
 
 
 

KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 22/12/2020 TARİHLİ VE 2020/966 

SAYILI İLKE KARARI HAKKINDA  

BİLGİ NOTU 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) veri sorumluları tarafından kişilerin telefon numarası, 

e-posta adresi gibi iletişim kanallarına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) 

aykırı şekilde gönderilen üçüncü kişilere ait kişisel veriler hakkında verdiği 22/12/2020 tarihli ve 

2020/966 sayılı İlke Kararı (“Karar”) 15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanmıştır.    

Kurul’un, kendisine ulaşan şikayet ve ihbarlardan, e-ticaret, telekomünikasyon, ulaşım, turizm gibi 

sektörlerde faaliyet gösteren veri sorumluları tarafından; kişisel verileri içeren fatura, ekstre, 

rezervasyon belgesi gibi dokümanların sms ve/veya e-posta aracılığıyla gönderimini temin etmek 

amacıyla ilgili kişilerden beyan etmeleri istenilen telefon numaralarının ve/veya e-posta 

adreslerinin beyanında yanlışlık olabildiğini, yine, ilgili kişilerce üçüncü kişilere ait bilgilerin 

beyan edilmesi sebebiyle, ilgili kişilerin verilerini içeren söz konusu dokümanların üçüncü 

kişilere iletildiğini ve Kanun’un bu şekilde yaygın olarak ihlal edildiğini tespitle, bu hususları bir İlke 

Kararı’na bağlama gereği gördüğü anlaşılmaktadır. 

Kurul Karar’da, Kanun’un genel işleme ilkelerinin düzenlendiği 4. maddesinin 2 fıkrasının (b) bendi 

gereğince, kişisel verilerin “doğru ve gerektiğinde güncel” bir şekilde tutulmasının ilgili kişiye dair bir 

sonuç oluşturması ve doğurması durumunda veri sorumlularının kişisel verilerin doğruluğunun ve 

güncelliğinin sağlanması hususunda aktif özen yükümlülükleri olduğuna değinmiş, kişisel 

verilerin elde edildiği kaynağın belirli olması, veri sorumlusunca kaynağın doğruluğunun tespit 

edilmesi ve son olarak ilgili kişilerce beyan edilen iletişim bilgilerinin doğrulanması için makul 

önlemler ( telefon numarası ve/veya e-posta adresine doğrulama kodu/linki gönderilmesi gibi) 

alınması gerektiğini vurgulamıştır.  

Nihayetinde Kurul, veri sorumlularının, kişilerin telefon numarası ve e-posta gibi iletişim kanallarına 

Kanun’a aykırılık oluşturacak şekilde üçüncü kişilerin kişisel verilerini içeren ekstre, fatura gibi 

dokümanların gönderilmesini önlemek amacıyla, kendilerine bildirilen iletişim bilgilerinin 

doğruluğunu teyit edecek mekanizmalar oluşturarak hukuka uygun veri işleme ve veri güvenliğini 

sağlamaya yönelik idari ve teknik önlemleri almaları gerekliliği belirtilmiştir.  

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

* Bilgi notumuzda 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. 


