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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 23 MAYIS 2022 TARİHİNDE 

YAYIMLANAN KARARLARI HAKKINDA ÖZET BİLGİLENDİRME 

 

 

1. İş arama ve işe alım süreçlerini yürüten bir istihdam platformunun Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’na aykırı uygulamalarda bulunmasına ilişkin 14/10/2021 tarihli ve 

2021/1051 sayılı karar
1
 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) intikal eden şikâyet dilekçesinden özetle, ilgili kişi 

veri sorumlusuna ait iş arama platformu üzerinde üyelik oluşturarak yapmış olduğu iş başvuruları 

sonucunda veri sorumlusunun kişisel verilerin gizliliği ve işlenmesi konularında 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) aykırı uygulamalar gerçekleştirildiğini, iş başvuruları 

esnasında işverenlere iletilen bilgi ve belgelerin kendisine verilmesi talebinin veri sorumlusunca 

gerçekleştirilmediğini ve verilerinin onayı dışında veri sorumlusu tarafından silineceğinin belirtildiğini 

ifade ederek gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir.  

Konuyla ilgili yapılan incelemeler sonrası, ilgili kişinin veri sorumlusuna yönelik gerçekleştirmiş 

olduğu kişisel verilerine erişme talebinin sonucunu beklemeksizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na 

(“Kurul”) başvuruda bulunmuş olduğu, Kanun’un 13. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında “talebin 

niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin talebinin 

yerine getirildiği görülmüştür. İlgili kişi ayrıca talebi olmaksızın kişisel verilerinin silineceği/imha 

edileceğinin veri sorumlusu tarafından kendisine bildirildiğini belirtmiştir. İlgili kişinin başvurusunda 

Kanun’un 11. maddesinin birinci fıkrasındaki bütün haklarını kullanma talebinde bulunmuş olması 

sebebiyle, söz konusu maddenin (e) bendinde yer alan kişisel verilerin silinmesi talebinde de 

bulunduğunun anlaşıldığını ancak ilgili kişinin cevabı üzerine bu imha işleminin hemen durdurulduğunu 

ve herhangi bir veri kaybının olmadığının ilgili kişiye bildirildiği anlaşılmıştır.   

Bununla birlikte, ilgili kişinin bilgisi ve onayı olmadan yapmış olduğu iş başvuruları ve 

görüşmeleri hakkında kişisel verilerinin diğer işverenlerle paylaşılması yönündeki iddialarına yönelik 

şüphenin ötesine geçecek bir kanıt sunmaması ve veri sorumlusunun işverenlerin yalnızca çalışan 

adaylarının sisteme yüklemiş oldukları belgeleri görebileceğini beyan ettiği tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak, ilgili kişinin kişisel verilerine erişim talebinin karşılanmaması, onayı ve talebi 

olmaksızın kişisel verilerinin veri sorumlusunca imha edileceği ve işverenlerin diğer işverenlere çalışan 

adayları hakkında kişisel verileri aktarması hakkındaki dair şikâyetlerine yönelik Kanun kapsamında 

yapılacak bir işlem olmadığına karar verilmiştir. 

 

 

2. Bankanın avukatı tarafından borçlu yakını olan ilgili kişiye haciz ihbarnamesi gönderilmesi 

suretiyle kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin 21/10/2021 tarihli ve 2021/1069 sayılı karar
 2
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İlgili kişi bir Banka avukatı tarafından kendisine borçlu yakını olarak gönderilen haciz ihbarnamesi 

ile kişisel verilerinin açık rızası alınmadan ihbarnamede yer alan diğer üçüncü kişilerle paylaşıldığını ileri 

sürerek bu konuya ilişkin Banka ve Banka avukatına başvurarak veri sorumlusu hakkında gereğinin 

yapılmasını talep etmiştir. 

Kurul, somut olayda “kişisel verilerin işlenme amaç ve araçlarını belirleyip veri kayıt sistemi 

kurulması ve yönetilmesinden sorumlu olunması” tanımından hareketle, İcra İflas Kanunu’nun 89. 

maddesi çerçevesinde düzenlenen haciz ihbarnamesinde yer alan üçüncü kişilerin icra müdürlüğüne 

alacaklı vekili tarafından bildirilmesi nedeniyle Banka avukatının veri sorumlusu sıfatını haiz olduğunu 

tespit etmiştir.  

Yapılan incelemeler sonucu Kurul, veri sorumlusunun müvekkili olan Banka adına borçlu 

yakınlarına İcra İflas Kanunu kapsamında 89/1 haciz ihbarnamesi göndermesinde Bankanın hak ve 

menfaatlerini koruma amacı güttüğü ve Avukatlık Kanunu, İcra İflas Kanunu ve ikincil mevzuat 

kapsamında tanımlanan yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla ilgili birimlere bildirme yetkisi 

bulunduğu ve bu kapsamda işlediği kişisel verilerin Kanun’un 5. maddesine uygun olduğu sonucuna 

varmıştır.  

Kurul, veri sorumlusu olmaması nedeniyle Banka hakkında Kanun kapsamında yapılacak bir işlem 

olmadığına, veri sorumlusu Avukat tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetinin Kanun’un 5. 

fıkrasının ikinci maddesine uygun olduğu değerlendirildiğinden Avukat hakkında da Kanun kapsamında 

yapılacak bir işlem olmadığına karar vermiştir. 

3. Banka tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasına SMS gönderilmesi suretiyle kişisel 

verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi hakkında 02/11/2021 tarihli ve 2021/1104 sayılı 

karar
3
 

İlgili kişi, veri sorumlusu Banka’ya yönelttiği kişisel verilerinin silinmesine ilişkin talebine karşılık 

Banka’nın gerekli işlemlerin yapıldığına dair cevabı sonrasında, Banka’dan SMS ve e-posta ile 

bilgilendirme mesajları almaya devam ettiğini, bunun üzerine veri sorumlusu Banka’ya tekrar yaptığı 

başvuru sonucunda Banka tarafından verilen cevapta bilgilendirme mesajlarının gönderilmesine “Ticari 

İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik”in gerekçe gösterildiğini belirterek Kurum’a 

şikayette bulunmuş ve gereğinin yapılmasını talep etmiştir.  

Veri sorumlusu Banka savunmasında, ilgili kişinin 06.01.2020 tarihinde kendilerine başvurarak 

bankadaki kredi kaydını kapattırması sebebiyle tüm kişisel verilerinin silinmesini talep ettiğini, Türk 

Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri gereğine bankaların müşterilerine ait her türlü bilgi ve 

belgeyi on yıl boyunca saklamakla yükümlü olduğunu, on yıllık sürenin ise son işlemden itibaren 

(03.08.2019 tarihindeki hesap kapatma işlemi) başladığını, kişisel verilerin ikincil amaçlarıyla 

işlenmemesi için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etmiştir. 
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Kurul yaptığı incelemelerde, veri sorumlusunun almış olduğu kişisel verileri başlangıçtakinden 

farklı bir amaçla kullanmasının ilgili kişinin kişisel verilerini işlemesinin farklı bir işleme amacına hizmet 

ettiğini, somut olayda Kanun’un 5. maddesinde yer alan hiçbir işleme şartı bulunmadığını ve veri 

sorumlusunun bu bağlamda Kanun’un 12. maddesinde yer alan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 

işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik idari ve teknik tedbirleri 

almadığını değerlendirmiştir.  

