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Yayım Tarihi : 06/11/2020
Karar Tarihi  : 10/09/2020
Karar No        : 2020/691           
Konu Özeti    : İlgili kişinin cep telefonu numarasının, açık rıza    
                         olmaksızın bir dernek tarafından reklam içerikli 
                         SMS gönderimi için işlenmesi hakkında

Şikayetçinin bilgi edinme başvurusunun kendilerine tebliğ edilmiş olmasına rağmen, idari bir
sıkıntı sebebiyle cevabın tanzim ve tebliğ edilemediği,
Şikayetçinin başvurusunu müteakip Şikayetçi adına kayıtlı olan telefon numarasının, derhal
“pasif” konuma, diğer bir deyişle “gönderim yapılamaz” hale getirildiği,
Şikayetçinin dernek nezdinde SMS reklamlarına yahut bildirimlerine onay verdiğine ilişkin bir
rızasının tespit edilemediği,
Dernek uhdesinde şikayetçinin telefon numarasından başka herhangi bir kişisel verisinin
mevcut olmadığı,
Şikayetçinin telefon numarasının evvelce SMS bağışı yapması sebebiyle ellerinde bulunuyor
olmasının kuvvetle muhtemel olduğu,
Söz konusu SMS’in şikayetçiye dernek tarafından gönderildiği,

Kanunun 5. Maddesinde kişisel verilerin işlenme şartlarına yer verilmiş olduğu; bu maddenin 1
Fıkrasında, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği, 2. Fıkrasında
belirtilen şartlardan (-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,

Kurumumuza intikal eden şikayette ilgili kişinin cep telefonu numarasına bir dernek tarafından
reklam içerikli SMS gönderildiği, ilgili kişinin bu tür mesajlardan rahatsız olması, derneğin kendisine
ait kişisel verileri nereden elde ettiğini bilmemesi ve kişisel verilerinin kendisinin açık rızası
olmaksızın kullanılması nedeniyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)
uyarınca dernekten bilgi talebinde bulunduğu, söz konusu bilgi alma talebine 30 günlük yasal süre
içinde herhangi bir yanıt verilmediği belirtilerek, veri sorumlusu dernek nezdinde gerçekleşen tüm
usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması ve gerekli yaptırımların uygulanması talep edilmiştir.

Söz konusu iddialara ilişkin veri sorumlusundan savunması istenilmiş olup, alınan cevabi yazıda
özetle;

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin yapılan incelemede, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 10/09/2020 tarihli ve
2020/691 sayılı Kararı ile,
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Hukuka uygun bir kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için kişisel verilerin
öncelikle Kanunun 5. Maddesindeki şartlardan birine dayanılarak işlenmesi gerektiği, geçerli bir
hukuki sebebi olan kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından ise her hal ve şartta Kanunun 4.
Maddesinde sayılan temel ilkelere uygunluğun sağlanmasının veri sorumlusunun başlıca
yükümlülüklerinden olduğu, somut olayda; veri sorumlusu dernek tarafından şikayetçinin kişisel
verisi niteliğindeki cep telefonu numarasının işlenme sebebinin tevsik edilemediği gibi bu
hususa ilişkin netlik içeren herhangi bir açıklama da yapılmadığı, veri sorumlusu tarafından
yapılan “İlgili kişinin evvelce SMS bağışı yapmış olduğunun kuvvetle muhtemel olduğu”
şeklindeki açıklamanın ise hukuki zemine oturan bir açıklama olmadığı gibi geçerli bir açıklama
olarak da kabul edilemeyeceği, veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin SMS gönderimine ilişkin
açık rızasının tespit edilemediğinin açıkça belirtildiği, bu çerçevede şikayetçinin kişisel verisi
niteliğindeki cep telefonu numarasının elde edilmesi ve reklam içerikli SMS gönderimi için
kullanılması şeklide gerçekleşen kişisel veri işleme faaliyetinin Kanuna aykırılık teşkil ettiği, bu
durumun ise veri sorumlusu tarafından veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine
getirilmediğinin göstergesi olduğu,

