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3 Aralık 21 Kurul’un yıl boyunca en yoğun geçirdiği 
ve en çok karar yayınladığı ay olmuştur. Özellikle 
dikkat çeken ve önem arz eden karar özetlerini 
aşağıda derledik. 

3 Kurul kararlarının söz konusu olduğu sektörlerin 
yine Üniversiteler, Kargo Firmaları, Hukuk 
Büroları, Halı Saha İşletmecileri, Hastaneler, 
Bankalar, Telekomünikasyon Şirketleri, E-Ticaret 
Siteleri, Sigorta Şirketleri, Spor Salonu, ve 
Okullar olduğunu görmekteyiz.  
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K&P’DEN ARALIK NOTLARI;
3 Kurul kararına konu olan 
uygulamaların başında 
çalışanların görevleri veya 
pozisyonları gereği eriştikleri 
kişisel verileri yetkisi ve amacı 
dışında kullanması gelmiştir 
ve veri sorumlusu şirket veya 
kurum gerekli idari ve teknik 
tedbirleri almama gerekçesiyle 
idari para cezasıyla 
karşılaşmıştır. 

3 Kişilerin fotoğraflarının 
veri sorumlusu şirketlerin 
sosyal medya hesaplarında 
yayınlanması için ilgili 
kişilerden mutlaka açık rıza 
alınmalıdır ve bu açık rızanın geri alınması halinde bu fotoğraf ve paylaşımlar 
kaldırılmalıdır. Ayrıca açık rızalar her bir veri işleme faaliyeti için ayrı ayrı 
alınmalıdır.

3 İlgili kişinin kişisel verisinin silinmesini talep etmesi ve veri sorumlusunun 
tutmaya devam etmek için hukuka uygunluk sebebi olmaması halinde en geç 30 
gün içerisinde veriler silinmeli. Periyodik imha dönemi beklenmemeli!

3 Mağazalar alışveriş esnasında SMS ile gönderdikleri kodlar aracılığıyla üyelik 
sözleşmesi, kişisel verileri 
işleme izni, ticari elektronik 
ileti onayı vb. birbirinden 
farklı işleme faaliyetlerinin 
tek bir eylemle 
gerçekleştirilmesine yönelik 
uygulamalara son vermeli.

3 Veri Koruma Görevlisi 
Uygulaması Başlıyor! KVKK 
tarafından belirlenen 
şartlarla ve kurumlardan alınan sertifika ile “veri koruma görevlisi” olunabilecek 
ve veri sorumlusu ve veri işleyen bünyesinde görev alabilecekler.



1. VERİ İHLALİ BİLDİRİMLERİ
1.1. T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Hakkında Veri İhlali Bildirimi 
Duyurusu
Veri sorumlusu Üniversite tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na 
gönderilen veri ihlali bildiriminde; üniversite öğrencilerine ait T.C. kimlik 
numarası, doğum tarihi, uyruk, cinsiyet, telefon numarası, kurum e-posta 
adresleri, ödeme durumu, öğrenci adı soyadı, öğrenci danışman adı soyadı, 
YÖK burs oranı bilgileri tipindeki kişisel verilerin karaborsada satışa çıkarıldığı 
öğrenildiği belirtilmiştir.  

Geçtiğimiz Ekim ayında da başka bir üniversitenin, kullanıcı bilgilerinin ele 
geçirilerek forumda satışa çıkarıldığına ilişkin veri ihlali bildirimi söz konusu 
olmuştu. Bu iki ihlal bildirimi benzer özellikler ve sonuçlar taşımaktadır.  
Dolayısıyla üniversite gibi eğitim-öğretim kurumlarının bu alandaki hukuki 
uyumlulukları ve gerekli idari tedbirlerin alınması öneminin vurgulanması 
gerekir. 

