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01
“Bir Üniversite Tarafından Verilen 
Eğitimde, Eğitim Alan Kişilerin 
Kişisel Verilerini İçeren Yoklama 
Listesinin Diğer Katılımcılar 
Tarafından Görülebilir Şekilde 
Düzenlenmesi Hakkında” 2021/1214 
Sayılı Karar Özeti
Kuruma iletilen şikâyet dilekçesinde, ilgili 
kişinin Bakanlık tarafından görevlendirilen bir 
Üniversite Eğitim Merkezinin eğitim programına 
katıldığı, eğitim süresince kursiyerlerin 
isimlerinin ve T.C. kimlik numaralarının yer aldığı 
yoklama listelerinin elden ele dolaştırılarak 
imzalandığı, ayrıca Üniversite ve Bakanlık 
tarafından kişisel verilerin işlenmesine dair ilgili 
kişiye aydınlatma yapılmadığı belirtilmiştir. 
Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, şikâyet olunan veri sorumlusunun 
ad, soyad ve T.C. kimlik numarasının bulunduğu 
devam çizelgesinin ve fatura teslim ve sertifika 
teslim listelerinin sınıf ortamında elden ele 
dolaştırılması suretiyle imza alınması nedeniyle 
T.C. kimlik numarası bilgisinin hukuka aykırı 
olarak üçüncü kişilerle paylaşıldığı, veri 
sorumlusunun ilgili kişinin başvurusunu veri 
sorumlularına tanınan 30 günlük süre aşıldıktan 
sonra gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 
Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, 
başvurulara yanıt verilirken 30 günlük sürenin 
gözetilmesi ve ilgili verinin maskelenmesi, 
bu kapsamında devam takip çizelgesinin 
tekrar gözden geçirilerek uygulamaya 
geçirilmesi yönünde veri sorumlusunun 
talimatlandırılmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

02
“Veri Sorumlusu İşveren Tarafından 
Eski Çalışanı Olan İlgili Kişinin 
Kurumsal E-Posta Hesabına 
Aydınlatma Yapılmaksızın 
Erişilmesi” Hakkında 2021/1187 
Sayılı Karar Özeti
Kuruma iletilen şikâyet dilekçesinde, ilgili kişi ile 
veri sorumlusunun karşılıklı taraf oldukları dava 
dosyalarına delil olarak sunulan delil listeleri 
içeriğinde, ilgili kişiye ait kişisel veri niteliğinde 
olan ilgili kişinin nişanlısı ile yaptığı e-posta 
konuşmaları, şahsi banka hesap dökümleri ve 
şahsi harcama kayıtlarına erişim sağlandığı 
belirtilmiştir. Kurum tarafından gerçekleştirilen 
inceleme neticesinde, veri sorumlusunun ilgili 
kişinin e-postalarının aydınlatma yapılmadan 
incelendiği tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 
sorumlusu hakkında 250.000 TL idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7270/2021-1214
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7269/2021-1187


03
“Tıbbi Ürünler Satan Veri 
Sorumlusu Tarafından İlgili Kişiye 
Reklam İçerikli SMS Gönderilmesi 
Suretiyle Kişisel Verilerinin 
İşlenmesi” Hakkında 2021/1153 
Sayılı Karar Özeti
Kuruma iletilen şikâyet dilekçesinde, ilgili kişinin 
telefonunun, tıbbi ürünler satan veri sorumlusu 
şirketin sistemlerine hatalı kaydedilmesi 
nedeniyle, ilgili kişinin onayı olmaksızın 
elektronik ticari ileti gönderildiği belirtilmiştir. 
Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, şikâyet olunan veri sorumlusunun 
ilgili kişiye ticari elektronik ileti gönderilmesi 
suretiyle kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak 
işlenmesi hususuna ilişkin olarak; söz konusu cep 
telefonu numarasının veri sorumlusu kayıtlarında 
kendisi ile ilişkilendirmiş bir veri olarak 
işlenmediği, bir müşteri tarafından numaranın 
hatalı olarak bildirildiği tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, 
ilgili kişinin kişisel verilerinin imha edilmesi ve 
bu hususta Kurum’a bilgi verilmesi yönünde 
veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar 
vermiştir.