Sonuç olarak, ilgili kişiye kişisel verilerinin saklanma amacı dışında işlenmeyeceğini beyan 

etmesine rağmen bilgilendirme amacıyla SMS göndererek ilgili kişinin kişisel verilerini Kanun’un 5. 

maddesi kapsamı dışında işleyen ve 12. maddesinin birinci fıkrasında yer alan yükümlülüklerini yerine 

getirmeyen veri sorumlusu Banka hakkında Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

kapsamında 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına,  son işlem tarihi üzerinden 10 yıl geçmediği 

dikkate alınarak, silme işleminin veri işleme sebeplerinin henüz ortadan kalkmaması sebebiyle 

gerçekleştirilememiş olmasında Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.  

 

4. İlgili kişinin kredi notunun veri sorumlusu Banka tarafından düzeltilmemesi ve kişisel 

verilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin 02/11/2021 tarihli ve 2021/1107 sayılı karar
4
 

İlgili kişi, veri sorumlusu Banka tarafından birçok kez kredi notunu etkileyen hukuksuz işlemler 

gerçekleştirildiğini, düzeltme işleminin yalnızca kendisinin yoğun ısrarları sonucunda yapıldığını, bu 

finans bilgilerinin gerçeğe aykırı olarak hukuksuz bir biçimde paylaşılması sebebiyle itibarının 

zedelendiğini ileri sürmüş, yapılan başvurulara yanıt vermeyen Banka hakkında gereğinin yapılmasını 

talep etmiştir. 

Somut olayda veri sorumlusunun banka niteliğinde olduğu, 5411 sayılı Bankacılık Kanun uyarınca 

Risk Merkezine üye olma ve müşterilerine ait kredi bilgisi, kredi riski vb. bilgileri bildirmek zorunda 

olduğu, bu veri aktarım faaliyetinin Kanun’un 5. maddesi kapsamında olduğu tespit edilmiştir.  

Kurul, veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin başvurusu üzerine düzeltilmiş olsa dahi, ilgili kişinin 

verilerinin başlangıçta gerçeğe aykırı olarak işlenen ve Risk Merkezine aktarılan veriler bakımından 

hukuka aykırı kişisel veri işleme faaliyetinin bulunduğu, veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka 

aykırı işlenmesini önlemek için gerekli idari ve teknik tedbirleri almadığı kanaatine vararak, veri 

sorumlusunun Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel verilerin doğru ve güncel tutulmasına yönelik 

aktif özen yükümlülüğünün bulunduğunu değerlendirmiştir.  

Sonuç olarak Kurul, veri sorumlusunun Risk Merkezine düzenli ve sistematik bir şekilde kişisel 

veri aktarma yükümlülüğünü ve bu kişisel verilerin ilgili kişilere ait önemli finansal sonuçlara yol açacak 

nitelikte olduğunu göz önünde bulundurarak, Kanun’un 18. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

kapsamında 150.000 TL idari para cezası uygulanmasına, veri sorumlusuna ilgili kişilerin başvurularına 

Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun ve yeterli bir cevap 

verilmesi gerektiğinin hatırlatılmasına karar verilmiştir. 
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5. Veri sorumlusunun icra takibi başlattığı müşterilerinin kişisel verilerini herkesin erişimine 

açık bir internet sitesinde yayımlamasına ilişkin 02/11/2021 tarih ve 2021/1110 sayılı karar
 5
  

Kurum’a intikal eden ihbarda, veri sorumlusu şirketin hakkında icra takibi başlattığı müşterilerinin 

T.C. kimlik numarası, telefon numarası, araç plakası ve adres bilgilerinin bir internet sitesinde paylaştığı 

ifade edilerek veri sorumlusu hakkında Kanun kapsamında gereğinin yapılması talep edilmiştir. 

Veri sorumlusu savunmasında, ilgili kişinin Kanun’un 11 ve 14. maddeleri uyarında kendilerine 

başvuruda bulunmadığını, ilgili kişinin herhangi bir kişisel verisi işlenmediğinden başvuru için aranan 

maddi unsurun bulunmadığını, ilgili kişi tarafından belirtilen internet adresinin sunucularında mevcut 

olmadığını ve müşterilere ait kişisel verilerin yalnızca şirket sistemi içinde yetkilendirilmiş kullanıcı adı 

ve şifresiyle giriş yapan çalışanlar tarafından sorgulanabilen, dijital olarak güvenli bir sunucu ortamında 

saklandığını iade etmiştir. 

Kurul, somut olayda ihbar dilekçesinin CİMER üzerinden intikal ettiğini, ilgili kişinin kendisine ait 

herhangi bir verinin söz konusu internet sitesinde paylaşıldığını ya da işlendiğini iddia etmediğini, 

Kurul’un şikâyet veya ihbar olmasa dahi görev alanına giren konularda resen inceleme başlatabileceğini, 

CİMER üzerinden iletilen dilekçenin de ihbar niteliğinde olduğunu, söz konusu internet adresinde ilgili 

kişilerin kimlik bilgileri, yakalama kararı çıkartılan araçların plakaları ve modelleri ile icra dosyalarını 

takip eden hukuk bürosunun bilgilerinin yer aldığını, veri sorumlusu tarafından İcra ve İflas Kanunu 

hükümleri uyarınca alacaklarının tahsili için icra takibi başlatılması ve devamı icra işlemlerinin yerine 

getirilmesi için yapılan kişisel veri işleme faaliyeti,  Kanun’un 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça 

öngörülme” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki 

sebeplerine dayansa da, söz konusu verilerin herkese açık bir internet sitesinde veri sorumlusu tarafından 

yayımlanmasının herhangi bir veri işleme şartına dayanmadan yapılan hukuka aykırı bir veri işleme 

faaliyeti olduğunu değerlendirmiştir. 

Değerlendirmeleri sonucunda Kurul, Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrası uyarınca uygun 

güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu 

hakkında Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca söz konusu web sitesinde 

yayınlanan verilerin çokluğunu, önemini ve güvenlik riskinin yoğunluğunu da dikkate alarak 200.000 TL 

idari para cezasının uygulanmasına karar vermiştir.  

