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Sayın İlgili,
Bu bilgi notu, bir ilgili kişinin (“Şikâyetçi”) dergi aboneliği işlemleri ile ilgili olarak bir çağrı
merkezine vermiş olduğu telefon numarasının anılan çağrı merkezi tarafından bir gıda
şirketinin (“Şirket”) reklamının yapılması amacıyla aranması hakkında Kişisel Verileri Koruma
Kurumu (“Kurum”) tarafından 02.04.2020 tarihinde yayımlanan 16.01.2020 tarih ve 2020/34
sayılı karar özeti ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Şikâyetçi, Kurum’a yaptığı şikâyet başvurusunda; telefonundan Şirket adına arandığını,
Şirket’in internet sitesinin “bize ulaşın” bölümünden kişisel verisinin nasıl elde edildiğine ilişkin
başvuruda bulunduğunu ve fakat Şirket tarafından kendisine herhangi bir dönüşte
bulunulmadığını, bunun üzerine Şirket’e aynı taleple ve bu sefer yazılı olarak da başvurduğunu,
çağrı merkezi işiyle iştigal eden bir gerçek kişiden (“Veri Sorumlusu”) gelen cevabi yazıda;
- Veri Sorumlusu’nun 2008’den beri, kendisine yetki veren şirketlerin ürünlerine ilişkin çağrı
merkezi işi ile uğraştığı, 2013-2015 yılları arasında bir spor kulübünün kendisine verdiği yetki
uyarınca dergi abonesi olan kişilerin abonelik süresini uzatmaya yönelik arama hizmeti
gerçekleştirdiği,
- Şikâyetçi’nin söz konusu spor dergisi abonesi olması dolayısıyla server sisteminde telefon
bilgisinin yer aldığı, Şikâyetçi’nin telefon bilgisinin dergi aboneliğinin gerçekleştiği tarihte
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 10. maddesine uygun
olarak saklandığı, Veri Sorumlusu’nun 2017’den bu yana bir gıda markasıyla çeşitli doğal
gıda ürünlerinin internet üzerinden satış ve pazarlama işini yürüttüğü,
- Veri Sorumlusu’nun kullanmakta olduğu server arama sisteminin numarasının silinmesine
rağmen hata sonucu Şikâyetçi’nin numarasını aradığının tespit edildiği, söz konusu hata
akabinde Şikâyetçi’ye yazılı özür cevabı verilerek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun (“Kanun”) 7. maddesi uyarınca kişisel verisinin geri dönülmez şekilde yok
edildiği
bilgilerine yer verildiğini belirtmiş ve bu çerçevede, söz konusu dergiye aboneliği kapsamında
sisteme kaydedilen kişisel verilerinin amacı dışında kullanıldığını ifade ederek Kanun
kapsamında gereğinin yapılmasını talep etmiştir.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda; Kanun’da belirtilen
genel veri işleme şartları, düzenlenen istisnalar, Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya
anonim hâle getirilmesi hükümleri hatırlatıldıktan sonra;
- Kanun’un yürürlük tarihinden önce Şikâyetçi tarafından spor dergisi aboneliği sırasında
paylaşılan kişisel verilerin, o dönemde söz konusu spor kulübü adına dergi abonesi olan
kişilerin abonelik süresini uzatmaya yönelik arama hizmeti gerçekleştiren kişi (Veri
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Sorumlusu) tarafından işlendiği, Veri Sorumlusu’nun kayıtlarında yer alan Şikâyetçi’ye ait
kişisel verinin Veri Sorumlusu tarafından başka bir tarihte olmak üzere ve bu kez bir başka
şirket adına işlendiği, dolayısıyla Kurum tarafından kişisel verinin ilk işlenme amacından
farklı olarak başka bir amaç için kullanıldığı, diğer bir ifade ile Kanun’un 4. maddesinde yer
alan, kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı ve sınırlı olması ilkesine aykırı hareket
edildiği kanaatine varıldığı,
- Öte yandan Kanun’da yer alan “Kanunun yayımı tarihinden önce işlenmiş olan kişisel veriler,
yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirilir.” hükmü
kapsamında söz konusu kişisel verilerin Kanun’un yayımlanma tarihinden sonraki 2 (iki) yıl
içerisinde Kanun’a uygun hale getirilmesi amacıyla; Veri Sorumlusu ile ilgili spor kulübü
arasında spor dergisi aboneliği için çağrı merkezi hizmeti vermeye ilişkin olarak imzalanan
sözleşmenin 2015 yılında bitmesinin ardından söz konusu kişisel verilerin işlenme amaçları
da ortadan kalktığından anılan verilerin silinmesi gerektiği, kişisel verinin Veri Sorumlusu
tarafından farklı amaçlarla işlenmesinin sürdürmesi amaçlanıyor ise de Şikâyetçi’nin
değişen işlenme amaçlarına ilişkin açık rızasının alınması gerektiği, ancak bu gerekliliklerin
yerine getirilmediğinin anlaşıldığı,
- Her ne kadar Veri Sorumlusu tarafından Şikâyetçi’nin numarası silinmiş ve server sisteminin
numarayı bir hata sonucu aradığı beyan edilmiş olsa da Şikâyetçi’nin numarasının
aranması, silme işleminin gerektiği gibi gerçekleştirilmediğini gösterdiği ve bu kapsamda
Veri Sorumlusu’nun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeye ilişkin
hükümlere aykırı davrandığının değerlendirildiği
hususlarından hareketle Veri
uygulanmasına karar verilmiştir.