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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04
“E-Ticaret Sektöründe Faaliyet 
Gösteren Veri Sorumlusu Şirket 
Tarafından İnternet Sitesinde/
Mobil Uygulamalarında Kullanılan 
Çerezler Aracılığıyla Hukuka Aykırı 
Olarak Kişisel Veri İşlenmesi” 
Hakkında 2022/229 Sayılı Karar 
Özeti
Kurum, e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren 
veri sorumlusu hakkında veri ihlali bildirimine 
istinaden başlattığı inceleme sonucunda, veri 
sorumlusunun web sitesinde yer alan çerez 
politikasının kapsamı belirtilmemiş bilgiler 
içermesi ve anlaşılmaz olması sebebiyle 
aydınlatma yükümlülüğünü tam olarak yerine 
getirmediği, kullanılan çerezler kapsamında 
kişisel verilerin yurt dışına aktarıldığı ancak ilgili 
kişilerden açık rıza alınmadığı, ilgili kişinin sahip 
olduğu haklar kapsamında veri sorumlusundan 
bilgi talebinde bulunduğu; ancak veri 
sorumlusunun cevabında yalnızca çerez 
kullanımlarına ilişkin bilgi verildiği görülerek 
Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5,6,9,12. 
maddelerinin ihlal edildiğini belirtmiştir. 

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 800.000 TL idari para cezası 
uygulanmasına ve veri sorumlusunun süreçlerini 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumlu 
hâle getirerek 30 gün içinde Kurum’a bilgi 
verilmesine karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7268/2021-1153
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7275/2022-229
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Kurum, veri sorumlusu insan kaynakları firması 
hakkında veri ihlali bildirimine istinaden 
başlattığı inceleme sonucunda, veri sorumlusu 
tarafından ilgili kişinin kişisel verisi niteliğindeki 
e-posta adresinin ilgili kişiye ticari amaçlı 
bir e-posta gönderilmesi suretiyle işlendiği 
ancak Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan 
işleme şartlarından herhangi birinin söz 
konusu olmadığı ve bu sebeple Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nu ihlal ettiğini belirtmiştir. 

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 50.000 TL idari para cezası 
uygulanmasına ve ilgili kişinin kişisel verilerini 
imha ederek imha işlemine ilişkin log kayıtlarının 
da Kurum’a iletilmesine karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

06
“Veri Sorumlusu Üniversitenin 
İlgili Kişinin Kişisel Verilerini 
İçeren Belgeleri İnternet Sitesinde 
Yayımlaması” Hakkında 2021/1127 
Sayılı Karar Özeti
Kuruma iletilen şikâyet dilekçesinde, ilgili 
kişinin “GİZLİ” ibareli belgelerin veri sorumlusu 
üniversite tarafından tüm personele e-posta 
yoluyla gönderildiği, söz konusu belgelerin veri 
sorumlusu Üniversite Rektörlüğü tarafından 
internet sitesinde yayımlandığı belirtilmiştir. 
Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, veri sorumlusu tarafından 
kişisel verilerin güvenliğine yönelik gerekli 
yükümlülüklerin yerine getirilmediği tespit 
edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, 
veri sorumlusu hakkında Kurul tarafından 
verilen kararları yerine getirmeme sebebiyle 
para cezası ile cezalandırılmasına ve işlemin 
sonucu hakkında Kurul’a bilgi verilmesine karar 
vermiştir.  

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

05
“İlgili Kişinin Kişisel Verisi 
Niteliğindeki E-posta Adresinin 
Bir İnsan Kaynakları Firması 
Tarafından Reklam ve Pazarlama 
Amaçlı E-posta Gönderilmesi 
Amacıyla İşlenmesi” Hakkında 
2021/1243 Sayılı Karar Özeti

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7274/2021-1243
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7267/2021-1127


5www.cottgroup.com    www.verisistem.com    T: +90 212 244 92 22    ask@cottgroup.com    30 Mayıs 2022

