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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 17 ARALIK 2021 TARİHİNDE 

YAYINLANAN KARARLARI HAKKINDA ÖZET BİLGİLENDİRME 

 

1. İlgili kişinin kişisel verilerinin bilgisi dışında veri sorumlusu banka nezdinde 

sorgulanmasına ilişkin 12/01/2021 tarihli ve 2021/32 sayılı Karar özeti
1
 

 İlgili kişinin vekilinden alınan şikâyette, ilgili kişinin şikâyet edilen veri sorumlusu Banka 

bünyesinde müdür yardımcısı pozisyonunda çalışmakta olan eşi ile boşanma davasının mevcut olduğu, bu 

süreçte şikâyet edilen banka aracılığıyla müvekkiline ait kişisel veri niteliğinde bilgilerin sorgulandığı ve 

bu bilgilerin boşanma davası dosyasına sunulduğu ifade edilmiştir. 

 Veri sorumlusu Banka tarafından ilgili kişinin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlendiği ve 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 12. maddesi kapsamında kişisel verilerin 

muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik 

ve idari tedbirin alındığı ve şikâyet konusuna dair Bankanın objektif olarak alabileceği bir güvenlik 

önleminin bulunmadığı belirtilmiştir.  

 Konuya ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”); 

somut olayda ilgili kişiye ait kişisel verilerin veri sorumlusu bünyesinde çalışan diğer eş tarafından 

sorgulandığı ve bu bilgilerin boşanma davası dosyasına sunulduğu iddiasının Banka bünyesinde yapılan 

inceleme sonucunda veri sorumlusu Banka tarafından da kabul edildiği ve bu kapsamda, Bankanın İnsan 

Kaynakları Uygulama Esas ve Usulleri’nin “Bankaya veya Bankanın müşterilerine ait sırları açığa 

vurmak, personele ait gizli belge ve bilgileri ilgisi olmayan kişilere vermek” düzenlemesine temas etmesi 

nedeniyle veri sorumlusu tarafından Banka çalışanı diğer eşin bir mektupla dikkatinin çekilmesine karar 

verildiği tespit edilmiştir. 

 Yapılan değerlendirmelerden hareketle; i) ilgili kişinin kişisel verisi niteliğindeki kimlik, müşteri 

işlem ve finansal bilgilerinin (geçmiş yıllara ilişkin karşılıksız çek ve tedbir kararı bilgileri) Banka 

bünyesinde çalışan diğer eş tarafından sorgulanıp mahkemeye sunulması nedeniyle söz konusu kişisel 

verilere kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından erişim sağlandığı, Kurul’un 31.05.2018 tarih ve 

2018/63 sayılı İlke Kararı kapsamında bu hususun Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 

veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığının bir göstergesi 

olduğu dikkate alındığında, veri sorumlusu Banka hakkında idari yaptırım uygulanmasına, ii) veri 

sorumlusunun kişisel verilerin güvenliğini tesis etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri aldığı 

hususunda tevsik edici belgeleri Kurum’a (“Kişisel Verileri Koruma Kurumu”) iletmesi hususunda 

talimatlandırılmasına, iii) kişisel verilere kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından erişim 

sağlanması halinde Kanun’un 12. maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen hüküm gereği bu durumun en 
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kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirilmesi gerektiği, bu sürenin ise 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı 

Kurul Kararı 72 saat olarak yorumlanması hususunda veri sorumlusuna hatırlatmada bulunulmasına ve iv) 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) “Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” 

başlıklı 136. maddesinde yer alan suçların işlenmiş olabileceği dikkate alınarak, işbu madde çerçevesinde 

ilgili kişinin kişisel verilerini sorgulayıp mahkemeye sunan veri sorumlusu bünyesinde çalışan şahıs 

hakkında gerekli hukuki işlemlerin tesisi için konunun Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilebileceği 

yönünde ilgili kişinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir. 

2. Telekomünikasyon hizmetleri sunan bir veri sorumlusunun ürün satışı esnasında 

müşterilerinin pasaport fotoğraflarını çekerek depolamasına ilişkin 03/02/2021 tarihli ve 

2021/78 sayılı Karar özeti
2
 

 Kurum’a iletilen bir ihbarda; veri sorumlusu tarafından İstanbul Havalimanı şubesinde dış hatlara 

gelen yolculara kontörlü hat satışı gerçekleştirilirken müşteri pasaport fotoğraflarının çekilerek 

çalışanlardan oluşturulan bir WhatsApp grubunda depolandığı ve üçüncü kişilerle paylaşıldığı ifade 

edilmiştir.  

 Veri sorumlusu Kurul’a ilettiği savunmada özetle; çalışan bilgisayarları dahil olmak üzere iş 

yerinin prosedür gereği 24 saat kamera ile izlendiği, şahsi telefonların mağaza içerisinde kullanımının 

yasak olduğu, hat açmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri kapsamında yeni 

müşterilere ait pasaport ve kimliklerin taratılarak sisteme yüklendiği ve şirket çalışanlarının bu bilgilere 

tekrar ulaşmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir. 

 Konuya ilişkin yapılan değerlendirmelerden hareketle Kurul, i) söz konusu ihbar kapsamında 

pasaport bilgilerinin bir grupta paylaşıldığının anlaşılması nedeni ile, veri sorumlusunun Kanun’un 12. 

maddesinin birinci fıkrası kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı ve aynı maddenin 

üçüncü fıkrası kapsamında gerekli denetimleri yapmadığı gerekçesiyle ve ii) veri sorumlusunun daha 

önce bir çalışanın müşteri verilerini sisteme doğru işlememesinden doğan cezalarının bulunduğu ve bir 

çalışanın Kanun’a aykırı davranışlarının tespit edildiğinin anlaşıldığına yönelik ifadeler nedeni ile veri 

sorumlusu bünyesinde bir veri ihlali yaşandığı anlaşılmış olup, söz konusu ihlal kapsamında Kurul’a 

yapılmış bir bildirim olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, veri sorumlusu tarafından Kanun’un 

12. maddesinin beşinci fıkrasına uygun hareket edilmemiş olması gerekçesiyle Kanun’un 18. 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında veri sorumlusu hakkında idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. Bunun yanı sıra, TCK’nın 136. maddesinde düzenlenen “Kişisel verileri, 

hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır.” hükmü gereğince ihbara konu aykırılıkların sorumluları hakkında TCK 

kapsamında ihbaren Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına karar verilmiştir. 
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3. Veri sorumlusu banka tarafından ilgili kişinin verilerinin yakınları ile paylaşılmasına 

ilişkin 03/02/2021 tarihli ve 2021/79 sayılı Karar özeti
3
 

 Kurum’a intikal eden şikâyete göre, veri sorumlusu Bankanın kredi kartını kullanmakta olan ilgili 

kişinin kredi kartı borcuna ilişkin ablası ve babasına ait telefon numaraları veri sorumlusu tarafından 

aranmıştır. İlgili kişi, veri sorumlusu ile yaptığı görüşme sonucunda veri sorumlusu bünyesinde kayıtlı 

olan cep telefonu dışındaki diğer numaralardan aranmaması için gerekli sistemsel güncellemelerin 

tamamlandığının ifade edildiğini belirterek veri sorumlusu hakkında gereğinin yapılması talep etmiştir. 

