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Kuruma intikal eden şikayet dilekçesinde özetle; ilgili kişilerin çalışmakta olduğu mükellef kurum
hakkında Vergi Müfettiş Yardımcısı tarafından yapılmış olan bir vergi incelemesi sonucunda
düzenlenen “Vergi Tekniği Raporunda” (Rapor) kendileri ile ilgili bir vergi incelemesi olmamasına
rağmen şahıslarına ait kişisel veri olan banka hesap hareketlerinin, mevduat bilgilerinin, para
yatırma ve çekme işlemlerinin rızaları olmaksızın hukuka aykırı olarak işlendiği belirtilerek, veri
sorumlusu ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında
gereğinin yapılması talep edilmiştir.
Bu kapsamda, başlatılan inceleme çerçevesinde veri sorumlusu Bakanlıktan şikâyete konu
Raporda adı geçen şikâyetçilerin yapılan vergi incelemesinin konusu olup olmadığı; şikâyetçilerin
şahıslarının vergi incelemesinin konusu olmamasına rağmen banka hesap hareketlerine,
mevduat bilgilerine, para yatırma ve çekme işlemlerine bakılmış olması halinde bunun hangi yasal
gerekçelerle yapıldığı hususlarının açıklanması istenilmiştir. Veri sorumlusundan alınan cevabi
yazıda;
Vergi Denetim Kurulu Maltepe Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının
görevlendirme yazılarında, mükellef şirketin 2012 ila 2016 yılları arası ihracat teslimleri
nedeniyle KDV iadesi yönünden incelenmesinin istendiği,
Herhangi bir hazine zararı doğmaması adına kapsamlı bir araştırma yapıldığı ve yapılan
araştırmada, mükellefin banka hesaplarında normal hayata ve ticari icaplara uymayan şekilde,
banka şubesinden yüklü miktarlarda elden para yatırma işlemlerinin tespit edildiği; söz konusu
işlemleri mükellefin %100 ortağı olan şahıs ve bu şahıs tarafından kurumu temsile vekil tayin
edilen şikayetçi ilgili kişilerin gerçekleştirdiği,
İlgili kişiler tarafından yatırılan paraların yine aynı gün içinde çek keşide edilmek suretiyle
borcun ödenmesinde kullanıldığı; yapılan araştırmada, çekin mükellef şirket tarafından
borçluya verildiği gün birçok firma tarafından, tek elden çıkmış gibi ciro edildiği ve aynı gün
para yatırılan banka şubesinden, herhangi bir mükellefiyeti olmayan alakasız kişiler tarafından
tahsil edildiğinin tespit edildiği,
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Ciro silsilesinde yer alan firmalar hakkında olumsuz tespitler bulunması üzerine 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesi gereğince olayın gerçek mahiyetini ortaya çıkarmak
üzere 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 39 uncu maddesi ile 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 80 inci maddesine dayanılarak hazırlanan
“Vergi İncelemeleri ile İlgili Bilgi Taleplerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge”nin 6
ncı maddesi hükmü gereğince ilgili kişilerin, sadece mükellef kurumun çek ödemesi olarak
kullandığı bankalarda bulunan hesapları hakkında bilgi talebinde bulunulduğu,
Banka hesaplarının incelenmesi neticesinde şüphelerin yerinde olduğunun görüldüğü,
mükellef şirketin çekleri tahsil edilir iken, tahsil edilen tutarlar bazında, ilgili kişiler tarafından
şahsi banka hesaplarına kimi zaman aynı tutar kimi zaman ise farklı tutarların geri
yatırıldığının tespit edildiği ve pek çok çekin tahsilatı sırasında ilgili kişilerin aynı şubede
bulunup işlem gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı,
Bakanlık Vergi Müfettişlerinin, yürüttükleri vergi incelemeleri ile ilgili bilgi istemelerinin esas
olduğu, müfettiş tarafından istenen bilgilerin gerek mükellef şirket tarafından adı geçen iki
şahsa vekâlet verilmesi gerek incelenen mükellefin işlemlerinde önemli bir yer teşkil etmesi
nedenleriyle, incelemenin dışına çıkılması ve ilgisiz kişilerin banka hesaplarının istenmesi
anlamını taşımadığı, diğer bir deyişle yapılan işlemin yasal olduğu
ifadelerine yer verilmiştir.
Konuya ilişkin yürütülen inceleme neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 13/02/2020 tarih
ve 2020/120 sayılı Kararı ile,
213 sayılı Vergi Usul Kanununun (213 sayılı Kanun) “Vergi Kanunlarının uygulanması ve
ispat” başlıklı 3 üncü maddesinin B fıkrasına göre, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin her
türlü işlemin yemin dışındaki her türlü delille ispatlanabileceği, olayın özelliğine göre mutat
olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfetinin iddia edende olduğu
213 sayılı Kanunun “İncelemeye yetkililer” başlıklı 135 inci maddesine göre vergi
incelemesinin; vergi müfettişleri, vergi müfettiş yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya
vergi dairesi müdürleri tarafından yapıldığı,
Benzer şekilde, 213 sayılı Kanunun “İncelemede uyulacak esaslar” başlıklı 140 ıncı
maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde vergi raporlarının hukuka aykırı olmaması
bakımından katı ve çok aşamalı prosedürlerin öngörüldüğü,
Yine, anılan maddenin on birinci fıkrasının; “Bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde,
vergi incelemelerinde uyulacak diğer usul ve esaslar, komisyonların teşekkülü ile çalışma usul
ve

esasları

ve

Merkezi

Rapor

Değerlendirme

Komisyonu

tarafından

doğrudan

değerlendirmeye tabi tutulacak vergi inceleme raporlarının tutarları, Maliye Bakanlığınca
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.” hükmünü; 178 sayılı “Maliye Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin “Bakanlığın düzenleme görev ve
yetkisi” başlıklı 39 uncu maddesi ise;
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“Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ,
genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.” hükmünü amir olduğu,
Anılan düzenlemelere dayanılarak yayımlanan “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik”in (Yönetmelik) amacının, vergi incelemelerinde uyulacak usul ve
esasları düzenlemek olduğu, Yönetmeliğin “Vergi inceleme görevinin verilmesi” başlıklı 6 ncı
maddesi uyarınca;
“(1) Vergi inceleme görevi yazı ile verilir. İnceleme görevi yazılarında; nezdinde inceleme
yapılacak kişilere ve konulara ilişkin bilgilere, incelemenin türüne, gerekçesine, dönemine ve
süresine ilişkin hususlara yer verilir. İnceleme görev yazısı ekinde yer alan belgeler, elektronik
ortamda inceleme yapmaya yetkili olanlara gönderilebilir.
(…)
(3) Vergi incelemesi, sadece inceleme görev yazısında belirtilen konu ve döneme ilişkin olarak
yapılır. İnceleme konusu ve dönemi ile ilgili olmayan herhangi bir hususa ilişkin mükelleften bilgi
ve belge talebinde bulunulamaz. Yürütülmekte olan incelemeler sırasında, görevlendirme
yazısında belirtilenden farklı bir konu veya döneme ilişkin eleştiriyi gerektiren hususların tespiti
durumunda söz konusu durum inceleme görevini verenlere bildirilir. Görevlendirme yazısında
yer alan inceleme konusuna giren tespitlerin, bu yazıda yer almayan farklı vergi türlerine ilişkin
olarak da rapor yazılmasını gerektirmesi durumunda, bu husus yeni bir görevlendirme
gerektirmez.
(4) Yürütülmekte olan incelemeler sırasında farklı bir mükellef nezdinde inceleme yapılma
ihtiyacı duyulduğunda durum gerekçeleri ile birlikte bağlı olunan birime bildirilir. (…)” hükmünün
düzenlendiği,
Diğer bir deyişle, vergi incelemesi esnasında görevlendirmede yer alandan farklı bir konu veya
döneme ilişkin eleştiriyi gerektiren hususlar tespit edilirse, herhangi bir yeni görevlendirmeye
gerek olmaksızın bu durum inceleme görevini verene bildirilerek o konuya ilişkin araştırma
yapılabileceği, kaldı ki, Vergi Müfettiş Yardımcısı tarafından düzenlenen cevabi yazıda yapılan
kişisel veri işleme faaliyetinin inceleme kapsamında kaldığının ifade edildiği,
Yönetmeliğin “İnceleme tutanakları” başlıklı 16 ncı maddesinde;
“MADDE 16 – (…)
(4) Tutanakta yer alan hususların vergi kanunları karşısında yapılması muhtemel işlemler
bakımından ispatlama vasıtası olduğu ve yapılması muhtemel işlemlerin neler olduğu mükellefe
izah edilir.
(5) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, ilgilileri tutanakları imzalamaları için zorlayamazlar.
İlgililer tutanakları imzalamaktan çekindikleri takdirde tutanakta bahis konusu edilen olaylar ve
hesap durumlarını ihtiva eden defter ve belgeler, nezdinde inceleme yapılandan rızasına
bakılmaksızın alınır ve inceleme neticesinde tarh edilen vergiler ve kesilen cezalar
kesinleşinceye kadar geri verilmez. İlgililer her zaman bu tutanakları imzalayarak defter ve
belgeleri geri alabilirler.
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(6) Suç delili olan defter ve belgeler mükellefin rızasına bakılmaksızın alıkonulur. (…)”
hükmüne yer verildiği,
Bu kapsamda, mükellef tutanakları imzalamaktan imtina etse dahi tutanakta yer alan olayları
ve hesap durumlarını içeren defter ve belgelerin mükellefin rızası olmaksızın alıkonulacağı,
benzer şekilde, suç delili niteliğinde olan defter ve belgelerin de mükellefin rızası olmaksızın
alıkonulabileceği,
Öte yandan, Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde “vergilendirme ile
ilgili olaylar ve/veya hesap durumları”nın vergi inceleme tutanaklarında yer alacağı hususunun
da düzenlendiği,
Söz konusu Rapor bakımından yapılan işlemlerin kişisel veri işleme faaliyeti olduğu ve bu
kapsamda Bakanlığın veri sorumlusu; vergi müfettiş yardımcısının ise Bakanlığın çalışanı
olduğu, Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında; kişisel verilerin ilgili kişinin açık
rızası olmaksızın işlenemeyeceği; (2) numaralı fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı
halinde ise, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesinin mümkün
olduğunun hükme bağlandığı, vergi incelemesine ilişkin olarak bu incelemenin amacı ve
gerçekleştirilmesine yönelik 213 sayılı Kanunda ve ilgili Yönetmelikte detaylı düzenlemelere
yer verildiği, bu çerçevede, somut olay bakımından yapılan incelemede işlenen kişisel
verilerin Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” şartı
kapsamında işlendiğinin değerlendirildiği,
Öte yandan, Kanunun “İstisnalar” başlıklı 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde
kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme
görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması halinde,
Kanunun veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu, zararın
giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci ve Veri
Sorumluları

Siciline

kayıt

yükümlülüğünü

düzenleyen

16

ncı

maddelerinin

uygulanmayacağının hükme bağlandığı,
Bu kapsamda incelemeye konu edilen yazı bağlamında Kanunun “İstisnalar” başlıklı 28 inci
maddesinin