1.2. GoDaddy.com, LLC Hakkında Veri İhlali Bildirimi Duyurusu
GoDaddy’nin, kullanıcılarına hizmet verdiği bir ortamda tespit ettiği 
şüpheli etkinlikler neticesinde inceleme başlattığı ve akabinde; yetkisiz 
kişiler tarafından kullanıcılarına atadıkları müşteri numarası, e-posta adresi, 
varsayılan admin oturum 
açma bilgileri, güvenli dosya 
aktarım protokolü (sFTP) ve 
veritabanı kullanıcı adları ve 
şifreleri tipindeki kişisel verilere 
erişildiğinin anlaşılması üzerine 
Kurul’a veri ihlali bildiriminde 
bulunduğu belirtilmiştir.

1.3. Eureko Sigorta AŞ Hakkında Veri İhlali Bildirimi Duyurusu
Euroka Sigorta, önceden manuel olarak gönderiminin yaptıkları daini 
mürtehinli dosyalara ait raporun gönderimini sistemsel olarak göndermeye 
yönelik çalışma yaptıkları esnada, hazırladıkları raporun filtrelenmeden alıcılara 
gönderilmesi sebebiyle veri ihlali gerçekleştiğini ve ihlalden müşteri ve 
potansiyel müşterilere ait ad, soyad, TC kimlik numarası, banka, şube, poliçe 
bilgileri tipindeki kişisel verilerin ihlal edildiğini Kurul’a bildirmiştir. 



2. DİKKAT ÇEKEN KURUL KARAR ÖZETLERİ 
2.1. İlgili kişinin kişisel verisinin bilgisi dışında veri sorumlusu banka 
nezdinde sorgulanması
Kurul’un 12/01/2021 tarihli ve 2021/32 sayılı Kararında İlgili kişi, veri sorumlusu 
banka bünyesinde çalışan eşi ile boşanma davası süreci devam ederken; eşinin 
banka sistemlerini kullanarak kendisine ait malvarlığı bilgilerini sorguladığını 
ve bu bilgileri ayrıca boşanma davası dosyasına sunduğunu belirterek şikayet 
başvurusunda bulunmuştur.

Veri sorumlusu banka başvuruya verdiği yanıtta, bankanın her türlü idari ve 
teknik tedbirleri aldığını, ancak bünyesinde çalışan diğer eşin görevinden 
kaynaklı erişim yetkisinin bulunduğunu ve bankanın buna karşı objektif olarak 
alabileceği bir güvenlik önleminin bulunmadığını, çalışanlar için düzenli 
farkındalık eğitimlerini düzenlediğini belirtmiştir. 
Ancak Kurul, personele verilen eğitimler ve veri sorumlusu nezdinde uygun 
güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik 
tedbirin alındığına ilişkin herhangi bir tevsik edici belgenin Kurula sunulmadığı 
gerekçesiyle bankaya idari para cezası kararı vermiştir.  

2.2. Telekomünikasyon hizmetleri sunan bir veri sorumlusunun ürün satışı 
esnasında müşterilerinin pasaport fotoğraflarını çekerek depolaması
Kurul’un 03/02/2021 tarihli ve 2021/78 sayılı Kararında; Veri 
sorumlusu telekomünikasyon hizmeti veren mağaza 
tarafından dış hatlara gelen yolculara kontörlü 
hat satışı gerçekleştirilirken müşterilerin rızası 
olmadan, müşteri pasaport fotoğraflarının çekilerek 
çalışanlardan oluşturulan bir WhatsApp grubunda 
depolandığı ve üçüncü kişilerle paylaşıldığı sebebiyle Kurul’a 
ihbar gerçekleştirilmiştir.

Şikayet üzerine Kurul verdiği kararda veri sorumlusunun kişisel verilerin 
hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini 
temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaması sebebiyle 
idari para cezasına hükmetmiştir.
Bu soruşturma kapsamındaki incelemelerde geçmişte çalışanın kusuru 
sebebiyle veri ihlali yaşandığını tespit eden Kurul, süresinde bildirim 
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi gerekçesiyle de ayrıca idari para cezası 
yaptırımı öngörmüştür.



