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01
İlgili Kişinin, “Bir Sadakat Programı 
Kapsamında Veri Sorumlusunca 
Hukuka Aykırı Kişisel Veri İşlendiği 
Yolundaki İhbarı” Hakkında 
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 
2019/198 Sayılı Karar Özeti 
Kurum’a iletilen şikâyet dilekçesinde, veri 
sorumlusunun mağazasında satılan bazı ürünlere 
sadakat karta özel indirim uygulandığı, böylece 
özel indirimlerin şarta bağlandığı, söz konusu 
sadakat programına üyelik ve kart temini için de 
müşterinin kişisel verilerinin talep edildiği ve açık 
rızanın koşul olarak dayatıldığı belirtilmiştir.

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, sadakat kart programına dâhil olmak 
istemeyen ve/veya söz konusu program dâhilinde 
açık rıza vermek istemeyen ilgili kişilerin veri 
sorumlusunun mağazalarından alışveriş yapma 
imkânının ortadan kaldırılmadığı ve sadakat 
programına üye olmayan müşterilere indirimsiz 
fiyatlar üzerinden satış yapılmaya devam edildiği, 
sadakat programı kapsamında ürün/hizmetlerin 
ek menfaat ile indirimli olarak sunulmasının 
açık rızanın koşul olarak dayatılması anlamına 
gelmediği ifade edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, 
veri sorumlusu hakkında Kanun kapsamında 
yapılacak bir işlem olmadığına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

02
“İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin İş 
Akdinin Sona Erdiği Veri Sorumlusu 
Şirket Tarafından Hukuka Aykırı 
Olarak İşlenmesi” Hakkında Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu’nun 2021/1258 
Sayılı Karar Özeti
Kurum’a iletilen şikâyet dilekçesinde, veri sorumlusu 
şirket nezdinde belirli bir zamanda çalıştığını, 
kişisel verilerine yönelik olarak veri sorumlusu 
şirkete başvuru yapmak istediğinde şirketin bir 
başvuru formunun bulunmadığı gibi başvuru 
yollarının da tarafına bildirilmediği, aydınlatma 
yükümlülüğünün hukuka uygun olarak yerine 
getirilmediği, özel nitelikli kişisel verilerinin açık 
rızası olmaksızın işlendiği, veri sorumlusu şirkete 
parmak izi ve yüz tarama sistemi ile giriş yapıldığı, 
grup şirketinin farklı firmalarının yurt dışında 
şubesinin olduğu ve ilgili kişi yurt dışı şubesine 
ziyarete gittiğinde kişisel verilerinin açık rızası 
olmaksızın yurt dışına aktarılmış olduğu, kişisel 
verilerine yönelik yeterli teknik ve idari güvenlik 
tedbirlerinin alınmadığı, veri sorumlusu şirketin 
internet sitesinde gizlilik politikasının bulunmadığı 
hususları  belirtilmiştir. Kurum tarafından 
gerçekleştirilen inceleme neticesinde, veri 
sorumlusu tarafından ilgili kişinin iş sözleşmesine 
bir madde olarak eklenen aydınlatma metninin aynı 
zamanda açık rıza metni niteliği de taşıyan karma 
nitelikte bir metin olduğu, aydınlatma metninin 
içermesi gereken asgari unsurları içermediği, veri 
sorumlusunun biyometrik veri işlemekte hukuki 
sebep olarak ileri sürdüğü iş sözleşmesinde bir 
madde olarak yer alan açık rıza metninin, ilgili 
kişinin iş sözleşmesini imzalamadan işe başlamak 
gibi bir şansı bulunmadığından, özgür irade ile 
imzalanmadığı, söz konusu açık rıza metnini kabul 
etmeme imkânının etkin bir biçimde ilgili kişiye 
tanınmamış olduğu, personelin iş yerine giriş 
çıkışlarında kullanılan biyometrik verilerle ulaşılmak 
istenen amaca başka vasıtalarla ulaşılabilecek 
olmasına rağmen açık rıza şartına dayanılarak 
biyometrik veri işlenmesinin hukuka aykırı olduğu 
tespit edilmiştir. Bu değerlendirmelerden hareketle 
Kurum, veri sorumlusu hakkında 125.000,00 TL idari 
para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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03
“Bir Sigorta Şirketi Tarafından İlgili 
Kişinin Banka Verilerinin İşlenmesi” 
Hakkında Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu’nun 2021/1262 Sayılı Karar 
Özeti
Kuruma iletilen şikâyet dilekçesinde, ilgili kişinin 
banka bilgilerini veri sorumlusu sigorta şirketi ile 
paylaşmadığı hâlde bu bilgilerin sigorta şirketi 
tarafından hukuka aykırı olarak işlendiği, ilgili 
kişinin konuya ilişkin olarak veri sorumlusundan 
vekili aracılığıyla bilgi talebinde bulunduğu, 
ayrıca kişisel verilerinin silinmesi veya yok 
edilmesinin talep edildiği ancak başvurusunun 
yanıtsız bırakıldığı belirtilmiştir.

