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Sayın İlgili,
İşbu bilgi notu; Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından yayımlanan Kişisel
Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde açık bir şekilde
ilan edilmeyen, şirket ortakları ve yetkililerine ait kişisel verilerin paylaşılmasına ilişkin
22.04.2020 tarih ve 2020/307 sayılı kararı (“Karar”) hakkında sizleri bilgilendirmek
amacıyla hazırlanmıştır.
I. Kurul Tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği
Çerçevesinde Sicil Kayıtlarına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) “Açıklık” başlıklı 35. maddesinde,
“(1) Tescil işleminin dayanakları olan dilekçe, beyanname, senetler, belgeler ve
ilanları içeren gazeteler, üzerlerine sicil defterinin tarih ve numaraları yazılarak sicil
müdürlüğünce saklanır.
(2) Herkes ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve
belgeleri inceleyebileceği gibi giderini ödeyerek bunların onaylı suretlerini de
alabilir. Bir hususun sicilde kayıtlı olup olmadığına dair onaylı belge de istenebilir.
(3) Tescil edilen hususlar, kanun veya Kanunun 26 ncı maddesine göre çıkarılacak
yönetmelikte aksine bir hüküm bulunmadıkça ilan olunur.
(4) İlan, Türkiye genelinde sicil kayıtlarının ilanına özgü Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi ile yapılır.”
düzenlemesi yer almaktadır. Buna göre; ticaret sicili alenidir, herkes ticaret sicilinin
içeriğini ve dairede saklanan bütün senet ve belgeleri inceleyebilir ve bunların
onaylı suretlerini edinebilir. Bu kapsamda Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”)
13. maddesi uyarınca da ticaret sicili işlemleri Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)
üzerinden gerçekleştirilmekte ve buna ilişkin sicil kayıtları MERSİS’te tutulmaktadır.
MERSİS ile getirilen aleniyetle gerçek anlamda şeffaflık sağlanarak kayıtlardaki
yolsuzlukların, aykırılıkların ve düzensizliklerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini
belirtmiştir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 3. maddesinin 1. fıkrasının
(d) bendi uyarınca kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her
türlü bilgiyi ifade eder. Anılan maddenin (e) bendi uyarınca; kişisel verilerin herhangi bir
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
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gerçekleştirilen her türlü işlem ise kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında
değerlendirilecektir. Bu doğrultuda, tacirlerin yahut şirket pay sahiplerinin isim,
kimlik, adres ve benzeri bilgileri üzerinde Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından
yapılan işlemlerin, kişisel veri işleme faaliyeti teşkil ettiği kabul edilmiştir. Bu
kapsamda, tescil ve ilanı öngörülen bilgiler, kişisel veri de içerdiği ve bu verilere herkes
tarafından kolaylıkla ulaşılabildiği için bu verilerin kötü niyetli kullanımını engellemek
amacıyla alınması gereken teknik ve idari tedbirlerin Kanun ve kişisel verilerin
korunmasına ilişkin ilgili mevzuatta belirtildiği ortaya koyulmuştur.
Diğer yandan, Yönetmeliğin “İlan” başlıklı 41. maddesinde bu Yönetmelik uyarınca tescil
edilen gerçek kişilerin kimlik numaralarının ilan edilmeyeceği hususun düzenlendiği ve
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılan ilanlarda T.C. kimlik numaraları
maskelenmek suretiyle yayımlanmakta, gerçek kişilerin yerleşim yeri adresleri
olarak yalnızca il ve ilçe bilgisi ilan edildiği vurgulanmıştır.
Ancak her ne kadar aleniyet gereği herkes ticaret sicilinin içeriğini ve Ticaret Sicili
Müdürlükleri nezdinde saklanan tüm senet ve belgeleri inceleyebilecek olsa dahi
şahıslara ait kişisel veriler, kişisel verileri koruma mevzuatının sağladığı
korumadan muaf değildir.
Bu doğrultuda, Ticaret Sicili Müdürlükleri nezdinde gerçekleştirilen kişisel veri
işleme faaliyetlerinin Kanun’un “Genel ilkeler” başlıklı 4. maddesinde öngörülen ilkeler
dahilinde ve özellikle anılan maddede yer verildiği üzere “işlendikleri amaçla bağlantılı,
sınırlı ve ölçülü olma” ilkesine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiği
belirtilmiştir.
Diğer taraftan, Ticaret Sicili Müdürlükleri nezdinde tutulan kişisel verilerin çeşitli
kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasının bir “aktarım” faaliyeti olduğu ve
dolayısıyla kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında sayılacağı kabul edilmiştir. Bu
çerçevede, kişisel verilerin yurt içinde aktarımını düzenleyen Kanun’un “Kişisel verilerin
aktarılması” başlıklı 8. maddesinde; kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın
aktarılamayacağı; ancak Kanun’un 5. maddesinde ve özel nitelikli kişisel veriler
bakımından yeterli önlemler alınmak kaydıyla 6. maddesinde belirtilen şartlardan birinin
bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabileceği öngörülmüştür.
Bu anlamda, Ticaret Sicili Müdürlükleri nezdinde tutulan kişisel verilerin başka
kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasında, bir başka ifadeyle diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına aktarılmasında, Kanun’un 8. maddesine uygun hareket
edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.
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II.

