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Yeniden Değerleme Oranına Göre 
2023 Yılında KVKK Kapsamında 
Uygulanacak İdari Para Cezaları
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci 
maddesi uyarınca yeniden değerleme oranı 
24.11.2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanmıştır. Buna göre, yeniden değerleme 
oranı, 2023 yılı için %122,93 (yüz yirmi iki virgül 
doksan üç) olarak açıklanmıştır.

Bu orana göre 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’nun 18’inci maddesinde yer 
alan idari para cezaları, 2023 yılında aşağıdaki 
şekilde uygulanacaktır:

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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Aydınlatma Yükümlülüğüne
Aykırılık Hâlinde

Veri Güvenliğine İlişkin
Aykırılık Hâlinde

2022 2022

13.393 ₺ - 267.886 ₺ 40.183 ₺ - 2.678,866 ₺

2023 (Yeniden Değerleme Oranına Göre): 2023 (Yeniden Değerleme Oranına Göre):

29.852 ₺ - 597.191 ₺ 89.571 ₺ - 5.971.989 ₺

Kurul Tarafından Verilen Kararlara
Aykırılık Hâlinde

VERBİS’e Kayıt ve Bildirim
Yükümlülüğüne Aykırılık Hâlinde

2022 2022

66.972 ₺ - 2.678,866 ₺ 53.576 ₺ - 2.678,866 ₺

2023 (Yeniden Değerleme Oranına Göre): 2023 (Yeniden Değerleme Oranına Göre):

149.285 ₺ - 5.971.989 ₺ 119.428 ₺ - 5.971.989 ₺

https://www.cottgroup.com/tr/mevzuat/item/yeniden-degerleme-oranina-gore-2023-yili-kvkk-idari-para-cezalari
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Aliza Otelcilik Turizm ve Tic. A.Ş. 
Veri İhlali Bildirimi 

02
Anayasa Mahkemesi Çalışanın 
Kişisel Mesajlarının Niteliği 
Hakkında Karar Verdi
15 Kasım 2022 tarih ve 32014 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi 
Kararında kişisel veri kavramına yer verildi.

Çalışanın şirket telefonunda yer alan, diğer 
çalışanlar hakkındaki hakaret içerikli mesajları 
nedeniyle iş akdi işveren tarafından haklı sebeple 
feshedilmiştir. Çalışanın iddiasına göre; mesaj 
içerikleri kişisel veridir ve işveren tarafından 
hukuka aykırı olarak elde edilmiştir. İşverenin 
iddiasına göre ise; çalışanın şirket telefonunda 
yer alan mesajları cihazın şirket cihazı olması 
sebebiyle hukuka uygun olarak elde edilmiştir.

Çalışanın kullandığı, işverene ait olan telefonun 
sadece iş amaçlı kullanılması gerektiği işveren 
tarafından çalışana bildirilmiştir. Ancak, 
işverenin çalışanın kullanımına tahsis edilen 
cep telefonunu inceleme ve denetleme yetkisi 
olduğu, kullanım kapsamının sınırlarının olduğu 
ve bu sınırların aşılması durumunda işçiye 
uygulanacak yaptırımın açıkça düzenlenmediği 
tespit edilmiştir.

Dolayısı ile işverenin, çalışanın kullanımı için 
kendisine teslim ettiği iletişim aracını inceleme 
ve denetleme yetkisi ile iletişim aracının amacına 
aykırı kullanılması durumunda geçerli olacak 
yaptırım konusunda aydınlatılmamış olması, 
hem kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde 
edilmesi sonucunu hem de çalışanın özel 
hayatının ve haberleşmesinin gizliliğini ihlal 
ettiği sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

3www.cottgroup.com    www.verisistem.com    T: +90 212 244 92 22    ask@cottgroup.com  30 Kasım 2022

03
Slovenya Veri Koruma Kurumu 
Sürekli GPS Takibinin Orantısız 
Olduğuna Karar Verdi
Slovenya Veri Koruma Kurumu (“Kurum”) 
tarafından gerçekleştirilen teftişlere istinaden 
yürütülen soruşturma sonucunda; veri 
sorumlusu tarafından çalışanlarına ilişkin 
sürekli, sistematik ve otomatik GPS kaydı ile veri 
işlenmesinin Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’nü 
(“GDPR”) ihlal ettiği belirtilmiştir. 

Kurum; sürekli, sistematik ve otomatik GPS takibi 
yapılarak çalışanların verilerinin işlenmesinin; 
“veri işleme amacı ile sınırlılık” ve “verilerin en 
az seviyeye indirilmesi” ilkelerini ihlal ettiğini 
belirterek meşru amaç bulunmadığına karar 
vermiştir. Kurum, bu değerlendirmelerden 
hareketle, veri sorumlusu hakkında; 
sürekli, sistematik ve otomatik GPS takibi 
yapılarak çalışanların verilerinin işlenmesinin 
durdurulmasına karar vermiştir. 

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Veri sorumlusunun sistemlerine yapılan siber 
saldırı sonucunda; insan kaynakları, muhasebe ve 
müşteri kayıtlarına ilişkin verilerin programlarının 
silindiği tespit edilmiştir.

İhlalden etkilenen ilgili kişilerin kimlik, iletişim, 
lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem 
güvenliği, finans, mesleki deneyim, pazarlama 
bilgileri ile ceza mahkumiyeti ve güvenlik 
tedbirleri verilerinin yetkisiz üçüncü kişiler 
tarafından ele geçirildiği tespit edilmiştir.

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

https://www.cottgroup.com/tr/mevzuat/item/anayasa-mahkemesi-kararina-gore-is-hukukunda-kisisel-verinin-onemi
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/safety-property-can-be-legitimate-interest-gps-tracking-measure-must-be_en
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7487/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Aliza-Otelcilik-Turizm-ve-Tic-AS-
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Pamukkale Belediyesi Veri İhlali 
Bildirimi 
Veri sorumlusunun web sitesine SQL saldırısı 
girişiminde bulunulduğu ve web sitesi veri 
tabanında bulunan esnaf ve bursiyerlere 
yapılacak yardım tablolarının ele geçirildiği tespit 
edilmiştir.

İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının öğrenciler 
ve esnaflar olduğu belirtilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.
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Shangai Moonton Technology Co 
Ltd Veri İhlali Bildirimi 
Veri sorumlusunun işletmekte olduğu Mobile 
Legends isimli oyun ile ilgili tartışma forum 
sitesi kullanıcılarının kişisel bilgilerinin bir 
web sitesinde izinsiz paylaşılması ile ihlalin 
gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Veri ihlalinden etkilenen kullanıcı sayısının 3.375 
olduğu belirtilmiştir.

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7504/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Pamukkale-Belediyesi
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7505/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Shangai-Moonton-Technology-Co-Ltd
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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

Seda Sallı Öykü Solmaz Mustafa Ivgin

Kerem Akdağ Civan Güneş Berkay Koçak

Manolya İyigün

Atahan Öztürk

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

