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01
Anayasa Mahkemesi Kişisel 
Verilerin Korunması Hakkının İhlal 
Edildiğine Karar Verdi

02
İrlanda Veri Koruma Otoritesi, 
Facebook’un “Veri Kazıma” 
Soruşturmasında Kararını Açıkladı

20.12.2022 tarihli ve 32049 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan 28.06.2022 tarihli ve 2018/6161 başvuru 
numaralı Anayasa Mahkemesi Kararı ile kamusal 
makamlar tarafından yürütülmesi ve üstlenilmesi 
gereken bir pozitif yükümlülük olan etkili başvuru 
hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.

Başvurucu; kendisine ait telefon hattına ait 
olan ve belirli bir tarih aralığını içeren internet 
verilerinin, log kayıtlarının, IMEI bilgilerinin, hot 
spot kullanılan tarih bilgisinin ve başka abonelerle 
ortak alınan IP numaralarının kendisine verilmesi 
için ilgili telekomünikasyon şirketine başvuruda 
bulunmuş, söz konusu talep şirket tarafından 
kabul görmemiş, bunun üzerine açılan davada da 
mahkeme tarafından davanın usulden reddine 
karar verilmiş ve başvurulan Kanun yolundan da 
olumlu bir netice alınamamıştır.

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

İrlanda Veri Koruma Kurumu (“Kurum”) 
tarafından gerçekleştirilen teftişlere istinaden 
yürütülen soruşturma sonucunda; Meta 
Platforms’un veri işleme eylemlerinin Avrupa 
Veri Koruma Tüzüğü’nü (“GDPR”) ihlal ettiği 
belirtilmiştir.  

Kurum, Meta Platforms Ireland Limited Şirketi’nin 
Facebook Search, Facebook Messenger Contact 
Importer, Instagram Contact Importer araçları 
tarafından veri işleme ve kazıma faaliyetlerinde 
GDPR’a aykırı hareket edildiğine karar vermiştir. 

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle 
veri sorumlusunun; belirli bir zaman içerisinde 
düzeltici önlem almasına ve 265.000.000,00 Euro 
idari para cezası ödemesine karar vermiştir.  

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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https://www.cottgroup.com/tr/mevzuat/item/anayasa-mahkemesi-kisisel-veriler-ile-baglantili-etkili-basvuru-hakkinin-ihlal-edildigine-karar-verdi
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/irish-supervisory-authority-announces-decision-facebook-data-scraping_en


05
Polonya Veri Koruma Otoritesi 
Dobrzyniewo Duże Belediyesi 
Hakkında İdari Para Cezası 
Uygulanmasına Karar Verdi

03
Fransa Veri Koruma Otoritesi, EDF 
Soruşturmasında Kararını Açıkladı
Fransa Veri Koruma Kurumu (“Kurum”) 
tarafından gerçekleştirilen teftişlere istinaden 
yürütülen soruşturma sonucunda; EDF’nin 
veri işleme eylemlerinin Avrupa Veri Koruma 
Tüzüğü’nü (“GDPR”) ihlal ettiği belirtilmiştir.  

Kurum, Fransa’da kurulan ilk elektrik şirketi 
olan EDF’nin; bilgilendirme, rıza alma ve veri 
güvenliği işlemlerinde hukuka aykırı hareket 
ettiğini tespit ederek veri işleme eylemlerinin 
GDPR’ın 7,13,14 ve 32. Maddelerini ihlal ettiğine 
karar vermiştir.

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle veri 
sorumlusunun 600.000 Euro idari para cezası 
ödemesine karar vermiştir.

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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04
Portekiz Veri Koruma Otoritesi, 
Portekiz Ulusal İstatistik Enstitüsü 
Hakkında İdari Para Cezası 
Uygulanmasına Karar Verdi

06
Sitil Çizgi İnşaat Turizm ve Tekstil 
Anonim Şirketi Veri İhlali Bildirimi 

Portekiz Veri Koruma Kurumu (“Kurum”) 
tarafından çeşitli şikâyetlere istinaden yürütülen 
soruşturma sonucunda, veri sorumlusunun 
Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’nü ihlal ettiği tespit 
edilmiştir.

Kurum, din ve sağlık verileri gibi özel nitelikli 
kişisel verilerinin işlenmesinde hukuka aykırı 
hareket edildiğine ve yeterli düzeyde koruma 
olmaksızın üçüncü ülkelere uluslararası veri 
aktarıldığına karar vermiştir.

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle, veri 
sorumlusuna 4.3 milyon Euro idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir.

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Veri sorumlusunun sistemlerine yapılan fidye 
yazılım saldırısı sonucunda bazı alanlara erişim 
sağlayamadığı tespit edilmiştir.

İhlalden etkilenen kişi grubunun çalışanlar ve 
müşteriler olduğu belirtilmiştir. 

Veri ihlali bildiriminin detaylarına buradan 
ulaşabilirsiniz.

Polonya Veri Koruma Kurumu (“Kurum”) 
tarafından veri ihlal bildirimine istinaden 
yürütülen soruşturma sonucunda, veri 
sorumlusunun Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’nü 
ihlal ettiği tespit edilmiştir. Kurum, çalınan 
bilgisayarın yetkisiz erişime karşı yalnızca bir 
şifre ile korunduğunu ve mevzuat kapsamında 
benimsenen güvenlik önlemlerinin bu cihaza 
uygulanmadığına karar vermiştir.

Kurum, bu değerlendirmelerden hareketle veri 
sorumlusuna 8.000 Polonya Zlotisi idari para 
cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Kararın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/commercial-prospecting-and-rights-individuals-edf-france-fined-600-000_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/portuguese-supervisory-authority-fines-portuguese-national-statistics_en
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7511/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Sitil-Cizgi-Insaat-Turizm-ve-Tekstil-Anonim-Sirketi
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/polish-sa-risk-assessment-and-acting-accordance-established-procedures_en
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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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