Sorumlusu

hakkında

18.000-TL

idari

para

cezası

Saygılarımızla,
Güzeldere l Balkan Hukuk Bürosu
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08.04.2020
Sayın İlgili,
Bu bilgi notu, bir ilgili kişinin (“Şikâyetçi”) kişisel verilerinin hukuka aykırı işlendiği iddiası
kapsamında bir bankadan (“Veri Sorumlusu”) talep ettiği tazminat talebinin karşılanmaması
hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından 02.04.2020 tarihinde
yayımlanan 16.01.2020 tarih ve 2020/41 sayılı karar özeti ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek
amacıyla hazırlanmıştır.
Şikâyetçi, Kurum’a yaptığı şikâyet başvurusunda; Veri Sorumlusu’na kredi borcu olduğunu,
muhtelif nedenlerle borcunu ödeyemediğini ve bunun üzerine Veri Sorumlusu’nun yasal takip
başlattığını, 2018’in ikinci yarısında sigortalı olarak bir işe girdiğini ve sigortası başlar
başlamaz, cep telefonundan arandığında cevap vermesine rağmen Veri Sorumlusu tarafından
iş yerinin arandığını ve aile bilgilerinin sorgulandığını, ödeme yapıp yapmayacağının işyeri
sekreterine defaten sorulduğunu, aramalardan sonra aynı yıl içinde iş akdinin çalıştığı şirket
tarafından sonlandırıldığını, bu yaşananlar üzerine konuyla ilgili olarak Veri Sorumlusu’na eposta yoluyla başvurmak suretiyle ve 100.000-TL tutarında maddi ve manevi tazminat
isteminde bulunduğunu ve fakat bu talebinin yerine getirilmediğini belirtmiş ve Kurum
tarafından gereğinin yapılmasını talep etmiştir.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda; 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) belirtilen ilgili kişinin sahip olduğu haklar veri
sorumlusuna hatırlatıldıktan sonra;
- Şikâyetçi’nin Veri Sorumlusu’na başvurusunun Kanun kapsamımda sayılan ilgili kişinin
hakları çerçevesinde olmadığı ve Kurum’a şikayetinde iddialarını kanıtlayıcı bir belge de
sunmadığının görüldüğü,
- Ayrıca zararı ve buna yönelik bir tazminat talebi söz konusuysa, Kanun’un 14/3. maddesinde
yer alan “Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.”
hükmü çerçevesinde söz konusu talebini genel mahkemeler huzurunda kullanması gerektiği
hususları göz önünde bulundurularak Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Güzeldere l Balkan Hukuk Bürosu
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Sayın İlgili,
Bu bilgi notu, bir ilgili kişiye (“Şikâyetçi”) ait kişisel verilerin kendisinin rızası olmaksızın babası ile
paylaşılması sebebiyle bir bankadan (“Veri Sorumlusu”) tazminat talep etmesi hakkında Kişisel
Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından 02.04.2020 tarihinde yayımlanan 16.01.2020 tarih ve
2020/43 sayılı karar özeti ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Şikâyetçi, Kurum’a yaptığı şikâyet başvurusunda; kişisel verilerinin kendisinin rızası olmaksızın Veri
Sorumlusu tarafından babası ile paylaşıldığını, Veri Sorumlusu tarafından düzenlenen belgede
babasına, Şikâyetçi ile risk grubu oluşturduğu ve Şikâyetçi’nin kredi aksamaları bulunması sebebiyle
kendisine kredi kullandırılmadığına ilişkin bir yazı verildiğini, Veri Sorumlusu’na başvuru dilekçesi
göndermek suretiyle oluşan manevi zararın tazmini için 30.000-TL’nin ilgili banka hesabına
ödenmesi, aksi takdirde yasal yollara başvurularak alacağın tahsili yoluna gidileceğinin ifade
edildiğini ve fakat Veri Sorumlusu’ndan 30 gün içinde başvuruya yönelik bir cevap alınamadığını, bu
nedenle de Kurum’a başvuru yapma gereğinin hasıl olduğunu belirtmiştir.
Şikâyet başvurusu üzerine Kurum tarafından Veri Sorumlusu’nun savunması istenilmiş, Veri
Sorumlusu tarafından gönderilen cevabi yazıda;

