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6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel 
verilerin kullanılmasının da bir veri 
işleme faaliyeti olduğu, bu anlamda 
Şirket tarafından ilgili kişinin telefon 
numarasına aynı içerikteki mesajların 
farklı tarihlerde birden fazla 
gönderilmesinin veri sorumlusunun 
sahip olduğu hakkı kötüye kullanımı 
olarak değerlendirilmesi ve bu 
durumun Kanunun 4 üncü maddesinin 
(2) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer 
alan kişisel verilerin işlenmesinin 
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun 
olma ilkesine aykırılık teşkil etmesi, 
hususları göz önünde bulundurularak, 
Kanunun 12. maddesinde yer alan 
kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 
işlenmesini önlemeye yönelik gerekli 
teknik ve idari tedbirleri almayan veri 
sorumlusu hakkında 20.000 TL idari 
para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir.  

Karar No: 2019/159  
Karar Tarihi: 31.05.2019 
Konu: Bir varlık yönetim şirketinin 
ilgili kişiye aynı konu ile ilgili birden 
çok mesaj göndermesine ilişkin 
Kurul kararı. 
 

Kişisel Verilerin Kullanılmasıda 
Bir Veri İşleme Faaliyetidir 

İlgili kişinin, şahsına ait telefon 
numaralarına gönderilen ve kendisine 
ait olmayan içerik barındıran kısa mesaj 
(SMS) nedeniyle veri sorumlusuna 
başvurduğu; veri sorumlusu tarafından 
verilen cevapta, bu gönderimin 
personel hatasından kaynaklandığı ve 
başka bir aboneye ait giriş yapılırken 1 
rakam hatası sonucunda ilgili kişiye 
SMS gönderildiği tespit edilerek 
yanlışlığın derhal düzeltildiğinin 
belirtildiği; ancak, kendisine gönderilen 
SMS’te kişisel verileri yer alan kişinin 
yeğeni olduğunu ve yeğeninin telefon 
numarası ile kendisine ait telefon 
numarasının 1 rakam değişikliği / 
yanlışlığı ile karıştırılmasının mümkün 
olmadığını belirterek veri sorumlusu 
hakkında gereğinin yapılmasını talep 
ettiği başvurusunun incelenmesi 
neticesinde, kısa mesajı gönderen 
avukat hakkında 50.000 TL ceza 
verilmiştir.  

Veri sorumlusu avukatın tek bir 
harekete bağlı aşağıdaki iki farklı veri 
işleme faaliyeti sonucunda Kanunun 
12.maddesinde öngörülen “Kişisel 
verilerin hukuka aykırı işlenmesini önle- 

Karar No: 2019/166  
Karar Tarihi: 31.05.2019 
Konu: İlgili kişiye ait telefon 
numarasına kendisine ait olmayan 
içeriğin gönderilmesi ile ilgili Kurul 
kararı. 
 

Veri Sorumlusu Avukat 
Hakkında 50.000 TL Ceza 

mek” yükümlülüğünü yerine 
getirmediği anlaşılmıştır:  

1. Borçlu şahsa ait ad, soyad ve 
hizmet numarasının şikayetçiye ait 
hatta gönderilmesi, 

2. Şikayetçiye ait telefon 
numarasının, Kanunda düzenlenen 
işleme şartlarından herhangi birine 
dayanmadan işlenmesi. 
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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu; Ayın Karar Özetleri 
 

Mimar Sinan Üniversitesinde sınava 
girmiş kişilerin sınav sonuçlarının 
Yükseköğretim Kurulunun sınav 
sonuçlarına ilişkin düzenlemeleri 
çerçevesinde alenen duyurulduğu ve 
sonuçların internette aramaya açık 
biçimde yayınlandığı, arama 
motorlarında sorgulama yapıldığında 
bu sonuçlara kolayca ulaşılabildiği, 
sonuçların üçüncü kişilerin erişimine 
açık olduğu, ancak bu uygulamanın 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanununa (Kanun) aykırılık teşkil ettiği 
belirtilerek, söz konusu uygulamanın 
düzeltilmesi, 

