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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN  

21 HAZİRAN 2021 VE 24 HAZİRAN 2021 TARİHLERİNDE YAYIMLANAN 

KARARLARI HAKKINDA ÖZET BİLGİLENDİRME 

 

1. Yardım masası paneli hizmeti veren bir veri sorumlusunda gerçekleşen veri ihlali 

hakkında yapılan resen incelemeye ilişkin 27/04/2021 tarihli ve 2021/426 sayılı karar
1
  

 

Bir e-ticaret sitesinin hizmet aldığı yardım masası paneli hizmeti veren veri sorumlusu, söz konusu 

e-ticaret sitesindeki partner firmaya toplu yetkilendirme çalışması sırasında yanlış yetki vererek, partner 

firmanın e-ticaret sitesindeki üçüncü taraf firmaların yardım masasında açtıkları bildirimlere erişmesine 

yol açmıştır. İlgili partner firmanın, gerçekleşen veri ihlalini Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na 

(“Kurum”) bildirmesi üzerine resen inceleme başlatılmıştır.   

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) yardım masası paneli hizmeti veren veri sorumlusunun, 

yardım masası panelinin yazılım hizmetlerine ilişkin bakım ve destek hizmeti verdiği; e-ticaret 

sitesindeki diğer veri sorumlularının (partner firmaların) yardım masası paneli üzerinde sınırlı erişime 

sahip oldukları ve dolayısıyla doğrudan değişiklik yapmalarının söz konusu değerlendirerek, bahsi 

geçen veri ihlalinin yalnızca 3 veri sorumlusu tarafından Kurum’a bildirildiğini, veri ihlali bildiriminde 

bulunmayan diğer 10 veri sorumlusu hakkında resen inceleme başlatmıştır.   

 

a) Teknik ve İdari Tedbirlere İlişkin Değerlendirme 

Kurul incelemesinde, yardım masası paneli hizmeti veren veri sorumlusunun ilgili partner firmaya 

verdiği hatalı yetki sebebiyle meydana gelen veri ihlalinin, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması ve 

dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılması neticesinde ortaya çıktığını belirtmiştir. Öte yandan, 

veri ihlalinden veri sorumlularının çalışan ve müşterilerine ait kimlik, iletişim ve müşteri işlem 

verilerinin etkilendiği ve bu verileri maskeleyen etkin uygulama ve denetim araçlarının bulunmadığı 

ifade edilmiştir. Ayrıca, bilişim hizmeti sağlayan veri sorumlusunun yazılım geliştirme süreçlerini test 

platformunda yapması gerekirken, canlı ortamda yapması veri ihlaline sebebiyet vermiştir. Bahsedilen 

gerekçelerle Kurul, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 12. Maddesinin 

birinci fıkrası doğrultusunda veri sorumlusunun veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve 

idari tedbirleri almadığı gerekçesiyle, yardım masası paneli hizmeti veren veri sorumlusu hakkında 

Kanun’un 18. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 300.000 TL idari para cezası 

uygulanmasına karar vermiştir.  
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b) Kurum’a ve İlgili Kişilere Yapılan Bildirime İlişkin Değerlendirme 

Veri sorumlusunun, söz konusu veri ihlali ile ilgili Kurul’a bildirim yapmadığı dikkate alınarak, 

Kanun’un 12. Maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Kurul’un 24/01/2019 tarih ve 2019/10 sayılı 

Kararı ile belirlenen 72 saat içerisinde bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle, 

hakkında Kanun’un 18. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 100.000 TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir.  

 

c) Kurum’a Bilgi ve Belge Gönderimine İlişkin Değerlendirme 

Kamu tüzel kişiliğini haiz veri sorumlusunun Kurum’un bilgi ve belge talebini cevapsız bıraktığı ve 

özel hukuk tüzel kişiliğini haiz diğer veri sorumlusunun Kurul’a birtakım belgeler göndermesine 

rağmen inceleme konusu hakkında talep edilen bilgi ve belgeleri göndermemesi sebebiyle, veri 

sorumlularının Kanun’un 15. Maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kurul’un bilgi belge talebine ilişkin 

cevap verilmesinde gerekli dikkat ve özenin göstermeleri hususunda talimatlandırılmasına karar 

verilmiştir. 

 

2. Bir e-ticaret sitesi (veri sorumlusu) nezdinde gerçekleşen veri ihlali hakkında yapılan 

resen incelemeye ilişkin 27/04/2021 tarihli ve 2021/427 sayılı karar
2
  

 

veri sorumlusu e-ticaret sitesi nezdinde ürünlerinin satışını yapan partner tedarikçi firmanın, e-ticaret 

sitesindeki müşteri hizmetleri paneli üzerinden üçüncü kişiler konumundaki firmaların bilgilerine 

erişmesiyle yapmış olduğu ihbar neticesinde, konuya ilişkin olarak Kurul tarafından inceleme 

başlatılmıştır. 

a) Teknik ve İdari Tedbirlere İlişkin Değerlendirme 

 

Veri sorumlusu tedarikçisi olan firma yetkililerinin veri sorumlusunun sistemine giriş yaptıkları anda 

yetkili olmamalarına rağmen, üçüncü kişilere ait kişisel verilere erişim sağladıkları tespit edilmiş, 

taraflar arasında akdedilen gizlilik sözleşmesi öncesinde veri sorumlusu nezdindeki kişisel verilere 

hukuka aykırı ve yetkisiz erişim sağlandığı görülmüştür.  

