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“Veri sorumlusu havayolu şirketi bünyesindeki çalışanın ilgili kişiye ait kişisel verileri Kanuna aykırı şekilde şirket 
kayıtlarından elde etmesi” hakkında Karar Özeti 

01. 

“Veri sorumlusu işveren tarafından işe iade davasında ilgili 
kişiye ait özlük dosyasında yer alan sağlık raporunun dava 
savunmasında kullanılması” hakkında Karar Özeti 

02. 
Veri sorumlu işverenin iş sözleşmesini tek taraflı feshetmesi 
sonucunda açılan işe iade davasında veri sorumlusunun 
savunmasında sunduğu ilgili kişinin özlük dosyasında sağlık 
raporunun bulunması üzerine Kuruma intikal eden şikâyette 
Kanunun 28/1 fıkrasının d bendinde yer alan “Kişisel verilerin 
soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin 
olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi” 
hükmü ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 
Kanun’un “İncelenemeyecek Dilekçeler” başlıklı 6/b bendi dikkate 
alındığında konuya ilişkin Kurul tarafından tesis edilecek bir işlem 
bulunmadığına karar verilmiştir. Karar'ın detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz. 

“Veri sorumlusu tarafından ilgili kişilerin kişisel verilerinin 
hukuka aykırı şekilde internet gazetesi üzerinden 
yayımlanması” hakkında Karar Özeti 

03. 
Yönetim Kurulu üyesi olan ilgili kişilerin, veri sorumlusu şirket 
tarafından internet gazetesi üzerinden asılsız ve gerçeğe aykırı 
beyanlarda bulunulduğuna ilişkin şikâyeti sonucunda; ilgili kişilerin 
şahsi kimlik bilgilerinin kamuya açık alanda kasten yayımlanarak 
güvenliklerinin tehlikeye düşürüldüğü ve ilgili kişilere ait kişisel 
verilerin rızaları dışında kullanılarak üçüncü kişilerce 
dolandırılmalarına da yol açabilecek olması sebebiyle veri 
sorumlusu hakkında 55.000 TL idari para cezası verilmesine karar 
verilmiştir. Karar'ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Karar Özetleri  
Haberleri 
KVKK&GDPR İncelemeleri 
 

Veri sorumlusu havayolu şirketi bünyesinde çalışan kişinin, ilgili kişiye ait kişisel verilerin başka bir çalışanla paylaşması ve ilgili kişinin 
rahatsız edilmesi şeklinde gerçekleşen olayda veri sorumlusunun gerekli güvenlik önlemlerini almaması nedeniyle 100.000 TL idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Karar'ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

AYIN; 

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6887/2020-138
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6888/2020-145
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6886/2020-124
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“Ses kayıt özelliği bulunan güvenlik kamerası kullanılması” 
ile ilgili Karar Özeti 

07. 
Sesli kamera kaydının, hukuka uygun bir kişisel veri işleme faaliyeti 
olarak değerlendirilebilmesi için Anayasa’da belirtilen temel hak ve 
özgürlüklerin gözetilmesi gerekmektedir. Veri sorumlusu olan kamu 
kurumunun güvenlik amacıyla ilgili binanın halk girişine bu 
özellikteki bir kameranın takılması yönünde ihtiyaç bulunduğunu 
belirtmesi sonucunda ses kaydı yapan kameraların 
kullanılmasının, benzer nitelikteki her türlü ortam açısından da 
gerekli olduğu yönünde genel bir değerlendirmeye neden 
olabileceğinden ve kişisel verilerin korunması hakkına yönelik 
oldukça geniş nitelikte bir istisna oluşması sonucunu 
doğurabileceğinden bu hususun hakkın özüne zarar vereceği 
değerlendirilmiştir. Karar'ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“İlgili kişinin, bir valilikte görev yapmakta iken, başka bir 
valilik çalışanı tarafından hukuka aykırı olarak elde edildiği 
iddia edilen kişisel verilerinin valiliğe dijital ortamda 
sunulması” hakkında Karar Özeti 