- İlgili şubenin yaptığı istihbarat sorgulamasının, Şikâyetçi ile aynı evde ikamet eden ve 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu’nun 49. maddesi kapsamında Şikâyetçi’nin babası ile aynı risk grubunda yer
alan oğlunun kredi aksamaları bulunması sebebiyle olumsuz olarak sonuçlandığı, Şikâyetçi’nin
babası olan müşteriye de istihbarat olumsuzluğu sebebiyle kredi talebinin uygun görülmediği
yönünde şifahi olarak bilgi verildiği,
- Bankacılık Kanunu’nun “Risk Grubu” maddesi gereğince Şikâyetçi’nin babasının kredi talebinin
ret sebebinin aynı evde ikamet ettiği ve aynı risk grubunda yer alan oğlunun kredilerindeki
aksamalar olduğu ve Şikâyetçi’ye ilişkin genel nitelikteki aksama bilgisinin babasının kredi
talebinin reddedilmesi olarak gösterilmesinin zorunlu olduğunun değerlendirildiği,
- Diğer yandan, kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın
kişisel verilerin işlenmesinin mümkün olduğu,
- Ayrıca Veri Sorumlusu’nun internet sitesi yayımladığı Aydınlatma Metni’nde bankacılık
mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dâhil olunacak risk
grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi amacıyla risk grubu
kapsamına girecek kişilerin -müşteri olmasalar dahi- kişisel verilerinin işlenebileceği açıkça
belirtildiği ve bu husus ilan edilerek ilgili kişilerin bu hususta da aydınlatılması yoluna gidildiği,
- Dolayısıyla Şikâyetçi’nin babası olan müşterinin kredisinin reddine dayanak oluşturacak bilgiyle
sınırlı olarak aynı risk grubunda bulunanlara ilişkin aksama bilgisinin detay içermeyecek şekilde
verilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri ihlali
olmadığının düşünüldüğü
belirtilmiştir.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yapılan inceleme sonucunda; Kanun uyarınca
kural olarak kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği,

- Bankacılık Kanunu çerçevesinde “Risk Grubu” içerisinde yer alan kişilerin kişisel verilerinin, ancak
bankacılık faaliyetleri kapsamında, kendi bankası bünyesinde kullanılmak ve Risk Merkezi’ne
1

aktarılmak amacıyla işlenmesinin, bankaların hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hukuki
sebebi kapsamında olduğu,

- Veri sorumluları ile veri işleyenlerin, öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak
başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağının hüküm altına alındığı,
- Bankacılık Kanunu’nda bankaların müşterilerinin verdikleri hizmetten kaynaklanan sorularına
cevap vermek adına bir sistem kurmakla ve bilgi vermekle yükümlü oldukları belirtilmiş, ancak
Veri Sorumlusu’nun söz konusu borç bilgisini paylaşmasının hizmetle ilgili bilgiyi müşterilerine
bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi olarak değerlendirilmeyeceği,
- Zira Bankacılık Kanunu’nda bankaların görevleri dolayısıyla öğrendikleri müşterileri sırlarını
kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamayacakları ve aksi takdirde hapis
ve adlî para cezasına hükmoluncağının belirtildiği,
- Aynı zamanda Bankacılık Kanunu’nda sır niteliğindeki bilgilerin, bu konuda kanunen yetkili kılınan
merciler dışındaki kişilere açıklayanlar, hukuka aykırı olarak kendisi ya da başkası yararına
kullananlar, yayanlar, verenler, aktaranlar veya ele geçiren tüzel kişiler hakkında Türk Ceza
Kanunu’nun tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağının belirtildiği,
- Söz konusu kişisel verilerin kanuna aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda bu fiili
gerçekleştiren kişiler için Türk Ceza Kanunu hükümleri gereğince kişisel verilerin hukuka aykırı
olarak verilmesi suçunun vücut bulacağı, düzenlenen “Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı
gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri
yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş
bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmü gereğince somut olayda müşteri sırrının
ifşasının da söz konusu olacağı
hususlarından hareketle;

