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Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu’nun 16/10/2018 tarih ve 2018/119 
sayılı ilke kararında; 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak 
ilgili kişilerin e-posta adreslerine, SMS ya da 
çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri ve 
aramaları yönlendirenlerin bu faaliyetlerini derhal 
durdurmaları gerektiği belirtilmiştir. 

Söz konusu kararda, ilgili kişilerin açık rızaları 
olmadığı halde reklam amaçlı olarak kendileri ile 
iletişime geçilmesi sebebiyle çok sayıda şikâyetin 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na iletildiği 
vurgulanmıştır. Bu kapsamda veri sorumluları ile 
veri işleyenlerin, ilgili kişilerin rızasını almaksızın 
veya 6698 sayılı Kanun’daki işleme şartlarından 
birini sağlamaksızın reklam amaçlı iletişim 
faaliyetlerini derhal durdurmaları gerektiği 
belirtilmiştir. 

Bu doğrultuda, veri sorumlularının 6698 sayılı 
Kanun’un 12. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin 
hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel 
verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek 
ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla 
uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik 
gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak 
zorunda olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca bu veriler 
veri sorumlusunun bizzat kendisi tarafından 
değil kendi adına başka gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından işlense dahi, veri sorumlusunun 
müştereken sorumlu olacağı belirtilmiştir. 

Söz konusu kararda ayrıca, bu faaliyetlere devam 
edenler hakkında 6698 sayılı Kanun’un 18. maddesi 
çerçevesinde idari yaptırım uygulanacağı ifade 
edilmiştir. Bu çerçevede veri güvenliğine ilişkin 
yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 
15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına 
kadar idari para cezası yaptırımı olacaktır. Bununla 
birlikte reklam bildirimlerinin yönlendirildiği telefon 
numarası ve elektronik posta adreslerinin hukuka 
aykırı olarak elde edilmesi halinde, Türk Ceza 
Kanunu’nda düzenlenen “Verileri Hukuka Aykırı 
Olarak Verme veya Ele Geçirme” suçu bakımından 
gerekli hukuki işlemlerin başlatılması amacıyla 
Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda 
bulunulacağı da önemle vurgulanmıştır. 

Bu kararda 6698 sayılı Kanun elektronik iletişim 
mevzuatı kapsamındaki yükümlülükler ile birlikte 
değerlendirilmemiştir. Bu nedenle Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu’nun bu kararını her iki mevzuatın 
getirdiği yükümlülükler ve özellikle yurtdışındaki 

diğer veri koruma otoritelerinin paralel 
uygulamaları ile birlikte değerlendirdiğimizde şu 
hususlara özellikle dikkat etmek gerekmektedir: 

1. Bu konuda açık rızası olmayan kişiler ile 
pazarlama amaçlı olarak kesinlikle iletişime 
geçilmemelidir. Bu noktada önemle belirtmek 
gerekir ki, Eylül ayında paylaşmış olduğumuz 
Kişisel Veri Hukuku Bültenimizde de bu konuya 
değinilmiştir. Nitekim Birleşik Krallık Veri Koruma 
Otoritesi (ICO), bugünkü kararla paralel olarak, 
müşterilerin rızası olmadan müşterilere pazarlama 
amaçlı olarak elektronik posta gönderen WM 
Morrison Supermarkets Plc. şirketine 10.500 İngiliz 
sterlini müşterilerin rızası olmadan pazarlama 
amaçlı arama yapan AMS Marketing şirketine ise 
100.000 İngiliz sterlini para cezası vermişti. ICO 
tarafından yapılan değerlendirmede, pazarlama 
konusunda rıza almak, ürün ve hizmetlerin 
tanıtımını yapmak amacıyla tek seferlik atılan 
e-postaların dahi doğrudan pazarlama faaliyeti 
olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
Dolayısıyla, kendileriyle iletişime geçilmesi 
hususunda açık rızaları olmayan kişilerle bu 
kapsamda iletişime geçilmesi de yasak kapsamında 
değerlendirilmelidir. 

2. Müşterilere ilişkin iletişim verileri, kendilerinin 
bu konuda açık rızası olmaksızın kesinlikle başka 
gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşılmamalıdır. Ayrıca 
veri sorumlusu adına veri işleyen diğer gerçek ve 
tüzel kişilerin de veri sorumlusunun talimatlarına 
uygun şekilde hareket etmesi sağlanmalıdır. 
Kararda da vurgulandığı üzere veri işleyenlerin 
Kanun’a aykırı olarak pazarlama amaçlı iletişime 
geçmesi halinde dahi veri sorumlusunun müşterek 
sorumluluğu devam edecektir. Bu kapsamda Ekim 
ayı Kişisel Veri Hukuku Bültenimizde veri sorumlusu 
adına pazarlama e-postası gönderen bir şirketin 
ICO tarafından cezalandırıldığını hatırlatmak 
faydalı olacaktır. Söz konusu kararda da hukuka 
uygun bir işleme şartı olmaksızın veri sorumluları 
adına başka kişilerin ileti göndermesinin mevzuata 
aykırı olduğu vurgulanmıştır. 

