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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMUNUN KİŞİSEL VERİLERİN 

ALENİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KAMUOYU DUYURUSU HAKKINDA 

BİLGİ NOTU 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) 16 Aralık 2020 tarihinde kişisel verilerin 

alenileştirilmesine ilişkin bir kamuoyu duyurusu1 yayınlamıştır.  

Duyuruda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartlarından 

biri olan kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinden hareketle 

“alenileştirme” kavramının tanımına ve kapsamına dikkat çekilmiştir. 

Kurum, kişisel verilerin aleniyet kazanmaları için, ilgili kişinin verisini alenileştirme iradesinin varlığına 

ek olarak ilgili kişinin kişisel verilerini hangi amaca yönelik olarak alenileştirdiğinin tespit edilmesi 

gerektiğini belirtmiş, ilgili kişinin alenileştirme amacını aşan veya farklı bir amaçla yapılan veri işleme 

faaliyetlerinin hukuka aykırılık teşkil edeceğini vurgulamıştır. 

Son olarak, duyuruda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) kişisel verilerin alenileştirilmesine 

ilişkin 07.11.2019 tarih ve 2019/331 sayılı kararı2 (“Karar”) kamuoyuna hatırlatılmıştır.  

Bilindiği üzere Karar, veri sorumlusu bir sigorta şirketi tarafından teklif araması yapılmadan önce 

gerçekleştirilen araştırma faaliyeti neticesinde bir internet sitesi üzerinden ulaşılan ilgili kişinin ad, 

soyad ve telefon numarası bilgilerinin halka açık olduğu ileri sürülerek, bu bilgiler üzerinden ilgili kişi 

ile açık rızasını almaksızın sigorta faaliyetleri için iletişim kurulmasına ilişkindir. 

Kurul, bahsi geçen Karar’da, sigorta şirketi tarafından şikayetçiye ait söz konusu bilgilerin internet 

sitesinde bulunma ve alenileştirilme amacına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle veri sorumlusu 

sigorta şirketi hakkında 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Sonuç olarak, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından 

alenileştirilmiş olması” veri işleme şartına dayanarak yapılacak olan veri işleme faaliyetlerinde, ilgili 

kişinin alenileştirme iradesinin ve alenileştirme amacının birlikte dikkate alınması ve her halükârda 

Kanun’un 4. maddesinde yer alan genel ilkelere uygun hareket edilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

* Bilginotumuzda 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. 

 
1 Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 16.12.2020 tarihli kamuoyu duyurusuna ulaşmak için: 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6843/-ALENILESTIRME-HAKKINDA-KAMUOYU-DUYURUSU 
2 Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 07.11.2019 tarihli ve 2019/331 sayılı kararına ulaşmak için: 

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6623/2019-331 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6843/-ALENILESTIRME-HAKKINDA-KAMUOYU-DUYURUSU
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6623/2019-331

