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Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
Tarafından Bankacılık Sektörü İyi 
Uygulamalar Rehberi Yayımlandı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) 
tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun (“KVKK”) bankacılık sektöründe 
uygulanmasına ilişkin olarak 05.08.2022 tarihinde 
Bankacılık Sektörü İyi Uygulama Rehberi 
(“Rehber”) yayımlandı.

Rehberin amacı bankalar tarafından yürütülen 
kişisel veri işleme faaliyetlerinin KVKK’ya 
dayanılarak Kurum tarafından çıkartılan ikincil 
mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi 
konusunda veri sorumlusu bankaları 
yönlendirmek ve bu çerçevede iyi uygulama 
örnekleri oluşturmaktır.

Rehberde, iyi uygulama örnekleri ile KVKK 
terimleri de açıklanarak bankacılık sektörü 
özelindeki somut olay örnekleri de mevcuttur.

03
Belçika Denetim Otoritesi Dava 
Odası, Bir Şirket Hakkında İdari 
Para Cezası Uygulanmasına Karar 
Verdi
Belçika Denetim Otoritesi Dava Dairesi tarafından 
şikâyete dayalı olarak yürütülen soruşturma 
sonucunda, veri sorumlusunun; verilerin 
işlenmesinin, özellikle kaza ile veya hukuka aykırı 
olarak imha edilmesi, kaybolması, değiştirilmesi, 
yetkisiz olarak ifşa edilmesinden veya iletilen, 
saklanan veya başka şekilde işlenen kişisel verilere 
erişimden kaynaklanan riskleri dikkate alarak 
gerekli güvenlik önlemlerini uygulamamış olduğu 
ve dolayısıyla Avrupa Veri Koruma Yönetmeliği’ni 

02
Belçika Denetim Otoritesi Dava Odası, 
Sosyal Refah İçin Kamu Merkezi 
Hakkında Yaptırım Uygulanmasına 
Karar Verdi
Belçika Denetim Otoritesi Dava Dairesi tarafından 
şikâyete dayalı olarak yürütülen soruşturma 
sonucunda, veri sorumlusunun; verilerin 
işlenmesinin, özellikle kaza ile veya hukuka aykırı 
olarak imha edilmesi, kaybolması, değiştirilmesi, 
yetkisiz olarak ifşa edilmesinden veya iletilen, 
saklanan veya başka şekilde işlenen kişisel 
verilere erişimden kaynaklanan riskleri dikkate 
alarak gerekli güvenlik önlemlerini uygulamamış 
olduğu ve dolayısıyla Avrupa Veri Koruma 
Yönetmeliği’ni (“GDPR”) ihlal etmiş olduğu tespit 
edilmiştir.

Kurum bu değerlendirmeden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 2.500 EUR idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir.

Konuya ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
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(“GDPR”) ihlal etmiş olduğu tespit edilmiştir.

Kurum bu değerlendirmeden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 2.500 EUR idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir.

Konuya ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/12236bad-8de1-4c94-aad6-bb93f53271fb.pdf
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/sanction-public-centre-social-welfare-pcsw-unlawfully-collecting_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/fine-breaching-obligation-ensure-security-personal-data_en


04
Romanya Denetim Kurumu, Enel 
Energiye Muntenia S.A. Hakkında 
İdari Para Cezası Uygulanmasına 
Karar Verdi
Romanya Denetim Otoritesi tarafından veri 
sorumlusuna yöneltilen talebe dayanarak 
yürütülen soruşturmalar sonucunda, veri 
sorumlusunun, kişisel verilere ilişkin riski 
azaltmak ve kişisel verilerin açıklanmasını veya 
kişisel verilere yasadışı yolla erişimi daha iyi bir 
şekilde önlemek amacıyla iyileştirme önlemleri 
aldığı sonucuna vardığı kanıtları sunmadığı 
tespit edilmiştir.

Kurum bu değerlendirmeden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 10.000 EUR idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir.

Konuya ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

06
Yunanistan Veri Koruma Kurumu, 
Borç Yönetimi Şirketi Hakkında 
İdari Para Cezası Uygulanmasına 
Karar Verdi
Yunanistan Veri Koruma Kurumu tarafından 
şikâyete dayalı olarak yürütülen soruşturma 
sonucunda, veri sorumlusunun sürekli telefon 
görüşmeleri dâhil olmak üzere kişisel verileri 
hukuka aykırı olarak işleyerek Avrupa Veri 
Koruma Yönetmeliğini (“GDPR”) ihlal ettiği 
belirtilmiştir.

Kurum bu değerlendirmeden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 10.000 EUR idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir.

Konuya ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
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Polonya Denetim Kurumu, 
Üniversite Klinik Merkezi Hakkında 
İdari Para Cezası Uygulanmasına 
Karar Verdi
Polonya Veri Koruma Kurumu tarafından veri 
ihlali bildirimine ilişkin bilgiye dayanılarak 
yürütülen soruşturma sonucunda, veri 
sorumlusunun bilgi sahibi olmasına rağmen 
kişisel veri ihlalini denetim makamına ve ilgili 
kişiye bildirmediği tespit edilmiştir. 

