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Hollanda Veri Koruma Kurulu, Booking.com’u veri ihlalini Kuruma geç raporlaması nedeniyle idari para cezasına 
hükmetti. 

01. 

Pierre Fabre Dermokozmetik Ltd. Şti. Veri İhlal Bildirimi 

02. 
Pierre Fabre Dermokozmetik Ltd. Şti.‘nin Fransa’daki genel 
merkezine yapılan siber saldırı sonucunda gerçekleşen; çalışanlar, 
kullanıcılar, müşteriler ve potansiyel müşterilerin etkilendiği veri 
ihlaline ilişkin bildirimin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Pierre Fabre İlaç A.Ş. Veri İhlal Bildirimi 

03. 
Pierre Fabre İlaç A.Ş.‘nin Fransa’daki genel merkezine yapılan 
siber saldırı sonucunda gerçekleşen; çalışanlar, kullanıcılar, 
müşteriler ve potansiyel müşterilerin etkilendiği veri ihlaline ilişkin 
bildirimin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Karar Özetleri  
Haberleri 
KVKK & GDPR İncelemeleri 
 

Hollanda Veri Koruma Kurulu (DPA), Booking.com hakkında; şirketin 283 müşterisinin, finansal verileri de dâhil olmak üzere, toplam 4109 
müşterisinin kişisel verilerinin, yasal olmayan yollarla ele geçirildiğine ilişkin ihlal bildirimini, GDPR'da (AB Genel Veri Koruma Tüzüğü) 72 
saat olarak düzenlenen yasal bildirim süresini aşarak, 22 gün sonra gerçekleştirdiğinden, 475.000 EUR idari para cezası uygulanmasına 
karar verdi. Kararda söz konusu ihlalin, Booking.com ile birlikte otel personelleri aracılığıyla gerçekleştiğine yer verildi. Kararın* detaylarına 
buradan ulaşabilirsiniz. 

AYIN; 

Sine İtriyat Par. Tem. Ür. Gıd. İnş. Mim. Müh. İth. İhr. ve Tic. 
A.Ş. Veri İhlal Bildirimi 

04. 
Sine İtriyat Par. Tem. Ür. Gıd. İnş. Mim. Müh. İth. İhr. ve Tic. 
A.Ş.’nin sistem dosyalarına yönelik siber saldırı sonucunda 
gerçekleşen, veri sorumlusunun erişim engeliyle karşılaştığında 
anlaşılan, kullanıcılar ve müşterilerin yanı sıra, çalışanların da 
kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirildiği veri ihlaline 
ilişkin bildirimin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Karacabay Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Veri İhlal Bildirimi 

05. 
Karacabay Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ‘nin veri tabanı ve 
yedeklerinin bulunduğu sunucularına, fidye yazılımı saldırısı 
gerçekleşmesiyle meydana gelen, hem çalışan hem de 
müşterilerin etkilendiği anlaşılan veri ihlaline ilişkin bildirimin 
detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6944/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Pierre-Fabre-Dermokozmetik-Ltd-Sti-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6945/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Pierre-Fabre-Ilac-AS
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/dutch-dpa-fines-bookingcom-delay-reporting-data-breach-0_en
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6948/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Sine-Itriyat-Par-Tem-Ur-Gid-Ins-Mim-Muh-Ith-Ihr-ve-Tic-AS
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6949/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Karacabay-Turizm-San-ve-Dis-Tic-Ltd-Sti-


 

 

03 ask@cottgroup.com T: +90 212 244 92 22 www.verisistem.com www.cottgroup.com 30 Nisan 2021 

Nisan Bülteni  Sayı :  2021:  04  /  22  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
  

“İlgili kişinin aidat borcu bilgisinin site yönetimi tarafından 
ev sahibine iletilmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu’nun 29/09/2020 tarihli ve 2020/755 sayılı Karar 
Özeti 

09. 
İlgili kişinin, kendisine ev sahibi tarafından aidatları düzenli bir 
biçimde ödemediğine ilişkin bir SMS gelmesi sonucunda, Kuruma 
şikâyette bulunarak, kişisel verilerinin bu hususta aydınlatma 
yapılmadan ve açık rıza alınmadan hukuka aykırı bir şekilde 
paylaşılması gerekçesiyle, site yönetimi hakkında Kanun 
kapsamında gereğinin yapılmasını talep etmiştir. Yapılan 
incelemeler neticesinde Kurum, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 
22’nci maddesi gereğince, ev sahibi ile kiracının ortak giderler ve 
gecikme tazminatından müştereken ve müteselsilen sorumlu 
olduğunu, bu nedenle ev sahibinin, apartmanın ortak giderlerinden 
payına düşen kısımları ödeyip ödemediğinden haberdar olmasında, 
hem ev sahibi hem de site yönetiminin menfaati bulunduğunu, 
dolayısıyla söz konusu veri işleme faaliyetinin 6698 sayılı 
Kanunu’nun 5’inci maddesi kapsamında, “Bir hakkın tesisi, 
kullanılması veya korunması” çerçevesinde gerçekleştirdiğini, bu 
değerlendirmelerden hareketle, söz konusu şikâyet hakkında 
Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına karar 
vermiştir. Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“İlgili kişinin veri sorumlusu ile abonelik sözleşmesi kurma 
amacıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesi kayıtlarına 
erişim talebi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
29/09/2020 tarihli ve 2020/746 sayılı Karar Özeti 