08. 
Veri sorumlusu sıfatını haiz valilikte görev yaparken, veri 
sorumlusunun başka bir çalışanı tarafından hukuka aykırı olarak 
elde edildiği iddia edilen kişisel verilerinin veri sorumlusuna dijital 
ortamda sunulduğu, ilgili kişinin, KVKK kapsamında İçişleri 
Bakanlığına müracaat ederek Kanuna aykırı olarak aktarılan 
kişisel verilerinin yok edilmesi ve disiplin sürecinin durdurulması 
talebinde bulunduğu; İçişleri Bakanlığının bu talebi veri 
sorumlusuna gönderdiği, veri sorumlusu tarafından ilgili talebe 
karşılık yetersiz bir cevap verildiği iddia edilerek gereğinin 
yapılması talep ettiği şikâyet başvurusuna ilişkin Karar'ın 
detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“İlgili kişinin kullanımına izin vermediği kredi kartı bilgilerinin veri sorumlusu araç kiralama şirketi tarafından 
kullanılması” hakkında Karar Özeti 

04. 
Bir araç kiralama şirketi ile yaptığı sözleşme gereğince araç kiralama bedeli ve provizyonun çekilmesi amacıyla kredi kartının kullanılmasına 
onay veren ilgili kişinin, kiralama süresinde kullandığı HGS bedelinin başka kredi kartından tahsil edilmesi için gelen SMS üzerine müşteri 
temsilcisi ile iletişime geçerek diğer kredi kartının kullanılma sebebi hakkında bilgi almak istemesi ancak konuya ilişkin gerekli bilgileri 
alamaması üzerine Kuruma intikal eden şikâyet sebebiyle inceleme başlatılmış, veri sorumlusu şirketin savunması istenmiştir. Yapılan 
incelemeler neticesinde veri sorumlusu şirkete 75.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Karar'ın detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz. 

“İlgili kişinin cep telefonunun özel bir hastane tarafından izinsiz aranması” hakkında Karar Özeti 

05. 
Bir hastane tarafından reklam amacıyla aranması üzerine ilgili kişi, hastaneye e-posta ile Kişisel Verilerin Korunması Kanununa istinaden 
bilgi talep ettiğini iletmiş ve bunun üzerine hastane tarafından aranmış, ancak bilginin kendisine yazılı olarak iletilmesini talep etmiştir. 
Hastanenin e-posta ile ilettiği cevabı yetersiz bulan ilgili kişi, Kuruma şikâyette bulunarak Kanun kapsamında gereğinin yapılasını talep 
etmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde hastaneye Kanun uyarınca 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Karar'ın 
detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“İlgili kişinin oturmakta olduğu binaya, komşusu tarafından kamera yerleştirilerek kayıt ve izleme 
gerçekleştirilmesi” hakkında Karar Özeti 

06. 
İlgili kişi, oturduğu bina içerisine komşusu tarafından 4 tane kamera yerleştirildiği, bu kameralarla kayıt ve izleme gerçekleştirildiği, kişilerin 
huzur ve sükûnunu bozma, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçlarının işlendiği, kameraları 
yerleştiren komşu hakkında savcılığa da şikâyette bulunduğunu ifade ederek Kuruma şikâyetini iletmiştir. Yapılan değerlendirme 
neticesinde Kurum, ilgili şikâyetin, TCK hükümleri çerçevesinde suç unsuru barındırabileceği gerekçesi ile KVKK kapsamında 
değerlendirilemeyeceğine karar vermiştir. Karar'ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6892/2020-212
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6893/2020-226
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6889/2020-166
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6890/2020-172
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6891/2020-187
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“Veri sorumlusu eğitim kurumu tarafından şikâyetçinin çocuklarının özel nitelikli kişisel verilerinin hukuka aykırı 
olarak işlenmesi” hakkında Karar Özeti 

