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İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) SÜRELERİ ERTELENDİ  
Ticari elektronik iletiler, mevzuatımızda Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Kanun) ve Ticari İletişim ve 
Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’te (Yönetmelik) düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler uyarınca ticari elektronik 
ileti, hizmet sağlayıcıların mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi 
içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcılara ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler olarak 
tanımlanmıştır. 

Ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin süjeler, (i) elektronik ticaret faaliyetinde bulunan hizmet sağlayıcılar, (ii) 
başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan aracı hizmet sağlayıcılar 
(örneğin, platformlar) ve (iii) tüketici ya da meslekî veya diğer amaçlarla hareket eden alıcılardır. Kanun ve Yönetmelik 
uyarınca hizmet sağlayıcılar, alıcılara ticari elektronik ileti gönderirken kural olarak alıcıların önceden onayını almakla 
yükümlüdür. Alıcılar ise istediğinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilir. Buna ek 
olarak alıcılar, kendilerine ait elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletilere ilişkin şikâyette bulunma 
hakkına sahiptir. 

04.01.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik (Değişiklik Yönetmeliği) ile ticari elektronik iletilerin pratiğine dair esaslı değişiklikler yapılmış ve 2017 
yılında Kanun’a eklenen bir hüküm ile Kanun’da öngörülen ancak Değişiklik Yönetmeliği’ne kadar hayata geçirilmemiş olan 
Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) kurulmuştur. Değişiklik Yönetmeliği kapsamında İYS; onay ve ret bilgilerinin 
İYS’ye kaydedilmesi, alıcılardan ticari elektronik ileti onayı alınması, alıcı tarafından ticari elektronik ileti almayı reddetme 
hakkının kullanılması, ticari elektronik iletilere dair şikâyet sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesi ve aracı hizmet 
sağlayıcıların da bir sistem kullanması gibi amaçlara hizmet eder. Bu kapsamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) İYS için teknik altyapıyı hazırlamakla ve Ticaret Bakanlığı’nın erişimine açmakla görevli kılınmıştır.  TOBB’un 
yetkisi dâhilinde yukarıda söz edilen amaçlara hizmet vermek üzere İleti Yönetim Sistemi A.Ş (İYS A.Ş.) kurulmuş olup 
İYS’ye ilişkin hizmetler bu şirket üzerinden gerçekleştirilmektedir. İYS’ye dair başlıca düzenlemelere ilişkin başka bir 
yazımız için bkz. Ticari Elektronik İletilerde Yeni Dönem: İYS . 

İYS’ye ilişkin getirilen düzenlemeler uyarınca, onay ve ret hakları ile şikâyet süreçlerinin İYS üzerinden yürütülebilmesi 
için hizmet sağlayıcılar İYS’ye kaydolmakla ve mevcut veri tabanlarını (hâlihazırda alıcılardan alınmış olan onayları) 
İYS’ye aktarmakla yükümlü kılınmıştır. Ardından alıcıların İYS’ye kaydedilen onayları kontrol edeceği düzenlenmiştir. 
Değişiklik Yönetmeliği’nde yer alan zaman çizelgesine göre, Yönetmelik kapsamında alınan onayların hizmet sağlayıcılar 
tarafından 01.06.2020 tarihine kadar İYS’ye aktarılacağı, bu sürenin sonunda alıcılar tarafından 01.09.2020 tarihine 
kadar kontrol edilmediği takdirde ise bu onayların geçerli sayılacağı düzenlenmişti.

1 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200104-2.htm
2 https://www.eticaret.gov.tr/duyurular/10012/detay

2

https://gokce.av.tr/wp-content/uploads/2020/01/Ticari-Elektronik-%C4%B0letilerde-Yeni-D%C3%B6nem-T%C3%BCrk%C3%A7e-1.pdf
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Covid-19 salgınının (Covid-19) günlük hayatı olumsuz etkilemesi ve iş süreçlerinde önemli aksamalar yaşanması 
sebebiyle; 23.05.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı duyuru ile İYS üzerinde yapılacak işlemlere dair 
mevzuat ile belirlenmiş olan süreleri ertelenmiştir. Bu kapsamda,

 • Hizmet sağlayıcılar; daha önceden alınan onayların aktarılması ve İYS’ye kayıt süreçlerini 01.09.2020’ye kadar 
tamamlayacaktır. Buna ek olarak hizmet sağlayıcılar; İYS’nin talimat ve yönlendirmeleri doğrultusunda sistemlerini İYS 
ile uyumlu hale getirmekle yükümlü kılınmıştır. 