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, somut olayda, ilgili kişinin vekili 
aracılığıyla veri sorumlusuna ilettiği başvurunun 
veri sorumlusu tarafından teslim alınması ve 
özel yetki içeren vekâletname bulunmaması 
sebebiyle cevaplanmamasına karşılık, kişisel 
verilerin korunması mevzuatında ilgili kişilerin 
vekilleri aracılığıyla yapacakları başvurularda özel 
vekaletname gerektiğine ilişkin bir düzenleme 
bulunmadığından veri sorumlularınca 
vekâletnamede “özel yetki” şartı aranmaması 
gerektiği Kurum tarafından belirtilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, 
veri sorumlusu hakkında Kanun kapsamında 
yapılacak bir işlem olmadığına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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“Araç Kiralama Programları 
Yazılımcısı ve Satıcısı Firmalar 
Tarafından, İlgili Kişilerin Verilerinin 
İşlenmesi ve Bu Verilerin Araç 
Kiralama Firmaları Arasında 
Paylaşılmasını Sağlayan Bir Kara 
Liste Programı Oluşturulması” 
Hakkında Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu’nun 2021/1303 Sayılı Karar 
Özeti
Kuruma iletilen şikâyet dilekçesinde, ihbar 
edilen veri sorumlularının araba kiralama 
yazılımı üreticileri veya satıcıları olduğu, bu 
yazılımları kullanan araba kiralama şirketlerinin 
müşterileri hakkında elde ettikleri tüm verileri 
bu yazılımlar vasıtasıyla kayıt altında tuttuğu, 
bu kapsamda aynı yazılımları kullanan diğer 
şirketlerin de rızaları olmaksızın ilgili müşterilerin 
kişisel verilerini uygulamadaki kara liste 
havuzundan görebildiği ve böylece bu yazılımı 
kullanan diğer kullanıcılara verilerin ifşa edildiği, 
müşterilerin rızası alınmaksızın bu yazılım 
vasıtasıyla kara listeye alındıkları ve böylece bu 
yazılımı kullanan diğer kullanıcılar ile kişisel 
verilerinin paylaşıldığı belirtilmiştir. Kurum 
tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde, 
araç kiralama firması, yazılıma girilen veriler 
bakımından veri sorumlusu olmakla birlikte; 
girilen veriler öncelikle yazılıma aktarıldığından 
ve diğer firmalarla daha sonra paylaşıldığından 
aktarım bakımından veri sorumlusu da yazılım 
firmalarıdır. Somut olayda araç kiralama firmaları 
ile yazılım firmalarının ortak veri sorumlusu 
olarak hareket edeceği, bu doğrultuda işlenen 
kişisel veriler KVKK’ya aykırı olduğundan 
KVKK’nın 7’nci maddesi ile Kişisel Verilerin 
Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle 
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 
imha edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7287/2021-1262
https://kvkk.gov.tr/Icerik/7288/2021-1303
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Kuruma iletilen şikâyet dilekçesinde, ilgili kişinin 
eski ortağı olduğu şirkete ait sicil bilgilerinin 
yer aldığı “…” internet sayfasında eski ortaklar 
başlığı altında ad ve soyadının yazılı olduğu, 
şirketle herhangi bir hukuki veya idari bağının 
kalmadığı, dolayısıyla kişisel verilerinin üçüncü 
kişilerle izni olmaksızın paylaşılmasını istemediği, 
bu kapsamda veri sorumlusu ticaret odasına 
sözlü ve yazılı olarak başvuruda bulunulduğu, 
ticaret odası tarafından ilgili kişinin talebinin 
Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği 
gereğince yerine getirilemeyeceği belirtilmiştir. 
Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, ticaret odası tarafından internet 
sayfasında bilgi bankası bölümünden firma 
bilgileri girilmek suretiyle sorgulama yapılmasına 
ve ticaret sicili gazetesindeki bilgilerin bu 
platformda yer alması suretiyle bilgiye ulaşımın 
kolaylaştırılmasına imkân sağlanması suretiyle 
gerçekleştirilen kişisel verileri işleme faaliyetinin 
T.C. Anayasası ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu’nda 
ticaret odaları için öngörülen yükümlülükler 
kapsamında değerlendirilebileceği dikkate 
alındığında söz konusu kişisel veri işleme 
faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülme ve veri 
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine 
getirebilmesi için zorunlu olması şartlarına 
dayanılarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 
Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, 
veri sorumlusu hakkında Kanun kapsamında 
yapılacak bir işlem olmadığına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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“Sağlık Sektöründe Faaliyet 
Gösteren Veri Sorumlusu 
Tarafından İlgili Kişinin Kişisel 
Verilerinin Açık Rızası Alınmaksızın 
Ticarî Elektronik İleti Gönderilmesi 
Amacıyla İşlenmesi” Hakkında 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
2022/31 Sayılı Karar Özeti
Kuruma iletilen şikâyet dilekçesinde, ilgili kişinin 
e-posta adresine sağlık sektöründe faaliyet 
gösteren veri sorumlusu tarafından izinsiz olarak 
ticarî içerikli ileti gönderildiği ve aynı zamanda 
kişisel verilerinin veri sorumlusu nezdinde 
işlenmesi için açık rızasının bulunmadığı ve 
Kanun’da sayılan özel şartların da sağlanmadığı 
belirtilmiştir.