(2)

numaralı
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(c)
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uygulanmayacağı

değerlendirildiğinde kamu kurumu niteliğini haiz Bakanlığın, 213 sayılı Kanunun verdiği
yetkiye dayanarak denetleme görevi kapsamında kişisel verileri işlediğinin anlaşıldığı, somut
olayda veri işleme şartları bulunmakla birlikte kısmi istisna olarak sayılan Kanunun 28 inci
maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendinin uygulanacak olması dolayısıyla söz konusu
kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından Kanunun veri sorumlusunun aydınlatma
yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu, veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğünü düzenleyen
16 ncı ve zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci
maddelerinin uygulama alanı bulmayacağı ancak veri sorumlusunun Kanunun diğer hükümleri
ile bağlı olacağı,
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Ayrıca, Kanunun “Genel ilkeler” başlıklı 4 üncü maddesinde ise, kişisel verilerin ancak bu
Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebileceği ve
kişisel verilerin işlenmesinde maddede; “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. b)
Doğru ve gerektiğinde güncel olma. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. ç)
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. d) İlgili mevzuatta öngörülen veya
işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.” şeklinde sayılan ilkelere
uyulmasının zorunlu olduğunun düzenleme altına alındığı, anılan madde hükmünden açıkça
anlaşılacağı üzere, kişisel verilerin işlenmesinde her hal ve şartta Kanunun 4 üncü
maddesinde sayılan genel ilkelere uyulmasının hukuki bir gereklilik olduğu,
Bakanlığın cevabi yazısı ve eki evrakta, üç farklı görevlendirme yazısına istinaden, mükellef
kurumun 2012 ila 2016 yılları arası ihracat teslimleri nedeniyle KDV iadesi yönünden
incelenmesi sürecinde; mükellef kurumun banka hesaplarında normal hayata ve ticari icaplara
uymayan şekilde, banka şubesinden yüklü miktarlarda elden para yatırma işlemlerinin
gerçekleştirildiğinin ve bu işlemlerin de mükellef kurumun %100 ortağı olan şahıs tarafından
kurumu temsile vekil tayin edilen ilgili kişiler tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi
üzerine, 213 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince olayın gerçek mahiyetini ortaya
çıkarmak amacıyla, adı geçen kişilerin sadece mükellef kurumun çek ödemesi olarak
kullandığı bankalarda bulunan hesaplarının inceleme sürecine dâhil edildiğinin belirtildiği, bu
çerçevede, başvuran ilgili kişilerin kişisel verilerinin hukuka ve ölçülülük ilkesine uygun olarak
işlendiği,
213 sayılı Kanunun “Vergi mahremiyeti” başlıklı 5 inci maddesi uyarınca vergi muameleleri ve
incelemeleri ile uğraşan memurların görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili
kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine
veya mesleklerine ilişkin olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer
hususları

ifşa

edemeyecekleri

ve

kendilerinin

veya

üçüncü

şahısların

nef'ine

kullanamayacakları hususunun hüküm altına alındığı, ayrıca, bahsi geçen yasağın bu kişiler
görevlerinden ayrılsalar dahi devam edeceği de aynı hüküm altında vurgulandığı, ilgili
düzenlemeden de görüleceği üzere, inceleme kapsamında mükellefle ilgili kimselerin hesap
durumlarının elde edilebileceği gibi; bu görevi ifa eden memurların da konuya ilişkin sır
saklama yükümlülüğü bulunduğu, başvuran ilgili kişilerin mükellef kurumun %100 ortağı olan
kişi tarafından kendilerine vekâlet verilmesi suretiyle şirketi temsile haiz olmaları nedeniyle bu
kişilerin “mükellefle ilgili kimseler” kapsamında değerlendirileceği, dolayısıyla, başvuranlara ait
kişisel veri olan hesap numaralarının incelemeye konu olabileceği
değerlendirmelerinden hareketle,
değerlendirmelerinden hareketle,
Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuat hükümleri de incelendiğinde, şikâyete konu veri işleme
faaliyetinde; vergi incelemesi kapsamında mükellefle ilgili kimselerin hesap durumlarının elde
edilebileceği, bu nedenle ilgili kişilerin mükellefin %100 ortağı tarafından kendilerine vekâlet
verilmesi suretiyle şirketi temsile haiz olmaları nedeniyle bu kişilerin “mükellefle ilgili kimseler”
kapsamında değerlendirilebileceğine, bu noktada tüm mükellef şirket çalışanlarının değil
şirketi temsile yetkili kişilerin mükellefin çek ödemesi olarak kullandığı banka hesaplarıyla
sınırlı olarak kişisel verilerinin işlenmesinin ölçülülük ilkesine uygun olduğuna, bu çerçevede,
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Kanunun 28 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi uyarınca yapılan kişisel veri
işleme faaliyetinin Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (ç) bendi kapsamında
veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü çerçevesinde yerine getirildiğine ve şikâyete konu
kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenebileceğine karar verilmiştir.
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kişisel verileri olan kiralık kasa bilgilerinin aktarılması

Kuruma intikal eden şikayet dilekçesinde özetle; ilgili kişiye karşı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine
aykırı ve haksız bir şekilde icra takibine geçildiği, Tebligat Kanununa aykırı tebligat hileleri yapılarak
ilgili kişi adına ödeme emrinin kesinleştirildiği, bunun üzerine şikayete konu bankaya birinci haciz
ihbarnamesi gönderildiği ve Bankanın şubelerinden birinde yer alan kiralık kasasına fiili haciz
uygulandığı, ayrıca icra takibinde borçlu konumunda olan ilgili kişinin iş yaptığı kişi ve şirketler,
çalışma arkadaşları, ortak olduğu şirketler, şirket bilgilerinin resmi olmayan yollarla ele geçirildiği,
kimse tarafından bilinmeyen kişisel verisi olan banka hesap ve kiralık kasa bilgisinin paylaşıldığı
hususları belirtilerek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 11 inci maddesi
kapsamında ilgili kişinin hesap ve kiralık kasa bilgilerinin işlenip işlenmediği, işlenme amacı ve bu
amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarma yapılıp
yapılmadığı hususlarının tespiti ile hukuka aykırılıklar nedeniyle veri sorumlusu hakkında gereğinin
yapılması talep edilmiştir.
Başlatılan inceleme çerçevesinde veri sorumlusundan savunması istenmiş olup verilen cevabî
yazıda;
İlgili kişi hakkında İstanbul …. İcra Dairesince 2019/… sayılı dosya ile icra takibinin başlatıldığı,
icra takibi sürecinde borçluların bankalar nezdindeki hak ve alacakları üzerine haciz tatbik etmek
üzere İcra ve İflas Kanununun (İİK) 89 uncu maddesi uyarınca bankalara haciz ihbarnameleri
gönderilmesi yönteminin uygulandığı, bu kapsamda yirmi iki banka ile birlikte kendi bankalarına
da birinci haciz ihbarnamesi gönderildiği, bankalarının üçüncü kişi konumunda bulunduğu, icra
takibinin haksız olduğu savının muhatabının kendileri olmadığı, bankanın icra takiplerinin haklılık
ve hukukilik denetimini yapmak gibi bir sorumluluğunun bulunmadığı, bankanın borçlunun alacaklı
tarafından bilinen bir hesabı olmaması halinde, sistemde kayıtlı bankalara icra dosyasından
ihbarname gönderilebildiği, ilgili kişinin hesap bilgilerinin, takip alacaklısına banka tarafından
iletilmesinin söz konusu olmadığı, birinci haciz ihbarnamesine cevap verildiği, birinci haciz
ihbarnamesine cevap verilmesinin her gün binlercesi yapılan işlemlerden olduğu, ilgili kişinin
hesaplarının yer aldığı banka şubesi çalışanlarının anılan işlem süreçlerine katılmadığı, kiralık
kasa haczi ve çilingir marifetiyle açılma işlemleri için alacaklı tarafından altı banka nezdinde
talepte bulunulduğu ve İcra Müdürlüğü tarafından iki bankada haciz kararı verildiği, İcra İflas
Kanununun 367 nci maddesi uyarınca Bankanın yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği
ifadelerine yer verilmiştir.
Konuya ilişkin yürütülen inceleme neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 13/02/2020 tarih ve
2020/118 sayılı kararı ile;
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Kanunun amacının kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel hak ve
özgürlüklerin korunması, kişinin mahremiyet hakkı ile kişisel veri güvenliğinin korunması ve
ayrıca kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve
esasları düzenlemek olduğu,
Diğer taraftan; kişisel verilerin işlenme şartlarının belirlendiği Kanunun 5 inci maddesinin (1)
numaralı fıkrasında, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemeyeceği hüküm
altına alınmış olmakla birlikte, (2) numaralı fıkrasında, sayılan hallerde ilgili kişinin açık rızası
olmadan kişisel verilerinin işlenmesine imkân tanındığı,
İcra Dairelerinin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 1 inci maddesinde düzenlenen kanunen
yetkili mercilerden olduğu, haciz işleminin, belli bir para alacağının ödenmesini sağlamak için
borçluya ait mal ve haklara icra dairesi tarafından el konulması olarak tanımlandığı, haciz
işlemlerini, alacaklının haciz istemi üzerine yetkili icra dairelerinin yerine getirdiği, somut
olayda, haciz işleminin yetkili İcra Dairesi tarafından gerçekleştirildiği, yine, ilgili kişiye ödeme
emrinin tebliğinin İcra Dairesi tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapıldığı,
Bu anlamda ilgili kişinin şikâyet başvurusunda belirttiği gibi haksız bir şekilde icra takibine
geçildiği, haczin haksız olduğu ve tebligatın Tebligat Kanunu hükümlerine aykırı yapıldığı
iddialarının veri sorumlusu tarafından yapılmış işlemlere ilişkin olmadığı, İcra Dairesi
tarafından yasal olarak yapılmış işlemler ile ilgili olduğu, veri sorumlusu bankanın icra ve iflas
hukuku bağlamında üçüncü kişi konumunda olduğu,
Yine şikâyetçinin başvurusunda belirttiği söz konusu İcra Hukuk Mahkemesinin haciz
işleminden sonraki tarihte, tebligatın usulsüz olduğu ve itiraz ile takibin kaldırılması kararı
dolayısıyla icra takibinin ve haczin yasal dayanağı olmadığı iddiasının, şikâyet edilen veri
sorumlusunun yasal yükümlülüğünden kaynaklanan kiralık kasa bilgisinin paylaşılmasına
ilişkin olmadığı, Kurumun görev alanı ve kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında
bulunmadığı,
Öte yandan, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun “Borçlunun mevcudu hakkında malümat
vermek mecburiyeti” başlıklı 367 nci maddesinin “İcra veya İflas dairelerinin borçlunun
mevcuduna dair isteyeceği bütün malümatı hakiki ve hükmi her şahıs derhal vermeğe ve talep
halinde mevcudu bu dairelere teslime mecburdur.” hükmü nedeniyle veri sorumlusunun
borçlunun kişisel verilerini İcra Dairesine vermekle yükümlü olduğu, diğer bir ifade ile
bankanın, bankacılık işlemleri anlamında ilgili kişinin kişisel verilerini işlediği, bu kapsamda
veri sorumlusu sıfatını haiz olduğu ve kişisel veri olan hesap ve kiralık kasa bilgilerini İcra ve
İflas Kanununun ilgili hükmü dolayısıyla İcra Dairesine aktardığı,
Veri sorumlusunun cevap yazısında da belirttiği üzere, uygulamada haciz işleminin
aşamalarından haciz ihbarnamesi gönderilmesinde icra daireleri tarafından mevzuata uygun
olarak borçlunun alacaklı tarafından bilinen bir hesabının olmaması halinde, sistemde kayıtlı
tüm bankalara haciz ihbarnameleri gönderildiği ve veri sorumlusunun ihbarname gönderilen
ilgili bankalardan biri olduğu,
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Yine, İcra İflas Kanununun “Taşınır ve taşınmaz malların haczi” başlıklı 85 inci maddesinde
“Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır mallarıyla taşınmazlarından ve
alacak ve haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün
alacaklarına yetecek miktarı haczolunur.” hükmünün yer aldığı,
Aynı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca da malı elinde bulunduran üçüncü şahsın bundan
böyle taşınır malı ancak icra dairesine teslim edebileceği, bu çerçevede ve ilgili Kanunun 367
nci maddesi hükmü nedeniyle, somut olayda veri sorumlusunun kiralık kasa bilgilerini icra
dairesine aktarmasının ve haciz işlemi yapılmasının Kanunda açıkça öngörülen bir yükümlülük
olduğunun anlaşıldığı,
Veri sorumlusunun cevap yazısından, ilgili kişi tarafından öne sürüldüğü şekliyle kiralık kasa
bilgisinin veri sorumlusu nezdinde bankacılık ve kişisel verilerin korunması mevzuatına aykırı
bir biçimde elde edildiği iddiasına karşılık; alacaklı vekili, icra memuru ve veri sorumlusunun
Şube yöneticisi, Operasyon yetkilisi ve diğer personelin ilk kez haciz işlemi sırasında
karşılaştığının, alacaklı vekili ve memur tarafından ilgili kişinin Şube nezdinde kiralık kasası
olup olmadığının sorulması üzerine sistem üzerinden tespit yapıldığının ve polis nezaretinde
kiralık kasanın çilingir marifetiyle açıldığının anlaşıldığı, bu noktada İcra ve İflas Kanununa ve
yasal usule uygun hareket edildiği
değerlendirmelerinden hareketle;
Tebligat ve icra iflas mevzuatı yönünden inceleme yapıldığında, veri sorumlusu olarak şikâyet
edilen bankanın, İcra Dairesince ödeme emrinin tebliğ edilmesi ve kiralık kasaya haciz
konulması işlemleri nedeniyle kişisel verilerin korunması mevzuatından kaynaklanan bir
sorumluluğunun bulunmadığı ve icra ve iflas hukuku bakımından üçüncü kişi konumunda
olduğu,
Kişisel veri olan hesap ve kiralık kasa bilgisinin veri sorumlusu nezdinde bankacılık ve kişisel
verilerin korunması mevzuatına aykırı bir biçimde elde edildiğini gösteren bir bulguya
rastlanılmadığı,
Veri sorumlusu tarafından, ilgili kişinin kişisel verisi olan hesap ve kiralık kasa bilgilerinin, 2004
sayılı İcra İflas Kanununun 89 uncu ve 367 nci madde hükümleri çerçevesinde Kanunun 5 inci
maddesinin (2) numaralı fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki yükümlülüğün yerine
getirilmesi” şartına dayalı olarak Kanunun 8 inci maddesine uygun olarak icra iflas mevzuatı
çerçevesinde aktarıldığı
hususları dikkate alındığında mezkûr iddialarla ilgili olarak Kanun kapsamında yapılacak bir
işlem bulunmadığına karar verilmiştir.
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Yayım Tarihi : 29/03/2021
Karar Tarihi : 25/06/2020
Karar No
: 2020/494
Konu Özeti : İlgili kişinin bir kargo şirketine karşı açtığı işe
iade davasında, kendisine ait kamera görüntülerinin
kargo şirketi tarafından mahkemeye sunulması

