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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 27 ARALIK 2021 TARİHİNDE 

YAYINLANAN KARARLARI HAKKINDA ÖZET BİLGİLENDİRME 

 

1. İlgili kişinin internet alışveriş sayfası üzerinden ev adresine teslim talepli olarak vermiş 

olduğu siparişlerinin veri sorumlusu kargo şirketi tarafından, hiçbir suretle belirtmediği 

halde işyeri adresine gönderilmesine ilişkin 22/06/2021 tarihli ve 2021/603 sayılı Karar 

özeti
1
 

İlgili kişi, internet alışveriş sayfası üzerinden ev adresine teslim talepli verdiği siparişin ne 

teslimatta ne de fatura adresinde belirtilmeyen işyeri adresine gönderim yapılması Kişisel Verileri 

Koruma Kurumu’na (“Kurum”)  şikâyette bulunmuş ve veri sorumlusuna talimat verilmesi ve hakkında 

gerekli işlemlerin tesis edilmesini talep etmiştir.  

Her ne kadar, ilgili kişinin kişisel verilerinin hukuka aykırı işlendiğine ilişkin iddiaları 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”)  5. maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan 

“Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” şartı kapsamında 

işlenmiş olsa da veri sorumlusunun ilgili kişinin belirttiği adresten farklı bir adrese teslimatı yapması 

Kanun’un 5. maddesinde yer alan işleme şartlarından herhangi birine dayanmadan gerçekleşmiştir.  

Dolayısıyla veri sorumlusunun Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiğinin tespiti 

yapılmıştır.  

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”), ilgili kişinin verilerinin silinmesine yönelik 

iddialarına ilişkin; i) kişisel verilerin yasal zorunluluk gereği silinemediğini, ii) kişisel verilerin 

korunması ve güvenliğinin azami ölçüde sağlandığını, iii) kişisel verilerin ilgili kanunlarda öngörülen 

yasal zorunluluk, zamanaşımı süreleri ve diğer hukuki yükümlülüklerin dikkate alınarak makul süre 

boyunca saklandığını ve sonrasında silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemleri gözetilerek 

imha edildiğini değerlendirmiştir. Posta Gönderilerine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 4. maddesinde 

gönderinin kabulü ve teslimi aşamasında verilerin en az 2 yıl süreyle saklanacak olması düzenlenmiş 

olup somut olay nezdinde ilgili kişinin Kanun’un 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinin silinmesini 

gerektiren sebebin ortadan kalkmadığı ve cari bilgilerin pasif hale getirildiği belirlenmiştir.  

Netice itibarıyla, veri sorumlusunun belirtilen adresten farklı adrese teslimatı yönlendirerek 

Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından herhangi birine dayanmadan iletişim 

bilgilerini işlemesi, Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüğe aykırı 

olduğundan veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İlgili kişinin kişisel verisi olan iş yeri adresinin 
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silinmesi/yok edilmesi talebine ilişkin; Kanun’un 7. maddesi kapsamında kişisel verilerin işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkmadığı ve cari bilgilerin pasif hale getirildiği dikkate alındığında Kanun 

kapsamında bu çerçevede yapılacak bir işlem olmadığı ifade edilmiştir. Son olarak, ilgili kişinin yazılı 

başvurusuna cevap vermeyen veri sorumlusunun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Tebliğ’in 6. maddesinin birinci fıkrası kapsamında gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almadığı 

gerekçesiyle veri sorumlusunun ilgili kişinin başvurusundaki eksik hususların tamamlanmasına yönelik 

gerekli aksiyonları alması ve ilgili Tebliğ hükümlerine azami özeni göstermesi hususunda 

talimatlandırılmasına karar verilmiştir.  

2. İlgili kişinin, doğal gaz dağıtımı yapan bir şirket tarafından düzenlenen faturasında kişisel 

verisi niteliğindeki banka bilgisine yer verilmesine ilişkin 06/07/2021 tarihli ve 2021/664 

sayılı Karar özeti
2
 

Kurum’a intikal eden şikâyette, veri sorumlusu olan doğal gaz dağıtım hizmeti veren şirketin 

düzenlediği faturalarda “Otomatik Ödeme Talimatı” bölümünde ilgili kişinin ödeme yaptığı banka adı 

bilgisine yer verilmesi sebebiyle ilgili kişi, banka bilgisinin silinmesi talebine yönelik olarak veri 

sorumlusuna başvuruda bulunmuş, veri sorumlusu tarafından gelen olumsuz cevap üzerine Kanun 

kapsamında gereğinin yapılmasını talep etmiştir.  

Kurul yapmış olduğu incelemede; ilgili kişi adına düzenlenen faturada yer verilen banka 

bilgisinin, ilgili kişinin faturalarının ödenmesini teminen bankaya verdiği otomatik ödeme talimatı 

sebebiyle banka tarafından veri sorumlusu şirkete aktarıldığını tespit etmiştir. Dolayısıyla, banka adı 

bilgisinin veri sorumlusu ile ilgili kişi arasında düzenlenen Doğalgaz Abonelik Sözleşmesi kapsamında 

işlenmesinin Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması 

veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 

işlenmesinin gerekli olması” işleme şartına uygun işlendiği anlaşılmıştır. Kaldı ki, faturada yer alan 

banka adı bilgisinin hâlihazırda ilgili kişiyi herhangi bir hak kaybına uğratmadığı kabul edilmiştir. 

İlgili kişinin faturalarda yer alan banka adı bilgisinin silinmesi talebine ilişkin olarak; veri 

sorumlusu tarafından talep sonrası düzenlenen hiçbir faturada banka adı bilgisine yer verilmediği ve 

banka adı bilgisi yerine sadece “VAR” ifadesinin kullanıldığı görülmüş, bu kapsamda ilgili kişinin 

talebinin yerine getirildiği kanaatine varılmıştır.  