09. 
Veri sorumlusu okul tarafından yapılan bir test sonucunda klinik ve nörolojik değerlendirme yeteneği ile özel nitelikli kişisel verileri işlenen 
ve kullanılan ilgili kişilerin veya velilerin konu ile ilgili açık rızalarının alınmadığı, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine 
getirmediğinin iletildiği şikâyete ilişkin Karar’ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde açık bir şekilde ilan edilmeyen kişisel verilerin, talep üzerine kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla paylaşılması” hususuna ilişkin Karar Özeti 

10. 
Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirilecek aktarımların, kişisel verilerin aktarımına ilişkin hükümde 
yer alan şartlara uygun olarak yapılması ve sicilde aleni olarak işlenen verilerin işlenmesi noktasında aleniyet amacına bağlı kalınması 
gerektiği, ayrıca veriler işlenirken her türlü teknik ve idari tedbire riayet edilmesi gerektiğinin açıklandığı Karar’a ilişkin detaylara buradan 
ulaşabilirsiniz. 

“Hakkında hüküm verilen suçtan dolayı cezası infaz edilen 
ilgili kişiye ait haberin yayımlandığı gazetenin internet 
sitesinden kaldırılması talebi” hakkında Karar Özeti 

13. 
İlgili kişi hakkında, 2009 Haziran ayında yayınlanan haberin 
kaldırılması talebiyle vekilinin gazeteye başvurduğu, talebin ilgili 
gazete tarafından reddedildiği Kuruma iletilen şikâyet dilekçesinde 
belirtilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda şikâyet ile ilgili olarak 
Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığının belirtildiği 
Karar’ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“İlgili kişinin telefon numarası bilgisinin farklı veri sorumluları tarafından hukuka aykırı olarak işlenmesi” 
hakkında Karar Özeti 

11. 
İlgili kişinin, bir yakınına ait borç bilgisinin kendisine SMS ile gelmesi neticesinde Kuruma ilettiği şikâyete göre konu ile ilgili alacaklı şirkete 
ve avukatına başvuruda bulunduğu, ancak yetersiz ve çelişkili yanıtlar alması sebebiyle ilgili şirkete 115.000 TL, avukata ise 50.000 TL 
idari para cezası uygulanmasına yer verilen Karar’a ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

“İlgili kişinin tahlil sonuçlarının veri sorumlusu hastane 
tarafından hukuka aykırı şekilde üçüncü kişilere 
aktarılması” hakkında Karar Özeti 

14. 
Tüp Bebek tahlili yaptırdığı hastaneden tahlil sonuçlarının iletildiği 
e-postanın alıcıları arasında, ilgili kişinin, tanımadığı bir e-posta 
adresinin de yer aldığını fark etmesi üzerine veri sorumlusu 
hastaneye başvurduğu ve hastaneden bilgi talep ettiğini belirttiği 
şikâyet başvurusu sonucunda hastane hakkında 100.000 TL idari 
para cezası uygulanan Karar’a ilişkin detaylara buradan 
ulaşabilirsiniz. 

“Bir kargo firmasının eski çalışanı olan ilgili kişinin özlük 
dosyasında yer alan kişisel verilerinin birer suretinin 
paylaşılması talebine veri sorumlusu tarafından cevap 
verilmemesi” hakkında Karar Özeti 

12. 
İlgili kişi, bir kargo firmasında çalışırken haksız ve tazminatsız bir 
şekilde iş akdinin feshedildiğini, özlük dosyasında yer alan kişisel 
verilerinin Kanun kapsamında birer nüshasını talep ettiğini, ancak 
veri sorumlu kargo firmasından 30 gün içinde yanıt gelmediğini 
şikâyet dilekçesinde belirtmiştir. Veri sorumlusunun yasal süre 
içerisinde başvurulara cevap vermesi hususunda dikkat ve özen 
göstermesi konusunda talimatlandırıldığı Karar’ın detaylarına 
buradan ulaşabilirsiniz. 

