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“Belediyeler Tarafından Sunulan İnternet Hizmetleri”ne İlişkin Karar Özeti 

01. 

“İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin Site Yönetim 
Hizmetini Sağlayan Veri Sorumlusu Şirket 
Tarafından Bir Mobil Uygulama ile Hukuka Aykırı 
Olarak Paylaşılması” Hakkında Karar Özeti 

02. İlgili kişi, Kuruma ilettiği şikâyetinde, oturduğu sitenin 
yönetiminden sorumlu şirket tarafından kendisine ait 
telefon numarasını yönetim hizmetleri kapsamında 
kullanılan bir mobil uygulama ile rızası dışında 
paylaşıldığını belirterek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında gerekli 
yaptırımların uygulanmasını talep etmiştir. Yönetim 
Hizmeti Sunan Şirket’in veri sorumlusu sıfatınaı haiz 
olduğu ve 100.000 TL cezaya hükmedildiği karara 
ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

“Bir Sigorta Şirketi Tarafından Hizmetin Açık Rıza 

Şartına Bağlanması Hakkındaki İhbar” ile İlgili Karar 

Özeti 

03. 
Kuruma intikal eden ihbarda, ilgili kişinin bir sigorta 
şirketinden bireysel emeklilik sözleşmesi yaptırdığı, 
Şirketin internet sayfasından poliçe bilgilerine 
ulaşmak için giriş yapmaya çalıştığında bir onay 
kutucuğu sunularak kişisel verilerin işlenmesine rıza 
göstermek zorunda bırakıldığı, bu kutucuğu 
işaretlememesi hâlinde hiçbir işlem yapılamadığı 
belirtilmiştir. Kişisel verilerin işlenmesine onay vermek 
zorunda bırakılmasının hukuka aykırı olduğunu 
belirterek 6698 sayılı KVKK kapsamında gereğinin 
yapılmasını talep edilmiştir. Şirket’e 250.000 TL idari 
para cezası uygulanması ve aydınlatma 
yükümlülüğünü Kanun ile uyumlu olacak şekilde 
düzenlenmesi hakkında verilen karara ilişkin detaylı 
bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Karar Özetleri  
Haberleri 
KVKK&GDPR İncelemeleri 
 

Bazı belediyelerin internet sitesi üzerinden emlak vergisi ve beyan bilgisi sorgulama sayfalarında, yalnızca T.C. kimlik 
numarasıyla sorgulama yapılabilmesine olanak sağlayan bir uygulama olduğunu ifade eden çeşitli ihbarlar Kuruma 
iletilmiştir. Konu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında incelenmiştir. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğine bilgi verilmesine ve yalnızca tek bir bilgi girilerek kişilerin borç ya da emlak 
bilgilerine erişim sağlanmasına yönelik uygulamalar yerine, çift katmanlı doğrulamayı mümkün kılabilecek yöntemlerin 
tercih edilmesi konusunda Belediyelerin talimatlandırılmasını içeren karara ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

AYIN; 

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6966/2021-359
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6967/2021-389
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6965/2021-140
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“Bir Hastanenin Veri İhlal Bildirimi Hakkında” Kurulun Karar Özeti 

04. 
Veri sorumlusu bir hastane tarafından Kuruma intikal ettirilen veri ihlal bildirimine göre, veri ihlalinin hastanede çalışan 
hekimin hastalarına ait dosyaların kendisinin talimatıyla bazı hastane çalışanları aracılığıyla dışına çıkarılmasıyla 
gerçekleşmiş, ihlalden 789 hastanın etkilenmiş, ihlalin tespitinden önce ihlal ile ilgisi bulunan çalışanlardan biri hariç 
hepsinin kişisel verilerin korunmasına ilişkin eğitim almış, ihlalin tespitinden 25 gün sonra bildirilmesinin sebebinin ilgili 
dosyaların hastaneden çıkartılırken hastane yönetimi tarafından yakalanmıştır. İhlal bildirimi sonrasında Kurum veri 
sorumlusu hakkında veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almadığı için 450.000 TL; veri ihlal bildirimini 
72 saatlik süre içerisinde yapmadığı için 150.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.   
 

Karara ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Bulut Elektromarket Bilgi Teknolojileri ve Dış Tic. A.Ş. Veri İhlal Bildirimi 

05. 
Veri sorumlusunun sistemlerine yapılan siber saldırı sonucunda yetkisiz 3. kişiler tarafından kişisel verilere hukuka 
aykırı bir şekilde erişim sağlandığı, sistemlerde yapılan incelemeler sonucunda tespit edilmiştir. İhlalden etkilenen ilgili 
kişi gruplarının ise çalışanlar ve müşteriler olduğu kuruma bildirilmiştir. Veri ihlal bildirimine ilişkin detaylı bilgiye buradan 
ulaşabilirsiniz. 

ClearVoiceResearch.com, LLC Veri İhlali Bildirimi 

06. 
Veri sorumlusunun veri tabanına yapılan siber saldırı sonucunda yetkisiz 3. kişiler tarafından kişisel verilere hukuka 
aykırı şekilde erişim sağlandığı, e-posta alınması ile ihlalin tespit edildiği, ihlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının ise 
çalışanlar olduğu kuruma bildirilmiştir. Veri ihlal bildirimine ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

E-Data Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi Veri İhlali 

Bildirimi 

07. 
Veri sorumlusunun veri tabanına yapılan siber saldırı 
sonucunda yetkisiz 3. kişiler tarafından kişisel verilere 
hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit 
edilmiştir. İhlalden etkilenen ilgili kişi sayısının 721 
olduğu kuruma bildirilmiştir. Veri ihlal bildirimine ilişkin 
detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. (BtcTurk) Veri İhlali 

Bildirimi 

08. 
Veri sorumlusunun sistemlerine yapılan siber saldırı 
sonucunda yetkisiz 3. kişiler tarafından kişisel verilere 
hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı, Veri 
sorumlusunun sosyal medya platformları üzerinden 
konuya ilişkin etiketlenmesiyle olaydan haberdar 
olduğu ve konu hakkında inceleme başlattığı ve 
ihlalden etkilenen ilgili kişi sayısının ise 516.954 
olduğu kuruma bildirilmiştir. Veri ihlal bildirimine ilişkin 
detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

Pakten Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

(onlemmarket.com) Veri İhlali Bildirimi 

09. 
Veri sorumlusunun veri tabanına yapılan siber saldırı 
sonucunda yetkisiz 3. kişiler tarafından kişisel verilere 
hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı, saldırganlar 
tarafından fidye talebinin iletilmesiyle tespit edilmiştir. 
İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının ise müşteriler 
olduğu kuruma bildirilmiştir. Veri ihlal bildirimine ilişkin 
detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6968/2021-407
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6963/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Bulut-Elektromarket-Bilgi-Teknolojileri-ve-Dis-Tic-AS
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6964/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-ClearVoiceResearch-com-LLC
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6969/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-E-Data-Teknoloji-Pazarlama-Anonim-Sirketi
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6970/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Eliptik-Yazilim-ve-Ticaret-AS-BtcTurk-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6973/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Pakten-Saglik-Urunleri-Sanayi-ve-Ticaret-AS-onlemmarket-com-
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Rahmet Ragıp Kuğu (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) - Veri İhlali Bildirimi 

10. 
Veri sorumlusunun sistemlerine yapılan siber saldırı sonucunda yetkisiz 3. kişiler tarafından kişisel verilere hukuka 
aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edilmiştir. İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının ise çalışanlar, kullanıcılar, 
müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu kuruma bildirilmiştir. Veri ihlal bildirimine ilişkin detaylı bilgiye buradan 
ulaşabilirsiniz. 

İtalya Veri Koruma Kurumu: “Aşı Kartı” için Kritik Konular 

11. 
İtalyan Veri Koruma Kurumu, İtalyan hükümeti tarafından kabul edilen, ’normalleşme’ veya aşı kartı olarak yayınlanan 
kararnamenin pandemi sürecinde seyahat yasaklarının kaldırılmasına yönelik düzenlemeleri baltalayacak kritik 
noktalarla dolu olduğunu, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması için acil önlemler alınması gerektiğini belirtti.  
 
İtalyan Veri Koruma Kurumu, öncelikle ‘Yeniden Açılma’ olarak adlandırılan kararnamenin ülke çapında normalleşmeyi 
başlatmak ve düzenlemek için uygun bir yasal temel sağlamadığını vurguladı. Bunun yanı sıra bireylerin hakları ve 
özgürlükleri için büyük ölçekli risklerin değerlendirilmemesi de dahil olmak üzere veri korumaya ilişkin yeterli tedbirleri 
içermediğini ileri sürdü. 
 
Üstelik Kuruma göre, kararname, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde belirtilen gerekliliklerin aksine, kararname sağlık 
verilerinin işlenme amaçlarını belirtmemekle birlikte GDPR ile potansiyel olarak çelişecek gelecekteki uygulamaların 
önünü açmaktadır. 
Ek olarak şeffaflık ilkesini ihlal eden ve ilgili kişilerin haklarını kullanmasını engelleyen söz konusu veri işleme faaliyetinin 
sorumlusundan bahsedilmemektedir.  
 
İtalyan Veri Koruma Kurumu, söz konusu kritik durumların aşılması için hükümete iş birliği teklifinde bulunmuştur. 
 
Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

İzlanda Veri Koruma Kurumu InfoMentor Hakkında 

İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar Verdi 

12. 
İzlanda Veri Koruma Kurumu, InfoMentor şirketine 
çocuklarla çalışan okul ve benzeri kurumların 
kullandığı Mentor sistemi içerisinde kişisel verilere 
ilişkin uygun koruma sağlamadığı ve yetkisiz üçüncü 
taraflar tarafından söz konusu kişisel verilere erişim 
sağlandığı gerekçesiyle 23,100 EUR idari para cezası 
uygulanmasına karar verdi.   
 
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Norveç Veri Koruma Kurumu Disqus Inc. Hakkında 

2,500,000 EUR İdari Para Cezası Verme Niyetinde 

13. 
Norveç Veri Koruma Kurumu, Disqus Inc.’a GDPR’ın 
hesap verebilirlik, kanunilik ve şeffaflık ilkeleriyle 
uyumlu olmadığı gerekçesiyle 2,500,00 EUR idari 
para cezası vermeyi düşündüklerini bildirdi. 
 
Kurum tarafından yapılan incelemeler sonucunda, 
Disqus şirketinin Disqus eklentisini kullanarak Norveç 
web sitelerine gelen ziyaretçileri yasal olmayan bir 
şekilde takip ettiği ve bu yolla elde edilen verileri 
üçüncü taraf reklam ortaklarıyla paylaştığı tespit 
edilmiştir.  
 
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6974/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Rahmet-Ragip-Kugu-Serbest-Muhasebeci-Mali-Musavir-
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/italian-dpa-major-critical-issues-vaccination-pass_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/icelandic-dpa-issues-fine-infomentor-inadequate-protection-personal-data_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-intent-issue-eu-25-million-fine-disqus-inc_en
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Finlandiya Veri Koruma Kurumu Parkkipate Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar Verdi 

14. 
Finlandiya Veri Koruma Kurumu, ParkkiPate hakkında veri koruma mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle 75,000 EUR 
idari para cezası uyguladı. İhlaller, ilgili kişilerin haklarını kullanamamasını, verilerin saklama sürelerine yönelik 
sınırlandırılmasındaki eksiklikler ve kişisel verilerinin silinmesi için başvuran ilgili kişilerin tanımlanmasına ilişkin yanlış 
uygulamalarla ilgilidir. 
 
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Hollanda Veri Koruma Kurumu, Özgürlük Partisi’ne (“PVV Overijssel”) Hakkında İdari Para Cezası 

Uygulanmasına Karar Verdi 

15. 
Hollanda Veri Koruma Kurumu PVV Overijssel hakkında kişilerin siyasi görüşlerini içeren veri ihlalini bildirmediği 
gerekçesiyle 7,500 EUR idari para cezası uygulanmasına karar verdi. 
 
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Hollanda Veri Koruma Kurumu Locatefamily.Com Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar 

Verdi 

16. 
Hollanda Veri Koruma Kurumu Locatefamily.com hakkında kişilerin adres ve telefon numaralarını rızaları olmadan 
yayınladığı ve AB içerisinde bir temsilci bulundurmadığı gerekçesiyle 525,000 EUR idari para cezası uyguladı. 
 
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Norveç Veri Koruma Kurumu Asker Belediyesi 

Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar 

Verdi 

17. 
Norveç Veri Koruma Kurumu, Asker Belediyesi 
hakkında, korunması gereken ad soyad ve ulusal 
kimlik gibi kişisel verileri içeren konsey yazışma 
kayıtlarının web sitesinde yetkisiz üçüncü şahısların 
erişimine açık hâle getirdiği gerekçesiyle 100,000 
EUR idari para cezası uygulanmasına karar verdi.  
 
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Norveç Veri Koruma Kurumu Bir Şirket Hakkında 

İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar Verdi 

18. 
Bir şirket hakkında, çalışanın e-postalarını yasa dışı 
bir şekilde yönlendirdiği için 25,000 EUR para 
cezasına hükmedildi. Şirketin unvanı çalışanların 
kimliklerini korumak için kamuya açıklanmamıştır. 
 
