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I. DİKKAT ÇEKİCİ KARARLAR 

 

1. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 22/12/2020 Tarihli ve 2020/966 Sayılı İlke Kararı1 

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

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

ekstre, rezervasyon belgesi gibi dokümanların SMS ve/veya e-posta aracılığıyla gönderimini temin 

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

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

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

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

Kararı’na bağlama gereği görmüştür. 

 

Kurul Karar’da, Kanun’un genel işleme ilkelerinin düzenlendiği 4. maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendi gereğince, kişisel verilerin “doğru ve gerektiğinde güncel” bir şekilde 

tutulmasının ilgili kişiye dair bir sonuç oluşturması ve doğurması durumunda veri sorumlularının 

kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması hususunda aktif özen 

yükümlülükleri olduğuna değinmiş, kişisel verilerin elde edildiği kaynağın belirli olması, veri 

sorumlusunca kaynağın doğruluğunun tespit edilmesi, ilgili kişilerce beyan edilen iletişim 

bilgilerinin doğrulanması için telefon numarası ve/veya e-posta adresine doğrulama kodu/linki 

gönderilmesi gibi makul önlemler alınması gerektiğini vurgulamış ve nihayetinde, veri 

sorumlularının, kişilerin telefon numarası ve e-posta gibi iletişim kanallarına Kanun’a aykırılık 

oluşturacak şekilde üçüncü kişilerin kişisel verilerini içeren ekstre, fatura gibi dokümanların 

gönderilmesini önlemek amacıyla, kendilerine bildirilen iletişim bilgilerinin doğruluğunu teyit 

edecek mekanizmalar oluşturarak hukuka uygun veri işleme ve veri güvenliğini sağlamaya yönelik 

idari ve teknik önlemleri almaları gerekliliğini belirtmiştir. 

 

2. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesi Kapsamındaki 

Başvurusuna Veri Sorumlusu Tarafından Verilen Cevabın Yeterli Bulunmamasına İlişkin 

03/02/2021 Tarihli ve 2021/85 Sayılı Karar Özeti2 - (Özel Sektör) 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) 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.  

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.  

 

 
1 Erişim İçin: https://kvkk.gov.tr/Icerik/6858/2020-966  
2 Erişim İçin: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7112/2021-85  

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6858/2020-966
https://kvkk.gov.tr/Icerik/7112/2021-85
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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.  

Sonuç olarak, Kurul, 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 kanaatiyle Kanun’un 

15. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında veri sorumlusunun, söz konusu hukuka aykırılıkların 

giderilmesi ve sonucundan Kurul’a bilgi vermesi hususlarında talimatlandırılmasına karar 

verilmiştir.  

 

3. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun İşten Çıkarma Sürecinde Veri Sorumlusu İşveren 

Tarafından İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesine İlişkin 

09/03/2021 Tarihli ve 2021/205 Sayılı Karar Özeti3 - (Özel Sektör) 

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 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.  

 
3 Erişim İçin: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7136/2021-670  

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7136/2021-670
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Netice itibariyle, 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.  

 

4. Fotoğraf Çekimi ile Yapılan Personel Devam Kayıt Sistemi Uygulamasını Kişisel Verilerin 

Korunması Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendiren 15/04/2021 Tarihli ve 2021/324 Sayılı 

Emsal Mahkeme Kararı4- (Kamu Sağlık Sektörü) 

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanlığı (“Başkanlık”) tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi’nde 

(“Hastane”) çalışan personelin mesai giriş ve çıkışlarının takibi amacıyla kullanılan manyetik kart okutma 

ve fotoğraf çekimli personel devam kayıt sistemindeki (“PDKS”) fotoğraf çekimi uygulamasının 

kaldırılması talebinin Hastane Başhekimliğince reddi üzerine, Başkanlık tarafından Hastane’nin söz 

konusu işleminin iptali talebiyle yetkili İdare Mahkemesi’ne başvurulmuştur.  

Başvuruya konu olayda davacı Başkanlık, fotoğraf çekimi suretiyle Hastane personelinin 

biyometrik verisinin hukuka aykırı olarak işlendiğini iddia etmiş, Hastane ise PDKS’de manyetik kart 

okutmaya ilaveten yapılan fotoğraf çekiminde yüz tanımaya dayalı değil, yüz algılamaya dayalı 

fotoğraflama yapıldığından uygulamanın biyometrik kişisel veri işlenmesi niteliğinde olmadığını 

savunmuştur. Eskişehir 1. İdare Mahkemesi (“Mahkeme”), PDKS fotoğraf çekim uygulaması ile yapılan 

kişisel veri işleme faaliyetinin biyometrik veri yani özel nitelikli kişisel veri işlenmesi kapsamında olup 

olmadığı hususunda bir değerlendirme yapmaksızın, konuyu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel 

esaslar doğrultusunda değerlendirmiştir.  