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6894/2020-255
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6895/2020-307
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6915/2020-414
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6917/2021-111
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6914/2020-407
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6916/2020-435
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İş akdi sona eren ilgili kişinin, tıp merkezinin internet sitesinde 
pazarlama amaçlı olarak yayımlanan bir videoda görsel ve işitsel 
verilerinin yer aldığını ve veri sorumlusuna başvurarak veri 
işlemenin durdurulmasını ve verilerin kaldırılmasını talep ettiği 
ancak yasal süre içerisinde ilgili veri sorumlusundan yanıt 
gelmediği şikayete ilişkin olarak veri sorumlusunun yasal süre 
içerisinde başvurulara cevap vermesi hususunda dikkat ve özen 
göstermesi konusunda talimatlandırıldığı Karar’ın detaylarına 
buradan ulaşabilirsiniz. 

17. 

“İşverenin, işçisine ait kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri; aydınlatma yükümlülüğünü yerine 
getirmeden ve hukuka aykırı işlemesi” hakkında Karar Özeti 

15. 
İlgili kişinin çalışmakta olduğu veri sorumlusu şirketten Kanun’un 11. maddesinde yer alan hakları kapsamında bilgi talebinde 
bulunduğu ve söz konusu talebine yeterli cevap alamadığına ilişkin şikâyeti üzerine yapılan inceleme sonucunda veri sorumlusu 
hakkında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmediği kanaatine varıldığından 50.000 TL, veri sorumlusunun, çalışanlarının ve 
çalışan yakınlarının açık rızaları olmaksızın kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini işlediği, bu özel nitelikli kişisel veriler 
bakımından ölçülülük ilkesine aykırı hareket ettiği ve bu verileri yine çalışanlarının açık rızası olmaksızın yurt içi ve /veya yurt dışına 
aktardığı konuya ilişkin 200.000 TL idari para cezası uygulanan Karar’a ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

“Bir tıp merkezinin internet sitesinde video tanıtım bölümü 
içerisinde görsel ve işitsel kişisel verileri işlenen ilgili kişinin 
başvurusuna veri sorumlusu tarafından cevap 
verilmemesi” hakkında Karar Özeti 

“İlgili kişinin kendisine iletilmesi gereken cevap yazısının 
veri sorumlusu tarafından resmî yazı şeklinde, çalıştığı 
birime gönderilmesi” hakkında Karar Özeti 

18. 
İlgili kişinin daha önce personeli olduğu Üniversitenin Sanat Tarihi 
Bölümüne ilettiği dilekçenin akıbetini öğrenmek için bilgi talep ettiği, 
talebe ilişkin cevabın ise ilgili kişinin doğrudan kendisine değil de 
mevcutta görev aldığı Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne iletildiği, 
ilgili kişi veri sorumlusuna 3. kişilerin erişimine açılan bilgileri için 
Kanun kapsamında gerekli tedbirleri alması yönündeki talebine 
yasal süre içerisinde yanıt verilmemesi üzerine Kuruma ilettiği 
şikâyet dilekçesine ilişkin Karar’ın detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

“İlgili kişinin araç kiralama hizmeti alması esnasında kişisel 
verilerinin işlenmesine dair açık rıza vermemesi üzerine 
kiralama hizmetinden yararlandırılmaması”na ilişkin Karar 
Özeti 

19. 
İlgili kişi tarafından Kurum’a iletilen şikâyetin değerlendirilmesi 
sonucunda, araç kiralama hizmeti alımı esnasında veri sorumlusu 
tarafından Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan işleme 
şartları dışındaki haller kapsamında hizmetten faydalanmak 
isteyen kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi amacıyla toptan bir 
şekilde açık rıza alımı yoluna gidildiği, hizmetin ifası için gerekli 
olmamasına rağmen kişisel verilerin talep edildiği ve açık rıza 
verilmemesi durumunda da kişilere hizmet verilmediği tespit edilmiş 
olup, veri sorumlusu hakkında 50.000 TL idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. Karar’ın detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz. 

