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01
“Yemek Sepeti Elektronik İletişim 
Perakende Gıda Lojistik A.Ş. Veri 
ihlal Bildirimi” Hakkında 2021/1324 
Sayılı Karar Özeti
Kuruma iletilen veri ihlal bildiriminde, veri 
sorumlusuna ait bir web uygulama sunucusuna 
erişildiği, yetkisiz erişim sonucunda ihlalden 
21.504.083 Yemek Sepeti kullanıcısının 
etkilendiği belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, veri sorumlusu tarafından sızma 
testlerinin etkin bir şekilde yapılmadığını/
yaptırılmadığını, müdahalede geç kalınmasının 
veri sorumlusu tarafından mevcut risk ve 
tehditlerin iyi belirlenmediğinin göstergesi 
olduğu, veri sorumlusunun yeterli idari ve teknik 
tedbirleri almadığı tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 
sorumlusu hakkında 1.900.000 TL idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

02
“Yerel Bir Haber Sitesi Tarafından 
İlgili Kişinin Açık Rızası Olmaksızın 
Sınav Sonuç Belgesinin 
Paylaşılması” Hakkında 2022/13 
Sayılı Karar Özeti
Kuruma iletilen şikâyet dilekçesinde, ilgili 
kişinin kişisel verisi niteliğindeki bilgilerinin yer 
aldığı sınav sonuç belgesinin yerel haber sitesi 
tarafından açık rızası olmaksızın paylaşıldığı 
belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, veri sorumlusuna ait internet 
sitesinde ilgili kişinin ad, soyad, fotoğraf, 
yerleştiği yükseköğretim programı ve yerleştirme 
puanının paylaşıldığı, haberin kaldırılmış 
olduğunun görüldüğü tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, söz 
konusu kişisel verilerin veri sorumlusuna ait 
internet sitesinden kaldırılmış olduğu hafifletici 
unsuru da dikkate alarak veri sorumlusu 
hakkında idari para cezası uygulanmasına karar 
vermiştir.

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 
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https://kvkk.gov.tr/Icerik/7168/2021-1324
https://kvkk.gov.tr/Icerik/7179/2022-13


03
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Tarafından İlke Kararları Dokümanı 
Yayımlandı 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 
18.02.2022 tarihinde, daha önce yayımlanan 
ilke kararları toplu olarak tekrar yayımlanmıştır. 
Yayımlanan doküman, bugüne kadar 
yayımlanmış tüm ilke kararlarını içermekte ve 
bu kararlar Kanun’un uygulanmasında emsal 
niteliği taşımaktadır. 

İlke kararların detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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05
15.02.2022 Tarihli Kullanıcı 
Güvenliğine İlişkin Veri Sorumluları 
Tarafından Alınması Tavsiye Edilen 
Teknik ve İdari Tedbirlere İlişkin 
Kamuoyu Duyurusu
Kurum tarafından; finans, e-ticaret, sosyal 
medya ve oyun gibi muhtelif sektörlerde faaliyet 
gösteren veri sorumlularının internet sitelerine 
giriş için kullanılan kullanıcı hesap bilgilerinin 
(kullanıcı adı ve parolalar) bazı internet 
sitelerinde herkese açık şekilde yayımlandığı 
belirtilmiştir.
 
Kurum tarafından, Kanun’un 12’nci maddesi 
gereğince veri sorumlusunun güvenlik düzeyini 
temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik 
ve idari tedbirleri almak zorunda olduğu 
belirtilmiştir. 

Bu kapsamda veri sorumlularının;

-Çift kademeli kimlik doğrulama (“2FA”) 
sistemlerini kurmaları ve kullanıcılarına üyelik 
başvurusu aşamasından itibaren alternatif 
güvenlik önlemi olarak sunmaları,

-Kullanıcıların hesaplarına sık erişim sağlayan 
cihazlar haricinde farklı cihazlar üzerinden giriş 
yapılması durumunda, giriş bilgilerinin e-posta/
sms vb. yöntemlerle ilgili kişilerin iletişim 
adreslerine iletilmesinin sağlanması,

gibi teknik ve idari tedbirlerden kendi risk 
değerlendirmelerini yaparak uygun olanlarını 
almaları tavsiye edilmektedir.