Yukarıda açıklanan gerekçe ve nedenlerden dolayı, şikâyete konu iddialar ile ilgili olarak Kanun 

kapsamında yapılacak bir işlem olmadığına karar verilmiştir.  
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3. Şikâyetçinin yeni doğan bebeğine ait doğum belgesinde yer alan kişisel verilerin üçüncü 

kişiler tarafından Özel Hastane olarak faaliyet gösteren veri sorumlusundan hukuka aykırı 

olarak ele geçirilmesine ilişkin 06/07/2021 tarihli ve 2021/666 sayılı Karar özeti3
 

Şikâyetçi; veri sorumlusu hastane tarafından doğan oğluna ait doğum belgesinin yer aldığı ekran 

görüntüsünün boşandığı eski eşine paylaşıldığı ve oğlunun kişisel verilerinin de bulunduğu ekran 

görüntüsünün Aile Mahkemesinde tarafına açılan yargılamanın iadesi davasına ilişkin dosyada delil 

olarak kullanıldığı gerekçeleriyle yazılı başvurusuna cevap vermeyen hastane hakkında Kanun 

kapsamında gereğinin yapılmasını talep etmiştir.  

Somut olay nezdinde, hastanede kayıt altına alınan kişisel verilerin yer aldığı ve 

doğumhane/bebek odasındaki hasta bilgilerinin takip edildiği sisteme üçüncü kişiler tarafından Kanun’a 

aykırı bir şekilde erişim sağlanmış ve söz konusu ekran görüntüsü çekilmiştir. Veri sorumlusunun söz 

konusu şikâyete ilişkin verdiği cevapta, mevcut bölümde hizmet veren kişilerin Kanun ve buna bağlı 

yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında eğitim aldığı iddia edilse de söz konusu 

olayın meydana geldiği ve kişisel veri ihlaline neden olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, veri sorumlusu 

hastanenin kişisel verilere hukuka aykırı erişimi önlemek üzere idari ve teknik tedbirleri almakta yetersiz 

kalması ilgili kişiye ait kişisel verilerin üçüncü kişilerce erişilmesine sebebiyet vermiştir.  

Sonuç olarak, veri sorumlusu hastanenin gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı ve veri 

güvenliğine ilişin yükümlülüklerin düzenlendiği Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket 

ettiği dikkate alındığında, veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

kapsamında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ek olarak, i) veri sorumlusuna Kanun 

kapsamında yapılan başvurularda Kanun’un 13. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ’in 6. maddesine uygun hareket etmesi yönünde uyarıda bulunulmasına, ii) ilgili kişinin 

başvurusunda talep ettiği hususlara ilişkin cevap verilmesine ve iii) ilgili kişiye verilen cevaba dair 

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

4. İlgili kişinin veri sorumlusu bankaya yaptığı iş başvurusunun olumsuz sonuçlanması 

sonrası kişisel verilerinin işlenmeye devam etmesine ilişkin 06/07/2021 tarih ve 2021/670 

sayılı Karar özeti
4
 

Kurul’a yapılan şikâyette; ilgili kişi, veri sorumlusunun internet sitesi üzerinden yapmış olduğu iş 

başvurusu kapsamında kişisel verilerini içeren bilgileri veri sorumlusuyla paylaşmış ve başvuru sonrası 

mülakatta başarısız olması sebebiyle internet sitesindeki özgeçmişini silmesine rağmen, kişisel verilerinin 
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veri sorumlusu tarafından silinmemesi nedeniyle gereğinin yapılmasını talep etmiştir.  

Yapılan incelemede Kurul, kişisel verilerin ilgili kişinin ileride yapacağı olası başvurularda 

kullanılmak üzere ve veri sorumlusuna bildirilecek kişisel verilerin teyit edilmesi amacıyla Kanun’un 5. 

maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan veri sorumlusunun ‘‘meşru menfaati” çerçevesinde 

depolanmaya devam edilebileceği hususunu değerlendirmiştir. Bu kapsamda, veri sorumlusunun söz 

konusu menfaate ulaşması bakımından uygulanacak kriterler ele alınmıştır. Buna göre, veri 

sorumlusunun, bahse konu verileri ilk periyodik imhada dikkate alacağına yönelik açıklamasının; i) 

kişisel veri işlenmesinin zorunluluk arz etmediğinin bir göstergesi olduğunu, ii) kişisel verinin 

işlenmesi sonucunda elde edilecek menfaat ile ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerinin yarışabilir 

düzeyde olmadığını, iii) ilgili kişinin verilerinin saklanması hususunda veri sorumlusunun meşru 

menfaatinin açık ve belirli olmadığı, iv) veri sorumlusunun işleme faaliyetinden sağlaması beklenen 

yararın kişisel veri işlenmeksizin başkaca bir yol ve yöntemle elde edilebileceği ve söz konusu veri 

işleme faaliyetinin çok sayıda kişiyi etkileyecek şekilde kurumsal bir fayda sağlamadığı 

değerlendirildiğinden söz konusu kişisel verilerin işlenmesinde veri sorumlusunun meşru menfaatinin 

ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine baskın gelmediğini değerlendirmiştir.  