- Şikâyetçi’nin başvurusunda manevi zarara uğradığı yönünde bir iddia ve buna ilişkin bir tazminat
talebinin söz konusu olduğu dikkate alınarak, Şikâyetçi’nin söz konusu talebini genel mahkemeler
huzurunda kullanması gerektiğinden, bu hususta Kanun kapsamında Kurul tarafından tesis
edilecek bir işlem bulunmadığına,
- Diğer yandan, Şikâyetçi’nin vekili tarafından yapılan şikâyet başvurusu yalnızca tazminat talebine
yanıt verilmemiş olmasını içermekte ise de yapılan incelemede Kanun’un veri güvenliği
hükümlerinin ihlal edildiği kanaati oluştuğundan Veri Sorumlusu bünyesinde söz konusu ihlale
neden olanlar hakkında idari para cezası tesis edilmesine,
- Şikâyetçi’nin tarafına ait borç bilgilerinin rızası ve bilgisi dışında üçüncü kişilerle paylaşıldığı
iddiası, sair mevzuat kapsamında hukuka aykırı bir fiil olduğundan ve bu fiiller Bankacılık Kanunu
ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerinde de düzenlenmiş olduğundan, ilgili Veri Sorumlusu
ve personel hakkında Bankacılık Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında işlem tesis edilmesi
hususunun değerlendirilmesini teminen konunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’na intikal ettirilmesine
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Güzeldere l Balkan Hukuk Bürosu
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08.04.2020
Sayın İlgili,
İşbu bilgi notu; bir sigorta acentesinin (“Şirket”) müşterilerine ait kişisel verileri herkese
açık sosyal medya platformlarında müşterilerinden habersiz olarak ve reklam amacıyla
paylaşması hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından 02.04.2020
tarihinde yayımlanan 27.01.2020 tarih ve 2020/58 sayılı karar ile ilgili olarak sizleri
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Kurum’a intikal eden bir ihbarda, Şirket’in müşterilerine ait kişisel verileri herkese açık
sosyal medya platformlarında müşterilerinden habersiz olarak reklam amacıyla
paylaştığı, bu hususta poliçe sahiplerinin izninin olmadığı belirtilerek gerekli yasal işlemin
yapılması talep edilmiş olup, ihbarı destekler nitelikte olan ilgili sosyal medya
paylaşımlarına ayrıca dilekçe ekinde yer verilmiştir.
Konuya ilişkin veri sorumlusu olan Şirket’ten ihbarda yer verilen iddialara ilişkin
savunması istenilmiş, alınan cevabi yazıda;
- Müşterilere ait kişisel verilerin herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden
paylaşıldığı ancak bu paylaşımlar yapılırken program özellikleri kullanılarak ya da
kâğıt gibi vasıtalarla kapatılarak kişisel verilerin gizlenmeye çalışıldığı ancak kimi
paylaşımlarda bu hususun dikkatsizlik ve acelecilik gibi nedenlerle gözden
kaçırıldığı,
- Kurum tarafından yazısı alındıktan sonra gözden kaçan ilgili paylaşımların silindiği,
- Ayrıca poliçe kayıtlarının tutulduğu sistemde hiçbir zaman kimlik numaralarını içeren
paylaşım yapılmadığı,
- Konuya ilişkin eksikliğin bilgisizlikten kaynaklandığı ve belirtilmesi halinde gerekli
düzeltmeleri yapabilecekleri
belirtilmiştir.
Yapılan inceleme neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından;
- Veri sorumlusu Şirket’in bazı hallerde kişisel veri niteliği arz edebilecek plaka
numaraları ile birlikte aracın rengi, markası ve modeli, müşterinin ödemesi gereken
prim, toplam prim gibi ayrıntılara da yer verildiği,
- Şirket tarafından ilgili paylaşımların şahsi Facebook hesabından ve “…sigorta”
adıyla açtığı ve poliçe paylaşımlarıyla birlikte çeşitli özel gün kutlamaları ve şahsi