 • Alıcılar ise İYS’ye kaydedilmiş onaylarını 01.09.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar kontrol edecektir. 
Bu tarihten sonra alıcılar tarafından ret hakkının kullanılmaması halinde İYS’ye aktarılan veriler onaylı sayılacaktır. 
 
Belirtmek gerekir ki hizmet sağlayıcılar, İYS üzerinden alınmayan onay veya ret bildirimlerini 01.09.2020 tarihi itibariyle, 
ilgili bildirimden itibaren üç iş günü içerisinde İYS’ye kaydetmekle yükümlüdür. Bu durumda İYS haricinde bir kanaldan 
ticari elektronik ileti onayı alınıyorsa, bu onayların da İYS’ye kaydedilmesi gerekecektir.

İYS Hizmet Paketleri ve Fiyatları Açıklandı 
İYS A.Ş. tarafından hizmet sağlayıcılara yönelik İYS hizmet paketleri ve fiyatları açıklanmıştır. Bu kapsamda; (i) izin 
(onay) ekleme/değiştirme, (ii) izin sorgulama, (iii) günlük raporlama ile (iv) marka ve bayi yönetimi ve (v) Değişiklik 
Yönetmeliği uyarınca onayların bulunduğu mevcut veri tabanını sisteme yükleme temel hizmetler kapsamında olup; 
adres sayısına bakılmaksızın bu hizmet tüm hizmet sağlayıcılar için ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Temel hizmetlere 
ek olarak hizmet sağlayıcının adres sayısı arttıkça fiyat artmak kaydıyla, entegrasyon modülü ve İYS yolu modülü 
hizmetlerinin sağlanması öngörülmüş ve fiyatlar yıllık olarak belirlenmiştir. Adres sayısı 250.000 ve üzeri olan hizmet 
sağlayıcılar için ise; ek hizmet modülleri de öngörülmüştür.

Sonuç
Yönetmelik’teki değişiklikler ile kademeli olarak hayata geçirilen İYS, hizmet sağlayıcılar için esaslı yükümlülükler 
öngörmekte ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ertelenmiş olsa dahi sınırlı bir zaman dilimi bulunmaktadır. 
Bu doğrultuda, kayıt sürecinin hizmet sağlayıcılar tarafından tamamlanması ve mevcut alıcı onayları için önümüzdeki 
süreçte onayların İYS’ye yüklenmesi; hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların İYS ile entegrasyonlarını bu süreçte 
tamamlaması önem taşımaktadır.

3 https://iys.org.tr/hizmet-saglayici/hizmetler-ve-paketler
4 İYS resmi websitesinde yer alan bilgilere göre entegrasyon modülü; izin ekleme veya değişiklik yapma servisi, izin sorgulama servisi, izin değişikliği 
durumunu bildiren servis, mutabakat servisi ve değişiklik yönetmeliği gereğince, mevcut veri tabanını yükleme servisini kapsamaktadır. 
5 İYS resmi websitesinde yer alan bilgilere göre İYS yolu modülü; hizmet sağlayıcının, mevzuata uygun biçimde, alıcının ticari elektronik ileti onayının veya 
reddinin İYS üzerinden alınmasını sağlayan, şu yollardan birini kullanmasıdır: (i) İYS kısa mesaj numarası, (ii) İYS kısa link, (iii) İYS çağrı merkezi/IVR, (iv) 
İYS mobil uygulaması.
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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN GÜNCEL 
KARAR ÖZETLERİ YAYIMLANDI
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) yürürlüğe girdiği günden bu yana veri 
güvenliğine ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin veri sorumlularını, veri işleyenleri ve ilgili kişileri yakından ilgilendiren 
ve uygulamayı somutlaştıran emsal niteliğinde kararlar almaktadır. Kurul’un, kişisel verilerin korunması mevzuatının 
pratiğine ışık tuttuğu bu kararları, uygulayıcıların uyumluluğu sağlaması noktasında epey önem taşımaktadır. Pandemi 
döneminde de Kurul, kişisel verilerin korunmasına ilişkin çeşitli kararlar yayımlamaya devam etmiştir. 

Kurul tarafından yakın bir zamanda yayımlanmış ilgili kararların özetlerini aşağıda derledik.

“Ulaşım hizmeti sunan bir mobil uygulama kapsamında işlenen kişisel veriler hakkında” 
Kurul’un 27.01.2020 tarih ve 2020/65 sayılı Karar Özeti 
İlgili kişinin, ulaşım hizmeti sunan bir platform vasıtasıyla yaptığı yolculukların şoförler tarafından puanlandığını 
öğrenmesi, yolculuklarına ait bu puanlara kendisi tarafından erişilememesi ve bu tip bir puanlama yapılacağı hususunda 
veri sorumlusunun aydınlatma metninde herhangi bir bilginin yer almaması neticesinde başvurucu, platforma yaptığı 
başvurunun cevapsız kaldığı iddialarına ilişkin başvurusunu Kurul’a iletmiştir. 