Kuruma intikal eden şikayette; ilgili kişinin veri sorumlusu kargo şirketi nezdinde çalıştığı, iş
akdinin sonlandırılmasından sonra açtığı işe iade davasının görülmesi sırasında veri
sorumlusunun ilgili kişiye ait kamera görüntülerini mahkemeye sunduğu, kamera görüntülerinin
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında kişisel veri niteliğini haiz
olduğu ve Kanunun 5 inci maddesi uyarınca kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmadan
işlenemeyeceği, bu hususa ilişkin olarak ilgili kişinin bir açık rıza beyanının bulunmadığı, konuya
yönelik olarak veri sorumlusuna yapılan başvuruya cevaben veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin
kişisel verilerinin önceden ilgili kişi tarafından imzalanmış bir bilgilendirme metni kapsamında
işlendiğinin belirtilmiş olmasına rağmen kendisinin böyle bir açık rıza beyanının bulunmadığı
belirtilerek veri sorumlusu kargo şirketi nezdinde Kanun kapsamında gerekli yaptırımların
uygulanarak hukuka aykırı olarak elde edilen kişisel verilerin silinmesi talep edilmiştir.
Şikayet dilekçesi ekinde yer alan veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye verilen cevapta; ilgili kişinin
daha önceden imzaladığı bilgilendirme metni kapsamında aktarma merkezinde kamera kaydının
yapıldığına ilişkin ilgili kişinin bilgilendirildiği, veri sorumlusu tarafından kamera kayıtlarının ilgili
kişinin imzaladığı bu aydınlatma bildirimine istinaden hukuken geçerli sebeplere dayanılarak
işlendiği, söz konusu kamera görüntülerinin ilgili kişinin çalışma arkadaşına hakaret içerikli
sözlerde bulunarak fiziksel şiddet uygulaması sonucu iş akdinin feshedilmesine ilişkin delil olarak
mahkemeye sunulduğu belirtilmiştir.
Konuya ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 25/06/2020
tarihli ve 2020/494 sayılı kararı ile,
Kanunun amacının; kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel hak ve
özgürlüklerin korunması, kişinin mahremiyet hakkı ile bilgi güvenliğinin korunması ve ayrıca
kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları
düzenlemek olduğu,
Kanunun kapsamına ilişkin 2 nci maddesi uyarınca; Kanun hükümlerinin, kişisel verileri
işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel
kişiler hakkında uygulanacağı,
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Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “kişisel veri”nin, kimliği belirli veya
belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi; “ilgili kişi”nin kişisel verisi işlenen gerçek kişi,
“veri sorumlusu”nun kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi; “kişisel
verilerin işlenmesi”nin ise kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 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 hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da
kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem olarak
tanımlandığı,
Kanunun 5 inci maddesinde kişisel verilerin işlenme şartlarına yer verilmiş olduğu; buna göre
maddenin (1) numaralı fıkrasında, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın
işlenemeyeceğinin, (2) numaralı fıkrasında ise kanunlarda açıkça öngörülmesi, 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, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin
kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri
işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinden birinin
varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesinin mümkün
olduğunun hükme bağlandığı,
Kanunun “Genel İlkeler” başlıklı 4 üncü maddesinde, kişisel verilerin ancak bu Kanunda ve
diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işleneceği hükme bağlandıktan
sonra, kişisel verilerin işlenmesinde uyulması zorunlu ilkelere yer verildiği ve buna göre, kişisel
verilerin ancak; “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde
güncel olma, c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı,
sınırlı ve ölçülü olma ile d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan
süre kadar muhafaza edilme” ilkelerine uygun işlenebileceği,
İlgili kişinin Kuruma ilettiği şikayet başvurusundan, bahsi geçen kamera görüntülerinin ilgili
kişinin çalışma arkadaşına hakaret içerikli sözlerde bulunarak fiziksel şiddet uygulaması
sonucu iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine dair delil olmak üzere işveren vekili tarafından
mahkemeye sunulduğunun anlaşıldığı,
Veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin başvurusuna cevap olarak iletilen ihtarname örneğinde,
ilgili kişinin imzaladığı kişisel veriler hakkında bilgilendirme metni gereğince aktarma
merkezinde kamera kaydı alındığına ilişkin olarak ilgili kişiye bilgilendirme yapıldığı, ilgili kişinin
imzaladığı bu aydınlatma bildirimine göre veri sorumlusunca kamera kayıtlarının hukuken
geçerli sebeplere dayanılarak işlendiği ve Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının
(e) bendindeki; “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu
olması” hukuki sebebi uyarınca taraflar arasında görülen işe iade davasında, iş akdinin haklı
nedenle fesih sebebinin kanıtlanması amacıyla mahkemeye sunulduğunun açıklandığı,
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6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Dava dilekçesinin içeriği” başlıklı 119 uncu
maddesinin;
“(1) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:
a) Mahkemenin adı.
b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.
e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.
f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
g) Dayanılan hukuki sebepler.
ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.
h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.
(2) Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde,
hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin
tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır.”
hükmünü haiz olduğu,
6100 sayılı Kanunun “Cevap dilekçesinin içeriği” başlıklı 129 uncu maddesinde;
“(1) Cevap dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:
a) Mahkemenin adı.
b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri; davalı yurt dışında ise açılan dava ile ilgili
işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adres.
c) Davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
ç) Varsa, tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
d) Davalının savunmasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.
e) Savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
f) Dayanılan hukuki sebepler.
g) Açık bir şekilde talep sonucu.
ğ) Davalının veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzası.
(2) 121 inci madde hükmü cevap dilekçesi hakkında da uygulanır.”
hükmünün yer aldığı,
Bu kapsamda Kuruma iletilen şikayet başvurusundan, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu uyarınca hangi unsurları barındırması gerektiği belirlenen cevap dilekçesinde veri
sorumlusunun savunmaya yönelik dayandığı vakıaları beyan dilekçesiyle mahkemeye
sunduğunun anlaşıldığı, bu çerçevede Kanunun 8 inci maddesine uygun olarak Kanunun 5 inci
maddesinin (2) numaralı fıkrasının (e) bendindeki; “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya
korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebi uyarınca söz konusu kamera
kaydının mahkemeye sunulmasının hukuka uygun bir veri işleme faaliyeti olduğu,
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İlgili kişinin veri sorumlusu kargo şirketi tarafından açık rızası alınmaksızın kamera kaydının
alındığı iddiası karşısında; veri sorumlusunun daha önceden, ilgili kişinin imzaladığı kişisel
veriler hakkında bilgilendirme metni gereğince aktarma merkezinde kamera kaydı alındığına
ilişkin olarak ilgili kişiye bilgilendirme yapıldığı, ilgili kişinin imzaladığı bu aydınlatma bildirimine
göre veri sorumlusunca kamera kayıtlarının hukuken geçerli sebeplere dayanılarak işlendiği”
beyanı çerçevesinde değerlendirme yapıldığında; veri sorumlusunun ilgili kişinin açık rızasının
alındığını tevsik edici belgeyi sunmadığı, ancak veri sorumlusunun kargo şirketi olduğu göz
önüne alındığında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 2016/DK – YED/517 sayılı kararı ile
onaylanan “Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Usul ve Esaslar”
düzenlemesinin “Posta gönderilerinin görüntüleme cihazları ile kontrolü” başlıklı 6 ncı
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “Hizmet sağlayıcılarının posta gönderilerini kabul
merkezlerinde kamera sistemi kurularak kayıtlar, gerektiğinde ilgili mercilere sunulmak üzere
en az bir (1) ay süreyle saklanır.” hükmü gereğince veri sorumlusu kargo şirketinin, Kanunun 5
inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan; “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki
sebebine uygun olarak işleme yaptığı
değerlendirmelerinden hareketle, söz konusu şikayet ile ilgili olarak Kanun kapsamında yapılacak
bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.
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Yayım Tarihi : 20/03/2021
Karar Tarihi : 30/06/2020
Karar No
: 2020/507
Konu Özeti : Ölenin sağlık verisinin yasal mirasçısı tarafından
talep edilmesi

