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“Bir Perakende Giyim Firmasının Veri İhlali Bildirimi Hakkında” 2019/170 Sayılı Karar Özeti 

01. 

“Elektronik Satış Hizmeti Sağlayan Bir Şirketin Veri 
İhlali Bildirimi Hakkında” Karar Özeti 

02. 
Kuruma iletilen bildirimde, elektronik satış hizmeti 
sağlayan bir şirketin kişisel veri içeren sistemlerine 
siber saldırı gerçekleştiği belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, şirket tarafından, çalışanların halka açık 
internet ağlarından sistemlere ulaşabilmelerini 
önleyecek tedbirlerin alınmadığı, sızma testlerinin 
ihlalden sonra yapıldığı, mobil uygulama içerisine 
uygulama trafiğinin dinlenmesini engelleyecek SSL 
sertifikasının tanımlanmadığı ve kişisel verilere ilişkin 
kurumsal eğitim faaliyetlerinin düzenlenmediği tespit 
edilmiştir. 

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

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Karar Özetleri  
Haberleri 
KVKK&GDPR İncelemeleri 

Kuruma iletilen bildirimde, bir perakende giyim firmasının sistemlerinde meydana gelen URL hatası sonucunda 
müşterilerin ve potansiyel müşterilerin kişisel verilerinin üçüncü taraf ürün ve hizmet sağlayıcılara aktarıldığı belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde, firma tarafından, log ve takip sistemlerinin etkin bir şekilde 
kullanılmadığı ve ilgili web sitesinin tasarım aşamasında gerekli testlerin yapılmadığı tespit edilmiştir.  

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri sorumlusu firma hakkında 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına 
karar vermiştir.  

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

AYIN; 
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“Bir Bankanın Veri İhlali Bildirimi Hakkında” Karar Özeti 

03. 
Kuruma iletilen bildirimde, bir bankanın sistemlerinde meydana gelen bir yazılım hatası sonucunda bazı müşterilerin 
kişisel verilerini içeren mesajların diğer müşterilere gönderildiği belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde, banka tarafından, ilgili sistemin yayın öncesi testlerinin yeterli 
bir şekilde yapılmadığı ve sistemdeki sorunun tespitine ilişkin yeterli kontrollerin sağlanamadığı tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri sorumlusu banka hakkında 75.000 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 şirketinin çağrı merkezinde görev almakta olan bir çalışan tarafından müşterilerin 
kişisel bilgilerini içeren ekranların kurum e-posta adresinden şahsi e-posta adresine gönderildiği belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde, şirket tarafından, veri kaybı önleme sistemlerinin uygun bir 
şekilde kurgulanmadığı, veri sızmalarının takip edilmesi noktasında alınan teknik tedbirlerin yetersiz olduğu ve 
çalışanların kişisel verilerin korunmasına yönelik eğitimleri alıp almadıklarının takibinin yeterli bir şekilde yapılmadığı 
tespit edilmiştir.   

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri sorumlusu şirket hakkında 90.000 TL idari para cezası uygulanmasına 
karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Bir Bankanın Veri İhlali Bildirimi Hakkında” Karar 

Özeti 

05. 
Kuruma iletilen bildirimde, bir bankada görev almakta 
olan bir çalışanın, müşterilerin kişisel verilerini 
WhatsApp aracılığıyla üçüncü kişilerle paylaştığı 
belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen incelemeler 
neticesinde, banka tarafından, çalışanların 
müşterilere ilişkin sorgulamalarının 
sınırlandırılmadığı, bölge ortalamasından oldukça 
yüksek bir sayıda sorgulama yapan ilgili çalışanın 
denetlenmediği ve çalışana sağlanan kişisel verilere 
ilişkin eğitimin yeterli olmadığı tespit edilmiştir. 