Kurul, ilgili kişinin Kanun’un 7 ve 11. maddesi kapsamındaki imha talebini değerlendirdiğinde, 

Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 11. 

maddesinde yer alan veri sorumlusu tarafından hazırlanan imha politikasına dayanarak gerçekleştirilecek 

“resen” imha işleminin söz konusu olamayacağını belirtmiştir. Zira, somut olayda ilgili Yönetmeliğin 12. 

maddesi uyarınca ilgili kişinin talebi üzerine imha işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

Sonuç olarak Kurul, ilgili kişinin kişisel verilerinin ilk periyodik imha sürecinde imha edileceği 

kararının veri sorumlusu tarafından alındığının bildirilmesi üzerine ilgili Yönetmeliğin 12. maddesi 

gereğince 30 gün içerisinde silinmediği görülmüştür. Aynı şekilde, Kanun’un 5. maddesinde yer alan 

herhangi bir işleme şartına dayanmaksızın ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmeye devam edilmesinin, 

Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrası kapsamında kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini 

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

almadığını gösterdiği kanaatine varılan veri sorumlusu hakkında; i) Kanun’un 18. maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmasına,  ii) ilgili kişinin kişisel verilerinin imha 

edilerek ilgili kişiye ve Kurul’a konu hakkında bilgi verilmesi hususunda veri sorumlusunun 

talimatlandırılmasına, iii) İş müracaatı olumsuz sonuçlanmış başka kişilerin bulunması durumunda 

onların da kişisel verilerinin Kanun’un 7. maddesi hükümleri çerçevesinde imha edilmesi ve sonucundan 

Kurul’a bilgi verilmesi hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir. 
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5. Kişisel sağlık verilerinin hastanedeki yetkisiz çalışanlar tarafından velayete sahip olmayan 

ebeveyn ile paylaşılmasına ilişkin 06/08/2021 tarihli ve 2021/761 sayılı Karar özeti
5
 

Şikâyetçi annenin özel izni olmadan, hapiste bulunan eşinin vekiline bir Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi (“Hastane”) tarafından müşterek çocuklarına ait sağlık raporunun verildiği ifade edilmiştir. 

Bununla birlikte, şikâyetçinin çocuğunun somut olaya konu belgeleri veren Hastane Şefine daha önce hiç 

muayeneye götürülmediği belirtilerek ilgili kişinin kişisel verilerini Kanun’a aykırı olarak işleyen ve 

velisinin rızası dışında kullanan veri sorumlusu hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması talep 

edilmiştir. 

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 16. maddesinde “Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan 

dosyayı ve kayıtları doğrudan veya yetkili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini 

alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.” 

hükmü yer alırken yine aynı Yönetmelik’in 23. maddesinde “Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle 

edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz.” düzenlemesi yer 

almaktadır. Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliği’nin 8. maddesinin ikinci fıkrasında “Anne ve 

babanın boşanması halinde velayet hakkı üzerinde bırakılmayan taraf, çocuk ile velinin faydası 

gözetilmek suretiyle kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun şekilde ve Genel Müdürlükçe 

belirlenen sınırlar çerçevesinde çocuğa ilişkin sağlık verilerine erişebilir.” ve 10. maddesinde 

“Avukatlar, müvekkilinin sağlık verilerini genel vekaletname ile talep edemezler. Müvekkiline ait sağlık 

verilerinin avukata aktarılması için düzenlenmiş olan vekaletnamede, ilgili kişinin özel nitelikli kişisel 

verilerinin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin açık rızasını gösteren özel bir hüküm bulunması gerekir.” 

hükümlerine yer verilmiştir.  

Kurul, incelemeler sonrası, somut olayda doktorun ilgili kişi çocuğa muayene ve tedavi hizmeti 

verdiği fakat anılan doktorun söz konusu bilgileri kendi branşı dışında görüntülediği ve çıktısını almak 

suretiyle üçüncü bir kişiyle paylaştığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, gerek vekâletnamede avukat ile özel 

nitelikli kişisel verilerin paylaşılabileceği yönünde özel bir hüküm bulunmaması gerekse çocuğun geçici 

velayetinin o esnada annesinde bulunması yönünden Kanun’un 8. maddesine aykırı bir şekilde kişisel veri 

paylaşımı gerçekleşmiştir. Bu bağlamda, doktorun söz konusu bilgi ve belgeleri paylaşımının hastanın 

muayene ve tedavisi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmadığı değerlendirilmiştir.  

Kurul, veri sorumlusunun; i) Sağlık Bakanlığı bünyesindeki çalışanların ayrı bir politika 

hazırlaması gerektiği hususunda,  ii) idari bir tedbir olarak ilgili Hastane çalışanlarının kişisel verilerin 

korunması uyum çalışmaları kapsamında eğitim alması, bu eğitimde özel nitelikli kişisel verilerle 

muhatap olan hastane personelinin kişisel verilerin işlenmesinde yetki kapsamlarına açıkça yer verilmesi 

ve alınan eğitim belgelerinin Kurum’a sunulması hususunda, iii) kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması 
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açısından teknik bir tedbir olarak hastane otomasyon sisteminin güncellenmesi ve Kurum’a bilgi 

verilmesi hususunda, iv) Hastanede yalnızca hastaların muayene ve tedavisi ile ilgili olarak çalışan 

personelin ve doktorların söz konusu verilere erişmesine dair yetki matrisinin net bir şekilde ortaya 

konulması hususunda ve v) Hastane otomasyon sisteminden hasta kayıt örneklerinin çıktı alınması 

konusunda belirli prosedürlerin ve yetkili personelin belirlenmesi hususunda talimatlandırılmasına ve 

bu çerçevede kişisel verilerin korunması hususunda verilen tüm talimatlara ilişkin yapılan işlemlerin 

sonucundan Kurul’a bilgi verilmesine karar vermiştir.  

