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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 5 TEMMUZ 2021 TARİHİNDE 

YAYINLANAN KARARLARI HAKKINDA ÖZET BİLGİLENDİRME 

 

1. Bir bilişim şirketinin veri ihlal bildirimine ilişkin 12/03/2020 tarihli ve  2020/216 sayılı 

karar
1
 

Veri sorumlusu bilişim şirketi, gerçekleşen veri ihlaline ilişkin Kişisel Verilerin Korunması 

Kurumu’na (“Kurum”) yaptığı veri ihlal bildiriminde; kullandıkları bir uygulama programına daha önce 

giriş yapmış kişilere ait verilere erişildiği ve şirketin sistemlerinde siber saldırı gerçekleştiği 

açıklamalarına yer vermiştir. Veri sorumlusunca saldırganların hangi verilere eriştiklerinin tespiti 

yapılamamıştır. Ek olarak, şirketin sistemlerinde yer alan elli bin kredi kartı bilgisinin yer aldığı fakat 

büyük çoğunluğunun son kullanma tarihi geçtiği için kullanılamayacağı belirtilmiştir.  

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) özetle; veri sorumlusunun veri ihlaline ilişkin bir 

kontrol ve uyarı mekanizmasının etkin bir şekilde kullanamadığını, bununla birlikte ilgili kişilere ait son 

kullanma tarihi geçen kredi kartı içindeki bilgileri imha etmesi gerektiğini belirterek Kişisel Verileri 

Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 4. maddesinin ikinci fıkrasındaki “Doğru ve gerektiğinde güncel olma” 

ve “Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme” ilkelerine aykırı davrandığını belirtmiştir. Diğer yandan, 

veri sorumlusunun web-sitesinde herhangi bir aydınlatma metni bulundurmaması nedeniyle, Kanun 

kapsamındaki yükümlülüklerini yeterince yerine getirmediği kanaatine varılmıştır.  

Sonuç olarak Kurul, Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde veri güvenliğini 

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

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 450.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar 

vermiştir.  

2. Bir sigorta şirketinin acentesinde gerçe kleşen veri ihlaline ilişkin 16/06/2020 tarihli ve 

2020/466 sayılı karar
2
 

Veri sorumlusu sigorta şirketi, bir acentesinde işletmelerine ait bilgisayarlara hacker aracılığıyla 

erişim sağlanması yolu ile gerçekleşen veri ihlali hakkında Kurum’a bildirimde bulunmuştur.  

Veri sorumlusu, gerçekleşen veri ihlalinin veri işleyeni olan acentenin gerekli idari ve teknik 

tedbiri almamasından kaynaklandığını, dolayısıyla ihlalin kendi sorumluluğu kapsamında olmadığını ileri 

sürmüştür. Aynı zamanda, bilgisayarın olay sonrasında hemen formatlanması nedeniyle karara konu 

ihlalin gerçekleşmesinden sonra herhangi bir kişisel veriye erişilip erişilemediğine ilişkin tespit 

yapamadığını belirtmiştir. 

Kurul, veri sorumlusunun Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde (“Rehber”) belirtilen 

yükümlülüklere aykırı davrandığını tespit etmiştir. Buna göre veri sorumlusu;   

                                                 
1
 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/6992/2020-216  

2
 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/6995/2020-466  
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i. Hizmet aldığı veri işleyenlerin kişisel verilere ilişkin en az kendisi tarafından sağlanan 

güvenlik seviyesini temin etme yükümlülüğünü yerine getirmemiştir.  

ii. Veri işleyeninin kişisel verilerin zarar görmesi veya yok olması ihtimaline ilişkin yedekleme  

almasını sağlamamıştır.  

iii.  Veri işleyenin kullandığı işletim sistemine ilişkin gerekli güvenlik önlemlerini veri işleyen ile 

birlikte tam olarak almamıştır. 

iv.  Acente Bilgi Güvenliği İlkeleri dokümanında anti-virüs yazılımlarının kullanımına ilişkin 

kurallara aykırı olarak gerekli güvenlik önlemlerinin veri işleyeni tarafından yerine 

getirilmesini temin etmemiş, kendisi de yerine getirmemiştir.   

v. Veri işleyen acente çalışanlarına yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını yapmamış, 

yapılmasını sağlamamıştır. 

Yukarıdaki hususları dikkate alarak Kurul, i) Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrası 

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

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 123.000 TL idari para cezası uygulanmasına ve ii) veri 

ihlali bildirilmeyen kişilere Kanun’un 12. maddesinin beşinci fıkrasında yer verilen “en kısa sürede” 

bildirim yapılmasına karar vermiştir.  