Kamuoyu Duyurusunun detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

04
11.02.2022 Tarihli Katılım Belgesinin 
Verilmesine Dair Usul ve Esaslara 
İlişkin Kamuoyu Duyurusu
Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 06.12.2021 tarihli 
ve 31681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmişti.  Tebliğin “Genel Esaslar” 
başlıklı 5’inci maddesinin üçüncü f ıkrasında 
“Katılım belgesine ilişkin usul ve esaslar Kurul 
tarafından belirlenerek ilan edilir.” ifadesine yer 
verilmişti.

Bu doğrultuda, 11.02.2022 tarihinde Kurum’un 
web sitesinde yayımlanan, 23.12.2021 tarihli ve 
2021/1296 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
Kararı ile katılım belgesine ilişkin usul ve esaslar 
belirlenmiştir.

Kamuoyu Duyurusunun detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/7a2f2dc1-b656-4325-9249-73e350c3ea57.pdf
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7177/Kullanici-Guvenligine-Iliskin-Veri-Sorumlulari-Tarafindan-Alinmasi-Tavsiye-Edilen-Teknik-ve-Idari-Tedbirlere-Iliskin-Kamuoyu-Duyurusu
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7176/Katilim-Belgesinin-Verilmesine-Dair-Usul-ve-Esaslar
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06
Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) 
Tarafından “Sosyal Güvenlik 
Kurumu Nezdindeki Verilerin 
Korunmasına ve İşlenmesine 
İlişkin Yönetmelik” (“Yönetmelik”) 
Yayımlandı
Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) Nezdindeki 
Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin 
Yönetmelik (“Yönetmelik”) 19.02.2022 tarihli 
ve 31755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile SGK 
nezdindeki kişisel verilerin korunmasına ilişkin 
hususlar düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, Yönetmelik’te, kişisel verilerin 
işlenmesi, korunması ve üçüncü taraflarla 
paylaşımına ilişkin önemli hususlarda 
değişiklikler getirilmiştir. 

Konu ile ilgili detaylara web sitemizde 
yayımlanan makalemizden ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

07
Anayasa Mahkemesi, WhatsApp 
Yazışmaları Nedeniyle İş 
Sözleşmesinin Sona Erdirilmesinin 
Özel Hayata Saygı ve Haberleşme 
Hürriyetinin İhlali Olduğuna Karar 
Verdi
2018/34548 başvuru numaralı ve 28.11.2021 
tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı ile WhatsApp 
yazışmaları sebebi ile iş sözleşmesi feshedilen 
çalışanın Anayasa’da güvence altına alınan özel 
hayata saygı ve haberleşme hürriyetinin ihlal 
edildiğine karar verildi. 

Anayasa Mahkemesi’ne göre ihlalin sebebi, 
işverenin iş bilgisayarlarının kişisel yazışmalar 
için kullanılmamasına ilişkin çalışanlara bildirim 
yapmamasına rağmen kişisel yazışmaları fesih 
için gerekçe gösterilmesidir.