fotoğraflarını da paylaştığı, hesabın açıklama kısmında kendi adına da yer verdiği
Instagram hesabından yapıldığı,
- Kişisel verilerin işlenme şartlarının düzenlendiği 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca; kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası
olmaksızın işlenemeyeceği, ancak Kanun’da belirtilen istisnalardan birinin varlığı
halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesinin mümkün
olduğunun hükme bağlandığı,
- Öte yandan, veri sorumlusunun, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini
önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin
muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik
gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğunun ifade edildiği,
- Bu doğrultuda Şirket’in müşterilerine ait kişisel verileri, onların açık rızası olmaksızın
paylaştığının anlaşıldığı ve bu çerçevede Kanun’un 12. maddesi ile Şirket’e
yüklenmiş olan yükümlülükleri yerine getirmediği kanaatine varıldığı
hususlarından hareketle müşterilerine ait kişisel verileri herkese açık sosyal medya
platformlarında müşterilerinden habersiz olarak ve reklam amacıyla paylaşan Şirket
hakkında Kanun’un 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde kapsamında 22.500-TL
idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu
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08.04.2020
Sayın İlgili,
İşbu bilgi notu; bir ilgili kişiye, açık rızası bulunmamasına rağmen bir gayrimenkul
şirketi (“Şirket”) tarafından SMS aracılığıyla gönderilen reklam ve bildirimler hakkında
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından 02.04.2020 tarihinde yayımlanan
27.01.2020 tarih ve 2020/67 sayılı karar ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla
hazırlanmıştır.
SMS aracılığıyla gönderilen reklam ve bildirimlere ilişkin ilgili kişinin açık rızasının
bulunmadığı ve bu kapsamda gereğinin yapılması talebini içeren başvuru ile ilgili,
Kurum tarafından istenilen savunmasına istinaden Şirket’ten alınan yazıda;
- Kayıtlarında tutulan kişisel verilerin ad, soyadı ve cep telefonu numarasından
ibaret olduğu,
- Kayıtlarında tutulan kişisel verilerin ilgili kişiyle reklam, kampanya ve tanıtım
amaçlı olarak irtibata geçilmesi amacıyla işlendiği,
- Kişisel verilerin internet üzerinden herkese açık bilgi kaynaklarından temin
edildiği,
- Ancak şu an söz konusu bilgi kaynaklarına ulaşılamadığı, bu linklerin şu an aktif
olmadığını ve kaldırıldığını tahmin ettikleri, ilgili kişinin yapmış olduğu başvuru
neticesinde, kişisel verilerin sistemden derhal silindiğini ve kendisiyle bir daha
iletişime geçilmediği
ifade edilmiştir.
Yapılan inceleme neticesinde;
- Kişisel verilerin işlenme şartlarının düzenlendiği 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. maddesinin 1. fıkrasında; kişisel verilerin
ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği, ancak ikinci fıkrasında
belirtilen şartlardan birinin varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın
kişisel verilerinin işlenmesinin mümkün olduğunun hükme bağlandığı,
- Somut olayda Kurum’un bilgi, belge talebine ilişkin olarak veri sorumlusu
tarafından verilmiş olan cevap yazısında, ilgili kişiye ait kişisel verilerin herkese
açık bilgi kaynaklarından elde edildiği ve ilgili kişinin açık rızasının
bulunmadığının anlaşıldığı,
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- Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının (d) bendinde yer alan alenileştirme ilkesi
gereğince, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle
herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel verilerin işlenebileceği,
(Örnek: Bir kişinin belirli hallerde kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim
bilgilerini kamuya açık şekilde ilan etmesi.),
- Alenileştirmenin gerçekleştirilebilmesi için alenileştirme iradesinin ne
olduğuna bakılması gerektiği, zira bir kişinin kişisel verisinin herkesin
görebileceği bir yerde olmasının aleni olmasını sağlamayacağı, alenileştirme
durumunda kişisel verinin alenileştirme amacı kapsamında kullanılması
gerektiği ve somut olayda, alenileştirme bulunuyor olsa dahi ilgili kişinin reklam
faaliyetleriyle ilgili kendisiyle iletişim kurulması amacıyla söz konusu kişisel
verileri alenileştirmemiş ise, gerçekleştirilecek olan kişisel veri işleme faaliyetinin
hukuka uygun olmayacağının değerlendirildiği,
- Somut olayda işlenen kişisel verilere yönelik olarak ilgili kişinin açık rızasının
alınmadığı, açık rızanın aranmadığı diğer hallerin ise bulunmadığı, bu
kapsamda ilgili kişinin kişisel verilerinin Kanun’un 5. maddesinde yer alan şartlar
yerine getirilmeden reklam içerikli iletiler gönderilmesi amacıyla kullanılmasının
Kanun’un 12. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil ettiği
hususlarından hareketle veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesinin 1.
fıkrasının (b) bendi uyarınca 50.000-TL idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
Saygılarımızla,
Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu
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08.04.2020
Sayın İlgili,
İşbu bilgi notu; telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu (“Veri
Sorumlusu”) tarafından, şikayetçiye, ad ve soyadı benzerliği olan başka bir
abonesinin fatura bilgilerinin e-posta yoluyla iletilmesi hakkında Kişisel Verileri Koruma
Kurumu (“Kurum”) tarafından 02.04.2020 tarihinde yayımlanan 07.11.2019 tarih ve
2019/333 sayılı karar ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Kurum’a intikal eden bir şikayet başvurusunda özete;
- İlgili kişi, Veri Sorumlusu olan bir telekomünikasyon firması adına kayıtlı hattı için
e-faturalı aboneliği kapsamında …….@gmail.com e-posta adresini kullandığı,
2018 yılı Ağustos ayından itibaren kendi faturaları ile birlikte isim benzerliği
dolayısıyla başka bir abonenin faturalarının da tarafına e-posta ile gönderildiği,
- Kişisel verilerinin işlenme sürecinde ortaya çıkan bu hatanın düzeltilmesi, kişisel
verilerinin hangi amaçlarla işlendiği, yurt içi ve yurt dışında verilerinin aktarıldığı
üçüncü kişiler hakkındaki bilgi taleplerini içeren e-postasını veri sorumlusuna
göndererek başvuruda bulunduğu, aynı gün içinde tarafına gönderilen e-postada
talebi ile ilgili olarak bir iş günü içerisinde yanıt verileceğinin ifade edilmesine
rağmen herhangi bir cevap verilmediği,
- Öte yandan başvurusunun akabinde yanlış e-fatura gönderiminin tekrar
gerçekleştiği
Belirtilerek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında
gereğinin yapılması talep edilmiştir.
Bu çerçevede Kurum tarafından Veri Sorumlusu’nun konuya ilişkin savunması
istenilmiş, alınan cevabi yazıda özetle;
- Şikayetçi ile şirketlerinin aynı isme sahip bir başka abonesi olduğu ve bu
işletmenin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (“BTK”) düzenlemelerine tabi
olduğu,
- BTK Tüketici Hakları Yönetmeliği (“THY”) çerçevesinde şirketlerin aboneleri ile
yaptığı Mobil Abonelik Sözleşmesi’ne göre aboneler tarafından iletilen bilgiler
kapsamında hizmetlerin sunulduğu, bununla birlikte faturasını e-posta ile almak
isteyen abonelerin kendi beyanları doğrultusunda ilettikleri e-posta adreslerine
faturalarının elektronik ortamda gönderildiği,