Bununla birlikte, şikayete konu olayda, veri sorumlusu konumundaki derneğin ilgili kişinin bilgi
edinme talebine yanıt vermediği ve yanıt vermeme sebebinin de “idari bir sıkıntı” şeklinde
belirtildiği fakat bahsedilen idari sıkıntının ne olduğuna ilişkin aydınlatıcı bir açıklama
yapılmadığı, Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğdeki
düzenlemeler ışığında veri sorumlularının herhangi bir başvuru karşısında yapabileceği iki tür
hareketin bulunduğu ve bu kapsamda söz konusu başvurunun veri sorumluları tarafından kabul
edilmesinin ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesinin gerektiği, somut olayda derneğin
ilgili başvuru karşısında hiçbir harekette bulunmaması dolayısıyla derneğin ilgili kişinin
başvurusuna cevap vermemesinin Kanuna aykırılık teşkil ettiği,

Öte yandan, Kanunun 7. Maddesinin 1. Fıkrasının; “Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine
uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok
edilir veya anonim hâle getirilir.” hükmünü amir olduğu, söz konusu hükmün kanunlara uygun
şekilde işlenmiş olan kişisel verilerin daha sonraki süreçte silinmesi, yok edilmesi, anonim hale
getirilmesi için açıklama getirdiği, bununla birlikte başlangıçtan itibaren hukuki sebepten yoksun
olması dolayısıyla hukuka aykırı kişisel veri işlemenin söz konusu olması halinde bu kişisel
verilerin derhal silinmesi gerektiği, zira başlangıçtan itibaren vuku bulmaması gereken ve
halihazırda hukuka aykırılık arz eden bu durumun derhal ortadan kaldırılarak hukuka
uygunluğun en kısa sürede tesis edilmesi gerektiği,

-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, -İlgili kişinin kendisi tarafından
alenileştirilmiş olması, -Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu
olması, -İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması) birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık
rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesinin mümkün olduğu,
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“Şikayete konu olay bakımından, bahse konu telefon numarasının kara listeye alınmasının
hukuka aykırı olarak işlenen kişisel verinin silindiği anlamına gelmediği, hiçbir hukuki sebebe
dayanmaksızın işlenen kişisel verinin halihazırda derneğin sistemlerinde kara listeye alınmış bir
şekilde bekliyor oluşunun hukuka aykırı durumun devam ettiğini gösterdiği, söz konusu hukuka
aykırılığın devam etmemesi adına bahse konu telefon numarasının imha edilmesi gerektiği

Kanunun 12. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi çerçevesinde kişisel verilerin hukuka aykırı
olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli
teknik ve idari tedbirleri almadığı kanaatine varıldığından, veri sorumlusu sıfatını haiz dernek
hakkında Kanunun 18. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası
uygulanmasına,

Veri sorumlusu dernek tarafından ilgili kişilerin Kanun kapsamındaki başvurularının Kanunda
yer verilen yasal süre içerisinde yanıtlanmasına azami dikkat ve özenin gösterilmesi
hususunda talimatlandırılmasına,

İlgili kişinin halihazırda hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan kişisel verisi niteliğindeki cep
telefonu numarasının imha edilmesi hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına

değerlendirmelerinden hareketle;

karar verilmiştir.
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Yayım Tarihi : 22/12/2020
Karar Tarihi  : 08/10/2020
Karar No        : 2020/765           
Konu Özeti    : Bir banka tarafından Kurul kararı ile verilen
                         talimatın gereğinin yerine getirilmemesi 
                         hakkında

Veri sorumlusu tarafından aydınlatma metnine, işlenen kişisel verilerin işleme amaçları ile ilgili
olarak “Bankamızdan alacağınız ürün ve hizmetler nedeni ile kuracağınız ilişki çerçevesinde;
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. Kanun’un:
5/2 (a) maddesinde düzenlenen kanunlarda açıkça öngörülmesi; 5/2 (c) maddesinde
düzenlenen Bankamızla imzalanan sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya
ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
5/2 (ç) maddesinde düzenlenen Bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması; 5/2 (e) maddesinde düzenlenen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
için veri işlemenin zorunlu olması; 5/2 (f) maddesinde düzenlenen sizlerin temel hak ve
özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Bankamızın meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması; son olarak özel nitelikli kişisel verileriniz ise; de 6/2 maddesine
göre ancak açık rızanızla işlenebilmektedir.” şeklindeki paragrafın eklendiği,

