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Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 11 Ocak 

2022 tarihinde veri işleyen ve veri sorumlularına 

yönelik olarak yol gösterici mahiyette bir doküman 

oluşturulması amacıyla Çerez Uygulamaları Hakkında 

Rehber Taslağı yayımlanmıştır.  

Rehber Taslağı içerisinde çerez türlerine yönelik 

incelemeler gerçekleştirilmiş olup, çerezlerin açık rıza 

gerektirip gerektirmediğine ilişkin değerlendirmeler 

Kriter A ve Kriter B olarak sınıflandırılarak yapılmıştır.  

Rehber Taslağı’nın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.  

 

• 

• 

• 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 3 Ocak 

2022 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar - 2 rehberi 

yayımlanmıştır. Rehberde uygulamaya yönelik birçok 

örnek yer almaktadır.   

Rehberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Kuruma iletilen bildirimde, ilgili kişinin cep telefon 

numarasına Digiturk tarafından izin alınmaksızın 

kampanya bilgilendirmelerinin iletildiği belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 

neticesinde, Digiturk ve Digiturk bayisinin ilgili olayda 

veri sorumlusu olarak hareket etmediği, şikâyete konu 

olan bilgilendirmelerin türetme yöntemiyle elde 

edilen telefon numarasına ilgili bayiye taşeron çağrı 

merkezi hizmeti veren firma tarafından iletildiği tespit 

edilmiştir. Ek olarak, çağrı merkezi hizmeti veren firma 

tarafından ilgili kişilerden rıza edinildiğine ilişkin bir 

kanıt olmadığı Kurum tarafından belirtilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 

sorumlusu hakkında idari yaptırım uygulanmasına 

karar vermiştir. Ek olarak, taraflar, aralarındaki 

sözleşmelerde veri sorumlusu ve veri işleyen rollerinin 

açık hükümlerle belirlenmesi yönünde 

talimatlandırılmıştır. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/1336263f-22bb-4da3-a1b9-aabc0e0e8bff.pdf
https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/d077b665-66b6-4615-975a-249f93e084ba.pdf
https://kvkk.gov.tr/Icerik/7152/2021-1210
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 4 Ocak 

2022 tarihinde “Veri Sorumluları Siciline Kayıt 

Hakkında Kamuoyu Duyurusu” yayımlanmıştır.  

Kamuoyu Duyurusunda Kurum tarafından VERBİS 

kayıtlarının Kişisel Veri İşleme Envanteri’ne dayalı 

olarak hazırlanması gerektiği ve bu kayıtların Kanun 

kapsamındaki diğer yükümlülüklerini ortadan 

kaldırmayacağı veri sorumlularına hatırlatılmıştır.  

Kamuoyu Duyurusunun detaylarına buradan 

ulaşabilirsiniz. 

Karar'da ilk defa 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu'nda tanımlanmayan ve Avrupa Genel Veri 

Koruma Tüzüğü'nde (GDPR) yer alan ortak veri 

sorumlusu kavramına yer verilerek, yazılımı sağlayan 

şirketler ortak veri sorumlusu olarak belirtilmiş ve 

yazılım şirketlerinin de bu veri işleme faaliyetinden 

sorumlu olduğu açıkça ifade edilmiştir. 

İlke kararına ait detaylara buradan; konuyla ilgili 

detaylı bilgiye ise makalemizden ulaşabilirsiniz.  

 
Kurum, kendisine intikal eden ihbarlara dayanarak 

yaptığı incelemeler sonucunda araç kiralamalarında, 

birtakım yazılımlar aracılığı ile müşterilere araç 

kullanımı sürecinde yaşanan olumsuzluklar ve araç 

kiralayan firmanın yorumlarının yer aldığı “kara 

liste”ler tutulduğunu; kara listeye eklenen bilgilerin, 

kişinin ilgili firmadan bir sonraki araç kiralaması 

sırasında ve diğer firmalardan araç kiralayacağı 

durumlarda diğer araç kiralama firmaları tarafından da 

görüntülenebildiğini, kiralayanın ise bu bilgilerin 

işlendiğinden haberdar olmadığını tespit etmiştir. 

Polonya Veri Koruma Kurumu, bir veri ihlali bildirimine 

istinaden başlattığı inceleme sonucunda, yetkisiz bir 

kişinin, Varşova Teknoloji Üniversitesi’nin bilgi 

teknolojileri ağı aracılığıyla öğrencilerin ve 

öğretim görevlilerinin kişisel verilerini içeren veri 

tabanına eriştiğini tespit etmiştir. 

Kurum kararında ayrıca, veri sorumlusu tarafından 

işlenen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasına 

ilişkin olarak öncelikle “privacy by design” olmak üzere 

gerekli teknik ve idari önlemlerin uygulanmadığı ifade 

edilmiştir.    

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 

sorumlusu hakkında 9.900 EUR idari para cezası 

uygulanmasına karar vermiştir.  

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.   