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, veri sorumlusunun hasta 
kaydı açılması sırasında ilgili kişinin veya 
refakatçilerinin iletişim bilgilerinin temin 
edilmesinin, 6698 sayılı Kanun ile birlikte diğer 
sair mevzuata da bir aykırılık teşkil etmediği, 
ancak somut hadisede ilgili kişinin iletişim 
bilgisinin, herhangi bir tıbbî bilginin kendisine 
veya yakınına iletilmesi için değil bir pazarlama 
faaliyetinde bulunmak amacıyla kullanıldığı, ilgili 
kişiye gönderilen e-posta içeriğinin bilgilendirme 
ve ticarî amaçlı olduğu, bahse konu olayda kişisel 
verilerin temin edildikleri andaki elde etme 
amacıyla bağlantısız bir şekilde e-posta adresine 
ticari amaçlı e-posta gönderilmesi suretiyle 
işlenmeleri nedeniyle hukuka aykırı hareket 
edildiği tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 
sorumlusu hakkında 100.000,00-TL idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

05
“İlgili Kişinin Eski Ortağı 
Olduğu Şirketin Sicil Bilgilerinin 
Görüntülendiği İnternet Adresinde 
Kişisel Verilerinin Hukuka Aykırı 
Olarak Paylaşılması” Hakkında 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
2022/6 Sayılı Karar Özeti

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7291/2022-6
https://kvkk.gov.tr/Icerik/7292/2022-31


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

07
“Unvanında İlgili Kişinin Adının 
Geçtiği Bir Şirket Hakkında 
Başlatılan İcra Takibine İlişkin 
Dosya İçeriğinin Sosyal Medyada 
Paylaşılması Hakkında” Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu’nun 
2022/103 Sayılı Karar Özeti
Kuruma iletilen şikâyet dilekçesinde, veri 
sorumlusu tekstil firması ile yapılan alışveriş 
sonrasında veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin 
adının geçtiği yedek parça şirketi hakkında icra 
takibi başlatıldığı, bu süreçte bir şahıs tarafından 
Facebook üzerinden herkese açık olan bir grupta 
ilgili kişinin hiçbir ticari ilişkisi olmamasına 
rağmen icra dosyası içerisinde yer alan kişisel 
verilerinin üçüncü kişilerle paylaşılması suretiyle 
kişilik haklarının ihlal edildiği belirtilmiştir.

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, veri sorumlusunun çalışanı 
tarafından icra takip talebi evrakının 
fotoğraflanması suretiyle elde edilerek sosyal 
medya platformu aracılığıyla paylaşılması ile 
şirkete ait bazı bilgileri içeren yorumların sosyal 
medya platformunda paylaşılmasında, kişisel veri 
işlenmeyeceği  ve her ne kadar şikâyete konu 
edilen şirket adında ilgili kişinin ad ve soyadı 
geçse de, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda 
tüzel kişiliğin hedeflendiği anlaşıldığından söz 
konusu veri gerçek kişiye değil tüzel kişiliğe ait 
veri olarak değerlendirileceği tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, 
veri sorumlusu hakkında Kanun kapsamında 
yapılacak bir işlem olmadığına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