Kurul Tarafından 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Çerçevesinde Yapılan
Değerlendirmeler

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun (“NHK”) “Gizlilik” başlıklı 9. maddesi;
“(1) Nüfus kayıtları ve bu kayıtların tutulmasına dayanak olan belgeler gizlidir.
Bunlar, yetkili ve sorumlu memurlar ile teftiş ve denetim yetkisi olanlar dışında kimse
tarafından görülüp incelenemez. Mahkemeler bu hükmün dışındadır.
(2) Nüfus kayıtlarına bu bilgileri işleyen memurlar ve Kimlik Paylaşımı Sistemi
kapsamında nüfus kayıtlarından faydalanan diğer görevliler de bu gizliliğe uymak
zorundadırlar. Bu yükümlülük, kamu görevlilerinin görevlerinden ayrılmalarından
sonra da devam eder.”
hükmünü içermektedir. Benzer şekilde, NHK’nın “Nüfus kayıt örneğini almaya yetkili
olanlar” başlıklı 44. maddesi;
“(1) Nüfus kayıt örneklerini; a) Bakanlık, (…) (ç) Adlî makamlar, (…) nüfus
müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.
(2) Birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan kurumlar ve tüzel kişiler, yazılı olarak
başvurmak ve istem nedenini açıkça belirtmek suretiyle Bakanlık veya mülkî idare
amirinin emri ile nüfus kayıt örneğini alabilirler. Bakanlık bu madde hükümlerini
işletmek üzere Kimlik Paylaşımı Sistemi kurar.
(…)”
demektedir. Dolayısıyla kimlik bilgilerinin ve yerleşim yeri bilgilerinin paylaşımına
ilişkin usul ve esasları belirleyen NHK, bu verilerin paylaşımı noktasında özel
düzenleme niteliğini haizdir.
Bu kapsamda, NHK’da, kimlik bilgilerini paylaşmaya yetkili merciinin nüfus müdürlükleri
olduğu düzenlenmiştir. Dolayısıyla talep edilecek kişisel verilerin Ticaret Sicili
Müdürlükleri’nden değil; özel düzenleme niteliğini haiz ilgili mevzuat hükümlerinde
belirtilen yetkili kamu kurumlarından temin edilmesi gerektiği yönünde kanaat
oluştuğu belirtilmiştir.
Yukarıda yer alan değerlendirmeler çerçevesinde Kurul,
-

Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından tutulan ticaret sicilinin kişisel verileri içerdiği
ve sicilde yer alan kişisel veriler bakımından kişisel veri işleme faaliyetinin
gerçekleştirildiği,

-

Ticaret sicilinin aleni olmasının sicilde yer alan kişisel verilerin Kanun
hükümlerinden muaf olacağı anlamını taşımadığı,
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-