Aydınlatma metninde veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilere ayrıca yer verilmediği
gibi metinde kişisel verilerin hangi kişisel veri işleme şartına dayanılarak işlendiğine ilişkin de
ayrıntılı bir düzenleme yapılmadığı; yalnızca Kanunun 5. Maddesinin (2) numaralı fıkrasının
(a), (c), (ç), (e) ve (f) bentleri ile Kanunun 6. Maddesinin (2) numaralı fıkrasındaki hükümlerin
sıralandığı,

İlgili kişinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesinde belirtilen hakları
kapsamında veri sorumlusu Banka’ya yaptığı başvuruya Kanun’da düzenlenen otuz günlük süre
içerisinde cevap verilmediği ve Bankanın internet sayfasında yayımlanan aydınlatma metninin de
Kurum tarafından yayımlanan tebliğe uygun olmadığı, metinde kişisel verilerin işlenmesindeki
sebeplerin belirtilmediği, ayrıca kişisel verilerin işlenme amaçları için genel ifadeler kullanıldığına
ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ilettiği şikayet dilekçesi ile ilgili olarak savunması alınan
veri sorumlusu Bankaya “internet sayfasında yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kişisel
Verileriniz Koruma Altında!” başlıklı metnin Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun hazırlanmaması nedeniyle gözden
geçirilmesi ve Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilmesini teminen kişisel verilerin hangi kişisel
veri işleme şartlarına dayanılarak işlendiğine metinde ayrıntılı şekilde yer verilmesi, bahse konu
metnin aydınlatma yerine geçmeyeceği, aydınlatmanın kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ve
faaliyet bazlı olarak yerine getirilmesi gerektiği hususlarında gerekli düzenlemelerin yapılması”
gerektiği yönündeki talimatı içerir 06.02.2020 tarih ve 2020/100 sayılı Kurul Kararı tebliğ edilmiş
olup, bu çerçevede veri sorumlusundan alınan bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesinden:
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Aydınlatma metninde işleme amaçlarında bazı eklemeler yapılması ve başvuru sahiplerinin
veri sorumlusuna başvurularını iletme yollarının yeniden düzenlenmesi dışında genel itibariyle
aydınlatma metninin Tebliğe uygun hale getirilmesi amacıyla talimatta yer verilen ilgili
değişikliklerin yapılmadığı,

Ayrıca veri sorumlusu tarafından savunma metninde; 5411 sayılı Bankacılık Kanununda
belirlenmiş olan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ayrıca izin
alınmış olan faaliyetleri de kapsayacak şekilde kişisel verilerin işlenme amacını belirten tek bir
aydınlatma metni ile ilgili kişilerin, kişisel verilerin elde edilmesi anında bilgilendirildiği ancak
Bankanın yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ve kurumsal marka çalışmaları ile reklam
faaliyetleri gibi diğer faaliyetlerinde ise müşterileri dışındaki gerçek kişiler hakkında
gerçekleştirdiği veri işleme faaliyetlerinde özel ve ayrı aydınlatma metinleri kullanıldığı
ifadelerine yer verilmekle birlikte bu hususta Kuruma tevsik edici herhangi bir belge
sunulmadığı,