08
“Yurt Dışında Mukim Veri 
Sorumlusunun Türkiye’deki 
İrtibat Bürosu Tarafından İşe 
Alım Sürecinde Adaylardan Özel 
Nitelikli Kişisel Veri Talep Edilmesi” 
Hakkında Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu’nun 2022/172 Sayılı Karar 
Özeti
Kuruma iletilen şikâyet dilekçesinde, ilgili kişinin 
işe kabulü yapılırken, veri sorumlusu irtibat bürosu 
tarafından, veri sahibinden; adli sicil kaydı, sağlık 
raporu, akciğer filmi raporu, kan grubu belgesi, 
ehliyet fotokopisi, evlilik cüzdanı fotokopisi ve aile 
bireylerinin nüfus cüzdanı fotokopilerinin istenildiği 
ve ilgili kişi tarafından bu belgelerin teslim edildiği, 
irtibat bürosunun bahse konu özel nitelikli kişisel 
verilerin işlenmesi için ilgili kişiden açık rıza almadığı,  
veri sorumlusunun yurt dışında mukim olması 
sebebiyle, ilgili kişiye ait kişisel verilerin yurt dışına da 
aktarılmış olabileceği  belirtilmiştir.
Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde,  “veri sorumlusu” sıfatının yurt dışında 
yerleşik veri sorumlusunun Türkiye İrtibat Bürosu’na 
değil, yurt dışında mukim ve tüzel kişiliği haiz olan 
veri sorumlusunun kendisine atfedilebileceği, 
irtibat bürosu müdürünün aynı zamanda veri 
sorumlusunun işveren vekili olması sebebiyle, ilgili 
kişi tarafından irtibat bürosuna yapılan tebligatın 
hukuken muteber ve geçerli olduğu, şikâyet 
konusunu teşkil eden somut olayda yurt dışına veri 
aktarılmasının hukuka aykırı olmadığı, ilgili kişiye ait 
kişisel verilerin yurt dışında mukim veri sorumlusu 
tarafından iş ilişkisi kapsamında akdedilen sözleşme 
vasıtasıyla, yerleşik ülke hukuku doğrultusunda elde 
edildiği, bahse konu iş akdinin ifası için ilgili kişiye ait 
kişisel verilerin yurt dışında işlenmesinin gerektiği ve 
bunun yegâne yolunun da ilgili kişinin açık rızasının 
alınması olduğu anlaşıldığından, ilgili kişiden alınan 
açık rızanın hukuka uygun olduğu tespit edilmiştir. 
Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 
sorumlusuna ilgili kişilerin başvuruları konusunda 
azamî dikkat ve özeni göstermesi, ilgili kişinin kişisel 
verilerinin şirket merkezi ve irtibat bürosu nezdinde 
imha edildiğini gösterir belgenin ilgili kişiye iletilerek 
bu hususu tevsik edici belge ile işlemin sonucundan 
Kurula bilgi vermesine karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7293/2022-103
https://kvkk.gov.tr/Icerik/7294/2022-172
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09
“Bir Alacak Yönetim Şirketi 
Tarafından İlgili Kişinin Borç 
Bilgilerinin Üçüncü Kişilerle 
Paylaşılması” Hakkında Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu’nun 
2022/184 Sayılı Karar Özeti
Kuruma iletilen şikâyet dilekçesinde, ilgili 
kişinin kardeşi ve askeri personel olan eşi adına 
kayıtlı hatlara veri sorumlusu alacak yönetim 
şirketinin unvanını taşıyan bir başlık altında 
SMS gönderildiği, akabinde ilgili kişinin eşine ait 
hattın hukuk bürosu çalışanı olduğunu söyleyen 
bir şahıs tarafından arandığı, ilgili kişinin rızası 
olmadan kişisel verilerinin üçüncü kişilerle 
paylaşıldığı belirtilmiştir.