07
“İlgili Kişi İşçinin Hakkında 
Yürütülen Kişisel Verilerin 
İşlenmesi Faaliyetleri Kapsamında 
Yurt Dışında Mukim Olan 
Veri Sorumlusu İşverence 
Aydınlatılmaması, İlgili Kişiye 
Ait Kişisel Verilerin Nisan 2021 
Sonrası Dönemde Veri Sorumlusu 
Tarafından Hukuka Aykırı Olarak 
İşlenmesi” Hakkında 2021/1218 
Sayılı Karar Özeti
Kurum, veri sorumlusu hakkında veri ihlali 
bildirimine istinaden başlattığı inceleme 
sonucunda, ilgili kişi işçinin hakkında yürütülen 
kişisel verilerin işlenmesi faaliyetleri kapsamında 
yurt dışında mukim olan veri sorumlusu 
işverence aydınlatılmaması, ilgili kişiye ait kişisel 
verilerin veri sorumlusu tarafından hukuka 
aykırı olarak işlenmesi ve ilgili kişinin Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sayılan 
haklarını kullanmasına olanak tanınmadığı 
sebebiyle Kanun’u ihlal ettiğini belirtmiştir. 
Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu ilgili kişiye Avrupa Genel Veri Koruma 
Tüzüğü (GDPR) yükümlülükleri kapsamında bir 
bilgilendirme yapılmış olmakla birlikte Türkiye’de 
işlediği kişisel veriler bakımından Kanun’un 
10’uncu maddesine uygun olarak aydınlatma 
yükümlülüğünü yerine getirmesi konusunda 
özen gösterilmesi hususunda hatırlatmada 
bulunulmasına, veri sorumlusu ile arasındaki 
iş ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların 
çözümü için adli makamlar nezdinde girişimde 
bulunması gerektiği hususunda ilgili kişinin 
bilgilendirilmesine karar vermiştir.  
                                                                                             
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

08
“Veri Sorumlusu Banka 
Tarafından İlgili Kişinin Ailesinin 
Telefonları Üzerinden Arama 
Gerçekleştirilmesi Suretiyle Kişisel 
Verilerinin Paylaşılması” Hakkında 
2021/1239 Sayılı Karar Özeti
Kurum, veri sorumlusu banka hakkında veri 
ihlali bildirimine istinaden başlattığı inceleme 
sonucunda, banka ile ilgili kişi arasında kredi 
sözleşmesi akdedildiği, sözleşmeye konu 
borca ilişkin olarak ilgili kişinin açık yazılı veya 
sözlü onayı olmamasına rağmen anne ve 
babasının sabit telefonları üzerinden ısrarla 
arandığı, aramaya gerekçe olarak şikayetçiye 
ulaşılamamasının gösterildiği sebebiyle Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’nu ihlal ettiğini 
tespit etmiştir. 
 
Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında oluşan riskten dolayı yapılan 
borçlu takibinin risk merkezi sisteminde kayıtlı 
telefon numarasına yönelik yapıldığı, eldeki 
mevcut bilgi ve belgelerden veri sorumlusu 
tarafından kişisel veri paylaşıldığına yönelik bir 
tespitte bulunulamadığı ve ilgili kişinin talebi 
üzerine aramalara ilişkin kısa sürede gerekli 
aksiyonun alındığı dikkate alındığında veri 
sorumlusu hakkında Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu kapsamında yapılacak bir işlem 
olmadığına, telefon aramalarında kişisel verilerin 
korunması yönünden daha dikkatli olunması 
ve personelin bu konuda bilgilendirilmesi 
hususunun veri sorumlusuna hatırlatılmasına 
karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7272/2021-1218
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7273/2021-1239
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09
“İlgili Kişi Anne ve İlgili Kişi Sıfatını 
Haiz Çocuğunun da Fotoğrafları 
Kullanılmak Suretiyle İlgili Kişi, 
Hakkında Gerçek Dışı, Şeref ve 
Haysiyet Kırıcı Bir Televizyon 
Haberi Yapıldığı İddiası” Hakkında 
02/12/2021 Tarihli Ve 2021/1217 Sayılı 
Karar Özeti
Kurum, veri sorumlusu medya şirketi hakkında 
veri ihlali bildirimine istinaden başlattığı 
inceleme sonucunda, ilgili kişi anne ve ilgili 
kişi sıfatını haiz çocuğun fotoğraflarının 
televizyon haberi yapılarak paylaşılmasının ilgili 
kişilere ait kişisel verilerin veri sorumlusunca 
herhangi bir işleme şartına dayanmadan 
işlendiği sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nu ihlal ettiğini belirtmiştir. Kurum, 
bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 300.000 TL idari para 
cezası uygulanmasına ve veri sorumlularınca 
hukuka aykırı kişisel veri işleme faaliyetinde 
bulunulduğundan bahisle ilgili kişiler tarafından 
öne sürülebilecek maddi ve/veya manevi 
tazminat talepleri için adli makamlar nezdinde 
girişimde bulunulabileceği konusunda ilgili 
kişilerin bilgilendirilmesine karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

