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01
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
Tarafından “Çerez Uygulamaları 
Hakkında Rehber” Yayımlandı 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 
20 Haziran 2022 tarihinde veri işleyen ve veri 
sorumlularına yönelik olarak yol gösterici 
mahiyette bir doküman oluşturulması amacıyla 
Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber (“Rehber”) 
yayımlanmıştır.

Rehber’in masaüstü ve mobil web siteleri veya 
web uygulamalar açısından da geçerli olacağı 
belirtilmiş olup Rehber ile internet sayfası 
işleten tüm veri sorumluları için pratik tavsiyeler 
niteliğinde, yol gösterici mahiyette bir doküman 
oluşturulması amaçlanmıştır.

Rehber içerisinde çerez türlerine yönelik 
incelemeler gerçekleştirilmiş olup, çerezlerin açık 
rıza gerektirip gerektirmediğine ilişkin detaylı 
değerlendirmeler yapılmıştır.

Konu ile ilgili detaylara web sitemizde yayımlanan 
makalemizden ulaşabilirsiniz.

02
Lüksemburg GDPR Kriterlerine 
Göre Sertifikasyon Mekanizması 
Getiren İlk Ülke Oldu
Lüksemburg Veri Koruma Kurumu 13 
Mayıs 2022’de Avrupa Genel Veri Koruma 
Tüzüğü (“GDPR”) kapsamında sertifikasyon 
mekanizmasını kabul etti. Bu sayede 
Lüksemburg, GDPR kapsamında ulusal ve 
uluslararası düzeyde benimsenen ilk GDPR 
sertifikasyon mekanizmasına sahip ülke oldu.

Sertifikasyonun uygulamaya geçmesiyle birlikte, 
Lüksemburg’daki şirketler, kamu kuruluşları, 
dernekler ve diğer kuruluşlar veri işleme 
faaliyetlerinin GDPR ile uyumlu olduğunu 
gösterme olanağına sahip olacaktır.

Sertifikasyon mekanizmasının uygulanması, 
şeffaflığı ve GDPR ile olan uyumu teşvik etmekle 
birlikte, veri sahiplerinin kişisel verilerini işleyen 
kuruluşlar tarafından kullanılan veya sunulan 
ürünler, hizmetler veya süreçler tarafından 
sunulan koruma derecesini de daha iyi 
ölçmesine yardımcı olacaktır.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

2www.cottgroup.com    www.verisistem.com    T: +90 212 244 92 22    ask@cottgroup.com    30 Haziran 2022

HAZİRAN

https://www.cottgroup.com/tr/mevzuat/item/cerez-uygulamalari-hakkinda-rehber-yayimlandi
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/cnpd-adopts-certification-mechanism-gdpr-carpa_en
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Finlandiya Veri Koruma Kurumu, 
Tele Pazarlama Şirketi Hakkında 
İdari Para Cezası Uygulanmasına 
Karar Verdi
Veri Koruma Ombudsmanı’na iletilen şikâyete 
istinaden, Finlandiya Veri Koruma Kurumu 
tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, 
tele pazarlama şirketinin müşterinin satıcı 
ile yaptığı görüşme kaydını Veri Koruma 
Ombudsmanı’nın talimatına rağmen müşteriye 
iletmediği, görüşme kaydının ancak Finlandiya 
Veri Koruma Kurumu’nun şirkete idari para 
cezası kesilmesine ilişkin bilgi talebinde 
bulunmasından sonra iletilmesi sebebiyle Veri 
Koruma Ombudsmanı’nın Kararına uyulmadığı 
ve makul bir süre içerisinde herhangi bir önlem 
alınmadığı tespit edilmiştir.

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle veri 
sorumlusu hakkında 8.300 EUR idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir.

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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04
İtalya Veri Koruma Kurumu 
Perugia Public Hospital ve Bilgi 
İşlem Servis Tedarikçisi Hakkında 
İdari Para Cezası Uygulanmasına 
Karar Verdi
İtalya Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
Perugia Public Hospital ve bilgi işlem servis 
tedarikçisi Isweb Srl hakkında gerçekleşen 
teftişlere istinaden başlattığı inceleme 
sonucunda, İtalya’da işverenler tarafından 
yaygın olarak kullanılan whistle-blowing (bilgi 
uçurma) olarak bilinen ihbar yönetim sistemine 
yapılan erişimlerin kaydedilip güvenlik duvarı 
içinde saklandığı, uygulamayı kullanan kişilerin 
bilgilerinin muhtemel ihbarcılar tarafından 
izlenebildiği, kişisel verilerin işlenmesi 
hakkında çalışanlara bir bilgi verilmemiş olması 
sebepleriyle Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’nü 
(“GDPR”) ihlal ettiğini belirtmiştir. 

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumluları hakkında 40.000 EUR idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/finnish-sa-administrative-fine-imposed-telemarketing-company-ignoring-order_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/whistle-blowing-without-privacy-italian-sa-fines-hospital-and-it-service_en
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İtalya Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
Ulusal İş Kazalarına Karşı Sigorta Kurumu 
(“INAIL”) hakkındaki veri ihlali bildirimine 
istinaden başlattığı inceleme sonucunda, 
INAIL tarafından yönetilen “Sanal Masa“ isimli 
uygulamanın sistemsel bir hata sebebiyle 
kullanıcıların, çalışanların iş kazaları ve meslek 
hastalıklarıyla ilgili dosyalarına erişilmesine 
olanak sağladığı, özel nitelikli kişisel verilerin 
işlenmesine rağmen yeterli teknik ve 
organizasyonel tedbirlerin alınmaması sebebiyle  
Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’nü (“GDPR”)  ihlal 
ettiğini belirtmiştir. 