Bu değerlendirme sonucunda Mahkeme, mesai saatlerine uyulup uyulmadığının kontrolünü 

sağlamak amacıyla kullanılan PDKS vasıtasıyla personelin işe giriş çıkışlarında manyetik kart okutma 

haricinde fotoğraflarının çekilmesi ile ulaşılmak istenen amaç ile davalı Hastane’nin ileri sürdüğü kamu 

yararı (sağlık hizmetinin etkin yürütülebilmesi) arasında orantılılık bulunmadığı gerekçesiyle, bu veri 

işleme faaliyetini Kanun’un 4. maddesinin (ç) bendinde yer alan “ölçülülük” ilkesine aykırı olduğu 

belirtilmiştir.  

Kararda ayrıca, bir kamu kurumu veri sorumlusu olarak davalı Hastane’nin Kanun’un 28. 

maddesi uyarınca bazı muafiyetlere sahip olduğu belirtilmiş ve/fakat verilerin silinmesi, yok edilmesi 

veya anonim hale getirilmesi yükümlülüğünün muafiyet kapsamında olmadığı vurgulanarak, Hastane’nin 

işlediği kişisel verileri imha etmeksizin veri tabanında sürekli saklaması suretiyle kişisel verilerin 

silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak, Mahkeme heyeti oyçokluğu ile personelin mesai giriş çıkış saatlerinin kontrolü 

amacıyla kullanılan PDKS ile manyetik kart okutmaya ilaveten yapılan fotoğraf çekiminin hukuka 

aykırı bir kişisel veri işleme faaliyeti olduğunu tespit ederek, davalı Hastane’nin bu uygulamaya 

yönelik tesis ettiği işlemin iptaline karar vermiştir.  

 
4 Erişim İçin; https://www.tdb.org.tr/userfiles/files/Eskisehir_1_IDM_Karar_2021_324.pdf  

https://www.tdb.org.tr/userfiles/files/Eskisehir_1_IDM_Karar_2021_324.pdf
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5. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Bir Hastanenin Veri İhlal Bildirimi Hakkında 

20/04/2021 Tarihli ve 2021/407 Sayılı Karar Özeti5 - (Sağlık Sektörü) 

Veri sorumlusu Hastane’nin tespit edilmesinden 25 gün sonra Kuruma bildirdiği veri ihlaline konu 

olayda, hastanede çalışan bir hekimin aralarında özel nitelikli kişisel verilerinin de bulunduğu hasta 

dosyalarını arşivden alarak hastane çalışanları aracılığıyla hastane dışına çıkardığı iddia edilmiştir. 

a) Teknik ve İdari Tedbirlere İlişkin Değerlendirme 

Veri ihlaline ilişkin yapılan incelemede, arşiv dosyalarının bulunduğu arşiv odasına yetkili 

olmayan kişilerin de giriş sağlayabildiği ve kamera kayıtlarının kontrolünün sağlanmadığı tespit edilmiş 

ve dolayısıyla idari tedbirlerin yeterli ölçüde alınmadığı değerlendirilmiştir. 

İhlalden 789 hasta etkilenmesine rağmen, yalnızca 54 adet hasta dosyası geri alınmış, bu nedenle 

hasta dosyalarının kaybı önlenememiş ve gerekli tedbirler alınmamıştır. 

Ayrıca, hastaların sağlık ve genetik verileri kapsamında özel nitelikli kişisel verilerinin 

işlenmesine ilişkin çalışanlara kişisel verilerin korunması eğitiminin yeterli bir şekilde verilmediği tespit 

edilmiştir. 

Öte yandan, veri sorumlusu Hastane’nin söz konusu veri ihlalini 17 gün sonra tespit etmesi, 

kişisel veri güvenliği politika ve prosedürlerini yeterli ve iyi bir şekilde hazırlamadığı ve güvenlik 

önlemlerini etkili bir şekilde almadığı hususlarının gerekçesi olmuştur. 

Açıklanan bu nedenlerle, Kanun’un 12. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde veri güvenliğini 

sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında, Kanun’un 18. maddesinin 1. 

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

b) Kuruma ve İlgili Kişilere Yapılan Bildirime İlişkin Değerlendirme 

Veri sorumlusu hastane, veri ihlalini tespit edilmesinden 25 gün sonra Kurula bildirmiş ve geç 

bildirim sebebi olarak hastaneden çıkarılan dosyaların suçüstü yakalanılması üzerine başlatılan adli 

süreçleri göstermiştir. Yürütülen bu sürece rağmen, veri sorumlusu hastane tarafından hastaneye gelen 

bir kişi dışında ilgili kişilere söz konusu ihlal bildirilmemiştir. 