Son olarak, veri sorumlusu bünyesinde çalışan kişinin, ilgili kişinin çocuğuna ait özel nitelikli 

kişisel verileri ilgili avukata Kanun’un 8.maddesinde yer alan aktarım şartlarından herhangi birine 

dayanmadan aktardığı gerekçesiyle Kanun’un 12. maddesi kapsamında gerekli idari ve teknik 

tedbirlerini almayan veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilgili 

kamu kurum ve kuruluşundaki sorumlular hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılmasına ve 

sonucundan Kurul’a bilgi verilmesine karar verilmiştir. 

6. İlgili kişinin uluslararası geçerliliği olan bir dil sınavı konusunda Türkiye’deki akredite 

kuruluş tarafından kişisel verilerinin hukuka aykırı işlenmesine ilişkin 12/08/2021 tarihli ve 

2021/799 sayılı Karar özeti
6
  

İlgili kişi, uluslararası geçerliliği olan ve ilgili akredite kuruluşunun düzenlediği dil sınavına 

girmeden önce kendisine ait özel nitelikli kişisel verisi olan görsel kaydının ve parmak izninin alındığını, 

veri sorumlusunun açık rıza ve aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeksizin ilgili kişisel verileri 

hukuka aykırı olarak işlediğini ifade ederek akredite kuruluşu hakkında Kanun kapsamında gereğinin 

yapılmasını talep etmiştir.  

Kurul, veri sorumlusunun ilgili kişinin ad-soyad bilgisinde bir harf hatası sebebiyle tarafına 

yapmış olduğu başvuruyu reddetmesinin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 

6. maddesinde belirtilen dürüstlük kuralına aykırı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, ilgili kişinin talep ve 

başvurularını yanıtsız bırakan veri sorumlusunun Kanun ve ilgili Tebliğ kapsamında gerekli dikkat ve 

özeni göstermediği anlaşılmıştır. Bununla birlikte, veri sorumlusunun adayların sınava girişlerini 

alternatif yollarla sağlaması gerekirken, biyometrik yöntemler olan parmak taraması alma yoluna 

başvurması Kanun’un 4. maddesindeki “ölçülü olma” ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı ki, 

parmak tarama kayıtlarının işlenmesinde hizmetin açık rıza şartına bağlandığı hususu 

değerlendirildiğinde, kişisel veri işleme faaliyetinin Kanun’da yer alan işleme şartlarına dayanmadan 

gerçekleştirildiği görülmektedir. Aynı zamanda, yurt dışına aktarılacak verilere ilişkin Kanun’un 9. 

maddesinin birinci fıkrasına uygun bir taahhütnamenin hazırlanarak Kurulun onayına sunulması gerektiği 

değerlendirilmiştir.  
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Kurul, veri sorumlusunun; i) Kanun kapsamında kendisine yapılan başvurulara cevap verirken 

Kanun ve ilgili Tebliğ’e uyum konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermesi gerektiği konusunda 

uyarılmasına ve veri işleyenin, ilgili kişinin başvurusuna ilişkin talepleri detaylı şekilde yanıtlaması ve ii) 

kimlik doğrulaması amacıyla adaylardan parmak taraması kaydı alınması uygulamasına alternatif bir 

kimlik doğrulama sisteminin kullanılması ve veri işleyen başta olmak üzere Türkiye’deki yetkili test 

merkezlerinin bu sisteme uyum sağlaması ve bu sonuçlardan Kurul’a bilgi vermesi gerektiği yönünde 

talimatlandırılmasına karar vermiştir. Öte yandan, ilgili kişinin veri sorumlusunu muhatap 

başvurusunda talep etmediği, ancak Kurul’a yaptığı başvuruda talep ettiği açık rıza ve aydınlatma 

konularının inceleme sürecine dâhil edilmediği hususlarında ilgili kişiye bilgi vermesi gerektiği 

gözetilmiştir.  

Son olarak,  parmak tarama kayıtlarının işlenmesi noktasında hizmetin açık rıza şartına 

bağlandığı, bu kapsamda açık rızanın Kanun’da sayılan unsurları taşımadığı ve dolayısıyla söz konusu 

işlemenin Kanun’da yer alan işleme şartlarına dayanmadan gerçekleştirildiği dikkate alındığında, 

Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasında sayılan tedbirlerin alınmadığı kanaatine varıldığından, yurt 

dışı merkezli veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 

idari para cezası uygulanması gerektiği belirtilmiştir.  

7. İlgili kişinin bir web sitesinden kişisel verilerinin silinmesi talebinin veri sorumlusu 

tarafından yerine getirilmemesine ilişkin 26/08/2021 tarihli ve 2021/847 sayılı Karar özeti
7
 

İlgili kişi, bir şirketin web sitesi üzerinden önceden kullanmış olduğu ancak şu an kullanmadığı 

adres bilgilerinin silinmesini talep etmesine rağmen bu talebinin iki kez reddedilmesi ve silme işleminin 

gerçekleştirilmeyeceğinin kendisine bildirdiği beyan ve iddiaları ile veri sorumlusu hakkında gerekli 

yasal işlemlerin yapılmasını talep etmiştir.  

Kurul yapmış olduğu incelemede, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca müşteri adresinin 

faturada bulunması gereken bilgiler arasında yer aldığını ve fatura belgelerinin beş yıl süre ile muhafaza 

edileceğini tespit etmiştir. Ayrıca Kurul, faturanın 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda düzenlenen satış 

sözleşmesi sürecinin parçası olduğunu ve satış sözleşmesinden kaynaklanan anlaşmazlıklara yönelik 10 

yıllık genel zamanaşımı süresinin uygulanacağını değerlendirmiştir. 

 Fatura üzerindeki kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesindeki “Bir sözleşmenin kurulması veya 

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin 

gerekli olması.” veri işleme şartı kapsamındadır. Adres bilgisi birden fazla amaca ve hukuki sebebe 

dayanarak işlenebilir ve farklı veri işleme faaliyetlerinde öngörülen saklama süreleri farklı olabilmektedir. 

