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01
Anayasa Mahkemesi Boşanma 
Aşamasında Doktor Olan 
Eşin Görevi Nedeniyle Eşinin 
Evlenmeden Önceki Kişisel Sağlık 
Verilerine Ulaşmasının Kişisel 
Verilerin Korunmasını İsteme 
Hakkının İhlali Olduğuna Karar 
Verdi 
2019/20473 başvuru numaralı ve 18.03.2022 
tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı ile Anayasa’da 
güvence altına alınan kişisel verilerin 
korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine 
karar verildi. Başvurucu, hakkındaki hastane 
kayıtlarını eşinin ele geçirip delil olarak 
mahkemeye sunması nedeniyle görevi kötüye 
kullanma, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel 
verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi 
ve paylaşılması suçlarını işlediği iddiasıyla 
eşinden şikâyetçi olmuştur. Anayasa Mahkemesi, 
yargılama süreci gözetildiğinde başvurucunun 
evlenmeden önceki tedavisiyle ilgili bilgileri 
eşine daha önce açıklamadığı, bununla birlikte 
kişisel veri mahiyetindeki bu bilgilerin eşin dâhil 
üçüncü kişilere verilmesi yönünde açık rızasının 
da olmadığını belirtmiştir. Anayasa Mahkemesi 
yukarıda ve karardaki detaylı gerekçelerle 
başvurucunun Anayasa’nın 20’nci maddesinde 
güvence altına alınan kişisel verilerin 
korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine 
ilişkin karar vermiştir. Anayasa Kararının 
detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

02
Polonya Veri Koruma Kurumu 
Santander Bank Polska S.A. 
Hakkında İdari Para Cezası 
Uygulanmasına Karar Verdi 

Polonya Veri Koruma Kurumu tarafından eski 
çalışanının iş sözleşmesinin feshedilmiş olmasına 
rağmen veri sorumlusunun sistemlerine 
yetkisiz erişimi olduğunu tespit etmesine 
istinaden başlatılan inceleme sonucunda veri 
sorumlusunun eski çalışanının Elektronik 
Hizmetler Platformu’na yetkisiz olarak birçok kez 
giriş yaptığı tespit edilmiştir. 

Kurum kararında, eski çalışanın veri 
sorumlusunun Elektronik Hizmetler 
Platformu’na erişiminin bulunmasının veri 
gizliliğinin ihlali olduğu belirtilmiştir.  

Kurum bu değerlendirmeden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 120.000 EUR idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 
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https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-18.pdf
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/polish-sa-not-just-negative-consequences-risk-their-occurrence-reason_en
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İtalya Veri Koruma Kurumu 
Clearview AI Inc. Hakkında İdari 
Para Cezası Uygulanmasına Karar 
Verdi 
İtalyan Veri Koruma Kurumu, basın haberlerine 
istinaden başlattığı inceleme sonucunda, veri 
sorumlusu tarafından müşterilerine sunulan yüz 
tanıma ürünleri aracılığıyla elde edilen coğrafi 
konum ve biyometrik veriler de dâhil olmak 
üzere  kişisel verilerin, uygun yasal dayanak 
olmaksızın işlenmesinin, Avrupa Veri Koruma 
Tüzüğü (“GDPR”)’nü ihlal ettiğini belirtmiştir.  

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 20.000.000 EUR idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir. Bunlara ek 
olarak: 

1- İtalyan sınırlarındaki kişilerle ilgili meta 
verilerin ve görüntülerin web kazıma 
teknolojileri ile daha fazla veri toplaması ve veri 
sorumlusunun İtalya topraklarındaki kişileri 
ilgilendiren ve yüz tanıma sistemleri aracılığıyla 
topladığı standart ve biyometrik verilerin bundan 
sonra işlenmesi yasaklanmıştır. 

2- Veri sorumlusunun yüz tanıma sistemleri 
aracılığıyla işlenmiş ve İtalyan sınırlarındaki 
kişileri ilgilendiren verilerin, biyometrik veri de 
dâhil olmak üzere silinmesini emretmiştir. 

3- Veri sorumlusuna, Avrupa Birliği sınırlarındaki 
bulunacak bir temsilci atanması gerektiğini 
belirtmiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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Finlandiya Veri Koruma Kurumu Bir 
Sağlık Kliniği Hakkında İdari Para 
Cezası Uygulanmasına Karar Verdi 
Finlandiya Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
sağlık kliniği hakkında, veri ihlal bildirimine 
istinaden başlattığı inceleme sonucunda, 
müşterilerin kendi verilerinin Avrupa Veri 
Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ile uyumluluğunu 
inceleme hakkının ve bu verilerin işlenme 
süreci ile operasyonlar dâhilinde oluşan hasta 
kayıtlarının işlenmesinde, veri sorumlusunun 
ne ölçüde hareket ettiği hakkında bilgi edinme 
hakkının ihlal edildiğini belirtmiştir. Kurum, 
bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 5.000 EUR idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir.  