 

 

6. İlgili kişinin ceza mahkûmiyeti bilgisinin avukat olan veri sorumlusu tarafından hukuka 

aykırı olarak elde edilmesi ve mahkeme dosyasına sunulmasına ilişkin 02/11/2021 tarihli ve 

2021/1111 sayılı karar
6
 

Veri sorumlusu avukat tarafından davalı tanığı olan ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verisi olan 

ceza mahkûmiyeti bilgisinin işçilik alacak davası kapsamında mahkemeye sunulması üzerine ilgili kişi, 
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Kanun’un 11. ve 13. maddesi kapsamında veri sorumlusundan bilgi talep etmiş ancak veri sorumlusu 

başvuruya makul ve yeterli bir cevap vermemiştir. İlgili kişinin özel nitelikli kişisel verilerinin hukuka 

aykırı olarak ele geçirilmesi, bu verilerin ilgili kişinin onay ve rızası dışında beyan dilekçesinde 

mahkemeye sunulması suretiyle üçüncü kişilerle paylaşılması ve ilgili kişinin bu durumdan dolayı maddi 

ve manevi olarak yıpranması sebepleriyle veri sorumlusu hakkında Kanun uyarınca idari yaptırım 

uygulanması talep edilmiştir. 

5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu'nun “Adlî sicil bilgileri verilebilecek olanlar” başlıklı 7. maddesine 

göre: 

 

“(1) Adlî sicil bilgileri, kullanılış amacı belirtilmek suretiyle; a) İlgili kişiye veya 

vekaletnamede açıkça belirtilmek koşuluyla vekiline, b) Kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, verilebilir. (2) Yabancı devletler tarafından istenilen 

adlî sicil bilgileri mütekabiliyet esasına göre verilir.”  

Adlî Sicil Yönetmeliği’nin “Adlî sicil bilgileri verilebilecek olanlar” başlıklı 9. maddesinde ise:  

 

“Adlî sicil bilgileri, kullanılış amacı ve verileceği merci belirtilmek suretiyle; ilgili kişiye veya 

vekaletnamede açıkça belirtilmek koşuluyla vekiline, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarına verilebilir. Taleplerin yazılı olarak yapılması sırasında, adlî 

sicil bilgisinin niçin istendiğinin belirtilmesi ve nüfus kimlik bilgilerini içeren belgenin dilekçeye 

eklenmesi; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarınca da kimlik 

bilgilerinin tereddüde yer vermeyecek şekilde bildirilmesi zorunludur. (…)”  düzenlemeleri 

mevcuttur.  

Yukarıdaki düzenlemeler uyarınca, avukatlara ilgili kişilerin adli sicil kaydı bilgilerine resen erişim 

yetkisi verilmediği, her ne kadar veri sorumlusu savunmasında, Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesi 

kapsamında avukatların mesleklerinin gereklerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları bilgileri kendilerine 

sağlayabilecek kurumlara başvuru yapabilme imkânları olduğunu belirtse de, Avukatlık Kanunu’nun 2. 

maddesinde yer alan düzenlemenin Adlî Sicil Kanunu’nun 7. maddesinde mevcut olan özel hüküm 

karşısında genel hüküm niteliği taşıdığı değerlendirmesiyle, ilgili kişiye ait adli sicil bilgilerinin veri 

sorumlusu avukat tarafından hukuka aykırı olarak elde edilerek, hukuka aykırı olarak işlendiğine kanaat 

getirilmiştir.  

 

Sonuç olarak Kurul, (i) veri güvenliğini sağlamaya yönelik Kanun’un 12. maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendindeki hükmüne aykırı hareket eden veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden 75.000 TL idari para cezası uygulanmasına, (ii) ilgili 

kişinin özel nitelikli kişisel veri niteliğindeki adli sicil bilgilerinin başlangıçtan itibaren hukuka aykırı 

olarak işlendiği gözetilerek, bu verilerin Kanun’un 7. maddesi ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok 

Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca imha edilmesi konusunda veri 
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sorumlusunun talimatlandırılmasına (iii) ilgili verinin paylaşılması eylemi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 

hükümleri kapsamında suç unsuru barındırabileceğinden bu hususta işlem tesis edilmesini teminen 

Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulabileceği hususunda ilgili kişiye bilgi verilmesine karar vermiştir.  

7. Veri sorumlusu Üniversitenin ilgili kişinin kişisel verilerini içeren belgeleri internet sitesinde 

yayımlanmasına ilişkin 04/11/2021 tarihli ve 2021/1127 sayılı karar
7
 

İlgili kişi tarafından yapılan şikayette, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK) Başkanlığı tarafından bilgi amaçlı olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na 

kişisel verileri ihtiva eden 40 sayfalık yazının gönderilmesi sonrasında ilgili yazının YÖK Başkanlığı 

Hukuk Müşavirliği tarafından üst yazı ile üniversitelere yine bilgi amaçlı gönderildiği, üzerinde “GİZLİ” 

ibaresinin yer aldığı söz konusu yazı ve belgelerin veri sorumlusu Üniversite tarafından ilgili ya da ilgisiz 

tüm Üniversite çalışanlarına e-posta yoluyla gönderildiği ve Üniversite Rektörlüğü tarafından internet 

sitesinde yayımlandığı bildirilerek, Kanun kapsamında veri sorumlusu hakkında gereğinin yapılması talep 

edilmiştir. 

Veri sorumlusu Üniversite savunmasında;  

i. YÖK Başkanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından gönderilen üst yazı ekinde sunulan TÜBİTAK 

Başkanlığının yazısına göre derginin imtiyaz sahibi ve yayıncısı olan ilgili kişinin “haksız 

yazarlık” yaptığının tespit edildiği ve kendisine bu kapsamda yaptırım uygulanacağını, 

ii. İlgili kişinin sahibi ve yazarı olduğu dergilerin "yağmacı yayıncılık" açısından derin kuşkular 

içermesi nedeniyle akademik teşvik, atama ve yükseltmelerde bu dergilerin değerlendirme dışı 

bırakılması için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verildiğini,  

iii. Aynı zamanda, Üniversite Rektörlüğü tarafından TÜBİTAK’ın verdiği yaptırım kararı uyarınca 

"yağmacı yayıncılık" açısından şüpheli bulunan ve akademik teşvik, atama ve yükseltmelerde 

kullanılması yasaklanan dergilerin Üniversitenin ilgili akademik aktörleri ile paylaşılmasına 

karar verildiğini, 

iv. TÜBİTAK Raporunu barındıran ilgili yazının öncelikle Üniversite içerisinde yalnızca fakülte 

dekanları ile kurum içi profesyonel haberleşme için kullanılan Elektronik Belge Yönetim 

Sistemi (EBYS) aracılığıyla paylaşıldığını belirtmiştir. 