Anayasa Kararı’nın detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

https://www.cottgroup.com/tr/mevzuat/item/kisisel-verilerin-sgk-nezdinde-korunmasi
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220219-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-8.pdf
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Yeniden Değerleme Oranına Göre 
Hesaplanmış KVKK İdari Para 
Cezaları
27.11.2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
uyarınca, yeniden değerleme oranı 2021 yılı 
için %36,20 (otuzaltı virgül yirmi) olarak tespit 
edilmiştir. Buna göre Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nda öngörülen idari para cezalarının 
2022 yılı tutarları güncellenmiştir.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

09
Yunanistan Veri Koruma Kurumu, 
Cosmote S.A. ve Ote S.A. Hakkında 
İdari Para Cezası Uygulanmasına 
Karar Verdi
Yunanistan Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
Cosmote’un veri ihlali bildirimine istinaden 
başlattığı inceleme sonucunda, Cosmote S.A’nın 
abonelere belirsiz ve yetersiz bilgi sağlanması 
nedeniyle yasallık ve şeffaflık ilkelerini ihlal 
ettiğini belirtmiştir. 

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, 
veri sorumlusu hakkında 6.000.000 EUR 
idari para cezası uygulanmasına ve verilerin 
işlenmesini durdurma ve imha etme yaptırımı 
uygulanmasına diğer yandan OTE. S.A. hakkında 
3.250.000 EUR idari para cezası uygulanmasına 
karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.  

10 
İsveç Veri Koruma Kurumu, 
Uppsala Bölgesi Hakkında İdari 
Para Cezası Uygulanmasına Karar 
Verdi 
İsveç Veri Koruma Kurumu tarafından iki ayrı veri 
ihlali bildirimine istinaden başlatılan inceleme 
sonucunda, hastalara ait sağlık verileri ve sosyal 

güvenlik numaralarını içeren e-postaların 
şifresiz olarak bölgedeki ilgili sağlık idarelerine, 
araştırmacılara ve doktorlara gönderildiği tespit 
edilmiştir.  

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, 
Uppsala Bölgesi’ne 1.900.000 SEK idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7181/6698-Sayili-Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Kanunu-Kapsaminda-Idari-Para-Cezasi-Tutarlari
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/hellenic-dpa-fines-imposed-telecommunications-companies-due-personal-data_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/swedish-authority-privacy-protection-imy-fines-region-uppsala-breaches-its_en
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Macaristan Veri Koruma Kurumu, 
Yetkili Otomobil İthalatçısı 
Hakkında İdari Para Cezası 
Uygulanmasına Karar Verdi
Macaristan Veri Koruma Otoritesi tarafından, 
ilgili kişinin iddiasına istinaden başlatılan 
inceleme sonucunda, araç ithalatçısı adına 
üçüncü bir tarafça ilgili kişiye müşteri 
memnuniyet anketi gönderildiği ve gönderilen 
anketin doldurulmaması üzerine bir hatırlatma 
e-postası iletildiği tespit edilmiştir. İlgili 
kişinin veri sorumlusu araç ithalatçısı yerine 
anketi gönderen üçüncü kişiye başvurması 
sebebiyle ilgili kişi başvurusu Kurum tarafından 
reddedilmiştir. 

Kurum kararında ayrıca, sağlanan bilgilere göre, 
veriler otomobil üreticisine de iletilebilse dahi 
bilgilerin isimsiz istatistiklerle elde edildiği tespit 
edildi.

Kurum, araç ithalatçısı hakkında yaptığı 
değerlendirmeden hareketle, veri sorumlusu 
hakkında 14.000 EUR idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

12
İspanya Veri Koruma Kurumu, 
Fines Caixabank & Payments & 
Consumer EFC, EP, S.A.U Hakkında 
İdari Para Cezası Uygulanmasına 
Karar Verdi
İspanyol Veri Koruma Kurumu, veri 
sorumlusunun ticari faaliyeti bağlamında 
otomatik profil oluşturma ve karar verme 
işlemine ilişkin yanlış bir uygulama olabileceğine 
dair çeşitli göstergelere istinaden başlattığı 
soruşturma sonucunda, Caixabank & Payments 
& Consumer EFC, EP, S.A.U’nun ticari profil 
oluşturmak için rıza almadığını tespit etmiştir.

Kurum bu değerlendirmeden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 3.000.000 EUR idari para 
cezası uygulanmasına ve veri sorumlusunun 6 
ay içinde veri işleme faaliyetlerini GDPR’a uygun 
hâle getirmesine karar vermiştir.