10
“İlgili Kişinin Ceza Mahkûmiyeti 
Bilgisinin Avukat Olan Veri 
Sorumlusu Tarafından Hukuka 
Aykırı Olarak Elde Edilmesi ve 
Mahkeme Dosyasına Sunulması” 
Hakkında 2021/1111 Sayılı Karar 
Özeti
Kurum’a iletilen şikâyet dilekçesinde, ilgili kişinin 
özel nitelikte kişisel verisi olan adli sicil kaydına 
ilişkin bilgilerin veri sorumlusu tarafından 
hukuka aykırı olarak ele geçirildiği ve ilgili kişinin 
onayı ve bilgisi olmadan mahkeme dosyasına 
sunulduğu belirtilmiştir. Kurum tarafından 
gerçekleştirilen inceleme neticesinde, şikâyet 
olunan veri sorumlusunun avukatlara ilgili 
kişilerin adli sicil kaydı bilgilerine resen erişim 
yetkisi vermediği, dolayısıyla ilgili kişiye ait 
adli sicil bilgilerinin veri sorumlusu tarafından 
hukuka aykırı olarak elde edildiği, bu sebeple 
de veri sorumlusu tarafından ilgili kişi hakkında 
yürütülen kişisel veri işleme faaliyetinin hukuka 
aykırı olduğu tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 
sorumlusu hakkında 75.000 TL idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7271/2021-1217
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7266/2021-1111
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11
“Veri Sorumlusunun İcra Takibi 
Başlattığı Müşterilerinin Kişisel 
Verilerini Herkesin Erişimine Açık 
Bir İnternet Sitesinde Yayımlaması” 
Hakkında 2021/1110 Sayılı Karar 
Özeti
Kurum’a iletilen ihbar dilekçesinde, 
veri sorumlusunun icra takibi başlattığı 
müşterilerinin kişisel verilerini herkese açık 
internet sitesinde yayımladığı, şahısların burada 
yazan yakalama kararı olan araçları bulmaları 
hâlinde 155 ihbarı yaparak araçların yakalatılması 
ve trafikten men edilmesi amacıyla yapıldığı 
tespit edilmiştir.  

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, söz konusu kişisel verilerin, 
veri sorumlusunun herkesin erişimine açık 
olan internet ortamında veri sorumlusu 
tarafından hukuka aykırı olarak yayımlandığı 
ve veri sorumlusunun veri işleme şartına 
dayanmadığı, hukuka aykırı veri işleme faaliyeti 
gerçekleştirildiği kanaatine varılmıştır. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 
sorumlusu hakkında 200.000 TL idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

12
“İlgili Kişinin Kredi Notunun Banka 
Tarafından Düzeltilmemesi ve 
Kişisel Verilerinin Üçüncü Kişilerle 
Paylaşılması” Hakkında 2021/1107 
Sayılı Karar Özeti
Kurum’a iletilen şikâyet dilekçesinde, ilgili 
kişinin kredi notunu etkileyen hukuksuz işlemler 
yapıldığı, finans bilgilerinin gerçeğe aykırı ve 
hukuksuz bir biçimde paylaşıldığı ve ilgili kişi 
tarafından veri sorumlusu bankaya yapılan 
başvurulara yanıt verilmediği belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, ilgili kişiye ilişkin kişisel veri niteliğini 
haiz kredi notu bilgisinin veri sorumlusu 
nezdinde yanlış işlenmesinin doğru ve 
gerektiğinde güncel olma ilkesine aykırılık teşkil 
ettiği tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 
sorumlusu hakkında 150.000 TL idari para cezası 
uygulanmasına ve ilgili kişi taleplerine mevzuata 
uygun şekilde yanıt verilmesi hususunun 
hatırlatılmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7265/2021-1110
https://kvkk.gov.tr/Icerik/7264/2021-1107
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13
“Banka Tarafından İlgili Kişinin 
Cep Telefonu Numarasına SMS 
Gönderilmesi Suretiyle Kişisel 
Verilerinin Hukuka Aykırı Olarak 
İşlenmesi” Hakkında 2021/1104 
Sayılı Karar Özeti
Kurum’a iletilen şikâyet dilekçesinde, ilgili kişinin, 
verilerinin silinmesi için veri sorumlusu bankaya 
talepte bulunduğu, veri sorumlusu tarafından 
yapılan güncellemelere rağmen ilgili kişiye 
bankadan SMS ve e-posta ile bilgilendirme 
mesajları gönderilmeye devam edildiği 
belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, ilgili kişinin kişisel verilerinin 
silinmesi talebi ile ilgili olarak veri sorumlusunun 
kişisel verilerin saklama amacı dışında 
işlenemeyeceği yönünde cevap verdiği, buna 
rağmen bilgilendirme amaçlı SMS göndermek 
suretiyle ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmeye 
devam ettiği ve Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nda sayılan herhangi bir veri işleme 
şartına da dayanmadığı tespit edilmiştir.  