Karar No: 2019/188  
Karar Tarihi: 01.07.2019 
Konu: Öğrencilerin kişisel verisi 
niteliğindeki sınav sonuçlarının 
internet ortamında yayımlaması 
sonucunda Mimar Sinan 
Üniversitesi ve sorumlular 
hakkında verilen Kurul kararı 

Üniversite ve Sorumlular 
Hakkında Karar 
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üniversitedeki sınav sonuçlarının 
kullanıcı adı-şifre ile giriş yapılan 
güvenli bir sistem ile açıklanması 
talebine ilişkin Kuruma intikal eden bir 
başvuru ile ilgili olarak iki karar 
verilmiştir:  

1. Mimar Sinan Üniversitesi’ne 
Kurum tarafından iletilen bilgi 
belge talebi yazısının Kanunda 
belirtilen yasal süre içinde 
yanıtlanmaması suretiyle ilgili 
Kurul Kararının gereğinin yerine 
getirilmemesinin Kanunun 15 inci 
maddesinin (3) numaralı fıkrasına 
aykırılık oluşturduğu dikkate 
alınarak, kamu kuruluşu olarak 
değerlendirilen Mimar Sinan 
Üniversitesinde görev yapan 
sorumlular hakkında Kanunun 18 
inci maddesinin (3) numaralı fıkrası 
çerçevesinde disiplin hükümlerine 
göre işlem yapılması, 

2. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi sınav sonuç 
duyuru sisteminin tekrar 
tasarlanarak kimlik doğrulama 
yönteminin benimsendiği; sadece 
sınava giren bireyin kendi T.C. 
Kimlik numarası ve doğrulama 
kodu ile yalnızca kendi sonuç 
verilerine ulaştığı bir duyuru 
sisteminin kullanılması yönünde 
Üniversite’ye talimatta 
bulunulması. 

 

tutulması söz konusu olacağından, 
böyle bir durumda kişisel verilerin 
yurt dışına aktarılmış olacağına ve 
veri sorumlularının söz konusu 
uygulamayı 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanununun 
(Kanun) “Kişisel verilerin yurt 
dışına aktarılması” başlıklı 9 uncu 
maddesi hükümlerine uygun 
olarak gerçekleştirmesine; 

1. “Server”ları yurt dışında bulunan 
veri sorumlularından/veri 
işleyenlerden temin edilen 
saklama hizmetlerinin de Kanunun 
9 uncu maddesi hükümlerine 
uygun olarak gerçekleştirilmesine 
karar verilmiştir. 

üyeler tarafından verilen açık rızaların 
özgür iradeye dayalı olduğunu 
söylemenin mümkün bulunmadığı, bu 
kapsamda veri sorumlusu tarafından 
hizmetin sunulmasının açık rıza şartına 
bağlanması sebebiyle veri sorumluları 
hakkında; 

1. Spor kulübünde giriş çıkış 
kontrolünün yapılabilmesi ve kulüp 
hizmetlerinden faydalanmak 
isteyen kişilere ilişkin giriş 
kontrolünün alternatif yollar ile 
sağlanması mümkün iken kişilerin 
biyometrik veri niteliğindeki avuç 
içi izi verisinin alınmasının 6098 
sayılı KVKK’nın çeşitli maddelerine 
aykırı olması sebebiyle idari para 
cezası uygulanmasına, 

2. Spor Kulübünde giriş çıkış 
kontrolünün ve kulüp içerisindeki 
güvenliğin temini noktasında kulüp 
hizmetlerinden faydalanmak 
isteyen kişilere ilişkin giriş 
kontrollerinin biyometrik verileri 
işlemenin haricinde alternatif 
yollar ile sağlanması, biyometrik 
veri ile giriş çıkış işlemleri 
yapılmasının ve biyometrik veri 
işlemenin ivedilikle durdurulması 
hususunda veri sorumlularına 
talimatta bulunulmasına; 

3. Veri sorumluları 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 hususunda veri 
sorumlularına talimatta 
bulunulmasına karar verilmiştir.  