Veri sorumlusunun ilgili kişinin söz konusu kişisel verilerini işlemesi için geçerli bir işleme amacı ve 

hukuki gerekçesi bulunmak olup, veri sorumlusu tarafından belirlenen on yıllık saklama süresinin Türk 
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Borçlar Kanunu’nun 146. Maddesi uyarınca mevzuatta öngörülen en uzun süreye uygun olarak 

belirlendiği tespit edilmiştir. 

Kurul, kullanıcıların bireysel hesaplarına kaydettikleri adres bilgileri üzerinde silme, güncelleme 

gibi düzenleme yapma hakkına sahip olduklarını ve bu alanda güncel adres bilgilerinin yer alması ilgili 

kişinin sorumluluğunda olacağını tespitle, veri sorumlusu tarafından ilgili kişilere verilerin doğru ve 

güncel olmasını sağlayabilecek imkânların sağlaması gerektiğini, güncel olmayan adres bilgilerinin 

bireysel hesap üzerinde saklanarak fatura adresi olarak kullanılmaları sebebiyle bu bilgiler üzerinde 

herhangi bir işlem yapılamamasının Kanun’un 4. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca kişisel 

verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olma ilkesine aykırılık teşkil ettiğini değerlendirmiştir. 

Tüm bu incelemeler neticesinde Kurul, bireysel hesap üzerinde güncel adres bilgilerinin 

bulunması gerekirken kullanılmayan adres bilgilerinin yer aldığını ve ilgili kişilerce bu bilgiler üzerinde 

işlem yapılamadığını dikkate alarak Kanun’un 4. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 

kişisel verilerin “doğru ve gerektiğinde güncel olma” ilkesinin yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda 

kişisel verilerin güncellenmesine/imha edilmesine ve güncel olmayan kişisel verilerin ilgili kişilere 

gösterilmemesine dair ve imha edilen/edilmesi istenen kişisel verilerin saklama amacı dışında 

kullanılmamasına ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve sonucundan Kurul’a bilgi verilmesi hususunda 

veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar vermiştir.  

8. Şikayetçinin ablasının kimlik bilgilerinin numara taşıma işlemi adına bir telekomünikasyon 

şirketinin bayi çalışanına ait telefon marifetiyle fotoğraflanarak kullanılan sisteme 

yüklenmesine ilişkin 26/08/2021 tarihli ve 2021/850 sayılı Karar özeti
8
 

Kurum’a intikal eden ihbarda, şikâyetçinin ablası adına kayıtlı hattın taşıma işlemi için 

telekomünikasyon şirket bayisi çalışanı tarafından ablasının kimliğinin fotoğraflanarak şirkete ait 

uygulamadaki bir sisteme yüklendiği iddia edilmiştir. Söz konusu bu uygulamanın şahsi telefonlar 

üzerinde kullanılmasının, işten ayrılan çalışanın elinde birçok bilginin bulunmasına yol açabileceği ve 

kötüniyetli işlemler yapılabileceği dolayısıyla veri güvenliğinin tehlikede olduğunu iddia eden ihbar 

sahibi, konu hakkında gerekli incelemelerin yürütülmesi talep etmiştir.  

Veri sorumlusu ihbara ilişkin vermiş olduğu cevapta; söz konusu kimlik bilgilerinin alınıp 

elektronik ortama aktarılmasının Numara Taşıma Yönetmeliği, Numara Taşınabilirliği Uygulama 

Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği 

kapsamında yasal zorunluluk gereği olduğunu ileri sürmüştür. Bunula birlikte, aktarım işlemi sırasında 

gerekli her türlü teknik ve idari tedbirin alındığı veri sorumlusu tarafından vurgulanmıştır. Kurul bu 

kapsamda, veri sorumlusunun ilgili verileri Kanun’un 5. maddesinin ikinci fırkasının (a), (c) ve (ç) 
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bentlerinde ifade edilen  “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla 

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

olması” ve “Veri sorumlusunun hukukî yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” 

şartlarına dayanarak işlediğini değerlendirmiştir. Diğer taraftan, veri sorumlusunun müşterilere ait kimlik 

belgelerinin üzerinden temin edildiği uygulamanın çalışmasına yönelik gerek teknik gerekse idari 

tedbirleri alarak Kanun’un 12. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiği anlaşılmıştır.  

Tüm bu hususlar doğrultusunda Kurul; i) numara taşıma işlemine ilişkin ilgili kişilerin kimlik 

fotokopilerinin alınmasının mevzuatta öngörülmüş olması sebebiyle Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun 

olduğu, ii) veri sorumlusu tarafından alınan teknik ve idari tedbirlerin makul olduğu dolayısıyla Kanun’un 

12. maddesinde belirtilen yükümlülüklere uygun davranıldığı, iii) Kişisel verilerin işlenmesinde genel 

ilkelerin gözetildiği Kanun’un 4. maddesi kapsamında personelin şahsi cihazları yerine bayilere 

tanımlanmış, düzenli olarak denetlenen ve takibi yapılan kurumsal cihazlar vasıtasıyla iş ve işlemlerinin 

yürütülmesi usulünün hızlandırılması hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar 

verilmiştir.  