 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73. maddesinde; müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin 

müşteriden gelen talep ya da talimat olmaksızın yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere 

aktarılamayacağı, bu bilgilerin sadece belirtilen amaçlarla sınırlı olmak ve ölçülülük ilkesine uygun 

olarak bu amaçların gerektirdiği kadar veriyi içermek kaydıyla paylaşılabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, 

Bankacılık Kanununun Ek 1. maddesinde; Risk Merkezi nezdinde bulunan sır niteliğindeki bilgileri 

kanunen yetkili kılınan mercilerden başka açıklayanlar, hukuka aykırı olarak kendisi ya da başkası 

yararına kullananlar, yayanlar, verenler, aktaranlar veya ele geçirenler hakkında cezai yaptırım 

uygulanacağı düzenlenmiştir.  

Veri sorumlusu nezdindeki müşteri temsilcisi tarafından Bankanın Genel Müdürlüğünden kişinin 

kredi kartı borcuna ilişkin ablası ve babasına ait telefon numaralarının birkaç kez arandığı ve bu 

aramalarda ilgili kişinin taraflarına dönüş yapması gerektiği bahsedilmiştir. Kurul’a göre, ilgili kişinin 

ablası ve babasının Risk Merkezi’nden temin edilen telefon numarası üzerinden aranması suretiyle Banka 

ile ilişkisinin yakınları ile paylaşılması Kanun’un 5. maddesindeki kişisel veri işleme şartlarından 

hiçbirine dayanmamaktadır.  

Buna göre, ilgili kişiye ait kişisel verilerin Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme 

şartlarından herhangi birine dayanmadan, hukuka aykırı olarak işleyen veri sorumlusunun Kanun’un 12. 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini 

önleme yükümlülüğünü yerine getirmediği kanaatine varıldığından, veri sorumlusu hakkında Kanun’un 

18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.  

4. İlgili kişinin Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki başvurusuna veri sorumlusu 

tarafından verilen cevabın yeterli bulunmamasına ilişkin 03/02/2021 tarihli ve 2021/85 

sayılı Karar özeti
4
 

Kurum’a intikal eden şikâyette, veri sorumlusunun internet sitesi üzerinden ürün siparişi verme 

ve e-bültenine kayıt olma işlemleri sırasında kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bir aydınlatma 

yapılmadığı ifade edilerek, veri sorumlusunun belirli ve açık olmayan yetersiz bilgilendirmesi karşısında 

gerekli işlemlerin tesis edilmesi talep edilmiştir.  
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Somut olay nezdinde, veri sorumlusunun internet sitesinde “Kişisel Verilerin Korunması 

hakkındaki açık rıza metnini okudum, onaylıyorum” butonu aktif edilmeden siteye üye olunamadığı ve 

Aydınlatma Metni niteliğine sahip olmayan bu metnin kendi içerisinde Gizlilik Politikası metnine bir 

bağlantı içermediği görülmüştür. Kaldı ki, sitede üye olunmadan devam edildiğinde ise herhangi bir 

buton/pop-up yardımıyla aydınlatmaya rastlanmadığı görülmüştür. Bu kapsamda, veri sorumlusunun ilgili 

kişilerin aydınlatıldığı ispatında yetersiz kaldığı, ilgili kişilerin bahse konu metni okuyup okumadığının 

belirsiz olduğu saptanmıştır.  

Kurul’a göre, veri sorumlusu tarafından hazırlanan Aydınlatma Metni; işlenecek kişisel veri 

bazında bir bilgilendirme olmalı, kişisel verilerin işlenmesinden önce yapılmalı ve Kurum tarafından 

yayınlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Hakkında Kamuoyu Duyurusu” 

kapsamında “Gizlilik Politikası” ve “Veri İşleme Politikası” gibi metinler Aydınlatma Metni olarak 

kullanılmamalıdır. Ayrıca, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Tebliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca Aydınlatma Metninin 

belirli ve açık olması, (ğ) bendi uyarınca bildirimin anlaşılır, açık ve sade bir dil kullanılarak 

gerçekleştirilmesi, (h) bendi uyarınca ilgili kişileri yanıltıcı ve yanlış bilgilere yer verilmemesi 

gerekmektedir. Kurul, söz konusu yükümlülüklere veri sorumlusunun aykırı hareket ettiği 

değerlendirmesinde bulunmuştur.  

Sonuç olarak, veri sorumlusunun ilgili kişilerin internet sitesi üzerinden sipariş verilmesi veya 

üye olunması gibi işlemler esnasında ve sonrasında gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetine ilişkin bir 

aydınlatma yapmadığı ve ilgili kişilerin bilgi alabilmek için düzenlenen politika metninin tüm siteyi 

kapsayan bir politika olduğu, bu durumun ise Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde 

Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (g), (ğ) ve (j) bentlerine 

aykırılık teşkil ettiği kanaatine varılmıştır. Dolayısıyla, Kanun’un 15. maddesinin beşinci fıkrası 

kapsamında veri sorumlusunun, söz konusu hukuka aykırılıkların giderilmesi ve sonucundan Kurul’a 

bilgi vermesi hususlarında talimatlandırılmasına karar verilmiştir.  

5. İşten çıkarma sürecinde veri sorumlusu işveren tarafından ilgili kişinin kişisel verilerinin 

hukuka aykırı olarak işlenmesine ilişkin 09/03/2021 tarihli ve 2021/205 sayılı Karar özeti
5
 

Kurum’a intikal eden şikâyete göre, veri sorumlusu tarafından iş sözleşmesi feshedilen ilgili 

kişinin işten çıkma sürecinde şahsi ve ailevi eşyalarına el konulduğu, şahsına ait kişisel harici hard diskin 

ve şirket bilgisayarının izinsiz ve habersiz alındığı, bilgisayar ve e-postalarına bakıldığı, e-posta 

erişiminin engellendiği, odasında arama yapıldığı, özel bilgi ve belge fotoğraflarının ekrana yansıtılmak 

suretiyle odasında bulunan kişilerce izlendiği iddia edilmiştir.  

Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, veri sorumlusunun ilgili kişiye ait kişisel verileri 

Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine 
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getirebilmesi için zorunlu olması” ve (e) bendinde yer alan “bir hakkın tesisi, kullanılması veya 

korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki amaçları kapsamında işlediği tespit edilmiştir.  Öte 

yandan ilgili kişinin e-posta adresinin kapatılması, kullanımına tahsis edilmiş ve sadece iş ile ilgili 

hususları içerdiği varsayılan bilgisayarının geri alınması gibi eylemlerin ise hayatın olağan akışı gereği 

olduğu gerekçesiyle Kanun’a aykırılık teşkil etmediği belirtilmiştir. Kaldı ki, veri sorumlusu tarafından 

geri alınan dizüstü bilgisayarın içindeki verilerin geri döndürülemeyecek şekilde formatlanmak suretiyle 

silindiği ifade edilmiştir.  

Kurul, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 05/02/2007 tarihli E. 2006/30107, K. 2007/2011 sayılı 

kararı kapsamında ilgili kişinin, iş kullanımına tahsis edilmiş bilgisayar ve e-posta adreslerini mesai 

saatlerinde kişisel ihtiyaçları için kullanarak iş görme edimini gereği gibi yerine getirmediğini ve bu 

davranışının işyeri iç düzenlemesine aykırı olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur.  

Netice itibarıyla, ilgili kişinin kullanımına tahsis edilen şirket bilgisayarının formatlanması ve 

şirket e-postasının kapatılması suretiyle hesabına erişiminin engellenmesinin Kanun’a aykırılık teşkil 

etmediği ve ilgili kişiye ait bilgi ve belge fotoğraflarının ekrana yansıtılmak suretiyle odasında bulunan 

kişilerce izlendiği iddialarına ilgili dosya kapsamında tevsik edici bir bilgi veya belge verilmediğinden 

yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.  

6. Bir eğitim kurumu tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir veri 

işleme şartına dayanmaksızın işlenmesi ve ilgili numaraya reklam içerikli SMS 

gönderilmesine ilişkin 11/03/2021 tarihli ve 2021/227 sayılı Karar özeti
6
 

Kurum’a iletilen şikâyet dilekçesinden özetle ilgili kişinin, şahsına ait cep telefonuna açık rızası 

olmaksızın bir eğitim kurumu tarafından reklam/bildirim amaçlı SMS gönderilmesi üzerine veri 

sorumlusuna yaptığı başvuruya yasal süre içerisinde yanıt alamadığı gerekçesiyle veri sorumlusu eğitim 

kurumu hakkında gerekli işlemlerin tesis edilmesi talep edilmiştir.  

Veri sorumlusu tarafından anket yapan firmalardan belirli aralıklarla sosyal medya ve SMS onayı 

veren kişilerin bilgilerinin alındığı iddiasına karşı; söz konusu sosyal medya şirketi tarafından yapılan 

ankette açık rıza unsurlarının bulunmadığı ve ilgili işlemle sınırlı olmayan genel nitelikte açık rıza 

(“battaniye rıza”) verildiği görüldüğünden, ankete verilen cevabın açık rıza kapsamında 

değerlendirilemeyeceği hususu Kurul tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıca, ticari elektronik iletilere 

ilişkin alınacak onayın şekline dair esas ve usullerin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliği’nde düzenlendiği 

vurgulanmıştır.  

Kurul, veri sorumlusunun ticari elektronik ileti göndermesi suretiyle ilgili kişinin kişisel verisi 

olan telefon numarasını işlemesinin Kanun’un 5. maddesinde sayılan şartlardan birine dayanmadığını 

dikkate alarak; i) Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kişisel verilerin 

hukuka aykırı olarak işlenmesi önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik 
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gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almadığı kanaatine varılan veri sorumlusu hakkında 

Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmasına, ii) 

hukuka aykırı işlendiği tespit edilen kişisel verilerin yok edilmesi hususunda veri sorumlusu eğitim 

kurumunun talimatlandırılmasına ve iii) anket firmasının veri sorumlusu olabileceğinden hareketle söz 

konusu şirket hakkında Kanun’un 15. maddesinin birinci fıkrası kapsamında re’sen inceleme 

başlatılmasına karar vermiştir. 

 

7. Hukuk Bürosu tarafından ilgili kişinin kişisel verilerinin muhatabı ve tarafı olmadığı icra 

takibi ile ilgili işlemlerde hukuka aykırı olarak işlenmesi ve icra dosyasına ilişkin ilgili 

kişinin telefon numaralarına mesajlar gönderilmesine ilişkin 11/03/2021 tarihli ve 2021/228 

sayılı Karar özeti
7
 

Kuruma intikal eden şikayette, özetle ilgili kişinin şahsına ait telefon numaralarına muhatabı ve 

tarafı olmadığı icra dosyası ile ilgili (alacaklı telekomünikasyon şirketi adına hareket eden) hukuk bürosu 

tarafından mesajlar gönderildiği, söz konusu mesajlarla ilgili herhangi bir muhataplık sıfatının, mesajda 

bahsi geçen icra dosyasında ise alacaklı ya da borçluluk sıfatının bulunmadığı belirtilmiştir. 

Somut olayda, Kuruma iletilen yasal takip otomasyon sistemlerine ilişkin ekran görüntülerinde 

yalnızca borçlu olan tüzel kişinin bilgisinin yer aldığı, herhangi bir iletişim bilgisinin yer almadığı 

görüldüğünden alacaklı telekomünikasyon şirketinin şikâyete konu olayda veri sorumlusu sıfatını haiz 

olmadığı, bu doğrultuda veri sorumlusunun, vekil sıfatıyla taraflarına devredilen icra dosyası 

kapsamındaki veri işleme süreçlerinde serbestçe karar verme yetkisine sahip olan ve ilgili kişinin 

şikâyetine konu kişisel verilerinin işleme amaç ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 

kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan hukuk bürosu adına hareket eden ilgili avukat olduğu 

tespit edilmiştir.  

Bu kapsamda, avukatların müvekkilleri adına Avukatlık Kanunu’ndan kaynaklanan 

yükümlülükleri ve yürütmekte olduğu icra işlemleri bakımından İcra İflas Kanunu ve ikincil mevzuat 

düzenlemelerinden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kişisel verilerin 

Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde açık rıza alınmaksızın işlenebileceği ifade edilmiştir. 

Ayrıca Kurul, ilgili kişinin hissesini devrettiği ve Şirket ortaklığının son bulduğunu, borçlu Şirket 

ortaklığının son bulduğu bilgisinin Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiğini ve böylece veri sorumlusu 

avukatın bu bilgiye ulaşabileceğini değerlendirmiştir. Öte yandan, ilgili kişinin borçlu Şirket ortaklığının 

son bulduğu bilgisi 31.03.2015 tarihinde ilan edilmiş olup borçlu Şirketin icra takibine ilişkin mesajların 

ilgili kişiye 2019 tarihinde gönderilmiştir.  