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

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Bir Oyuncak Perakendecisi Veri Sorumlusunun Veri 

İhlali Bildirimi Hakkında” Karar Özeti 

06. 
Kuruma iletilen bildirimde, üçüncü kişiler tarafından 
başka internet sitelerinden elde edilen kullanıcı adı ve 
şifrelerin veri sorumlusunun internet sitesinde 
denenerek müşterilerin kişisel veri içeren hesaplarına 
ulaşıldığı belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen incelemeler 
neticesinde, veri sorumlusu tarafından, iki faktörlü 
kimlik doğrulama yönteminin kullanılmadığı ve 
müşterilerin hesap açma işlemi sırasında güçlü şifre 
oluşturmak için zorlanmadığı tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 
sorumlusu hakkında 75.000 TL idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 
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“Bir E-Ticaret Şirketinin Veri İhlali Bildirimi Hakkında” Karar Özeti 

07. 
Kuruma iletilen bildirimde, internet üzerinde ifşa olmuş kullanıcı e-posta adresleri ve şifrelerinin e-ticaret şirketinin 
internet sitesinin ekranında robot bir uygulama vasıtasıyla denendiği ve bu yol ile müşterilerin kişisel verilerine üçüncü 
kişiler tarafından ulaşıldığı belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, şirket tarafından, aynı IP aracılığıyla başarısız oturum açma 
girişimlerini sınırlandırmaya yönelik teknik tedbirlerin alınmadığı ve kullanıcıların belirli zaman aralıkları ile şifrelerini 
değiştirmelerinin sağlanmadığı tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri sorumlusu şirket hakkında 165.000 TL idari para cezası uygulanmasına 
karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Bir Teknoloji Şirketinin Veri İhlali Bildirimi Hakkında” Karar Özeti 

08. 
Kuruma iletilen bildirimde, bir teknoloji şirketinin müşterisine ait e-faturanın aynı ad ve soyada sahip başka bir müşteriye 
gönderildiği belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, ihlalden sadece bir kişinin etkilendiği, ilgili kişiye bildirim 
yapıldığı, yanlış kişiye gönderilen kişisel verilerin silinmesinin sağlandığı ve ihlale konu kişisel verilerin olumsuz etki 
doğurma olasılığının düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri sorumlusu şirket hakkında yapılacak bir işlem olmadığına karar 
vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Bir Sigorta Şirketinin Veri İhlali Bildirimi Hakkında” 

Karar Özeti 

09. 
Kuruma iletilen bildirimde, bir sigorta şirketinin Müşteri 
İletişim Merkezi tarafından bir müşteriye ait poliçe 
muafiyet bildirimi bilgisinin sehven başka bir 
müşteriye iletildiği belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen incelemeler 
neticesinde, ihlalden sadece bir kişinin etkilendiği ve 
şirket tarafından ilgili kişiye bildirimin yapılacağı tespit 
edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 
sorumlusu şirketin, yanlışlıkla gönderilen kişisel 
verilerin silindiğine dair tevsik edici belgelerin 
gönderilmesi hususunda, talimatlandırılmasına karar 
vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Bir İlaç Şirketinin Veri İhlali Bildirimi Hakkında” 

Karar Özeti 

10. 
Kuruma iletilen bildirimde, bir ilaç şirketinin yeni 
sunucuya geçiş sürecinde meydana gelen bir sistem 
hatası sonucunda aylık olarak çalışanlara iletilen ücret 
pusulalarının yanlış çalışanlara gönderildiği 
belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen incelemeler 
neticesinde, şirket tarafından, ihlalin 13 dakika 
içerisinde tespit edildiği ve sehven gönderilen verilerin 
silinmesinin sağlandığı tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 
sorumlusu şirketin, yanlışlıkla gönderilen kişisel 
verilerin silindiğine dair tevsik edici belgelerin 
gönderilmesi hususunda, talimatlandırılmasına karar 
vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

mailto:ask@cottgroup.com
https://www.verisistem.com/tr/
https://www.cottgroup.com/tr/
https://kvkk.gov.tr/Icerik/7017/2020-715
https://kvkk.gov.tr/Icerik/7018/2020-816
https://kvkk.gov.tr/Icerik/7019/2020-935
https://kvkk.gov.tr/Icerik/7020/2020-957


05 ask@cottgroup.com T: +90 212 244 92 22 www.verisistem.com www.cottgroup.com 31 Ağustos 2021 

Ağustos Bülteni  Sayı : 2021:  08 / 26 

“Avukatların İcra Takip Dosyalarındaki Kişisel Verilere Erişim Sağlaması Hakkında” Karar Özeti 