Sonuç olarak, Kurul, Kanun’un 12. maddesinin 5. fıkrası ve Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul ve 

Esaslarına İlişkin Kurul’un 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kararı’nda yer alan “en kısa sürede” 

ifadesinin 72 saat olarak yorumlanmasına yönelik değerlendirmeleri çerçevesinde veri ihlali bildirim 

yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18 inci maddesinin 1. 

fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası uygulanmasına ve ihlalden etkilenen ilgili kişilere 

24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Karar’da yer alan hususları içeren bir bildirim yapılarak 

sonucundan Kurula bilgi verilmesi hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar 

verilmiştir. 

 

 

 
5 Erişim İçin; https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6993/2021-407  

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6993/2021-407
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6. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun İlgili Kişinin Veri Sorumlusu Bankaya Yaptığı İş 

Başvurusunun Olumsuz Sonuçlanması Sonrası Kişisel Verilerinin İşlenmeye Devam 

Etmesine İlişkin 06/07/2021 Tarih ve 2021/670 Sayılı Karar Özeti6 - (Finans sektörü) 

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 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 1. 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) İlgili 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. 

 
6 Erişim İçin: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7136/2021-670  

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7136/2021-670


KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 

 

8 

 

7. Anayasa Mahkemesi’nin Sosyal Medyada Kişisel Verilerin Paylaşılması Nedeniyle Özel 

Hayata Saygı Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Hakkına İlişkin 2018/24439 

Numaralı Kararı’nın Özeti - (Medya) 

Anayasa Mahkemesi’nin sosyal medyada kişisel verilerin paylaşılması nedeniyle özel hayata 

saygı kapsamında kişisel verilerin korunması hakkının konu edildiği Aylin Nazlıaka (“Başvurucu”) 

Başvurusu’na ilişkin olarak verdiği 2018/24439 numaralı Kararı (“Karar”), 29 Temmuz 2021 tarihli ve 

31552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır7.   

İhtilafa konu olayı özetlemek gerekirse; Başvurucu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 

hakkında, kendisi ve eşinin kişisel verisi niteliğindeki açık adresini, eşi ve diğer yakınlarına ait kimlik 

numaraları ile imzalarını içeren genel kurul tutanağını ve şirket fotoğraflarını hukuka aykırı olarak ele 

geçirdiği ve sosyal medya üzerinden paylaştığı iddiaları ile yargıya başvurmuştur.  Başvurucu, kişisel veri 

niteliğindeki bu tür bilgilerinin paylaşılmasının kişisel verilerin korunmasına aykırı olduğu ve özel hayata 

saygı hakkının zedelendiğini ileri sürmüş olsa da Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi (“İlk Derece 

Mahkemesi”) davanın reddine karar vermiştir. Akabinde Başvurucu İlk Derece Mahkemesi kararının 

temyizi için Yargıtay’a müracaat etmiş, İlk derece Mahkemesi’nin somut olayı yalnızca hakaret ve eleştiri 

bağlamında değerlendirdiği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin herhangi bir değerlendirmede 

bulunmadığı gerekçeleri ile kararın bozulmasını talep etmiştir. İlk Derece Mahkemesi’nin verdiği kararın 

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından onanması üzerine, Başvurucu Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 

başvuruda bulunmuştur.  

Anayasa Mahkemesi yapmış olduğu değerlendirmede; kişinin imza, kimlik, abonelik ve ailesine 

ilişkin bilgileri ile ev ve iş adres bilgilerinin kişisel veri niteliğinde olduğunu ve somut olay nezdinde bu 

bilgilere kişinin açık rızası olmadan hukuka aykırı yollarla ulaşıldığını kabul etmiştir. Kişisel verilerin 

hangi meşru amaçlarla işlendiğine ilişkin bir tartışma yapmayarak, kişisel verilerin korunmasını isteme 

hakkı ile anayasal güvenceleri gözetmeden yargılama yapan İlk Derece Mahkemesi karşısında 

Başvurucu’nun hak ihlaline uğradığı sonucuna varmıştır.  

Anayasa Mahkemesi’nin işbu kararı ile, kişisel verilerin hangi yollardan elde edildiğinin ve 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Genel İlkeler” başlıklı 4. maddesinde yer alan “Belirli, açık 

ve meşru amaçlar için işlenme” şartına aykırı işlenip işlenmediğinin yargılamada dikkate alınmaması 

devletin pozitif yükümlülüğüne aykırılık ve bir kişilik hakkı ihlali olarak değerlendirilmiştir.  