Somut olay incelendiğinde, TÜBİTAK Başkanlığı tarafından YÖK Başkanlığına gönderilen 

yazıda, ilgili kişinin sahibi ve yazarı olduğu ekli listede isimleri verilen dergilerin “yağmacı yayıncılık” 

açısından derin kuşkular içermesi sebebiyle akademik teşvik, atama ve yükseltmelerde söz konusu 

dergilerin değerlendirme dışı bırakılması için gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edilmiştir. İlgili mevzuat 

kapsamında, Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendindeki hukuki yükümlüğünü yerine 

getirebilmesi ve (e) bendindeki bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin 

zorunlu olması şartına uygun olarak kullanımı yasaklanan söz konusu dergilerin çalışmalarda esas 
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alınmaması adına veri sorumlusu Üniversitenin yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile akademik 

personeline EBYS aracılığıyla bilgi verebileceği değerlendirilmiştir. Dolayısıyla, kişisel veri işleme 

faaliyeti hukuka uygun olduğundan bu hususta Kanun kapsamında yapılacak işlem olmadığına karar 

verilmiştir.  

Ek olarak, veri sorumlusu tarafından bilgilendirme amacını aşacak nitelikte “GİZLİ” olarak 

gönderilen belgede yer alan kişisel verilerin tamamının Üniversiteye ait internet sitesinde paylaşılması ile 

veri minimizasyonu ilkesine aykırı hareket edildiği ve böylece Kanun’un 4. maddesinin ikinci fıkrasının 

(ç) bendi gereğince “kişisel verilerin işlenmesinde işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması” 

ilkelerine aykırılık teşkil edildiği saptanmıştır. Bu doğrultuda veri sorumlusu Üniversite tarafından 

Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak kişisel verilerin güvenliğine yönelik gerekli 

yükümlülüklerin yerine getirilmediği sonucuna varılmış ve  sorumlular hakkında Kanun’un 18. 

maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde işlem yapılması ve işlemin sonucu hakkında Kurul’a bilgi 

verilmesine karar verilmiştir. 

8. Tıbbi ürünler satan veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye reklam içerikli SMS gönderilmesi 

suretiyle kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin 11/11/2021 tarihli ve 2021/1153 sayılı karar
8
 

Şikâyete konu olayda, ilgili kişinin cep telefon numarasına tıbbi ürünler satan veri sorumlusundan 

reklam içerikli ticari elektronik ileti gönderilmektedir. Kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açık rızası 

bulunmayan ilgili kişi, veri sorumlusuna başvuruda bulunmuş, veri sorumlusu ise söz konusu cep telefonu 

numarasının bünyesinde kayıtlı başka bir hastanın iletişim bilgisi olarak verdiği numara olduğunu, bu 

hastanın reklam ve tanıtım mesajları alma konusunda onayının bulunduğunu ve ilgili hastanın sehven 

ilgili kişinin numarasını vermiş olabileceğini ileri sürmüştür. Buna karşılık, ilgili kişi, veri sorumlusunun 

onay mekanizmasını doğrulama olmaksızın gerçekleştirmesi nedeniyle söz konusu olayda ihmalinin 

bulunduğunu ifade ederek gereğinin yapılması talep edilmiştir. 

Konuya ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde Kurul, veri sorumlusu tarafından Kurum’a iletilen 

hizmet aldığı iddia edilen şahsa ilişkin cihaz satış belgesinde iletişim bilgisi olarak da ilgili kişinin cep 

telefon numarasının yer aldığını, söz konusu telefon numarasının bahsi geçen müşteriye ait olmadığının 

veri sorumlusu tarafından bilinmediği ve söz konusu numaranın başvurucu ilgili kişiye ait bir veri olarak 

değil hizmet verilen müşteriye ilişkin bir veri olarak işlendiğini tespit ederek, müşterinin sehven hatalı 

numara bildirdiği kanaatine varmıştır. İlaveten, söz konusu müşterinin reklam ve pazarlama amaçlı olarak 

kendisine elektronik ileti gönderilmesi konusunda açık rızasının olduğu görülmüştür.  

Tüm bu hususların veri sorumlusu tarafından belgeler ile tevsik edilebildiği kanaatine varan Kurul, 

veri sorumlusu hakkında Kanun kapsamında tesis edilecek herhangi bir işlem bulunmadığına karar 

vermiştir. Öte yandan, ilgili kişinin başvurusu üzerine veri sorumlusu tarafından söz konusu numara kara 

listeye alınsa da kişisel veri işleme faaliyetine devam edilmiş ve şikâyete konu kişisel verinin Kanun’un 

kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesini düzenleyen 7. maddesine uygun 

olarak imha edilmediği anlaşılmıştır. Bu meyanda, Kanun’un 7. maddesi ve Kişisel Verilerin Silinmesi, 
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Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğe uygun bir biçimde ilgili kişinin 

kişisel verilerinin imha edilmesi ve bu hususta Kurul’a bilgi verilmesi yönünde veri sorumlusunun 

talimatlandırılmasına karar verilmiştir. 

 

9. Veri sorumlusu işveren tarafından eski çalışanı olan ilgili kişinin kurumsal e-posta hesabına 

aydınlatma yapılmaksızın erişilmesine ilişkin 25/11/2021 tarihli ve 2021/1187 sayılı karar
9
 

Somut olayda, veri sorumlusu şirketin eski çalışanı olduğu ilgili kişi ile veri sorumlusunun 

karşılıklı taraf oldukları dava dosyalarına sunulan delil listeleri içeriğinde; ilgili kişinin nişanlısı ile e-

posta üzerinden yapmış olduğu konuşmalara, şahsi banka hesap dökümlerine ve yaptığı harcama 

kayıtlarına veri sorumlusu tarafından erişim sağlandığı görülmüştür. Ayrıca, kişisel verilerin Kanun’da 

öngörülen işleme şartlarına aykırı olarak işlendiği ve üçüncü kişilere aktarılarak bu hususta ilgili kişiye 

bir aydınlatma yapılmadığı ve açık rıza metni sunulmadığı iddia edilmiştir. İlgili kişinin veri sorumlusuna 

başvurusu üzerine, veri sorumlusu tarafından verilen cevabın maddi gerçekleri yansıtmadığı ve yetersiz 

görüldüğü hususları belirtilmiş ve Kanun hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiştir. 