 

 
Veri sorumlusunun ücretsiz bir 
kurumsal e-posta hizmeti sunan açık 
kaynak kodlu Zimbra aracılığıyla …xxx… 
uzantılı kurumsal e-posta adreslerinin, 
Google (gmail) üzerinden yine aynı 
uzantıya sahip olarak kullanılıp 
kullanılamayacağı hususunda Kurul 
görüşlerini talep eden yazının 
incelenmesi neticesinde Kurul 
tarafından, 

2. Google firmasına ait G-mail e-
posta hizmeti altyapısının 
kullanılması durumunda 
gönderilen ve alınan e-postaların 
dünyanın çeşitli yerlerinde 
bulunan veri merkezlerinde  

Emsal Karar: Sunucuları Yurt 
Dışında Bulunan Hizmet 
Sağlayıcılardan Hizmet 
Alınması Yurt Dışına Aktarım 
Niteliğindedir  
 
Karar No: 2019/157  
Karar Tarihi: 31.05.2019 
Konu: Kurumsal e-posta 
hizmetinin, Google (gmail) 
üzerinden yine aynı uzantıya sahip 
olarak kullanılıp kullanılamayacağı 
ilişkin başvuru hakkında verilen 
Kurul kararı.  
 

Kararda GDPR’a ilişkin kararlara, çeşitli 
Danıştay kararlarına, doktrinde yer alan 
görüşlere yer verilerek; bu görüşler 
ışığında spor salonuna giriş için veri 
sorumluları tarafından uygulanan “el ve 
parmak izi taraması” sisteminin, 
hizmetten faydalanmak için zorunlu ve 
tek yol olarak üyelere sunulmasının, 
kişisel verilerin işlenmesinde ölçülülük 
ilkesi ışığında ilgili kişilerden minimum 
düzeyde veri talep etme ilkesi ile 
uyumlu olmadığına karar verilmiştir.  

Öte yandan, herhangi bir ürün ve/veya 
hizmetin sunumunun, açık rıza verme 
ön şartına bağlanmaması gerektiği ve 
eğer yapılan seçimin sonuçları, kişisel 
veri sahibinin seçim özgürlüğünü etki 
altında bırakıyorsa, bu durumda rızanın 
özgürce verildiğini söylemenin 
mümkün bulunmadığı dikkate 
alındığında; bahse konu somut olayda, 
üyelere sunulan online üyelik 
sözleşmesinde, özel nitelikli kişisel veri 
olan avuç içi izinin alınmasına onay 
verilmesinin sözleşmenin kurulması için 
zorunlu bir şart olarak sunulduğu ve 
kurala uyulmaması halinde firmaya 
fesih hakkı tanınmış olduğu hususları 
birlikte değerlendirildiğinde üyelerin 
kulüplere girişlerde avuç içi izi 
bilgilerinin alınmasına rıza 
göstermemeleri halinde söz konusu 
hizmetten yararlanamayacakları 
dikkate alındığında 

Karar No: 2019/81 ve 2019/165  
Karar Tarihi: 25.03.2019 ve 
31.05.2019 
Konu: Spor salonu hizmeti sunan 
veri sorumlularının, üyelerinin 
giriş-çıkış kontrolünü biyometrik 
veri işleyerek yapması ile ilgili Kurul 
kararları 
 

Özel Nitelikli Kişisel Veri 
Niteliğinde Olan Biyometrik 
Verilerin İşlenmesi İle İlgili İki 
Karar 
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 Veri sorumlusu tarafından ilgili 
kişiye ait telefon numarasına 
reklam amaçlı bir kısa mesajın 
(SMS) gönderilmesi üzerine ilgili 
kişinin kişisel verilerinin nasıl ve 
nereden temin edildiğini 
bilmemesi ve buna ilişkin olarak da 
kişisel verilerinin açık rızası 
olmaksızın kullanılması dolayısıyla 
veri sorumlusundan bilgi talebinde 
bulunduğu ancak yasal süre 
içerisinde tarafına herhangi bir 
cevap verilmediği, 