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 
sorumlusu hakkında 50.000 TL idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

14
“Bankanın Avukatı Tarafından 
Borçlu Yakını Olan İlgili Kişiye 
Haciz İhbarnamesi Gönderilmesi 
Suretiyle Kişisel Verilerinin 
İşlenmesi Hakkında” 2021/1069 
Sayılı Karar Özeti
Kurum’a iletilen şikâyet dilekçesinde, ilgili 
kişinin borçlu yakını olarak bir banka avukatı 
tarafından kendisine gönderilen haciz 
ihbarnamesi ile kişisel verilerinin açık rızası 
alınmaksızın ihbarnamede yer alan üçüncü 
kişilerle paylaşıldığını tespit ettiği ve bu hususta 
hem ilgili bankaya hem de banka avukatına 
başvurulduğu belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, İcra İflas Kanunu uyarınca haciz 
işlemleri sırasında üçüncü kişilere ihbarname 
gönderilmesinin hak ve menfaatlerin korunması 
amacıyla gerekli olduğunu ve ilgili kişinin açık 
rızasının gerekli olmadığını tespit etmiştir. 
                                                                                       
Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, 
bankanın somut olayda veri sorumlusu 
olmaması nedeniyle Kanun kapsamında 
hakkında yapılacak bir işlem olmadığına, avukat 
hakkınsa ise bir hakkın tesisi, kullanılması veya 
korunması için veri işlemenin zorunlu olması 
sebebiyle herhangi bir işlem yapılmasına gerek 
olmadığına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7263/2021-1104
https://kvkk.gov.tr/Icerik/7262/2021-1069
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15
“İş Arama ve İşe Alım Süreçlerini 
Yürüten Bir İstihdam Platformunun 
Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’na Aykırı Uygulamalarda 
Bulunması” Hakkında 2021/1051 
Sayılı Karar Özeti
Kurum’a iletilen şikâyet dilekçesinde, veri 
sorumlusuna ait iş arama ve işe alım süreçlerini 
yürüten istihdam platformunda ilgili kişinin 
yaptığı iş başvuruları ve iş görüşmeleri 
sonucunda elde edilen kişisel verileri hukuka 
aykırı olarak işlediği ve veri sorumlusu tarafından 
ilgili kişinin onayı olmaksızın verilerinin 
silineceğine ilişkin bilgi verildiği belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, ilgili kişi taleplerinin veri sorumlusu 
tarafından 30 günlük yasal süre içinde 
karşılandığını, ilgili kişinin cevabına uygun 
olarak silme ve imhaya yönelik işlemlerin veri 
sorumlusu tarafından derhal durdurulduğunu 
ve ilgili kişinin bilgisi ve onayı olmaksızın iş 
başvurularına ilişkin kişisel verilerin diğer 
işverenlere aktarıldığı iddiasına yönelik herhangi 
bir bilgi veya belge sunulmadığı tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, 
veri sorumlusu hakkında herhangi bir işlem 
yapılmasına gerek olmadığına karar vermiştir.

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

16
Avrupa Konseyi Tarafından Veri 
Yönetimi Yasası Taslağı (“DGA”) 
Onaylandı
06.04.2022 tarihinde Avrupa Parlamentosu 
tarafından yayımlanan Veri Yönetim Yasası 
Taslağı, Avrupa Konseyi’nin onayıyla birlikte 
kabul edilmiştir. 