Hasta Hakları Komiseri’nden ve Veri Koruma 
Kurumu tarafından kendisine gönderilen 
mektuplara rağmen, olay hakkında Polonya Veri 
Koruma Kurumu’nun, Hasta Hakları Komiserinin 
olaydan haberdar olmasına ve Veri Koruma 
Kurumu tarafından kendisine gönderilen 
mektuplara rağmen, kişisel veri ihlalini denetim 
makamına ve veri sahibine bilerek bildirmediği 
belirtilmiştir. 

Kurum bu değerlendirmeden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 10.000 PLN idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir.

Konuya ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/romanian-supervisory-authority-fines-enel-energie-muntenia-sa-breaching_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/hellenic-sa-fines-debt-management-company-unlawful-processing-personal-data_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/polish-sa-imposed-administrative-fine-university-clinical-center-medical_en
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Yunanistan Veri Koruma Kurumu tarafından 
resen denetime dayalı olarak yürütülen 
soruşturma sonucunda, veri sorumlularının 
Eğitim ve Diyanet İşleri’nin hatalı olarak veri 
sorumlusu olarak tanımlanması nedeniyle 
Avrupa Veri Koruma Yönetmeliği’nin (“GDPR”) 
ihlal edildiği tespit edilmiştir. Din görevlileri 
kategorisine ilişkin olarak ilgili Ortak Bakanlar 
Kararı ile; IDIKA S.A.’nın Çalışma ve Sosyal İşler 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve kontrolörler olarak 
NAT, veri sahiplerine verilen bilgiler nedeniyle 
GDPR’a tam olarak uymadığı ve verilerin saklama 
süresi sınırlaması ilkesini ihlal ettiğini belirtmiştir.

Kurum bu değerlendirmeden hareketle, 
IDIKA S.A. hakkında 5.000 EUR idari para 
cezası verilmesine karar vermiş, NAT’ın bilişim 
sisteminin uygulamasını kaldırmış ve ilgili 
kişilerin verilerinin silinmesine karar vermiştir. 
Ayrıca Kurum, İçişleri Bakanlığı ve NAT hakkında 
da 5.000 EUR idari para cezası uygulanmasına 
karar vermiştir.

Konuya ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

08
Fransız Veri Koruma Kurumu, 
INFOGREFFE Hakkında İdari Para 
Cezası Uygulanmasına Karar Verdi
Fransa Veri Koruma Kurumu tarafından 
yürütülen soruşturma sonucunda, kullanıcıların 
şirketler hakkında yasal bilgilere başvurmalarına 
ve ticaret mahkemesi sicilleri tarafından 
onaylanmış belgeler sipariş etmelerine olanak 
tanıyan infogreffe.fr web sitesinde çevrim içi bir 
inceleme gerçekleştirdi. 

Fransa Veri Koruma Kurumu, verileri işleme 
amacı ile orantılı bir süre boyunca saklama 
yükümlülüğüne uyulmaması nedeniyle veri 
denetleyicisinin, verilerin güvenliğini sağlamakla 
ilgili yükümlülüğünü ihlal ettiğini beyan etmiştir. 

Kurum bu değerlendirmeden hareketle, veri 
sorumlusu hakkında 250.000 EUR idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Konuya ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
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Yunanistan Veri Koruma Kurumu 
Ortak Bakanlık Kararı ile IDIKA S.A., 
Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, 
Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanlığı 
ve NAT Hakkında İdari Para Cezası 
Uygulanmasına Karar Verdi

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/hellenic-sa-ex-officio-audit-processing-personal-data-context-covid-19-self_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/french-sa-fines-economic-interest-group-infogreffe-eur-250000_en
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09
İtalyan Veri Koruma Kurumu, 
Unicredit S.p.A Hakkında İdari 
Para Cezası Uygulanmasına Karar 
Verdi
Veri sorumlusunun (şikâyetçinin işvereni) 
bir erişim talebine yanıt vermemesine ilişkin 
şikâyete dayalı olarak İtalyan Veri Koruma 
Kurumu tarafından yürütülen soruşturma 
sonucunda, İtalyan Veri Koruma Kurumu, 
kişinin kişisel verilerine erişim hakkı ve 
bilgilendirilme hakkının engellenmesi nedeniyle 
veri sorumlusunun Avrupa Veri Koruma 
Yönetmeliğini (“GDPR”) ihlal ettiğini beyan etti.

Bu değerlendirmeden hareketle, veri sorumlusu 
hakkında 70.000 EUR idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir.

Konuya ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
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Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve 
Bağımsız Denetim Hizmetleri 
Anonim Şirketi Veri İhlali Bildirimi
Veri sorumlusunun dosya sunucularına fidye 
yazılım saldırısı gerçekleştiği tespit edilmiştir. 

İhlalden etkilenen kişi gruplarının potansiyel ve 
mevcuttaki müşteriler olduğu belirtilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

11
Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Biriktirme ve Yardım Sandığı Veri 
İhlali Bildirimi
Veri sorumlusunun sistemlerine yapılan zararlı 
yazılım saldırısı sonucunda üye hesaplarına 
yetkisiz üçüncü kişiler tarafından erişim 
sağlandığı tespit edilmiştir. 