 Kanun kapsamında veri 
sorumlusuna yaptığı başvuruya 
yasal süresi içerisinde cevap 
verilmemesi neticesinde de Kurula 
şikâyette bulunduğu ve;  

Karar No: 2019/162  
Karar Tarihi: 31.05.2019 
Konu: Bir anonim şirketin (veri 
sorumlusu) ilgili kişinin açık rızası 
dışı elektronik ticari ileti 
göndermesine ilişkin şikâyet 
hakkında verilen Kurul kararı 
 

İlgili Kişinin Açık Rızası 
Olmaksızın Kişiye Elektronik 
Ticari İleti Gönderen Anonim 
Şirkete 50.000 TL Ceza  
 

 
 

ZAMANINIZ 
DARALIYOR ! 

 
VERBİS KAYDINIZI 
TAMAMLADINIZ 

MI? 

(1) Veri sorumlusu nezdinde kendisine 
reklam/bildirim içerikli SMS gönderimi 
konusunda herhangi bir açık rızasının 
olup olmadığı,  

(2) kişisel verilerinin işlenip işlenmediği, 
işlenmişse ne amaçla işlendiği,  

(3) kişisel verilerinin yurt içinde kimlere 
aktarıldığı,  

(4) kişisel verilerinin yurt dışına aktarılıp 
aktarılmadığı, aktarılmış ise kimlere 
aktarıldığı,  

(5) gelen SMS’lerden Şirketin haberdar 
olup olmadığı hususlarında bilgi almak 
istediği başvuru neticesinde Kurul;  

Şikâyetçinin kişisel verisi olan cep 
telefonu numarası bilgisinin Şirket 
tarafından kendisine reklam içerikli 
mesaj gönderilmesi suretiyle 
kullanılmasının, kişisel verilerin 
korunması mevzuatı açısından bir veri 
işleme faaliyeti olduğundan ve şikayet 
konusu mesaj gönderiminin herhangi 
bir işleme şartına dayanmadığı 
değerlendirildiğinden, kişisel verilerin 
hukuka aykırı olarak işlenmesini 
önlemek amacıyla uygun güvenlik 
düzeyini temin etmeye yönelik gerekli 
her türlü teknik ve idari tedbirleri 
almadığı için Veri Sorumlusu şirket 
hakkında 50.000 TL ceza verilmesine 
karar verdi. 
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 KURUL, KARARLARINI VERİRKEN İLGİLİ KİŞİNİN TALEBİYLE BAĞLI MIDIR? 
Hukuk muhakemelerinin temel ilkelerinden biri 6100 sayılı HMK. Md. 26’da düzenlenen taleple 
bağlılık ilkesidir. Bazı istisnai haller dışında Mahkeme, talepten fazlasına veya talepten başka bir 
şeye karar veremez.  Ancak KVK Kurulu’nun verdiği kararlardan görülmektedir ki, 6098 sayılı KVKK 
kendine has uygulamalar barındıran bir kanundur.  

Kurul’un 2019/159 sayılı kararında da görüldüğü üzere, bir varlık şirketi olan veri sorumlusu, ilgili 
kişi tarafından açık rıza alınmaksızın veri işleme faaliyetinde bulunması ve veri sorumlusuna yaptığı 
başvurunun veri sorumlusu tarafından neticelendirilmemiş olmasına ilişkin şikayette bulunmasına 
rağmen Kurul, bu iki husus için veri sorumlusu  hakkında yapılacak bir işlem olmadığına karar 
vermiş; bunun yanı sıra ilgili kişinin şikayet konusu olmamasına rağmen veri sorumlusunun karara 
konu kişisel veriyi birden fazla kez kullanmasını hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirmiş 
ve veri sorumlusuna 20.000 TL para cezası vermiştir.  