Veri Yönetim Yasası Taslağı ile yapay zekâ, üretim, 
sağlık ve daha birçok kategorideki verinin Avrupa 
Birliği içerisindeki paylaşımının ve yeniden 
kullanımının teşvik edilmesi için veri aracılarının 
güvenilirliklerinin artırılması amaçlanmıştır.

Avrupa Parlamentosu Başkanı ve Avrupa Konseyi 
Başkanının imzalamasının ardından yasa 
taslağının 20 gün sonra yürürlüğe gireceğine yer 
verildi.

Veri Yönetim Yasası Taslağı metnine buradan 
ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7261/2021-1051
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-85-2021-INIT/en/pdf
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17
New York Medeni Haklar 
Yasası’ndaki Değişiklik Yürürlüğe 
Girdi
New York Medeni Haklar Yasası’ndaki (“Yasa”) 
değişiklik 7 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. 
Yasa kapsamında yapılan düzenleme uyarınca, 
çalışanlarının; telefon, e-posta ve internet 
kullanımını izleyen tüm özel sektör işverenleri, 
bu tür izleme faaliyetlerinden önce çalışanlarına 
bildirimde bulunmalıdır.

İşverenler ve çalışanlar arasındaki şeffaflığı 
artırmayı amaçlayan Yasa; telefon, e-posta 
veya internet dâhil olmak üzere “herhangi bir 
elektronik cihaz veya sistem” üzerindeki izleme 
faaliyetleri için geniş ölçüde geçerlidir.

Bildirim yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi 
için yeni işe alınan çalışanlara yazılı bildirimde 
bulunularak yazılı onaylarının alınması ve konuya 
ilişkin bildirimlerin iş yerinde göze çarpan 
alanlara asılması gerekmektedir.

18
İzlanda Veri Koruma Kurumu 
Harpa Concert Hall ve Conference 
Centre Hakkında İdari Para Cezası 
Uygulanmasına Karar Verdi
İzlanda Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
Harpa Concert Hall ve Conference Centre 
hakkında veri ihlali bildirimine istinaden 
başlattığı inceleme sonucunda, elektronik 
bilet satın alma işlemi ile birlikte ilgili kişilerin 
kimlik numaralarının ve  doğum tarihlerinin 
alınmasının, bu bilgiler alınmadan da bilet 
oluşturabileceği ve veri işleme faaliyeti için 
hukuki bir dayanak oluşmadığı sebebiyle Avrupa 
Veri Koruma Tüzüğü’nü (“GDPR”) ihlal ettiğini 
belirtmiştir. 

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumluları hakkında 7.200 EUR idari para cezası 
uygulanmasına ve toplanan mevcut verilerin 
silinmesine karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/icelandic-sa-fine-imposed-harpa-concert-hall-collection-id-number-and-date_en
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19
Hollanda Veri Koruma Kurumu 
Dışişleri Bakanlığı Hakkında İdari 
Para Cezası Uygulanmasına Karar 
Verdi

Hollanda Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
hakkındaki soruşturmalar sonucunda kişisel 
verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik 
yeterli tedbirlerin alınmaması nedeniyle veri 
sorumlusunun Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’nü 
(“GDPR”) ihlal ettiğini tespit etmiştir. 

Başvurularda, başvurucunun parmak izi, adı, 
adresi, doğduğu ülke, seyahat amacı, uyruğu 
ve fotoğrafı gibi hassas bilgileri içeren kişisel 
verileri yeterince korunmamaktadır. Dışişleri 
Bakanlığı’nın, Hollanda Veri Koruma Kurumu 
tarafından kişisel verilerinin diğer taraflarla 
paylaşılması konusunda vize başvuru sahiplerini 
yeterince bilgilendirmediği de tespit edilmiştir. 

Kurum bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 565.000 EUR idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

20
Belçika Veri Koruma Kurumu 
Dedalus Biologie Hakkında İdari 
Para Cezası Uygulanmasına Karar 
Verdi
Belçika Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
hakkındaki soruşturmalar esnasında topladığı 
unsurlara dayalı olarak yürüttüğü soruşturma 
sonucunda, kişisel verilerin güvenliğini 
sağlamaya yönelik tatmin edici tedbirlerin 
alınmaması nedeniyle veri sorumlusunun Avrupa 
Veri Koruma Tüzüğü’nü (“GDPR”) ihlal ettiğini 
tespit etmiştir. 

Veri taşıma işlemleri için belirli bir prosedürün 
olmaması, sorunlu sunucuda depolanan 
kişisel verilerin şifrelenmemesi, başka bir 
yazılıma geçişten sonra verilerin otomatik 
olarak silinmemesi, sunucunun genel alanına 
erişmek için internetten kimlik doğrulamasının 
gerekmemesi, sunucunun özel alanında 
birkaç çalışan tarafından paylaşılan kullanıcı 
hesaplarının kullanımı, sunucudaki güvenlik 
uyarılarını izlemek ve raporlamak için bir 
prosedürün olmaması, yazılımın bir başka 
yazılıma taşınması bağlamında veri sorumlusuna 
karşı güvenlik açısından çok sayıda teknik ve 
organizasyonel ihlali olduğu tespit edilmiştir. 

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 1.500.000 EUR idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/ministry-foreign-affairs-fined-inadequately-securing-visa-applications-0_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/health-data-breach-dedalus-biologie-fined-15-million-euros_en
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21
İzlanda Veri Koruma Kurumu 
Reykjavik Hakkında İdari Para 
Cezası Uygulanmasına Karar Verdi
İzlanda Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
hakkındaki yürüttüğü soruşturma sonucunda, 
veri sorumlusu ile Tahterevalli adlı bulut 
tabanlı hizmet sistemi arasındaki veri işleme 
sözleşmesinin yetersizliği sebebiyle veri 
sorumlusunun Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’nü 
(“GDPR”) ihlal ettiğini tespit etmiştir.

Veri sorumlusunun veri işlemeye yönelik belirli, 
açık ve meşru bir amaç gösteremediği, hukuka 
aykırı olarak kabul edilen veri işlemenin adil 
ve şeffaf olmadığı, veri minimizasyonu ve 
depolama sınırlamaları ilkelerinin uygulanmadığı 
veya toplanan verilerin miktarı, kapsamının 
dikkate alınmasıyla tasarım ve varsayılan 
olarak veri koruması olmadan işlenmediği, 
saklanma süresi ve erişilebilirliğin, veri koruma 
etki değerlendirmesinin asgari gereklilikleri 
karşılamadığı, veri sorumlusunun söz konusu 
kişisel verilerin güvenliğini sağlamadığı ve 
verilerin güvence olmaksızın Amerika Birleşik 
Devletleri’ne aktarıldığı tespit edilmiştir.

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 35.768 EUR idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

22
Belçika Veri Koruma Kurumu 
Google LLC Hakkında Kınama 
Uygulanmasına Karar Verdi

Belçika Veri Koruma Kurumu, şikayetçi ile ilgili 
basında çıkan makaleleri listeden kaldırmayı 
reddettiği için veri sorumlusu Google’a karşı 
yapılan şikâyeti, kamunun arama motorunda 
avukatla ilgili bilgilere erişme konusunda hâlâ 
bir menfaatinin olduğu sebebine dayanarak 
reddetmiştir. 

DPA, veri sorumlusunun listeden çıkarmayı 
reddetmesiyle ilgili şikâyeti reddetse bile, 
listeden çıkarmanın neden reddedildiğine 
dair yapılan açıklamanın yetersizliği, listeden 
çıkarma talep formunun GDPR ile uyumlu 
olmaması (özellikle veri sorumlusunun kimliğinin 
belirsiz olması) ve şikâyetçinin silinme hakkı 
kullanımının kolaylaştırılmaması sebebiyle 
veri sorumlusunun Avrupa Genel Veri Koruma 
Tüzüğü’nü (GDPR) ihlal ettiğine karar vermiştir.

