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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN  

“SENETLİ ALIŞVERİŞLER İÇİN İLGİLİ KİŞİLERDEN TOPLANAN KİŞİSEL 

VERİLERİN HUKUKA AYKIRI İŞLENMESİ” HAKKINDA  

17/02/2022 TARİH VE 2022/137 SAYILI KARARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) “Veri Sorumlusu Bir Alışveriş Merkezi Tarafından 

Senetli Alışverişler İçin İlgili Kişilerden E-Devlet Şifresi, İnternet Sayfasında Üyelik Oluşturulması İçin 

İse T.C. Kimlik Numarası Temin Edilmesi Suretiyle Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı İşlenmesi” 

hakkındaki 17/02/2022 tarih ve 2022/137 sayılı kararı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) 

internet sitesinde yayımlanmıştır1.  

Kurum’a intikal eden ihbarda, veri sorumlusu alışveriş merkezinin internet sitesinde senet ile telefon 

satın alma başvurusu esnasında ilgili kişilerden e-Devlet şifrelerinin istendiği ve bu durumun 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) aykırılık teşkil ettiği ifade edilmiştir. Ayrıca ihbar 

dilekçesinde, veri sorumlusunun internet sitesinde ‘Kasaya Git’ sekmesi altındaki sayfada “Senetli 

alışverişte onay sürecinizin başarıyla tamamlanmasını istiyorsanız aşağıdaki alana e-Devlet şifrenizi 

giriniz. Siparişi onaylıyorum butonuna basıldığında otomatik olarak doğrulama yapılacaktır.” 

şeklindeki bilgilerin yer aldığı ekran görüntüsüne yer verilmiştir. 

Veri sorumlusu savunmasında, ilgili kişilerden e-devlet şifresini istemediğini, ekran görüntüsünde yer 

verilen alanın başkaca bir görselin parçası olduğunu iddia etse de bu duruma ilişkin tevsik edici bir belge 

sunmamış ve ihbara konu ekran görüntüsünü fark etmesiyle ivedilikle kaldırdığını beyan etmiştir. Bu 

durum Kurul tarafından, veri sorumlusunun kendi internet sitesinde gerçekleştirilmesi muhtemel kişisel 

veri işleme faaliyetlerinin kontrolünü sağlayamadığının, dolayısıyla gerekli teknik ve idari tedbirlerin 

alınmadığının göstergesi olarak değerlendirilmiştir.  

Diğer yandan, veri sorumlusunun internet sitesinde senetli alışveriş yapabilmek için ilgili kişilerden e-

Devlet şifresi, internet sayfasında üyelik oluşturabilmek için ise T.C. kimlik numarası bilgilerini 

paylaşmalarının zorunlu kılındığı görülmüştür. Kurul yaptığı incelemede, veri sorumlusu tarafından 

gerçekleştirilen söz konusu kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasında 

yer alan veri işleme şartlarından herhangi birine dayanmaksızın gerçekleştiğini ifade etmiştir. Öte 

yandan, ilgili kişilerin T.C. kimlik numaraları ile e-Devlet şifrelerini paylaşmalarının açık rıza 

kapsamında değerlendirilebileceği düşünülse de, Kanun’un 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 

yer alan açık rıza tanımındaki unsurların karşılanmadığı, söz konusu verilerin paylaşılmadan üye olunup 

senetli alışveriş yapılamadığı gözetildiğinde ise, bu durumun hizmet sunumunun kişisel bilgilerin 

verilmesi yönündeki bir rızaya bağlandığı, bireyin üyeliği oluşturmak ve sonrasında sunulacak 

hizmetlerden yararlanabilmek için başka bir seçeneği bulunmadığı ve bireye gerçek bir seçim hakkı 

 
1 Erişim için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7192/2022-137  

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7192/2022-137
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sunulmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, ilgili kişilerden alınan rızanın geçerli bir rıza olmadığı ifade 

edilmiştir.  

Ek olarak, veri sorumlusunun internet sitesindeki üyelik başvurusu ile ilgili sayfada, T.C. kimlik 

numarası girilmek suretiyle daha önce internet sayfasına üye olan kişilerin kişisel verilerinin üçüncü 

kişilerce görüntülenebilir olması noktasındaki güvenlik açığını, üçüncü kişilerin kişisel verilere hukuka 

aykırı olarak erişmesine sebebiyet verdiği ancak veri sorumlusunun bu hususta Kanun’un 12. 

maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Kurul’a bildirimde bulunma yükümlülüğünü yerine getirmediği 

belirtilmiştir. Bu sebeple, konuya ilişkin olarak Kanun’un 15. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 

resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir.  

Tüm bu tespit ve değerlendirmelerin sonucu olarak Kurul, Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrası 

çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesinde veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari 

tedbirleri alma yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlusu hakkında; Kanun’un 18. maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 300.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

İlaveten veri sorumlusunun; i) ilgili kişilerden temin ettiği e-Devlet şifrelerini ve T.C. kimlik 

numaralarını Kanun’un 7. maddesine ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale 

Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğe uygun bir biçimde imha etmesi ve imha işlemlerinin yapıldığını 

kanıtlar nitelikteki belgeler (log kaydı gibi) ile birlikte Kurul’a bilgi vermesi hususunda ve ii) internet 

sitesinde hesap oluşturma sayfasında sisteme daha önce üye olmuş kişilerin kişisel verilerinin 

görüntülenmesine sebebiyet veren güvenlik açığının ivedilikle giderilmesi, T.C. kimlik numarası temin 

edilmeksizin üyelik oluşturulabilmesi adına sistemin güncellenmesi ile bu işlemlere ilişkin Kurul’a en 

geç otuz gün içinde bilgi verilmesi yönünde talimatlandırılmıştır. 

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. 