Özetle, kişilere yönelik reklam içerikli arama 
yapılması ve ileti gönderilmesi hususunda Kanun’a 
uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Kendileri 
ile iletişime geçilmesi konusunda rızası olmayan 
kişiler ile gerek veri sorumlusunun gerekse veri 
sorumlusu adına bir başka üçüncü kişinin ya da 
veri işleyenlerin iletişime geçmesi önlenmelidir.

Kurul’dan Reklam Amaçlı İletişime Geçen 
Şirketlere Önemli Uyarı  
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Geçtiğimiz günlerde açıklanan İngiliz Veri 
Koruma Otoritesi (ICO) kararına göre, Heathrow 
Airport Limited Şirketi’ne (Şirket) kişisel verileri 
korumada yetersiz kaldığı için 120.000 İngiliz 
sterlini para cezası verildi. Karara esas olayda, 
içerisinde şifrelenmemiş bir şekilde 76 farklı klasör 
ve 1.000’den fazla dosyayı içeren bir USB Şirket 
çalışanı tarafından kaybedilmiştir. Belgelerde 
yer alan kişisel veri oranı ise oldukça azdır. 
Ancak USB’de yer alan bir eğitim videosu ile 10 
kişinin isim, doğum tarihi, pasaport numarası ve 
50’den fazla güvenlik personeline ilişkin bilgiler 
açığa çıkmıştır. USB’yi bulan kişi, bu belgeleri 
yerel bir kütüphanede incelemiştir. USB orada 
çoğaltılmamış ancak Şirkete geri verilmeden 
önce ulusal bir gazeteye verilmiş ve kopyaları 
çıkartılmıştır. 

Kararın detayında USB’de yer alan dosyalarda 
yaklaşık %1’lik oranda kişisel verinin bulunduğu (özel 
nitelikli olanlar dahil olmak üzere) ve bu verilerin 3 
saniye görüntülenebildiği belirtilmiştir. Ancak ICO, 
USB’de yer alan bu bilgilerin bireyler tarafından 
farklı yöntemlerle, örneğin ekran görüntüsü alarak 
kalıcı bir şekilde kaydetme veya çoğaltma riski 
bulunduğuna dikkat çekmiştir. Bunun yanı sıra 
Şirket her ne kadar ihlal sonrası önemli adımlar atsa 
da USB gibi kolayca çoğaltılabilecek bir belleğe 
kişisel verilerin onaylanmadan, şifrelenmemiş 
bir şekilde aktarılabilmesi bu konudaki Şirket 
politikasının ve teknik tedbirlerin zayıf olduğuna 
işaret etmektedir.

Kararda yer alan ve dikkat çeken başka bir husus 
ise ICO’nun, şirkette kısıtlı bir kişisel veriler hukuku 
eğitimi verildiğinin altını çizmesidir. Soruşturmada, 
Şirkette çalışan 6,500 çalışandan sadece %2’lik 
bir bölümünün kişisel veri hukuku eğitimi aldığı 
belirlenmiştir. Nitekim olaya konu olan çalışanın 
bu eğitimi almadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda 
kişisel verilerin yayılma riski yüksek olan bir 
sektörde, verilen bu eğitimin yetersiz olduğu 
vurgulanmıştır. Nitekim karara konu olay dikkate 
alındığında eğitimin yalnızca ihlal riski yüksek 
pozisyonlardaki çalışanlarla sınırlı tutulmaması 
gerektiği de belirtilmiştir. 

Kaybedilen USB 
Ceza Getirdi

Portekiz’de İlk 
GDPR Cezası
Portekiz Denetim Otoritesi (CNPD), Avrupa 
Genel Veri Korumu Tüzüğü’nün (GDPR) ihlali 
sebebiyle bir hastaneye 400.000 avro para cezası 
verdi. Kararın detayları henüz açıklanmamış 
olmakla birlikte basında yer alan bilgilere göre, 
yürütülen soruşturmada hastane çalışanlarının, 
psikolog, diyetisyen ve diğer uzmanların sahte 
hesaplar ile hasta kayıtlarına ulaştıkları tespit 
edilmiştir. Hastalara ait kişisel verilerin tutulduğu 
sistem incelendiğinde hastanede çalışan 296 
doktor olmasına rağmen, sistemde 985 doktor 
profili bulunduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra 
doktorların tüm hasta kayıtlarına herhangi 
bir kısıtlama – özellikle branş alanlarına göre 
bir sınırlama – olmaksızın erişebildikleri fark 
edilmiştir. Tüm bu bilgiler doğrultusunda Otorite, 
hastanenin; hasta verilerinin korunması için gerekli 
teknik ve idari tedbirleri almadığına karar vermiştir. 

Hastane, daha önceden yapılan savunmada var 
olan kayıt sisteminin Portekiz Sağlık Bakanlığı 
tarafından oluşturulmuş genel bir sistem olduğunu 
ileri sürmüştür. Ancak Otorite, sistemin GDPR ile 
uyumunun hastanenin sorumluluğunda olduğunu 
vurgulamıştır. 