 

8. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Whatsapp Uygulaması Hakkında Yürütülen Resen 

İncelemeye İlişkin 2021/891 Sayılı Karar Özeti8 (Telekomünikasyon Sektörü) 

2021 yılının başlarında WhatsApp LLC tarafından güncellenen Hizmet Koşulları ve Gizlilik 

İlkesi’ni kullanıcılarına duyurmuş ve WhatsApp kullanıcılarının uygulamayı kullanabilmeleri, kişisel 

verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan üçüncü taraflara aktarılmasına ilişkin açık rıza vermeleri 

ön şartına bağlanmış, bu rızayı vermeyen kullanıcıların hesaplarının silineceği şeklinde bildirim 

yapılmıştı.  

Kurum tarafından WhatsApp LLC hakkında Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrası kapsamında 

başlatılan resen incelemede; WhatsApp Gizlilik İlkesinin esasen, kullanıcı ile yapılan sözleşme olan 

 
7 Erişim İçin: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210729-9.pdf  
8 Erişim İçin: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7045/WHATSAPP-UYGULAMASI-HAKKINDA-

YURUTULEN-RESEN-INCELEMEYE-ILISKIN-KAMUOYU-DUYURUSU     

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210729-9.pdf
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7045/WHATSAPP-UYGULAMASI-HAKKINDA-YURUTULEN-RESEN-INCELEMEYE-ILISKIN-KAMUOYU-DUYURUSU
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7045/WHATSAPP-UYGULAMASI-HAKKINDA-YURUTULEN-RESEN-INCELEMEYE-ILISKIN-KAMUOYU-DUYURUSU


KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 

 

9 

 

WhatsApp Hizmet Koşullarının bir parçası olduğunun ve Hizmet koşullarına onay verilmemesi halinde 

sözleşmenin yürürlüğe girmeyeceğinin tespiti yapılmıştır.  

Kurul’un bu tespitler ışığında verdiği ihlal kararının gerekçeleri ve hukuki dayanakları şöyledir: 

İhlalin gerekçesi İhlalin hukuki niteliği 

 

• İlgili kişilerden, kişisel verilerin işlenmesi ve yurtdışında 

yerleşik üçüncü taraflara aktarılmasına seçimlik hak 

sunulmaksızın tek bir açık rıza alınması, 

• Kişisel verilerin işleme ve aktarım faaliyetlerinin tek bir 

metinde ilgili kişiye sunulması, 

• Kişisel verilerin işlenmesi faaliyetinin sözleşmenin bir 

parçası haline getirilerek açık rızanın hizmetin bir koşulu 

olarak dayatılması 

 

 

 

 

Açık rızanın özgür iradeyle açıklanması unsuruna 

aykırılık 

Müzakereye kapalı şekilde ve bir bütün olarak sunulan şartlarda 

rıza alınması 

Kanun’un 4.maddesinde yer alan “Hukuka ve dürüstlük 

kurallarına uygun olma” ilkesine aykırılık  

• İşlenen tüm kişisel verilerin aktarımı için açık rıza 

istenmesi, 

• Kişisel verilerin işlendikleri amaçla orantılı ve sınırlı 

bilgiler olmaması, 

• Hangi verinin hangi amaçla aktarılacağının net şekilde 

ortaya konulmaması 

 

 

Kanun’un 4.maddesinde yer alan; i) “belirli, açık ve 

meşru amaçlar için işlenme” ve ii) “işlendikleri amaçla 

bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkelerine aykırılık  

 

• Aktarım faaliyetleri için açık rızaya başvurulmaması 

• Kurul’a taahhütname başvurusunda bulunulmaması 

Kanun’un “Kişisel verilerin yurt dışı aktarılması” 

başlıklı 9.maddesine aykırılık  

Profilleme amacıyla çerezler aracılığıyla yapılacak işleme 

faaliyetlerine ilişkin açık rıza alınmaması 

Hukuka aykırılık 

 

Kurul sonuç itibariyle; i) Kanun’un 12. Maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde veri güvenliğini 

sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu WhatsApp hakkında 

Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 1.950.000 TL idari para cezası 

uygulanmasına, ii) Hizmet Koşulları ve Gizlilik İlkesi metinlerinin Kanun’a uygun hale getirilmesi 

ve Kanun’un 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul 

ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun bir aydınlatma yapılması hususunda veri 

sorumlusunun talimatlandırılmasına karar vermiştir.  
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II. KAMUOYU DUYURULARINDAN SEÇMELER 

 

1. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “COVID-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi 

Uygulamalarına” İlişkin Kamuoyu Duyurusu9 

Covid-19 tedbirleri kapsamında önce İçişleri Bakanlığı’nın 20.08.2021 tarihli genelgesi ile 

konser, sinema, tiyatro ve toplu ulaşım araçları gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılım 

sağlamak isteyen kişilere yönelik zorunlu tutulan, müteakiben Çalışma Bakanlığı’nın 02.09.2021 tarihli 

genelgesiyle işyerlerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici 

tedbirler kapsamında getirilen Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR test bilgisinin istenmesi 

uygulamalarına ilişkin Kurum’a intikal eden yoğun görüş talepleri üzerine, bu konu Kurul’un gündemine 

alınmış ve Kurul 2021/980 sayılı kararı ile bu konudaki değerlendirmesini 28 Eylül 2021 tarihinde 

Kurum’un internet sitesinde yayınlayarak duyurmuştur. 