2.3. İlgili kişinin fotoğraflarının veri sorumlusuna ait bir sosyal medya  
hesabında paylaşılması suretiyle gerçekleşen kişisel veri işleme faaliyeti

Kurul’un 27/04/2021 tarihli ve 2021/422 sayılı Kararında İlgili kişi, veri sorumlusunun 
iş yerinde pilates eğitmeni olarak çalıştığını, iş ilişkisinin sona ermesinden sonraki 
tarihlerde veri sorumlusunun sosyal medya hesabından açık rızası alınmamasına 
rağmen fotoğraflarının kullanılarak herkese açık şekilde paylaşıldığını ve sosyal medya 
mecralarından fotoğraflarının kaldırılmasını talep etmesine rağmen veri sorumlusunun 
kaldırılmadığı gerekçeleriyle Kurul’a başvurmuştur.

Kurul tarafından yapılan inceleme sonucunda; veri sorumlusunun ilgili kişiye ait 
fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınlamak için ilgili kişiden açık rıza almadığı ve 
ilgili kişinin fotoğraflarının kaldırılmasını talep etmesine rağmen, veri sorumlusunun 
30 günlük yasal süre içerisinde ilgili kişiye ait fotoğrafları sosyal medya hesaplarından 
kaldırmadığı tespit edilmiş ve idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
2.4. İlgili kişinin fotoğrafının öğrencisi olduğu okul tarafından kullanılması

Kurul’un 9/06/2021 tarihli ve 2021/572 sayılı Kararında ilgili kişi öğrenci, eski okulunun 
broşüründe yer alan fotoğrafı için okulunun kendisinden söz konusu yayınlama faaliyeti 
için açık rıza almadığı gerekçesiyle Kurul’a başvurmuştur.

Veri sorumlusu okul, eski öğrencisinin velisinden öğrencilik faaliyetleri esnasında açık 
rıza aldığını gösteren belgeyi Kurul’a sunmuş olsa da açık rızanın okulu tanıtıcı basılı 
yayınlarda/broşürlerde, web sitesinde veya sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına 
yönelik her bir işleme faaliyeti özelinde ilgili kişilere ayrı ayrı seçenek sunulmak 
suretiyle revize edilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Ayrıca İlgili kişinin okul ile öğrencilik ilişkisi 2018-2019 yıllarında sona erdiğini göz 
önünde bulundurarak, fotoğraf verisinin silinme talebini alan okulun, fotoğraftaki ilgili 
kişinin görüntüsünün ayrılabilir olup olmadığını değerlendirerek fotoğrafı buzlaması ya 
da imha etmesi gerektiği yönünde talimat vermiştir. 

2.5. İlgili kişinin kişisel verisinin kamu kurumu personeli olarak görev yapan eski 
eşi tarafından sorgulanarak elde edilmesi ve adli makamlar ile paylaşılması

Kurul’un 11/03/2021 tarihli ve 2021/230 sayılı Kararında; İlgili kişinin boşanma 
sürecinde olduğu kamu kurumunda personel olan eşi tarafından görevi kötüye 
kullanmak suretiyle kendisine erişim yetkisi verilen bir sistem üzerinden, maaş 
bilgilerinin sorgulandığı ve bilginin mahkeme ile paylaşılması sebebiyle yapılan şikayet 
üzerine Kurul yasal mükellefiyetlerin yerine getirilmesi dışında başka bir amaçla kişisel 
verilerin kullanılmasını hukuka aykırı bulmuştur.  Söz konusu personel hakkında disiplin 
hükümlerine göre işlem yapılması, gerekli tedbirlerin alınması ve yapılacak işlemlerin 
sonucundan Kurula bilgi verilmesi hususunda veri sorumlusuna talimat verilmiştir. 