Sonuç olarak, veri sorumlusu avukat tarafından hâlihazırda herhangi bir ilgisinin bulunmadığı 

borçlu şirketin icra takibine ilişkin mesajlar gönderilmesi suretiyle ilgili kişinin kişisel verisi olan telefon 

numaralarının işlenmesinin Kanun’un 5. maddesinde sayılan işleme şartlarından herhangi birine 
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dayanmadığını dikkate alındığında;  i) Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 

kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin 

etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 

veri sorumlusu avukat hakkında Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para 

cezası uygulanmasına, ii) ilgili kişilerin başvurularına Kanun ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde cevap verilmesi kapsamında gerekli dikkat ve özenin 

gösterilmesi hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar vermiştir. 

 

8. İlgili kişinin kişisel verisinin kamu kurumu personeli olarak görev yapan eski eşi tarafından 

sorgulanarak elde edilmesi ve adli makamlar ile paylaşılmasına ilişkin 11/03/2021 tarihli ve 

2021/230 sayılı Karar özeti
8
 

İlgili kişi, şikâyet dilekçesinde boşanma sürecinde olduğu ve kamu kurumu personeli olarak 

görev yapan eşinin, görevi kötüye kullanmak suretiyle kendisine erişim yetkisi verilen bir sistem 

üzerinden maaş bilgilerini sorguladığını ve bu bilgileri talep edilmemesine rağmen mahkeme ile 

paylaştığını belirterek Kanun kapsamında gereğinin yapılması talep edilmiştir.  

Kurul, yapmış olduğu incelemede veri sorumlusu kamu kurumunun ilgili kişisel verileri 

işlemesinin Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında hukuki yükümlülüğün yerine 

getirilmesi için zorunlu olduğunu tespit etmiş ve alınan bilgilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin 

hükümlere uyarak tanımlanmış hizmetler ve yasal zorunluluklar harici bir amaçla kullanılamayacağını 

belirtmiştir. Bu noktada, ilgili kişinin kişisel verilerinin, kendisi tarafından talep edilmeksizin veya rıza 

gösterilmeksizin kurum nezdinde görev yapan eski eşi tarafından kurumun yetki verdiği portal üzerinden 

sorgulanması ve işlenmesi, Kurul tarafından Kanun’un 5. maddesinde yer alan işleme şartlarından birine 

dayanmaması nedeniyle hukuka aykırı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, Kanun’un 4. maddesinin ikinci 

fıkrasının (ç) bendinde yer alan kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak 

işlenmesi ilkesine aykırı bir veri işleme faaliyetinin gerçekleştiği tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak; i) söz konusu faaliyetinin Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teşkil 

ettiği değerlendirildiğinden Kanun’un 18. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca veri sorumlusu bünyesinde 

görev yapan söz konusu personel hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılması ve ii) kişisel 

verilere erişim yetkisi bulunan personelin söz konusu verilere amacı dışında erişmesinin önlenmesi 

hususunda 31/05/2018 tarih ve 2018/63 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu İlke Kararı da dikkate 

alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve yapılacak işlemlerin sonucundan Kurul’a bilgi verilmesi 

hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir.   

 

 

                                                      
8
 Erişim için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7119/2021-230  

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7119/2021-230


KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 
 

8 

 

9. Ölenin sigorta poliçesine yasal mirasçısının erişim talebinin sigorta şirketi tarafından 

reddedilmesine ilişkin 18/03/2021 tarihli ve 2021/241 sayılı Karar özeti
9
 

Kurum’a intikal eden dilekçede, şikâyetçinin eşinin iş kazasından kaynaklı ölümüne istinaden 

yapılması gereken ödeme miktarının tespiti amacıyla ölen eş ile veri sorumlusu sigorta şirketi arasında 

kurulan Hayat Sigortası Sözleşmesi kapsamında Poliçe ibrazının gerekli olduğu iddia edilmiştir. Öte 

yandan, veri sorumlusu tarafından Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca 

genel vekâletnamene niteliğinde gönderilen vekâletname ile özel nitelikli kişisel veri olan sağlık 

verilerinin paylaşılmasının mümkün olmadığı ileri sürülmüştür.  

Kurul, kişiliğin ölümle sona ermesi ve ölen kişinin kişisel verilerine ilişkin taleplerin Kanun 

kapsamında değerlendirilmeyecek olmasına rağmen, hayat sigortası lehtarlarının ölen kişinin kanuni 

mirasçıları olduğunu ve bu çerçevede ilgili Sigorta Poliçesinin lehtarı olmaları bakımından mirasçıların 

ilgili kişi sayıldıklarını değerlendirmiştir. Bu sebeple, ilgili kişi için de kanuni mirasçılıktan kaynaklı 

olarak, poliçeyi özetler belgede yer alan veriler kişisel veri niteliği taşımaktadır.  

Grup sigortalarına ilişkin hususların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlendiği, 

sigortalanan kişilere poliçe yerine poliçeyi özetler belgenin verileceği hususunun 1496. maddenin ikinci 

fıkrasında hüküm altına alındığı ve somut olayda veri sorumlusu tarafından  “Poliçeyi özetler 

belgenin/sertifika”nın ilgili kişiye verildiği sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda, ilgili kişinin eşinin 

kanuni mirasçılıktan kaynaklı olarak müteveffanın kişisel verisi niteliğindeki “poliçeyi özetler belgeye” 

erişme hakkının Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası ile Kanun’un 11. maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi çerçevesinde güvence altına alındığı görülmektedir. Somut olayda, veri sorumlusu 

tarafından  “Poliçeyi özetler belgenin/sertifika”nın ilgili kişiye verildiği sonuçlarına vararak, bu anlamda 

Kanun’un 11. maddesinden kaynaklanan erişim hakkının kişiye sağlandığı dikkate alındığında söz konusu 

şikâyet hakkında Kanun kapsamında yapılacak bir işlem olmadığına karar verilmiştir. 

 

10. İlgili kişinin kişisel verilerinin bir tur şirketi tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasına 

ilişkin 18/03/2021 tarihli ve 2021/242 sayılı Karar özeti
10

 

İlgili kişi tarafından, veri sorumlusu tur şirketinden tatil paketi satın alındığı, veri sorumlusuna 

paylaşılan tüm bilgilerin üçüncü bir kişiye aktarıldığı ve bu bilgilerin herhangi bir rıza veya bilgilendirme 

olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmak suretiyle mahkeme dosyası ve baro şikâyet dilekçesine sunulduğu 

ve buradan hareketle veri sorumlusu tur şirketine hukuki ve cezai işlem uygulanmasına yönelik Kurum’a 

başvuru yapılmıştır. 

