
 
 
 

KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NUN  

MAĞAZALARDA ALIŞVERİŞ SIRASINDA İLGİLİ KİŞİLERE SMS İLE DOĞRULAMA 

KODU GÖNDERİLMESİ SURETİYLE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA 

KAMUOYU DUYURUSU 

 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) 17 Aralık 2021 tarihinde internet sitesinde Mağazalarda 

Alışveriş Sırasında İlgili Kişilere SMS ile Doğrulama Kodu Gönderilmesi Suretiyle Kişisel Verilerin İşlenmesi 

hakkında kamuoyu duyurusu (Duyuru”) yayınlamıştır.  

Kurum, mağazadan alışveriş yapan ilgili kişilere, ödemelerinin tamamlanması veya bilgilerinin güncellenmesi 

gerekçesiyle SMS ile doğrulama kodu gönderildiği ve/fakat söz konusu işlemlerin tamamlanması akabinde, bu 

kişilere ilgili mağazanın faaliyetleriyle ilgili ticari elektronik ileti gönderildiği iddialarıyla kendisine çok 

sayıda ulaşan ihbar ve şikayetler üzerine; veri sorumlularınca, mağazalardaki ödeme işlemleri esnasında ilgili 

kişilere doğrulama kodu gönderdikleri SMS içeriklerinde veya SMS gönderimi öncesinde herhangi bir 

aydınlatma yapılmadığını ve ilgili kişilerin SMS ile doğrulama kodu yöntemi ile işlem öncesinde kendilerine 

bildirilen işleme faaliyetlerinin dışında bir faaliyet olan “ticari elektronik ileti gönderimi”ne açık rızalarını 

almak suretiyle yanıltıldıklarını tespit etmiştir.   

Kurum, Duyuru’da, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 3. Maddesinde açık rızanın 

geçerliliğine ilişkin düzenlenen üç temel unsurdan hareketle; ilgili kişinin, hangi konuya ilişkin açık rıza 

verdiğinin bilincinde olması, gerek konu üzerinde gerekse rızasının sonuçları üzerinde tam bir bilgi sahibi 

olması ve yaptığı davranışın bilincinde olarak, kendi kararı ile açık rıza beyanında bulunması gerektiğini 

vurgulamıştır.  

Ayrıca, Kanun’un 10. maddesi kapsamında veri sorumlularının kişisel verilerin elde edilme esnasında ilgili 

kişileri aydınlatma yükümlülüğü ile ilgili kişinin açık rızasının gerektiği durumlarda aydınlatma yükümlülüğü 

ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerekliliği de hatırlatılarak, ilgili kişilere ne 

amaçla SMS gönderileceğine ve neticesinde ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin açık ve anlaşılır bir 

şekilde aydınlatma yapılması gerektiği hatırlatılmıştır.  

Kurum, birden farklı işleme faaliyetlerine yönelik (üyelik sözleşmesi, kişisel verileri işleme izni, ticari 

elektronik ileti onayı vb.) ilgili kişiye seçenek sunmak suretiyle ayrı ayrı açık rıza alınması ve bu kapsamda 

aydınlatma yükümlülüğü ile açık rıza işlemlerinin birlikte yapılmaması gerekliliğini belirtmiş, SMS 

doğrulama kodu yoluyla ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin alınan açık rızanın Kanun’un 3. 

maddesinde sayılan tüm unsurları içermesi gerektiğinin önemine de dikkat çekmiştir.  

Kurum’un bu Duyurusu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, ilgili kişilere istenmeyen ticari elektronik ileti 

yönlendirilmesinin önüne geçilmesinin temini amacıyla aldığı 2018/119 sayılı İlke Kararı sonrasında, ticari 

elektronik ileti izni alma yöntemlerini halen kişisel verileri koruma mevzuatına uygun hale getirmemiş olan 

veri sorumluları ve bu yöntemleri hizmet olarak sunan veri işleyenler için (yaptırım öncesi) ikinci bir fırsat 

olarak da yorumlanabilir. 

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

* Bilgi notumuzda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin kamuya 

yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan 

görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların 

sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 