Kurul önüne gelen somut olaya ilişkin değerlendirmesinde çalışanın iletişiminin işveren tarafından 

denetlenmesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi kararlarına ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), 

Bărbulescu/Romanya Kararı’na atıf yaparak, işverenlerin e-posta gibi iletişim araç ve gereçlerini 

çalışanın kullanıma sunması nedeniyle oluşan uyuşmazlıklarda işverenin menfaatleri ile işçinin temel hak 

ve özgürlükleri arasında bir dengeleme yapılması gerektiğini, zira çalışanların özel hayatlarına ve 

yazışmalarına saygı gösterilmesi haklarına sahip olduklarını, işveren şirketin düzgün işlemesi adına 

işverenin de gerekli önlemler alma hakkına sahip olması yönünden yarışan çıkarların bulunduğundan söz 

etmiş ve adil dengelemenin sağlanması için Anayasa Mahkemesi kararları ve AİHM kararları ışığında 

esas alınması gereken aşağıdaki kriterlere karar özetinde yer vermiştir: 

i. İşverenin çalışanın iletişimini gözetlemesinde haklı bir amacı olmalıdır. 

ii. İşveren çalışana kişisel verilerinin denetleneceğine ilişkin önceden bir bilgilendirme 

yapmalıdır. 

iii. İşveren tarafından çalışanın kişisel verilerinin korunması hakkına yapılan müdahale 

ulaşılmak istenen amaca elverişli olmalıdır. 

iv. İşveren tarafından güdülen amaç ile yapılan müdahale orantılı olmalı, aynı amaca daha 

hafif bir müdahale ile ulaşılması mümkün olmamalıdır. 

Somut olayda, her ne kadar kurumsal e-posta ilgili kişiye kurumsal faaliyetlerde ve işin gerektirdiği 

ölçüde kullanılmak üzere tahsis edilmiş olsa da ilgili kişiye söz konusu hesabın sadece işin ifası amacı ile 

kullanılacağına veya işveren tarafından çalışanların e-postalarının incelenebileceğine/denetlenebileceğine 

ilişkin olarak herhangi bir aydınlatma yapılmadığı görülmüştür.  

Tüm bu değerlendirmelerinden hareketle Kurul;  
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(i) İlgili kişiye herhangi bir aydınlatma yapılmaması sebebiyle veri sorumlusu tarafından ilgili 

kişinin e-postalarının incelenmesinin Kanun’un 5. maddesinde yer verilen herhangi bir 

işleme şartına dayanmadığını dikkate alarak, Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasına 

aykırılık teşkil eden uygulaması nedeniyle veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 250.000 TL idari para cezası 

uygulanmasına,  

(ii) İlgili kişinin verilerinin yetkisiz üçüncü kişilerin erişimine açıldığı iddiasına ilişkin olarak; 

veri sorumlusuna başvuru metninin içeriğinde söz konusu iddianın mevcut olmadığı 

görüldüğünden ilgili kişinin bu husustaki iddialarını Kanun’un 14. maddesi kapsamında 

öncelikle veri sorumlusuna iletmesi gerektiğinin hatırlatılmasına,  

(iii) Yargılama konusu olan hususlara ilişkin inceleme yapılamayacağından hareketle, ilgili 

kişinin, açık rızası olmaksızın işlenen özel hayatı ile ilgili e-posta içeriklerinin, şahsi banka 

hesap dökümlerinin, harcama kayıtlarının ve Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrası 

kapsamında işleme şartını haiz olmadan işlenen diğer kişisel verilerinin silinmesi veya yok 

edilmesi şeklindeki talebi çerçevesinde yapılacak işlem bulunmadığına, 

(iv) İlgili kişinin, veri sorumlusunun müşterilerinin ve çalışanlarının bilgilerinin muhafaza 

edildiği hizmet sağlayıcı firma olan Microsoft serverlarının yurtdışında bulunuyor 

olmasından dolayı söz konusu işlemlerin Kanun'un 9. maddesine uygun olarak 

gerçekleştirmesi gerektiği iddiasına ilişkin olarak, resen inceleme başlatılmasına karar 

vermiştir.  

10. Bir üniversite tarafından verilen eğitimde, eğitim alan kişilerin kişisel verilerini içeren 

yoklama listesinin diğer katılımcılar tarafından görülebilir şekilde düzenlenmesine ilişkin 

02/12/2021 tarihli ve 2021/1214 sayılı karar
10

 

Şikâyete konu olayda, Üniversite Eğitim Merkezinin eğitim programında kursiyerlerin isimlerinin 

ve T.C. kimlik numaralarının yer aldığı yoklama listelerinin elden elde dolaştırılarak imzalandığı ve 

kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Üniversite ve Bakanlık tarafından ilgili kişiye aydınlatma yapılmadığı 

iddia edilmiştir. Her ne kadar ilgili kişi konuyla ilgili Bakanlığa ve Üniversiteye ayrı ayrı başvuruda 

bulunsa da Bakanlık başvuruya cevap vermemiş, Üniversite tarafından ise yoklama listelerinin Bakanlık 

tarafından hazırlandığı ve imza alınmasının yükümlülükleri olduğu belirtilmiştir. İlgili kişi bunun üzerine, 

veri sorumlusu Bakanlık ve Üniversite hakkında Kanun kapsamında gerekli idari yaptırımların 

uygulanmasını talep etmiştir. 

Kurul öncelikle, somut olay özelindeki kişisel verileri işleme faaliyetlerini Kanun’un 5. 

maddesindeki işleme şartları kapsamında incelemiştir. Şöyle ki; Bakanlığın söz konusu eğitim, sınav, 

görev ve sorumluluklar, denetim, eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşların nitelikleri ve denetimleri ile 

…. sicili, eğitim kurumlarının listelerinin düzenlenmesi gibi hususlarda ilgili Kanun ile görevlendirildiği 
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dikkate alındığında, Bakanlığın somut olay özelindeki kişisel veri işleme faaliyetini; Kanun’un 5. 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve (ç) bendinde 

düzenlenen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hükmü 

çerçevesinde değerlendirmiştir. Diğer bir veri sorumlusu olan Üniversitenin ise ilgili Yönetmelikle 

kendisinden beklenen yükümlülüklerinin ve eğitim sürecinin gerekliliklerinin yerine getirilmesini 

teminen ilgili kişinin kişisel verilerini Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen 

“Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hükmü ile (e) 

bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” 

hükmü çerçevesinde işlediği anlaşılmıştır.  

Değerlendirmeleri sonucunda Kurul;  

(i) Eğitim programlarına devam takip çizelgelerinde aynı ad ve soyad bilgisine sahip kişilerin 

olması ve kişiyi belirleyici kılmak üzere başka bir verinin (örneğin T.C. kimlik 

numarasının) kullanılması durumunda, bu verinin maskelenerek kullanılması gerektiğini 

belirterek, ilgili verinin maskelenmesi ve devam takip çizelgesinin tekrar gözden 

geçirilerek uygulamaya geçirilmesi yönünde veri sorumlusu Üniversitenin 

talimatlandırılmasına ve sonucundan Kurul’a bilgi verilmesine,  

(ii) Kanun’un 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca aydınlatma yükümlülüğünün gereği gibi yerine 

getirmediği tespit edilen veri sorumlusu Üniversiteye, verilen eğitimler sırasında 

kursiyerlere ait kişisel verilerin işlenmesi sürecinde Kanun’un 10. maddesi ve Aydınlatma 

Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer 

verilen hükümlere uygun olacak şekilde bir uygulama geliştirmesi ve bu hususa ilişkin 

olarak Kurul’a bilgi verilmesi yönünde talimat verilmesine,  

(iii) Bakanlık tarafından ilgili kişinin başvurusuna 30 günlük süreden sonra yanıt verildiği 

dikkate alındığında,  Kanun’un 13. maddesi çerçevesinde yapılan başvurulara yanıt 

verilirken 30 günlük sürenin gözetilmesi yönünde hatırlatmada bulunulması ve ilgili 

eğitimi veren başka kuruluşların bulunduğu ve benzer uygulamaların söz konusu 

olabileceği hususları da gözetilerek, bu eğitimi veren diğer eğitim kuruluşlarına da konu 

hakkında bilgi verilmesi yönünde Bakanlığa bilgilendirmede bulunulmasına karar 

vermiştir.  