Kuruma intikal eden şikayette; ilgili kişinin vefat eden babasının mirasçısı olduğunu gösterir
mirasçılık belgesi ile Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca
babasına ait kayıtlı her türlü sağlık verisinin tarafına iletilmesini ilgili kamu kurumundan talep ettiği
fakat talebinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 8 inci maddesi ile 5502
sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 35 inci maddesinin beşinci fıkrası dayanak
gösterilerek ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa ilişkin sükna hakkı, intifa hakkı ve nafaka
alacağının devredilmediği belirtilerek reddedildiği, ancak bu hususların talebi ile hiçbir ilgisinin
olmadığı, ölen kişinin verisinin mirasçısına verilmesi ile ilgili açık mevzuat olmadığı sürece,
idarenin emsal yolu ile sınırlama getirmesinin hukuka aykırı olduğu, kişinin tıbben ve hukuken
ölümüyle gerçek kişiliğinin sona ermesi ile birlikte, ölenin sağlığında sahip olduğu tüm mal varlığı,
hukuki hakları, borçları ve yükümlülüklerinin mirası reddetmemiş mirasçılara geçtiği, hukuki varlığı
sona eren ölen bir kişinin 6698 sayılı Kanuna dayanılarak gerçek kişi ve ilgili kişi kavramları ile
ilişkilendirilmesinin fiilen ve hukuken söz konusu olmadığı, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında
Yönetmeliğin 11 inci maddesi göz önüne alındığında verilerin sadece yargı yolu ile alınması
gerektiğine ilişkin açık bir düzenleme, yöntem ya da kısıtlama bulunmadığı, veri sorumlusu kamu
kurumu tarafından verilen yanıtta Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin yalnızca Sağlık
Bakanlığını bağladığının ifade edildiği ancak, bir yönetmeliğin yalnızca onu çıkaran Bakanlığı
bağlayabileceğinin düşünülemeyeceği, bu yönetmeliğin vatandaşı doğrudan ilgilendiren ve
idarenin uygulaması gereken açık bir düzenleme olduğu hususları belirtilerek söz konusu verilerin
tarafına verilmesi talep edilmiştir.
İlgili kişinin dilekçesi ekinde yer alan veri sorumlusu kamu kurumu tarafından ilgili kişiye verilen
cevap yazısında;
5502 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin beşinci fıkrasında; “Bu Kanun ve diğer mevzuatla
verilen görevleri yerine getirmek amacıyla işlediği kişisel veriler ile ticari sır niteliğinde olan
verileri, veri sahibinin noter onaylı muvafakati veya e-devlet uygulaması üzerinden kimlik
teyidi ile verilen izni olmadan gerçek veya tüzel kişilerle paylaşamaz. … Kurum, kişisel sağlık
verilerini kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi, verilen sağlık hizmetlerinin uygunluğunun ve yerindeliğinin takibi ve
finansmanının planlanması amacıyla talebi halinde Sağlık Bakanlığı ile paylaşır….”
hükümlerine yer verildiği,
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Ayrıca veri sorumlusu kamu kurumunun hukuk müşavirliğinden alınan görüşte;“… bir kişinin
yaşamı sırasında üçüncü kişilerden bir çok hak ve alacağı olabilir. Bu haklardan intifa hakkı,
sükna hakkı, nafaka alacağı gibi hak ve alacaklar hak sahibi kişinin ölümü ile kendiliğinden
sona erer. Bu nedenle kendiliğinden sona eren bu tür hak ve alacaklar mirasçılara geçmez. …
Bu itibarla, ölen kişinin mirasçılarına kişisel verilerinin… verilmesinin hukuken mümkün
olmadığı ancak dava konusu yapılması durumunda mahkeme kanalıyla istenmesi halinde …
verilmesinin uygun olacağı”na ilişkin mütalaa verildiği,
Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Yönetmelik hükümlerinin normlar hiyerarşisi yönünden
Sağlık Bakanlığını bağladığı, bu nedenlerle ilgili kişinin babasına ilişkin kişisel sağlık verilerinin
ancak yargı makamları tarafından istenmesi halinde verilebileceğinin
ifade edildiği görülmüştür.
Konuya ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 30/06/2020
tarihli ve 2020/507 sayılı Kararı ile,
Kanunun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “kişisel veri”nin, kimliği belirli veya
belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi; “kişisel verilerin işlenmesi”nin ise kişisel verilerin
tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 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 gerçekleştirilen her türlü işlem olarak tanımlandığı,
Kanunun gerekçesinde; sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin
teşhisini sağlayan bilgilerin değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair
özelliklerine ilişkin bilgilerin de bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin
herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale
getirilmesini ifade ettiğinden kişisel veri olarak tanımlandığı, diğer bir ifadeyle, kişinin fiziksel,
ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıyan veya
kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin
belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsadığı, bu sebeple, isim, telefon numarası, motorlu taşıt
plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses
kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi verilerin dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabilme
özellikleri nedeniyle kişisel veriler olarak değerlendirildiği,
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 28 inci maddesinde ise kişiliğin çocuğun sağ olarak
tamamıyla doğduğu anda başladığı ve ölümle sona erdiği hükmünün yer aldığı,
1/06/2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Sağlık
Verileri Hakkında Yönetmeliğin, “Ölünün sağlık verilerine erişim” başlıklı 11 inci maddesinin
birinci fıkrasının; “Ölmüş bir kimsenin sağlık verilerini almaya, veraset ilamını ibraz etmek
suretiyle murisin yasal mirasçıları münferit olarak yetkilidir.” hükmünü amir olduğu,
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Söz konusu olaya benzer nitelikte bir başvuruya ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma
Kurulunun vermiş olduğu 18/09/2019 tarih ve 2019/273 sayılı Kararı ile;
“…
-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3 üncü maddesinde ilgili kişinin “kişisel
verileri işlenen gerçek kişi” olarak tanımlandığı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 28 inci
maddesinde ise kişiliğin çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu ve ölümle sona erdiği
hükmüne yer verildiği dikkate alındığında başvuranın vefat eden eşine ilişkin kayıtları veri
sorumlusundan talep etmesinin 6698 sayılı Kanunda yer alan ilgili kişi tanımı kapsamında
değerlendirilemeyeceğine,
-Öte yandan 21.06.2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin, “Ölünün sağlık verilerine erişim” başlıklı 11 inci
maddesinin 1 inci fıkrasında “Ölmüş bir kimsenin sağlık verilerini almaya, veraset ilamını ibraz
etmek suretiyle murisin yasal mirasçıları münferit olarak yetkilidir” hükmü kapsamında … vefat
eden eşi … yasal mirasçısı olarak söz konusu verileri Kişisel Sağlık Verileri Hakkında
Yönetmelik kapsamında adı geçen klinikten talep edebileceği hususunda başvuru sahibinin
bilgilendirilmesine…karar verilmiştir.”
değerlendirmelerinden hareketle,
İlgili kişinin vefat eden babasının yasal mirasçısı olarak söz konusu verileri Kişisel Sağlık
Verileri Hakkında Yönetmelik kapsamında talep edebileceğine ancak Kuruma yapmış olduğu
başvurunun Kanun kapsamında değerlendirilemeyeceğine karar verilmiştir
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Yayım Tarihi : 29/03/2021
Karar Tarihi : 11/08/2020
Karar No
: 2020/608
Konu Özeti : İlgili kişinin, herhangi bir şekilde bilet satın
almamasına karşın bir havayolu şirketinden uçak bileti
satın aldığına dair SMS alması

Kuruma intikal eden şikâyet dilekçesinde özetle; ilgili kişinin 05********4 numaralı cep telefonuna
01.07.2019 tarihinde bir Havayolu Şirketi tarafından Umman’dan İzmir aktarmalı İstanbul’a uçak
bileti satın alındığına dair bir SMS gönderildiği, ilgili kişinin mesajı görür görmez veri sorumlusunu
aradığı ancak görüşme sağlayamadığı, bunun üzerine çevrimiçi şikâyet formu doldurduğu, bu
başvurusunu müteakiben veri sorumlusu tarafından aranarak belirtilen biletin iptal edildiğinin
kendisine söylendiği, ilgili kişinin bunun üzerine adını ve cep telefonu numarasını kullanarak
kimin söz konusu uçak biletini satın aldığının tarafına yazılı olarak bildirilmesini talep ettiği ancak
herhangi bir yanıt alamadığı belirtilmiş olup veri sorumlusu hakkında gereğinin yapılması talep
edilmiştir.
Konuya ilişkin başlatılan inceleme çerçevesinde veri sorumlusundan savunması istenilmiş olup
verilen cevabî yazıda özetle;
İlgili kişi adına 02.01.2020 tarihinde oluşturulmuş bir üyelik hesabı olduğunun görüldüğü,
şikâyet tarihi olan 20.08.2019’a kadar ilgili kişiye ait herhangi bir üyelik hesabı ve bu hesap
altında üyelik bilgisinin kayıtlarında yer almadığı,
Şikâyete konu PNR kapsamında yer alan ilgili kişiye ait tek kişisel verinin cep telefonu bilgisi
olduğu, söz konusu PNR kaydına bu veri girişinin de bileti satın alan mobil uygulaması
kullanıcısı tarafından yapıldığı, belirtilen ilgili kişinin telefon numarasının zorunlu veri girişi
alanına değil tercihe bağlı olarak sunulan “ücretli SMS bildirimi” alanına bu kullanıcı
tarafından girildiği ve SMS içeriğinin iletimi için yalnızca telefon numarasının hat operatörü ile
paylaşıldığı,
PNR ile ilgili kişinin telefon numarasının sistemsel olarak eşleşmediği, mobil uygulama
üzerinden bilet satışında ad, soyadı, cinsiyet, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta ve ülke
bilgisi girilmesinin zorunlu olduğu diğer yandan SMS bilgilendirme hizmetinin ise zorunlu
olmadığı, dolayısıyla ilgili kişiye ait kimlik bilgilerinin ilgili PNR kapsamında işlenmediği,
İlgili kişiye ait kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşımının veya üçüncü kişilerce bu verilere
erişimin söz konusu olmadığı,
Bilet satın alımı sırasında girilen T.C. kimlik numaralarının doğruluğunun MERNİS üzerinden
eşleştirilerek teyit edilmesine ilişkin bir sistem bulunmadığı ancak girilen numaranın mevcut
bir numara olup olmadığını anlayan (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü düzenlemeleri ile uyumlu olarak) bir algoritma kullanıldığı
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ifade edilmiştir.
Bu savunma üzerine Kurum tarafından veri sorumlusundan, mobil uygulama vasıtasıyla alınan
bilete ait PNR numarasının, ilgili kişinin iletişim bilgileri ile eşleşmediği hususunu tevsik edici
mahiyette bilgi ve belgelerin Kuruma sunulması istenilmiş olup veri sorumlusu tarafından verilen
yanıtta; ilgili kişiye ait olmayan biletleme işlemindeki uçuş rezervasyonu oluşturulurken işlemi yapan
kişi tarafından bilet bilgilerinin ücretli SMS olarak iletilmesi tercihinin işaretlendiği ancak ücretli
SMS’in gönderileceği telefon numarasının rezervasyonda kayıtlı iletişim numarasından farklı olarak
girildiği, bu numaranın da ilgili kişiye ait telefon numarası olduğu hususu belirtilmiş ve bu hususa
dayanak olan bilgi ve belgeler Kuruma ulaştırılmıştır.
Konuya ilişkin yapılan inceleme neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/08/2020 tarihli ve
2020/608 sayılı Kararı ile;
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının
(d) bendi gereğince “kişisel verinin, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü
bilgi” şeklinde tanımlandığı, bu kapsamda ilgili kişiye ait telefon numarasının, adı- soyadı ve TC
kimlik numarası ile eşleştirilerek saklandığından ve kimliği belirlenebilir gerçek bir kişiye
ulaşılması sonucu doğurduğundan kişisel veri niteliğinde olduğu, ancak somut olayda ilgili kişiye
ait telefon numarasının kendisine ait herhangi bir kayıtla eşleşmediği aksine sehven yazılmış
olan numaranın bileti satın alan kişi tarafından veri sorumlusu sistemlerine girildiğinin
anlaşıldığı,
Söz konusu bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, veri sorumlusu kanalları üzerinden bilet
almakta olan 05*******2 telefon numarasının kullanıcısı gerçek kişinin satın aldığı biletle ilişkili
olarak ilgili kişiye ait 05********4 telefon numarasını veri sorumlusu ile paylaştığının anlaşıldığı,
bu kapsamda veri sorumlusunun müşterilerine alınan biletlere ilişkin SMS hizmeti sunarken
başka bir telefon numarasına SMS gönderilmesi seçeneği de sunduğu görülmüş olup alınan
bilete ilişkin müşteri bilgilerinin ilgili kişiye ait olmadığı,
değerlendirmelerinden hareketle;
Veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin iletişim bilgilerinin başka bir kullanıcı tarafından sisteme
girilmesi suretiyle ve kastı bulunmaksızın işlendiği; ayrıca söz konusu manuel veri girişlerine
cevaz veren sisteme girilen telefon numaralarının kime ait olduğunun belirlenmesine ilişkin
sistemsel bir eşleştirme yahut veri tabanı bulunmadığı dikkate alındığında Kanun'un 12'nci
maddesinde yer alan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun
güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alma
yükümlülüğünü ihlal ettiği yönünde bir tespitte bulunulamadığından konuya ilişkin
Kanun kapsamında tesis edilecek bir işlem olmadığına,
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İlgili kişiler tarafından Kanun çerçevesinde yapılan başvurulara süresi içinde ve Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun bir şekilde cevap vermesi
hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına
karar verilmiştir.
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Yayım Tarihi : 29/03/2021
Karar Tarihi : 09/02/2021
Karar No
: 2021/115
Konu Özeti : Bankaya olan borcundan dolayı ilgili kişinin yakınına,
Bankanın sözleşmeli avukatı tarafından ilgili kişinin
borç bilgisinin iletilmesi