Bu kapsamda ilgili Karardaki “… aydınlatmanın kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ve
faaliyet bazlı olarak yerine getirilmesi gerektiği…” talimatına ilişkin olarak veri sorumlusunun
internet sayfasında kredi kartı başvurusu yapılmak istenildiğinde “Kişisel verilerimin neden ve
nerelerden toplandığı, nasıl kullanıldığı ve diğer haklarımla ilgili olarak Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu uyarınca yapılan bilgilendirmeyi okudum.” ifadesinin yer aldığı ve
bilgilendirme linkinin seçilmesi halinde ise yönlendirilen sayfada “Kişisel Verilerin Korunması”
başlıklı bir aydınlatma metninin yer aldığı, söz konusu aydınlatma metninin Bankanın
anasayfasında Gizlilik Politikası sekmesi atında da yer alan genel aydınlatma metni olduğu ve
“Kredi Kartı Başvurusu” sırasında gerçekleştirilen işleme faaliyetine özgülenmemiş, genel
nitelikli bir aydınlatma metni olduğu,

Ek olarak “İhtiyaç Kredisi Başvurusu”nda bulunulduğunda da yine aynı genel aydınlatma
metni ile karşılaşılmış olup, kredi kartı başvurusu ve ihtiyaç kredisi başvurusu sırasında bu
başvurulara özgü, sadece o işlem kapsamında işlenen kişisel verilere, işleme amaçlarına ve
işlemenin dayandığı hukuki sebep ve diğer unsurlarına yer verilmeyen aksine genel nitelikli bir
metin ile aydınlatma yapıldığı,

Söz konusu aydınlatma metinlerinde de veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerin
hangi kişisel veri işleme şartına dayanılarak işlendiğine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmemesi
dolayısıyla Tebliğin “Usul ve esaslar” başlıklı 5. Maddesinin (1) numaralı fıkrasının (h)
bendinde yer alan hükme aykırılığın söz konusu olduğu,

değerlendirilmiş olup, mevcut durum 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
hükümleri çerçevesinde değerlendirildiğinde;
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Veri sorumlusunun aydınlatma metninde Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak kişisel verilerin hangi
kişisel veri işleme şartına dayanılarak işlendiğine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmediği,
yalnızca Kanunun 5. ve 6. Maddelerinin ilgili fıkra ve bentlerine yer verilmesiyle yetinildiği,

Aydınlatmanın kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ve faaliyet bazlı olarak yerine
getirilmesi gerektiği talimatına ilişkin olarak tevsik edici belge sunulmamakla birlikte veri
sorumlusunun savuma yazısında; kişisel verilerin işlenme amacını belirten tek bir aydınlatma
metni ile ilgili kişilerin kişisel verilerin elde edilmesi anında bilgilendirildiği ve veri
sorumlusunun müşterileri dışındaki gerçek kişiler hakkında gerçekleştirdiği veri işleme
faaliyetlerinde ise özel ve ayrı aydınlatma metinleri kullanıldığı ifadelerine yer verilmekle
birlikte web sayfasında farklı bankacılık ürünlerine başvuru yapılması sırasında o faaliyete
özgü hazırlanmamış genel bir aydınlatma metnine yer verildiği ve bu aydınlatma metninin de
Tebliğe uygun olmadığı

dikkate alındığında veri sorumlusu tarafından yayımlanan aydınlatma metninin Aydınlatma
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine
uygun olarak düzenlenmediği ve Kurul Kararı ile verilen talimatın yerine getirilmeyerek Banka
tarafından Kanunun 15. Maddesinin (5) numaralı fıkrasına aykırı hareket edildiği kanaatine
varıldığından, veri sorumlusu hakkında Kanunun 18. Maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi
uyarınca 120.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
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Yayım Tarihi : 24/12/2020
Karar Tarihi  : 08/10/2020
Karar No        : 2020/766           
Konu Özeti    : Bir banka tarafından Kurul Kararı ile verilen
                          talimatların gereğinin yerine getirilmemesi
                          hakkında

Veri sorumlusu tarafından Kurul Kararı tebligatı sonrası Kuruma gönderilen cevap metni ekinde
yer alan aydınlatma metni örneğinde, taraflarına Karar Tebligatı yapılmadan önce aydınlatma
amacıyla kullandığı Gizlilik Politikası metninden farklı olarak yeni bir aydınlatma metni
hazırlandığı, bu aydınlatma metninde “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”e uygun olarak hangi kişisel verilerin işlendiğine
kategorik bazda ve ayrıntılı bir şekilde yer verildiği, kişisel verilerin hangi ortamlarda ve hangi
şekilde elde edildiği, neden işlendiği, aktarıldığı, hangi hukuki gerekçelerle hangi kurum ve
kişilere aktarım yapıldığı ve verilerin ne kadar süre ile işlenip, saklandığına ilişkin net, anlaşılır
ifadelere yer verilerek bilgi paylaşımında bulunulduğu,