Yukarıda yer alan karar, GDPR’ın uygulandığı 
ilk kararlardan ve Otorite’nin bu zamana kadar 
verdiği en yüksek cezalardan biridir. Nitekim 
Avrupa Veri Koruma Komiseri, GDPR’ın yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren çok az fiili uygulamanın 
görüldüğünü ancak yakın tarihte birçok kararın 
gelmesini beklediklerini belirtmişti. Tüm bu 
bilgiler ışığında GDPR kapsamında bu karara 
benzer kararlar ile ilerleyen zamanlarda daha çok 
karşılaşılacağı söylenebilecektir.  
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Birleşik Krallık Veri Koruma Otoritesi (ICO), 
Londra merkezli Boost Finance Ltd şirketine 
ve Manchester firması olan Oaklands Assist UK 
Ltd şirketine karşı açılan iki ayrı soruşturmanın 
sonucunda toplam 240.000 İngiliz sterlini para 
cezası verdi. Bu cezalar, şirketlerin müşterilerin 
rızalarını almadan pazarlamaya ilişkin e-posta 
göndermesi veya arama yapması nedeniyle verildi.
 
İlk olarak Boost Finance şirketinin; iştirakleri 
tarafından işletilen internet sitelerine abone 
olan kişilere rahatsız edici e-postalar gönderdiği 
belirlenmiştir. Ancak söz konusu e-postalar 
için alınan rızalarda tespit edilen eksiklikler 
sebebiyle Şirket’e 90.000 İngiliz sterlini para 
cezası uygulanmıştır. Şirketin, 2017 yılının Ocak 
ayından Eylül ayına kadar toplam 4.396.780 adet 
e-posta gönderdiği belirtilmiştir.

ICO tarafından yapılan değerlendirmede, Boost 
Finance şirketinin doğrudan pazarlamaya ilişkin 
e-postaları göndermek için müşterilerden yetersiz, 
genel, belirsiz ve yanıltıcı ifadeler doğrultusunda 
rıza aldığı belirtilmiştir. Bu kapsamda, kişisel 
verilerin temel olarak iştirakler vasıtasıyla 
toplanmasına ve Boost Finance şirketine 
aktarılmasına rağmen; müşterilere bu konuda 
yeterli bilgilendirme yapılmamıştır. Üçüncü kişi 
pazarlama faaliyetlerine ilişkin açık uçlu ve genel 
ifadeler kullanılmıştır. Ayrıca bu internet sitelerinde, 
abone olan kişilere üçüncü bir kişinin pazarlama 
yapmasını devre dışı bırakma (opt out) imkânının 
sunulmamış olması da açık rızayı sakatlayan 
unsurlardan birisi olarak değerlendirilmiştir. 

Soruşturma sonucunda, söz konusu şirketin 
kişisel verilerin toplanması için yetersiz ve 
yanıltıcı yöntemlere dayanarak rıza aldığını ve bu 
rızanın yeterli düzeyde bilgilendirme neticesinde 
alınmadığı sonucuna varılarak para cezası 
uygulanmıştır.

Bilindiği üzere, şirketlerin bu gibi pazarlama 
faaliyetlerine ilişkin e-postaları gönderebilmek 
için dayanabileceği hukuki şartlardan birisi açık 

rızadır. Ancak bu rıza özgür iradeye dayanmalı, 
belirli bir konuya ilişkin olmalı ve bilgilendirmeye 
dayalı verilmiş olmalıdır. Kişiler neye ilişkin rıza 
verdiklerini anlamadan rıza veriyorlarsa bu rıza, 
bilgilendirilmiş değildir. Bu nedenle rıza alınırken 
daima açık ve kolay anlaşılır bir dilin tercih edilmesi 
ve rıza metinlerinin gizlilik politikalarının içerisinde 
gizlenmiş şekilde alınmaması gerekmektedir. 

İkinci olarak Otorite tarafından Oaklands Assist 
UK şirketine iki aylık bir süreçte 63.724 kişiye 
yönelik telefon aramaları sebebiyle 150.000 İngiliz 
sterlini para cezası uygulanmıştır. Bu kararda da 
pazarlama faaliyetlerine yönelik rıza beyanlarının 
eksikliklerine dikkat çekilmiştir.

Bu çerçevede, Birleşik Krallık mevzuatı uyarınca 
söz konusu aramaların yapılabilmesi için rızanın 
gerekli olduğu belirtilmiştir. Ancak şirket 
tarafından bu konuda bir incelemenin yapılmadığı 
vurgulanmıştır. Üstelik müşterilerin bir kısmı 
aranmak istemediklerini söylemelerine rağmen 
söz konusu aramalar devam etmiştir. Ayrıca 
müşterilere veri sorumlusuna kim olduğuna 
ilişkin yanlış bilgiler verilerek kaba ve sert bir 
dil kullanılmıştır. ICO’nun değerlendirmesinde 
şirketin işbirliğine yanaşmayan tutumları da etkili 
olmuştur.  

Sonuç olarak Otorite, özellikle caydırıcı nitelikte 
olması gerektiğini de belirterek, Oaklands 
Assist UK şirketine yüksek miktarda para cezası 
uygulamıştır. 

Bu doğrultuda ülkemizde de Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu’nun 16/10/2018 tarih ve 2018/119 sayılı ilke 
kararında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na 
aykırı olarak ilgili kişilerin e-posta adreslerine, SMS 
ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri 
ve aramaları yönlendirenlerin bu faaliyetlerini 
derhal durdurmaları gerektiği belirtilmiştir. Aksi 
davranışların çok ciddi yaptırımlara tabi olacağı da 
açıklanmıştır.