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

05
Polonya Veri Koruma Kurumu 
Fortum Marketing ve Sales Polska 
S.A. Hakkında İdari Para Cezası 
Uygulanmasına Karar Verdi 
Polonya Veri Koruma Kurumu, veri ihlal 
bildirimine istinaden başlattığı inceleme 
sonucunda, veri sorumlusu Fortum Marketing 
ve Sales Polska S.A.’nın kişisel veri güvenliğini 
sağlamak için gerekli uygun teknik ve 
organizasyonel tedbirlerin bulunmamasının 
ve veri işleyenin sistemlerinde yapmış olduğu 
değişikliklerin doğrulanmamasının veri 
gizliliğinin ihlali olduğunu belirtmiştir. Kurum, bu 
değerlendirmelerden hareketle, veri sorumlusu 
hakkında 1.080.000 EUR ve veri işleyen hakkında 
55.000 EUR idari para cezası uygulanmasına 
karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/facial-recognition-italian-sa-fines-clearview-ai-eur-20-million_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/finnish-sa-administrative-fine-imposed-medical-clinic-shortcomings_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/polish-sa-record-fine-imposed-fortum-marketing-and-sales-polska-sa-personal_en
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İrlanda Veri Koruma Kurumu Meta 
(Facebook) Platformu Hakkında 
İdari Para Cezası Uygulanmasına 
Karar Verdi 
İrlanda Veri Koruma Kurumu, veri ihlal 
bildirimine istinaden başlattığı inceleme 
sonucunda, veri sorumlusu Meta (Facebook) 
Platformu hakkında Avrupa Birliği 
kullanıcılarının verilerini korumak için pratikte 
uygulanan güvenlik önlemlerinin platforma 
kolayca ulaşmasını sağlayan uygun teknik ve 
organizasyonel önlemleri almamasının Avrupa 
Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”)’nü  ihlal ettiğini 
belirtmiştir.  

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 17.000.000 EUR idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 
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Yunanistan Veri Koruma Kurumu 
Özel Bir Öğretim Kurumu 
Hakkında İdari Para Cezası 
Uygulanmasına Karar Verdi 
Yunanistan Veri Koruma Kurumu, çalışan 
öğretmenin veri ihlali bildirimine istinaden 
başlattığı inceleme sonucunda, veri sorumlusu 
özel öğretim kurumu hakkında kurumda, 
öğretmenin itirazlarına rağmen Zoom aracılığıyla 
yapılan derslerin sürekli olarak izlenmesinin, 
şikâyetçinin itiraz hakkının yerine getirilmemesi 
ve izlemelerin yasal dayanağının belirtilmemesi 
sebebiyle Avrupa Veri Koruma Tüzüğü 
(“GDPR”)’nü ihlal ettiğini belirtmiştir.  

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 2.000 EUR idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir.  

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/irish-sa-fines-meta-platforms-formerly-facebook-eu17m-data-breaches_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/greek-sa-fine-imposed-employer-failure-satisfy-right-object-and-unlawful_en
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Hollanda Veri Koruma Kurumu 
DPG Media Magazines Hakkında 
İdari Para Cezası Uygulanmasına 
Karar Verdi 
Hollanda Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
hakkında çeşitli şikâyetlere istinaden başlattığı 
inceleme sonucunda, verilerini görüntülemek 
isteyen ya da verilerinin silinmesini isteyen 
kişilerden önce kimlik belgesinin bir kopyasının 
istenmesinin Avrupa Veri Koruma Tüzüğü 
(“GDPR”)’nü ihlal ettiğini belirtmiştir.  

Ayrıca, kararda, veri sorumlusu şirketin 
devralındıktan sonra, verilerine erişimini talep 
eden ilgili kişilerin kimliğinin e-posta adresine 
doğrulama kodu gönderilerek gerçekleşmesi 
sebebiyle artık veri ihlalinin işlenmediği 
belirtilmiştir. 