11. 
Adalet Bakanlığı ve bir avukat hakkında Kuruma iletilen çeşitli ihbarlarda, alacaklı vekili avukatlar veya onlar tarafından 
görevlendirilen kişiler tarafından, icra tevzi büroları aracılığıyla, icra takip dosyalarının içerisindeki kişisel verilere 
vekaletsiz olarak erişilebildiği ve bu durumun Kanuna aykırı olduğu belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca avukatların ve görevlendirdikleri kişilerin vekaletname olmaksızın icra takip 
dosyalarındaki kişisel verilere, Kanunda belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi” şartına dayanılarak erişebileceği 
tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, Kanun kapsamında, yapılacak bir işlem olmadığına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Bir Perakende Giyim Firmasının Veri İhlali Bildirimi Hakkında” 2020/50 Sayılı Karar Özeti 

12. 
Kuruma iletilen bildirimde, bir perakende giyim firmasının sistemlerinde meydana gelen URL hatası sonucunda 
müşterilerin ve potansiyel müşterilerin kişisel verilerinin üçüncü taraf ürün ve hizmet sağlayıcılara aktarıldığı belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde, firma tarafından, log ve takip sistemlerinin etkin bir şekilde 
kullanılmadığı ve ilgili web sitesinin tasarım aşamasında gerekli testlerin yapılmadığı tespit edilmiştir. 
. 
Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri sorumlusu firma hakkında 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına 
karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Kuruma iletilen bildirimde, bilgisayar oyunları alanında 
faaliyet gösteren veri sorumlusuna ait kişisel veri 
içeren bir klasörün eski bir çalışan tarafından herkese 
açık bir yazılım kütüphanesine yüklendiği belirtilmiştir.  

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, veri sorumlusu tarafından, güvenlik 
kontrollerinin düzenli yapılmadığı ve kişisel veri içeren 
dokümanların kopyalanmasının kısıtlanması 
konusunda mevcut politikaların etkin bir şekilde 
uygulanmadığı tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 
sorumlusu hakkında 130.000 TL idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Bilgisayar Oyunları Alanında Faaliyet Gösteren Veri 

Sorumlusunun Veri İhlali Bildirimi Hakkında” Karar 

Özeti 

13. 

Kuruma iletilen bildirimde, bir banka çalışanı 
tarafından üçüncü bir şahsın talebi üzerine bazı 
müşterilerin kişisel verilerini içeren ekranların 
fotoğraflarının cep telefonuyla çekildiği ve/veya ilgili 
ekranlardaki bilgilerin bir kâğıda not alındığı tespit 
edilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, banka tarafından, kişisel verilerin 
güvenliğine ilişkin takibin düzenli zaman aralıklarıyla 
yapılmadığı ve sisteme sorgulama kotası 
tanımlanmadığı tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 
sorumlusu banka hakkında 400.000 TL idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Bir Bankanın Veri İhlali Bildirimi Hakkında” Karar 

Özeti 

14.

mailto:ask@cottgroup.com
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“Kişisel Bakım Sektöründe Faaliyet Yürüten Bir Veri Sorumlusunun Veri İhlali Bildirimi Hakkında” 

Karar Özeti 

15. 
Kuruma iletilen bildirimde, üçüncü kişilerin, dış kaynaklardan elde edilen e-posta adresleri ve şifreleri deneyerek veri 
sorumlusuna ait internet sitesindeki üye hesaplarına giriş yaptıkları belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde, veri sorumlusu tarafından, hesaplara ulaşım sırasındaki 
gerçekleştirilen başarısız giriş denemelerinin fark edilmediği tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri sorumlusu hakkında 210.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar 
vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“İlaç Sektöründe Faaliyet Yürüten Bir Veri Sorumlusunun Veri İhlali Bildirimi Hakkında” Karar Özeti 

16. 
Kuruma iletilen bildirimde, ilaç sektöründe faaliyet gösteren bir veri sorumlusunun kişisel veri içeren sistemlerine siber 
saldırı gerçekleştiği belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde, veri sorumlusu tarafından, verilerin yedeklenmesine yönelik 
yeterli önlemlerin alınmadığı ve risk analizi, güvenlik açıklarının kapatılması gibi kişisel verilerin güvenliğini sağlayacak 
çalışmaların yapılmadığı tespit edilmiştir. 