11. İlgili kişi anne ve ilgili kişi sıfatını haiz çocuğunun fotoğrafları da kullanılmak suretiyle ilgili 

kişi hakkında gerçek dışı, şeref ve haysiyet kırıcı bir televizyon haberi yapıldığı iddiasına 

ilişkin 02/12/2021 tarihli ve 2021/1217 sayılı karar
11

 

Kurul önüne gelen şikayette, veri sorumlusu ve hizmet sağlayıcı sıfatlarını kapsayan bir medya 

şirketinin televizyon kanalının Ana Haber programında ilgili kişi annenin ve çocuğunun fotoğrafları da 
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kullanılarak ilgili kişi anne hakkında gerçek dışı, şeref ve haysiyet kırıcı televizyon haberi yapıldığı, söz 

konusu haber programında özel ve aile hayatına ilişkin bilgilerin kullanıldığını, bu bilgilerin gerçekle 

bağdaşmadığını ve kullanılan fotoğrafların amacı dışında kullanılarak hukuka aykırı hareket edildiğini, bu 

haber nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ve veri sorumlusunun 30 

günlük yasal süre içerisinde hukuka aykırılığı gidermediği gibi, başvuruculara konu ile ilgili bilgi de 

verilmediği ifade edilerek, bahsi geçen kişisel verilerin imha edilmesi, uğranılan zararların giderilmesi, 

ayrıca veri sorumlusu medya şirketi hakkında idari ve cezai yaptırım uygulanmasına karar verilmesi talep 

edilmiştir. 

Kurul, konuya ilişkin yapmış olduğu incelemede ilgili kişilere ait fotoğrafların 

blurlanmak/buzlanmak suretiyle yayımlanmış olduğunu, fotoğrafların yanında isim ve soyisim 

kullanımının ilgili kişilerin kimliklerinin belirlenebilmesinin mümkün olduğunu, haberde kullanılan 

Facebook sayfasında yer almasının ve alenileştirilmesinin, fotoğrafın amacı dışında kullanılmasına 

hukuki bir sebep atfetmeyeceğini, fotoğrafın işlenmesinin Kanun’un veri işleme şartlarına dayanması 

gerekliliğini sürdüreceğini belirtmiştir. 

Kurul, değerlendirmesinde Kanun’un 28. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan 

“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” halinin incelemeye 

konu olan haberin ve yayın faaliyetinin bu kapsamda olup olmadığını tartışmıştır.  

Kurul’un 22/05/2002 tarihli ve 2020/414 sayılı kararına atıf yaparak, ifade özgürlüğünün 

yansımalarından biri olan basın özgürlüğü ile kişilik hakları karşı karşıya geldiğinde uygulanacak 

kriterlerde haberin, ilk olarak kamu ilgi ve yararı taşıması, ikinci olarak güncel ve gerçek olması, üçüncü 

olarak özü ve biçimi arasındaki bir denge bulunması hususlarının tartışılması gerektiğini belirterek, 

haberin olay örgüsünün gerçek olduğunu tespit etmiş ise de haberin bir bütün olarak doğru/gerçek 

olmadığını, mağdurun adının yanlış aktarıldığını, olayla ilgisi olmayan ilgilinin ve çocuğunun 

fotoğrafının blurlanarak/buzlanarak da olsa kullanıldığını, medya şirketinin haber içeriğinde gerekli özeni 

ve dikkati göstermediğini, haberin gerçekleşme ve yayımlanma tarihlerine bakıldığında haberin güncel 

olduğunu tespit etmiştir. Biçim ve öz dengesinde ise, ifade özgürlüğüne öncelik tanınması için, sayılan 

kriterlerin hepsinin birlikte sağlanması gerektiğini belirtmiştir. 

Buradan hareketle Kurul, somut olayda veri sorumlusunun kişisel veri işleme faaliyetini Kanun’da 

sayılan herhangi bir hukuki sebebe dayandırmadığından, faaliyetin hukuka aykırı şekilde yapıldığına, veri 

sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 300.000 TL idari 

para cezası uygulanmasına, yargı mercilerinin görev alanına giren veri sorumlusundan tazminat talebi 

konusunda yapılabilecek herhangi bir işlem olmadığına karar vermiştir. 

 

12. İlgili kişi işçinin hakkında yürütülen kişisel verilerin işlenmesi faaliyetleri kapsamında 

yurtdışında mukim olan veri sorumlusu işverence aydınlatılmaması, ilgili kişiye ait kişisel 
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verilerin Nisan 2021 sonrası dönemde veri sorumlusu tarafından hukuka aykırı olarak 

işlenmesine ilişkin 02/12/2021 tarihli ve 2021/1218 sayılı karar
12

 

İlgili kişi, şikâyetinde merkezi yurtdışında bulunan veri sorumlusunun İstanbul İrtibat Bürosu’nda 

görev yaptığını ve iş sözleşmesinin eylemli fesih yoluyla sona erdirildiğini, veri sorumlusunun 

Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğini, Kanun’un 13. maddesine dayanılarak 

hazırlanan ihtarnameye verilen cevabın açık ve doğru bilgiler içermediğini, kişisel verilerinin yurtdışına 

aktarılıp aktarılmadığı konusunda kendisine bilgi verilmediğini, yurt dışına aktarım söz konusuysa buna 

yönelik kendisinden açık rıza alınmadığını ileri sürmüştür. Ayriyeten, veri sorumlusu tarafından özel 

nitelikli kişisel veriler işleniyor ise bu hususta da açık rıza mekanizmasına başvurulmadığını ve yasal 

hakları konusunda bilgilendirilmediğini, fotoğrafının ve sair kişisel verilerinin iş akdinin feshinden 

sonraki dönemde de veri sorumlusunun kurumsal internet sitesinden kaldırılmadığını belirterek veri 

sorumlusu hakkında gereğinin yapılmasını talep etmiştir. 