Pazarlamaya 
Yönelik E-Posta 
Gönderen ve 
Arama Yapan 
Şirketlere Para 
Cezası
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Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler 
Komisyonu (CNIL), elektrik sağlayıcısı 
bir şirketin tüketicilere sunduğu akıllı 
sayaçların kullanımına ilişkin rızada 

eksiklikler olduğunu tespit etmişti. CNIL, söz 
konusu eksikliklerin giderilmesi sebebiyle şirket 
hakkındaki incelemenin sonlandırıldığını duyurdu.

Eylül ayında paylaştığımız Kişisel Veri Hukuku 
Bültenimizde de değindiğimiz üzere akıllı sayaçlar 
kısa süreli enerji tüketimini hesaplayabiliyor ve bu 
verileri toplayıcıya iletebiliyor. Bunun sonucunda 
ise kişilerin ev içerisindeki aktivitelerine ilişkin 
veriler yine bu kişilerin yaşam biçimi, işi, sağlığı, 
cinsel hayatı vb. konularla ilgili çıkarımda 
bulunulmasına olanak sağlıyor. Bu sebeple akıllı 
sayaçların kurulumuna ilişkin süreç kişilerin 
mahremiyeti açısından büyük bir önem arz ediyor. 

Karara konu olayda ise elektrik sağlayıcısı şirket 
Direct Energie; tüketicilere önerdiği akıllı sayaçlar 
vasıtasıyla bu kişilerin yarım saatlik tüketim 
bilgilerini talep etmektedir. Her ne kadar buna 
ilişkin olarak tüketicilerin rızalarını alsa da, CNIL 
söz konusu rıza taleplerinin yanıltıcı bir nitelik 
taşıdığını tespit etmiştir. Nitekim müşterilerden 
akıllı sayaçların kurulumu ile birlikte saatlik 
tüketim bilgisinin de talep edildiği ve böylece 
akıllı sayaçların kullanımı için mutlaka saatlik veri 
akışı bilgisinin de verilmesi gerektiği şeklinde 
bir algı oluştuğu belirlenmiştir. Ancak gerçek 
durum bu şekilde değildir. Geçerli bir rızadan 
söz edilebilmesi için ilgili kişiler açık ve anlaşılır 
şekilde bilgilendirilmelidir. Ayrıca söz konusu rıza 
belirli bir konuya ilişkin olmalı ve özgür irade ile 
açıklanmalıdır. Bu kapsamda ilgili kişinin açık 
rızasının alınması, bir hizmetten yararlandırmanın 
ön şartı olarak ileri sürülmemelidir.

Söz konusu durumun düzeltilmesi için şirkete 
bildirimde bulunulmuştur. Bu doğrultuda şirket; 
rıza taleplerini açık ve anlaşılır şekilde tüketiciye 
sunmaya başlamıştır. Farklı ticari koşullar 
doğrultusunda detaylı takip, standart takip 
ve hiç takip içermeyen seçenekler sunmaya 
başlamıştır. Ayrıca müşteriler istedikleri her zaman 
rızalarını geri alabileceklerine dair açık şekilde 
bilgilendirilmeye başlanmıştır.

Sonuç olarak tespit edilen eksikliklerin yerine 
getirilmesi sebebiyle şirket hakkındaki inceleme 
sona erdirilmiştir.

Açık Rızaya 
İlişkin 
Eksikliklerin 
Tamamlanması 
Cezayı Önledi
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Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler 
Komisyonu (CNIL), mobil uygulamalar 
vasıtasıyla reklam amaçlı olarak kişilerin 
konum verilerini işleyen Singlespot 

şirketine kişilerin rızalarını geçerli şekilde alması 
için bildirimde bulundu. 

CNIL, şirketin akıllı telefonlar vasıtasıyla kişisel 
veri toplayarak telefonlarda reklam kampanyaları 
yürütmeye yarayan sistemini inceledi. Söz 
konusu sistemin uygulamalar çalışmasa dahi 
kişisel veri toplamaya imkân verdiği belirlendi. 
Böylece kişilerin belirli bir zaman diliminde (her 
5 dakikada bir) ya da belirli bir mesafede (her 
200 metrede bir) lokasyon verilerinin toplandığı 
tespit edildi. Toplanan bu verilerin de kişilerin 
ilgi alanları çerçevesinde, ziyaret ettikleri yerler 
tarafından oluşturulan reklamlar telefonlarında 
görüntülenecek şekilde işlendiği belirlendi.

Ancak CNIL bu işlem için geçerli bir rızanın 
alınmadığını tespit etti. Her şeyden önce 
kullanıcılara uygulamanın indirilmesi esnasında 

lokasyon verilerinin toplanacağına ilişkin sistematik 
bir bilgilendirme yapılmadığı vurgulandı. Bu 
doğrultuda hedeflenmiş reklam faaliyetleri 
kapsamındaki işleme faaliyetlerinin amacı ve veri 
sorumlusunun kimliği hakkında bilgilendirmenin 
yapılmadığı belirlenmiştir. Ayrıca rıza için 
önceden bir bilgilendirme yapılması gerekirken, 
uygulamanın genel kullanım şartlarının verilerin 
işleme faaliyeti başladıktan sonra kişilere 
sunulduğu anlaşılmıştır.