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://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7156/Veri-Sorumlulari-Siciline-Kayit-Hakkinda-Kamuoyu-Duyurusu
https://www.verisistem.com/tr/kvkk-kanunu-mevzuatlari/2016-679-sayili-ab-veri-koruma-regulasyonu-gdpr
https://www.verisistem.com/tr/kvkk-kanunu-mevzuatlari/2016-679-sayili-ab-veri-koruma-regulasyonu-gdpr
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220120-10.pdf
https://www.cottgroup.com/tr/mevzuat/item/kvk-kurumundan-arac-kiralama-sektoru-hakkinda-ilke-karari
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/polish-dpa-imposes-fine-warsaw-university-technology-not-complying-its_en
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Finlandiya Veri Koruma Arabuluculuk Ofisi, veri 

sorumlusunun veri tabanına yönelik saldırı 

bildirimine istinaden başlattığı inceleme sonucunda, 

Vastaamo’nun hasta verilerinin daha önceki bir 

tarihte kaybolduğu ve bu verilerin üçüncü tarafların 

eline geçmiş olabileceğini belirtmiştir. Ek olarak, 

Karar’da, veri sorumlusunun otoritelere ve ilgili 

kişilere yönelik bildirim yükümlülüğünü yerine 

getirmediği ve kişisel verilerin güvenli bir şekilde 

işlenmesini sağlamak için temel önlemlerin 

uygulanmadığı tespit edilmiştir.   

Kurul, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 

sorumlusu hakkında 608.000 EUR idari para cezası 

uygulanmasına karar vermiştir.  

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.   

 

 

 

 

Wiesbaden İdare Mahkemesi, ilgili kişinin iddiasına 

istinaden başlattığı inceleme sonucunda, Rhein-Main 

Üniversitesi’nin internet sitesindeki kullanıcı çerez 

tercihlerini saklamak için kullandığı platformun bulut 

sağlayıcısının Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”) 

merkezli firma olduğunu tespit etmiştir. Ek olarak, 

ABD merkezli firmaya aktarılan “IP adresi” ve “kullanıcı 

adı” gibi verilerin ilgili kişilere aydınlatma yapılmadan 

ve açık rızaları alınmadan işlendiği, tespit edilmiştir.   

Mahkeme, bu değerlendirmelerden hareketle, kişisel 

verilerin yasal olarak işlenmesi hakkının ihlali 

olduğunu ve bunun sonucunda çerez yönetim 

hizmetinin kullanılmasının mahkemenin kesin 

kararına kadar kullanılmasına ilişkin ihtiyati tedbir 

kararı vermiştir.  

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.   

 

 

 

  

Yönetmelik ile finansal kiralama, faktoring, finansman 

ve tasarruf finansman şirketlerinin yeni müşterileri ile 

mesafeli sözleşme kurulması için uzaktan kimlik 

tespitine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.   

Bu kapsamda, Yönetmelik’te, müşteri temsilcisinin, 

uzaktan kimlik tespiti sürecine ilişkin yılda en az bir 

defa ve her bir güncelleme sonrasında kişisel verilerin 

korunması mevzuatı da dâhil olmak üzere periyodik 

olarak eğitim alması gerektiği belirtilmiştir.  

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz. 

 

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/administrative-fine-imposed-psychotherapy-centre-vastaamo-data-protection_en
https://rewis.io/urteile/urteil/2tj-01-12-2021-6-l-73821wi/
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220111-11.htm
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Veri sorumlusunun sistemlerine yetkisiz üçüncü kişiler 

tarafından hukuka aykırı olarak erişim sağlandığı tespit 

edilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 

ulaşabilirsiniz. 

Veri sorumlusunun sistemlerine ransomware saldırısı 

düzenlendiği, saldırı anında veri sorumlusu tarafından 

tepki verilmiş olsa da sistemlerde yer alan bazı 

verilerin şifrelendiği ve bu verilerin sızmış olabileceği 

tespit edilmiştir.  

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 

ulaşabilirsiniz. 

 

Veri sorumlusunun sistemlerine yetkisiz üçüncü 

kişiler tarafından hukuka aykırı bir biçimde erişim 

sağlandığı ve 180.000 müşterinin ihlalden etkilendiği 

tespit edilmiştir.  

Veri ihlali bildiriminin detayların buradan 
ulaşabilirsiniz. 

Veri sorumlusunun bağlı bulunduğu ana şirket olan 

Industries S.p.A’nın sistemlerine fidye yazılımı saldırısı 

düzenlendiği, sistemlerde yer alan bazı verilerin 

şifrelendiği ve bu verilerin sızmış olabileceği tespit 

edilmiştir.  

Veri ihlali bildiriminin detayların buradan 

ulaşabilirsiniz. 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7157/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Logo-Yazilim-Sanayi-ve-Ticaret-AS
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7165/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Industries-S-p-A-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7167/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Pizza-Restaurantlari-AS-Dominos-Pizza-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7166/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Moncler-Istanbul-Giyim-ve-Tekstil-Ticaret-Ltd-Sti-
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