İhlalden etkilenen kişi gruplarının çalışanlar 
olduğu ve ilgili kişilerin anne kızlık soyadı, cilt seri 
numarası gibi verilerin bulunduğu dosyaların ve 
tüm veri tabanının ele geçirildiği tespit edilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.
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Polonya Veri Koruma Kurumu, 
Polonya Genel Anketçi (GGK) 
Hakkında İdari Para Cezası 
Uygulanmasına Karar Verdi
Polonya Veri Koruma Kurumu tarafından 
veri ihlali bildirimine dayalı olarak yürütülen 
soruşturma sonucunda, Polonya Genel 
Anketçisinin, yani www.geoportal.gov.pl.&nbsp 
tarafından sağlanan hizmette tapu ve ipotek sicil 
numaralarının 48 saatten fazla görünür olduğu 
tespit edildi. 

Polonya Veri Koruma Kurumu tarafından, 
GDPR’da belirtilen kişisel verilerin tanımı 
nedeniyle veri sorumlusunun Avrupa Veri 
Koruma Yönetmeliği’ni (“GDPR”) ihlal ettiğini 
beyan etmiştir. Bu kişisel verilerin doğrudan veya 
dolaylı olarak kimliği belirli veya belirlenebilir bir 
gerçek kişi hakkında herhangi bir bilgi olduğu 
ifade edilmiştir.

Bu değerlendirmeden hareketle, veri sorumlusu 
hakkında 60.000.000 PLN idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir.

Konuya ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/employees-right-access-italian-sa-fines-unicredit-spa-and-orders-corrective_en
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7426/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Gureli-Yeminli-Mali-Musavirlik-ve-Bagimsiz-Denetim-Hizmetleri-Anonim-Sirketi
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7435/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Posta-ve-Telgraf-Teskilati-Biriktirme-ve-Yardim-Sandigi
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/third-fine-imposed-polish-sa-surveyor-general-poland-failure-notify_en
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13
Biblos Alaçatı Turizm Yatırımları 
A.Ş. Veri İhlali Bildirimi
Veri sorumlunun sistemlerine fidye yazılım 
ve parola saldırısının gerçekleştiği, saldırının 
veri sorumlusunun telefon numarasına gelen 
mesaj ve personellere gelen e-posta aracılığı ile 
anlaşıldığı tespit edilmiştir.

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

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

15
Marmara Üniversitesi Veri İhlali 
Bildirimi
Veri sorumlusunun bünyesinde, Bilgi İşlem 
Yönetim Sistemi departmanında çalışan, SMS 
gönderim servisinde görev alan çalışanın 
hesaplarının yetkisiz üçüncü kişiler tarafından 
ele geçirildiği ve yeni üç adet hesap tanımlaması 
yapıldığı tespit edilmiştir.

İhlalden etkilenen grupların, üniversitede çalışan 
idari ve akademik personeller olduğu; kimlik, 
özlük ve iletişim verilerinin yetkisiz üçüncü kişiler 
tarafından ele geçirildiği belirtilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.
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Özel Keystone Eğitim ve Eğitim 
Dan. A.Ş. Veri İhlali Bildirimi
Veri sorumlusunun bünyesinde çalışan eski 
bir öğretmenin kapatılmış e-posta hesabının 
yetkisiz üçüncü kişiler tarafından tekrar açıldığı; 
veli ve çalışanlara okulun muhasebe, ücret skala 
ve öğrenci bilgilerinin e-posta olarak gönderildiği 
tespit edilmiştir.

İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının henüz 
belirlenmediği belirtilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.
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Fuudy Elektronik İletişim 
Perakende Gıda Lojistik Anonim 
Şirketi Veri İhlali Bildirimi
Veri sorumlusunun kurumsal e-posta adresine 
gelen mesaj ile veri ihlali tespit edilmiştir.

İhlalin nasıl ve kimler tarafından gerçekleştiği 
hususunda araştırmaların devam ettiği 
belirtilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz. 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7436/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Biblos-Alacati-Turizm-Yatirimlari-A-S-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7451/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Marmara-Universitesi
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7452/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Ozel-Keystone-Egitim-ve-Egitim-Dan-A-S-
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7450/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Fuudy-Elektronik-Iletisim-Perakende-Gida-Lojistik-Anonim-Sirketi
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Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. 
Veri İhlali Bildirimi
Veri sorumlusuna ait instreet.com.tr web sitesi 
üzerinden kayıtlı kullanıcıların kişisel verilerinin 
herkese açık bir web sitesinde yayımlandığı 
tespit edilmiştir.

İhlalden etkilenen kişi gruplarının; kimlik, 
kullanıcı adı ve şifrelerinin, ayrıca kredi 
kartlarının ilk ve son 4 hanesinin de ele 
geçirildiği belirtilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7453/Kamuoyu-Duyurusu-Ilgili-Kisi-Sikayeti-Uzerine-Flo-Magazacilik-ve-Pazarlama-A-S-


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