Kurul mevcut vakıaları ayrı ayrı değerlendirerek; yöneltilen başvuruları gerek Kanun’a gerekse kendisi tarafından duyurulan 
koşullara uygun olarak zamanında, tam ve eksiksiz olarak cevaplaması hususunda platformun talimatlandırılmasına, 
Kanun’da yer alan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alma yükümlülüğüne 
aykırı hareket ettiği kanaatine varıldığından ise platform hakkında Kanun’un 18. maddesine istinaden 100.000 Türk 
Lirası idari para cezası uygulanmasına, ayrıca veri sorumlusu platformun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmemiş 
olduğu kanaatine varılmasından ötürü yine Kanun’un 18. maddesi kapsamında 10.000 Türk Lirası idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir. Kararın tam metni için; https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6717/2020-65.
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“Bir şirket sahibinin, çalışanının Whatsapp yazışmalarını hukuka aykırı olarak elde etmesi 
hakkında” Kurul’un 16.05.2019 tarih ve 2019/138 sayılı Karar Özeti 
Çalışanın, rızası dışında kendisine ait Whatsapp yazışmalarının, çalıştığı şirketin sahibi tarafından hukuka aykırı olarak 
elde edilmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin iddiaları ile ilgili olarak şikâyette bulunması üzerine Kurul tarafından 
inceleme yapılmıştır. İnceleme neticesinde şikâyetçi tarafından, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ilgili hükümleri kapsamında 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu ve sürecin devam ettiği dikkate alındığında 
ilgili başvurunun Kanun kapsamında değil TCK kapsamında değerlendirileceğine karar verilmiştir. 

Kurul bu kararına dayanak olarak Kanun’un 17. maddesini göstermiştir. İlgili hükümde kişisel verilere ilişkin suçlar 
bakımından TCK’nın 135 ila 140. madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilmekte olup; TCK’nın 136. maddesinde, 
kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişinin, iki yıldan dört yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılacağının hükme bağlandığı hususunu dikkate alınmış ve Kurul ilgili başvuruyu incelemeyeceğine 
hükmetmiştir. Kurul’un bu kararı, konusu TCK’nın kapsamına giren kişisel verilere ilişkin somut vakalarda başvuruları 
incelemeyecek olması sonucuna vardırdığından uygulamada emsal taşıyacak niteliktedir. Kararın tam metni için; https://
www.kvkk.gov.tr/Icerik/6708/2019-138.

“Bir uçak bileti satış firması olan veri sorumlusu hakkındaki şikâyetle ilgili” Kurul’un 06.02.2020 
tarih ve 2020/86 sayılı Karar Özeti 
Başvurucu kişi bir uçak bileti satış firması olan veri sorumlusunun sistemlerinde kayıtlı olan e-posta adresinin 
güncellenmesini/değiştirilmesini talep etmiştir. Veri sorumlusu ise bu talebi reddetmiş ve ilgili kişinin yeni e-posta adresiyle 
başka bir hesap açabileceğini ancak mevcut hesaba bağlı e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini ifade etmiştir. Veri 
sorumlusunun Kurul’a ilettiği savunma yazısında, ilgili kişinin başvurusunun, esasen sisteminde kayıtlı olmayan bir 
e-posta adresinden gönderildiği ve bu başvurunun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de 
sayılan yöntemlerin herhangi biri ile gerçekleşmemiş olması sebebiyle reddedildiği açıklamasında bulunulmuştur. 