Bununla birlikte uygulamanın konum verisini 
işlemeyi devre dışı bırakacak şekilde indirilemediği 
tespit edilmiştir. Nitekim bu durumda uygulamanın 
indirilmesi doğrudan konum verilerinin işlenmesi 
anlamına gelmektedir. 

Bunların yanı sıra şirketin toplanan verilere ilişkin 
olarak belirli bir saklama süresi olmadığı ve verilerin 
güvenliği ile gizliliğini sağlayamadığı tespit 
edilmiştir. 3 ay içerisinde tespit edilen eksikliklerin 
giderilmemesi halinde ceza uygulanmasına karar 
verilmiştir.

Almanya’nın Thüringen Eyaleti Yüksek İş 
Mahkemesi, bir çalışanın özel cep telefonu 
numarasının işlenmesinin çalışanın haklarına 
orantısız müdahale teşkil ettiğine karar verdi.

Karara konu olan olayda çalışan, hijyen ve 
enfeksiyona karşı koruma alanında çalışmaktadır. 
İş kapsamında mesai saatlerinde dışında birtakım 
risklerin ortaya çıkması da söz konusudur. Bu 
doğrultuda, 2016 yılının sonuna kadar çalışanlar 
arasında bir nöbet sistemi oluşturularak görev 
paylaşımı yapılmıştır. Böylece çalışanlar önceden 
kendileri için tanımlanan günlerde gelen çağrı 
üzerine çalışıyor ve bu görevleri dolayısıyla da 
ek ücret alıyorlardı. Söz konusu çağrı o gün için 
tanımlanan çalışanlara bir iş telefonu vasıtasıyla 7 
gün 24 saat yapılabiliyordu.

Ancak tasarruf tedbirleri kapsamında işveren 
tarafından sistemde değişiklik yapılarak, nöbet 
sistemi yalnızca hafta sonları ve resmî tatil günleri 
ile sınırlandırıldı. Böylece bu zamanların dışında 
hijyen ve enfeksiyona karşı koruma alanında 

faaliyet gösteren yedi çalışandan herhangi biriyle 
iletişim kurulabilmesi mümkün hale getirildi. Ancak 
çalışanlardan birisi bu sistem çerçevesinde cep 
telefonu numarasını vermek istemedi. Ancak bu 
sebeple kendisine işveren tarafından uyarı yapıldı.
 
Bunun üzerine doğan uyuşmazlıkta mahkeme 
tarafından yapılan değerlendirmede; iş süreçlerinin 
düzgün bir şekilde yürütülmesi ile çalışanların 
hakları arasında adil bir dengenin olması gerektiği 
vurgulanmıştır. Çalışanın numarasını vermeyi 
reddetmesinin sorumluluklarının ihmali olarak 
görülemeyeceği belirtilmiştir. Nitekim işveren 
tarafından getirilen yeni sistem doğrultusunda 
çalışanın herhangi bir zamanda tamamen 
belirsiz olarak işveren tarafından çağrılmak 
üzere cep telefonu numarasının kullanılmasını 
kişisel verilerin korunması hukuku bakımından 
orantısız ve keyfi bir tedbir olarak kabul edilmiştir. 
Dolayısıyla işverenlerin çalışanlar ile iş dışındaki 
vakitlerde ölçülülük prensibi doğrultusunda 
iletişim kurması ve kişisel verilerini işlemesi 
gerektiği vurgulanmıştır. 

Pazarlama Amaçlı Olarak Lokasyon 
Verilerini İşleyen Şirkete Uyarı

Mahkeme, Çalışanın Cep Numarasını 
Talep Eden İşvereni Haksız Buldu
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Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) 
ağır olmayan suçlar nedeniyle de 
ulusal makamların orantılı olduğu 
sürece elektronik iletişim servis 

sağlayıcılarından kişisel veriler talep etmesinin 
meşru olduğuna karar verdi.

İspanyol polisi, cep telefonu ve cüzdanın çalınması 
ile ilgili yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde 
hırsızlıktan itibaren 12 günlük süre içerisinde 
çalınan telefonu kullanan numaraların kimliğini 
tespit edecek veriye erişim talebinde bulunmuştu. 
Soruşturma hâkimi, ancak ağır nitelikteki suçlarda, 
suçla ilgili kişilerin kimliğinin tespit etmeye yönelik 
verilere ulaşılabileceğini belirterek söz konusu 
talebi reddetmişti. Soruşturma ile ilgili savcılık 
soruşturma hakiminin talebinin üzerine kararı 
temyiz etmişti.

İspanya Mahkemesi kişisel verilere erişime izin 
verilmesi açısından soruşturulan suçun ağır bir suç 
niteliğinde olup olmadığını değerlendirmek üzere 
iki alternatif kriterin İspanyol mevzuatında yer 
aldığını belirtmiştir:

1. Söz konusu eylemin bireysel ve kamusal 
hukuki menfaatlere özellikle zarar veren belirli 
suçlara ilişkin olması veya

2. Fiilin, alt sınırı üç yıllık hapis cezası olan 
suçlara ilişkin bir fiil olması.

Ayrıca İspanya mahkemesi, devletin suçu 
cezalandırmaya ilişkin çabalarının Avrupa Birliği 
Temel Haklar Şartı’nda belirtilen temel haklara 
orantısız müdahalelere sebep olmaması gerektiğini 
ifade etmiştir.