Kurul, yaptığı incelemeler sonucunda, ilgili kişi hakkında elde edilen bilgilerin rezervasyon 

kayıtlarıyla ilgili olduğunu, veri sorumlusu tur şirketinin yapmış olduğu gönderimlerin rezervasyon onayı 

ve bilgilendirmeleri hakkında olduğunu tespit etmiştir.  
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Bu değerlendirmeden hareketle Kurul, konaklamaya dair “alındı” belgesinin yalnızca 

konaklamayı satın alan ilgili kişiyle paylaşıldığı, konaklamanın yapılacağı tesis ile bir bağlantısının 

olmadığı ve bu bilgilerin ilgili tesisle paylaşılmadığı, veri sorumlusu tur şirketinin ilgili kişiyle ilgili 

bilgileri üçüncü bir kişiyle paylaştığına dair somut bir veri olmadığını belirlemiştir. Sonuç itibariyle 

Kurul, somut bilgi ve belge olmadığından ötürü şikâyetle ilgili Kanun kapsamında tesis edilebilecek bir 

işlem olmadığına karar vermiştir. 

11. Bir sigorta şirketi tarafından işlenen kişisel verilerin üçüncü kişiye aktarılması ve ilgili 

kişiye veri aktarımına ilişkin aydınlatma yapılmamasına ilişkin 05/04/2021 tarihli ve 

2021/333 sayılı Karar özeti
11

 

İlgili kişinin Kurum’a intikal eden şikâyetinde özetle; maliki olduğu aracı ile geçirdiği trafik 

kazası sonrası veri sorumlusu sigorta şirketi tarafından hasar dosyası açıldığı, ilgili kişiye pert süreci 

işlemlerinin üçüncü bir şirket tarafından yapıldığının söylendiği, bununla birlikte ilgili kasko poliçesinde 

ve mevzuatta hasar işlemlerinde hasar ya da değer tespitinin tarafsız ve bağımsız sigorta eksperince 

yapılacağının belirtildiği, bununla birlikte veri sorumlusu tarafından üçüncü kişi şirket ile onayı ve bilgisi 

olmadan kişisel verilerinin paylaşıldığı ve bu hususun poliçe ile sigortacılık mevzuatına aykırı olduğu ve 

poliçe kapsamında kişisel verilerinin sadece sigorta eksperi ile paylaşılabileceği ifade edilmiştir. 

Konuya ilişkin yapılan inceleme neticesinde Kurul, öncelikle ilgili kişinin kişisel verilerini işleme 

faaliyetinin sigorta poliçesindeki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesini teminen Kanun’un 5. 

maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan; “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan 

doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 

olması.” veri işleme şartına dayanılarak gerçekleştirildiği anlaşıldığından söz konusu işlemde hukuka 

aykırılık bulunmadığını değerlendirmiştir. Öte yandan, veri sorumlusu ile veri işleyen üçüncü kişi şirket 

arasında imzalanan sözleşme uyarınca, üçüncü kişi şirketin veri sorumlusunun verdiği talimatlar 

doğrultusunda ve veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işlemesi 

sebebiyle veri işleyen olarak hareket ettiği anlaşıldığından, veri sorumlusu ile onun adına kişisel verileri 

işleyen arasında yapılan paylaşımların Kanun’un 8. maddesi kapsamında ele alınamayacağı 

değerlendirilmiştir. 

Neticede Kurul, i) ilgili kişinin başvurusunu yanıtsız bırakan veri sorumlusunun kendisine yapılan 

başvuruları titizlikle kayıt altına alarak Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe 

uygun şekilde ilgili kişilerin başvurularına yanıt vermesi ve ii) ilgili kişinin, tarafına aydınlatma 

yapılmadığı iddiasına ilişkin olarak ise, olay tarihinde yapılan aydınlatmanın usul açısından eksiklikler 

taşıdığı ancak sonrasında aydınlatma metninin güncellendiği, bununla birlikte söz konusu metinde 

hâlihazırda hangi kişisel verinin hangi veri işleme şartına dayanılarak işlendiğinin belli olmaması 

nedeniyle veri sorumlusunun metindeki bu eksikliğin giderilmesi hususunda talimatlandırılmasına 

karar vermiştir. Bununla birlikte, şikâyete konu faaliyette veri sorumlusunun kişisel veri paylaşımı yaptığı 
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üçüncü kişi şirketin veri işleyen olduğu dikkate alındığında, ilgili kişinin, açık rıza alınmadan kişisel 

verilerinin işlenmesinin hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak, söz konusu işlemenin Kanun’un 5. 

maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan veri işleme şartına dayanılarak gerçekleştirildiği 

anlaşıldığından söz konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına, karar verilmiştir. 

 

12. İlgili kişiye bir banka tarafından SMS gönderilmesi ve ilgili kişinin bu banka nezdindeki 

kişisel verilerinin imha edilmesi talebinin yerine getirilmemesine ilişkin 13/04/2021 tarihli 

ve 2021/358 sayılı Karar özeti
12

 

Kurum’a intikal eden şikâyet dilekçesinde özetle; veri sorumlusu Banka ile ilgili kişi arasındaki 

ilişkinin 22/11/2003 tarihinde müşteri numarasının oluşturulmasıyla kurulduğu, ilgili kişinin veri 

sorumlusu nezdindeki son işleminin de bu tarih olduğu, ilgili kişinin veri sorumlusuyla ilişiğinin 16 yıl 

önce kesilmiş olmasına rağmen kişisel verilerinin veri sorumlusu tarafından halen saklandığı, ilgili kişiye 

SMS’ler gönderildiği ve kredi kartı isteyip istemediğine ilişkin telefon aramalarının yapıldığı 

belirtilmiştir. 

Konuya ilişkin başlatılan inceleme çerçevesinde veri sorumlusundan tarafından verilen cevapta 

özetle; veri sorumlusu nezdinde ilgili kişiye ait herhangi bir açık hesap ya da ürünün bulunmadığı, 

bununla birlikte yasal yükümlülüklerinin halen devam ediyor olması sebebiyle ilgili kişinin bilgilerinin 

veri sorumlusunun veri tabanında saklandığı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 42. maddesi 

kapsamında müşterilerin banka nezdinde yaptığı işlemlere ilişkin belgelerin son işlem/talimat tarihinden 

itibaren 10 yıl süreyle saklandığı, 10 yıl hareketsiz kalan hesapların banka sistemlerinde taranarak 6 ayda 

bir periyodik silme işlemine tabi tutulduğu, bunun yanı sıra hesaba bağlı olmaksızın müşterilerden gelen 

talepler için de son işlem tarihinden itibaren 10 yıl geçmesi akabinde veri sorumlusu nezdindeki verilerin 

silindiği izah edilmiştir. Öte yandan veri sorumlusu nezdinde, vergi dairelerinden dosya borçlusu kişiler 

adına gelen haciz bildirimlerine ilişkin izlenen süreçte bahse konu müşterilere konu hakkında 

bilgilendirme mesajlarının gönderilmesinin de yer aldığı, bu mesajların yasal bilgilendirme içeriyor 

olması sebebiyle de otomatik tetiklenen bilgilendirme SMS’lerinde müşterinin iletişim izni durumuna 

bakılmadığı ifade edilmiştir. 