- Şikayet konusuna ilişkin yapmış oldukları inceleme doğrultusunda şikayetçi ile
isim benzerliği bulunan şirketin ve ilgili kişinin mobil abonelik sözleşmelerinin ayrı
ayrı incelendiği ve her iki abonenin de sözleşmelerinde aynı e-posta adresini
beyan ettiklerinin görüldüğü,
- Aboneleri tarafından Veri Sorumlusu’na iletilmiş olan e-posta adreslerine
faturaları, veri Sorumlusu tarafından THY hükümlerinin yerine getirilmesi
amacıyla elektronik posta yöntemiyle iletilmiş olduğu ve Veri Sorumlusu
tarafından mevzuata uygun hareket edildiği,
- Diğer taraftan şikayetin giderilmesi amacıyla müşteri memnuniyeti çerçevesinde
ve ilgililerin iletişim bilgilerinin güncel tutulmasını teminen Veri Sorumlusu’nun
abonesi olan ve aynı e-posta adresini beyan eden diğer kişi ile birçok kez iletişime
geçilmeye çalışıldığı ancak hattında bulunan kısıtlama sebebi ile kendisine ilk
etapta ulaşılamadığı, daha sonra devam eden aramalarda bahsi geçen kişiye bir
kez ulaşılabildiği ve e-posta adresine ilişkin şikayet konusu durum aktarılarak
mevzuata uygun bir şekilde güncelleme yapması gerektiği konusunda bilgi
verildiği, gelinen aşamada abonenin söz konusu güncellemeyi yapmaması ve
şikayet konusu durumun devam etmesi nedeni ile konunun çözüme
kavuşturulması amacıyla ilgili e-posta adresinin sistemden kaldırılarak
şikayetçiye ilgili e-postaların gitmesinin sonlandırıldığı,
- Başvuruda, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in
(“Tebliğ”) 5. maddesine uygun biçimde zorunlu olarak yer verilmesi gereken
başta T.C. kimlik numarası olmak üzere tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri
adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası gibi kendisini
doğrulamaya yarayacak olan herhangi bir bilgi vermediği ve bu çerçevede, kimlik
teyidinin yapılamadığı, teknik anlamda güvenli olmaması sebebi ile e-posta
ortamında cevap verilmesinin veri güvenliği açısından risk arz edeceğinin
değerlendirildiği ve somut olaydaki şekilde birden fazla abonenin aynı e-posta
adresini kullanabilmesinden mütevellit veri güvenliğinin sağlanmasını teminen
Kurum düzenlemelerine de aykırı şekilde gerçekleştirilmiş olan bu başvuruya
dönüş yapılamadığı
ifadelerine yer verilmiştir.
Konuya ilişkin yapılan inceleme neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)
tarafından;
- İki kişinin aynı e-postayı almasının mümkün olmaması nedeniyle yazım yanlışlığı
yapılmış olmasının muhtemel olduğunu,
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- Müşteri memnuniyeti çerçevesinde Veri Sorumlusu’nun diğer abonesi ile hangi
tarihlerde iletişime geçilmeye çalışıldığı ve hangi tarihte kendisiyle
görüşüldüğünün belirtilmediği, bahsi geçen müşterinin e-posta adresine ilişkin
şikayet hakkındaki bilgilendirme sonrası herhangi bir güncelleme yapmaması
sebebi ile şikayet konusu e-postanın hangi tarihte sistemlerinden kaldırıldığı
bilgilerinin tarafımıza gönderilen cevap metninde paylaşılmadığının tespit edildiği,
- Bu çerçevede aynı e-posta üzerinden kayıt yapılırken sistem tarafından bir uyarı
verilmemesi dolayısıyla Veri Sorumlusu’nun veri güvenliğine ilişkin gerekli teknik
tedbirleri almadığı, sistemindeki verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmadığı
ve müşterilerinin verilerini başka müşteriler ile paylaşabildiğinden bünyesinde
