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COVID-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu 

01. 

Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına 
Dair Tavsiyeler 

02. 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 15 Eylül 
2021 tarihinde "Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin 
Korunmasına Dair Tavsiyeler" rehberi yayımlanmıştır. 
Rehber, 7 Nisan 2016'da yürürlüğe giren Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapay zekâ 
teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanması 
kapsamında kişisel verilerin korunmasına yönelik 
önerileri içermektedir. 
 
Rehber ile ilgili detaylı bilgiye makalemizden 
ulaşabilirsiniz. 

Karar Özetleri  
Haberleri 
KVKK&GDPR İncelemeleri 
 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, çağrı hattı vasıtasıyla intikal eden PCR testi ve aşı bilgisinin işlenmesinde Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine ilişkin taleplere cevaben 30 Eylül 2021 
tarihinde “COVID-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu” adlı kamuoyu 
duyurusunu yayımladı. 
 
Kamuoyu duyurusunun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

AYIN; 

Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi 
Gereken Hususlara İlişkin Rehber 

03. 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 16 Eylül 
2021 tarihinde “Biyometrik Verilerin İşlenmesinde 
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber” 
adlı rehber yayımlanmıştır. 
 
Kurum tarafından yayımlanan Rehber’de biyometrik 
verilerin işlenmesinde uyulması gereken ilkeler ve veri 
sorumlularının alması gereken tedbirler sıralanmıştır. 
 
Rehber ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 
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AK Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Veri İhlali Bildirimi 

04. 
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. 

Arvato Lojistik Dış Ticaret ve E-Ticaret Hizmetleri 

A.Ş. Veri İhlali Bildirimi 

05. 
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. 

Art Sistem Bilgisayar ve Güvenlik Teknolojileri Ltd. 

Şti. Veri İhlali Bildirimi 

06. 
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. 

Elginkan Topluluğu Şirketleri Veri İhlali Bildirimi 

07. 
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. 

ZAMANINIZ DARALIYOR! 

VERBİS KAYDINIZI TAMAMLADINIZ MI? 

Bilgi için tıklayınız 
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Fransa Veri Koruma Kurumu, AG2R La Mondiale Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına  

Karar Verdi 

08. 
Fransa Veri Koruma Kurumu, AG2R La Mondiale tarafından 2 milyondan fazla kişinin kişisel verilerinin, hukuki olarak 
belirlenen sürelere uygun saklanmadığı ve telefon aramaları sırasında ilgili kişilere yönelik aydınlatma yükümlülüğünün 
yerine getirilmediğini ifade etmiştir.                                
 
Fransa Veri Koruma Kurumu, bu değerlendirmelerden hareketle AG2R La Mondiale hakkında GDPR’ın 5, 13 ve 
14’üncü maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 1.750,000 EUR idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 
 
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Slovenya Veri Koruma Kurumu Bir Medya Ajansını Yayımlanan Fotoğrafların Silinmesi İçin 

Talimatlandırdı 

09. 
Slovenya Veri Koruma Kurumu, bir medya ajansı tarafından ilgili kişinin fotoğraflarının yayımlandığı ve ilgili kişi 
tarafından bu fotoğrafların silinmesine yönelik talebi ifade özgürlüğü, kamunun haber alma hakkı ile veri sorumlusunun 
meşru menfaati gerekçelerini öne sürerek olumlu değerlendirilmediği belirtilmiştir.  
 
Slovenya Veri Koruma Kurumu, bir faaliyetin ifade özgürlüğü ve kamunun haber alma hakkı çerçevesinde 
değerlendirilebilmesi için güçlü bir kamu yararının mevcut olması veyahut kişinin mahremiyetine ilişkin beklentide makul 
bir azalma olması gerektiğini belirtmiştir. Bu değerlendirmelerden hareketle, somut olayda böyle bir durum mevcut 
olmadığından, medya ajansı yayımlanan fotoğrafların silinmesi yönünde talimatlandırılmıştır.  
 
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Norveç Veri Koruma Kurumu Bir Firma Hakkında 

Kınama Cezası Uygulanmasına Karar Verdi 

10. 
Norveç Veri Koruma Kurumu, bir firma tarafından eski 
yönetim kurulu üyesinin kurumsal e-posta adresine 
ulaşım sağlandığını tespit etmiştir. Kurum, her ne 
kadar firmanın ilgili e-posta adresine ulaşma hakkına 
sahip olsa da ilgili kişinin bu konuda yeterli bir şekilde 
aydınlatılmadığını belirtmiştir. 
 
Bu değerlendirmelerden hareketle, Norveç Veri 
Koruma Kurumu ilgili firma hakkında kınama cezası 
uygulanmasına karar vermiştir. 
 
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 
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05 ask@cottgroup.com T: +90 212 244 92 22 www.verisistem.com www.cottgroup.com 30 Eylül 2021 

 

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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https://www.instagram.com/cottgroupsocial
https://www.youtube.com/c/CottGroupSocial
https://www.youtube.com/c/CottGroupSocial