“İlgili kişinin, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili özel nitelikli kişisel verilerinin özlük dosyasından 
çıkarılması talebi” hakkında Karar 

16. 
İlgili kişinin memuriyete ilk giriş tarihinden önce hakkında verilmiş olan ceza kararına ilişkin adli sicil kaydının imha edilmesi için çalıştığı 
kamu kurumuna yapmış olduğu başvurunun reddedildiğine ilişkin şikâyeti ile yapılan incelemeler sonucunda Kanun bakımından söz 
konusu kişisel verinin işlenmesine ilişkin “kanunilik” unsurunun bulunması sebebiyle özlük dosyasından çıkarılmasına yer olmadığına 
karar verilmiştir. Karar’a ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6911/2020-379
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6913/2020-404
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6910/2020-336
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6909/2020-335
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6912/2020-396
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“Veri sorumlusu bankanın ilgili kişiye ait kredi kartı ekstresinde yer alan kişisel verileri yanlış e-posta hesabına 
göndermesi” hakkında Karar Özeti 

20. 
İlgili kişinin müşterisi olduğu bankanın kredi kartı ekstresinin kendisine ait olmayan başka bir e-posta adresine göndererek kişisel verilerin 
3. kişilerle paylaşılması üzerine veri sorumlusu bankaya konu ile ilgili başvuruda bulunduğu ancak 1 ay geçmesine rağmen veri sorumlusu 
bankadan yanıt gelmediği belirtilen şikâyete ilişkin Karar’ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Sağlık firması tarafından eski çalışanı olan ilgili kişinin kişisel verilerinin rızası alınmaksızın aktarımı” hakkında 
Karar Özeti 

21. 
İlgili kişi, yeni işe başladığı şirketin yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantıda eski iş yerinin ilgili kişi ile ilgili bilgileri yeni şirketin talebi olmaksızın 
kendileri ile paylaştığı, hususundaki şikâyete ve bu hususta eski şirkete herhangi bir müeyyide uygulanmasına yer olmadığına ilişkin verilen 
Karar’ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

24. 

 

“İlgili kişinin, veri sorumlusu bir banka nezdindeki kişisel verileri olan hesap ve kiralık kasa bilgilerinin 
aktarılması” hakkında Karar Özeti 

22. 
İlgili kişiye karşı haksız bir şekilde icra takibine geçen şikâyete konu bankaya birinci haciz ihbarnamesi gönderildiği, ilgili kişinin iş yaptığı 
kişi ve şirketler, çalışma arkadaşları, ortak olduğu şirketler, şirket bilgilerinin resmî olmayan yollarla ele geçirildiği, kimse tarafından 
bilinmeyen kişisel verisi olan banka hesap ve kiralık kasa bilgisinin paylaşıldığı bilgilerinin yer aldığı şikâyet kaydına ilişkin Karar’ın 
detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“İlgili kişilerin kişisel verileri olan banka hesap detaylarının 
açık rızaları olmaksızın vergi müfettiş yardımcısı tarafından 
hukuka aykırı olarak işlenmesi” hakkında Karar Özeti 

23. 
İlgili kişilerin çalıştığı kuruma yapılan bir vergi incelemesi 
sonucunda düzenlenen raporda, kendileri ile ilgili bir vergi 
incelemesi olmamasına rağmen ilgili kişilere ait kişisel veri olan 
banka hesap hareketlerinin, mevduat bilgilerinin, para yatırma ve 
çekme işlemlerinin rızaları olmaksızın hukuka aykırı olarak işlendiği 
belirtilen şikâyete ilişkin Karar’ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

İlgili kişinin ilettiği şikâyette, açtığı işe iade davasında kamera 
kayıtlarının veri sorumlusu tarafından mahkemeye kanıt olarak 
sunulduğu, ilgili kayıtların Kanun kapsamında kişisel veri olduğu ve 
açık rızası olmadan işlenemeyeceği, ilgili verinin işlenmesi 
hususunda açık rızasının bulunmadığı belirtilmiştir. Karar'ın 
detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“İlgili kişinin bir kargo şirketine karşı açtığı işe iade 
davasında, kişisel verisi olan kamera görüntülerinin kargo 
şirketi tarafından mahkemeye sunulması” hakkında Karar 
Özeti 