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında kınama uygulanmasına 
karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/icelandic-sa-municipality-reykjavik-fined-5000000-isk-use-seesaw_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/belgian-sa-issues-reprimand-lack-transparency-concerning-delisting-request_en
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23
Hollanda Veri Koruma Kurumu 
Maliye Bakanlığı – Vergi Dairesi 
Hakkında İdari Para Cezası 
Uygulanmasına Karar Verdi
Hollanda Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
Maliye Bakanlığı – Vergi Dairesi hakkında çeşitli 
veri ihlali bildirimlerine istinaden başlattığı 
inceleme sonucunda, Vergi Dairesi’nin verileri, 
Hollanda Vergi Dairesi’nin 2013 ve 2020 
yılları arasında kullanımda olan dolandırıcılık 
sinyallerinin ve şüphelilerin kaydedildiği bir kara 
liste olan Fraud Signaling Facility’de (“FSV”) 
işlemek için hiçbir yasal dayanağı olmaması, 
FSV’nin amacının önceden spesifik olarak 
açıklanmaması, FSV’nin yanlış ve eski bilgiler 
içermesi, verilerin oldukça uzun süre saklanması, 
FSV’nin yeterince korunmaması, Vergi Dairesi’nin 
dahili gizlilik denetçisine FSV’yi kullanmanın 
risklerini sormak için bir yıldan fazla beklemesi 
sebebiyle Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü’nü 
(GDPR) ihlal ettiği ni belirtmiştir. 

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 3.700.000 EUR idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

24
İzlanda Veri Koruma Kurumu 
HEI isimli Tıbbi Seyahat Acentesi 
Hakkında İdari Para Cezası 
Uygulanmasına Karar Verdi
İzlanda Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusuna 
yönelik şikâyete istinaden yürütülen soruşturma 
sonucunda veri sorumlusunun, çalışanından 
kaynaklanan verilerin bir kısmının, çalışanın 
aile üyesi olan bir doktorun erişimiyle İzlanda 
Tabipler Birliği’nin dâhili web sitesine giriş 
yaparak şikâyetçinin ve diğer birkaç doktorun 
e-posta adresini elde etmesi sebebi ile şikâyet 
sahibinin erişim talebinde bulunmasının 
ardından, şikâyetin erişim talebinin hukuka 
uygun olarak işlenmemesinden sorumlu olduğu 
tespit edilmiştir. 

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 10.700 EUR idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.  

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/tax-administration-fined-fraud-black-list_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/icelandic-sa-hei-medical-travel-agency-fined-unlawful-use-e-mail-address_en
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25
Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
Teknopark A.Ş. Veri İhlal Bildirimi

Veri sorumlusuna ait veri tabanı sistemine 
sistemlerin devre dışı bırakılması ile siber 
saldırı gerçekleştiği; kimlik, iletişim, lokasyon, 
özlük, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim 
bilgilerinin saldırgan tarafından ele geçirildiği ve 
sonrasında fidye istendiği tespit edilmiştir. 
İhlalden etkilenen kullanıcı sayısının henüz tespit 
edilmediği belirtilmiştir.

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

27
Baydöner Restoranları A.Ş. Veri 
İhlal Bildirimi

Veri sorumlusunun bünyesinde çalışan Bilgi 
İşlem Müdürünün bilgisayarının zararlı bir 
yazılım saldırısına uğradığı ve web servis 
şifrelerinin ele geçirildiği belirtilmiştir. 
İhlalden etkilenen kişi gruplarının veri 
sorumlusunun bünyesinde yer alan çalışanlar, 
kullanıcılar ve aboneler olduğu belirtilmiştir.

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

26
ZkSoftware The Advanced 
Biometric Solution Elektronik San. 
ve Tic. Ltd. Şti. Veri İhlal Bildirimi
Veri sorumlusuna ait iki veri depolama 
alanında yer alan dosyaların kripto şifreleme ile 
kilitlendiği tespit edilmiştir. Veri ihlali, sunucu 
bilgisayarlarında bulunan muhasebe yazılımına 
erişilememesi ile tespit edilmiştir. İhlalden 
etkilenen kişisel veri kategorilerinin; kimlik, 
iletişim, özlük, müşteri işlem, finans, pazarlama 
bilgileri olduğu belirtilmiştir. 
İhlalden etkilenen kişi gruplarının veri 
sorumlusunun bünyesinde yer alan çalışanlar ve 
müşteriler olduğu belirtilmiştir.
                                                                                     
Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7258/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Yildiz-Teknoloji-Gelistirme-Bolgesi-Teknopark-AS
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7284/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Baydoner-Restoranlari-A-S-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7283/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-ZkSoftware-The-Advanced-Biometric-Solution-Elektronik-San-ve-Tic-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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