Kurul, Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan aşı durumu ve PCR test sonucu bilgilerinin, kişisel 

sağlık verisi olarak özel nitelikli kişisel veri kategorisini haiz olduğunu ve Kanun’un 6. maddesinde 

belirtilen işleme şartlarına uygun olarak işlenmesi gerektiğini belirtmiştir.  

Diğer yandan, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilgili sağlık verilerinin, kamu sağlığının, 

kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin korunması amacıyla da işlenmesinin gerekli olduğunu 

vurgulamıştır. Sonuç olarak Kurul, Covid-19’un sebebiyet verdiği salgın hastalığın kamu güvenliği ve 

kamu düzenini tehdit etmesi sebebiyle, hastalığın yayılımını engellemek amacıyla Covid-19 aşı bilgisi 

ve/veya negatif sonuçlu PCR test bilgisi istenmesi uygulamalarını, Kanun’un uygulanmayacağı hallerin 

belirtildiği 28. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi düzenlemesi olan: “Kişisel verilerin millî 

savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik 

olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu 

ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi” kapsamında Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı bir hal 

olarak değerlendirmiştir. 

 

2. Kişisel Verilere İki Kademeli Kimlik Doğrulama Kontrolü Yapılarak Uzaktan Erişim 

Sağlanması Gerekliliği Hakkında Örnek Kamuoyu Duyurusu10 

 Belediyelerin internet üzerinden emlak vergisi veya beyan bilgisi sorgulama sayfalarında 

kişilerin yalnızca T.C. kimlik numaralarının girilerek emlak bilgilerine ulaşılmasının kişisel verilerin 

korunması açısından ihlal teşkil ettiği gerekçesiyle Kurum’a yapılan ihbarlar sonucunda, Kurul tarafından 

bu hususta verilen 25/02/2021 tarihli ve 2021/140 sayılı karar konu edilerek Kurum’un internet sitesinde 

Belediyeler’in bu uygulamaları hakkında bir kamuoyu duyurusu yapılmıştır.  

Kurul, Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler) kapsamında kişisel 

verilere gerekmesi halinde uzaktan erişim için iki kademeli bir kimlik doğrulama kontrolünün 

yapılmasını önermektedir. Kişinin, T.C. kimlik ve doğum günü bilgisinin sorgulanarak erişim imkânı 

veren sistemlerin tek kademeli doğrulama olduğu kabul edilirken, T.C. kimlik numarasının yanı sıra 

kişiye özel olarak oluşturulmuş şifre ya da kişinin telefon numarasına iletilen SMS kodu ile erişim 

sağlanan sistemler iki kademeli doğrulama olarak kabul edilmektedir. 

 
9 Erişim İçin: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7055/COVID-19-PCR-TEST-SONUCU-VE-ASI-BILGISI-

UYGULAMALARINA-ILISKIN-KAMUOYU-DUYURUSU  
10 Erişim İçin; https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7073/BELEDIYELERE-ILISKIN-KAMUOYU-DUYURUSU  

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7055/COVID-19-PCR-TEST-SONUCU-VE-ASI-BILGISI-UYGULAMALARINA-ILISKIN-KAMUOYU-DUYURUSU
https://kvkk.gov.tr/Icerik/7055/COVID-19-PCR-TEST-SONUCU-VE-ASI-BILGISI-UYGULAMALARINA-ILISKIN-KAMUOYU-DUYURUSU
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7073/BELEDIYELERE-ILISKIN-KAMUOYU-DUYURUSU
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Bu doğrultuda Kurul, 25/02/2021 tarihli ve 2021/140 sayılı kararı ile Belediyeler tarafından 

internet üzerinden sunulan hızlı sorgulama ya da borç ödeme uygulamalarında yalnızca tek bir bilgi 

girilerek kişilerin borç bilgilerine ulaşılabilmesi ve bu durumun T.C. kimlik numarası bilgisine sahip olan 

herkesin ilgili kişinin borç bilgilerine erişmesinin mümkün olması sebebiyle Kanun’un 12. Maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendine aykırı bulmuş ve Belediyelerce sunulan söz konusu uygulamaların 3 ay 

içerisinde sonlandırılmasına ve Kanun’a aykırı veri işleme faaliyetlerinin durdurulmasına, aksi halde 

Belediyeler hakkında Kanun’un 18. Maddesi kapsamında idari işlem uygulanacağına karar vermiştir.  