Kuruma intikal eden şikâyette ilgili kişi tarafından, Bankaya olan borcu sebebiyle kız kardeşinin
cep telefonu numarasının Bankanın sözleşmeli avukatı tarafından aranması ve cep telefonu
numarasına SMS gönderilmesi suretiyle kişisel verisinin avukat tarafından hukuka aykırı olarak
paylaşıldığı belirtilerek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri
sorumlusu hakkında gereğinin yapılması talep edilmiştir.
Konuya ilişkin olarak başlatılan inceleme çerçevesinde Bankanın sözleşmeli Avukatından
savunması istenilmiş olup, alınan cevabi yazıda özetle;
Bankanın gecikmiş alacaklarının gerek yasal gerek idari takibini gerçekleştirdiği, vekâlet
ilişkisi çerçevesinde tarafınca ulaşılması beklenen müşterilere ait tüm iletişim numaralarının
müvekkili Banka tarafından "irtibat bilgisi" olarak iletildiği, söz konusu iletişim bilgilerinin
müvekkili Banka tarafından borçlu adına olan numaraların sorgulanması neticesinde referans
bilgileri olarak gönderilmesi sebebiyle iletişim numarasını kullanmakta olan kişilerin dosyayla
olan ilgisinin bilinmesinin ilk aşamada mümkün olmadığı, başka bir deyişle tarafınca sadece
tevdi alınan dosyalar ile birlikte iletilen iletişim numaraları üzerinden borçlulara ulaşıldığı, ne
var ki ilk aşamada tespit edilebilmesi mümkün olmamasına karşın mevcut bir numaranın
borçlu ile ilgisi olmadığının anlaşılması halinde ivedilikle durumun Bankaya bildirildiği ve
borçluya ait olmayan numaranın sistemden çıkartıldığı,
Banka ile arasında bir "vekâlet ilişkisi" nin söz konusu olduğu, Bankanın bankacılık faaliyetleri
kapsamında müşterilerine ait birçok kişisel veriyi işlediği, Bankadan kredi kullanmış fakat
ödemesinde gecikmiş müşterilerin öncelikle uhdesinde bulunan bir ekip tarafından arandığı ve
ödemeye davet edildiği, kendilerine tanınan süre içerisinde ödeme gerçekleştirmeyen
müşterilere ait dosyaların Bankanın kendisi gibi dışarıdan hizmet aldığı hukuk bürolarına
yönlendirildiği ve Bankanın talimatlarıyla idari ve yasal takip sürecinin yürütüldüğü, Bankanın
müşterilerine ait tüm kişisel verilerini yine Bankanın kendisi tarafından "Veri Sorumlusu" sıfatı
ile işlediği, "Vekil" sıfatı ile takibini gerçekleştirdiği dosyalarda yer alan müşterilere ait tüm
kişisel verilerin hukuk bürosuna yine Banka tarafından iletildiği,
Vekilliği yürütülen Banka tarafından dosyaları hukuk bürosuna tevdi edilen müşterilere
gerçekleştirilen ilk otomatik aramalarda hiçbir şekilde borçlu adı, borç miktarı yahut banka
bilgisine yer verilmediği, otomatik aramalarda dinletilen metinlerin somut şikâyette olduğu gibi
dosya ile ilgili olmayan bir kişiye ulaşılması ihtimalinde Kanunu ihlal edici bir fiilin meydana
gelmemesi amacıyla tasarlandığı,
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Şikâyete konu iletişim numarasının Banka tarafından ilgili kişinin iletişim bilgisi olarak sisteme
kaydedildiği, ilgili kişinin dosyasının hukuk bürosuna tevdi edilmesi ile birlikte tarafınca dosya
içerisinde yer alan tüm iletişim numaralarından borçluya ulaşılmaya çalışıldığı, gerçekleştirilen
ilk otomatik arama akabinde numaranın ilgili kişiye ait olmadığının anlaşıldığı ve Bankaya
konu hakkında bilgi verilerek numaranın kayıtlardan çıkarıldığı, şahsı ve hukuk bürosunun
mevcut olayda kişisel verilerin korunması hukuku çerçevesinde yasal mevzuatı ihlal edici
nitelikte hiçbir icrai yahut ihmali fiilinin bulunmadığı, vekil sıfatı ile yürüttüğü işler kapsamında
ilgili kişinin kız kardeşine ait olduğunu iddia ettiği numaranın sisteme kaydedilmiş olmasında
hiçbir sorumluluğunun bulunmadığı, hukuk bürosunda Bankanın borçluları ile gerçekleştirilen
ilk temasta hiçbir isim, borç yahut banka bilgisine yer verilmemesi ve tarafınca takibi
gerçekleştirilen dosyalar açısından herhangi bir ihlale mahal vermemesi adına azami gayretin
sarf edilmekte olduğu
ifade edilmiştir.
Avukatın savunma, bilgi ve belge talebine vermiş olduğu cevabi yazısının Kuruma iletilmesini
müteakip bahse konu başvuru hakkında Bankadan savunması talep edilmiş olup, Banka
savunmasında özetle;
Bankanın müşterisi olan ilgili kişinin ödenmemiş borçları sebebiyle 30.12.2016 ve 30.01.2017
tarihlerinde tasfiyeye alındığı, Bankanın alacaklarının tahsilatı için gerekli bilgilerin Banka
alacaklarının tahsilatına ilişkin avukatlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak İcra
Takibi Öncesi Tahsilat Hizmeti Sözleşmesi kapsamında Bankanın sözleşmeli hukuk bürosuna
aktarıldığı,
Yasal Takip Sisteminin Bankanın yasal takip sürecinde olan müşterilerinin bilgilerine
sözleşmeli avukatların erişebildiği ve numara ekleme çıkarma yapabildikleri bir sistem olduğu,
ilgili kişiye ait telefon numarasının bu sisteme 'Diğer Telefonu’ olarak kaydedildiği, sözleşmeli
avukatlar tarafından verilen hizmetlerde müşteri teyidinin yapılmadan müşteriye ait hiçbir
bilginin verilmemesinin ana kuralları olduğu, Avukatın da beyan ettiği gibi teyit edilmeyen
numaralar ile yapılan tüm iletişimlerde kişisel veriler ile ilgili her türlü tedbir alınarak hareket
edilmesi gerektiği,
Bu kapsamda Banka tarafından tasfiye dosyası aktarılan tüm hukuk bürolarına 02.09.2019 ve
21.11.2019 tarihlerinde borçluya, kefiller ve diğer tüm taraflara (rehin maliki, çeki senet
cirantaları, keşidecileri, aval verenleri vb., ayni ve/veya şahsi olarak takip ve/veya davalara
muhatap olan tüm ilgililer) ait kişisel verilerin 3. şahıslar ile paylaşılmaması, borçlu ve kefiller
başta olmak üzere yukarıda yer verilen tüm taraflar ile iletişim kurulan tüm kanallarda kişisel
verilerin gizliliğinin korunması yönünde gerekli tedbirlerin alınması hususlarında hassasiyet
gösterilmesi konularında gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı,
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İlgili kişinin Bankaya yapmış olduğu başvuru kapsamında Avukata ait hukuk bürosu ile irtibata
geçilerek, ilgili kişinin hangi numaralardan arandığı, hangi telefonlara SMS gönderildiği
hususlarında detaylı bilgi talep edilmesi sonrası, hukuk bürosundan ilgili kişinin daha önceden
kendilerini arayarak kız kardeşinin cep telefonuna SMS ve arama gitmesinden dolayı
şikayetini ilettiği, telefonu kardeşinin kullandığı ve kardeşi ile bilgilerinin paylaşıldığını iddia
ettiği, söz konusu numaranın iletişim bilgilerinde yer aldığı ancak bu numara ile görüşme
yapılmadığı, 3. şahsın sadece gönderilen SMS'lerden bilgi sahibi olmuş olabileceği iletilse de
ilgili kişinin şikayetinin devam ettiği, numaranın Yasal Takip Sisteminden silindiği bilgisinin
alındığı, söz konusu numaranın avukatlık bürosu tarafından Yasal Takip Sisteminden
22.11.2019 tarihinde kaldırıldığı
ifade edilmiştir.
Konuya ilişkin yapılan incelemede, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09/02/2021 tarihli ve
2021/115 sayılı Kararı ile,
Somut olayda, Avukatın Banka ile arasındaki vekâlet ilişkisine istinaden tarafınca Bankanın
gecikmiş alacaklarının gerek yasal gerekse de idari takibini gerçekleştirdiği, vekalet ilişkisi
çerçevesinde tarafınca ulaşılması beklenen müşterilere ait tüm iletişim numaralarının
müvekkili Banka tarafından "irtibat bilgisi" olarak iletildiği, dilekçesi ekinde yer alan
belgelerden de incelemeye konu iletişim numarasının bizzat Banka tarafından işlerin takibinde
kullanılan Yasal Takip Sistemine kaydedilmiş olduğunun anlaşıldığı, müşterilerin Bankayı
sistemlerinde kayıtlı olan iletişim numarasından farklı bir numara ile aramaları durumunda,
ilgili numaranın sistemlerine alternatif numara olarak kaydedildiği, müşterilerin ödemelerinin
gecikmesi durumunda, müşterilerine sistemde kayıtlı numaralarından ulaşılamadığında
alternatif numaraların arandığının anlaşıldığı; bu çerçevede, Bankanın kişisel verilerin işleme
amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden
sorumlu olduğu ve veri sorumlusu sıfatını haiz olduğu;
İlgili kişinin kız kardeşine ait olan numarayı asla iletişim numarası olarak kullanmadığı
şeklindeki iddiasına ilişkin olarak Bankanın müşterilerinin sistemlerinde kayıtlı olan iletişim
numarasından farklı bir numara ile aramaları durumunda ilgili numaranın sistemlerine
alternatif numara olarak kaydedildiği, müşterilerin ödemelerinin gecikmesi durumunda,
müşterilerine