“Veri sorumlusu bir havayolu şirketi tarafından ilgili kişiye 
ait çağrı merkezi görüşme kayıtlarının transkriptinin teslim 
edilmemesi” hakkında Karar Özeti 

25. İlgili kişinin havayolu şirketinin çağrı merkezi ile yaptığı 
görüşmenin Kanun kapsamında yazıya dökülerek bir nüshasının 
kendisi ile paylaşılmasını talep ettiği, talebinin veri sorumlusu 
tarafından reddedildiği belirtilen şikâyete ilişkin detaylara 
buradan ulaşabilirsiniz. 

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6922/2020-78
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6921/2020-108
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6924/2020-118
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6923/2020-120
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6925/2020-494
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6932/2020-504
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İlgili kişinin vefat eden babasının mirasçısı olduğunu gösterir mirasçılık belgesi ile Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi 
uyarınca babasına ait kayıtlı her türlü sağlık verisinin tarafına iletilmesini ilgili kamu kurumundan talep etmesine ve talebinin reddedilmesine 
ilişkin şikâyeti ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin “Ölmüş bir kimsenin sağlık verilerini 
almaya, veraset ilamını ibraz etmek suretiyle murisin yasal mirasçıları münferit olarak yetkilidir” hükmü kapsamında ilgili kişinin vefat eden 
babasının yasal mirasçısı olarak söz konusu verileri talep edebileceğine ancak Kuruma yapmış olduğu başvurunun Kanun kapsamında 
değerlendirilemeyeceğine karar verilmiştir. Karar’ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

26. 

“Ölenin sağlık verisinin yasal mirasçısı tarafından talep edilmesi” hakkında Karar Özeti 

28. 

“Bankaya olan borcundan dolayı ilgili kişinin yakınına 
bankanın sözleşmeli avukatı tarafından ilgili kişinin borç 
bilgisinin iletilmesi” hakkında Karar Özeti 

29. 
İlgili kişinin Bankaya olan borcundan dolayı kız kardeşinin cep 
telefonu numarasının Bankanın sözleşmeli avukatı tarafından 
aranması ve cep telefonu numarasına SMS gönderilmesi suretiyle 
kişisel verisinin avukat tarafından hukuka aykırı olarak 
paylaşıldığının belirtildiği şikâyetine istinaden Kurum tarafından 
yapılan incelemeler sonucunda Banka tarafından ilgili kişinin kız 
kardeşinin cep telefonu numarasının Yasal Takip Sistemine 
kaydedilmesinin ve ilgili kişinin kişisel verileri haricinde kız 
kardeşinin telefon numarasının Avukat ile paylaşmasının hukuka 
aykırı olduğu değerlendirilmiş olup, Banka’ya 175.000 TL idari para 
cezası uygulanmasına, Avukat için ise “diğer telefonu” olarak kayıtlı 
olan telefon numarasının kime ait olduğunu bilemeyecek olması 
dikkate alınarak hakkında yapılacak bir işlem olmadığına karar 
verilmiştir. Karar’ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

27. 
İlgili kişinin cep telefonuna bir havayolu şirketi tarafından bilet aldığına dair SMS aldığı, durumu fark etmesiyle veri sorumlusunu aradığı 
ancak ulaşamadığı, bununla ilgili çevrimiçi şikâyet formu doldurduğu, ardından aranarak biletin iptal edildiği, sonrasında kimin bu işlemi 
yaptığına dair bilgi almak istediğini ancak talebi için herhangi bir yanıt alamadığı belirtilen şikâyete ilişkin Karar’ın detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz. 