Kurul kararında belirlenen 3 aylık sürenin dolmasını takiben yapılan incelemede; Belediyelerin 

halen tek faktörlü doğrulama uygulamasına devam ettikleri ve ilgili karar çerçevesinde gerekli güvenlik 

tedbirlerini almadıkları ve Kanun’un 12. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan kişisel 

verileri hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek hükmüne aykırı uygulamalara devam ettikleri 

anlaşılmıştır. 

Sonuç olarak, Kurul’un 25/02/2021 tarihli ve 2021/140 tarihli kararına göre, ilgili belediyeler 

hakkında Kanun’un 18. Maddesinin 3 numaralı fıkrası kapsamında disiplin hükümlerine göre 

işlem yapılması ve sonucundan Kurul’a bilgi verilmesi hususunda ilgili belediyelerin 

talimatlandırılmasına karar verilmiştir. 

 

3. Dernek, Vakıf ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü 

Hakkında Duyuru11 

Dernek, vakıf ve sendikalara ait iktisadi işletmeler, Veri Sorumluları Sicili’ne (“Sicil”) kayıt 

yükümlülüklerine ilişkin tereddütlerini Kurum’a iletmişlerdir.  

Bunun üzerine Kurul, Kanun’un 16. maddesi gereğince Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt 

yükümlülüğüne ilişkin istisnalar getirmeye ve bu istisnaların kapsamına ve uygulanmasına yönelik karar 

alma yetkisine dayanarak, 22/04/2020 tarihli ve 2020/315 sayılı Kararı ile değişik 02/04/2018 tarihli ve 

2018/32 sayılı Kararı kapsamında “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla 

sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar”a Sicil’e kayıt 

olmaktan istisna tutmuştur. 

Sicil’e kayıt yükümlülüğü ile amaçlananın kişisel verilerin işlenme süreçlerinin şeffaf, ilgili 

kişilere hesap verilebilir nitelikte olması ve ilgili kişilerce kendi kişisel verileri üzerinde en yüksek 

düzeyde kontrol sağlanması olmasından hareketle Kurul, gelir elde etme amacıyla ticari faaliyet yürüten 

dernek, vakıf ve sendikaların iktisadi işletmeleri için bir istisna uygulanmasını uygun görmemiştir.  

Bu kapsamda, 22/04/2020 tarihli ve 2020/315 sayılı Karar ile değişik 02/04/2018 tarihli 2018/32 

sayılı Kurul Kararında yer alan “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı 

olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” ifadesinin “yalnızca 

ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen   

Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi 

bulunmayanlar” olarak değiştirilmesine, Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan 

kendisine bağlı iktisadi işletmesi bulunanların Sicil’e kayıt olmaları ve Sicil’e kayıt esnasında 

yalnızca kendilerine bağlı iktisadi işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapmaları 

gerektiğine karar verilmiştir. 

 
11 Erişim İçin; https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6990/DERNEK-VAKIF-VE-SENDIKALARA-AIT-IKTISADI-

ISLETMELERIN-VERBIS-E-KAYIT-YUKUMLULUGU-HAKKINDA-DUYURU  

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6990/DERNEK-VAKIF-VE-SENDIKALARA-AIT-IKTISADI-ISLETMELERIN-VERBIS-E-KAYIT-YUKUMLULUGU-HAKKINDA-DUYURU
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6990/DERNEK-VAKIF-VE-SENDIKALARA-AIT-IKTISADI-ISLETMELERIN-VERBIS-E-KAYIT-YUKUMLULUGU-HAKKINDA-DUYURU
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4. İş Ortaklığı / Konsorsiyum / Adi Ortaklıkların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında 

Duyuru12 

İş ortaklığı / konsorsiyum / adi ortaklıklar, Sicil’e kayıt yükümlülüklerinin olup olmadığına 

yönelik tereddüt yaşamışlar ve Kurul’a bu tereddütlerini bildirmişlerdir. 

Bunun üzerine Kurul, 6698 sayılı Kanun’un 16. maddesine atıfta bulunmuş ve ilgili maddenin 

amacını, kişisel verilerin işlenme süreçlerinde şeffaf ve ilgili kişilere hesap verilebilir nitelikte olması, 

bununla birlikte ilgili kişilerin kendi kişisel verilerinde en yüksek düzeyde kontrol sağlanması olarak 

yinelemiştir.  

Buradan hareketle Kurul, iş ortaklığı / konsorsiyum / adi ortaklık gibi yapıların 

gerçekleştirdikleri faaliyetlerde işlenen kişisel verilerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine 

(“VERBİS”) bilgi girişi olarak yansıtılması gerekliliğini vurgulamıştır.  

