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Spor salonu hizmeti sunan şirketin (veri sorumlusu), üyelerinin giriş-çıkış kontrolünde
el okutma sistemine geçilmesi gibi biyometrik verileri içeren bazı özel nitelikli kişisel
verileri işlemesi ve bu bilgilerin güvenli şekilde muhafaza edildiğinden şüphe
duyulması üzerine ilgili kişilerce Kuruma intikal ettirilen şikâyetin incelenmesi
neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27/02/2020 tarih ve 2020/167 sayılı
Kararı ile;
6698 sayılı Kanunun “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları” başlıklı 6 ncı
maddesinde kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi
veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel
hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve
genetik verilerinin özel nitelikli kişisel veri olarak belirlendiği, özel nitelikli kişisel
veriler arasında yer alan biyometrik veri tanımına ise Kanunda yer verilmemekle
birlikte, 25.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğünde
(GDPR) biyometrik verinin; “yüz görüntüleri veya daktiloskopik veriler gibi bir gerçek
kişinin özgün bir şekilde teşhis edilmesini sağlayan veya teyit eden fiziksel, fizyolojik
veya davranışsal özelliklerine ilişkin olarak spesifik teknik işlemeden kaynaklanan
kişisel veriler” olarak tanımlandığı,
GDPR’ın Recital bölümünün 51 inci maddesinde de biyometrik verilerle ilgili
açıklamalara yer verildiği ve fotoğrafların işlenmesinin doğrudan biyometrik veri
olarak nitelendirilemeyeceği, yalnızca gerçek bir kişinin benzersiz bir şekilde
tanımlanmasına veya doğrulanmasına izin veren belirli bir teknik yöntemle
işlendiğinde, bu verilerin biyometrik verilerin tanımı kapsamında kabul edileceği
açıklamalarına yer verildiği, dolayısıyla bir verinin biyometrik veri kapsamında
değerlendirilebilmesi için o verinin sadece o kişiyi tanımlayabilme ya da
doğrulayabilme özelliğine sahip olmasının kriter alındığının değerlendirildiği,
Danıştay 15. Dairesinin 2014/4562 Esas sayılı kararında ise biyometrik yöntemlerin,
ölçülebilir fizyolojik ve bireysel özellikleri aracılığıyla gerçekleştirilen ve otomatik
şekilde doğrulanabilen kimlik denetleme tekniklerini ifade ettiği belirtilerek, bu
yöntemler arasında parmak izi tanıma, avuç içi tarama, el geometrisi tanıma, iris
tanıma, yüz tanıma, retina tanıma, DNA tanıma gibi yöntemlerin bulunduğunun ifade
edildiği hususlarından hareketle bir spor tesisine giriş esnasında el ve parmak izinin
taranması suretiyle kişilerin kimlik doğrulamasının yapılması hususunda adı geçen
veri sorumlusunun özel nitelikli kişisel veri niteliğindeki biyometrik veri işleme
faaliyetinde bulunduğunun değerlendirildiği,
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Kanunun “Genel İlkeler” başlıklı 4 üncü maddesinde de, kişisel verilerin ancak bu
Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işleneceği
hükme bağlandıktan sonra, kişisel verilerin ancak hukuka ve dürüstlük kurallarına
uygun şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar kapsamında, doğru ve gerektiğinde
güncel olma şartıyla, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili
mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme ilkelerine uygun işlenebileceğinin düzenlendiği,
Bu ilkelerden, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesinin, işlenen
verilerin belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olması, amacın
gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin
işlenmesinden kaçınılmasını gerektirdiği, sonradan ortaya çıkması muhtemel
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak veri işlenmesi yoluna gidilmemesi gerektiği,
Ölçülülük ilkesinin ise, veri işleme faaliyeti ile gerçekleştirilmesi istenen amaç
arasında makul bir dengenin kurulması, diğer bir ifadeyle veri işlemenin amacı
gerçekleştirecek ölçüde olması anlamına geldiği, bu kapsamda, kişisel veri işleme
faaliyetinin gerçekleşmesi için gerekli olmayan kişisel verilerin toplanmaması ve/veya
işlenmemesi gerektiği, veri sorumlusunun amacı çerçevesinde ölçülülük ilkesine
uygun olarak ilgili kişiden minimum düzeyde bilgi talep etmesi, bunun dışındaki amaç
için gerekli olmayan veri işlemeden kaçınması gerektiği, kişisel verilerin işlenmesinin
ilgili kişinin iznine bağlı olarak gerçekleştirilse ve belirli bir amaca bağlı olsa bile açık
rızanın, aşırı miktarda veri toplanmasını meşrulaştırmayacağı, buna göre kişisel
verilerin yalnızca belirli amaçlar için ve gerektiği kadar toplanması, amacın
gerektirdiği yerlerde kullanılması ve amaç için gerekli olandan uzun süre tutulmaması
gerektiği,
dikkate alındığında spor salonuna giriş için veri sorumlusu tarafından uygulanan “el
ve parmak izi taraması” sisteminin, üyelerin açık rızası olsa bile hizmetten
faydalanmak için üyelere sunulmasının, kişisel verilerin işlenmesinde ölçülülük ilkesi
ışığında ilgili kişilerden minimum düzeyde veri talep etme ilkesi ile uyumlu olmadığı
değerlendirilmiş olup, bu itibarla;
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Spor kulübüne giriş ve çıkışların kontrolü amacıyla getirilen avuç içi izinin taranması
suretiyle kişilerin kimlik doğrulamasının yapılmasının, biyometrik veri kapsamında
değerlendirilmeyeceği ve bu sistemin yanı sıra dileyen üyelerin kart göstermek
suretiyle tesisten faydalandıkları iddia edilse de avuç içi tarama sisteminin
biyometrik veri tanımını karşıladığı, bu sistemin yanı sıra seçimlik hak sunulsa bile
biyometrik veri içeren bir sistemin tesis giriş ve çıkışlarında kullanılmasının Kanunun
“Genel İlkeler” başlıklı 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasının (ç) bendindeki
ölçülülük ilkesine aykırı olduğu kanaatine varılması nedeniyle Şirketin söz konusu
uygulamasının Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendine aykırılık
teşkil ettiği sonucuna varıldığından, Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı
fıkrasının (b) bendi kapsamında veri sorumlusu hakkında 225.000 TL idari para
cezası uygulanmasına,
Veri sorumlusu tarafından bugüne kadar işlenen ve muhafaza edilen el, parmak ve
avuç izi ile ilgili verilerin Kanunun 7 nci maddesi ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok
Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun
olarak ivedilikle yok edilmesi, eğer ilgili özel nitelikli verilerin üçüncü kişilere
aktarılması söz konusu ise, yok etmeye yönelik işlemlerin bu verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere ivedilikle bildirilmesinin sağlanması ve biyometrik veri ile giriş çıkış
işlemleri yapılmasının ve biyometrik veri işlemenin durdurulması hususunda veri
sorumlusunun talimatlandırılmasına,
İlgili kişinin veri sorumlusuna bünyesinde bulunan kişisel verilerinin silinmesi talebine
istinaden, talebin yerine getirildiğine ve söz konusu kişisel verilerin silindiğine ilişkin
ilgili kişinin bilgilendirilmesi ve söz konusu silme işlemine ilişkin tevsik edici bilgi ve
belgelerin Kurumumuza iletilmesi hususunda Şirketin talimatlandırılmasına,
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ hükümlerinin de hatırlatılması suretiyle veri sorumlusunun
Aydınlatma Metninin usulüne uygun olarak güncellenmesi hususunda
talimatlandırılmasına karar verilmiştir.
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