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

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Kurumsal Yazılım Hizmeti Sunan Bir Veri 

Sorumlusunun Veri İhlali Bildirimi Hakkında” Karar 

Özeti 

17. 
Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, veri sorumlusu tarafından, gerekli 
güvenlik denetimlerinin zamanında yapılmadığı, son 
kullanıcıların parola farkındalığının oluşması için 
gerekli uygulamaları faaliyete geçirmediği ve bir 
paylaşım sürücüsünde gereğinden fazla miktarda veri 
depolandığı tespit edilmiştir. 

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

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Bir Sigorta Şirketinin Veri İhlali Bildirimi Hakkında” 

Karar Özeti 

18. 
Kuruma iletilen bildirimde, bir sigorta şirketinin bilgi 
sistem destek hizmeti aldığı hizmet sağlayıcısında 
meydana gelen bir hata sonucunda veri sorumlusuna 
ait kişisel veri içeren dosyaların yanlış alıcılara 
gönderildiği belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, şirket tarafından, gerekli denetim ve takip 
mekanizmalarının uygun bir şekilde işletilmediği tespit 
edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 
sorumlusu şirket hakkında 30.000 TL idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

mailto:ask@cottgroup.com
https://www.verisistem.com/tr/
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“İnternetten Market Alışveriş Hizmeti Veren Veri Sorumlusunun Veri İhlali Bildirimi Hakkında” Karar 

Özeti 

19. 
Kuruma iletilen bildirimde, market alışveriş hizmeti veren bir veri sorumlusu çalışanının e-posta gönderimi sırasında 
yaptığı bir hata nedeniyle kişisel verilerin üçüncü taraflara gönderildiği belirtilmiştir. 
Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde, ihlalin olumsuz sonuç doğurma riskinin düşük olduğu ve alıcılar 
tarafından ihlale konu e-postaların imha edilmiş olduğu tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri sorumlusu hakkında Kanun kapsamında yapılacak bir işlem olmadığına 
karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

“Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren Veri Sorumlusunun Veri İhlali Bildirimi Hakkında” Karar Özeti 

20. 
Kuruma iletilen bildirimde, enerji sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusunun sistemlerinde çalışanlara açık olan bir 
dosyada kurum içinde kullanılan platformun üyelerinin kişisel verilerinin olduğunun fark edildiği belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde, ihlalden sadece iki çalışanın etkilendiği, ilgili dosyaya erişim 
sağlayan çalışanlardan kişisel verileri paylaşmayacaklarına yönelik teyit alındığı tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri sorumlusunun ihlal bildirimleri sırasında, diğer bilgilerin ihlalin ne zaman 
gerçekleştiği ve olası sonuçları hakkında yeterli bilginin Kurum’a iletilmesi hususunda daha dikkatli olması yönünde 
talimatlandırılmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

2018/14040 Numaralı ve 30.06.2021 Tarihli Anayasa 

Mahkemesi Kararı Özeti 

21. 
Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruda, ilgili kişi 
tarafından internet trafik bilgilerinin mevzuatta 
belirlenen süreden fazla tutulması ve bu bilgilerin 
yargı makamına gönderilmesi suretiyle özel hayata 
saygı hakkı kapsamında kişisel verilerinin 
korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği belirtilmiştir.  

Anayasa Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen 
inceleme neticesinde, ilgili kişi tarafından yapılan 
başvurunun Başsavcılık tarafından kovuşturmaya yer 
olmadığı gerekçesiyle reddedildiği, başvuruya konu 
faaliyetin tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilmesi 
nedeniyle bir ceza yargılamasına konu olamayacağı, 
ilgili kişinin de tüzel kişilik çalışanlarının bireysel 
sorumluluğu olduğuna ilişkin bir iddiasının 
bulunmadığı, ilgili kişi tarafından iddia edilen kişisel 
zararların giderilmesinin bu yönde bir ceza 
yargılamasıyla mümkün olamayacağı tespit edilmiştir.  