sistemde

kayıtlı

numaralarından

ulaşılamadığında,

alternatif

numaralar

aranarak, hiçbir kişisel bilgi paylaşılmaksızın müşterilerinin Bankayı araması hususunda not
bırakıldığı savunması ve Kanunun 3 üncü maddesinde unsurları belirtilen açık rızanın kişinin
sahip olduğu verinin işlenmesine, kendi isteği ile hukuka uygun şekilde onay vermesi anlamını
taşıdığı dikkate alındığında ilgili kişinin kız kardeşine ait olan telefon numarasının Bankanın
sistemlerine kayıt edilmesi işleminin ilgili kişinin açık rızasına dayanılarak yapıldığı sonucuna
varılamayacağı, diğer taraftan Kanunun 5 inci maddesinde yer alan diğer işleme şartlarından
birine dayanılarak da yapılmadığı, bu kapsamda, ilgili kişinin kız kardeşine ait telefon
numarasının Banka tarafından hukuka aykırı olarak işlendiğinin değerlendirildiği,
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Bankanın alacaklarının borçlu müşteriler aleyhinde icra takibine geçilmeden müşterilerle
uzlaşarak tahsil edilebilmesi amacıyla icra takibi öncesinde tahsilat hizmeti aldığı ve kişisel
verileri aralarında sözleşme imzaladıkları hukuk bürolarına aktardığını ifade ettiği; bu
çerçevede, Bankanın müşterilerine ilişkin kişisel verileri hukuk bürolarına aktarmasının
Kanunun 5 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan “Bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (e) bendinde yer alan “Bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” çerçevesinde olduğu;
dolayısıyla Bankanın alacaklarının borçlu müşterilerden tahsilini sağlamak üzere Avukata
hukuka uygun şekilde erişim yetkisi verildiğinin değerlendirildiği; ancak Kanun hükümleri
gereğince açık rıza aranmaksızın işlenecek kişisel verilerin borçluya ait olması gerektiği, bu
kapsamda somut olayda Banka ile bağı olmayan ve bahse konu icra işlemine konu kişisel
verisi bulunmayan ilgili kişinin kız kardeşinin cep telefonu numarasına erişim yetkisi
verildiğinin anlaşıldığı, ancak Bankanın kendi bünyesinde oluşturduğu Yasal Takip Sisteminde
yer alan ilgili kişinin kişisel verileri haricinde kız kardeşinin telefon numarasını Avukat ile
paylaşmasının Kanun kapsamında gerçekleştirilebilecek bir kişisel veri işleme faaliyeti
olmadığı ve hukuka aykırı olduğunun değerlendirildiği, bu durumun Kanunun 12 nci
maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil ettiği kanaatine varıldığı,
Avukatın ise Avukatlık Kanunundan kaynaklanan yükümlülükleri ve yürütmekte olduğu icra
işlemleri bakımından İcra İflas Kanunu ve ikincil mevzuat düzenlemelerinden kaynaklanan
hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Bankanın verdiği talimatlar çerçevesinde
onun adına kişisel verileri işlediği ve somut olayda veri işleyen sıfatını haiz olduğu,
Avukatın söz konusu Yasal Takip Sisteminde “diğer telefonu” olarak kayıtlı olan telefon
numarasının ilgili kişinin kız kardeşinin telefon numarası olup olmadığını ilk anda bilecek
durumda olmadığı, zira sistemde bu telefon numarasının ilgili kişi haricinde kime ait
olduğunun belirtilmediği, ilgili kişinin kız kardeşine sırasıyla 01.07.2019, 18.09.2019,
19.09.2020 ve 13.11.2019 tarihinde SMS’ler gönderildiği, 21.11.2019 tarihinde otomatik
aramanın gittiği ve ilk otomatik arama sonrasında numaranın ilgili kişiye ait olmadığının
anlaşıldığı ve veri sorumlusuna konu hakkında bilgi verilerek numaranın kayıtlardan çıkarıldığı
değerlendirmelerinden hareketle;
Banka tarafından ilgili kişinin kız kardeşinin cep telefonu numarasının Yasal Takip Sistemine
kaydedilmesi işleminin ilgili kişinin açık rızasının alınması şartına dayanılarak yapılmadığı
anlaşıldığından söz konusu kişisel verinin elde edilmesinin Kanunun 5 inci maddesine aykırı
olduğu; diğer taraftan Bankanın söz konusu kişisel veriyi elde etmesinin akabinde kendi
bünyesinde oluşturduğu Yasal Takip Sisteminde yer alan ilgili kişinin kişisel verileri haricinde
kız kardeşinin telefon numarasını Avukat ile paylaşmasının hukuka aykırı olduğu
değerlendirilmekte olup, bu durumun Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a)
bendine aykırılık teşkil ettiği kanaatine varıldığından Banka hakkında Kanunun 18 inci
maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 175.000 TL idari para cezası
uygulanmasına,
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Avukatın söz konusu Yasal Takip Sisteminde “diğer telefonu” olarak kayıtlı olan telefon
numarasının ilgili kişinin kız kardeşinin telefon numarası olup olmadığını ilk anda bilecek
durumda olmadığı, zira sistemde bu telefon numarasının ilgili kişi haricinde kime ait
olduğunun belirtilmediği, ilgili kişinin kız kardeşine sırasıyla 01.07.2019, 18.09.2019,
19.09.2020 ve 13.11.2019 tarihinde SMS’ler gönderildiği, 21.11.2019 tarihinde otomatik
aramanın gittiği ve ilk otomatik arama sonrasında numaranın ilgili kişiye ait olmadığının
anlaşıldığı ve veri sorumlusuna konu hakkında bilgi verilerek numaranın kayıtlardan çıkarıldığı
dikkate alındığında avukat hakkında yapılacak bir işlem olmadığına
karar verilmiştir.
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Yayım Tarihi : 29/03/2021
Karar Tarihi : 30/06/2020
Karar No
: 2020/504
Konu Özeti : Veri sorumlusu bir havayolu şirketi tarafından
ilgili kişiye ait çağrı merkezi görüşme kayıtlarının
transkriptinin teslim edilmemesi

Kuruma intikal eden şikâyette özetle; ilgili kişinin veri sorumlusu bir havayolu şirketinin çağrı
merkezi ile gerçekleştirdiği görüşmeye ait olan ses kaydının 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanununun (Kanun) 3 üncü maddesinin (d) bendi gereğince yazıya dökülmesi
suretiyle bir nüshasının tarafına yazılı yahut e-posta yolu ile iletilmesinin istendiği, veri sorumlusu
tarafından söz konusu talebin “ilgili ses kayıtlarının talebi şirket prosedürleri gereği yalnızca yasal
merciler tarafından iletilmesi durumunda mümkün olduğu” gerekçesi ile reddedildiği, ancak
Kanuna göre gerçek kişiye ait olan, gerçek kişiyi belirlenebilir kılan her türlü bilginin kişisel veri
olduğu, ilgili kişiye ait olan ses kaydının da kişisel veri niteliğini haiz olduğu belirtilerek ilgili kişi
tarafından talebini reddeden veri sorumlusunun Kanunun 13 üncü maddesi anlamında veri
ihlaline sebep olduğu gerekçesiyle cezalandırılması ve ilgili görüşme kaydının kendisine teslim
edilmesi talep edilmiştir.
Başlatılan inceleme çerçevesinde veri sorumlusundan savunması istenilmiş olup, alınan cevabi
yazıda özetle;
Veri sorumlusu tarafından şikâyetin yanıtlandığı tarih itibarıyla, çağrı merkezi kayıtlarının
ancak adli veya idari görevleri doğrultusunda bunları talep eden yetkili adli ve idari kurumlar
ile paylaşıldığı, bunların dışında ise yetkilendirilmiş çağrı merkezi görevlilerinin erişimine açık
olduğu,
Veri sorumlusunun misafirlerine ilişkin yolcu rezervasyon numarası (PNR), ses kaydı, şikâyet
kayıtları gibi farklı türde kişisel verilerinin benzeri platformlar üzerinde ve farklı düzende kayıt
altında tuttuğu,
Çoğu örnekte söz konusu kayıtların salt misafir kişisel verisinden ibaret olmadığı ve örneğin;
PNR kayıtlarında biletleme veya havalimanında uçuşa kayıt (check-in) ve uçuşa kabul
(boarding) işlemlerini yapan görevli kişiye, çağrı merkezi kayıtlarında şikâyet kaydı üzerinde
işlem yapan yetkiliye ait bilgileri içerebildiği,
Veri sorumlusunun Kanun kapsamındaki yükümlülüklerini; tüm ilgili kişiler için amaçla
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesini gözeterek yerine getirdiği ve ilgili kişilerin kişisel verileri
işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkının kullanımını da bu ilkeleri gözeterek
karşıladığı,
Talep kapsamında kişilerin işlemleri hakkında açık bir şekilde bilgilendirilmelerinin zaruri
olduğu,
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Diğer yandan, veri sorumlusunun kayıtlarında yer alan veri setlerinin aynen başvuru sahipleri
ile paylaşılmasının Kanun kapsamında farklı veri ihlali endişelerini beraberinde getirdiği,
Çağrı merkezi görüşmelerinin çoğu örnekte, uçuş ve işlemlere ilişkin detaylı bilgi içermekte
olduğu, talep ve sonuca ilişkin bilgilerin yazılı iletişim kanalları ile misafirlerine doğrudan
aktarıldığı ve ilgili kişinin çağrı merkezi görüşme kayıtlarına ilişkin talebinin de bu nedenle ilgili
tarihteki uygulama doğrultusunda olumsuz yanıtlandığı,
Diğer yandan 13.03.2020 tarihinde Kurumun internet sitesinde yayımlanan 14.01.2020 tarih ve
2020/13 sayılı Kurul karar özeti doğrultusunda ilgili kişi ile tekrar iletişime geçilerek görüşme
kaydının gerekli görülen maskeleme tedbirleri uygulanması suretiyle yazılı ortamda ilgili kişi ile
paylaşıldığı; bu yönde iletilecek taleplerin benzer bir yaklaşımla ele alınması yönünde ilgili
hizmet birimlerinin bilgilendirildiği
ifadelerine yer verilmiştir.
Konuya ilişkin yapılan incelemede, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 30/06/2020 tarihli ve
2020/504 sayılı Kararı ile,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Özel hayatın gizliliği” başlıklı 20 nci maddesinin üçüncü
fıkrası hükmüne göre; herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına ve bu
anlamda bireylerin temel olarak, kendileri ile ilgili kişisel verilerin ilgisiz üçüncü kişilerin eline
geçmemesi konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahip olduğu,
Bu hakkın; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme,
bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp
kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsadığı,
Bu anlamda bireylerin, hangi amaçla hangi kişisel verilerinin kullanıldığını öğrenme hakkına
sahip olduğu gibi söz konusu kişisel verilerde herhangi bir yanlışlık bulunması halinde bu
durumun düzeltilmesini ya da verilerinin silinmesini isteme hakkına da sahip olduğu,
Zira Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasında “Herkes, veri
sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel
verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların
amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması
hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin,
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran
otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle
zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.” hükmünün yer
aldığı,
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Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü kapsamında ilgili kişinin,
kendisiyle ilgili kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkının, söz konusu
veriye erişim hakkını da kapsadığı, erişim hakkının, bilgi talep etme hakkını tamamlayarak
ilgili kişinin, kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanabilmesi için, kişisel verilerinin ne şekilde
işlendiğine dair tam olarak bilgi sahibi olmasına imkân sağladığı,
Ancak bu hakkın, kişisel verilerin işlendiği veri kayıt sisteminin/kayıt ortamının doğrudan
kendisine erişimini, bu kayıt ortamının kendisinin ilgili kişiye teslimini veya doğrudan verinin
kendisinin “elde edilme”sini değil; veri sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri de
dikkate alınarak, işlenen kişisel verilerin, teknik/fiziki imkânların el verdiği ölçüde ve verinin
muhtevasına/içeriğine ilgili kişi tarafından makul bir şekilde ulaşılabilmesine imkân
tanınmasını kapsadığı,
Kurum tarafından iletilen bilgi ve belge talebi konulu yazıyı takiben veri sorumlusunca ilgili
kişiye, talep ettiği konuşmanın transkriptinin e-posta vasıtasıyla iletildiği ve Kuruma da
redaksiyon ile kapatılmış bir versiyonunun gönderildiği,
Ayrıca veri sorumlusu tarafından gönderilen evraklar içerisinde Operasyon Birimine hitaben
yazılan ve Kanun kapsamında yeni süreçte Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmelere ilişkin kayıt
talep eden misafirlere, görüşmenin transkriptinin dokümanda belirtilen hususlara bağlı
kalınması suretiyle paylaşılması talimatını içeren e-postaya da yer verildiği,
değerlendirmelerinden hareketle;
İlgili kişinin kişisel verilerinin veri sorumlusu havayolu şirketi tarafından temin edilmesinin
hukuka uygun olduğu,
Somut olayda gerçekleşen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında, Kanunun 12
inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca veri sorumlusu tarafından veri güvenliğine ilişkin
yükümlülüklere aykırı hareket edildiği sonucuna varılamayacağı
Somut olayla benzerlik arz eden bir konuya ilişkin olarak alınan ve 13.03.2020 tarihinde
Kurum internet sitesinde yayımlanan 14.01.2020 tarih ve 2020/13 sayılı Kurul Karar özeti
dikkate alınarak veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin talebi doğrultusunda ses kaydına ait
transkriptin hâlihazırda gönderildiği,
Veri sorumlusu bünyesindeki birimlerin, uygulamada artık ilgili kişilerin Kanuni talepleri
doğrultusunda hareket edilmesi hususunda bilgilendirildiği
hususları göz önüne alındığında veri sorumlusu hakkında yapılacak bir işlem bulunmadığına
karar verilmiştir.
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Karar Tarihi : 04/03/2021
Karar No
: 2021/192
Konu Özeti : Oto Rapor Araç Muayene ve Ekspertiz
Hizmetler San. ve Tic. AŞ. Veri İhlal Bildirimi

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Oto Rapor Araç Muayene ve Ekspertiz Hizmetleri San. ve Tic. AŞ
tarafından Kuruma gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;
22 Şubat 2021 tarihinde veri sorumlusuna, sistemlerine girildiğine ve bunun karşılığında kripto
para olarak fidye istendiğine dair bir e-posta gönderildiği,
İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının henüz bilinmediği,
İhlalden kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgilerinin etkilendiği,
İhlalin kaynağının henüz tespit edilemediği ve konu ile ilgili araştırmanın devam ettiği
ifade edilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmektedir.

