradan isim sorgulaması şeklinde 

rehberlik hizmeti veren internet siteleri ve mobil uygulamaların hizmetlerini kişisel verilerin işlenmesi 

faaliyeti olarak nitelendirmiş ve kanuna aykırı bulmuştur. 

Kararda, kişisel verilerin belirtilen şekilde işlenebilmesi için öncelikle Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde 

sayılan kişisel veri işleme şartlarından birinin bulunması ve Kanun ile öngörülen diğer 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda; 

 kanunda ve ilgili mevzuatta dayanağı bulunmaksızın kişilerin iletişim bilgilerini paylaşan 

internet siteleri ve mobil uygulamaların gerçekleştirdiği veri işleme faaliyetinin derhal 

durdurulması gerektiği, 

 söz konusu faaliyetlerin durdurulmaması halinde bu sitelere ve uygulamalara erişimin 

engellenmesi için yetkili kurumlara başvuruda bulunulacağı, 

 bu karar uymayanlar için TCK çerçevesinde cezai yaptırımların uygulanabileceği ve 

 Kanun’un 18. maddesi uyarınca 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı  

 

hususunda kamuoyu bilgilendirilmiştir. 

 

Bilginize sunarız.  

Saygılarımızla,  
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Av. Ömrüncegül İçöz Koyuncuoğlu                  Stj. Av. Büşra Bayram 

o.koyuncuoglu@kkhukuk.com                  b.bayram@kkhukuk.com  

 

Koyuncuoğlu & Köksal Hukuk Bürosu 

 

* Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi 

mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer 

verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz 

sorumlu tutulamaz. 
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