Kurulun bir çok kararında olduğu gibi bu kararda da görüldüğü üzere, ilgili kişi tarafından şikayet 
konusu edilmemiş bir konu da Kurul tarafından değerlendirilmiş ve cezalandırma yönünde karar 
verilmiştir.   

   
  BİYOMETRİK VERİ NEDİR? 

Biyometrik veri GDPR’da, “Yüz görüntüleri veya daktiloskopik veriler gibi bir gerçek kişinin özgün 
bir şekilde teşhis edilmesini sağlayan veya gerçek kişiyi teyit eden fiziksel, fizyolojik veya 
davranışsal özelliklerine ilişkin olarak spesifik teknik işlemeden kaynaklanan kişisel veriler” olarak 
tanımlanmıştır. 

GDPR’ın Recital bölümünün 51 inci maddesinde ise biyometrik verilerle ilgili açıklamalara yer 
verilmiş 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, dolayısıyla bir verinin biyometrik veri kapsamında değerlendirilebilmesi için o verinin 
sadece o kişiyi tanımlayabilme ya da doğrulayabilme özelliğine sahip olmasının kriter alındığı 
değerlendirilmiştir. 

Danıştay ise konuya ilişkin olarak 15. Dairenin 2014/4562 Esas sayılı kararında, 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 bulunduğunu ifade etmiştir. 

 

BİLGİLENDİRME REHBERİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 
İlgi Çeken Konu Başlıkları  

“Yüz görüntüleri veya 
daktiloskopik veriler gibi 
bir gerçek kişinin özgün 
bir şekilde teşhis 
edilmesini sağlayan veya 
gerçek kişiyi teyit eden 
fiziksel, fizyolojik veya 
davranışsal özelliklerine 
ilişkin olarak spesifik 
teknik işlemeden 
kaynaklanan kişisel 
verilerdir. 
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GDPR Md. 3/3’te belirtildiği üzere bu hüküm, Avrupa Birliği (AB) 
içinde kurulu olmayan ancak uluslararası kamu hukukuna tabi olup 
onu iç hukuklarında uygulayan ülkeler için geçerlidir. 

Bu tabi olma, maddi kapsam ve bölgesel kapsam ile ilgilidir. Bölgesel 
kapsamın düzenlendiği Md. 3 konuyla ilgili sorumluluğu 
düzenlemektedir. İlgili maddenin 1. Fıkrasına göre; veri işleme 
faaliyeti birlik içerisinde olsun veya olmasın; birlik içerisindeki veri 
sorumlusu veya işleyenin faaliyetleri hakkında gerçekleşiyorsa 
faaliyeti gerçekleştiren kişi GDPR’a tabidir. 

2. fıkraya göre ise, AB vatandaşı olsun ya da olmasın AB ülkelerinde 
yerleşik bir kişinin verisini işlemesi halinde, AB ülkeleri dışında veri  

ARTİCLE - 3 
Territorial scope  

1.   This Regulation applies to the processing of personal data in the 
context of the activities of an establishment of a controller or a 
processor in the Union, regardless of whether the processing takes 
place in the Union or not.  

2.   This Regulation applies to the processing of personal data of 
data subjects who are in the Union by a controller or processor not 
established in the Union, where the processing activities are related 
to:  

(a) the offering of goods or services, irrespective of whether a 
payment of the data subject is required, to such data subjects 
in the Union; or  

(b) the monitoring of their behaviour as far as their behaviour 
takes place within the Union.  

3.   This Regulation applies to the processing of personal data by a 
controller not established in the Union, but in a place where 
Member State law applies by virtue of public international law 

MADDE - 3 
Bölgesel kapsam 

1. Bu Tüzük, işleme faaliyeti Birlik içerisinde gerçekleşip 
gerçekleşmediğine bakılmaksızın, Birlik içerisindeki bir kontrolör 
veya işleyicinin işletmesinin faaliyetleri bağlamında kişisel verilerin 
işlenmesine uygulanır.  