Bu değerlendirmelerden hareketle Anayasa 
Mahkemesi, ilgili kişinin iddialarına yönelik olarak 
idare ve hukuk mahkemeleri nezdinde etkin bir 
şekilde işleyen bir hukuk yolunun mevcut olduğu, bir 
başka deyişle iç hukuk yolunun tükenmemiş olduğu 
gerekçesiyle başvurunun reddedilmesine karar 
vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Timurlar Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Veri 

İhlali Bildirimi 

22. 
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. 

mailto:ask@cottgroup.com
https://www.verisistem.com/tr/
https://www.cottgroup.com/tr/
https://kvkk.gov.tr/Icerik/7033/2020-763
https://kvkk.gov.tr/Icerik/7035/2020-934
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210824-8.pdf
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7023/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Timurlar-Sigorta-Aracilik-Hizmetleri-Ltd-Sti-
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Motor Trend Group LLC Veri İhlali Bildirimi 

23. 
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. 

Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi Veri İhlali Bildirimi 

24. 
Veri sorumlusunun sistemlerine yapılan trojan virüsü saldırısı sonucunda yetkisiz üçüncü kişiler tarafından kişisel 
verilere hukuka aykırı bir şekilde erişim sağlandığı tespit edilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Subway International B.V. Veri İhlali Bildirimi 

25. 
Veri sorumlusunun kişisel veri içeren SQL veri tabanına yetkisiz üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı bir şekilde 
erişim sağlandığı tespit edilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Pied Piper Fansub (piedpiperfb.com) Veri İhlali Bildirimi 

26. 
Veri sorumlusunun sistemlerindeki kişisel verilere yetkisiz üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı bir şekilde erişim 
sağlandığı tespit edilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Sinoz Kozmetik Sanayi Ticaret A.Ş. Veri İhlali 

Bildirimi 

27. 
Veri sorumlusunun sistemlerinde yapılan güncelleme 
sırasında açık durumda olan porttan veri sızıntısının 
gerçekleştiği ve kişisel verilere yetkisiz üçüncü kişiler 
tarafından hukuka aykırı bir şekilde erişim sağlandığı 
tespit edilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz. 

Çin Kişisel Bilgi Koruma Kanunu 1 Kasım 2021 

Tarihinde Yürürlüğe Girecek 

28. 
Uzun zamandır beklenen Çin Kişisel Bilgi Koruma 
Kanunu, (bundan sonra “PIPL” veya “Kanun” olarak 
anılacaktır.) 20 Ağustos 2021 tarihinde Çin Halk 
Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimî Komitesi 
tarafından, 1 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe girmek 
üzere onaylanmıştır. Kanun, esas olarak, Çin Halk 
Cumhuriyeti içerisinde veri işleme faaliyeti gösteren 
şirketler tarafından kişisel verilerin nasıl 
toplanacağını, kullanılacağını, işleneceğini, 
paylaşılacağını ve yurt dışına aktarılacağını 
düzenlemektedir. Bu alanlardaki hukuki çerçeveyi 
belirleyici nitelikte olan Kanun, daha önce Çin Siber 
Güvenlik Kanunu ve ulusal düzenlemeler tarafından 
oluşturulan yerel veri koruma rejimini tamamlayıcı bir 
özellik göstermektedir. Çin’in mevcut hukuki yapısı 
incelendiğinde görülmektedir ki, kişisel verilerin 
korunmasına ve veri güvenliğine ilişkin hukuki ve 
teknik tedbirler çeşitli kanunlar, karmaşık 
düzenlemeler ve bağlayıcılığı bulunmayan uyum 
standartlarını içeren rehberler aracılığıyla 
uygulanmaktadır. Bu noktada, PIPL, kişisel verilere 
ilişkin olarak kapsamlı ve ulusal düzeyde geçerli ilk 
düzenleme sıfatını haizdir ve “tavsiye edilen 
uygulamalar” yerine şirketlere yönelik hukuki 
bağlayıcılığı bulunan çeşitli uyum standartlarını havi 
olması itibarıyla önem arz etmektedir. 

mailto:ask@cottgroup.com
https://www.verisistem.com/tr/
https://www.cottgroup.com/tr/
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7024/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Motor-Trend-Group-LLC
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7034/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Oriflame-Kozmetik-Urunleri-Ticaret-Limited-Sirketi
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7039/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Subway-International-B-V-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7040/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Pied-Piper-Fansub-piedpiperfb-com-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7041/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Sinoz-Kozmetik-Sanayi-Ticaret-AS
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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  

Civan Güneş 

Şeyma Kaplan Onur İzli 

Onur Saygın 

Ece Melis Erkoçak Selin Malkoç 
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