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Sayılarla GVKY
KURALLARA UYUM

En yaygın şikayet türleri

Bunlar, şimdiye kadar en çok şikayette bulunulmuş olan faaliyet 
türleridir.

Tele-pazarlama Promosyon 

e-postaları

Video gözetlemesi/  
CCTV

Veri ihlali bildirim sayısı

Sosyal medya platformları gibi birçok şirket, hizmetlerini birden fazla AB
ülkesinde sağlamaktadır. GVKY, çoğu durumda, bir ulusal veri koruma
makamının davanın soruşturulmasına öncülük etmesini (“one-stop-
shop” *), diğer ilgili makamların ise soruşturmayı desteklemesini sağlar.
Yetkililer arasında bir anlaşmazlık olduğunda, Avrupa Veri Koruma
Kuruluhakemlikyapar.

Sınır ötesi davalar*

Kabul edilen

Kabul edilmeyen

veri tabanlı ekonominin sürdürülebilirliğini tehlike 
altında olduğunu hatırlatıyor.
GVKY birinci yıldönümü vesilesiyle, yeni kurallarının 
farkındalığını ve uygulanmasını daha yakından 
inceliyoruz.

Bir spor bahisleri kafesine yasadışı video 
gözetimi için 5,280 € ceza kesildi

Bir sosyal ağ operatörü kullanıcıların 
bilgilerinin güvenliğini sağlayamadığı 
İçin 20,000 € ceza kesildi

Google ‘a reklamlara razı olma veya         
50,000,000 € ödeme cezası kesildi

AB Üye Devletlerinde ulusal 
yasaların uyarlanması

Bir AB Yönetmeliği olan GVKY, tümAB ülkelerinde doğrudan uygulanabilir.
Bununla birlikte, ülkelerin kendi ulusal mevzuatlarını uyarlamalarını da
gerektirir. 25 AB üye devleti gerekli ulusal mevzuatı kabul etmiştir, ancak
üçühalenbusüreçtebulunmaktadır (Yunanistan, SlovenyavePortekiz).

Genel Veri Koruma Yönetmeliği(GVKY) 25 Mayıs 2018’den
beri uygulanmaktadır. Büyük veri ihlallerine ilişkin raporlar
ve kişisel verilerin büyük çevrimiçi platformlar tarafından
yanlış kullanılması bize özel hayatımızın korumasını,
demokrasilerimizin işleyişini ve giderek büyüyen

europa.eu/dataprotection

Veri koruma makamlarına yapılan 
sorgu ve şikayet sayıları

GVKY’nın bilinirliği

Veri koruma makamlarının bilinirliği

Bireyler GVKY hakkında bilgi alma ve haklarına saygı duyulması
için veri koruma yetkileriyle giderek daha çok iletişim
kuruyorlar. GVKY ayrıca bireyler adına şikayette bulunması
mümkün kılan bir organizasyondur. Bu olanak GVKY’nin
uygulanmasına başlandıktan hemen sonra kullanıldı.

Kaynak: The European Data Protection Board

Bu sayı sadece gösterge niteliğindedir. Bu tanımlama ulusal veri koruma 
yetkilileri arasında doğrulanmamıştır. GVKY uygulamaya girdiğinde 
bildirilen tüm verilerin 25  Mayıs sonrası vakıalarla ilgili olup olmadığını 
doğrulayamadık. Bazıları eski veri koruma direktifleri ile ilgili olabilir

Veri koruma yetkilileri tarafından başlatılan soruşturmalar
Veri koruma yetkilileri tarafından şikayet ile başlatılan soruşturmalar
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YÖNETMELİKLERİN BİLİNİRLİĞİ

Bir veri komisyonculuğu yapan şirkete, 
vatandaşların bilgilerini işlediğini 
bildirmediği için 220,000 € ceza kesildi

Ülke yetkilileri veri işlemek için
gerekli güvenliği sağlayamadığı için
5,000 € para cezası kesildi

Avrupanın %67’si
GVKY’dan
haberdar

Avrupa’ n ı n  %57’si
ülkelerinde kişisel verilerini 
korumakla sorumlu olan bir 
kamu kurumu olduğunu biliyor

Kaynak: Special Eurobarometer 487a (Mart2019)

Kaynak : Special Eurobarometer 487a (Mart 2019)

Kaynak: The European Data Protection Board

Kaynak: The European Data Protection Board

%20’si hangi  kurumun
sorumlu olduğunu biliyor

144,376

Bir şirket sorumlu olduğu kişisel verileri yanlışlıkla veya yasa dışı olarak
yayınladığı zaman , bu veri ihlalini, ihlali tespit etmesinden itibaren 72 saat
içindeulusalverikorumamakamına bildirmekleyükümlüdür.

89,271

2015’ten bu 
yana 

%20 
artış 

446

Kaynak: The European Data Protection Board
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Hukuk Fakültesi Öğrencisi

Kaynak için tıklayınız. 

Avrupa’da 2018 
mayısından beri veri 
koruma yetkililerine 
yapılan toplam şikayet ve 
sorgu sayısı

Mayıs 2018’den beri Avrupa’da 
tüm veri koruma kurumlarının 
veri ihlali bildirim sayısı

GVKY kapsamında veri koruma yetkililerince verilen 
para cezaları

GVKY , veri koruma yetkililerine bir şirketin yıllık cirosunun 
%4’ü kadar ceza kesme yetkisi verir.
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