Konuya ilişkin olarak yapılan incelemede Kurul; ilgili kişinin başvurusuna 30 günlük yasal süre 

geçtikten sonra cevap vermesi sebebiyle veri sorumlusunun mevzuata uyum konusunda gerekli dikkat 

ve özeni göstermesi gerektiği konusunda talimatlandırılmasına karar vermiştir. Diğer yandan, veri 

sorumlusu tarafından söz konusu iletinin gönderilmesi suretiyle ilgili kişinin iletişim verisinin 

işlenmesinin Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” şartına dayandığı, öte yandan ilgili iletinin yasal 

bilgilendirme içermesi ve herhangi bir mal veya hizmetin tanıtımının da söz konusu olmaması sebebiyle 

ilgili kişinin rızasının alınmasına gerek olmadığı ve bu çerçevede veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye 

yasal bilgilendirme içerikli SMS’in gönderilmesi suretiyle kişisel verilerinin işlenmesinde hukuka 
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aykırılığın bulunmadığı değerlendirilmiştir. Yine ilgili kişinin veri sorumlusu nezdindeki son işlem 

tarihinin 13/12/2013’te gerçekleştirilen kredi kartı kapatma işlemi olduğu ve dolayısıyla son işlem tarihi 

üzerinden 10 yıllık sürenin geçmemiş olduğu dikkate alındığında; ilgili kişinin kişisel verilerinin 

işlenmesini gerektiren sebeplerin henüz ortadan kalkmaması sebebiyle silme talebinin veri sorumlusu 

tarafından yerine getirilmemesinin Kanun’un 7. maddesi hükümlerine aykırı olmadığı 

değerlendirildiğinden, bu doğrultuda Kanun kapsamında yapılacak bir işlem olmadığına karar 

verilmiştir. 

13. Bir bankanın mobil uygulamalar üzerinden ilgili kişiye rızası dışında tanıtım iletileri 

göndermesine ilişkin 13/04/2021 tarihli ve 2021/361 sayılı karar
13

 

İlgili kişi, maaş müşterisi olduğu veri sorumlusu Bankanın cep telefonuna açık rızası almaksızın 

tanıtım iletileri gönderdiği ve Kanun’un 12. maddesi uyarınca kişisel verilerinin hukuka aykırı biçimde 

işlenmesini önlemek adına gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı gerekçesiyle veri sorumlusundan 

kişisel verilerinin silinmesini talep etmiş ve yazılı başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuruların 

üzerine, veri sorumlusu tarafından hesabı ile kredi kartları tamamen iptal edilerek maddi ve manevi zarara 

uğrayan ilgili kişi, veri sorumlusu hakkında gerekli incelemelerin yapılması ve idari para cezası 

uygulanmasını talep etmiştir. 

Buna göre, banka müşterilerinin yükledikleri bankacılık uygulamasında elektronik ileti alma 

tercihinin otomatik olarak onaylı olması ve müşterilerin bu tercihi değiştirmediği sürece onay tercihinin 

geçerli kabul edilmesi ilgili mevzuata uygun olmamaktadır. Nitekim, söz konusu bu bildirimlerin mobil 

uygulamaların varsayılan ayarlarında onaylı olarak bulunması gerek 6563 sayılı Elektronik Ticaretin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yer verilen elektronik iletilerin alıcıların onaylarına tabi olacağı 

düzenlemesiyle çeliştiği gerekse Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesinde açık 

rızaya dayanma şartını ihlal ettiği değerlendirilmiş, tanıtım iletisi gönderme seçeneğinin açık rızanın 

Kanun’da yer alan bütün unsurlarına yer verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekliliği 

vurgulanmıştır. Üstelik, veri sorumlusunun yerel şubelerine ek olarak yurt dışı iştirak şubelerinin de 

olduğu gözetildiğinde ilgili kişi müşteriler bakımından veri güvenliği riskinin mevcut olduğu 

bahsedilmektedir.  

Sonuç olarak, veri sorumlusunun mobil uygulamalar üzerinden usulüne uygun açık rıza 

almaksızın tanıtım iletisi göndermek suretiyle ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka aykırı işlediği 

gözetildiğinde, i) Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde uygun güvenlik düzeyini temin 

etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı kanaatine varılan veri sorumlusu hakkında 

Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmasına ve ii) 

veri sorumlusunun mobil uygulama süreçlerini usulüne uygun açık rıza alınabilecek şekilde düzenlemesi 

ve bu işlemin sonucunda Kurul’a bilgi vermesi konusunda talimatlandırılmasına karar verilmiştir. 

                                                      
13

 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7109/2021-361  

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7109/2021-361


KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 
 

12 

 

14. İlgili kişinin fotoğraflarının veri sorumlusuna ait bir sosyal medya hesabında paylaşılması 

suretiyle gerçekleşen kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin 27/04/2021 tarihli ve 2021/422 

sayılı Karar özeti
14

 

Kurum’a ilgili kişi tarafından intikal edilen şikâyette, veri sorumlusunun işyerinde çalışan pilates 

eğitmeni ile iş ilişkisinin sona ermesine rağmen, sosyal medya hesabı üzerinden ilgili kişinin 

fotoğraflarını kullanarak paylaşımlarda bulunduğu görülmüştür. İlgili kişi, söz konusu paylaşımların 

kaldırılmasını talep etmiş ve fakat veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin açık rızası alınmaksızın 

fotoğrafları yayınlanmaya devam edilmiş ve paylaşılan fotoğraflara ilişkin ilgili kişiye herhangi bir 

bilgilendirme yapılmayarak aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmemiştir. Söz konusu paylaşımların 

Kanun’a aykırı olduğu gerekçesiyle veri sorumlusu hakkında gereğinin yapılması talep edilmiştir.  

Kurul tarafından yapılan incelemede, ilgili kişinin fotoğraflarının yayınlanmaya devam edildiği 

ve söz konusu sosyal medya hesabından kaldırılmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, ilgili kişiden veri 

işleme faaliyetine ilişkin herhangi bir açık rıza alınmadığı ve Kanun’un 5. maddesindeki kişisel veri 

işleme şartlarına dayanmaksızın kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmek suretiyle Kanun’un 12. 

maddesinin birinci fıkrası kapsamında uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve 

idari tedbirlerin alınmadığı değerlendirilmiştir.    

Bununla birlikte, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi 

Hakkında Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) 12. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki; “Kişisel 

verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; veri sorumlusu talebe konu kişisel verileri siler, yok 

eder veya anonim hale getirir. Veri sorumlusu, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır 

ve ilgili kişiye bilgi verir.” düzenleme kapsamında veri sorumlusunun otuz günlük yasal süre geçmesine 

rağmen veri işleme faaliyetine halen devam ettiği anlaşılmıştır.  