9. İlgili kişinin internet hizmeti aboneliğini sağlamak üzere evine gelen şirket yetkilisinin 

aboneliği oluşturmak adına ilgili kişiye ait kimliğin fotoğrafını cep telefonu aracılığıyla 

çekmesi suretiyle kişisel verilerini işlemesine ilişkin 26/08/2021 tarihli ve 2021/859 sayılı 

Karar özeti
9
 

İlgili kişi,  kimlik fotoğrafının internet hizmeti sağlayıcı şirket yetkilisi tarafından çekilmesinin 

istendiği, kimlik üzerine “Müstenidattır” yazısını ekleme isteğinin firma tarafından kabul edilmediği, 

hizmet alımının reddedilmesi sonucu yetkililerin evden ayrılması sonrası veri sorumlusundan kimlik 

bilgilerinin silinmesini talep ettiği, ancak talebinin şirketin daha sonraki olası işlemlerde kendisini 

hatırlaması amacıyla saklandığı hususlarını ifade ederek konu hakkında gereğinin yapılması talep 

etmiştir. 

Kurul, veri sorumlusu şirket tarafından hizmet sözleşmesi kurulması adına ilgili kişinin kimlik 

verilerinin işlendiğini ancak ilgili kişi tarafından sonradan sözleşme kurulmasından vazgeçilmesi 

sebebiyle, Kanunun 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” işleme şartının ortadan kalktığı,  bunun yanı sıra şikayet süreçlerinin sağlıklı 

yürütülmesi adına kimlik bilgilerinin işlendiği ve ilgili kişinin veri sorumlusu hakkında muhtelif 

mercilere yapabileceği şikayetler kapsamında savunma hakkının gereği gibi sağlanabilmesini teminen 

asgari düzeydeki kimlik bilgilerinin işlenmesinin zorunlu olduğunu değerlendirmiştir.  
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Sonuç olarak Kurul, veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye ait asgari düzeyde kimlik verisinin 

işlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına, söz konusu verilerin amaçla bağlantılı olarak asgari 

süreyle sınırlı olarak saklanması ve amacı dışında kullanılmaması ile veri sorumlusu tarafından sözleşme 

vasıtasıyla işlenen kişinin diğer verilerinin ise imha politikasına uygun bir şekilde imha edilmesi 

hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar vermiştir. 

10. İlgili kişinin, bir spor tesisi tarafından açık rızası alınmaksızın yer aldığı müsabakaların 

kaydedilip yayınlanmasına ilişkin 03/09/2021 tarihli ve 2021/889 sayılı Karar özeti
10

 

İlgili kişi, Türkiye genelinde halı saha işletmeciliği alanında faaliyet gösteren veri sorumlusunun 

spor tesislerinde herhangi bir açık rıza alınmaksızın görüntü kaydı yapıldığını ve bu kayıtların veri 

sorumlusunun internet sitesinde yayımlandığını iddia etmiştir. Söz konusu uygulamanın kişilerin özel 

hayatını ihlal ettiği belirtilerek Kanun kapsamında gereğinin yapılması talep edilmiştir. 

Veri sorumlusu halı saha işletmesi; açık rıza formlarının hazırlanarak pilot tesislerde 

uygulandığını, görüntülerin düşük kalitede olması nedeniyle kişilerin tanınamayacağını ve ilgili kişinin 

talebi doğrultusunda kayıtların internet sitesinden kaldırıldığını, dolayısıyla herhangi bir hak ihlalinin 

yaşanmadığını belirtmiştir. 

Yapılan inceleme neticesinde Kurul, Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrası kapsamında 

düzenlenen açık rızanın, rıza veren kişinin “olumlu irade beyanı”nı içermesi gerektiğini hatırlatmıştır. Her 

ne kadar, veri sorumlusu tarafından açık rıza formlarının hazırlandığı iddia edilse de Kurul, bu 

uygulamanın ilgili kişinin yayımlanan görüntülerinde gerçekleştirilmediğini ve yeni tarihli bir uygulama 

olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda, Kurul; kişilerin fiziksel, fizyolojik veya davranışsal özelliklerine 

ilişkin verilerinin bu bireylerin özgün bir şekilde teşhis edilmesini sağladığı kanaatiyle veri sorumlusu 

tarafından iddia edilen kişilerin kayıt görüntülerinin tespit edilemediği hususunun yerinde olmadığını 

değerlendirmiştir.  

Netice itibariyle, Kanun’da yer alan herhangi bir kişisel veri işleme şartına dayanmaksızın ilgili 

kişinin kişisel verisi olan görüntüsünün veri sorumlusu tarafından işlendiği dikkate alındığında, veri 

sorumlusunun Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kişisel verilerin hukuka 

aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve 

idari tedbirleri almadığı sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla; i) veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmasına ve ii) ilgili kişilerden 

açık rıza alınmasına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılarak sonucundan Kurul’a bilgi verilmesi 

hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir. 
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11. İlgili kişinin kardeşine ait borca dair yürütülen icra takibi kapsamında, veri sorumlusu 

avukat tarafından ilgili kişinin kişisel verilerinin İcra Müdürlüğüne iletilmesine ilişkin 

09/09/2021 tarihli ve 2021/909 sayılı Karar özeti
11

 

İlgili kişi, bir avukat tarafından kardeşine ait borç için başlatılan icra takibi kapsamında, adresine 

İcra Müdürlüğü tarafından İcra ve İflas Kanunu’nun (“İİK”) 89. maddesinin birinci fıkrası gereği Birinci 

Haciz İhbarnamesi gönderildiğini ve kendisine ait kişisel verilerin herhangi bir açık rıza ve aydınlatma 

onamı olmadan icra dairesine verildiğini ifade etmiştir. Bu sebeplerle,  ilgili kişinin kişisel verilerini 

kanuna aykırı olarak işleyen ve rızası dışında kullanan veri sorumlusu avukat hakkında gerekli idari 

yaptırımların uygulanması talep edilmiştir. 