2.6. Hukuk Bürosu tarafından ilgili kişinin kişisel verilerinin muhatabı ve tarafı 
olmadığı icra takibi ile ilgili işlemlerde hukuka aykırı olarak işlenmesi ve icra 
dosyasına ilişkin ilgili kişinin telefon numaralarına mesajlar gönderilmesi 

Kurul’un 11/03/2021 tarihli ve 2021/228 sayılı Kararında, İlgili kişinin şahsına ait telefon 
numaralarına çeşitli tarihlerde, muhatabı ve tarafı olmadığı icra dosyası ile ilgili (alacaklı 
şirket adına hareket eden) hukuk bürosu tarafından mesajlar gönderilmesi sebebiyle 
İlgili Kişi tarafından Kurul’a şikayet yoluna başvurulmuştur.

Avukatın, hukuk bürosunda kendine özgü veri kayıt ortamında kendi belirlediği 
yöntemlerle ve vasıtalarla veri işleme faaliyetini gerçekleştirdiği takdirde bir veri 
sorumlusu sıfatını haiz olduğu kararın önemli noktalarından biridir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olduğu değerlendirilen avukat tarafından halihazırda 
herhangi bir ilgisinin bulunmadığı borçlu şirketin icra takibine ilişkin mesajlar 
gönderilmesi suretiyle ilgili kişinin kişisel verisi olan telefon numaralarının işlenmesinin 
Kanun’daki işleme şartlarından herhangi birine dayanmadığı değerlendirilerek idari 
para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu karar ile vekil sıfatıyla hareket eden avukatların da kendi belirlediği yöntemlerle 
ve vasıtalarla veri işleme faaliyetini gerçekleştirdiği takdirde bir veri sorumlusu sıfatını 
taşıdığı hatırlatılmıştır.

2.7. Ölenin sigorta poliçesine yasal mirasçısının erişim talebinin sigorta şirketi 
tarafından reddedilmesi

Kurul’un 18/03/2021 tarihli ve 2021/241 sayılı Kararında Şikâyetçinin ölen eşi ile veri 
sorumlusu sigorta şirketi arasında Hayat Sigortası Sözleşmesi kurulduğu, şikâyetçinin 
eşinin ölüm sebebinin iş kazası olduğunun mahkeme ilamı ile kesinleşmesi üzerine iş 
kazası nedeni ile yapılması gereken ödeme miktarının tespit edilebilmesi için Poliçenin 
ibrazı gerekmesine rağmen sigorta şirketinin poliçeyi ibraz etmemesi üzerine Kurul’a 
başvurulmuştur.

Veri sorumlusu tarafından “Poliçeyi özetler belgenin/sertifika”nın ilgili kişiye verilmesi 
sebebiyle söz konusu şikayet hakkında Kanun kapsamında yapılacak bir işlem 
olmadığına karar verilmiştir.

Kararda dikkat çeken husus ölen kişinin kişisel verilerinin akıbetine ilişkin 
değerlendirme yapılmış olmasıdır. Kurul’a göre ölen kişinin kişiliğinin de ölümle birlikte 
sona erdiği dikkate alındığında, kişisel verilerine ilişkin talepler Kanun kapsamında 
değerlendirilemeyecektir. Ancak somut olay kapsamında Sigorta Poliçesi söz konusu 
olduğundan, poliçenin lehdarı olan mirasçıların ilgili kişi niteliği kazandığı sonucuna 
varılmıştır. Buradan yola çıkarak poliçe lehdarı olması halinde mirasçıların ilgili kişi 
olarak değerlendirilebileceği sonucuna varılabilmektedir.



2.8. İlgili kişinin veri sorumlusu bankaya yaptığı iş başvurusunun olumsuz 
sonuçlanması sonrası kişisel verilerinin işlenmeye devam etmesi

Kurul’un 06/07/2021 tarihli ve 2021/670 
sayılı Kararında, ilgili kişi veri sorumlusuna 
yaptığı iş başvurusu neticesinde veri 
sorumlusuna ilettiği kişisel verilerinin, 
mülakatın olumsuz geçmesi nedeniyle 
silinmesini talep etmiş ve buna ilişkin 
şikayette bulunmuştur.