Kurul, konuya ilişkin yapmış olduğu incelemede ilgili kişinin adının ve soyadının, telefon 

numarasının, e-posta adresinin, fotoğrafının ve özlük dosyasında bulunan bilgilerinin kişisel veri 

niteliğinde olduğunu ve veri işleme faaliyetinin yapıldığını, ilgili kişinin Kanun’un 11. maddesinde 

düzenlenen haklarına ilişkin yine Kanun’un 13. maddesine istinaden veri sorumlusuna yaptığı başvurunun 

veri sorumlusunca yanıtlanması gerektiğini belirtmiştir. 

Kurul, ilgili kişinin veri sorumlusunun Londra’da bulunan ofisinde işe başladığı gerekçesiyle ilgili 

kişiye Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) bakımından bilgilendirme yapıldığını, ilgili 

kişinin sonrasında İstanbul’da bulunan irtibat ofisi bünyesinde görev yapmaya başladığını, yine de GDPR 

yükümlülükleri kapsamında yapılmış olan bilgilendirmenin kişisel veri işleme faaliyetleri açısından 

yeterli olduğunu fakat veri sorumlusuna Kanun’un 10. maddesine uygun olarak aydınlatma 

yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda özen gösterilmesi adına hatırlatmada bulunulmasına gerek 

olduğunu değerlendirmiştir.  

Öte yandan, ilgili kişinin kişisel verilerinin veri sorumlusunun internet sitesinde yayımlanabilmesi 

için açık rızasının verilip verilmediğinin dosyadan anlaşılamamakla birlikte ilgili kişinin temel hak ve 

özgürlükleri ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri arasında bir denge testi yapılması gerekmektedir. 

Somut olayda ticari hayatta meşru bir şirket olarak faaliyet gösteren veri sorumlusunun Türkiye’de bir 

irtibat ofisinin bulunduğunu ve bu ofiste kariyerli/yetkin kişilerin çalıştığını veya en azından kimlerin 

çalıştığını kamuoyuna açıklamakta meşru menfaatinin bulunduğunun söylenebileceği ve böyle bir 

açıklamanın ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine açıkça zarar verdiğinden de bahsedilemeyeceği 

tespit edilmiştir. İş ilişkisinin Nisan 2021 itibariyle sona erdiğinin kabul edilmesi ihtimalinde ilgili kişinin 

temel hak ve özgürlüklerinin -başta çalışma ve sözleşme hürriyeti- olumsuz etkilenebileceği ancak buna 

yönelik de somut bir bilgi olmadığı anlaşılmaktadır. 

Buna karşın, dosyaya sunulan tüm bilgi ve belgelerden, ilgili kişinin iş sözleşmesinin Nisan 2021 

itibarıyla sona ermediği, ilgili kişinin Nisan 2021 ile Temmuz 2021 arasını kapsayan dönemde mevzuatın 
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veri sorumlusuna Covid-19 salgınının ortaya çıkardığı şartlardan ötürü geçici olarak tanıdığı bir hak 

sayesinde alınabilen tek taraflı bir kararla ücretsiz izne çıkarıldığının anlaşıldığı ve mevzuattan 

kaynaklanan böyle bir durumda ilgili kişinin iş sözleşmesinin “eylemli fesih” yoluyla Nisan 2021’de sona 

erdirildiği iddiasının kabulünün mümkün görünmediği belirtilmiştir. 

Sonuç olarak Kurul, buradan hareketle Türkiye’de işlenen kişisel veriler bakımından Kanun’un 10. 

maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi konusunda özen gösterilmesi 

bakımından veri sorumlusuna hatırlatmada bulunulmasına, veri sorumlusu ile ilgili kişi arasındaki iş 

ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için adli makamlar nezdinde girişimde bulunması 

gerektiği hususunda ilgili kişinin bilgilendirilmesine ve ilgili kişiler tarafından kendisine Kanun’un 11. ve 

13. maddeleri ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesine 

istinaden yapılacak başvuruları Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ’in 6. maddesi çerçevesinde etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak 

sonuçlandırması hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar vermiştir. 

13. Veri sorumlusu Banka tarafından ilgili kişinin ailesinin telefonları üzerinden arama 

gerçekleştirilmesi suretiyle kişisel verilerinin paylaşılmasına ilişkin 09/12/2021 tarihli ve 

2021/1239 sayılı karar
13

 

İlgili kişi, şikâyet dilekçesinde, banka veri sorumlusu ile kendisi arasında kredi sözleşmesi 

yapıldığını, sözleşmeye konu borca ilişkin olarak herhangi bir açık rızası olmamasına rağmen anne ve 

babasının sabit telefonları üzerinden sürekli arandığını, ortağı olduğu şirketin ortaklarının isimlerinin 

verildiğini, aranan numaranın ailesinin kullanımında olduğunu defalarca belirttiğini, gerçekleştirilen 

aramalar sonucu zor duruma düştüğünü, bu sebeple veri sorumlusuna başvuru yaptığını, başvuruya ilişkin 

olumlu geri dönüş yapılmadığını, ikinci başvurunun ise reddedildiğini belirterek veri sorumlusu hakkında 

gereğinin yapılmasını talep etmiştir. 

Kurul, konuya ilişkin yapmış olduğu incelemede Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasında 

belirtilen işleme şartlarından birinin varlığının söz konusu olayda uygulanıp uygulanmadığını tespit 

etmeye çalışmıştır. Ayrıca, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar 

Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu da söz konusu olayda 

değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  

Tüm bunları göz önüne alarak Kurul, veri sorumlusu, ilgili kişi 5411 sayılı Kanun ve ilgili diğer 

mevzuat hükümleri çerçevesince “Risk Grubu” içerisinde yer aldığı için veri işleme faaliyeti 

gerçekleştirdiğini, veri işleme faaliyetinin bankacılık faaliyetleri kapsamında, veri sorumlusu banka 

bünyesinde kullanılmak ve risk merkezine aktarılmak amacıyla yapıldığını, bu faaliyetin Kanun’un 5. 

maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesi kapsamında” olduğunu, ilgili kişinin anne-babası tarafından kullanılan telefonla ilgili yapılan 
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aramalarla ilgili yaptığı bildirim sonucunda yanlış numara aksiyonu alındığını ve ilgili personelin veri 

sorumlusu tarafından uyarıldığını tespit etmiş ve veri sorumlusu hakkında Kanun kapsamında yapılacak 

bir işlem olmadığına karar vermiştir. 