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, 
veri sorumlusu hakkında 50.000 EUR idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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İtalya Veri Koruma Kurumu 
Caffeina Media S.r.L. Hakkında 
Karar Verdi 

İtalya Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
Caffeina Media S.r.L. hakkında veri ihlali 
bildirimine istinaden başlattığı inceleme 
sonucunda, ilgili kişinin Google hesabı internet 
tarayıcısında açıkken veri sorumlusunun web 
sitesini ziyaret ettiği, web sitesine kullanıcıların 
davranışlarını takip edebilmek amacıyla 
kullanılan Google Analytics adlı çerezin HTML 
kodu yerleştirildiği, bu sayede ilgili kişinin kişisel 
verilerinin ABD’ye aktarılmış olması sebebiyle 
Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’nü (“GDPR”) ihlal 
ettiğini belirtmiştir.  

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında, veri işleme faaliyetlerinin 
90 gün içinde GDPR ile uyumlu hâle 
getirilmesine, eğer durumun aksi şekilde devam 
ettiği tespit edilirse Google Analytics aracılığıyla 
ABD’ye aktarılan veri aktarımının askıya 
alınmasına karar vermiştir.  
 
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

05
İtalya Veri Koruma Kurumu 
Ulusal İş Kazalarına Karşı Sigorta 
Kurumu Hakkında İdari Para Cezası 
Uygulanmasına Karar Verdi

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/data-breach-italian-sa-fines-inail-eur-50000_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/italian-sa-bans-use-google-analytics-no-adequate-safeguards-data-transfers_en
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07
MBtech Mühendislik ve 
Danışmanlık Ltd. Şti. Veri İhlali 
Bildirimi 
Veri sorumlusunun sistemlerine yapılan fidye 
yazılım saldırısı sonucunda yetkisiz üçüncü 
kişiler tarafından kişisel verilerine hukuka aykırı 
bir şekilde erişim sağlandığı tespit edilmiştir.

İhlalden etkilenen kişi grubunun; müşteri, 
çalışan, katılımcılar ve potansiyel müşteriler 
olduğu belirtilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

08
Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim 
Şirketi Veri İhlal Bildirimi 

Veri sorumlusunun uçuş planlamasını sağlamak 
amacı ile kurulan servisin tarayıcı listeleme 
(browser listing) özelliğinin açık kalması sonucu 
ile sistemlere yetkisiz üçüncü kişiler tarafından 
erişildiği ve bu kişilerin sosyal medya hesapları 
üzerinden kendilerini tanıtan paylaşımlarda 
bulunduğu tespit edilmiştir.

İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim 
ve konum verileri olduğu tespit edilmiş olup, 
ihlal sonucu yetkisiz üçüncü kişiler ile iletişime 
geçilerek derhal verileri imha etmeleri talep 
edilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

10
ARG Denizcilik İnşaat Otomotiv 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, İstek 
Gemi İnşa Bakım İnşaat Hırdavat 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Safter 
Ulubay Veri İhlal Bildirimi
Veri sorumlularının bilgisayarlarına yapılan 
sabotaj ile ihlalin gerçekleştiği tespit edilmiştir.
 
Her bir veri sorumlusu için ihlalden etkilen kişi 
sayısının 2000 olduğu ve bu kişi grubunun 
çalışanlardan oluştuğu ve çalışanların kimlik, 
özlük ve iletişim verilerinin yetkisiz üçüncü 
taraflar tarafından elde edildiği belirtilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

09
Barçın Spor Malzemeleri Ticaret 
ve Sanayi Anonim Şirketi Veri İhlal 
Bildirimi
Veri sorumlusunun kayıtlarında tuttuğu 187.930 
ilgili kişiye ait Excel formatında bulunan kişisel 
verilerin csv formatına dönüştürülürken ara 
yazılım program aracılığı ile yetkisiz üçüncü 
kişiler tarafından ele geçirildiği tespit edilmiştir.

İhlalden etkilenen kişi grubunun; müşteri, 
kullanıcılar ve potansiyel müşteriler olduğu 
belirtilmiştir.
 
Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7340/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-MBtech-Muhendislik-ve-Danismanlik-Ltd-Sti-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7342/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Pegasus-Hava-Tasimaciligi-Anonim-Sirketi
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7388/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-ARG-Denizcilik-Insaat-Otomotiv-Sanayi-ve-Ticaret-Ltd-Sti-Istek-Gemi-Insa-Bakim-Insaat-Hirdavat-Sanayi-ve-Ticaret-Ltd-Sti-Safter-Ulubay
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7354/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Barcin-Spor-Malzemeleri-Ticaret-ve-Sanayi-Anonim-Sirketi
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Tofisa Tekstil Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi Veri İhlal Bildirimi
Veri sorumlusuna müşteriler tarafından gelen 
aramalarda teslim almadıkları kargo bedellerine 
ilişkin hukuk bürosu tarafından icra takibi 
başlatılacağı bilgisinin mesaj yolu ile iletildiği, bu 
mesajların veri işleyen sıfatına haiz kargo şirketi 
tarafından atıldığı tespit edilmiştir.

Veri sorumlusu tarafından veri işleyen ile müşteri 
ve potansiyel müşterilere ait ad, soyad, telefon 
numaraları ve e-posta adreslerinin paylaşıldığı 
ancak ilgili kişilerin ad, soyad ve telefon numarası 
verilerinin hukuka aykırı olarak kullanıldığı tespit 
edilmiştir.

İhlalden etkilenen kişi grubunun kargo teslim 
almayan kişiler olduğu ve ilgili kişilerin sayısının 
42.373 olduğu belirtilmiştir.
 
Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7387/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Tofisa-Tekstil-Sanayi-ve-Ticaret-Limited-Sirketi
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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

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