Bu nedenle İspanya mahkemesi, yetkili ulusal 
makamların elektronik haberleşme hizmetleri 
sağlayıcılarınca tutulan kişisel verilere erişimleri 
gibi temel haklara yapılan müdahalenin haklı 
gösterilebileceği suçların ciddi nitelikte olup 
olmadığının değerlendirilmesi ile ilgili olarak 
ABAD’a başvurmuştur.

Karara konu olan mevzuat (2002/58/EC numaralı 
Elektronik İletişim Sektöründe Kişisel Verilerin 
İşlenmesi ve Mahremiyetin Korunması Direktifi) 
gereğince üye devletlerin ulusal güvenliği, 
savunması, kamu güvenliği, soruşturmanın 
güvence altına alınması, suçların tespiti ve 
kovuşturulması veya elektronik haberleşme 
sisteminin yetkisiz kullanımının önlenmesi için 
demokratik bir toplum açısından bu şekilde bir 
kısıtlamanın gerekli, uygun ve orantılı bir tedbir 
oluşturması halinde vatandaşlarının haklarının 
kısıtlanabileceği belirtilmiştir.

ABAD, ulusal makamların elektronik iletişim 
servisleri tarafından tutulan kişisel verilere 

ulaşımının Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nda 
güvence altına alınan kişisel verilerin korunması 
ve özel hayatın gizliliği haklarına müdahale 
niteliğinde olduğunu fakat ilgili mevzuatın ulusal 
makamların söz konusu verilere ulaşımını ve 
elektronik iletişimin gizliliği ilkesini ihlal etmesini 
meşrulaştıran unsurları gösterdiğini belirtmiştir. 
Direktif’te belirtilen unsurların oldukça ayrıntılı 
düzenlendiği ve bu sebeple kişisel verilere erişim 
sebebinin ilgili unsurlara tam bir şekilde karşılık 
gelmesi gerektiği belirtilmiştir. Böylece ABAD 
suçun belirlenmesi, kovuşturulması, soruşturulması 
ile önlenmesi unsurunun Direktif’te sadece ağır 
suçlar ile sınırlandırılmadığını ve tüm suç unsuru 
olabilecek fiilleri kapsadığını belirlemiştir. ABAD 
ayrıca yaptığı değerlendirmede karara konu olan 
talebin ilgili kişilerin özel hayatlarına ilişkin kesin 
çıkarımlar yapmaya imkân vermeyecek olması 
sebebiyle temel haklara ciddi bir müdahale 
taşımadığını da belirtmiştir. 

Sonuç olarak ABAD, ölçülülük ilkesini de gözeterek 
vermiş olduğu karar ile Direktif’te belirtilen 
suçun önlenmesi, belirlenmesi, soruşturulması ve 
kovuşturulması unsuru kapsamının sadece ağır 
suçlar için olmadığı ve genel olarak tüm suçları 
kapsayabileceğine karar vermiştir.

ABAD: 
Ağır Olmayan 
Suçların Önlenmesi 
Amacıyla da Kişisel 
Veriler İşlenebilir 
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Akıllı Tv üreticisi Vizio hakkında tüketicilerine ilişkin 
kişisel bilgileri ad-tech şirketleri ve veri brokerları 
(data broker) ile paylaştığı iddiası ile yürütülen 
hukuki süreçte geçtiğimiz günlerde Vizio’nun 
uzlaşmak için 17 milyon dolar ödeme teklifinde 
bulunduğu duyuruldu. Vizio’nun ihlale konu olan 
temel davranışı müşterilerin video görüntüleme 
geçmişleri hakkındaki bilgileri üçüncü taraf 
şirketlere aktarmasıydı. Ancak söz konusu aktarım 
için açık rıza gerekliliğinin yerine getirilmemesi 
ilgili mevzuatın ihlaline yol açtı.

Amazon çalışanı, müşteri e-posta adreslerini, 
şirket politikalarını ihlal ederek, bir üçüncü 
kişi satıcı ile paylaştıktan sonra işten çıkartıldı. 
Amazon, çalışan tarafından müşteriye ait sadece 
e-posta adreslerinin alındığını, müşteriye ait başka 
bilgilerin alınmadığını belirtti.

Çalışanın müşteri bilgilerini paylaştığı şirketin, 
Amazon’un internet sitesinde satış yaptığı 
belirtilirken, söz konusu satıcının Amazon’dan 
engellendiği de ifade edildi. Ayrıca Amazon’un söz 
konusu ihlale maruz kalan müşterilerine konuya 
ilişkin bilgilendirme e-postası atmaya başladığı 
belirtildi.

Facebook, hackerların yaklaşık 50 milyon 
Facebook hesabına erişime olanak tanıyan şifreleri 
çaldıklarını açıkladı. Söz konusu veri hırsızlığının 
yüksek bir erişim düzeyine sahip olduğu ve 
şimdiye kadar yaşanan en büyük güvenlik ihlali 
olduğu belirtildi. İrlanda Veri Otoritesi’nin söz 
konusu güvenlik ihlalini araştırmak üzere başlattığı 
soruşturmada özellikle Facebook’un GDPR 
kapsamındaki yükümlülüklerini, işlediği kişisel 
verilerin güvenliğini ve korumasını sağlamak için 
gerekli teknik ve idari tedbirleri alıp almadığının 
inceleneceği ifade edildi. Bu kapsamda geçtiğimiz 
ay içerisinde yapılan açıklama çerçevesinde 
belirtmek gerekir ki Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
tarafından da Facebook hakkında yürütülen bir 
soruşturma mevcuttur.