Bu kapsamda Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına
gerçekleştirilecek aktarımların Kanun’un 8. maddesinde yer alan düzenlemeye
uygun biçimde yapılması ve sicilde aleni olarak işlenen verilerin işlenmesi
noktasında aleniyet amacına bağlı kalınması gerektiği,

-

Aktarımı talep edilen kişisel verilerin, bu verileri işleme faaliyetinin özel
olarak düzenlendiği ilgili mevzuatlarca yetkili kılınmış kuruluşlardan talep
edilmesi,

-

Her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde, özellikle Kanun’un 4. maddesinde yer
alan “İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesi ve veri
güvenliğine ilişkin gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması
yükümlülüğünün birlikte gözetilmesi gerektiği,

sonuçlarına ulaşmıştır.
Saygılarımızla,
Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu
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19.04.2021
Sayın İlgili,
İşbu bilgi notu; Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından yayımlanan Kişisel
Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”), 05.05.2020 tarih ve 2020/336 sayılı kararı (“Karar”) ile
ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hükümleri kapsamında
sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Karar’ın konusu; veri sorumlusu bir üniversitenin (“Veri Sorumlusu”) sanat tarihi bölümünün
eski personeli olan ilgili kişinin (“İlgili Kişi”), Veri Sorumlusu’nun sanat tarihi bölümüne
iletmiş olduğu dilekçesinin akıbeti hakkında kendisine bilgi verilmesini talep etmesi, bu
kapsamdaki talebine ilişkin cevabın tüm taraflara açık biçimde yazılmış ve personele iletilen
alelade resmi yazı şeklinde İlgili Kişi’nin hali hazırda Veri Sorumlusu nezdinde görevli olduğu
farklı bir bölüm olan meslek yüksekokulu müdürlüğüne iletilmesi, bunun üzerine İlgili Kişi
tarafından Kanun kapsamında gerekli tedbirlerin alınması için Veri Sorumlusu’na başvuru
yapması ancak Veri Sorumlusu tarafından yasal süre içinde gerekli tedbirlerin
alınmaması ve İlgili Kişi’ye cevap verilmemesi nedeniyle İlgili Kişi’nin Kurum’a şikayet
başvurusu yapmasına ilişkindir.
Konuya ilişkin başlatılan inceleme çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından Kurum’a iletilen
cevabi yazıda;


İlgili Kişi’nin başvurusunda yazı içeriğinde İlgili Kişi’ye ait ad, soyad, unvan ve sicil
numarasına yer verilerek kişisel bilgilerinin üçüncü kişilerin erişimine açıldığının
belirtildiği ancak İlgili Kişi’nin, Veri Sorumlu’suna bağlı bir birimde görevli
olduğundan bu bilgilerin çalıştığı birimde bulunması zorunlu olan bilgiler
olduğu, dolayısıyla İlgili Kişi’nin kişisel bilgilerinin üçüncü kişilerin erişimine
açıldığı iddiasının gerçek durumla bağdaşmadığı,



İlgili Kişi’nin gönderdiği dilekçenin geldiği sistem üzerinden bağlantı kurularak,
dilekçesine herhangi bir kasıt olmaksızın cevapla butonu ile yanıt verildiği için
doğrudan çalıştığı birime gitmesine neden olunduğu,



Bu çerçevede kişilik haklarının korunması ilkesi doğrultusunda zedeleyici/yıpratıcı bir
tutum sergilenmesinin söz konusu olmadığı,

belirtilmiştir.
Kanun’un “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesi şu şekildedir:
“MADDE 13 –
(1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun
belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.
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(2) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede
ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir
maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
(3) Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını
ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin
kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri
sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alman ücret ilgiliye iade edilir.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) “Başvuruya cevap”
başlıklı 6. maddesi ise aşağıdaki gibidir:
“MADDE 6 –
(1) Veri sorumlusu bu Tebliğ kapsamında ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruları
etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her
türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
(2) Veri sorumlusu, başvuruyu kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder.
(3) Veri sorumlusu, cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.
(5) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede
ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. (…)
(6) İlgili kişinin talebinin kabul edilmesi hâlinde, veri sorumlusunca talebin gereği en
kısa sürede yerine getirilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.”
Kanun’un “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 5. maddesinin 2. fıkrasında açık rıza
şartının aranmayacağı durumlar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
“MADDE 5(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın
kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya
rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı
veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”
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Konuya ilişkin olarak yapılan incelemenin neticesinde Kurul tarafından aşağıdaki sonuçlara
varılmıştır:


Veri Sorumlusu’nun Kanun’un 13. maddesi kapsamında kendisine yapılan başvuruya
cevap vermemesinin Tebliğ’in 6. Maddesinde yer alan başvuruları etkin, hukuka ve
dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırma yükümlülüğüne aykırı olduğu
değerlendirildiğinden İlgili Kişi’nin yaptığı başvuruya Veri Sorumlusu tarafından
Tebliğ’e uygun olarak cevap verilmesi konusunda azami dikkat ve özen
gösterilmemiştir.



İlgili Kişi’nin çalıştığı birime gönderilmesi suretiyle kişisel verilerinin açıklanmasında
Kanun’un 5. maddesi kapsamında herhangi bir hukuki dayanak söz konusu değildir.
Bu nedenle Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik
gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmadığı kanaatine varılmıştır.

Bu kapsamda Veri Sorumlusu hakkında Kurul tarafından;


Veri Sorumlusu’nun İlgili Kişi tarafından kendisine yapılan başvuruya cevap
vermemesinin, başvuruları etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak
sonuçlandırma yükümlülüğüne aykırı olduğuna ve bu sebeple Veri Sorumlusu’nun
kendisine yapılan başvurulara Tebliğ’e uygun olarak cevap verilmesi
hususunda
azami
dikkat
ve
özenin
gösterilmesi
konusunda
talimatlandırılmasına,



Veri Sorumlusu’nun söz konusu uygulaması neticesinde yetkisi olmayan kişiler
tarafından ilgili kişinin verilerine erişildiği dikkate alındığında Veri Sorumlusu’nca
kişisel verilerin muhafazasına yönelik veri güvenliğine ilişkin gerekli yükümlülüklerin
yerine getirilmediği kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda; Veri Sorumlusu’nun
kamu kurumu olması sebebiyle sorumlular hakkında Kanun’un 18. maddesinin
3. fıkrası çerçevesinde işlem yapılması ve işlemin sonucu hakkında Kurul’a bilgi
verilmesine,

karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu
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19.04.2021
Sayın İlgili;
İşbu bilgi notu; veri sorumlusu sıfatını haiz Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (“Veri
Sorumlusu”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”)
12/5 hükmü kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) gönderilen ve
Kurum’un internet sitesinde yayımlanan veri ihlal bildirimi hakkında sizleri bilgilendirmek
amacıyla hazırlanmıştır.
Kanun’un “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12/5 hükmü aşağıdaki gibidir:
“İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde
edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a
bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da
uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.”
Kanun’un ilgili hükmü gereği, Veri Sorumlusu’nun Kurum’a ilettiği ihlal bildiriminde
özetle;


Veri Sorumlusu’na ait bir çalışanın, görevi nedeniyle kendisine tanımlanan
Bankalar Birliği Risk Merkezi istihbarat kayıtları sorgulama yetkisini, görevi dışında
kullanarak sorgulamalar yaptığı ve edindiği bilgileri üçüncü kişilere aktardığı,



İhlalin, Türkiye Bankalar Birliği’nin Veri Sorumlusu’na gönderdiği 10.02.2021 tarihli
yazıya istinaden başlatılan soruşturma neticesinde 05.04.2021 tarihinde tespit
edildiği,



İhlalin; T.C. kimlik numarası, ad, soyad, iletişim bilgileri, kredi risk ve teminat
durumu, ödeme performans bilgileri, karşılıksız çek ve protestolu senet
ödeme bilgilerinin etkilenmesi ile gerçekleştiği,



İhlalden tahmini olarak 2484 kişinin etkilendiği,



İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının henüz bilinmediği, tespit çalışmalarının ise
devam ettiği,

ifadeleri yer almaktadır.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekte olup Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun
13.04.2021 tarih ve 2021/376 sayılı kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurum’un
internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu

