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“Bir Bilişim Şirketinin Veri İhlali Bildirimi Hakkında” Karar Özeti 

01. 

“Bir Otoyol İşletmesinin Veri İhlali Bildirimi 
Hakkında” Karar Özeti 

02. 
Kuruma iletilen bildirimde, bir otoyol işletmesi 
tarafından, çalışan bordrolarının gönderilmesi 
sırasında meydana gelen bir hata nedeniyle, her bir 
bordronun listede bir alt sırada bulunan çalışana 
iletildiği belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, şirket tarafından, çalışan bordrolarının 
farklı sunucuya bağlı kişisel e-posta hesaplarına 
iletildiği ve bu ortamın veri sorumlusu hakimiyetinde 
bulunmadığı; bununla birlikte gönderimin kişisel 
verilerin yurt dışına aktarımı niteliğinde olduğu ve 
konuyla ilgili yürütülen aydınlatma ve açık rıza 
süreçlerinin usulüne göre yapılmadığı tespit edilmiştir.  

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 
sorumlusu şirket hakkında 60.000 TL idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Karar Özetleri  
Haberleri 
KVKK&GDPR İncelemeleri 

Kuruma iletilen bildirimde, bir bilişim şirketinin kişisel veri içeren sistemlerine siber saldırı gerçekleştiği belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde, şirket tarafından, sızmanın belirlenmesi noktasında yeterli 
mekanizmaların oluşturulmadığı, hangi kişisel verilerin ne ölçüde ihlale konu olduğunun belirlenemediği, veri imha 
yükümlülüğünün yerine getirilmediği ve gerekli idari ve teknik tedbirlerin ihlalden sonra devreye alındığı tespit edilmiştir.  

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri sorumlusu şirket hakkında 450.000 TL idari para cezası uygulanmasına 
karar vermiştir.  

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

AYIN; 
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 “Bir Sigorta Şirketinin Acentesinde Gerçekleşen Veri İhlali Hakkında” Karar Özeti 

03. 
Kuruma iletilen bildirimde, bir sigorta şirketinin kişisel veri içeren sistemlerine siber saldırı gerçekleştiği belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde, şirket tarafından, hizmet alma sürecinde veri işleyenin yeterli 
bir şekilde denetlenmesinin sağlanmadığı, ihlale konu bilgisayarın formatlanması nedeniyle herhangi bir araştırmanın 
yapılamadığı, acente yetkilisine yönelik kişisel verilerin korunması ile ilgili eğitim ve farkındalık çalışmalarının 
yapılmadığı, siber güvenliğe ilişkin önlemlerin yerine getirilmediği tespit edilmiştir.  

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri sorumlusu şirket hakkında 172.000 TL idari para cezası uygulanmasına 
karar vermiştir.  

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Bir Sigorta Şirketinin Veri İhlali Bildirimi Hakkında” Karar Özeti 

04. 
Kuruma iletilen bildirimde, bir sigorta şirketinde sistemlerin güncellenmesi sırasında meydana gelen bir hata nedeniyle, 
müşterilerin kişisel verilerine uygulama kullanıcısı bir kişi tarafından erişim sağlandığı belirtilmiştir.  

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde, şirket tarafından, sızmanın belirlenmesi noktasında yeterli 
mekanizmaların oluşturulmadığı, kişisel verilere ulaşım açısından yetkilendirme tedbirlerinin alınmadığı, hassas nitelikli 
verilerin korunmasına yönelik geliştirilmiş önlemlerin alınmadığı tespit edilmiştir.  

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri sorumlusu şirket hakkında 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına 
karar vermiştir.  

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Bir Bankanın Veri İhlali Bildirimi Hakkında” Karar 

Özeti 

05. 
Kuruma iletilen bildirimde, bir banka çalışanının 
müşterilerin kişisel verilerini kopyalamak suretiyle 
üçüncü kişilerle paylaştığı belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, şirket tarafından, söz konusu personele 
sağlanan eğitimin etkin olmadığı, yetkisiz kişisel veri 
aktarımını önleme ve yetkilendirme açısından alınan 
tedbirlerin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 
sorumlusu Şirket hakkında 275.000 TL idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Bir Sigorta Şirketinin Veri İhlali Bildirimi Hakkında” 

Karar Özeti 

06. 
Kuruma iletilen bildirimde, bir sigorta şirketi 
çalışanının müşterilerin kişisel verilerini kopyalamak 
suretiyle şahsi e-posta adresine gönderdiği 
belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, şirket tarafından, yazılım ve 
donanımların yapılandırma işlemine tabi tutulmadığı, 
kullanıcı işlem hareketlerinin usulünce takip 
edilmediği, takip raporlarının kontrollerinin 
sağlanmadığı, söz konusu çalışana eğitim 
sağlanmadığı tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 
sorumlusu şirket hakkında 150.000 TL idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 
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“Bir Sigorta Şirketinin Veri İhlali Bildirimi Hakkında” Karar Özeti 

07. 
Kuruma iletilen bildirimde, bir sigorta şirketinin bilgi sistemleri hizmeti aldığı destek hizmeti sağlayıcısında meydana 
gelen sistemsel hata nedeniyle kişisel veri içeren raporların yanlış taraflara gönderildiği belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde, şirket tarafından, ihlalin yaşanmasından önce tespitinin 
yapılamadığı, raporlama sürecinde gerekli kontrollerin zamanında gerçekleştirilmediği ve ihlalin belirlenemediği tespit 
edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri sorumlusu şirket hakkında 125.000 TL idari para cezası uygulanmasına 
karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Bir Bankanın Veri İhlali Bildirimi Hakkında” Karar Özeti 

08. 
Kuruma iletilen bildirimde, bir banka çalışanının müşterilerin kişisel verilerinin fotoğrafını telefonuyla çekmek suretiyle 
üçüncü kişilerle paylaştığı belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde, şirket tarafından, söz konusu personele sağlanan kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin eğitimin etkin olmadığı, müşteri bilgilerinin istenilen sıklıkta ve sayıda sorgulama yaparak 
görüntülenebilmesine ilişkin önlemlerin devreye alınmadığı tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri sorumlusu şirket hakkında 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına 
karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Bir Kozmetik Şirketinin Veri İhlali Bildirimi 

Hakkında” Karar Özeti 

09. 
Kuruma iletilen bildirimde, bir kozmetik şirketinin 
sistem güncellemeleri sırasında meydana gelen bir 
hata sonucunda kişisel verilere yetkisiz üçüncü kişiler 
tarafından erişim sağlandığı belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, şirket tarafından, güncelleme sırasında 
verilerin korunmasına ilişkin öngörülen önlemlerin ve 
şifreleme ile veri maskelemeye yönelik tedbirlerin 
alınmadığı tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 
sorumlusu şirket hakkında 200.000 TL idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Bir Hastanenin Veri İhlali Bildirimi Hakkında” Karar 

Özeti 

10. 
Kuruma iletilen bildirimde, bir hastane çalışanının 
hastaların kişisel verilerini içeren dosyaları hastane 
dışına çıkardığı belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, şirket tarafından, kaybolan verilerin 
akıbetinin bilinmediği, konuya ilişkin risklerin 
azaltılmasına dair yeterli tedbirlerin alınmadığı, 
çalışanlara kişisel verilerin korunmasına yönelik 
yeterli eğitimin verilmediği, arşiv odasına yetkili 
olmayan kişilerin girmesini engelleyecek önlemlerin 
devreye alınmadığı tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 
sorumlusu şirket hakkında 600.000 TL idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 
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Özel Dentapoint Diş Sağlığı Polikliniği Veri İhlali Bildirimi 

11. 
Veri sorumlusunun sistemlerine yapılan siber saldırı sonucunda yetkisiz üçüncü kişiler tarafından kişisel verilere hukuka 
aykırı bir şekilde erişim sağlandığı tespit edilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Düzen Biyolojik Bilimler Araştırma Geliştirme ve Üretim A.Ş. Veri İhlali Bildirimi 

12. 
Veri sorumlusunun veri işleyen olarak yetkilendirdiği Cerba Laboratuvarındaki ihlal sonucunda, yetkisiz üçüncü kişiler 
tarafından kişisel verilere hukuka aykırı bir şekilde erişim sağlandığı tespit edilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Webhosting Bilişim Teknolojileri A.Ş. Veri İhlali Bildirimi 

13. 
Veri sorumlusunun sistemlerinde meydana gelen bir yazılım hatası sonucunda yurt dışındaki yetkisiz üçüncü kişiler 
tarafından kişisel verilere hukuka aykırı bir şekilde erişim sağlandığı tespit edilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Veri sorumlusunun sistemlerinde meydana gelen bir 
yazılım hatası sonucunda kişisel verilerin yetkisiz 
üçüncü kişiler tarafından ulaşılabilir hale geldiği tespit 
edilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz. 