 

14. İlgili kişinin kişisel verisi niteliğindeki e-posta adresinin bir insan kaynakları firması 

tarafından reklam ve pazarlama amaçlı e-posta gönderilmesi amacıyla işlenmesine ilişkin 

09/12/2021 tarihli ve 2021/1243 sayılı karar
14

 

İlgili kişi, şikâyet dilekçesinde veri sorumlusu bir insan kaynakları firması tarafından kendisine 

ticari tanıtım amaçlı e-postalar iletildiğini ancak kendisinin veri sorumlusu şirket ile daha öncesinde 

herhangi bir hukuki işleminin bulunmadığını, kişisel verilerinin işlenmesine yönelik açık rıza 

vermediğini, kişisel verilerinin de nereden ve nasıl temin edildiği hakkında bilgi sahibi olmadığını, bu 

noktada veri sorumlusuna kişisel verilerinin silinmesine yönelik talepte bulunduğunu ancak kişisel 

verilerinin elde edilme yöntemine ve hangi amaçla veri işleme faaliyeti yapıldığına yönelik kendisine 

herhangi bir bilgi verilmediğini belirterek, veri sorumlusu hakkında gereğinin yapılmasını talep etmiştir. 

Veri sorumlusu, söz konusu e-posta adresinin Kanun’un 5. maddesinin (d) bendi kapsamında 

“ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” gerekçesine dayanarak işlendiğini ifade etmiştir. 

Kurul, konuya ilişkin yapmış olduğu incelemede ilgili kişinin e-posta adres bilgisinin hangi 

yöntemle, platformla veya mecrayla alenileştirdiğine yönelik veri sorumlusunun kendi ifadesinin 

kanıtlayacak bir belge sunmadığını, bu sebeple veri sorumlusunun ilgili kişinin kişisel verilerinin nasıl 

elde ettiğine ve hangi işleme şartı kapsamında veri işleme faaliyeti gerçekleştirdiğine dair hukuki 

dayanaklardan yoksun açıklamalar yaptığını tespit etmiştir. 

Bu tespitlerden hareketle Kurul, veri sorumlusunun Kanun’un 5. maddesinde yer alan işleme 

şartlarından herhangi birine dayanmadan veri işleme faaliyeti yaptığı, Kanun’un 12. maddesinin birinci 

fıkrasındaki “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek” yükümlülüğüne aykırı olarak 

davrandığı gerekçeleriyle veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 

50.000 TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca veri sorumlusunun ilgili kişinin kişisel verilerinin 

imha ettiğine ilişkin log kayıtlarını Kurum’a iletmek konusunda talimatlandırılmasına karar verilmiştir. 

 

15. E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu şirket tarafından internet 

sitesinde/mobil uygulamalarında kullanılan çerezler aracılığıyla hukuka aykırı olarak kişisel 

veri işlenmesine ilişkin 10/03/2022 tarih ve 2022/229 sayılı karar
15

 

İlgili kişi, şikâyetinde veri sorumlusunun uyguladığı çerez politikasının kişilerin temel hak ve 

özgürlükleri ile birlikte özel hayatın gizliliğine müdahale eden bir nitelik taşıdığını, çerezler hakkında 

aydınlatma yükümlülüğünün tam olarak yerine getirilmediğini, veri işleme faaliyetinin ilgili kişinin açık 

rızasına dayanılarak yapılmadığını, internet sitesinin faaliyetleri veya kullanılan çerezler kapsamında 
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işlenen kişisel verilerin yurt dışına aktarıldığını ve buna yönelik ilgili kişiden açık rıza alınmadığını 

belirtmiş ve gereğinin yapılmasını talep etmiştir. 

Kurul, konuya ilişkin yapmış olduğu incelemede çerezler hakkında bir ayrıma gitmiş ve bir internet 

sitesinin düzgün çalışmasına yönelik uygulanan zorunlu çerezlerde (kesinlikle zorunlu çerezler) ilgili 

kişilerin açık rızasına gerek duyulmayacağını, söz konusu gerekli çerezlerin Kanun’un 5. maddesinin 

ikinci fıkrasında ve 6. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen işleme şartlarının birine dayanarak veri 

işleme faaliyeti yapılabileceğini ancak reklam, pazarlama ve performans amacıyla uygulanan çerezlerin 

kullanılmasının ilgili kişinin açık rızasıyla mümkün olabileceğini belirtmiştir.  

 

Kurul, söz konusu olayda veri sorumlusu tarafından reklam ve pazarlama amacıyla çerezler 

kullanıldığını, buna yönelik veri işleme faaliyeti gerçekleştirildiğini tespit etmiş ve kesinlikle gerekli 

olmayan çerezler bakımından ilgili kişilerin açık rızasına başvurulduğuna ilişkin herhangi bir emareye 

rastlamadığını açıklamıştır. Kurul, açık rızanın “aktif bir hareket” vasıtasıyla verilebileceğinin prensip 

olarak kabul edildiğini hatırlatıp, veri sorumlusunun gerekli olmayan çerezlerin kullanılması hakkında söz 

konusu olayda açık rıza mekanizmasının bulunmadığını, izin verme veya reddetme hakkının 

kullanılmasını teminen yapılan yönlendirmenin tek başına yeterli olmayacağını, “opt-in” mekanizmasına 

göre ilgili kişinin açık rızasının alınması gerektiğini belirtmiştir. 

Kurul, kişisel verilerin yurtdışına aktarımı ile ilgili veri sorumlusunun Kanun’un 9. maddesine 

yönelik taahhütname sunmadığını veya yeterli korumanın bulunduğu ülkelerle de ilgili bir belirleme 

yapılmadığına dikkat çekmiş, yurtdışına aktarılan kişisel veriler bakımından ilgili kişilerin açık rızasının 

alınmadığını ve bu sebeplerden ötürü Kanun’un 9. maddesine uygun bir veri aktarımı yapılmadığını 

belirlemiştir. 

Kurul, uygulanan Çerez Politikasında, Tebliğ’in 4. maddesi uyarınca kişisel verilerin hangi 

amaçlarla işleneceğine, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğine, kişisel veri 

toplamanın yöntemine ve hukuki sebeplerine ve ayrıca ilgili kişinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan 

diğer hakları konusunda doğru bir şekilde bilgilendirme yapılmadığına; Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca ise 

veri işleme faaliyetinin hangi işleme amacı ile yapıldığına yönelik bilgilendirme yapılsa bile amacın ilgili 

kişiler tarafından anlaşılabilecek nitelikte olmadığına kanaat getirmiştir. 

Kesinlikle gerekli olmayan çerezler bakımından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlara 

dayanılmadan veri işleme faaliyeti gerçekleştirildiğinden ve Kanun’un 9. maddesinde belirlenmiş aktarım 

usullerine uyulmadan veri aktarımı yapıldığından hareketle Kurul; veri güvenliğini sağlamaya yönelik 

gerekli olan teknik ve idari tedbirleri almadığı gerekçeleriyle veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 800.000 TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 

ihlal kararına konu olan uygulamaların veri sorumlusu tarafından Kanun’a uyumlu hale getirilmesine, 

gerekli güncellerin yapılmasına yönelik veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar vermiştir. 
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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. 