10. 
İlgili kişi Kuruma ilettiği şikâyetinde, hizmet alımı esnasında 
yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle, veri sorumlusundan kendisiyle 
yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıtlarını, veri sorumlusuna ait 
Kayıtlı Elektronik Posta (“KEP”) adresi üzerinden talep etmesine 
rağmen, 30 gün içerisinde kendisine geri dönüş yapılmadığı ve 
söz konusu ses kayıtlarının verilemeyeceğinin ifade edildiği 
gerekçesiyle, konunun Kanun kapsamında incelenmesini talep 
etmiştir. 

 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Veri İhlal Bildirimi 

06. 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. çalışanının, kendisine görevi nedeniyle tanımlanan yetkisini, görevi dışında kullanarak edindiği kişisel verileri 
üçüncü kişilere aktardığı; ihlalin, Türkiye Bankalar Birliği’nin veri sorumlusuna gönderdiği yazıya istinaden başlatılan soruşturma neticesinde 
tespit edilen veri ihlaline ilişkin, kurula yapılan bildirimin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Akademisyen Yayınevi Kitabevi Dağıtım Bilgisayar Tercümanlık İth. İhr. Tic. A.Ş. Veri İhlal Bildirimi 

07. 
Akademisyen Yayınevi Kitabevi Dağıtım Bilgisayar Tercümanlık İth. İhr. Tic. A.Ş.’nin www.nobelkitabevi.com.tr alan adresli kurumsal web 
sayfası veritabanına, siber saldırganların yetkisiz erişim sağlayarak, kişisel verilere hukuka aykırı erişimleri sonucu gerçekleşen ve söz 
konusu internet sitesinin, sistem dosyalarının silinmesi nedeniyle çalışmaması sonucunda fark edilen veri ihlaline ilişkin bildirimin 
detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

DLSY Adi Ortaklığı (Daelim İnşaat Geliştirme A.Ş., Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A,Ş., SKEC Anadolu 
Mühendislik ve İnşaat Ltd. Şti. SK Engineering & Construction Co. Ltd. ve Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.) 
Veri İhlal Bildirimi 

08. 
DLSY Adi Ortaklığı (Daelim İnşaat Geliştirme A.Ş. Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. SKEC Anadolu Mühendislik ve İnşaat Ltd. Şti., SK 
Engineering & Construction Co. Ltd. ve Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.’ye ait bazı sunucu ve dosyaların, saldırganlar tarafından 
şifrelenmesiyle gerçekleşen; çalışanların, çalışan yakınları ve taşeron çalışanları da olmak üzere tahminen 20.000 kişinin etkilendiği, diğer 
verilerin yanı sıra; dernek, vakıf, sendika üyeliği, sağlık bilgileri ve ceza mahkumiyetine ilişkin kişisel verilerinin de hukuka aykırı bir şekilde 
ele geçirilmiş olabileceği düşünülen veri ihlaline ilişkin bildirimin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6955/2020-755
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6950/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Yapi-ve-Kredi-Bankasi-AS
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6959/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Akademisyen-Yayinevi-Kitabevi-Dagitim-Bilgisayar-Tercumanlik-Ith-Ihr-Tic-AS-www-nobelkitabevi-com-tr-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6961/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-DLSY-Adi-Ortakligi
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Veri sorumlusu savunmasında, söz konusu başvurunun kişisel verilere ilişkin başvuruların yapıldığı KEP adresi olmadığını, ilgili kişi 
verilerinin, aralarında bulunan abonelik sözleşmesine dayanarak işlendiğini, müşteri hizmetlerinin abonelerle gerçekleştirmiş olduğu 
görüşmelerin ses kayıtlarının, müşterilerle farklı amaçlarla kullanılabileceği ve müşteri hizmetleri çalışanının haklarının gözetilmesi gerektiği 
gerekçesiyle paylaşılmadığını, bu görüşmelerin sadece yetkili adli ve idari merciler tarafından yöneltilen talepler çerçevesinde 
paylaşılabileceğini ifade etmiştir.  
 
Kurum, söz konusu iddialar neticesinde, ilgili telefon görüşmelerinin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
kapsamında, elektronik sözleşme olarak kabul edildiğini ve bu nedenle Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenebileceğine, bu verilerin 
veri sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri de dikkate alınarak, verinin içeriğine ulaşılabilmesine imkân tanınması 
gerektiğinden, söz konusu konuşma kayıtlarının dökümlerinin, başkalarının kişisel verileri varsa, bunların çıkarılması veya maskelenmesi 
gibi önlemler alınarak ilgili kişiyle paylaşılmasına karar vermiştir.  
 