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, veri sorumlusunu arayan telefon 
numaralarının ilgili kişinin telefon numarası 
olarak kaydedilmesi ve bu telefonların aranması 
suretiyle borç bilgilerinin üçüncü kişiler ile 
paylaşılmasında Kanun’da sayılan işleme 
şartının geçerli olmadığı dikkate alındığında, 
veri sorumlusunun kişisel verilerinin hukuka 
aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla 
uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik 
gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı tespit 
edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 
sorumlusu hakkında 50.000,00 -TL idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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“Bir Bankanın Çağrı Merkezi 
Tarafından İlgili Kişinin Telefon 
Numarasının Üçüncü Kişilerle 
Paylaşılması” Hakkında Kişisel 
Verilerin Koruma Kurulu’nun 
2022/224 Sayılı Karar Özeti
Kuruma iletilen şikâyet dilekçesinde, ilgili kişi 
tarafından üçüncü bir kişinin kartının banka 
ATM’sinde bulunduğu, akabinde veri sorumlusu 
bankanın çağrı merkezi ile iletişime geçildiği,  
görüşme sırasında çağrı merkezi yetkilisi 
tarafından ilgili kişinin telefon numarasını kart 
sahibi üçüncü kişiyle paylaşmak suretiyle, kartın 
ilgili kişiden teslim alınmasının önerildiği, bu 
çözüm önerisine ilgili kişinin rıza göstermediği ve 
çağrı merkezi yetkilisinin kartı havalimanındaki 
güvenlik görevlilerine teslim etmesini rica etmesi 
üzerine ilgili kişinin banka kartını görevlilere 
teslim ettiği, ancak ilerleyen saatlerde kart 
sahibi tarafından ilgili kişiye şahsi telefon 
numarası üzerinden mesaj gönderildiği, işlenen 
verilerin ilgili kişinin açık rızası olmamasına 
rağmen kart sahibine iletildiği belirtilmiştir. 
Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, çağrı merkezi aracılığıyla banka 
ile iletişim kurulduğunda arayan kişiye KVKK 
aydınlatma metninin sunulduğu, aynı zamanda 
veri sorumlusu tarafından iletilen belgelerden; 
ilgili kişi, veri sorumlusunun internet sitesinde 
bulunan ‘bize ulaşın’ bölümünden başvuruda 
bulunurken, “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu kapsamında yapılan Bilgilendirmeyi 
okudum, anladım” kutucuğunun işaretlendiği, 
bu anlamda veri sorumlusu banka tarafından 
aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği 
tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, 
veri sorumlusu hakkında Kanun kapsamında 
yapılacak bir işlem olmadığına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7295/2022-184
https://kvkk.gov.tr/Icerik/7296/2022-224
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11
“Aynı İsme Sahip Bir Kişi 
Tarafından İnternet Üzerinden 
Sipariş Verilirken İlgili Kişinin 
E-Posta Adresinin Kullanılması 
Üzerine Faturanın İlgili Kişiye 
Gönderilmesi Suretiyle Kişisel 
Verilerinin İşlenmesi” Hakkında 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
2022/243 Sayılı Karar Özeti
Kuruma iletilen şikâyet dilekçesinde, ilgili kişinin 
kendisi ile aynı isme sahip bir şahsın internet 
üzerinden hizmet veren veri sorumlusuna 
üye olduğu ve sipariş verdiği, bu şahsın 
siparişi verirken ilgili kişiye ait e-posta adresini 
kullandığı, veri sorumlusunun e-posta adresinin 
doğruluğunu kontrol etmeden ve onaylamadan 
üyelik işlemini gerçekleştirmek suretiyle 
siparişe ilişkin faturayı ilgili kişiye gönderdiği 
belirtilmiştir.

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, veri sorumlusunun faturanın 
gönderileceği alıcı gruplarına yönelik bir 
teyit mekanizması kurmadan uzaktan satış 
sözleşmesinin tarafı olmayan ilgili kişinin e-posta 
adresinin işlenmesine ve dolaylı olarak faturada 
yer alan gönderici ve alıcıya ait bilgilerinin ise 
ilgili kişiye açıklanmasına sebebiyet verdiği 
ve bu sebeple söz konusu işleme faaliyetinin 
Kanun’a aykırı olduğu, veri sorumlusunun 
savunmasında Avrupa Birliği Genel Veri Koruma 
Tüzüğü’nün (“GDPR”) muhtelif hükümlerine ve 
değerlendirmelere yer verilmiş olduğu belirtilmiş 
olup yerel mevzuata uyumun sağlanmasının 
öncelikli olduğu tespit edilmiştir. 

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 
sorumlusu hakkında 100.000,00-TL idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

12
“İlgili Kişinin ‘El Geometrisi’ 
Bilgisinin Bir İşletmenin Hizmet 
Binasına Giriş Yapabilmek 
Amacıyla Veri Sorumlusu 
Tarafından Açık Rıza Alınmaksızın 
İşlenmesi” Hakkında Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu’nun ve 2022/662 
Sayılı Karar Özeti
Kurum’a iletilen şikâyet dilekçesinde, ilgili kişinin 
bir işletmeye kayıt yaptırırken hizmet alanına 
giriş yapabilmek için ilgili firma yetkililerince 
avuç içi ve parmak izi bilgisinin tarandığı ve bu 
verilerin şirket kayıtlarında işlendiği, hizmet alan 
kişilerin cihaza elini koyarak ve verilen şifreyi 
tuşlayarak hizmet alanına girişin sağlandığı, 
dolayısıyla ilgili kişinin Kanunen geçerli bir 
açık rızası olmaksızın avuç içi ve parmak izinin 
taratıldığı, iş akdinin sonlanmasından sonra ilgili 
kişi tarafından veri sorumlusuna başvurulduğu 
ancak veri sorumlusu tarafından yeterli bir 
cevabın verilmediği belirtilmiştir. 

Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme 
neticesinde, veri sorumlusu bünyesindeki 
hizmet binasına girişlerde denetimin sağlanması 
amacıyla özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine 
ve bu bağlamda biyometrik veri bazlı sistemlerin 
kullanılmasına dair herhangi bir hukuka 
uygunluk nedeni olmadığı, bu çerçevede ilgili 
kişinin özel nitelikli kişisel verisinin KVKK’da yer 
alan herhangi bir işleme şartı mevcut olmaksızın 
işlendiği tespit edilmiştir.

Bu değerlendirmelerden hareketle Kurum, veri 
sorumlusu hakkında 100.000,00-TL idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7297/2022-243
https://kvkk.gov.tr/Icerik/7399/2022-662
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13
Polonya Veri Koruma Kurumu 
Warsaw Centre for Intoxicated 
Persons Hakkında İdari Para Cezası 
Uygulanmasına Karar Verdi

Polonya Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
hakkında veri ihlali bildirimine istinaden 
başlattığı inceleme sonucunda, veri 
sorumlusunun tedavi amacıyla gelen alkol 
bağımlısı insanları kontrol ve gözetimle yükümlü 
olduğu, bu gözetimler sırasında hastaların video 
ve seslerinin kaydedilerek uzun süre saklandığı 
tespit edilmiştir. 

Polonya Veri Koruma Kurumu, alkolün 
etkisinde olan insanların bilinçli açıklamalar 
yapamayacakları ve seslerini kontrol 
edemeyecekleri sebebiyle hastaların seslerinin 
kaydedilmesinin ölçüsüz bir veri işleme faaliyeti 
olduğu ve veri işleme faaliyetinin herhangi 
bir yasal dayanağı olmadığı sebebiyle veri 
sorumlusunun Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’nü 
(“GDPR”) ihlal ettiğini belirtmiştir.  
 
Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 2.200 EUR idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir.  
 
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

14
Polonya Veri Koruma Kurumu 
Esselmann Technika Pojazdowa 
Sp. z o.o. Sp. k. Hakkında İdari Para 
Cezası Uygulanmasına Karar Verdi

Polonya Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
hakkında veri ihlali bildirimine istinaden 
başlattığı inceleme sonucunda, veri 
sorumlusunun çalışanına ait çalışma belgesinin 
kaybolduğu, çalışma belgesi içerisinde çalışma 
süreleri, ebeveyn ve çocuk bakım izinlerinin 
kullanılıp kullanılmadığı, işten çıkış sebepleri 
ve ücret gibi kişisel verilerin yer aldığı tespit 
edilmiştir.
                                                                                
Polonya Veri Koruma Kurumu, veri 
sorumlusunun ilgili ihlali Kuruma bildirmemesi 
sebebiyle Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’nü 
(“GDPR”) ihlal ettiğini belirtmiştir. 

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 3.500 EUR idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/audio-recording-requires-legal-basis-administrative-fine-imposed-warsaw_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/loss-document-personal-data-and-failure-notify-incident-reason-fine_en
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15
Norveç Veri Koruma Kurumu Østre 
Toten Belediyesi Hakkında İdari 
Para Cezası Uygulanmasına Karar 
Verdi
Norveç Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
hakkında veri ihlali bildirimine istinaden 
başlattığı inceleme sonucunda, veri 
sorumlusunun sistemlerine Ocak 2021’de 
saldırı gerçekleştirildiği, saldırı sonucunda 
veri sorumlusunun çalışanlarının “Bilgi 
İşlemleri” sistemlerindeki çoğu belgeye ulaşım 
sağlayamadığı, veri sorumlusunun verilerinin 
şifrelendiği ve yedeklerinin silindiği, Mart 2021’de 
ise verilerin karanlık ağ (“dark web”) üzerinden 
paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Norveç Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusunun 
log analizleri yapmaması, yedeklenen verilerin 
korunmasına ilişkin önlem almaması, iki 
faktörlü kimlik doğrulaması kullanmaması 
sebebiyle GDPR kapsamında veri sorumlusunun 
görevlerini yerine getirmediği sebebiyle Avrupa 
Veri Koruma Tüzüğü’nü (“GDPR”) ihlal ettiğini 
belirtmiştir. 

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 400.000 EUR idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

16
Fransa Veri Koruma Kurumu 
TotalEnergies Électricité et Gaz 
France Hakkında İdari Para Cezası 
Uygulanmasına Karar Verdi 
Fransa Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
hakkında veri ihlali bildirimine istinaden 
başlattığı inceleme sonucunda, ilgili kişilerin 
verilerine erişim taleplerinin ve pazarlama 
amacıyla çağrı almalarına dair itirazların dikkate 
alınmadığı tespit edilmiştir. 
Fransa Veri Koruma Kurumu, GDPR kapsamında 
ilgili kişilerin verilerine erişim hakkının yerine 
getirilmediği, ilgili kişilerin talepte bulunduğu 
konularda bilgilendirilmemesi sebebiyle veri 
sorumlusunun Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’nü 
(“GDPR”) ihlal ettiğini belirtmiştir.  
Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 1.000.000 EUR idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir.  
 
Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/norwegian-sa-issues-fine-municipality-ostre-toten-flawed-information_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/commercial-prospection-french-sa-fines-totalenergies-electricite-et-gaz_en
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17
Fin Veri Koruma Kurumu 
Otavamedia Hakkında İdari Para 
Cezası Uygulanmasına Karar Verdi
Fin Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
Otavamedia hakkında veri ihlali bildirimine 
istinaden başlattığı inceleme sonucunda, e-mail 
yönlendirmesindeki teknik bir sorun sebebiyle 
ilgili kişilerin maillerinin müşteri hizmetlerine 
yönlendirilmediği ve bu durumun yedi ay 
sürdüğü tespit edilmiştir. 

Fin Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusunun 
e-mail gelen kutusunu test ederken daha 
dikkatli olması gerektiğini çünkü e-mail’in ilgili 
kişiler tarafından veri sorumlusuna ulaşmak 
için kullanılan ana elektronik yöntem olduğunu 
belirterek veri sorumlusunun Avrupa Veri 
Koruma Tüzüğü’nü (“GDPR”) ihlal ettiğini 
belirtmiştir.  

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, 
veri sorumlusu hakkında 85.000 EUR idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.  

18
İtalya Veri Koruma Kurumu TikTok 
Hakkında Uyarı Verilmesine Karar 
Verdi
İtalya Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
hakkında veri ihlali bildirimine istinaden 
başlattığı inceleme sonucunda, TikTok’un yakın 
zamanda gizlilik politikasını değiştirdiğini ve 
18 yaşından küçük kişiler için kişiselleştirilmiş 
reklamlar sunmaya başlayacağını ve bu sayede 
kişisel verilerin işlenmesinin artık rızaya değil, 
veri sorumlusunun ve ortaklarının meşru 
menfaatlerine dayanacağını duyurduğunu tespit 
etmiştir. 

İtalya Veri Koruma Kurumu, veri işlemenin yasal 
dayanağındaki değişikliğin GDPR ve İtalya 
Veri Koruma Kanunları ile uyumlu olmadığı, 
her iki yasal dayanakta da ‘bir abonenin 
veya kullanıcının uçbirim ekipmanındaki 
(“terminal equipment”) bilgilerin saklanması 
veya hâlihazırda saklanan bilgilere erişimin 
sağlanması’ için tek yasal dayanağın ilgili kişinin 
rızası olması sebebiyle veri sorumlusunun 
Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’nü (“GDPR”) ihlal 
ettiğini belirtmiştir. 

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında uyarı verilmesine karar 
vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/finnish-sa-administrative-fine-otavamedia-deficiencies-implementation-data_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/tiktok-italian-sa-warns-against-personalised-ads-based-legitimate-interest_en


10 11www.cottgroup.com    www.verisistem.com    T: +90 212 244 92 22    ask@cottgroup.com  30 Temmuz 2022

19
Danimarka Veri Koruma Kurumu 
Google Workspace İsimli 
Uygulamanın Elsinore Belediyesi 
İçerisinde Kullanımına Yasak 
Getirdi 
Danimarka Veri Koruma Kurumu, Elsinore 
Belediyesi (“Belediye”) tarafından yapılan risk 
değerlendirmesi ve hazırlanan dokümanlar 
sonrasında Google Workspace uygulamasının 
GDPR ile uyumlu olmadığını, veri sorumlusu 
olarak hareket eden Elsinore Belediyesi’nin 
yerine getirmesi gereken sorumlulukları 
üstlenmediğini tespit etti. 

Danimarka Veri Koruma Kurumu, gerekli 
korumanın sağlanmadan üçüncü ülkelere 
veri aktarılması sebebiyle Belediye’nin veri 
işleme hareketlerinin askıya alınmasına, 
GDPR kapsamında yeterli dokümantasyon ve 
etki değerlendirmesi sağlanana dek Google 
Workspace uygulamasının kullanımının 
yasaklanmasına karar verdi.

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.  