 

3. Bir otoyol işletmesinin veri ihlal bildirimine ilişkin 16/06/2020 tarihli ve 2021/464 sayılı 

karar
3
 

Veri sorumlusu otoyol işletmesi, çalışanlarının kişisel e-posta adreslerine bordro programı 

üzerinden aynı işletmenin başka çalışanlarına ait bordroların gönderilmesi üzerine Kurum’a veri ihlal 

bildiriminde bulunmuştur.  Veri sorumlusu, ihlale ilişkin Kurum’a göndermiş olduğu yazıda sistemsel bir 

hata sebebiyle hatalı e-posta gönderimi gerçekleştiğini iddia etmiştir. 

Kurul; bordroların, çalışanların kurumsal e-posta hesaplarına gitmesi gerekirken, kişisel e-posta 

hesaplarına gönderilmesinin nedenini sorgulamış, veri sorumlusu şirket tarafından “çalışanların 

çoğunluğunun sahada bulunması sebebiyle her çalışana tanımlamış bir e-posta hesabı bulunmadığı, keza 

şirket e-posta hesaplarına şirketin erişebildiği de dikkate alınarak, bordroların çalışanların kişisel e-

posta hesaplarına yapılmasının daha uygun olacağının değerlendirildiği” cevabı verilmiştir. Kurul, 

çalışanların kişisel e-posta hesaplarının bulunduğu birçok farklı e-posta sunucusundan dolayı, çalışanlara 

sehven giden bordroların silinip silinmediğinin kontrol imkânının bulunmamasını teknik eksiklik, bordro 

gönderimi için çalışanlara kurumsal e-posta hesabı açılmamasını da idari eksiklik olarak 

değerlendirmiştir.  
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Öte yandan veri sorumlusu, e-posta gönderimine ilişkin aydınlatma yükümlülüğünü yerine 

getirmiş ve çalışanlardan açık rıza almış olsa da aydınlatma metninin söz konusu hususlara yeterince 

değinmediği ve dolayısıyla çalışanlara başka bir seçenek bırakılmadığı görülmüştür.  

Son olarak, kurumsal e-posta hizmet sunucularının yurt dışında olan veri sorumlularından veya 

veri işleyenlerden temin edilmesi durumunda, Kanun’un 9. maddesine uyulması gerektiği hatırlatılmıştır.  

Netice olarak veri sorumlusu tarafından ihlale konu olan riskin değerlendirilmediği de dikkate 

alındığında, Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde veri güvenliğini sağlamaya yönelik 

gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında, Kanun’un 18. maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi uyarınca 60.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.  

4. Bir sigorta şirketinin veri ihlal bildirimine ilişkin 30/06/2020 tarihli ve 2020/511 sayılı 

karar
4
 

Veri sorumlusu sigorta şirketi, sağlık sigortası müşterilerinin kimlik ve ilaç kullanım bilgilerinin, 

eczane provizyon uygulamasına girilirken sehven çalışan doküman yönetim sistemine yüklenmesi üzerine 

Kurum’a veri ihlal bildiriminde bulunmuştur.  

Veri sorumlusu yapmış olduğu savunmada, ihlale konu dosyaya erişimin mobil uygulaması 

üzerinden yalnızca bir kişi tarafından erişildiğini, diğer kullanıcıların erişemediğini ve dosyaya erişen 

kullanıcıya gerekli bilgilendirmenin yapıldığını ileri sürmüştür.  

Kurul, veri sorumlusunun Rehber’de belirtilen yükümlülüklere aykırı davrandığını tespit etmiştir. 

Veri sorumlusu; düzenli olarak zafiyet taramalarını yapmayarak çalışanların sistem ağına erişimlerine 

ilişkin yeterli güvenlik tedbirlerini ve dosyaların doküman yönetim sistemine yüklenmesini engelleyecek 

teknik ve idari tedbirleri almamıştır. 

Öte yandan, ihlale konu verilerin içinde özel nitelikli kişisel veri olan sağlık verilerinin de olduğu 

gözetildiğinde, "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken 

Yeterli Önlemler" ile ilgili Kurul’un 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı doğrultusunda özel 

nitelikli kişisel verilerin diğer verilere göre daha sıkı korunması gerektiği, ancak bu yükümlülüğün veri 

sorumlusunca sağlanmadığı anlaşılmıştır. 