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/hungarian-sa-fines-car-importer-unlawful-data-processing-practices-related_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/aepd-fine-eur-3000000-caixabank-payments-consumer-efc-ep-sau-lack-specific_en
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13
İtalyan Veri Koruma Kurumu, Enel 
Energia Hakkında İdari Para Cezası 
Uygulanmasına Karar Verdi
İtalyan Veri Koruma Kurumu, kullanıcılar 
tarafından yapılan yüzlerce şikâyete istinaden 
başlattığı soruşturma sonucunda, istenmeyen 
tanıtım çağrılarının ilgili kişilerin rızası olmadan 
yapıldığını tespit etti.

Kurum kararında,, veri sorumlusu tarafından 
pazarlama amaçlı işlenen kişisel verilere erişim 
taleplerinin ertelendiği veya tamamen eksik 
olduğu belirtildi.

Kurum bu değerlendirmeden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 25.513.977 EUR idari para 
cezası uygulanmasına karar verdi.

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

14
Veri Koruma Arabuluculuk Ofisi 
Yaptırım Kurumu Finnish Motor 
Insurers’ Centre Hakkında İdari 
Para Cezası Uygulanmasına Karar 
Verdi
Veri Koruma Arabuluculuk Ofisi tarafından 
gerçekleştirilen inceleme neticesinde, veri 
sorumlusunun talep sahiplerinin taleplerinin 
değerlendirilmesi için gerekli bilgileri talep 
etmek yerine hasta kayıtlarının tamamını talep 
ederek GDPR’ı ihlal ettiğini tespit etmiştir.

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 52.000 EUR idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 
 

16
Polonya Veri Koruma Kurumu, 
Pactum Polonya Sp. Hakkında İdari 
Para Cezası Uygulanmasına Karar 
Verdi
Polonya Veri Koruma Kurumu, ilgili kişinin 
şikâyeti sonucunda veri sorumlusundan 
kendisine ulaşan tebligatlara yanıt vermesini 
talep etmiştir. Veri sorumlusunun kendisine 
gönderilen tebligatlardan yalnızca birini kabul 
etmesi ve diğer tebligatlara yanıt vermemesi 
sebebiyle veri sorumlusundan kaynaklı iş 
birliği eksikliği olduğuna karar vermiştir ve veri 
sorumlusu hakkında 4.000 EUR para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
 
 

15
Finlandiya Veri Koruma Kurumu 
Seyahat Acentesi Hakkında İdari 
Para Cezası Uygulanmasına Karar 
Verdi
Veri Koruma Arabuluculuk Ofisi tarafından 
gerçekleştirilen inceleme neticesinde, veri 
sorumlusunun talep sahiplerinin taleplerinin 
değerlendirilmesi için gerekli bilgileri talep 
etmek yerine hasta kayıtlarının tamamını talep 
ederek GDPR’ı ihlal ettiğini tespit etmiştir.

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 6.500 EUR idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 
 

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/aggressive-telemarketing-italian-sa-fines-enel-energia-eur-265-million_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/administrative-fine-imposed-finnish-motor-insurers-centre-collection_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/polish-dpa-imposes-fine-pactum-poland-sp-z-oo-lack-cooperation_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/finnish-dpa-administrative-fine-imposed-travel-agency-data-protection_en
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Suudi Arabistan’da İlk Kapsamlı 
Ulusal Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Yayımlandı
Suudi Arabistan Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (“Kanun”) 7/2/1443H (14 Eylül 2021) 
tarih ve 98 No.lu kararı onaylayan 9/2/1443H (16 
Eylül 2021) tarihli M/19 Kraliyet Kararnamesi ile 
uygulamaya alınmıştır. Kararname 24 Eylül 2021 
tarihinde Suudi Arabistan’ın Resmî Gazete’sinde 
yayımlanmıştır.