“İlgili kişinin, bilet satın almamasına karşın bir havayolu şirketinden uçak bileti satın aldığına dair SMS 
alması” hakkında Karar Özeti 

“Veri sorumlusu sabit telefon hizmeti sağlayan işletmeci tarafından bir hastanenin müşterilerinin kişisel 
verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi” hakkında Karar Özeti 

Başvuru sahibi hastane tarafından Kurum’a iletilen şikâyette; kendilerine başvuran hastalarla iletişim kurmak amacıyla kayıt altına alınan 
telefon numaraları üzerinden hastalara SMS gönderilmesi için sabit telefon hizmeti sağlayan bir işletmeci ( STH) ile anlaşma yapıldığı, bu 
STH tarafından hastaneden ayrılan bir doktora hasta sağlamak üzere farklı bir STH ile hasta iletişim bilgilerini hukuka aykırı olarak 
paylaşıldığı belirtilmiş olup, hastane müşterilerinin kişisel verilerinin STH tarafından hukuka aykırı bir biçimde işlenmesi ve kişisel verilerin 
hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaması 
sebebiyle . STH hakkında 125.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Karar’ın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Oto Rapor Araç Muayene ve Ekspertiz Hizmetleri San. ve 
Tic. A.Ş. Veri İhlali Bildirimi 

30. 
Oto Rapor Araç Muayene ve Ekspertiz Hizmetleri San. ve Tic. 
A.Ş.'nin 22 Şubat 2021 tarihinde sistemlerine girildiğine dair bir e-
posta alması sonucunda anlaşılan veri ihlaline ilişkin bildirimin 
ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz 

Fibabanka A.Ş. Veri İhlali Bildirimi 

31. 
Bir çalışanının gerçekleştirdiği Kredi Kayıt Bürosu sorguları 
neticesinde ulaştığı kişisel verileri kendi iletişim yolları ile 3. kişilere 
aktardığı, banka çağrı merkezine gelen arama ile Banka Teftiş 
Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda tespit 
edilen veri ihlaline ilişkin bildirimin ayrıntılarına buradan 
ulaşabilirsiniz. 

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6926/2020-507
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6928/2021-115
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6927/2020-608
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6920/2021-84
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6899/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Oto-Rapor-Arac-Muayene-ve-Ekspertiz-Hizmetleri-San-ve-Tic-AS
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6900/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Fibabanka-AS
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32. 
Adım Adım Oluşumu'nun kurumsal web sayfası veri tabanına siber saldırganların yetkisiz erişim sağlayarak kişisel verilere hukuka aykırı 
erişimleri sonucu gerçekleştiği ve veri sorumlusuna ait verilerin bir internet sitesinde yayınlanmasının sosyal medyadaki paylaşımlar 
sonucunda fark edilerek veri tabanında inceleme başlatılması ile tespit edilen veri ihlaline ilişkin bildirimin ayrıntılarına buradan 
ulaşabilirsiniz. 

Adım Adım Oluşumu Veri İhlali Bildirimi 

West Gate Toplu Yapı Sitesi Yöneticiliği Veri İhlali Bildirimi 

35. 
Bir çalışanın, veri sorumlusunun kullandığı site yönetimindeki bir 
yazılım programında kendisine ait kullanıcı adı ve şifresini yetkisiz 
üçüncü kişilerle paylaşması sonucu oluşan veri ihlaline ilişkin 
bildirimin ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz 

Generali Sigorta A.Ş. Veri İhlali Bildirimi 

36. 
Veri sorumlusu şirketin teklif alınan internet sitesi üzerinde otomatik 
yazılımlar ve botlar aracılığıyla olağandışı sorgulama yapılması ile 
gerçekleştiği belirtilen veri ihlal bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz. 

Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ 
Veri İhlali Bildirimi 

37. 
Yemek Sepeti’nin web uygulama sunucusuna kimliği 
belirlenemeyen kişi veya kişilerce erişildiği ve 21.504.083 kişinin 
verilerinin etkilendiğine ilişkin veri ihlal bildiriminin ayrıntılarına 
buradan ulaşabilirsiniz. 