Kurul bu başvuruya ilişkin, mevzuatta belirlenen usule uygun olmayan başvurusu nedeniyle kişinin kimliğinin 
tanımlanamadığı noktasından hareketle ilk olarak Kanun uyarınca yapılacak bir işlem olmadığına karar vermiştir. Ancak 
Kurul, kararında aynı zamanda veri sorumlusunu mevzuat kapsamında ilgili kişiler tarafından yapılacak başvuruları 
etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri alması 
hususunda ayrıca talimatlandırmıştır. Bu kararın ardından başvurucu aynı talebini KEP adresi aracılığıyla yinelemiş ve 
talebi yoğunluk sebebiyle 30 gün içerisinde yanıtlanmamıştır. 
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Kurul ilk olarak, veri sorumlusunun ilgili kişi başvurularını etkin bir şekilde sonuçlandırma yükümlülüğünün bulunduğu, 
ancak veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin başvurularına cevap verilmemesi ya da cevabın yetersiz bulunması halinde 
ilgili kişiye Kurul’a şikâyet hakkı tanınmışsa da sadece başvuruya cevap verilmemesi sebebiyle veri sorumlusuna 
uygulanabilecek bir idari yaptırım türüne Kanun’da yer verilmediğini belirtmiştir. Bununla birlikte somut olayda 
Kurul’un daha önce bu konuda veri sorumlusunu talimatlandırdığı, şikâyet dilekçesi ekinde sunulan KEP delilinden 
veri sorumlusunun ilgili kişinin başvurusunu, kendisine iletilmesinden yedi dakika sonra okuduğunun anlaşıldığı ancak 
savunmasında yoğunluk sebebiyle cevap verilemediğinin belirtildiği, bu durumun veri sorumlusu tarafından başvuruların 
etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun cevaplandırılması için gerekli idari tedbirlerin almadığı ve Kurul tarafından 
verilen talimata uygun davranmadığı sonucunu doğurduğu hususlarını dikkate almıştır. Bunun sonucunda Kurul, kendisi 
tarafından tespit edilmiş hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar verildiği zaman ilgililerine 
tebliğ edildikten sonra bu kararların en geç otuz gün içinde yerine getirilmesi kuralına aykırı hareket etmiş olan veri 
sorumlusu hakkında Kanun’un 18/1/c. maddesi uyarınca 50.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar 
vermiştir. Karar ile özellikle, Kurul’un talimatlarının veri sorumluları tarafından yerine getirilmemesinin sonuçlarının ağır 
olabileceği görülmektedir. Kararın tam metni için; https://kvkk.gov.tr/Icerik/6732/2020-86.

“Spor salonu hizmeti sunan veri sorumlusunun, üyelerinin giriş-çıkış kontrolünü biyometrik 
veri işleyerek yapması ile ilgili” Kurul’un 27.02.2020 tarih ve 2020/167 sayılı Karar Özeti 
Spor salonu işleten şirketin, üyelerinin giriş-çıkış kontrolünde el okutma sistemi kullanarak biyometrik verileri içeren bazı 
özel nitelikli kişisel verileri işlemesi ve bu bilgilerin güvenli şekilde muhafaza edildiğinden şüphe duyulması üzerine ilgili 
kişilerce Kurul’a şikâyette bulunulmuştur. 

Biyometrik veri Kanun’da özel nitelikli kişisel veriler arasında sayılmış olsa da ayrıca bir tanımı yapılmamıştır. Kurul ise 
kararında Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde (GDPR) yer alan “yüz görüntüleri veya daktiloskopik veriler gibi bir 
gerçek kişinin özgün bir şekilde teşhis edilmesini sağlayan veya teyit eden fiziksel, fizyolojik veya davranışsal özelliklerine 
ilişkin olarak spesifik teknik işlemeden kaynaklanan kişisel veriler” şeklindeki tanıma yer vermiş,  şikayet konusu el 
okutma sistemi ile özel nitelikli kişisel veri işleme sürecinin gerçekleştiğine karar vermiştir. 

Kararda ölçülülük ilkesine yer veren Kurul, kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleşmesi için gerekli olmayan kişisel 
verilerin toplanmaması ve/veya işlenmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Yine Kurul, veri sorumlusunun amacı çerçevesinde 
ölçülülük ilkesine uygun olarak ilgili kişiden minimum düzeyde bilgi talep etmesi gerektiğini, kişisel verilerin işlenmesinin 
ilgili kişinin iznine bağlı olarak gerçekleştirilse ve belirli bir amaca bağlı olsa bile açık rızanın, aşırı miktarda veri toplanmasını 
meşrulaştırmayacağını belirtmiştir.
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Bu sebeplerle Kurul, avuç içi tarama sisteminin biyometrik veri tanımını karşıladığına, bu sistemin yanı sıra seçimlik 
hak sunulsa bile biyometrik veri içeren bir sistemin tesis giriş ve çıkışlarında kullanılmasının Kanun’un genel ilkeleri 
arasında yer alan ölçülülük ilkesine aykırı olduğu kanaatine varılması nedeniyle veri sorumlusunun bu uygulamasının 
veri sorumlusunun, “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek” yükümlülüğüne aykırılık teşkil ettiği 
sonucuna varmış, Kanun’un 18/1/b. maddesi kapsamında veri sorumlusu hakkında 225.000 Türk Lirası idari para cezası 
uygulanmasına karar vermiştir. Kararın tam metni için; https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6738/2020-167. 

“Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkındaki başvuru ile ilgili” Kurul’un 
27.02.2020 tarih ve 2020/173 sayılı Karar Özeti  
Tüm dünyada pazaryerleri arasındaki en tanınırlardan olan Amazon’un Türk şirketi olan veri sorumlusu tarafından reklam, 
kampanya veya promosyon amacıyla elektronik ticari ileti gönderebilmek için açık rıza alınmadığı, açık rıza dışında 
Kanun’da düzenlenen bir işleme nedeninin varlığına ilişkin de herhangi bir açıklama yapılmadığı, sadece internet sitesini 
ziyaret etmekle elektronik olarak iletişim almaya onay verildiği şeklinde bir uygulamaya gidildiğinin görüldüğü, işlenen 
kişisel verilerin yurt dışına aktarıldığı ve bu konuda açık rıza alınmadığı gerekçeleriyle yurt dışına aktarım konusunda 
Kurul’un izninin alınıp alınmadığının incelenmesi talebiyle ilgili kişilerce Kurul’a başvuru yapılmıştır.

Kurul, re’sen gerçekleştirdiği inceleme sonucunda veri sorumlusunun ticari elektronik ileti gönderirken ilgili kişilerin 
iletişim bilgilerini işlemek suretiyle bu kişilerin açık rızasını usulüne uygun olarak almadığı, açık rıza dışında da bir 
işleme nedenine dayanmadığı; usulüne uygun bir açık rıza alınmadığı dikkate alındığında kişisel verilerin aktarılmasına 
ilişkin Kanun hükümlerine aykırı hareket edildiği yönünde tespitlerini gerçekleştirmiştir. Bu doğrultuda, “kişisel verilerin 
hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek” yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden dolayı Kanun’un 18/1/b. maddesi 
kapsamında Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında 1.100.000 Türk Lirası idari para cezası 
uygulanmasına, ek olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmediğinden bahisle Kanun’un 18/1/a.maddesi 
uyarınca 100.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. Özellikle yurt dışına aktarım hususunda 
uygulamada epey tartışılan ve etkilerinin bir süre daha devam edeceği düşünülen bu kararın tam metni için; https://
www.kvkk.gov.tr/Icerik/6739/2020-173. 
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Daha fazla bilgi için, contact@gokce.av.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

“Bir internet servis sağlayıcısının veri ihlal bildirimi hakkında” Kurul’un 12.03.2020 tarih ve 
2020/213 sayılı Karar Özeti
Veri sorumlusu tarafından Kurum’a gerçekleştirilen veri ihlal bildiriminde; Şirketin müşterilerine belirli işlemler yapma 
olanağı tanıyan online işlem merkezinde bir sorun olması nedeniyle fatura ödemesi yapılamadığı; sorun giderilmek üzere 
çalışma yapılırken bir güvenlik açığının ortaya çıktığı; güvenlik açığı sebebiyle müşterilerin kredi kartı bilgilerinin üçüncü 
taraflarca görüntülendiği, bu kapsamda 69 kişiye ait kart bilgisinin 649 adet Şirket müşterisi tarafından görüntülendiğinin 
tespit edildiği ifadelerine yer verilmiştir. Bu kapsamda Kurul, 

 • Yazılım geliştiricilere sözlü olarak aktarılmış olan değişiklik talebinin test ortamında değil de gerçek ortamda 
yapılmasının, uygulamada yapılan değişikliklerin canlıya (gerçek/çalışır ortam) alma süreçleri ile ilgili prosedürlerin 
uygulanmadığının göstergesi olduğu bu durumun ise teknik ve idari tedbir eksikliği olduğu,
 • Test süreçlerinin yetersizliği veri sorumlusunun kendisi tarafından belirtilmiş olup bu durumun uygulama güvenliği 
açısından veri sorumlusunun gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığının göstergesi olduğu,
 • Sistem ara yüzlerinde kişisel verilerin ya hiç gösterilmediğinin ya da maskelendiğinin şirket tarafından belirtilmiş 
olmasına rağmen müşterilere ait kimlik ve finans verilerinin yapılan hata sonucunda görüntülenebilmesinin teknik bir 
eksiklik olduğu,
 • Veri sorumlusunun bir veri güvenliği politikasının bulunduğu ancak bu politikanın yürürlük tarihinin veri ihlalinin 
gerçekleştiği tarihten sonra olduğu 

dikkate alınarak, Kanun uyarınca “veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan” Şirket 
hakkında 300.000 Türk Lirası idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. Kararın tam metni için; https://www.
kvkk.gov.tr/Icerik/6743/2020-213. 
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Daha fazla bilgi için, contact@gokce.av.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.
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