Ancak bahsi geçen aydınlatma metninde işlenen kişisel verilerin hangi kişisel veri işleme
şartına dayanılarak işlendiğine dair Tebliğ hükümlerine uygun bir aydınlatma yapılmadığı,

İlgili kişinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 11. Maddesinde belirtilen
hakları kapsamında yaptığı başvurusuna veri sorumlusu Banka tarafından verilen cevabı yetersiz
bulduğuna; internet sayfasında aydınlatma metni yerine veri sorumlusunun Kişisel Verilerin
İşlenmesi ve Korunması Politikasına link verdiğine, yirmi sayfalık söz konusu dokümanda ilgili
kısımları bulabilmek için detaylı bir inceleme yapılması gerektiğine, aydınlatma yükümlülüğüne
ilişkin Tebliğin birçok kuralına uyulmadığına, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler listelenirken
amaçlardan örnekler verildiğine ve bunlara benzer başka amaçların da olduğu izleniminin
edinildiğine, kişisel verilerin işlenmelerindeki hukuki sebeplerden de bahsedilmediğine ilişkin Kişisel
Verileri Koruma Kuruluna ilettiği şikayet dilekçesi ile ilgili olarak savunması alınan veri sorumlusu
Bankaya “aydınlatma metninde, gündeme gelmesi muhtemel başka amaçlar için kişisel verilerin
işlenebileceği kanaatini uyandıran ifadeler kullanılması ve kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6.
Maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğinin açıkça belirtilmemesi
nedeniyle söz konusu metnin, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul
ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (g) ve (h) bentlerinde yer verilen
hükümlere uygun olmadığı; söz konusu internet sitesinde yer alan aydınlatma metninin gözden
geçirilerek “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ”in hükümlerine uygun hale getirilmesini teminen veri sorumlusu tarafından işlenen
kişisel verilerin hangi kişisel veri işleme şartlarına dayanılarak işlendiğine ayrıntılı şekilde yer
verilmesi, gizlilik politikası metninin aydınlatma yerine geçmeyeceği, aydınlatmanın kişisel verilerin
elde edilmesi sırasında ve faaliyet bazlı olarak yerine getirilmesi gerektiği hususlarında gerekli
düzenlemelerin yapılması” gerektiği yönündeki talimatı içerir 06.02.2020 tarih ve 2020/98 sayılı
Kurul Kararı tebliğ edilmiş olup, tebliğ edilen Kurul kararı sonrası veri sorumlusundan alınan bilgi
ve belgelerin birlikte incelenmesinden:
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Açık rızanızın bulunması,

Kanunlarda veya yönetmelik, tebliğ, idari otorite kararı ve sair ikincil mevzuatta belirtilmiş hak
veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

Bankamız ile akdettiğiniz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak
kaydıyla veri işlemenin gerekli olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Bankamızın meşru menfaati için veri
işlemenin zorunlu olması.