Ek olarak; Kurum, Kanun kapsamındaki başvuruların ana ortaklığın KEP adresi yerine, veri sorumlusuna ait KEP adresi üzerinden 
iletilebilmesi için veri sorumlusunu, bünyesinde gerekli düzenlemeleri yapması yönünde talimatlandırmıştır. Kararın detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz. 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu 

12. 
Anayasa Mahkemesi, 19/2/2020 tarihinde E.2018/163 numaralı 
dosyada güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda, 
kişisel veri niteliğindeki bilgilerin, ilgili temel ilke ve güvencelere 
Kanun’da yer verilmeksizin alınmasına ve kullanılmasına, izin 
verilmesine Anayasa’nın 13. ve 20. Maddeleri ile bağdaşmadığı 
gerekçesiyle karşı çıkmış ve ilgili kuralın iptaline karar vermişti. İlgili 
karara buradan ulaşabilirsiniz.  
 
17/04/2021 tarihinde, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma 
Kanunu, 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Kanun, 
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde 
edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeleri, kimler 
hakkında yapılacağını, araştırma konusu edilecek bilgi ve 
belgelerin neler olduğunu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağını, 
hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağını, 
Değerlendirme Komisyonu’nun oluşumu ve çalışma usul, 
esaslarını, veri güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme sürelerini 
düzenlemektedir. Kanuna buradan ulaşabilirsiniz. 

“İlgili kişinin eski çalışanı olduğu şirketi devralan veri sorumlusu şirket tarafından, kanuna aykırı veri işleme 
faaliyetinde bulunulması” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 08/10/2020 tarihli ve 2020/769 sayılı 
Karar Özeti 

11. 
İlgili kişi Kuruma ilettiği şikâyetinde, eski çalışanı olduğu şirketin, başka bir şirkete bütün borç, ödev ve yükümlülükleri ile devredildiğini, 
ancak kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında, tarafına herhangi bir aydınlatma yapılmadığını, şahsına ilişkin özlük dosyasında sağlık 
verilerinin de bulunduğunu iddia ederek, veri sorumlusu hakkında Kanun kapsamında gereğinin yapılmasını talep etmiştir.  
 
Kurum, yapılan incelemeler neticesinde, ilgili kişinin verilerinin 2014-2015 yıllarında işlendiği ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma 
Kanunu’nun 07.04.2016 itibariyle yürürlüğe girdiği gerekçesiyle, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin mümkün olmadığına; 
işverenin, çalışanların özlük dosyalarının düzenlenmesi bakımından, Kanun kapsamındaki hukuki gerekçelerle veri işleme faaliyetini 
gerçekleştirdiğine, sağlık verilerinin işlenmesine ilişkin olarak Kanun’da belirtilen hüküm ve ayrıca Kurul tarafından 31/10/2018 tarihli ve 
2018/10 sayılı kararı çerçevesinde belirlenen yeterli önlemlerinin alınması şartıyla, iş yeri hekimi tarafından sağlık verisinin işlenmesinin 
mümkün olduğuna, ilgili kişinin kişisel verilerinin hukuka aykırı işlendiği iddiasına ilişkin olarak herhangi bir somut delile rastlanılmadığı 
gerekçesiyle, yapılacak bir işlem olmadığına karar vermiştir. Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Hollanda Veri Koruma Kurulu (DPA) belediye hakkında  
Wi-Fi izlemesi nedeniyle idari para cezası uyguladı 

13. 
Enschede Belediyesi, şehir merkezinin ne kadar kalabalık 
olduğunu tespit etmek amacıyla, kişilerin cep telefonlarının Wi-Fi 
sinyalleri aracılığıyla sayılabileceği bir sistemin kurulması için özel 
bir şirket ile anlaşma yaptı. Bu süreçte, sensörler kullanılarak her 
bir telefon, ayrı ve özel bir kodla birlikte sisteme kaydedildi. 
Hollanda Veri Koruma Kurulu (DPA), gerçekleştirdiği inceleme ve 
araştırmalar sonucunda, söz konusu uygulamanın, kişilerin takip 
edilmesi için kullanıldığına ilişkin bir bulguya rastlamasa da kişilerin 
gereksiz yere izlenmelerine olanak sağlandığı ve böylece GDPR 
hükümlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle, belediye hakkında, 600.000 
EUR idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kararın 
detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6954/2020-746
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/guvenlik-sorusturmasi-ve-arsiv-arastirmasi-yapmakla-gorevli-birimlerin-kisisel-verilere-ulasmasini-ongoren-kuralin-iptali/
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210417-1.htm
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6956/2020-769
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/dutch-dpa-fines-municipality-wi-fi-tracking_en
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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 kararların 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…  

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 

 

Birgül Özkahraman Kübra Özkahraman 

Ece Melis Erkoçak Onur İzli 

Civan Güneş 

Haz ır layan lar  

Onur Saygın 

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