Cosmolog Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Veri İhlali 

Bildirimi 

15. 

Garanti Bankası A.Ş. Veri İhlali Bildirimi 

14. 
Veri sorumlusunun çalışanları tarafından müşterilerin kişisel verilerinin kopyalandığı ve yetkisiz üçüncü kişiler ile hukuka 
aykırı bir şekilde paylaşıldığı tespit edilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Hollanda Veri Koruma Kurumu, TikTok tarafından 
Hollanda vatandaşı kullanıcılara yönelik 
gerçekleştirilen aydınlatmanın İngilizce olduğunu ve 
kolaylıkla anlaşılabilir olmadığını ifade etmiştir. Bu 
nedenle TikTok’un verileri nasıl topladığı, işlediği ve 
kullandığı konusunda aydınlatma yükümlülüğünü 
uygun bir şekilde yerine getirmekte başarısız olduğu 
belirtilmiştir. 

Hollanda Veri Koruma Kurumu bu 
değerlendirmelerden hareketle TikTok hakkında 
gizliliğe ilişkin mevzuatı ihlal ettiği gerekçesiyle 
750.000 EUR idari para cezası uygulanmasına karar 
vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Hollanda Veri Koruma Kurumu TikTok Hakkında İdari 

Para Cezası Uygulanmasına Karar Verdi 

16.
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Litvanya Veri Koruma Kurumu VS FITNESS UAB Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar 

Verdi 

17. 
Litvanya Veri Koruma Kurumu, VS FITNESS UAB tarafından müşterilerin biyometrik verilerinin işlendiğini ve GDPR 
kapsamında hassas nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için gerekli olan geçerli rıza prosedürlerinin yerine getirilmediğini 
ifade etmiştir. 

Litvanya Veri Koruma Kurumu, bu değerlendirmelerden hareketle VS FITNESS UAB hakkında gizliliğe ilişkin mevzuatı 
ihlal ettiği gerekçesiyle 20.000 EUR idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Norveç Veri Koruma Kurumu Moss Belediyesi Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar Verdi 

18. 
Norveç Veri Koruma Kurumu, Moss Belediyesi tarafından sistemlerinde gerçekleşen dönüşüm sonrasında, hasta 
kayıtlarının hatalı bir şekilde tutulduğunu belirtmiştir. 

Norveç Veri Koruma Kurumu, bu değerlendirmelerden hareketle Moss Belediyesi hakkında gizliliğe ilişkin mevzuatı 
ihlal ettiği gerekçesiyle 50.000 EUR idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz 

Fin Veri Koruma Kurumu Bir Dergi Yayımcısı 

Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar 

Verdi 

20. 
Fin Veri Koruma Kurumu, bir dergi yayım şirketinin 
yürüttüğü pazarlama faaliyetleri kapsamında ilgili 
kişiler ile rızaları olmadan otomatik arama sistemi 
aracılığıyla iletişime geçildiğini belirtmiştir. 

Fin Veri Koruma Kurumu, bu değerlendirmelerden 
hareketle dergi yayımcısı hakkında gizliliğe ilişkin 
mevzuatın otomatik karar alma süreçleri hakkındaki 
hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 8.500 EUR idari 
para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Norveç Veri Koruma Kurumu Innovation Norway 

Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar 

Verdi 

21. 
Norveç Veri Koruma Kurumu, Innovation Norway’in 
yasal bir dayanak olmadan kişilere yönelik kredi 
değerlendirmeleri yaptığını belirtmiştir. 

Norveç Veri Koruma Kurumu, bu değerlendirmeden 
hareketle Innovation Norway hakkında gizliliğe ilişkin 
mevzuatı ihlal ettiği gerekçesiyle 100.000 EUR idari 
para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

İtalyan Veri Koruma Kurumu Glovo Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar Verdi 

19. 
İtalyan Veri Koruma Kurumu, Glovo tarafından çalışanların performanslarının değerlendirilmesi için kullanılan 
algoritmanın ayrımcılığa yol açtığını ve çalışanların algoritma ile ilgili yeterli bir şekilde bilgilendirilmediğini belirtmiştir. 
Bununla birlikte, ilgili kişilerin haklarını kullanmasına yönelik bir prosedür oluşturulmamıştır. 