KVKK BÜLTENİ

Karar Tarihi : 04/03/2021
Yayım
Tarihi : 20/01/2021
Karar No
2021/194
Karar
Tarihi
:
09/10/2020
Konu Özeti
Fibabanka AŞ. Veri İhlal Bildirimi
Karar No
: 2020/787
Konu Özeti : Sağlık sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu
a
şirketin kişisel veri ihlal bildirimi hakkında

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Fibabanka AŞ tarafından Kuruma gönderilen kişisel veri ihlali
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir veri sorumlusu tarafından Kuruma intikal ettirilen kişisel
bildiriminde özetle;
veri ihlali bildiriminde özetle;
Banka personelinin yapmış olduğu Kredi Kayıt Bürosu (KKB) sorguları neticesinde ulaştığı
İhlalin 30.09.2020 tarihinde başladığı,
kişisel verileri kendi iletişim yolları (telefon, elektronik haberleşme programı vs.) aracılığı ile
üçüncü kişilere 1 Ocak 2019 ve 16 Şubat 2019 tarihleri arasında ilettiği,
İhlalin 05.10.2020 tarihinde tespit edildiği ve yine aynı tarihte sona erdiği,
İhlalin Banka çağrı merkezine gelen ihbar nitelikli arama sonrasında Banka Teftiş Kurulu
Dünya genelinde yaygın olan ve veri sorumlusu tarafından da kullanılan bir uygulamada
Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda tespit edildiği,
bulunan açıktan yararlanılarak, veri sorumlusu nezdinde söz konusu uygulamanın bulunduğu
tek sunucuya zararlı bir yazılımın yüklendiğinin tespit edildiği,
İhlalden kimlik ve finans verilerinin etkilendiği,
Veriye erişim/ulaşılabilirlik bakımından ihlalin etkisinin, sunucuda bulunan uygulamanın
İhlalden tahmini olarak 13500 kişinin etkilendiği
erişiminin gerektiği “xml” formatındaki bazı dosyalara ulaşılamaması sonucunda
fonksiyonlarını yerine getirememesi olduğu,
ifade edilmiştir.
İhlalden etkilenen kişisel verilerin Kimlik Verisi (Ad-Soyad; Ticari Unvan, TCKN, Bağlı Olunan
Konuya ilişkin inceleme devam etmektedir.
Vergi Dairesi), İletişim Verisi (Adres, E-Posta Adresi, Faks Numarası, Telefon Numarası),
Müşteri İşlem Verisi (E-Faturanın Düzenlenme Tarihi ve Belge Numarası, Malın Nevi, Miktarı,
Fiyatı ve Tutarı, Vergi Türü, Oranı ve Tutarı, Satılan Malların Teslim Tarihi ve İrsaliye
Numarası, Fatura Tipi, Fatura Kayıt No. Ödeme Tarihi, Ödeme Şekli) olduğu,
İhlalden etkilenen kişi sayısının 200 (1 müşteri ve 199 tedarikçi); kayıt sayısının ise 1187
olduğu,
Fatura ilişkisi kapsamında hâlihazırda veri sorumlusunun veri kayıt sisteminde bulunan
iletişim bilgileri vasıtasıyla ilgili kişilere bildirimin en geç Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ihlal
bildirimin yapıldığı tarihi takiben 3 (üç) iş günü içinde gerçekleştirileceği,
İhlal ile ilgili olan çalışanların son bir yıl içerisinde aldığı eğitimler hakkında;
ISO27001 uyumu ve sertifikası kapsamında bilgi güvenliği eğitimlerinin çalışanlar bakımından
zorunlu eğitim statüsünde olduğu ve bu eğitimlerin her yıl güncel içerik ile tekrarlandığı,
Ayrıca işe yeni giren çalışanlar bakımından da aynı eğitimlerin oryantasyon programları
kapsamında verildiği,

KVKK BÜLTENİ

Karar Tarihi : 09/03/2021
YayımNo
Tarihi :: 2021/222
20/01/2021
Karar
Karar Tarihi : 09/10/2020
Konu
:: Adım
Adım Oluşumu Veri İhlal Bildirimi
Karar Özeti
No
2020/787
Konu Özeti : Sağlık sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu
a
şirketin kişisel veri ihlal bildirimi hakkında

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Adım Adım Oluşumu tarafından Kuruma gönderilen kişisel veri
ihlali bildiriminde özetle;
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir veri sorumlusu tarafından Kuruma intikal ettirilen kişisel
veri ihlali bildiriminde özetle;
İhlalin, siber saldırganların ipk.adimadim.org web sayfası veri tabanına yetkisiz erişim
sağlayarak kişisel verilere hukuka aykırı erişimleri sonucu gerçekleştiği,
İhlalin 30.09.2020 tarihinde başladığı,
İhlalin, bir internet sitesinde veri sorumlusuna ait verilerin yayınlanmasının sosyal medyadaki
İhlalin 05.10.2020 tarihinde tespit edildiği ve yine aynı tarihte sona erdiği,
paylaşımlar sonucunda fark edilerek veri tabanında inceleme başlatılması ile tespit edildiği,

Dünya genelinde yaygın olan ve veri sorumlusu tarafından da kullanılan bir uygulamada
İhlalin kaynağı
teknik incelemelerinin
ettiği,
bulunan
açıktanhakkında
yararlanılarak,
veri sorumlusu devam
nezdinde
söz konusu uygulamanın bulunduğu
tek sunucuya zararlı bir yazılımın yüklendiğinin tespit edildiği,
İhlalden etkilenen verilerin kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, mesleki deneyim,
diğer (Eğitim
bilgisi, forma ebatları
ve ilgili
kişilerin
adına sunucuda
koştuğu Sivil
Toplumuygulamanın
Kuruluşu'na
Veriye
erişim/ulaşılabilirlik
bakımından
ihlalin
etkisinin,
bulunan
ilişkin bilgiler)
bilgiler olduğu,
erişiminin
gerektiği
“xml” formatındaki bazı dosyalara ulaşılamaması sonucunda
fonksiyonlarını yerine getirememesi olduğu,
İhlalden etkilen kişi grubunun kullanıcılar ve aboneler/üyeler olduğu,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin Kimlik Verisi (Ad-Soyad; Ticari Unvan, TCKN, Bağlı Olunan
Etkilenen
kişi sayısının
olarak
tespit edilemediği
veNumarası,
bu konuda Telefon
çalışmaların
devam
Vergi
Dairesi),
İletişim henüz
Verisi tam
(Adres,
E-Posta
Adresi, Faks
Numarası),
ettiği, etkilenen
kayıt(E-Faturanın
sayısının tahmini
733.000 Tarihi
olduğu,
Müşteri
İşlem Verisi
Düzenlenme
ve Belge Numarası, Malın Nevi, Miktarı,
Fiyatı ve Tutarı, Vergi Türü, Oranı ve Tutarı, Satılan Malların Teslim Tarihi ve İrsaliye
Numarası,
Fatura veri
Tipi, Fatura
Tarihi,www.adimadim.org
Ödeme Şekli) olduğu,internet sayfası,
İlgili kişilerin
ihlali Kayıt
ile No.
ilgiliÖdeme
olarak
iyilikpesindekos@adimadim.org e-posta adresi, sosyal medya hesapları ve 0532 623 39 02
İhlalden
etkilenen
kişi
sayısının 200 (1 müşteri ve 199 tedarikçi); kayıt sayısının ise 1187
nolu telefondan
bilgi
alabilecekleri
olduğu,
ifade edilmiştir.
Fatura ilişkisi kapsamında hâlihazırda veri sorumlusunun veri kayıt sisteminde bulunan
iletişim
bilgileri
vasıtasıyla
kişilere bildirimin en geç Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ihlal
Konuya
ilişkin
inceleme
devamilgili
etmektedir.
bildirimin yapıldığı tarihi takiben 3 (üç) iş günü içinde gerçekleştirileceği,

İhlal ile ilgili olan çalışanların son bir yıl içerisinde aldığı eğitimler hakkında;
ISO27001 uyumu ve sertifikası kapsamında bilgi güvenliği eğitimlerinin çalışanlar bakımından
zorunlu eğitim statüsünde olduğu ve bu eğitimlerin her yıl güncel içerik ile tekrarlandığı,
Ayrıca işe yeni giren çalışanlar bakımından da aynı eğitimlerin oryantasyon programları
kapsamında verildiği,

KVKK BÜLTENİ

Karar Tarihi : 18/03/2021
Karar No
: 2021/271
Yayım Tarihi : 20/01/2021
Konu
Özeti
Sales International SA Veri İhlal Bildirimi
Karar
Tarihi: Acer
: 09/10/2020
Karar No
: 2020/787
Konu Özeti : Sağlık sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu
a
şirketin kişisel veri ihlal bildirimi hakkında
Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Acer Sales International SA tarafından Kuruma gönderilen kişisel
veri ihlali bildiriminde özetle;
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir veri sorumlusu tarafından Kuruma intikal ettirilen kişisel
veri
ihlali bildiriminde
özetle; EMEA Bölgesindeki (Avrupa, Ortadoğu, Afrika– Türkiye de dahil)
İhlalin,
veri sorumlusunun,
yerel sunucularına 14.03.2021 tarihinde bir fidye yazılımı saldırısı yapılarak EMEA Bölgesinde
İhlalin 30.09.2020 tarihinde başladığı,
kullanılan sistemlerde bulunan verilerin yaklaşık yarısının şifrelenmesi sonucu gerçekleştiği,

İhlalin 05.10.2020 tarihinde tespit edildiği ve yine aynı tarihte sona erdiği,
İhlalin nedeni, sonuçları ve ilgili kişiler üzerinde potansiyel etkileri hakkında veri sorumlusu
nezdinde araştırmaların devam ettiği,
Dünya genelinde yaygın olan ve veri sorumlusu tarafından da kullanılan bir uygulamada
bulunan açıktan yararlanılarak, veri sorumlusu nezdinde söz konusu uygulamanın bulunduğu
İhlalden etkilen kişi grubunun müşteriler olduğu,
tek sunucuya zararlı bir yazılımın yüklendiğinin tespit edildiği,
İhlalden, kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans verilerinin etkilendiği,
Veriye erişim/ulaşılabilirlik bakımından ihlalin etkisinin, sunucuda bulunan uygulamanın
erişiminin gerektiği “xml” formatındaki bazı dosyalara ulaşılamaması sonucunda
İhlalden etkilenen kişi sayısının tespit edilemediği
fonksiyonlarını yerine getirememesi olduğu,
ifade İhlalden
edilmiştir.
etkilenen kişisel verilerin Kimlik Verisi (Ad-Soyad; Ticari Unvan, TCKN, Bağlı Olunan
Vergi Dairesi), İletişim Verisi (Adres, E-Posta Adresi, Faks Numarası, Telefon Numarası),
Konuya
ilişkinİşlem
inceleme
etmektedir.
Müşteri
Verisidevam
(E-Faturanın
Düzenlenme Tarihi ve Belge Numarası, Malın Nevi, Miktarı,
Fiyatı ve Tutarı, Vergi Türü, Oranı ve Tutarı, Satılan Malların Teslim Tarihi ve İrsaliye
Numarası, Fatura Tipi, Fatura Kayıt No. Ödeme Tarihi, Ödeme Şekli) olduğu,

İhlalden etkilenen kişi sayısının 200 (1 müşteri ve 199 tedarikçi); kayıt sayısının ise 1187
olduğu,
Fatura ilişkisi kapsamında hâlihazırda veri sorumlusunun veri kayıt sisteminde bulunan
iletişim bilgileri vasıtasıyla ilgili kişilere bildirimin en geç Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ihlal
bildirimin yapıldığı tarihi takiben 3 (üç) iş günü içinde gerçekleştirileceği,
İhlal ile ilgili olan çalışanların son bir yıl içerisinde aldığı eğitimler hakkında;
ISO27001 uyumu ve sertifikası kapsamında bilgi güvenliği eğitimlerinin çalışanlar bakımından
zorunlu eğitim statüsünde olduğu ve bu eğitimlerin her yıl güncel içerik ile tekrarlandığı,
Ayrıca işe yeni giren çalışanlar bakımından da aynı eğitimlerin oryantasyon programları
kapsamında verildiği,

KVKK BÜLTENİ

Karar Tarihi : 29/03/2021
Yayım Tarihi : 20/01/2021
Karar
KararNo
Tarihi: 2021/326
: 09/10/2020
Karar
No : West
: 2020/787
Konu
Özeti
Gate Toplu Yapı Sitesi Yöneticiliği
Konu Özeti : Sağlık sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu
Veri
İhlal kişisel
Bildirimi
a
şirketin
veri ihlal bildirimi hakkında