Sonuç olarak veri sorumlusu; i) ilgili kişiye ait fotoğrafların sosyal medya üzerinden 

kaldırılmaması nedeniyle Kanun’un 5. maddesi kapsamında herhangi bir kişisel veri işleme şartına 

dayanmaksızın kişisel verileri hukuka aykırı işlediği, ii) Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrası 

kapsamında uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri 

almadığı gerekçesiyle veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

kapsamında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ek olarak, sosyal medyada hesabında 

ilgili kişiye ait tüm fotoğrafların kaldırılması ve Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca uygun usulle 

silinmesi veya yok edilmesi, başka hiçbir mecrada kullanılmaması ve bu işlemlerin sonucundan Kurul’a 

bilgi verilmesi yönünde veri sorumlusunun talimatlandırılması kanaatine varılmıştır.  
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15. Bir bankanın, varlık yönetim şirketinin ve üç farklı avukatın borçlu olmayan ilgili kişinin 

kişisel verisini işleyerek icra takibi başlattıkları iddiasına ilişkin 27/04/2021 tarihli ve 

2021/424 sayılı Karar özeti
15

 

Kurul’a yöneltilen şikâyette; ilgili kişi kendisine yönelik başlatılan icra takibini ve ilgili Bankaya 

borçlu olduğunu öğrenmesi sonrası Bankayla görüşme yapmış, Banka tarafından borçlu olan şahsın 

kendisi olmadığının söylenmesine rağmen Varlık Yönetim Şirketi tarafından sürekli aranmaya devam 

edilmiştir. Bunun üzerine, ilgili kişi; borçlu olmamasına rağmen veri sorumlusu Banka, Varlık Yönetimi 

Şirketi ve avukatlar tarafından T.C. kimlik numarasının kullanılarak şahsına icra takibi başlatıldığını öne 

sürmüştür. 

Yapılan bütün bu incelemelerin sonucunda Kurul; ilgili kişinin kişisel verilerinin Banka 

tarafından Kanun yürürlüğe girmeden önce işlendiğini, Varlık Yönetim Şirketine yapılan veri aktarımının 

hukuka uygun olduğunu ve ilgili kişinin başvurusu sonrasında ilgili kişinin kişisel verilerinin Banka 

tarafından düzeltildiğini dikkate alarak Veri Sorumlusu Banka hakkında Kanun kapsamında yapılacak 

bir işlem olmadığına karar vermiştir. Kurul aynı zamanda; veri sorumlusu Bankanın ilgili kişilere yasal 

süre dâhilinde, Kanuna ve Tebliğ’e uygun bir şekilde cevap vermesi konusunda azami dikkat göstermesi 

hususunda talimatlandırılmasına, Şikâyet edilen diğer taraf olan avukatların veri sorumlusu 

olmadıklarına, bu sebeple haklarında Kanun kapsamında tesis edilecek idarî bir işlemin bulunmadığına 

karar vermiştir.  

Öte yandan, ilgili kişiye ait kişisel verilerin işlenmesine devam edilerek ilgili kişinin halen Varlık 

Yönetim Şirketine dosya bakımından borçlu konumunda göründüğünü dikkate alan Kurul; Kanun’un 12. 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini 

önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli tedbirleri almadığını 

belirlediği Varlık Yönetimi Şirketi hakkında Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

kapsamında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ek olarak, Varlık Yönetimi Şirketinin, 

ilgili kişinin TBB Risk Merkezindeki bilgilerini güncellediğine ve Risk Raporunda bulunan ve esasen 

kendisine ait olmayan borç bilgilerinin silindiğine dair ispatlayıcı belgeleri Kanun’un 15 maddesinin 

beşinci fıkrası uyarınca 30 (otuz) günlük yasal süre içerisinde Kurul’a iletmesi konusunda 

talimatlandırılması belirtilmiştir. 

16. Veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasına reklam amaçlı SMS 

gönderilmesine ilişkin 04/06/2021 tarihli 2021/545 sayılı Karar özeti
16

 

Kuruma intikal eden şikâyette özetle, ilgili kişinin telefonuna veri sorumlusu hastane tarafından 

gönderilmekte olan reklam ve pazarlama amaçlı SMS’lere ilişkin ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna 

kişisel verilerin işlenmesi konusunda açık rıza verilmediği ifade edilmiştir.  
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 Erişim için; https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7114/2021-424  
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Kurul, veri sorumlusunun, kişinin telefon numarasına Kanun’un 5. maddesindeki şartlardan birine 

dayanmaksızın SMS gönderimi yapıldığını tespit etmiştir. Böylelikle, veri sorumlusunun Kanun’un 12. 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi 

önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari 

tedbirleri alma yükümlülüğünü yerine getirmediğini tespit etmiştir. Dolayısıyla; i) Kanun’un 18. 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca veri sorumlusu hakkında idari para cezası 

uygulanmasına, ii) ilgili kişinin başvurusuna cevap vermemesi sebebiyle başvurulara cevap vermek 

konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına, 

iii) hukuka aykırı işlendiği değerlendirilen şikâyete konu kişisel verinin imha edilmesi ve sonucundan 

Kurul’a bilgi verilmesi hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir. 

17. İlgili kişinin cep telefonu numarasının kampanya adı altında bir dijital platform bayisi 

tarafından edinilmesi, işlenmesi ve rızası olmaksızın arama yapılmasına ilişkin 04/06/2021 

tarih ve 2021/548 sayılı Karar özeti
17

 

İlgili kişi tarafından, dijital platform bayisi ile herhangi bir ilişkisi olmamasına rağmen, sürekli 

olarak bir çağrı merkezinden arandığı, platforma üye olması için kendisine pazarlama yapıldığı 

belirtilmiştir. Dijital platforma yapılan başvuru sonucunda, dijital platform nezdinde ilgili kişi hakkında 

herhangi bir kayda rastlanmadığı ve kişisel verilerin nasıl elde edildiğinin ve kullanıldığının bilinmediği 

yanıtının üzerine, Kurul’a inceleme yapılması ve cezai yaptırım uygulanması talebiyle ilgili kişi 

tarafından başvuru yapılmıştır.  

Kurul, dijital platform hakkında yaptığı incelemeler sonucunda, şikayet edilen numaranın dijital 

platformun çağrı merkezi numarası olmadığını, numaranın “…… Expert” unvanı ile faaliyet gösteren bir 

bayiye tahsis edilen bir numara olduğunu fark etmiştir. Bayi ile dijital platform arasındaki sözleşme 

hükümlerine göre dijital platformun veri sorumlusu, bayinin ise veri işleyen olarak hareket etmesi 

beklenirken, bayiinin somut olay nezdinde veri sorumlusu gibi hareket ettiği görülmektedir. Bu sebeple 

Kurul, kendi iradesiyle ve dijital platformdan bağımsız bir şekilde ilgili kişinin açık rızası veya Kanun’un 

5. maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen işleme şartlarına dayanmaksızın ilgili kişinin kişisel verisi 

niteliğindeki telefon numarasını aramak suretiyle kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmasından ötürü 

bayiyi veri sorumlusu olarak kabul etmiştir.  