Veri sorumlusu, silme imha işlemini 
kısmen kabul ederek, ilk periyodik 
imha döneminde silme işleminin 
gerçekleştireceğini söylemiş olmasına rağmen, Kurul Kişisel Verilerin Silinmesi Yok 
Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi 
gereğince 30 gün içerisinde ilgili kişinin talebi doğrultusunda silmediği ve saklamak 
için de Kanun’da yer alan hukuka uygunluk nedenlerinden birinin mevcut olmadığını 
belirterek idari para cezası verilmesine karar verilmiştir.
Dolayısıyla veri sorumlularının kişisel verileri saklamak için hukuka uygunluk 
nedenlerinin bulunmaması halinde, kişisel verileri ilk periyodik imha döneminde silmesi 
gerekmektedir. Ancak ilgili kişinin talep etmesi halinde, veri sorumluları bu periyodik 
imha dönemini beklemeden talebin ulaştığı günden itibaren en geç 30 gün içerisinde 
silme işlemini gerçekleştirmesi gerektiği sonucuna ulaşmaktayız.

2.9. İlgili kişinin, bir spor tesisi tarafından açık rızası alınmaksızın yer aldığı 
müsabakaların kaydedilip yayınlanması

Kurul’un 03/09/2021 tarihli ve 2021/889 sayılı Kararında İlgili kişi, halı saha işletmeciliği 
yapan veri sorumlusunun spor tesislerinde görüntü kaydı yaptığını ve bunlar için açık 
rıza almadığını belirterek şikayet başvurusunda bulunmuştur.  

Veri sorumlusu görüntü kayıtlarının düşük kalitede olması sebebiyle kimlik tespitinin 
yapılamayacağını belirtse de Kurul, kayıtlarda 
görüntüleri yer alan kişilerin fiziksel, fizyolojik 
veya davranışsal özelliklerine ilişkin verilerinin, 
bu bireylerin özgün bir şekilde teşhis edilmesini 
sağlayabilecek nitelikte olduklarına karar vermiştir. 
Bu nedenle söz konusu görüntü kayıtların 
alınabilmesi için kişilerden açık rıza alınmadığı 
gerekçesiyle veri sorumlusuna idari para cezası 
yaptırımı öngörmüştür.



3. DUYURULAR
3.1. Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ Hakkında Kamu Duyurusu
6 Aralık 2021 tarihli ve 31681 Sayılı Resmi Gazete ile Personel Sertifikasyon 
Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) yayınlanmış 

ve yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ’in, (TS) EN ISO/IEC 17024 standardına 
uygun olarak akredite olan ve Kurul tarafından 

yetkilendirilen personel belgelendirme kuruluşları 
tarafından yürütülecek sertifikasyon faaliyetleri ile 
veri koruma görevlilerini ve adaylarını kapsadığı 
belirtilmiştir.

Tebliğ’e göre, eğitimleri ve sınavı başarıyla 
tamamlayan gerçek kişiler “veri koruma görevlisi” 
unvanını kullanmaya hak kazanacaklardır. Bunun 
dışında herhangi bir teknik veya mesleki ön 

yeterlilik koşulu öngörülmemiştir. Sınav, Kurul tarafından yapılmayacak olup, 
Kurul’un yetkilendirdiği personel belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacaktır. 
Veri koruma görevlileri bu unvanlarını 4 yıl boyunca koruyacaklardır. Sürenin 
dolmasıyla birlikte yeniden sınava girip, sertifika almaları gerekecektir.

İşbu Tebliğ ile birlikte mevzuatımıza “veri koruma görevlisi” şeklinde 
yeni bir terim girmiş olup, bununla kişisel verilerin korunmasına ilişkin 
yetkinliği belgelenmiş uzmanların yetiştirilmesi ve veri koruma görevlilerin 
yaygınlaştırılması imkanı getirilmiştir. 
Son olarak Tebliğ’de veri sorumlusunun ve veri işleyenin bünyesinde veri koruma 
görevlisi istihdam etmesi, Kanuna ve ilgili mevzuata uyma sorumluluğunu 
ortadan kaldırmayacağı hüküm altına alınmıştır.