2. Bu Tüzük, işleme faaliyetlerinin aşağıdaki hususlarla alakalı 
olması durumunda, Birlik içerisinde bulunan veri sahiplerinin kişisel 
verilerinin Birlik içerisinde kurulu olmayan bir kontrolör veya işleyici 
tarafından işlenmesine uygulanır:  

(a) Veri sahibine bir ödeme yapılmasına gerek olup olmadığına 
bakılmaksızın, Birlik içerisindeki söz konusu veri sahiplerine 
mal ya da hizmetlerin sunulması veya  

(b)Davranışları birlik içerisinde gerçekleştiği ölçüde, 
davranışlarının izlenmesi.  

3. Bu Tüzük, Birlik içerisinde değil, ancak bir üye devletin hukukunun 
uluslararası kamu hukuku vasıtasıyla uygulandığı bir yerde kurulu 
bulunan bir kontrolör tarafından kişisel verilerin işlenmesine 
uygulanır. 

 
 

MEVZUAT ANALİZİ 

GENEL VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ (GDPR) 
ANALİZ:  MADDE-3  BÖLGESEL KAPSAM 

Bu metin, AB bakanlığı çevirisinden alıntıdır. 
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işleme faaliyetinde bulunan gerçek/tüzel kişi veri sorumlusu ve/veya veri işleyen GDPR’a tabidir. 

Aynı fıkrada veri işleme faaliyeti kapsamı şu şekilde belirtilmiştir: 

•AB sınırları içinde yaşayan veya AB vatandaşı olan kişilere hizmet ya da ürün sunulması, 

•AB dillerinden birinde hizmet verilmesi, 

•AB sınırları içinde yaşayan veya AB vatandaşı olan kişilerin davranışlarının izlenmesi (Profilleme)   

Buna göre, AB ülkelerinden birinde yerleşik olmamasına rağmen yukarıdaki yöntemlerle veri işleyen veya veri sorumlusu olan gerçek ve tüzel 
kişiler bölgesel kapsam içinde olduğundan GDPR kapsamındadır.   

Bu durumda AB ülkeleri dışında bir kişinin GDPR’a nasıl tabi olacağı veya ne şekilde GDPR kapsamında cezalandırılacağı akla gelebilir.  AB, 
GDPR kapsamında Md. 3’e tabi olan ülkelerin yerel kurumları eliyle bu yetkisini kullanır.   

GDPR’ın 5. Bölümü, AB’ye üye olmayan ülkeler veya kuruluşlar tarafından, verilerin ele alınması ile ilgilidir. Para cezalarına ilişkin “Kişisel 
verilerin korunması için uluslararası iş birliği” başlıklı GDPR Md. 50 hükmünde “Üçüncü ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ilgili olarak, 
Komisyon ve denetim otoriteleri uygun adımları atar.” denmektedir. Uygun adımlar ifadesi ile anlatılmak istenen; ilgili mevzuatın etkili şekilde 
uygulanmasını kolaylaştırmak için uluslararası işbirliği mekanizmaları geliştirmek; kişisel verilerin ve diğer temel hak ve özgürlüklerin 
korunmasına yönelik mevzuatın uygulanması için uluslararası yardım sağlamak; AB dışındaki ülkelerle olan yargı alanındaki uyuşmazlıklar 
dahil mevzuatın uygulanması konusunda, mevzuatın uygulanması konusunda gerçekleştirilecek faaliyetlere üçüncü ülkeleri dahil etmek; 
üçüncü ülkeler ile olan yargı uyuşmazlıkları da dahil, mevzuatın uygulanmasını ve bunun belgelenmesini sağlamaktır.   

 
Bilgilendirme Metni! 
 
Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu duyuru CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin 
hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® Üye Ağı Şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin 
yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup; bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu 
tutulamaz. Her bir somut olaya ilişkin olarak her koşulda, özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. 
 
Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimiz iseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız. 

 
 

https://www.cottgroup.com/tr/cottgroup-sirketleri
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