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 525.000 EUR idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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İspanya Veri Koruma Kurumu 
Orange Espana Virtual Hakkında 
İdari Para Cezası Uygulanmasına 
Karar Verdi
İspanya Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
Orange Espana Virtual hakkındaki veri ihlali 
bildirimine istinaden başlattığı inceleme 
sonucunda, mükerrer SIM kartlarının aboneler 
dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmasının, 
abonelerin banka bilgileri de dâhil olmak üzere 
kişisel verilerinin üçüncü kişilerle paylaşıldığı 
anlamına gelmesi sebebi ile Avrupa Veri Koruma 
Tüzüğü (“GDPR”)’nü ihlal ettiğini belirtmiştir.  

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, 
veri sorumlusu hakkında 70.000 EUR idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 
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İspanya Veri Koruma Kurumu 
Orange Espagne Hakkında İdari 
Para Cezası Uygulanmasına Karar 
Verdi 
İspanya Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
Orange Espagne hakkındaki veri ihlali bildirimine 
istinaden başlattığı inceleme sonucunda, 
mükerrer SIM kartlarının aboneler dışındaki 
üçüncü kişilerle paylaşılmasının, abonelerin 

banka bilgileri de dâhil olmak üzere kişisel 
verilerinin üçüncü kişilerle paylaşıldığı anlamına 
gelmesi sebebi ile Avrupa Veri Koruma Tüzüğü 
(“GDPR”)’nü ihlal ettiğini belirtmiştir.  

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 700.000 EUR idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/dutch-sa-fines-dpg-media-magazines-unnecessarily-requesting-copies-identity_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/spanish-sa-imposes-fine-orange-espana-virtual-loss-confidentiality-related_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/spanish-sa-imposes-fine-orange-espagne-loss-confidentiality-related-mobile_en
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İspanya Veri Koruma Kurumu Xfera 
Moviles Hakkında İdari Para Cezası 
Uygulanmasına Karar Verdi 
İspanya Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
Xfera Moviles hakkındaki veri ihlali bildirimine 
istinaden başlattığı inceleme sonucunda, 
mükerrer SIM kartlarının aboneler dışındaki 
üçüncü kişilerle paylaşılmasının, abonelerin 
banka bilgileri de dâhil olmak üzere kişisel 
verilerinin üçüncü kişilerle paylaşıldığı anlamına 
gelmesi sebebi ile Avrupa Veri Koruma Tüzüğü 
(“GDPR”)’nü ihlal ettiğini belirtmiştir.  

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 200.000 EUR idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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İspanya Veri Koruma Kurumu 
Vodafone Espana Hakkında İdari 
Para Cezası Uygulanmasına Karar 
Verdi 
İspanya Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
Vodafone Espana hakkındaki veri ihlali 
bildirimine istinaden başlattığı inceleme 
sonucunda, mükerrer SIM kartlarının aboneler 
dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmasının, 
abonelerin banka bilgileri de dâhil olmak üzere 
kişisel verilerinin üçüncü kişilerle paylaşıldığı 
anlamına gelmesi sebebi ile Avrupa Veri Koruma 
Tüzüğü (“GDPR”)’nü ihlal ettiğini belirtmiştir.  

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 3.940.000 EUR idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir.  

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/spanish-sa-imposes-fine-xfera-moviles-loss-confidentiality-related-mobile_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/spanish-sa-imposes-fine-vodafone-espana-loss-confidentiality-related-mobile_en
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Martı İleri Teknoloji A.Ş. Veri İhlal 
Bildirimi 
Veri sorumlusunun sistemlerine yetkisiz erişim 
nedeniyle verilerin üçüncü kişiler tarafından ele 
geçirildiği tespit edilmiştir. 

İhlalden etkilenen ilgili kişi grupların ve kişi 
sayısının henüz belirlenemediği, ihlalin kaynağı 
ve gerçekleşme yöntemine ilişkin araştırmaların 
devam ettiği belirtilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz. 

14
Yonca Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. 
Veri İhlal Bildirimi 
Veri sorumlusunun sistemlerine siber saldırı 
gerçekleştirildiği, yetkisiz üçüncü kişi(ler) 
tarafından verilerin ele geçirildiği ve ihlalin bilgi 
işlem müdürü olarak çalışan personele iletilen 
bir e-posta ile öğrenildiği tespit edilmiştir. 

İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar 
ve hastalar olduğu, ihlalden etkilenen kişi 
sayısının 500.000 ve tahmini kayıt sayısının 
2.500.000 olduğu belirtilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz. 
 

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7190/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Marti-Ileri-Teknoloji-A-S-
https://kvkk.gov.tr/Icerik/7199/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Yonca-Saglik-Hizmetleri-Ltd-Sti-


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

Birzer Şakar Ece Nur Karakaş

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