Kurul, ilgili kişinin kişisel verisi olan telefon numarasının Kanun’un 5. maddesinde yer alan 

herhangi bir işleme şartına dayanmaksızın hukuka aykırı elde edildiği ve işlendiği dikkate alındığında 

Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasında yer alan teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu 

bayi hakkında Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında idarî para cezası 

uygulanmasına karar vermiştir. 
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18. İlgili kişinin fotoğrafının öğrencisi olduğu okul tarafından kullanılmasına ilişkin 09/06/2021 

tarihli 2021/572 sayılı Karar özeti
18

 

Kurum’a intikal eden şikâyette, ilgili kişi olan öğrencinin rızası olmaksızın çekilen fotoğrafının 

ticari amaçla okul tarafından bastırılan broşürde kullanıldığı ve kendi internet sitesinde yayınlandığı, ilgili 

kişi ve velisinin kişisel verilerin işlenmesine, yayımlanmasına veya kullanılması konusunda zımnen ve 

açık rıza göstermediğini, veri sorumlusuna bu konuya ilişkin başvuruda bulunulduğu ancak verilen 

cevabın yetersiz olduğu ifade edilmiştir. 

Kurul tarafından yapılan incelemede; veri sorumlusu okulun sosyal medya paylaşımı konulu bir 

bilgilendirme metni düzenlediği, söz konusu paylaşıma izin verilmesine ilişkin olarak öğrenci 

velilerinden izin alınmasına ilişkin metinde ayrı bir bölümün düzenlendiği tespit edilmiştir. Somut olayda, 

şikâyetçi veli tarafından ilgili kişinin fotoğraflarının belirtilen amaçlar kapsamında kullanılmak suretiyle 

işlenmesine yapılan bilgilendirmede izin verildiğine ilişkin seçeneğin seçildiği ve belgenin ıslak imza ile 

imzalanarak açık rıza verildiğinin görülmüştür.  

Yapılan incelemeler ışığında Kurul; Şikâyet konusu fotoğrafların paylaşılmasına yönelik veri 

işleme faaliyetinin Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasında ilgili kişinin/velisinin açık rızası ile 

gerçekleştirildiğini belirlemiş, ilgili kişinin fotoğraflarının haksız ve hukuka aykırı olarak ticari amaçla 

bastırılıp dağıtıldığı ve internet sitesinde paylaşıldığı iddiası hakkında Kanun kapsamında yapılacak bir 

işlem bulunmadığına karar vermiştir. Öte yandan; i) veri sorumlusu okulun Kanun ve Tebliğ’in ilgili 

hükümlerine uyum konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermesi gerektiği konusunda 

talimatlandırılmasına, ii) ilgili kişinin okul ile arasında öğrencilik ilişkisinin kalmadığından Kanun’un 

15. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca şikâyet konusu fotoğrafta ilgili kişinin buzlanması ya da imha 

edilmesi ve sonucundan Kurul’a bilgi verilmesi yönünde veri sorumlusunun talimatlandırılmasına, iii) 

aydınlatma ve açık rıza metinlerinin Kanun’un 3. maddesindeki unsurlar ve Aydınlatma Tebliği 

hükümleri dikkate alınarak her bir işleme faaliyeti özelinde ilgili kişilere ayrı ayrı seçenek sunulmak 

suretiyle açık rıza alınacak şekilde revize edilmesi gerektiği konusunda veri sorumlusunun 

bilgilendirilmesine karar verilmiştir. 

19. Sigortacılık ve bireysel emeklilik alanında faaliyet gösteren bir şirket tarafından ilgili kişiye 

ait kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesine ilişkin 09/06/2021 tarihli ve 2021/584 

sayılı Karar özeti
19

 

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik alanında faaliyet gösteren bir şirket tarafından ilgili kişinin cep 

telefonu numarasına ticari elektronik ileti gönderilmesi neticesinde ilgili kişi, şirkete başvuruda 

bulunmuştur. Şirket tarafından, ilgili kişinin bir daha aranmayacağı belirtilse de, ihlalin devam ettiğinden 

hareketle ilgili kişi, Kurul’a gerekli yaptırımların uygulanması amacıyla başvuruda bulunmuştur.  
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 Erişim için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7118/2021-572  
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 Erişim için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7122/2021-584  
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Kurul, şirket hakkında yaptığı incelemeler sonucunda; ilgili kişiye ait cep telefonu numarasını 

iddia edildiğinin aksine Baronun resmi internet sitesinden temin edildiğine dair bir bulguya 

rastlamamıştır. İlgili kişinin ne amaç ile kişisel verilerini alenileştirdiğinin önemine dikkat çeken Kurul, 

Şirket’in ilgili kişinin telefon numarasının reklam, pazarlama ve bilgilendirme amacıyla kısam mesaj 

gönderilmek suretiyle işlenmesinin Kanun’un 5. maddesinin ikinci fırkasının (d) bendinde yer alan “İlgili 

kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hükmü kapsamında değerlendirilemeyeceğini ifade 

etmiştir. Aynı şekilde, ilgili kişilerin reklam ve pazarlama amacıyla aranma ve kısa mesaj almaya maruz 

bırakılmasının temel hak ve hürriyetlerinin zarar görmesine yol açacağı sebebiyle, kişisel veri işleme 

faaliyetinin Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine 

zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” 

kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir.  

Bununla birlikte, kişisel verileri hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan ilgili kişilerin kişisel 

verilerinin işlenmeye devam etmesi hususu karşısında Kanun’un 11. maddesinin (e) bendi kapsamında 

ilgili kişinin kişisel verilerinin silinmesi talebinin veri sorumlusu tarafından yerine getirilmediği 

görülmektedir. Ayrıca, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ticari elektronik 

ileti gönderilmesine ilişkin ilgili kişiden onay alındığı hususu da veri sorumlusu tarafından 

kanıtlanamamıştır. Son olarak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 

(“Tebliğ”) 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında ilgili kişinin ad-soyad bilgilerine nasıl ulaştığına 

ilişkin veri sorumlusu tarafından açık ve net bir bilgiye yer verilmemiştir.  

Sonuç olarak; i) Kanun’un 12. maddesi kapsamında kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 

işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik 

ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesi uyarınca idari para cezası 

uygulamasına, ii) Tebliğ’in 6. maddesine uyum konusunda gerekli hassasiyetin hatırlatılmasına ve iii) 

Kanun’un 7. maddesi ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi 

Hakkında Yönetmeliğe uygun bir biçimde ilgili kişinin kişisel verilerinin imha edilmesi ve imha 

edildiğine dair kanıtlayıcı belgeler ile birlikte bu hususta Kurul’a en geç otuz gün içinde bilgi verilmesi 

yönünde veri sorumlusu şirketin talimatlandırılmasına karar verilmiştir. 

 

Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

*Çalışmamızda 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. 

 