Ayrıca veri sorumlusu tarafından Kuruma iletilen cevap metninde Kararda yer alan “…
aydınlatmanın kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ve faaliyet bazlı olarak yerine getirilmesi
gerektiği…” talimatına ilişkin herhangi bir ifadeye ve tevsik edici belgeye yer verilmediği
görülmüş olup internet sayfasında yapılan incelemede kredi kartı başvurusu yapılmak
istenildiğinde “HEMEN BAŞVUR” butonu seçildiğinde yönlendirilen sayfada “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni’ni okudum.” ifadesinin yer
aldığı, aydınlatma metni linki seçildiğinde ise ekranda beliren aydınlatma metninin veri
sorumlusunun anasayfasında “Kişisel Verilerin Korunması” başlığı altında yer alan aydınlatma
metninden farklı olduğu görülmekle birlikte bahsi geçen aydınlatma metninin de kredi kartı
başvurusuna özgü, sadece o işlem kapsamında işlenen kişisel verilere (kategorik olarak),
işleme amaçlarına ve işlemenin dayandığı hukuki sebep ve diğer unsurlara yer verilmediği
aksine genel nitelikli bir aydınlatma metni olduğu, bu aydınlatma metninde de Bankanın ana
sayfasında yer alan aydınlatma metni gibi veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerin
hangi kişisel veri işleme şartına dayanılarak işlendiğine ayrıntılı bir şekilde yer verilmemesi
dolayısıyla Tebliğin “Usul ve esaslar” başlıklı 5. Maddesinin (1) numaralı fıkrasının (h)
bendinde yer alan hükme aykırı olduğu,

Ayrıca veri sorumlusunun internet sayfasında konut kredisi başvurusu yapılmak istenildiğinde
ise kredi kartı başvurusunda olduğu gibi bir uygulama ile karşılaşılmayıp yönlendirilen ilk
sayfada sağ üst köşede “Gizlilik” butonunun yer aldığı, 

“Kişisel verilerinizi Hangi Hukuki Gerekçe ile İşliyoruz?” başlığı altında “6698 sayılı Kanun’un 5 ve
6. Maddeleri kapsamında, Bankamız tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen koşulların
varlığı halinde işlenmektedir:

Bununla birlikte, özel nitelikli kişisel verileriniz ancak açık rızanızın bulunması veya Bankamızın
tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde işlenmektedir.” ifadelerine yer verildiği, veri
sorumlusuna tebliğ edilen Karar’da açıkça “… veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel verilerin
hangi kişisel veri işleme şartlarına dayanarak işlediklerine ilişkin ayrıntılı şekilde yer verilmesi, …”
talimatı yer aldığı halde veri sorumlusu tarafından hazırlanan aydınlatma metninin bu husus
kapsamında Tebliğ’e uygun olmadığı,
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Bu buton seçildiği takdirde "Gizlilik Politikası” sayfasına yönlendirildiği, “Kişisel Verilerin
İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” sekmesine girildiğinde ise Kurul Kararı ardından
Kurumumuza gönderilen güncellenmiş olan ve ana web sayfasında yer alan aydınlatma metni
ile karşılaşıldığı, dolayısıyla konut kredisi başvurusu için bu başvuruya özgü, sadece o işlem
kapsamında işlenen kişisel verilere (kategorik olarak), işleme amaçlarına ve işlemenin
dayandığı hukuki sebep ve diğer unsurlara yer verilmediği aksine genel nitelikli bir aydınlatma
metni ile aydınlatma yapıldığı,

Veri sorumlusunun aydınlatma metninde Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak kişisel verilerin hangi
kişisel veri işleme şartına dayanılarak işlendiğine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmediği,
yalnızca Kanunun 5. ve 6. Maddelerinin ilgili fıkra ve bentlerine yer verilmesiyle yetinildiği,

Aydınlatmanın kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ve faaliyet bazlı olarak yerine
getirilmesi gerektiği talimatına ilişkin olarak cevap yazısı ile ekinde herhangi bir ifadeye ve
tevsik edici belgeye yer verilmediği ve ayrıca veri sorumlusunun internet sayfasında çeşitli
bankacılık ürünlerine başvuru yapılması sırasında o faaliyete özgü hazırlanmamış genel bir
aydınlatma metnine yer verildiği ve bu metinin de Tebliğe uygun hazırlanmadığı

tespit edilmiş olup, mevcut durum 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri
çerçevesinde değerlendirildiğinde;

dikkate alındığında veri sorumlusu tarafından yayımlanan aydınlatma metninin Aydınlatma
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine
uygun olarak düzenlenmediği, bu çerçevede Kurul Kararı ile verilen talimatın yerine getirilmeyerek
veri sorumlusu tarafından Kanunun 15. Maddesinin (5) numaralı fıkrasına aykırı hareket edildiği
kanaatine varıldığından, Kanunun 18. Maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi uyarınca veri
sorumlusu hakkında 120.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
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Karar Tarihi  : 06/11/2020
Karar No        : 2020/848
Konu Özeti    : UPİ Trans Dış Ticaret A.Ş.
                          Veri İhlali Bildirimi