33. 
Acer Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi EMEA bölgesindeki yerel sunucularına 14.03.2021 tarihinde fidye yazılımı saldırısı 
gerçekleşmesiyle meydana gelen ihlalde sistemde bulunan verilerin neredeyse yarısının şifrelenmesi ile oluşan ve çalışanlara ait verilerin 
etkilendiği veri ihlaline ilişkin ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Acer Bilişim Teknolojileri Limited Şirketi Veri İhlali Bildirimi 

34. 
Acer Sales International SA EMEA bölgesindeki yerel sunucularına 14.03.2021 tarihinde fidye yazılımı saldırısı gerçekleşmesiyle meydana 
gelen ihlalde sistemde bulunan verilerin neredeyse yarısının şifrelenmesi ile oluşan ve müşterilere ait verilerin etkilendiği veri ihlaline ilişkin 
bildirimin ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Acer Sales International SA Veri İhlali Bildirimi 

Kurum’a Yapılan Şikâyetlerin Usul Şartlarına İlişkin 
Kamuoyu Duyurusu 

38. 
Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesinde ilgili kişi 
hakları sayılmakta olup, “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. ve 
“Kurula Şikâyet” başlıklı 14. maddelerinde ise ilgili kişinin hak 
arama yöntemlerine değinilmektedir. Kurum tarafından mevzuat 
hükümleri çerçevesinde usul şartlarını taşımayan şikâyetler esas 
yönünden değerlendirmeye alınamayarak reddedilmekte olup, 
şikâyetlerin daha etkin ve kısa sürede sonuçlanmasını teminen veri 
sorumlusuna yapılacak başvurularda ve Kurul’a yapılacak 
şikâyetlerde dikkat edilmesi önem arz eden hususlar 
duyurulmuştur. İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6902/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Adim-Adim-Olusumu
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6934/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-West-Gate-Toplu-Yapi-Sitesi-Yoneticiligi
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6935/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Generali-Sigorta-AS
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6936/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Yemek-Sepeti-Elektronik-Iletisim-Perakende-Gida-Lojistik-AS
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6907/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Acer-Bilisim-Teknolojileri-Limited-Sirketi
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6908/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Acer-Sales-International-SA
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6938/Kurumumuza-Yapilan-Sikayetlerin-Usul-Sartlarina-Iliskin-Kamuoyu-Duyurusu
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KVKK - GDPR 

BÜLTENİ 
Bilgilendirme Metni! 
 
Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. 
Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla 
birlikte; CottGroup® ve üye 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. 
 
GDPR kapsamındaki duyuru ve kararlarının Türkçe tercümesi için herhangi bir talebiniz olması halinde lütfen 
bizimle iletişime geçiniz. 
 

Biz i  Sosya l  Medyada  Tak ip  Edeb i l i r s in iz…  

Livanur Sefer Kübra Özkahraman 

Şeyma Kaplan Şule Özcan 

Onur İzli 

Haz ır layan lar  

Adres 

 

Astoria Towers 

Kempinski Residences  

Şişli / İstanbul 

Telefon & Fax 

 

Telefon: + 90 212 244 92 22 

 

Fax: + 90 212 244 92 21 

Web 

 

E-posta: ask@cottgroup.com  

Web Sitesi:  www.cottgroup.com 

Web Sitesi:  www.verisistem.com 

 

Haz ır layan lar  

Birgül Özkahraman Kübra Özkahraman 

Ece Melis Erkoçak Onur İzli 

Kerem Akdağ Selin Malkoç 

Şeyma Kaplan 

Şule Özcan 

https://www.cottgroup.com/tr/cottgroup-sirketleri
https://www.verisistem.com/tr/verisistem-iletisim
https://www.facebook.com/CottGroup
https://twitter.com/cottgroup
https://www.linkedin.com/company/cottgroup
https://www.instagram.com/cottgroupsocial
mailto:ask@cottgroup.com
http://www.cottgroup.com/
www.verisistem.com