Müşteri Verilerini Rızasız 
Olarak Aktaran Vizio’dan 
17 Milyon Dolarlık Uzlaşma 
Teklifi

Müşteri E-Postalarını 
Paylaşan Çalışan İşten 
Çıkartıldı

İrlanda Veri Koruma 
Komisyonu’ndan 
Facebook’a soruşturma
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Şirketler topluluğu içerisinde yer alan 
şirketlerin olağan süreçlerinden birisi 
de şirketler arası veri aktarımıdır. Ancak 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden 

sonra özellikle kişisel verilerin aktarılması 
bakımından bu hususun nasıl değerlendirileceği 
büyük önem arz etmektedir. Nitekim Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu tarafından 03.08.2018 tarihinde 
yayımlanan karar özetinde, iş başvurusunda 
bulunan bir adayın açık rızası olmadan kişisel 
verilerinin bir şirketler topluluğu altında yer 
alan veri sorumluları arasında aynı veri tabanını 
kullanmak suretiyle paylaşılmasını Kanun’a aykırı 
bulmuştur. Peki şirketler topluluğu içerisinde 
verilerin aktarılabilmesi için her durumda ilgili 
kişinin açık rızasına ihtiyaç var mıdır?

Ülkemizde bu konuya dair herhangi bir düzenleme 
ya da açılama yer almadığı için öncelikle Avrupa 
Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) 
bakmak uygun olacaktır. GDPR’ın Dibace’sinin 
48 numaralı paragrafında bu konuya ilişkin olarak 
şu hüküm yer almaktadır: “Bir merkezi yapıya 
bağlı bir teşebbüs topluluğu veya kurumların bir 
parçası olan veri sorumluları, müşterilerinin veya 
çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesi dahil 
olmak üzere şirket içi idari amaçlar için teşebbüs 
grubu içerisinde kişisel verilerin aktarılmasında 
meşru menfaate sahip olabilir. Kişisel verilerin 
üçüncü bir ülkedeki grup içi teşebbüse 
aktarılmasına ilişkin genel prensipler saklıdır.” Bu 
durumda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu kapsamında grup içi şirketler arasındaki 
veri aktarımının da meşru menfaat kapsamında 
değerlendirilme imkânı var mıdır? Şayet varsa bu 
durum hangi verilerle sınırlıdır? 

Veri sorumlusu 6698 sayılı Kanun’da “kişisel 
verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını 
belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve 
yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel 
kişi” olarak tanımlanmaktadır. Kişisel Verilerin 
Korunması Kurumu’nun yayımladığı “Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulaması” başlıklı 

rehbere göre de tüzel kişilerin kendi veri işleme 
faaliyetleri kapsamında veri sorumlusu olarak 
tanımlanabilecekleri belirtilmektedir. Bu durumda 
aynı şirketler topluluğu bünyesinde yer alan farklı 
şirketler arasındaki veri transferi ise Kanunun 8. 
ve 9. maddesi kapsamında veri aktarımı anlamına 
gelmektedir. 

Kişisel verilerin aktarılması, Kanunda iki kategori 
altında ele alınmıştır. Kanunun 8. maddesinde 
kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasına ilişkin 
hükümlere, 9. maddesinde ise kişisel verilerin 
yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümlere yer 
verilmiştir. Belirtilen maddeler kapsamında hem 
kişisel hem de özel nitelikli kişisel veriler yer 
almaktadır. Kanunda yer alan düzenlemelere 
istinaden, verilerin hukuka uygun bir şekilde 
aktarılabilmesi için belirtilen maddelerde yer 
alan şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Bu 
yazıda GDPR ve KVKK bakımından yurtiçi ve 
yurtdışı aktarımına ilişkin şartlara detaylı olarak 
değinmeden grup içi şirketler arası aktarımın 
meşru menfaat şartına dayalı olarak gerçekleştirilip 
gerçekleştirilemeyeceğine değinilecektir. 

İlk olarak Kanun’da yer alan “Kişisel verilerin 
aktarılması” başlıklı 8. maddeye göre, kural 
olarak, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel 
veriler aktarılamaz. Ancak açık rıza haricindeki 
diğer hukuki işleme şartlarından birisinin mevcut 
olması halinde kişisel verilerin rıza olmaksızın 
yurtiçinde aktarılması söz konusu olmaktadır. 
Ancak burada gündeme gelebilecek en önemli 
hususlardan biri de GDPR‘daki düzenlemeye 
paralel bazı kişisel verilerin veri sorumlusunun 
meşru menfaati kapsamında grup içi şirketler 
arasında aktarılıp aktarılamayacağıdır. Özellikle 
grup şirket bünyesinde tek bir ortak birimin (ör. 
insan kaynakları) bulunduğu durumlarda bu konu 
daha fazla önem kazanmaktadır. Mevzuatımızda 
veya Kurum tarafından yayımlanan rehberlerde 
ise bu konuya ilişkin olarak açık bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Bu durumda bu konudaki 
GDPR düzenlemelerini detaylı olarak incelemek 
yol gösterici olabilecektir. 