İtalyan Veri Koruma Kurumu, bu değerlendirmelerden hareketle Glovo hakkında gizliliğe ilişkin mevzuatın otomatik 
karar alma süreçleri hakkındaki hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 2.600.000 EUR idari para cezası uygulanmasına 
karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 
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 Norveç Veri Koruma Kurumu Bir Şirket Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar Verdi 

22. 
Norveç Veri Koruma Kurumu, bir şirket tarafından eski çalışanların e-posta adreslerinin açık tutulduğu ve bu e-posta 
adreslerine erişim sağlandığını belirtmiştir. 

Norveç Veri Koruma Kurumu, bu değerlendirmelerden hareketle şirket hakkında gizliliğe ilişkin mevzuatı ihlal ettiği 
gerekçesiyle 15.000 EUR idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararı detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Norveç Veri Koruma Kurumu Smartere Utdanning AS’ı Rıza Alma Yöntemini Geliştirmesi İçin 

Talimatlandırdı 

23. 
Norveç Veri Koruma Kurumu, Smartre Utdanning AS tarafından gerçekleştirilen ücretsiz webinarlara katılan kişilerin 
hedef kitle olarak tanımlandığını ve bu kişilere yönelik pazarlama faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirtmiştir. 

Norveç Veri Koruma Kurumu, bu değerlendirmelerden hareketle şirketin söz konusu faaliyetine ilişkin rızanın gizlilik 
politikası aracılığıyla alınamayacağına işaret ederek, şirketi rıza yöntemini değiştirmesi için talimatlandırdı.  

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz 

Norveç Veri Koruma Kurumu Oslo University Hospital’i Sözleşmelerinde Değişikliğe Gitmesi İçin 

Talimatlandırdı 

24. 
Norveç Veri Koruma Kurumu, Oslo University Hospital tarafından yurt içindeki diğer hastanelere ve yurt dışındaki 
laboratuvarlara çeşitli analizler için hastaların biyolojik materyallerinin gönderildiğini belirtmiştir. 

Norveç Veri Koruma Kurumu, hastanenin söz konusu faaliyetleri sırasında kullandığı sözleşmelerde değişikliğe giderek 
verilerin iletildiği tarafların veri işleyen olarak ilgili mevzuat kapsamında yetkilendirilmesi konusunda talimatlandırmıştır.  

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Schrems II Kararı ve Şirketlerin Uyum Süreçleri 

25. 
Alman Veri Koruma Kurumu, yurt dışına aktarılan 
Avrupa vatandaşlarının kişisel verileriyle ilişkili olarak 
gerçekleştirilen denetimler kapsamında şirketlerle 
birebir iletişim kurmaya ve soru formları iletmeye 
başlamıştır. Denetimler, şirketler tarafından ABD’ye 
aktarılan kişisel verilere yönelik çerçeveyi belirleyen 
EU-US Privacy Shield1’in uygulamadan kalkmasıyla 
birlikte, kişisel verilerin transferini düzenleyen 
Schrems II2 olarak adlandırılan karar ve kararın 
içerdiği yeni hükümler kapsamında 
gerçekleştirilmektedir. Schrems II kararı ile ilgili detaylı 
bilgiye 2020 temmuz ayı bültenimizden ulaşabilirsiniz. 
Karar kapsamında uygulanması gereken tedbirler göz 
önüne alındığında, birçok köklü şirketin iş 
modellerinde ve süreçlerinde değişiklik yapacağı 
öngörülmektedir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

1 Privacy Shield ile ilgili karar 12 Temmuz 2016’da yürürlüğe girmiştir ve Privacy Shield kapsamında sertifikalandırılmış şirketlerin ABD’ye özgür bir şekilde 

veri aktarmasına izin verilmiştir.

2 ABD’ye veri aktarımlarının artık Privacy Shield kararı ile yapılamayacağına karar verilmiştir. 
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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 hâlinde 
lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

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

Haz ı r layan la r  

Birgül Özkahraman 

Selin Malkoç Ece Melis Erkoçak 

Onur İzli Şeyma Kaplan 

Civan Güneş Onur Saygın 
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