Konuya ilişkin yapılan inceleme neticesinde Kurul, İcra ve İflas Hukuku gereğince ifası talep 

edilen hak ve borçların ancak yetkili devlet organlarına başvuru yoluyla ve yasal düzenlemelerde 

gösterilen usuller çerçevesinde cebrî olarak takip edilebildiğini ve söz konusu mal ve hakların borçlunun 

elinde olabileceği gibi üçüncü bir kişide de bulunabildiğini ifade etmiştir. Bununla birlikte, İİK'nin 89. 

maddesinin birinci fıkrası kapsamında borçlunun üçüncü kişilerdeki alacağının tahsili amacıyla alacaklı 

tarafından bildirilen birinci haciz ihbarnamesinin, veri sorumlusu avukatın müvekkili adına ilgili kişinin 

kişisel verilerini icra dairesine sunmak suretiyle gönderildiği görülmektedir. Bu kapsamda, söz konusu 

veri işleme faaliyetinin hem Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kanunlarda 

açıkça öngörülmesi” hükmüne hem de (e) bendinde yer alan “Bir hakkın tesisi, kullanılması, korunması 

için veri işlemenin zorunlu olması” hükmüne dayandığı tespit edilmiştir. 

Buradan hareketle, ilgili kişinin kişisel verilerinin veri sorumlusu avukat tarafından icra dairesiyle 

izinsiz paylaşılması hususunun Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (e) bentlerindeki şartlara 

dayanarak gerçekleştirildiği gerekçesiyle, söz konusu şikâyete ilişkin olarak Kanun kapsamında tesis 

edilebilecek bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir. Aynı zamanda, kendisine yapılan başvuruya süresi 

içinde cevap vermediği anlaşılan veri sorumlusu avukata, Kanun’un 13. maddesi gereğince süresi içinde 

cevap verilmesi gerektiğinin hatırlatılmasına karar verilmiştir. Son olarak, ilgili kişinin kişisel verilerinin 

alacaklı tarafından hukuka aykırı ele geçirilmiş olduğu ihtimali gözetildiğinde bu durumun, alacaklı 

bakımından Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında yargıya intikal ettirebileceğinin hatırlatılmasına 

kanaat getirilmiştir.  

12. İlgili kişinin sendika üyeliği bilgisinin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi ve paylaşılmasına 

ilişkin 16/09/2021 tarihli ve 2021/925 sayılı Karar özeti
12

 

                                                      

 
11

 Erişim için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7141/2021-909  

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7141/2021-909


KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 
 
 

12 

 

 

Kurum’a intikal eden şikâyette, ilgili kişinin iki yıldır çalışmakta olduğu Şirkete dava açması 

sırasında avukatı veri sorumlusunun, dava dilekçesinde ilgili kişinin kendisine ve sendika üyesi diğer 

çalışanlara ait sendika üyelik bilgileri ve üyelik tarihlerine yer verdiği görülmüştür. İlgili kişi, sendika 

üyelik bilgisini daha önce kimseyle paylaşmadığı gerekçesiyle veri sorumlusu avukat hakkında Kanun 

kapsamında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. 

Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesinde “…Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, 

bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür.” hükmü 

düzenlenmiştir. Ek olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. maddesinin birinci fıkrasında ise dava 

dilekçesinde bulunacak hususlar “… a) Mahkemenin adı. b)Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri. 

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. ç)Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı 

vekilinin adı, soyadı ve adresleri. d)Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava 

konusunun değeri. e)Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık 

özetleri. f)İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği. g)Dayanılan hukuki sebepler. 

ğ)Açık bir şekilde talep sonucu. h)Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.” olarak 

düzenlenmiştir.  

Sendikal feshin konu olduğu somut olayda, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 25. 

maddesi kapsamında yapılan feshin açıkça yasaklandığı fakat bu yasağa rağmen feshin yapılması halinde 

açılacak davada iş sözleşmesinin sendikal nedenlerle feshedildiğinin işçi tarafından ispat edilmesinin 

beklendiği vurgulanmıştır. İlgili kişinin somut olay nezdinde, veri sorumlusu avukat ile açtığı işe iade 

davasında ad soyadının ve sendikalı olduğu bilgisinin paylaşılmasının; i) somut olayın başka bir işçi 

lehine açılmış bir işe iade davası olduğu, ii) davanın sendikal faaliyet üzerine kurulmuş olduğu, iii) ayrıca 

bu husustaki ispat külfetinin veri sorumlusu avukata ait olduğu ve aynı işyerinde çalışan ilgili kişinin 

sendikalılıktan ayrılmış olma bilgisinin dosyayla ilgili olduğu anlaşılmıştır.  

Sonuç olarak, Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan hüküm ve Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu’nun 119. maddesi uyarınca sendika üyelik bilgilerinin işe iade dava dilekçesinde kullanılmasının 

Kanun’un 6. maddesine aykırılık teşkil etmediği sonucuna varıldığından bu hususta Kanun kapsamında 

yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir. 

13. İlgili kişiye ait görselin, açık rızası alınmaksızın bir internet sitesinde yer alan haber 

içeriğinde kullanılmasına ilişkin 30/09/2021 tarihli 2021/989 sayılı Karar özeti
13

 

Veri sorumlusu olarak hareket eden bir internet sitesinin haber içeriğinde, kısıtlı ilgili kişinin açık 

rızasının alınmaksızın fotoğrafının kullanıldığı ve ilgili kişiye ait yapılan haberdeki içeriğin yanlış bilgiler 

olduğu, dolayısıyla ilgili kişinin kişisel haklarının ihlal edildiği ifade edilmiştir. İlgili kişinin vasisi, söz 
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konusu fotoğrafın yalnızca bir URL’den kaldırıldığı ve diğer URL’lerden kaldırılmadığı gerekçesiyle 

ihlalin sonlandırılmadığını iddia etmiş ve Kanun kapsamında gereğinin yapılmasını talep etmiştir.  