Grup İçi Şirketler 
Arasındaki Veri 
Aktarımının Meşru 
Menfaat Kapsamında 
Değerlendirilmesi



K
iş

is
el

 V
er

i H
uk

uk
u 

B
ül

te
ni

9

 K
as

ım
 2

0
18

Yukarıda ifade edilen GDPR Dibace’sinin 48 
numaralı paragrafı; müşterilerin veya çalışanların 
kişisel verilerinin grup içi şirketler içerisinde 
idari amaçlar için aktarımında meşru menfaatin 
söz konusu olabileceğini ifade etmektedir. 
Ancak meşru menfaat kapsamında yapılacak bir 
aktarım için ayrıntılı bir değerlendirme yapılması 
gerekmektedir. Madde 29 Veri Koruma Çalışma 
Grubu’nun 06/2014 sayılı meşru menfaate ilişkin 
görüşünde de detaylı olarak açıklandığı üzere, veri 
işlemenin hukuka uygunluğunu meşru menfaat ile 
temellendirebilmek veri sorumlusunun veya verinin 
açıklandığı üçüncü kişinin meşru menfaati ile ilgili 
kişinin temel hakları veya menfaatinin ölçüldüğü 
bir denge testi ile mümkün olmaktadır. Yapılan bu 
denge testinin sonucu ile verinin meşru menfaat 
amacıyla işlenip işlenemeyeceği belirlenmektedir.

Bu kapsamda veri aktarımının “meşru menfaat testi” 
denilen üç aşamalı (amaç, gereklilik, orantılılık) 
denge testine tabi tutulması gerekmektedir. Bu 
doğrultuda veri aktarımı yapıldığında; i) yapılan 
veri aktarımının meşru bir amaç için yapılması, 
ii) aktarımın bu amaç için gerekli olması ve iii) 
veri sorumlusunun menfaati ile ilgili kişinin hak 
ve menfaatlerinin korunması arasında orantılı bir 
denge olup olmadığı değerlendirilmelidir. GDPR’ın 
6. maddesi uyarınca da özellikle ilgili kişinin çocuk 
olduğu durumlarda bu konuda çok daha sıkı bir 
değerlendirmenin yapılması gerekmektedir.  

Dolayısıyla önemle belirtmek gerekir ki, “meşru 
menfaat” kavramı diğer hukuka uygunluk 
nedenlerine uymayan durumlarda, veri 
işlemeyi meşrulaştırmak için “açık kapı” olarak 
görülmemelidir. Bu sebeple meşru menfaat 
testi kapsamında değerlendirme yapılması ve 
bu kavramın çok geniş olarak yorumlanmaması 
gerekmektedir. 

Birleşik Krallık Veri Koruma Otoritesi’nin (ICO) 
tarafından verilen bir örnek ile grup şirketleri 
arasındaki veri aktarımını somutlaştırmak yerinde 
olacaktır. Örneğin, A şirketi, B şirketine bağlı bir 
şirkettir ve B şirketine ait bir insan kaynakları 
departmanı olmadığı için B şirketi, A şirketine iş 
izni, hastalık, performans ile ilgili çalışan verilerini 
aktarmaktadır.  Bu örnekte B şirketinin elindeki 
çalışan verilerini A şirketine aktarırken hukuka 
uygun bir meşru menfaat kapsamında olduğunu 
ileri sürmeden önce bu aktarım faaliyetinin gerekli 
olduğunu ve ilgili kişinin menfaatleriyle ölçülü bir 
denge oluşturduğunu gözetmesi gerekir. 
Bu doğrultuda somut bir örnek olarak Kurul 
tarafından yayımlanan 03.08.2018 tarihli karar 
özetine değinmek gerekir. Bu kararda Kurul iş 
başvurusunda bulunan bir adayın kişisel verilerinin 
bir şirketler topluluğu altında yer alan veri 
sorumluları arasında aynı veri tabanını kullanmak 
suretiyle paylaşılmasında açık rızanın varlığını 
aramıştır. Diğer aktarım şartlarına değinmeden 

açık rızanın mevcut olmaması sebebiyle idari 
para cezası vermiştir. Aktarılan veriler arasında 
özel nitelikli verilerin bulunup bulunmadığına 
değinilmemiştir. Her ne kadar ihlale ilişkin detaylar 
kararda yer almasa da Kurul’un bir çalışan adayının 
verilerinin aynı veri tabanını kullanan grup şirketleri 
arasında aktarımını meşru menfaat kapsamında 
değerlendirmediği söylenebilecektir.

Sonuç olarak GDPR kapsamında grup içi 
şirketlerde veri aktarımının kimi hallerde meşru 
menfaat kapsamında değerlendirilmesi mümkün 
olsa da bu konuya ilişkin herhangi bir Kurul kararı 
ya da uygulaması mevcut değildir. Üstelik Kurul 
tarafından yayımlanan karar özetinde çalışan 
adayı verisinin aktarımı için açık rızanın gerekliliği 
vurgulanmıştır. Bu nedenle idari amaçlarla 
müşteri ve çalışan verilerini diğer grup şirketlerine 
aktaracak şirketlerin, meşru menfaat şartına 
dayanarak veri işleyebilmek için üç aşamalı testi 
sıkı bir şekilde uygulamaları gerekmektedir. 
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