20
Yunanistan Veri Koruma Kurumu 
Clearview Al Inc. Hakkında İdari 
Para Cezası Uygulanmasına Karar 
Verdi
Yunanistan Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
hakkında veri ihlali bildirimine istinaden 
başlattığı inceleme sonucunda, kişisel verilerin 
ve özel nitelikteki kişisel verilerin hukuki bir 
dayanak olmaksızın işlendiği, ilgili kişinin 
haklarının kullanımına ilişkin şeffaf bilgilendirme 
yapılmadığı ve bildirim yükümlülüğünün yerine 
getirilmediği, ilgili kişinin haklarına ulaşımın 
engellenmesi sebebiyle veri sorumlusunun 
Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’nü (“GDPR”) ihlal 
ettiğini belirtmiştir. 

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

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/danish-dpa-imposes-ban-use-google-workspace-elsinore-municipality_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/hellenic-dpa-fines-clearview-ai-20-million-euros_en
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21
Fransa Veri Koruma Kurumu 
UBEEQO International Hakkında 
İdari Para Cezası Uygulanmasına 
Karar Verdi
Fransa Veri Koruma Kurumu, veri sorumlusu 
hakkında başlattığı inceleme sonucunda, 
veri minimizasyonu ilkesinin gerekliliklerinin 
yerine getirilmediği, veri saklama sürelerinin 
belirlenmesinde ve uygulanmasında eksiklik 
olduğu, ilgili kişilerin bilgilendirilmesinde 
GDPR kapsamındaki gerekliliklerin yerine 
getirilmesinde aksaklıklar olması sebebiyle veri 
sorumlusunun Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’nü 
(“GDPR”) ihlal ettiğini belirtmiştir. 

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 175.000 EUR idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

22
Meklas Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 
Veri İhlal Bildirimi
Veri sorumlusunun sistemlerine fidye yazılım 
saldırısı gerçekleştirildiği ve kişisel verilerin 
yetkisiz üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiği 
tespit edilmiştir.

İhlalden etkilenen kişi grubunun; çalışanlar, 
müşteriler, kullanıcılar ve potansiyel müşteriler 
olduğu belirtilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

23
Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları 
San. ve Tic. A.Ş. ile Knauf Insulation 
Izolation San. ve Tic. A.Ş. Veri İhlal 
Bildirimi
Veri sorumlusunun hissedarı olan ve veri işleyen 
sıfatını haiz olan Knauf Gips KG’in Almanya 
sunucularına fidye yazılım saldırısı gerçekleştiği 
tespit edilmiştir.

İhlalden etkilenen kişi sayısı ve kişisel verilerin 
bulunduğu alana erişim sağlanıp sağlanmadığı 
tespit edilememiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan  
ulaşabilirsiniz.

24
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Veri 
İhlal Bildirimi
Veri sorumlusunun bünyesinde yer alan bir 
çalışanın belirlenemeyen bir yöntem ile kullanıcı 
adı ve şifresine yetkisiz üçüncü kişiler tarafından 
erişildiği ve ele geçirilen verilerin başka bir 
e-posta hesabına gönderim yolu ile sızdırıldığı 
tespit edilmiştir. 
                                                                                   
İhlalden etkilenen kişi grubunun çalışanlar ve 
vatandaşlar olduğu belirtilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/geolocalisation-data-french-sa-fines-ubeeqo-international-eu175-000_en
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7393/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Meklas-Otomotiv-San-ve-Tic-A-S-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7394/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Knauf-Insaat-ve-Yapi-Elemanlari-San-ve-Tic-A-S-ile-Knauf-Insulation-Izolation-San-ve-Tic-A-S
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7395/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Turkiye-Elektrik-Dagitim-A-S-
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25
Surtaş Otomotiv ve Servis 
Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi Veri İhlal Bildirimi
Veri sorumlusunun bünyesinde yer alan bir 
çalışanın, telefon aracılığı ile kendini yetkili 
tanıtan bir kişiye telefonuna gelen onay kodunu 
ilettiği ve veri sorumlusunun online sistemler ve 
anlık haberleşme uygulamasının kontrolünün ele 
geçirildiği tespit edilmiştir. 

İhlalden etkilenen kişi grubunun çalışanlar, 
müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu 
belirtilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

26
NeoPets Inc. Veri İhlal Bildirimi
Veri sorumlusun sistemlerinin bir kısmına 
siber saldırı gerçekleştiği ve ele geçirilen kişisel 
verilerin bir forum sitesinde yapılan paylaşım ile 
duyurulduğu kaynak kodları ve veri tabanının 
satışa çıkarıldığı fark edilmiştir.
                                                                              
İhlalden etkilenen kişi grubunun kullanıcılar, 
aboneler ve çocuklar olduğu belirtilmiştir.

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7403/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Surtas-Otomotiv-ve-Servis-Hizmetleri-Sanayi-Ticaret-Limited-Sirketi
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7416/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-NeoPets-Inc-


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

Berkay Koçak

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