Somut olay nezdinde öncelikli olarak başvuru konusu, Kanun’un 28. maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendindeki Kanun hükümlerinin uygulanmayacağının belirtildiği “Kişisel verilerin millî 

savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini 

veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel 

amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi” maddesinin uygulama alanı dışında kalıp 

kalmadığı değerlendirilmiştir. Zira, ifade özgürlüğünün bir yansıması olan basın özgürlüğü ile kişilik 

hakları karşı karşıya geldiğinde haberin; i) kamu ilgi ve yararı taşıması, ii) gerçek ve güncel olması, iii) 

özü ile biçimi arasında denge kriterlerinin değerlendirilerek üstünlük tanınması gereken hak tespiti 

yapılması gerekmektedir.  

Yukarıda belirtilen kriterler ele alındığında; bahse konu olayda yer alan haber içeriğinin kamu ilgi 

ve yararının varlığına sebep olabilecek bir nitelik taşımadığı, haber içeriğinde yer alan bilgilerin ilgili kişi 

bakımından doğru olmadığı ve ilgili kişinin kişilik haklarını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, 

söz konusu kişisel verinin işlenmesinin Kanun’un 28. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 

istisna tutulamayacağı da ayrıca belirtmiştir.  

Netice itibariyle, internet sitesinde yayımlanan söz konusu haber içeriğinde yer alan bilgilerin 

ilgili kişi açısından doğru olmadığı ve kişilik haklarını ihlal ettiği hususları doğrultusunda şikâyet konusu 

içeriğin Kanun’un 28. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar 

verilmiştir. İlgili kişiye ait fotoğrafın kendisi ile ilgisi olmayan bir içerikte kullanılmak suretiyle internet 

sitesinde yayımlandığı dikkate alındığında ise, Kanun’un 5. maddesinde yer alan işleme şartları 

olmaksızın veri işleme faaliyetinde bulunulduğu dolayısıyla veri sorumlusunun Kanun’un 12. maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla 

uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almadığı 

tespit edilmiş olup hakkında Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında idari para 

cezası uygulanmasına kanaat getirilmiştir. 

14. Veri sorumlusu kargo firması tarafından ilgili kişi adına sehven fatura düzenlenmesine 

ilişkin 30/09/2021 tarihli 2021/993 sayılı Karar özeti
14 

İlgili kişinin Kurum’a intikal eden şikâyetinde, herhangi bir hizmet almamasına rağmen veri 

sorumlusu kargo şirketi tarafından ilgili kişi adına fatura düzenlendiği ve faturada yer alan kişisel 

verilerin satın alma işleminde bulunan firmaya aktarıldığı belirtilmiştir. İlgili kişi, veri sorumlusuna 

yapılan başvurunun neticesiz kaldığı gerekçesiyle Kanun kapsamında veri sorumlusu kargo şirketi 
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hakkında gereğinin yapılmasını talep etmiştir. 

Veri sorumlusu, savunmasında faturalandırma işleminin sehven ilgili kişi adına yaptığını ve ilgili 

kişiye ait kişisel verileri bir kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu ile arasında imzalanan ve meslek 

kuruluşuna kayıtlı üyelerin indirimli gönderim ücretlerinden yararlanmasını sağlayan sözleşme 

kapsamında Şirketleri arşivinde tuttuğunu ifade etmiştir.   

 Konuya ilişkin Kurul’un yaptığı incelemeler sonucunda, veri sorumlusunun söz konusu meslek 

kurulu ile yaptığı kampanya kapsamında ilgili kişinin üye olup olmadığının tespitinin yapılabilmesi 

amacıyla ilgili kişiye ait kişisel verilerin Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında 

sözleşmenin ifasıyla doğrudan ilgili olması şartına dayanarak işlendiği anlaşılmıştır. Öte yandan, ilgili 

kişinin satın almadığı bir hizmet için adına fatura düzenlendiği hususuna ilişkin yapılan değerlendirmede, 

hatalı faturalandırma işleminin Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan veri işleme şartlarına 

girmemesi sebebiyle ilgili kişinin kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde işlendiği belirlenmiştir.  

İlgili kişinin kişisel verilerinin kargo zarfı suretiyle üçüncü kişilere geçtiğine yönelik iddialarına 

ilişkin, kargo gönderi paketlerinde yer alan kişisel verilerin maskelenmiş/yıldızlanmış olması ihtimali göz 

önünde bulundurulduğunda söz konusu iddianın kanıtlanamadığı görülmektedir. Bununla birlikte, veri 

sorumlusunun ilgili kişinin kişisel verilerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 855. maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan 1 yıl, aynı maddenin beşinci fıkrasında 3 yıl ve gerekli olması halinde genel 

zamanaşımı süresi olan 10 yıl boyunca muhafaza edeceği ve bu süreler sona erdiğinde arşivlenmek üzere 

sileceği veya erişime kapatacağı ifade edilmiş ve bu durumun hukuka uygun olduğu değerlendirilmiştir.   

Sonuç olarak, hukuka uygunluk sebebi bulunmaksızın ilgili kişi adına fatura düzenlenmesi 

faaliyetinin hukuka aykırı olduğuna işaret edilmiş ve bu kapsamda veri sorumlusunun Kanun’un 12. 

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

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmek yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığına ve 

dolayısıyla, veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Öte yandan, veri sorumlusunun işlenen kişisel 

verileri belirli süreler boyunca muhafaza etmesi gerektiğinden kişisel verilerin silinmesi talebini yerine 

getirmemesinde hukuka aykırılık bulunmamıştır.  

 

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. 