Bu kapsamda, Kurul’un 09/06/2021 tarihli ve 2021/569 sayılı kararı ile iş ortaklığı / 

konsorsiyum / adi ortaklık gibi yapıları oluşturan ortaklardan VERBİS’e kayıt yükümlülüğü 

bulunanların kayıt esnasında hem kendi faaliyetlerini hem de birlikte ortaklık faaliyetleri 

kapsamında işledikleri kişisel verileri bilgi girişi yapmaları gerektiğine karar verildiği kamuoyuna 

duyurulmuştur. 

 

5. Yurtdışına Kişisel Veri Aktarımına İlişkin Taahhütname Başvuruları Hakkında Kamuoyu 

Duyuruları  

Kurul, 2021 yılı içinde sırasıyla, TEB Arval Araç Filo Kiralama A.Ş., Amazon Turkey 

Perakende Hizmetleri Ltd. Şti. ve Amazon Turkey Yönetim Destek Hizmetleri Ltd. Şti. ile Turksport 

Spor Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. (Decathlon Türkiye)’nin yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması 

hususundaki taahhütname başvurularını Kanun’un 9. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 

değerlendirmiş ve söz konusu veri sorumlularının yırtdışına kişisel veri aktarımına izin vermiştir.  

 

III. İKİNCİL DÜZENLEMELER 

 

1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Tarafından Hazırlanan Sır 

Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik  

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan; banka sırrı ve müşteri 

sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esasların 

belirlendiği Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 4 

Haziran 2021 tarihli ve 31501 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yönetmelik’te sıfat ve görevlerinden dolayı bankalara veya müşterilerine ait sırları 

öğrenenlerin süresiz olarak sır saklama yükümlülüğü bulunduğu, bankalar ve müşteriler arasında 

kurulan ilişki sonucu ortaya çıkan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler müşteri sırrı niteliğini taşıdığı, 

sır saklama yükümlülüğünün istisnaları, sır niteliğindeki bilgilerin kanun ve Yönetmelik’te belirtilen 

amaçlarla sınırlı olmak ve ölçülülük ilkesine uygun olarak paylaşılması gerekliliği ve ölçülü sayılan 

 
12 Erişim İçin; https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6989/ORTAKLIKLARIN-VERBIS-E-KAYIT-

YUKUMLULUGU-HAKKINDA-DUYURU  

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6989/ORTAKLIKLARIN-VERBIS-E-KAYIT-YUKUMLULUGU-HAKKINDA-DUYURU
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6989/ORTAKLIKLARIN-VERBIS-E-KAYIT-YUKUMLULUGU-HAKKINDA-DUYURU
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bilgi paylaşımları, müşteri sırrı niteliğindeki verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 

kapsamında paylaşılması ve yasaklı haller düzenlenmiştir. 

Yönetmelik ile gerçek kişi müşterilere ait sır niteliğindeki bilgilerin Kanun’un 4. maddesinde 

yer alan genel veri işleme ilkelerine uygun olarak paylaşılması zorunluluğu vurgulanmış, sağlık ve 

cinsel hayata ilişkin verilerin işlenmesine dair Kanun’un md. 6/3 c.2’de yer alan hükme uygun olarak, 

müşteri sırrı niteliğinde olsa dahi, bu tür verilerin, sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan 

hallerden biri dayanak gösterilerek yurt içindeki veya yurt dışındaki taraflarla paylaşılamayacağı açık 

bir şekilde belirtilmiştir. 

Ayrıca, Yönetmelik, sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller dışında, müşteriden 

bir talep veya talimat alınmaksızın yalnızca müşteri tarafından alınan açık rızaya dayanılarak müşteri 

sırrı niteliğindeki bilgilerin yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmasını da 

engellemektedir.  

Diğer taraftan, bankaların müşterilere sundukları hizmetlerin, müşterinin bilgilerinin 

paylaşılmasına dair açık rıza göstermesi veya talep yahut talimat verme şartına bağlanması da açıkça 

yasaklanmıştır.  

Yönetmelik tüm hükümleriyle 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

2. Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ  

Kurum tarafından çıkarılan Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ13 (“Tebliğ”) 6 Aralık 2021 tarihli ve 31681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu 

Tebliğ ile personel belgelendirme kuruluşlarının akreditasyon süreci ile veri koruma görevlisi 

sertifikasyonuna ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu Tebliğe göre; 

Veri koruma görevlisi unvanını 4 yıl boyunca kullanmak için gerekli koşullar; 

• Kurul tarafından usul ve esasları belirlenmiş eğitim programını tamamlamak, 

• Eğitim programını tamamlayan kişilere Kurum tarafından verilen katılım belgesine sahip 

olmak, 

• Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş, sertifikasyona ilişkin ilgili 

sınavlarda başarılı olanları belgelendirmeye yetkili kuruluşlar olan personel bilgilendirme 

kuruluşları tarafından yapılan sınavda başarılı olmaktır.  