3.2. İş Vaadi Konulu TCK Kapsamındaki Kişisel Veri İhlallerine İlişkin 
Kamuoyu Duyurusu
Kurul 7 Aralık 2021 tarihinde yayınladığı duyuruda, kendisine yapılan pek çok 
ihbar ve şikayet neticesinde ilgili kişilerin muhtelif kanallardan veya sosyal medya 
üzerinden evde paketleme vb. konulu iş ilanlarına başvuruda bulunduklarını ve bu 
başvurularına istinaden T.C. kimlik kartı fotoğraflarının ve belirtilen IBAN hesap 
numarasına para gönderilmesi ve hemen ardından para iadesi işlemi yapılmasının 
talep edildiği, akabinde ise iş vaadinde bulunan işletmelere ya da kişilere 
ulaşılamadığı dolayısıyla kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiği tespit 
edilmiştir. 



Kanun’un 17’nci maddesi uyarınca kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135 ila 140’ıncı madde hükümlerinin 
uygulanacağı, bu durumda kişisel verileri kaydeden, kişisel verileri hukuka 
aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişiler hakkında hapis 
cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede dolandırıcılık amaçlı olduğu anlaşılan iş vaadi konulu benzer 
şikâyetlere konu iddiaların Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca suç unsuru 
barındırabileceği ve 6698 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi gereğince yargı 
mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan dilekçelerin incelenemeyeceği 
hükme bağlandığından ilgili kişilerin konuya ilişkin gerekli hukuksal işlemlerin 
tesisini teminen yargı yoluna başvurmaları gerekmektedir.

3.3. Mağazalarda Alışveriş Sırasında İlgili Kişilere SMS ile Doğrulama Kodu 
Gönderilmesi Suretiyle Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Kurul 17 Aralık 2021 tarihinde yayınladığı duyuruda, kendisine yapılan pek çok 
ihbar ve şikayet neticesinde; mağazada yapılan alışverişler esnasında tüketicilerin 
telefonlarına sms göndererek oradaki kodun bilgi güncellenmesi amacıyla kasa 
görevlisine bildirilmesi istenirken; aslında veri sorumlusunun ticari elektronik ileti 
gönderebilmek için onay alınarak ilgili kişilerin yanıltıldığı tespit edilmiştir.

Kurul açık rızanın taşıması gereken “belirli bir konuya ilişkin olma, bilgilendirilmeye 
dayanması ve özgür iradeyle açıklanması” şartlarını bir kere daha hatırlatarak, veri 
sorumlularının SMS kodu ile izledikleri yolun bu şartlara aykırı olduğunu belirtmiştir. 
Zira bu durumda tüketicilerin kodu verirken yaptığı davranışın bilincinde 
olduğundan söz etmek mümkün olmayacaktır.

Kurul ayrıca aydınlatma yükümlülüğüne de değinerek, açık rızadan bağımsız 
olarak yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük olduğunu ve sonuç olarak veri 
sorumlusu mağazaların SMS gönderim uygulamalarında aşağıdaki hususların yerine 
getirilmesi gerektiğini belirtmiştir:

• Veri sorumlusu mağaza, çalışanları aracılığıyla alışveriş yapan tüketicilere, SMS 
gönderim amacının ve kodu söylemesinin neden gerekli olduğunu açık ve anlaşılır 
bir şekilde anlatmalı

• Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi amacıyla SMS içeriklerinde 
gerekli kanalların sağlanmalı

• Ödeme esnasında ilgili kişilere SMS ile doğrulama kodu gönderilerek üyelik 
sözleşmesi, kişisel verileri işleme izni, ticari elektronik ileti onayı vb. birbirinden 
farklı işleme faaliyetlerinin tek bir eylemle gerçekleştirilmesine yönelik 
uygulamalara son verilmeli,

• Açık rıza ve aydınlatma süreçlerinin birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek 
durumlardan kaçınılmalı.