barındırdığı kişisel verilerin güvenliğini sağlayamadığı kanaatine varıldığı,
- Veri kayıt sisteminde kayıtlı e-posta adresi üzerinden yapılan başvuruda kimlik
teyidi yapılamadığı gerekçesinin kabul edilebilir olmadığı, iki abonenin de aynı eposta ile kayıtlı olmasından ötürü karışıklık yaşanabileceği kanaatine varılmış
olsa da şikayet başvurusuna verilecek bir cevap ile kimlik teyidinin vatandaşı
mağdur etmeden yapılabileceğinin değerlendirildiği,
- E-posta adresi ile şikayet başvurunda bulunduğundan ötürü Veri Sorumlusu’nun
e-posta ortamından gelecek şikayet taleplerinin alınması ve cevap verilmesinin
veri güvenliği açısından risk içereceğinden dolayı cevap verilmediğine ilişkin
savunmasının verilen bilgiler ışığında gerçekçi bir savunma niteliği taşımadığı
kanaatine varıldığı,
- Veri Sorumlusu’nun ilgili kişinin Tebliğ’e uygun olmadığı gerekçesi ile cevap
verilmemesinin Tebliğin 6. maddesinde yer alan hukuka uygunluk ve dürüstlük
kuralı ile bağdaşmayacağı
sonucuna varılmış olup, bu kapsamda;
- Şikayetçiye, ad ve soyad benzerliği olan başka bir abonenin fatura bilgilerinin eposta yoluyla iletilmesi sebebiyle Kanun kapsamında Veri Sorumlusu hakkında
50.000 TL idari para cezası uygulanmasına,
- Bununla birlikte Tebliğ’in hükümlerine uyum konusunda azami dikkat ve özenin
gösterilmesi ve bu karar çerçevesinde abonelerin kişisel verilerinin güvenliğine
ilişkin gerekli tüm idari ve teknik tedbirlerin alınması hususunda Veri
Sorumlusu’nun talimatlandırılmasına
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu
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08.04.2020
Sayın İlgili,
İşbu bilgi notu; ulaşım hizmeti sunan bir mobil uygulama (“Platform”) kapsamında işlenen
kişisel veriler hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından 02.04.2020
tarihinde yayımlanan 27.01.2020 tarih ve 2020/65 sayılı karar ile ilgili olarak sizleri
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
İlgili kişinin; Platform vasıtasıyla yaptığı yolculukların şoförler tarafından puanlandığını
öğrenmesi, kendi yolculuklarına ait bu puanlara kendisi tarafından erişilememesi ve bu tip bir
puanlama yapılacağı hususunda Platform’un veri sorumlusu olarak aydınlatma metninde
herhangi bir bilginin yer almaması neticesinde, Platform’a 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) belirtildiği şekilde “Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi
talep etme” hakkından hareketle yaptığı başvurunun cevapsız kaldığı iddialarına ilişkin
Kurum’a intikal eden dilekçeye istinaden Platform’un savunması istenilmiştir. Alınan cevabi
yazıda;
- Kullanıcıya ait verilerin uygulamaya kayıt esnasında toplanarak üyelik sözleşmesinin
kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilişkisi olması sebebiyle işlendiğini, internet
sitesinde yer alan gizlilik politikasında belirtilen e-posta adresine ilgili kişiler tarafından
taleplerin iletilebileceği ve Platform tarafından bu taleplerin en kısa süre cevaplandığı,
- İlgili kişi tarafından kullanılan uygulamada ortalama puanın 5 (beş) üzerinden kaç
olduğunun sorulduğuna ve “sehven süresi içinde talebe cevap verilmemiş olsa da”
sonrasında yazılı olarak dönüş yapıldığı
ifade edilmiştir.
Konunun, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından incelenmesi neticesinde;
1.

Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında;
veri sorumlusu tarafından kendisine yapılan başvurunun en geç 30 gün içinde; ücretsiz,
hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırılması gerektiği belirtilmiş,
-

2.

Platform’un “Kullanım Koşulları” başlıklı dokümanında yer alan hükümlere istinaden;
ilgili kişinin talebini süresi içinde cevaplamayan Platform’un başvuruları gerek
Kanun’a, gerekse kendisi tarafından duyurulan koşullara uygun olarak zamanında,
tam ve eksiksiz olarak cevaplaması hususunda talimatlandırılmasına,

İlgili kişilerin puanlanması işleminin sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya bir ilişkisinin olup olmadığının incelenmesi gerektiği,
-

Müşterilerin/yolcuların yaptığı seyahatlerin şoförler tarafından puanlanmasına ve bu
puanların ortalamasının alınmasına dayanan veri işleme faaliyetinin, Kanun’da
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belirtildiği şekilde “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli
olması” şartı kapsamında olmadığı ve bu veri işleme faaliyetinin Kanun’da sayılan
veri işleme şartlarından herhangi birine dayanmadığı dikkate alındığında
Platform’un “veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini
önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü
teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır” hükmüne aykırı hareket ettiği kanaatine
varıldığından hakkında 100.000-TL idari para cezası uygulanmasına,
3.

Aydınlatma Metni’nde müşteriler/yolcular hakkında bir puanlama yapıldığına dair
herhangi bir bilginin bulunmadığına dair iddiaya ilişkin olarak, “Kişisel Verilerin
Korunması Hakkında Bilgilendirme” başlıklı Veri Sorumlusu’nun düzenlediği doküman
incelendiğinde,
-

Veri işleme amaçları arasında yolcuların puanlanıp sürücüler tarafından bunun
görülebileceğine ilişkin bir açıklama bulunmadığı,
- Ne aydınlatma metninde ne de kullanıcı sözleşmesinde müşterilerin puanlanmasına
ilişkin bir bilgilendirme bulunmadığı,
- Bu durumda, müşterilerin puanlanmasına dayanan veri işleme faaliyetinin
Platform’un kişisel veri işleme faaliyetinin asıl amacının ne olduğunu
açıklayamadığı,
- Bu kapsamda, söz konusu uygulamanın yüklenmesi akabinde üye olunması
esnasında ilgili kişilere bir aydınlatma gerçekleştirilmediği ve ilgili kişinin
yolculuklarının şoförler tarafından değerlendirilerek çıkarılacak bir puanlamaya
dayalı veri işleme faaliyetine, internet sitesinde yer alan veri sorumlusunun
aydınlatma metni yerine geçen “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme”
dokümanında yer verilmemesi sebebiyle, “Veri Sorumlusunun Aydınlatma
Yükümlülüğü”nü yerine getirmemiş olduğu kanaatine varılmasından ötürü veri
sorumlusu hakkında 10.000 TL idari para cezası uygulanmasına,

4. Puanlamaya dayalı veri işleme faaliyetine devam edebilmesi için Platform’un Kanun’un
“Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları” başlıklı 5. maddesi kapsamında uygun bir veri
işleme şartı belirlemesi, buna istinaden aydınlatma metnini güncellemesi ve sayılan
hususları tamamladığına ilişkin destekleyici belge ve kayıtları Kanun’un 15.
maddesinin 5. fıkrası hükümlerine istinaden 30 (otuz) gün içinde Kurul’a sunması
hususunda talimatlandırılmasına
karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu
2