Yapılan incelemeler neticesinde, veri sorumlusunun tedarikçisi olan firmanın da bulunduğu tedarikçi 

grubuna “tüm bildirimlerde arama” yetkisi vermesi sonucunda yetkisiz erişime sebebiyet vererek veri 

ihlalinin gerçekleşmesine yol açtığı anlaşılmıştır. Ayrıca, veri sorumlusunun ilgili kişiler nezdinde 

oluşabilecek zararları önlemek adına gereken tedbirleri almadığı görülmüştür.   

Açıklanan nedenlerle, Kanun’un 12. Maddesinin birinci fıkrası kapsamında veri güvenliğini 

sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. 

Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, 600.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar 
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verilmiştir.  

 

b) Kurum’a Yönelik Bilgi ve Belge Gönderimine İlişkin Değerlendirme 

Veri ihlalinin gerçekleştiği gün tespit edilmiş olmasına rağmen; i) Veri ihlalinden etkilenen ilgili 

kişilere bildirimde bulunulmadığı, ii) Kurul’a ihlal bildiriminde bulunulmadığı gerekçesiyle, 

Kanun’un 12. Maddesinin kapsamında Kurul’un 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kararı’nda 

belirlenen 72 saat içerisinde bildirimde bulunma yükümlülüğüne aykırı davranan veri sorumlusu 

hakkında Kanun’un 18. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 200.000 TL idari para cezası 

uygulanmasına ve Kurum’un talep etmiş olduğu bilgi ve belge taleplerine cevap vermeyen veri 

sorumlusunun, Kanun’a uyum konularında azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda 

talimatlandırılmasına karar verilmiştir.  

 

3. İlgili kişinin yemek kartı hesap hareketlerine ilişkin kişisel verilerine erişim talebinin 

veri sorumlusu tarafından yerine getirilmediği iddiasına ilişkin 06/05/2021 tarihli ve 

2021/470 sayılı karar
3
 

 

Şikâyete konu olayda ilgili kişinin veri sorumlusu işverenden kendisine tahsis edilmiş olan yemek 

kartına ait hesap hareketlerini talep etmesi üzerine veri sorumlusu, kişinin kimliğinin doğrulanması için 

kendisinden dilekçe ve kimlik görüntüsü gibi ilave bilgiler istemiştir.  Fakat ilgili kişinin, veri 

sorumlusu tarafından talep edilen bilgilere e-posta üzerinden erişimi sağlayabilmesi için e-postada yer 

alan cep telefon numarasını aramasını öngören bir ön koşul getirilmiştir. İlgili kişi, alınan bu güvenlik 

önleminin hukuka aykırı olup şahsına ait verilere erişmesinin engellendiği ve hesap hareketlerinin 

Kanun’a uygun olarak paylaşılmadığını ileri sürerek Kanun kapsamında gereğinin yapılmasını talep 

etmiştir.  

Veri sorumlusu şirket Kurul’a verdiği savunmasında; ilgili kişinin kendisine bildirilen telefon 

numarasını aramak suretiyle talep ettiği kişisel verilerin bulunduğu şifrelenmiş dosyaya erişebileceğini, 

bu şekilde kişisel verilere ilişkin güvenlik tedbirinin azami ölçüde sağlandığını belirtmiştir.  

Sonuç olarak, Kurul, Google firmasına ait “gmail” hesabının kullanıldığı durumlarda, gönderilen 

veya alınan e-postaların dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan veri merkezlerinde tutulduğunu göz önünde 

bulundurarak, veri sorumlusunun ilgili kişinin talep ettiği bilgileri gmail hesabına şifrelenmiş bir 

şekilde gönderimini ilgili kişinin kişisel verilerine üçüncü kişiler tarafından erişilmesini önlemek için 

veri sorumlusunun Kanun’un 12. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde düzenlenen yükümlülüğü 

kapsamında ilave güvenlik tedbiri olarak değerlendirmiş ve veri sorumlusu hakkında yapılacak bir 

işlem bulunmadığına karar vermiştir. 
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4. Vakıf, dernek ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt 

yükümlülüğüne ilişkin 09/06/2021 tarihli ve 2021/571 sayılı karar
4
 

Bilindiği üzere, Kanun’un 16. maddesi uyarınca kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri 

sorumlularının Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kaydolmaları zorunludur. Öte yandan, aynı 

hükümde Kurul tarafından veri sorumlularının VERBİS kayıt yükümlülüğüne istisna getirilebileceği 

düzenlenmektedir.  

Kurul’un 22/04/2020 tarihli ve 2020/315 sayılı kararı ile değişik 02/04/2018 tarihli ve 2018/32 sayılı 

kararına göre: “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere 

kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden 

muaf tutulmuşlardır.   

Kurul kendisine ulaşan yazılı ve şifahi görüş taleplerinde tespit ettiği tereddütler üzerine, VERBİS’e 

kayıt yükümlülüğü istisnasını oluşturan ifadenin “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet 

alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan 

kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunmayanlar” olarak değiştirilmesine karar 

vermiştir.  

Sonuç olarak, yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun ve faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere 

kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi 

bir iktisadi işletmesi bulunanların VERBİS’e kayıt olmaları ve VERBİS’e kayıt esnasında 

yalnızca iktisadi işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapmaları beklenmektedir.  

 

Bilgilerinize sunarız. 

 
Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

* Bilgi notumuzda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin kamuya 

yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan 

görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların 

sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 
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