Kanun, Suudi Arabistan’ın ilk veri koruma 
yasasının düzenlenmesine işaret etmektedir. 
Özellikle bu süre içinde çıkarılacak Kanun’a 
ek  düzenlemelerle birlikte Kanun, 23 Mart 
2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup, Kanun 
Hükmünde Kararname ile veri sorumlularının 
yeni mevzuata uyumun sağlanması için 18 aylık 
bir geçiş süresi Kanun’un Resmi Gazete’de 
yayımlandığı tarihten itibaren öngörülmüştür. 

Kanun’da idari ve cezai yükümlülükler de  
düzenlenmiştir. Suudi Veri ve Yapay Zeka 
Kurumu (SDAIA), sınırlı bir süre için yetkili otorite 
olarak belirlenmiştir. 

19
T.C. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar 
Üniversitesi Veri İhlal Bildirimi
Veri sorumlusunun sunucularının fidye yazılımı 
saldırısına uğradığı ve sunuculara kısıtlı erişim 
sağlandığı tespit edilmiştir.
 
Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

20
Şişli Belediye Başkanlığı Veri İhlal 
Bildirimi
Veri sorumlusunun sunucu ve istemcilerine 
fidye yazılımı yüklemek suretiyle fiber saldırı 
gerçekleştiği, sunucu ve dosyaların şifrelendiği 
tespit edilmiştir.
 
Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

18
Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim 
Hizmetleri Anonim Şirketi (İTÜ 
ETA Vakfı Doğa Koleji) Veri İhlal 
Bildirimi
Veri sorumlusunun sistemlerinde yetkili bir 
kişinin e-posta şifresinin yetkisiz üçüncü taraflar 
tarafından ele geçirildiği ve 79.997 kişinin 
ihlalden etkilendiği tespit edilmiştir.

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7184/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-T-C-Acibadem-Mehmet-Ali-Aydinlar-Universitesi
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7183/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Sisli-Belediye-Baskanligi
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7185/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Ari-Inovasyon-ve-Bilim-Egitim-Hizmetleri-Anonim-Sirketi-ITU-ETA-Vakfi-Doga-Koleji-
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21
Kentyol Kent Hizmetleri A.Ş. Veri 
İhlal Bildirimi
Veri sorumlusunun sunucu ve istemcilerine 
fidye yazılımı yüklemek suretiyle fiber saldırı 
gerçekleştiği, sunucu ve dosyaların şifrelendiği, 
bu ihlalden 2100 kişinin etkilendiği tespit 
edilmiştir.

Veri ihlal bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

22
Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Veri İhlal Bildirimi
Veri sorumlusunun sunucularının fidye ve hizmet 
dışı bırakma (DoS-DDoS) saldırısına uğradığı ve 
1000 kişinin ihlalden etkilendiği tespit edilmiştir.

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7182/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Kentyol-Kent-Hizmetleri-AS
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7172/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Kent-Konut-Insaat-Sanayi-ve-Ticaret-Anonim-Sirketi


KVKK - GDPR 
BÜLTENİ

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 güvenil-
irliği 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.
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Bizi Sosyal Medyada Takip Edebilirsiniz...

Bülteni Hazırlayanlar

Şeyma Kaplan Selin Malkoç Onur İzli

Kerem Akdağ Civan Güneş Seda Sallı Öykü Solmaz

Adres : Astoria Towers
Kempinski Residences
Şişli / İstanbul
Telefon : +90 212 244 92 22
Fax : +90 212 244 92 21

E-posta : ask@cottgroup.com
Web sitesi : www.cottgroup.com
Web Sitesi : www.verisistem.com

https://www.instagram.com/cottgroupsocial
https://www.linkedin.com/company/cottgroup
https://twitter.com/cottgroup
https://www.facebook.com/CottGroup
https://www.youtube.com/c/CottGroupSocial