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Norveç Veri Koruma Kurumu Alesund Belediyesi 

hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar 

Verdi 

19. 
Alesund’daki iki okulda, öğretmenler, öğrencilerden 
bir fitness uygulaması olan Strava’nın beden dersi 
kapsamında kullanmasını istediler. Öğretmenler 
uygulamanın takip özelliğinden yararlanarak tüm 
öğrencilerin kendilerine verilen ödevleri yerine getirip 
getirmediğini kontrol ediyorlardı. Norveç Veri Koruma 
Kurumu uygulamanın takip özelliğinin kullanılmasını, 
her bir öğrenci için bir kişisel veri işleme faaliyeti 
olarak değerlendirdi ve Alesund Belediyesi hakkında 
5,000 EUR para cezası uygulanmasına karar verdi. 
 
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/finnish-dpa-administrative-fine-imposed-parkkipate-data-protection_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/dutch-dpa-pvv-overijssel-fined-failing-report-data-breach_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/dutch-dpa-imposes-fine-eu525000-locatefamilycom_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-municipality-asker-fined_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-company-fined-illegal-forwarding-e-mail_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-alesund-municipality-fined-use-strava_en
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 Norveç Veri Koruma Kurumu Basaren Drift Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar Verdi 

20. 
Norveç Veri Koruma Kurumu, bir restoranın CCTV kullanımı ile ilgili olarak kendilerine iletilen bir şikâyet üzerine 
yaptıkları araştırma sonucunda, restoranın yasal bir dayanağı olmadan restoran çalışanları ve konukları gece gündüz 
gözetlediği sonucuna ulaşmıştır.  
 
Kurum, işletmenin gereğinden fazla alanı, uzun sürelerle insanların özgürlüklerine müdahale edecek şekilde CCTV 
kameralarla gözetlediği gerekçesiyle 20,000 EUR idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 
  
Ayrıca Norveç Veri Koruma Kurumu restoranın CCTV kamera gözetimi yapıldığına dair yeterli bilgi vermediği ve yazılı 
prosedürlerin yetersiz olduğu sonucuna varmıştır. 
 
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Norveç Veri Koruma Kurumu Miljø- og Kvalitetsledelse AS Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına 

Karar Verdi 

21. 
Bir araba yıkama şirketi olan Miljø- og Kvalitetsledelse’e ait bir pos cihazına zarar verilmesi üzerine olayı içeren kamera 
görüntüleri saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen kişinin işverenine gönderildi. Norveç Veri Koruma Kurumu Miljø- og 
Kvalitetsledelse AS hakkında kişisel veri içeren kamera kayıtlarını yasal olmayan bir şekilde paylaştığı gerekçesiyle 
3,500 EUR idari para cezası uyguladı. İhlal, Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü yürürlüğe girmeden önce meydana 
geldiğinden ceza miktarı önceki mevzuatın kapsamına göre belirlendi.  
 
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

İspanya Veri Koruma Kurumu EPD 

Comercializadora, S.A.U Hakkında İdari Para Cezası 

Uygulanmasına Karar Verdi 

22. 
İspanya Veri Koruma Kurumu tarafından EPD 
Comercializadora, S.A.U’nun bir başkası adına 
hizmet alan kişilerin sözleşmeyi yürütme yetkisine 
sahip olup olmadığını doğrulamak ve bir başka gerçek 
kişi adına hareket edenin onlar adına diğer kişisel 
verileri işlenme işlemlerine rıza gösterip 
göstermediğini tespit etmek için gerekli teknik ve 
organizasyonel önlemleri almadığı anlaşılmıştır. Bu 
nedenle, hizmet sürecinde kendi ve üçüncü tarafların 
ticari iletilerini göndermek ve kişiselleştirilmiş teklifler 
iletmek için profilleme amacıyla kişisel verileri işleyen 
EPD Comercializadora S.A.U hakkında 500,000 EUR 
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
 
Ayrıca İspanya Veri Koruma Kurumu, şirket 
dokümanlarının ilgili kişilere veri sorumlusu faaliyetleri 
ve veri işleme faaliyetlerinin hukuki temeli hakkında 
yeterli bilgi sağlamaması, ek olarak şirketin 
hizmetlerine ilişkin bazı prosedürlerin GDPR’a uygun 
olmaması nedeniyle 1,000,000 EUR idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir.  
 
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-basaren-drift-fined_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/norwegian-dpa-miljo-og-kvalitetsledelse-fined_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/spanish-dpa-imposes-fine-1500000-euros-epd-comercializadora-sau-two_en
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KVKK - GDPR 

BÜLTENİ 

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 

 

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…  

Birgül Özkahraman Kübra Özkahraman Selin Malkoç 

Ece Melis Erkoçak Onur İzli Şeyma Kaplan 

Civan Güneş Onur Saygın Şule Özcan 

Haz ı r layan la r  

http://www.cottgroup.com/
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
https://www.youtube.com/c/CottGroupSocial
https://www.youtube.com/c/CottGroupSocial