İhlalin; Şirket sunucularının siber saldırı (fidye yazılımı) sonucu şifrelenmesi ve verilere

ulaşılamaması şeklinde gerçekleştiği,

İhlalin 29.10.2020 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştiği ve aynı tarihte tespit edildiği,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin; kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, finans,

pazarlama verileri ile görsel ve işitsel kayıtlar olduğu,

İhlalden etkilenen özel nitelikli kişisel verilerin; felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar,

sağlık bilgileri ile ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin veriler olduğu,

İhlalden çalışanlar, kullanıcılar, müşteriler ve potansiyel müşteriler ile henüz tespit edilemeyen

kişilerin etkilendiği,

İhlalden tahmini 50 kişinin etkilendiği, ancak kişi sayısının tam olarak tespit edilemediği

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan UPİ Trans Dış Ticaret A.Ş. tarafından Kurumumuza gönderilen

kişisel veri ihlali bildiriminde özetle ; 

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmektedir. 
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Karar Tarihi : 12/11/2020
Karar No       : 2020/857-858-859-860-861-862
Konu Özeti   : Kale Holding  A.Ş. ve Grup Şirketleri 
                         Veri İhlal Bildirimi

Sunucu üzerindeki bazı veri tabanlarının şifrelenmesi şeklinde meydana gelen kişisel veri

ihlalinin 04.11.2020 tarihinde gerçekleştiği,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin henüz tespit edilemediği,

İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının henüz tespit edilemediği,

İhlalden etkilenen kişi gruplarının henüz bilinmediği,

İhlal hakkında veri sorumluları tarafından incelemenin devam ettiği

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Kale Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri olan Bodur Gayrimenkul

Geliştirme A.Ş., Kale Nakliyat Seyahat ve Turizm A.Ş., Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve

Ticaret A.Ş., Kalemaden Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kaleseramik Çanakkale

Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. tarafından Kurumumuza gönderilen yazıda özetle;

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmektedir.
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Karar Tarihi : 12/11/2020
Karar No       : 2020/863
Konu Özeti   : Çizgi Telekomünikasyon A.Ş.
                          Veri İhlal Bildirimi

7 Kasım 2020 tarihli hafta sonu vardiyası için şirkete gelen görevli çalışanın, rutin kontrolleri

yapmak için sunucuya uzaktan bağlandığında sunucu masaüstünde bir mesaj bulduğu, bunun

üzerine yapılan inceleme neticesinde, müşteri bilgilerinin bulunduğu şirket sunucularında bazı

kötü amaçlı yazılımların bulunduğunun aynı gün tespit edildiği,

İhlalden, T.C. kimlik numarası, ad ve soyadı, e-posta ve ev adresi, müşteri işlem detayları

(kredi kartı bilgileri gibi), müşterinin satın aldığı hizmetler ve bu hizmetlere ilişkin işlemlere konu

tarih-saat bilgileri gibi müşteri bilgilerinin etkilenmiş olabileceği,

İhlalden etkilenen kişilerin şirketten hizmet alan müşteriler olduğu,

İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının henüz bilinmediği,

İhlal hakkında incelemenin devam ettiği

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Kurumumuza gönderilen

yazıda özetle;

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmektedir.
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Karar Tarihi : 22/12/2020
Karar No       : 2020/986
Konu Özeti   : Otokur Otomotiv İnşaat Turizm
                         Sanayi ve Ticaret A.Ş. Veri İhlal Bildirimi

Veri sorumlusu bünyesinde çalışan satış sonrası hizmetler müdürünün yetkisini kötüye
kullanarak verileri raporlar halinde aldığı,

Müşteri şikayetiyle ihlalin farkına varıldığı ve log kayıt kontrollerine göre ihlalin tespit edildiği,