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir veri sorumlusu tarafından Kuruma intikal ettirilen kişisel
Veri sorumlusu sıfatını haiz olan West Gate Toplu Yapı Sitesi Yöneticiliği tarafından Kuruma
veri ihlali bildiriminde özetle;
gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;
İhlalin 30.09.2020 tarihinde başladığı,
İhlalin 25.02.2021 tarihinde veri sorumlusunun bir çalışanının, site yönetiminde kullanılan bir
yazılım
kendisine
ait kullanıcı
adıyine
ve şifresini
yetkisiz
İhlalin programında
05.10.2020 tarihinde
tespit
edildiği ve
aynı tarihte
sonaüçüncü
erdiği, kişilerle paylaşması
sonucu kat maliklerine ve bağımsız bölüm kullanıcılarına ait kişisel verilerin ele geçirilmesi
neticesinde
gerçekleştiği,
Dünya genelinde
yaygın olan ve veri sorumlusu tarafından da kullanılan bir uygulamada
bulunan açıktan yararlanılarak, veri sorumlusu nezdinde söz konusu uygulamanın bulunduğu
İhlalden
etkilenen
kişi bir
grubunun
West
Gate Toplutespit
Yapıedildiği,
Sitesi Bağımsız Bölüm Kullanıcıları ile
tek sunucuya
zararlı
yazılımın
yüklendiğinin
Kat Maliklerinin olduğu,

Veriye erişim/ulaşılabilirlik bakımından ihlalin etkisinin, sunucuda bulunan uygulamanın
İhlalden
kimlik,
iletişim, lokasyon,
hukuki işlem,bazı
müşteri
işlem, fiziksel
mekan güvenliği,
işlem
erişiminin
gerektiği
“xml” formatındaki
dosyalara
ulaşılamaması
sonucunda
fonksiyonlarını
getirememesi
olduğu,
güvenliği,
finans yerine
veri kategorilerinin
etkilendiği,
İhlalden2.220
etkilenen
kişisel
verilerin Kimlik Verisi (Ad-Soyad; Ticari Unvan, TCKN, Bağlı Olunan
İhlalden
kişinin
etkilendiği
Vergi Dairesi), İletişim Verisi (Adres, E-Posta Adresi, Faks Numarası, Telefon Numarası),
İşlem Verisi (E-Faturanın Düzenlenme Tarihi ve Belge Numarası, Malın Nevi, Miktarı,
ifade Müşteri
edilmiştir.
Fiyatı ve Tutarı, Vergi Türü, Oranı ve Tutarı, Satılan Malların Teslim Tarihi ve İrsaliye
Numarası,
Fatura Tipi,
Fatura
Kayıt No. Ödeme Tarihi, Ödeme Şekli) olduğu,
Konuya
ilişkin inceleme
devam
etmektedir.
İhlalden etkilenen kişi sayısının 200 (1 müşteri ve 199 tedarikçi); kayıt sayısının ise 1187
olduğu,
Fatura ilişkisi kapsamında hâlihazırda veri sorumlusunun veri kayıt sisteminde bulunan
iletişim bilgileri vasıtasıyla ilgili kişilere bildirimin en geç Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ihlal
bildirimin yapıldığı tarihi takiben 3 (üç) iş günü içinde gerçekleştirileceği,
İhlal ile ilgili olan çalışanların son bir yıl içerisinde aldığı eğitimler hakkında;
ISO27001 uyumu ve sertifikası kapsamında bilgi güvenliği eğitimlerinin çalışanlar bakımından
zorunlu eğitim statüsünde olduğu ve bu eğitimlerin her yıl güncel içerik ile tekrarlandığı,
Ayrıca işe yeni giren çalışanlar bakımından da aynı eğitimlerin oryantasyon programları
kapsamında verildiği,

KVKK BÜLTENİ

Karar Tarihi : 29/03/2021
Yayım Tarihi : 20/01/2021
Karar
Karar No
Tarihi :: 2021/323
09/10/2020
KararÖzeti
No
2020/787Sigorta AŞ. Veri İhlal Bildirimi
Konu
:: Generali
Konu Özeti : Sağlık sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu
a
şirketin kişisel veri ihlal bildirimi hakkında
Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Generali Sigorta AŞ tarafından Kuruma gönderilen kişisel veri
ihlali bildiriminde özetle;
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir veri sorumlusu tarafından Kuruma intikal ettirilen kişisel
veri İhlalin,
ihlali bildiriminde
özetle; tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi alınan internet sayfası üzerinden
veri sorumlusunun
TC kimlik numaralarının otomatik yazılımlar ve botlar aracılığıyla olağandışı sorgulama
İhlalin 30.09.2020
başladığı,
yapılması
suretiyletarihinde
gerçekleştiği,

İhlalin 05.10.2020
tarihinde tespit
edildiği
ve yine
aynı tarihteveri
sona
erdiği, 24.03.2021 tarihinde
21.03.2021
ve 24.03.2021
tarihleri
arasında
gerçekleşen
ihlalinin
tespit edildiği,
Dünya genelinde yaygın olan ve veri sorumlusu tarafından da kullanılan bir uygulamada
bulunan
veri sorumlusu
nezdindeveri
söz sorumlusu
konusu uygulamanın
İlgili
teklifaçıktan
formu yararlanılarak,
sayfasının ihlalin
tespitinin ardından
tarafından bulunduğu
kullanıma
tek sunucuya zararlı bir yazılımın yüklendiğinin tespit edildiği,
kapatıldığı,

Veriye erişim/ulaşılabilirlik bakımından ihlalin etkisinin, sunucuda bulunan uygulamanın
İhlalden etkilenen kişisel verilerin ad, soyad, doğum tarihi ve cinsiyet bilgisi olduğu,
erişiminin gerektiği “xml” formatındaki bazı dosyalara ulaşılamaması sonucunda
fonksiyonlarını yerine getirememesi olduğu,
İhlalden 951 kişinin etkilendiği,
İhlalden etkilenen kişisel verilerin Kimlik Verisi (Ad-Soyad; Ticari Unvan, TCKN, Bağlı Olunan
İhlale ilişkin incelemelere veri sorumlusu tarafından devam edildiği
Vergi Dairesi), İletişim Verisi (Adres, E-Posta Adresi, Faks Numarası, Telefon Numarası),
Müşteri İşlem Verisi (E-Faturanın Düzenlenme Tarihi ve Belge Numarası, Malın Nevi, Miktarı,
ifade edilmiştir.
Fiyatı ve Tutarı, Vergi Türü, Oranı ve Tutarı, Satılan Malların Teslim Tarihi ve İrsaliye
Numarası, Fatura Tipi, Fatura Kayıt No. Ödeme Tarihi, Ödeme Şekli) olduğu,
Konuya ilişkin inceleme devam etmektedir.
İhlalden etkilenen kişi sayısının 200 (1 müşteri ve 199 tedarikçi); kayıt sayısının ise 1187
olduğu,
Fatura ilişkisi kapsamında hâlihazırda veri sorumlusunun veri kayıt sisteminde bulunan
iletişim bilgileri vasıtasıyla ilgili kişilere bildirimin en geç Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ihlal
bildirimin yapıldığı tarihi takiben 3 (üç) iş günü içinde gerçekleştirileceği,
İhlal ile ilgili olan çalışanların son bir yıl içerisinde aldığı eğitimler hakkında;
ISO27001 uyumu ve sertifikası kapsamında bilgi güvenliği eğitimlerinin çalışanlar bakımından
zorunlu eğitim statüsünde olduğu ve bu eğitimlerin her yıl güncel içerik ile tekrarlandığı,
Ayrıca işe yeni giren çalışanlar bakımından da aynı eğitimlerin oryantasyon programları
kapsamında verildiği,

KVKK BÜLTENİ

Yayım Tarihi : 20/01/2021
Karar
Karar Tarihi
Tarihi : :29/03/2021
09/10/2020
Karar No
No
2020/787
Karar
: :2021/321
Konu Özeti : Sağlık sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu
Konu
Özeti : Yemek
Sepeti
Elektronik
a
şirketin
kişisel
veri ihlal İletişim
bildirimiPerakende
hakkında Gıda
Lojistik AŞ. Veri İhlal Bildirimi

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir veri sorumlusu tarafından Kuruma intikal ettirilen kişisel
veri ihlali bildiriminde özetle;
Veriİhlalin
sorumlusu
sıfatını
haiz olan
Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik
30.09.2020
tarihinde
başladığı,
A.Ş.tarafından Kuruma gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;
İhlalin 05.10.2020 tarihinde tespit edildiği ve yine aynı tarihte sona erdiği,
18.03.2021 tarihinde kimliği veri sorumlusunca belirlenemeyen şahıs ya da şahıslarca Yemek
Dünya genelinde
olansunucusuna
ve veri sorumlusu
Sepetine
ait bir webyaygın
uygulama
erişildiği,tarafından da kullanılan bir uygulamada
bulunan açıktan yararlanılarak, veri sorumlusu nezdinde söz konusu uygulamanın bulunduğu
tek sunucuya
zararlı
bir yazılımın
tespitveren
edildiği,
Normal
şartlarda
yetkisiz
bir erişimyüklendiğinin
olduğunda uyarı
araç üzerinde sorun kaydı oluştuğu
ancak bir aksaklık nedeniyle yetkisiz erişimin o an fark edilemediği,
Veriye erişim/ulaşılabilirlik bakımından ihlalin etkisinin, sunucuda bulunan uygulamanın
erişiminin tarihinde
gerektiği gelen
“xml”alarmlar
formatındaki
bazı şüpheli
dosyalara
ulaşılamaması
sonucunda
25.03.2021
incelendiğinde
bir davranışın
tespit edildiği,
fonksiyonlarını yerine getirememesi olduğu,
Yemek Sepetine ait bir web uygulama sunucusu üzerinde bir açıklık bulunduğu, bu açıklıktan
İhlalden etkilenen kişisel verilerin Kimlik Verisi (Ad-Soyad; Ticari Unvan, TCKN, Bağlı Olunan
yararlanılarak, uygulama kurulduğu ve komut çalıştırılmak suretiyle sunucuya erişilebildiği,
Vergi Dairesi), İletişim Verisi (Adres, E-Posta Adresi, Faks Numarası, Telefon Numarası),
Müşteri İşlem Verisi (E-Faturanın Düzenlenme Tarihi ve Belge Numarası, Malın Nevi, Miktarı,
Saldırıyı yapanlar tarafından sunucu üzerinde kullanıcı oluşturularak veri toplanmaya
Fiyatı ve Tutarı, Vergi Türü, Oranı ve Tutarı, Satılan Malların Teslim Tarihi ve İrsaliye
çalışıldığı ve uzaktaki sunuculara trafik gönderildiği,
Numarası, Fatura Tipi, Fatura Kayıt No. Ödeme Tarihi, Ödeme Şekli) olduğu,
İhlalden 21.504.083 kişinin etkilendiği,
İhlalden etkilenen kişi sayısının 200 (1 müşteri ve 199 tedarikçi); kayıt sayısının ise 1187
olduğu,
İhlalden etkilenen kişisel verilerin kısmi olarak veri sorumlusunca belirlendiği ve söz konusu
verilerin kullanıcı adı, adres, telefon, e-posta, şifre, IP bilgileri olduğunun değerlendirildiği,
Fatura ilişkisi kapsamında hâlihazırda veri sorumlusunun veri kayıt sisteminde bulunan
iletişim bilgileri vasıtasıyla ilgili kişilere bildirimin en geç Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ihlal
Kredi kartı ya da finansal verilerin etkilenmediğinin belirtildiği, kredi kartı saklama hizmetinin
bildirimin yapıldığı tarihi takiben 3 (üç) iş günü içinde gerçekleştirileceği,
veri sorumlusundan bağımsız Mastercard tarafından sağlandığı,

İhlal ile ilgili olan çalışanların son bir yıl içerisinde aldığı eğitimler hakkında;
İlgili kişilerin ihlal ile ilgili olarak info@yemeksepeti.com e-mail adresi üzerinden bilgi
alabileceği,
ISO27001 uyumu ve sertifikası kapsamında bilgi güvenliği eğitimlerinin çalışanlar bakımından
zorunlu eğitim statüsünde olduğu ve bu eğitimlerin her yıl güncel içerik ile tekrarlandığı,
ifade edilmiştir.

Ayrıca işe yeni giren çalışanlar bakımından da aynı eğitimlerin oryantasyon programları
Konuya
ilişkin inceleme
kapsamında
verildiği,devam etmektedir.

KVKK BÜLTENİ

ifade edilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmektedir.
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