Sertifika sınavına;  

• Sınav tarihinden önceki son 4 yıl içinde katılım belgesi almış olanlar, 

• Veya geçerli bir veri koruma görevlisi sertifikasına sahip olan kişiler arasından  

programda belirlenen şartlara sahip olan kişiler başvurabilir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, sertifikasyon süreçlerinin şeffaf ve tarafsız sürdürülmesi için 

kamuya açık sorgulama imkânı veren Sertifika Takip ve Doğrulama Bilgi Sistemi’nin 

(“SERTABİS”) kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olacaktır.  

Kurum bu Tebliğ’in akabinde, veri koruma görevlisi adaylarının başvurularının 

değerlendirilmesi, sınavların yapılması ve değerlendirilmesi, veri koruma görevlisi veya veri koruma 

görevlisi adayının belgelendirilmesi veya yeniden belgelendirilmesi ve belgelendirme yöntemi ile ilgili 

 
13Erişim İçin: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211206-4.htm  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211206-4.htm
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esasların belirlendiği Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme Programı’nı da 7 Aralık 2021 tarihinde 

internet sitesinde yayınlamıştır. 

 

IV. REHBERLER 

1. Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler Başlıklı Rehber14 

Kurum 15 Eylül 2021 tarihinde yayınladığı “Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına 

Dair Tavsiyeler” başlıklı rehberde, yapay zekâ alanında yapılan veya yapılacak çalışmalar kapsamında ve 

kişisel verilerin korunması konusunda açıklık sağlanmasını hedefleyerek geliştiriciler, üreticiler, servis 

sağlayıcılar ile karar alıcılar için tavsiyelerde bulunmuştur. 

Rehber’de genel olarak, kişisel veri işleme ve veri toplama temelli yapay zekâ çalışmalarında; veri 

güvenliğinin sağlanmasına yönelik genel ilkelerin gözetilerek Kanun’a uyum sağlanması, ilgili kişilerin 

temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi ve kişisel veri mahremiyetini esas alan yaklaşımların 

gözetilmesi gibi tavsiyelere yer verilmiştir. 

 

2. Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber15 

Kurum ,16 Eylül 2021 tarihinde yayınladığı Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi 

Gereken Hususlara İlişkin Rehber’de, kişisel verilerin korunması alanında kapsayıcı tanım olarak 

nitelediği Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) 4. maddesinden yola çıkarak 

biyometrik veriyi; kişiye özgü, benzersiz ve tek olan fizyolojik ve davranışsal özellikler olarak 

nitelendirmiştir. 

Rehber’in devamında, “Biyometrik Veri İşleme İlkeleri” başlığı altında, biyometrik verilerin 

işlenmesinde Kanun’un 4. maddede düzenlenen genel ilkelere uyulması gerektiğine ve açık rızanın 

gerekmediği hallerde, Kanun’un 6. maddesi doğrultusunda yalnızca kanunlarda öngörülen hallerde 

işlenebileceğine değinilerek, biyometrik verinin işlenmesinde uyulması gereken ilkeler, mahkeme 

kararları ve örneklerle detaylandırılmıştır. 

Rehber’in “Biyometrik Veri Güvenliği” başlıklı son bölümünde ise biyometrik veri güvenliğini 

sağlamak amacıyla veri sorumlularının 2018/10 sayılı Kurul kararı doğrultusunda gerekli teknik ve idari 

tedbirleri almaları gerektiği belirtilmiştir. 

 

3. Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesine İlişkin Rehber16 

Kurum 20 Ekim 2021 tarihinde “Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde 

Değerlendirilmesi” hakkında bir Rehber yayınlamıştır. 

Kurul’un 23/06/2020 tarihli ve 2020/481 sayılı kararı çerçevesinde ilgili kişilerin arama 

motorları nezdinde unutulma haklarının kullanılmasına açıklık getirmek amacıyla hazırlanan bu 

Rehber’de unutulma hakkının gelişimi ile uluslararası ve ulusal hukuktaki konumuna ve ilgili kişinin 

unutulma hakkına ilişkin hak arama yöntemlerine dair açıklamalar getirilmiştir. 

 
14 Erişim İçin: https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/25a1162f-0e61-4a43-98d0-3e7d057ac31a.pdf  
15Erişim İçin: https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/bd06f5f4-e8cc-487e-abe1-d32dc18e2d7e.pdf  
16Erişim İçin; https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/11b6fd99-d42a-45b1-a009-21f2d36ded21.pdf  

https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/25a1162f-0e61-4a43-98d0-3e7d057ac31a.pdf
https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/bd06f5f4-e8cc-487e-abe1-d32dc18e2d7e.pdf
https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/11b6fd99-d42a-45b1-a009-21f2d36ded21.pdf