İhlalin 16.12.2020 tarihinde başladığı, 19.12.2020 tarihinde sona erdiği ve 18.12.2020 tarihinde
tespit edildiği,

İhlalden etkilenen kişi sayısının 17.092 olduğu,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim, müşteri işlem verileri ve müşteri kartında yer
alan notlar olduğu,

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Otokur Otomotiv İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. . tarafından

Kurumumuza gönderilen yazıda özetle;

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmektedir.
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Karar Tarihi : 22/12/2020
Karar No       : 2020/987
Konu Özeti   : Ficosa Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
                         Veri İhlal Bildirimi

Veri sorumlusunun sunucularına 16.12.2020 tarihinde fidye saldırısının gerçekleştirildiği ve

dosyaların şifrelendiği,

İhlalin log kayıtlarında bir problem olduğunun fark edilmesiyle tespit edildiği,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin; ad, soyadı, e-posta ve/veya telefon numarası olduğu ancak

bilişim incelemesinin devam ettiği,

İhlalden çalışanların, müşterilerin, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıların etkilendiği,

İhlalden tahmini 976 kişinin etkilendiği, incelemenin devam ettiği dolayısıyla kişi ve kayıt

sayısının tam olarak bilinmediği,

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Otokur Otomotiv İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. . tarafından

Kurumumuza gönderilen yazıda özetle;

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmektedir.
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Karar Tarihi : 22/12/2020
Karar No       : 2020/984
Konu Özeti   : UiPath SRL Veri İhlal Bildirimi

Veri sorumlusunun, kullanıcıların UiPath yazılımını öğrenmelerini sağlayan UiPath

Akademisinin(Akademi) idaresi amacıyla, Akademiye katılan kullanıcıların kayıt bilgilerini içeren

bir dosya tuttuğu, veri sorumlusu çalışanının söz konusu dosyayı kullanıcıların kaydını tutmak

amacıyla bir tedarikçinin yazılım platformuna yüklediği,

Yetkisiz bir kullanıcının, dosya izin ayarlarında kazara gerçekleştirilen yanlış bir yapılandırma

nedeniyle dosyaya eriştiği,

Veri ihlalinin 01.12.2020 tarihinde, bir üçüncü tarafın veri sorumlusuna etkilenen dosyanın

halka açık bir internet sitesinde ulaşılabilir durumda olduğunu bildirmesiyle tespit edildiği,

İhlalden kişilerin ad ve soyadı, kullanıcı adı, eposta adresi, duruma göre kullanıcının işvereni

olan şirketin ismi, kullanıcının ülkesi, veri sorumlusu tarafından verilen UiPath Akademi

sertifikasyon düzeyi ve artık şirket tarafından kullanılmamakta olan UID kodu bilgilerinin

etkilenmiş olabileceği,

İhlalden etkilen kişi grubunun kullanıcılar olduğu,

İhlalden Türkiye’yi kendi ülkesi olarak belirten 4,692 kişinin etkilendiği

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan UiPath SRL tarafından Kurumumuza gönderilen yazıda özetle;

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmektedir.
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Karar Tarihi : 29/12/2020
Karar No       : 2020/1011
Konu Özeti   : Ficosa International Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
                         Veri İhlal Bildirimi

Veri sorumlusunun sunucularına 16.12.2020 tarihinde fidye saldırısının gerçekleştirildiği ve

dosyaların şifrelendiği,

İhlalin log kayıtlarında bir problem olduğunun fark edilmesiyle tespit edildiği,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin; ad, soyadı, e-posta ve/veya telefon numarası olduğu ancak

bilişim incelemesinin devam ettiği,

İhlalden çalışanların, müşterilerin, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıların etkilendiği,

İhlalden tahmini 1084 kişinin etkilendiği, incelemenin devam ettiği dolayısıyla kişi ve kayıt

sayısının tam olarak bilinmediği,

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Ficosa Internaional Otomotiv San. ve Tiv. A.Ş. tarafından

Kurumumuza gönderilen yazıda özetle;

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmektedir.
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