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 Belediyeler Hakkında Kamuoyu Duyurusu 

01. 

Karar Özetleri  
Haberleri 
KVKK&GDPR İncelemeleri 
 

İletilen bildirimlere istinaden, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından başlatılan incelemede, bazı belediyelerin 
internet sayfalarında yalnızca T.C. kimlik numarası ile kişilerin emlak vergisi veya beyan bilgisine erişilebildiği tespit 
edilmiştir.  
 
Kurum tarafından, 25.02.2021 tarih ve 2021/140 sayılı Karar kapsamında konu hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile Türkiye Belediyeler Birliğine bilgi verilmesine ve Belediyelerin ilgili uygulamalarını 3 ay içerisinde durdurmaları 
veyahut çok faktörlü doğrulama yöntemine geçiş yapmaları konusunda talimatlandırılmasına karar verilmişti.  
 
3 aylık sürenin dolmasına müteakip Kurum tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda bir çok belediyenin ilgili 
karar çerçevesinde gerekli teknik önlemleri almadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, Kurum, 21.10.2021 tarih ve 1077 
sayılı Karar ile bahse konu aykırılığa sebebiyet verenler hakkında Kanunun 18’inci madde kapsamında işlem yapılması 
ve sonucundan Kurula bilgi verilmesi yönünde talimatlandırılmasına karar vermiştir.  
 
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

AYIN; 

Hedefevim Gayrimenkul ve Otomotiv Tic. A.Ş. Veri 

İhlali Bildirimi 

02. 
Veri sorumlusunun sistemlerinde bulunan kişisel 
verilere yetkisiz üçüncü kişiler tarafından hukuka 
aykırı bir şekilde erişim sağlandığı ve silindiği tespit 
edilmiştir.  
 
Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz. 

Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi Veri İhlali 

Bildirimi 

03. 
Veri sorumlusunun sistemlerine yapılan siber saldırı 
sonucunda kişisel verilere yetkisiz üçüncü kişiler 
tarafından hukuka aykırı bir şekilde erişim sağlandığı 
tespit edilmiştir.  
 
Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz. 

May Şirketler Grubu Veri İhlali Bildirimi 

04. 
Veri sorumlusunun sistemlerine yapılan siber saldırı 
sonucunda kişisel verilere yetkisiz üçüncü kişiler 
tarafından hukuka aykırı bir şekilde erişim sağlandığı 
tespit edilmiştir.  
 
Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz. 
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https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7073/BELEDIYELERE-ILISKIN-KAMUOYU-DUYURUSU
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7072/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Tasfiye-Halinde-Hedefevim-Gayrimenkul-ve-Otomotiv-Tic-AS
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7079/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Media-Markt-Turkey-Ticaret-Limited-Sirketi-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7080/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-May-Sirketler-Grubu
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İspanya Veri Koruma Kurumu Bir Telefon Şirketi Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar Verdi 

05. 
İspanya Veri Koruma Kurumu, bir telefon şirketi tarafından, bir müşteriye ait faturaların, bu hatanın düzeltilmesi 
konusundaki taleplerine rağmen, 20 ay boyunca şikâyet eden kişiye gönderildiğini belirtmiştir.   
 
Kurum, şikâyette bulunan kişiye ait olan e-posta adresini müşteri bildirmiş olsa da ilgili talepler dikkate alınmadığından, 
veri sorumlusunun GDPR’ın gizliliğe ilişkin hükümlerini ihlal ettiğine ve gerekli idari ile teknik tedbirleri almadığına 
kanaat getirmiştir.   
 
Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri sorumlusu hakkında 50.000 EUR idari para cezası uygulanmasına 
karar vermiştir. 
 
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Polonya Veri Koruma Kurumu Bank Millennium S.A. 

Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar 

Verdi 

06. 
Polonya Veri Koruma Kurumu, ilgili kişilerden birinin 
ilettiği şikâyete istinaden başlattığı inceleme 
sonucunda, Bank Millennium tarafından, gerçekleşen 
veri ihlalinin risk değerlendirmesinin hatalı bir biçimde 
“orta seviye” olarak nitelendirildiğini, bu hususa ilişkin 
olarak yetkililerin bilgilendirilmediğini; ilgili kişilerin ise 
yalnızca bir kısmının bilgilendirildiğini belirtmiştir. 
Ayrıca, Kurum tarafından, veri sorumlusunun 
inceleme sürecinde yeterli iş birliğini sağlamadığı 
ifade edilmiştir.   
 
Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 80.000 EUR idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiş olup, ek olarak, ilgili 
kişilerin tamamının bilgilendirilmesi konusunda veri 
sorumlusunu talimatlandırmıştır.   
 
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

ZAMANINIZ DARALIYOR! 

VERBİS KAYDINIZI TAMAMLADINIZ MI? 

Bilgi için tıklayınız 

İzlanda Veri Koruma Kurumu Endüstri ve Geliştirme 

Bakanlığı ile YAY  ehf. Hakkında İdari Para Cezası 

Uygunlanmasına Karar Verdi 

07. 
Endüstri ve Geliştirme Bakanlığı’nın başlattığı 
vatandaşlara yönelik hediye kartı desteği 
kapsamında, YAY ehf. tarafından tasarlanan bir 
uygulamanın kullanıldığı ve bu uygulama aracılığıyla 
veri işlemenin amacı ile bağdaşmayacak kişisel 
verilerin ilgili kişilerden edinildiği İzlanda Veri Koruma 
Kurumu tarafından tespit edilmiştir.  
 
Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, 
uygulamanın GDPR’ın “privacy by design” ilkesine 
uymadığı gerekçesiyle, veri sorumlusu hakkında 
50.800 EUR ve veri işleyen hakkında 27.100 EUR 
idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.  
 
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

mailto:ask@cottgroup.com
https://www.verisistem.com/tr/
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https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/aepd-impose-fine-telephone-company-loss-confidentiality-and-lack-adequate_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/polish-dpa-bank-millennium-fined-failure-notify-breach-and-data-subjects_en
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2021/icelandic-dpa-issues-fine-ministry-industries-and-innovation-and-yay-ehf_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 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 

Selin Malkoç Onur İzli 

Onur Saygın 

Ece Melis Erkoçak Öykü Selenay Solmaz 

Şeyma Kaplan 
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