Sonuç itibariyle Kurul, i) Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde gerekli teknik ve 

idari tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 

uyarınca 100.000 TL idari para cezası uygulanmasına ve ii) veri ihlalinin 72 saatlik süre içerisinde 

bildirildiği dikkate alındığında Kanun’un 12. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yapılacak bir işlem 

bulunmadığına karar verilmiştir.  

                                                 
4
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5. Bir bankanın veri ihlal bildirimine ilişkin 29/09/2020 tarihli ve 2020/744 sayılı karar
5
 

Veri sorumlusu banka tarafından Kurum’a intikal eden veri ihlal bildiriminde, bir Banka 

çalışanının müşterilere ait bilgileri bir dokümana işleyerek bu bilgileri üçüncü bir kişiye gönderdiği ileri 

sürülmüştür. Veri sorumlusu; bilgileri veri ihlaline konu olan müşterilerin, çalışanın ilişkili olduğu 

şubenin müşterileri olmadığı gerekçesiyle, çalışanın verileri toplamasının ve paylaşmasının bir dayanağı 

olmadığını ifade etmiştir. 

Kurul’a göre, banka nezdinde çalışana kişisel verilerin korunmasına ilişkin eğitim verilmiş olsa 

da verilen eğitimin yeterli ve etkin olmaması nedeniyle söz konusu ihlal gerçekleşmiştir. Veri sorumlusu, 

e-postalara ilişkin Veri Sızıntısı Tespit/Önleme Sisteminin mevcut olduğunu belirtmesine rağmen, söz 

konusu çalışan kişisel veri aktarımını gerçekleştirebilmiştir. Dolayısıyla, Rehber kapsamında yetkisiz 

olarak kişisel veri aktarımı önleme açısından veri sorumlusunun aldığı tedbirler yetersiz kalmıştır.  

Banka personeli, Kurul’un 31/05/2018 tarih ve 2018/63 sayılı ilke kararında da belirtildiği üzere, 

yetkisini aşmak ve/veya kötüye kullanmak suretiyle kişisel verileri işleme amacı dışında üçüncü taraflara 

aktarabilmiştir. Bu doğrultuda, veri sorumlusunun veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari 

tedbirleri yeteri kadar almadığı görülmüştür. 

Sonuç olarak Kurul, i) Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde veri güvenliğini 

sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu Banka hakkında 

Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 225.000 TL ve ii) Kanun’un 12. 

maddesinin beşinci fıkrasında yer verilen “en kısa sürede” (72 saat) bildirimde bulunma 

yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi nedeniyle veri sorumlusu hakkında Kanunun 18. maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 50.000 TL olmak üzere toplam 275.000 TL idari para cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir.  

6. Bir sigorta şirketinin veri ihlal bildirimine ilişkin 25/02/2021 tarihli ve 2021/154 sayılı 

karar
6
 

Veri sorumlusu sigorta şirketinin eski çalışanının, bazı müşterilere ait kişisel verileri kurumsal e-

posta üzerinden şahsi e-posta adresine göndermesi sonucu veri sorumlusu, Kurum’a veri ihlali 

bildiriminde bulunmuştur. Veri sorumlusu savunmasında, çalışanların yoğun bir şekilde şirket dışına e-

posta gönderimi yapmaları sebebiyle gerçekleşen ihlalin hemen fark edilemediğini ifade etmiştir.  

Kurul, veri sorumlusunun Rehber’de belirtilen yükümlülüklere aykırı davrandığını tespit etmiştir. 

Buna göre veri sorumlusu;   

                                                 
5
 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/6997/2020-744  

6
 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/6998/2021-154  
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i. Kişisel verilerin bulunduğu belgelerin kurum dışına gönderilmesini engellemesi mümkün 

olmasına rağmen engelleyememiştir. 

 

ii. Söz konusu çalışanın şahsi e-posta adresine yapmış olduğu son e-posta gönderimi, işten 

ayrılmasından dolayı hesabının kapatılması nedeniyle DLP  (veri sızıntısı önleme) raporuna 

yansıtılmamıştır.  

 

iii. İhlal, belli bir süre tespit edilememiştir ve bu bağlamda gerekli kontroller sağlanamamıştır.  

 

iv. Çalışana yapılan kişisel verilerin korunması eğitimi, temel konuları içermeden genel 

hükümlerden ibaret olarak ve yeterli önem verilmeyerek yapılmıştır. 

Yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda, i) Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrası 

çerçevesinde veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri 

sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 150.000 TL idari 

para cezası uygulanmasına, ii) veri ihlalinin öğrenilmesinden itibaren başlayan 72 saatlik süre içerisinde 

bildirim koşulunun sağlandığı dolayısıyla Kanun kapsamında yapılacak bir işlem olmadığına, iii) ilgili 

kişilere bundan sonra yapılacak bildirimlerin Kurul’un “Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye yapılan 

veri ihlali bildiriminde yer alması gereken asgari unsurlar”a ilişkin 18.09.2019 tarih ve 2019/271 

sayılı kararına uygun olarak yapılmasına dikkat edilmesi hususunun veri sorumlusuna hatırlatılmasına 

karar verilmiştir.  

 

7. Bir sigorta şirketinin veri ihlal bildirimine ilişkin 04/03/2021 tarihli ve 2021/187 sayılı 

karar
7
 

Veri sorumlusu sigorta şirketinin müşterisi olan bazı firmalara, diğer müşteri firmaların 

çalışanlarına dair “Rapor”un sistemsel bir hata nedeniyle gönderilmesi üzerine, veri sorumlusu tarafından 

Kurum’a veri ihlal bildiriminde bulunulmuştur.  

Veri sorumlusu savunmasında, ihlalden etkilenen tüm firmalara konuya ilişkin bilgilendirme 

yaptığını ve bilgilerin silinmesi gerektiğini hatırlattığını, aynı zamanda ihlale konu olan yazılımın 

önceden test edildiğini belirtmiştir.  

Kurul, yapılan inceleme neticesinde veri sorumlusunun, uygulama sistemlerindeki işlemler 

yayına alınmadan önce hatanın tespit edilmemesi, ihlalin gerçekleştikten 2 yıl sonra müşteri firma 

aracılığıyla tespit edilmesi, veri güvenliğine ilişkin gerekli sistemsel kontrol ve denetimleri zamanında 

yapmaması sebepleriyle Kurum tarafından yayınlanmış olan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi’nde Bilgi 

Teknolojileri Sistemleri Tedariği, Geliştirme ve Bakımı ve Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi  başlıkları 

altında belirtilen yükümlülüklere aykırı davrandığını tespit etmiştir.  

Yukarıda bahsedilen aykırılıklar sebebiyle Kurul; i) Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrası 

                                                 
7
 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/6999/2021-187  
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çerçevesinde veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri 

sorumlusu hakkında Kanunun 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 125.000 TL idari 

para cezası uygulanmasına, ii) bundan sonra ilgili kişilere yapılacak veri ihlal bildirimlerinde Kurul’un 

Kurul’un “Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye yapılan veri ihlali bildiriminde yer alması gereken 

asgari unsurlar”a ilişkin 18.09.2019 tarih ve 2019/271 sayılı Kararı’na uygun olarak bildirimde 

bulunulması hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar vermiştir.  

 

8. Bankacılık sektöründeki veri sorumlusunun veri ihlal bildirimine ilişkin 04.03.2021 tarih ve 

2021/190 sayılı karar
8
  

 

Veri sorumlusu banka, bir şube çalışanının kendisine tanımlanan müşteri bilgi ve belgeleri 

gözlem yetkisini banka politikalarına ve amacına aykırı şekilde kullanması neticesinde Kurum’a veri ihlal 

bildiriminde bulunmuştur.  

İhlal bildiriminde veri sorumlusu, yaptıkları inceleme neticesinde ihlale konu olayda banka 

sistemleriyle ilgili herhangi bir güvenlik açığının bulunmadığını, ihlalin çalışanın münferit 

davranışlarından kaynaklı olduğunu aktarmıştır. 

Veri ihlal bildiriminin incelenmesi neticesinde Kurul; 

i. Söz konusu veri ihlaline sebep olan, takım lideri pozisyonundaki banka çalışanının yetkisini 

kötüye kullanabildiğini, bu durumun veri sorumlusu tarafından verilen veri güvenliği 

eğitimlerine rağmen söz konusu çalışanın rol ve sorumlulukları hakkındaki farkındalığının 

sağlanamadığı hususunu gösterdiğini, 

ii. Bankada takım lideri olarak çalışan personelin veri ihlali öncesinde müşteri bilgilerini 

istenilen sıklıkta ve sayıda sorgulama yaparak görüntüleyebildikleri ve bu durumun çalışan 

personel tarafından müşterilerin kişisel verilerinin ihlaline sebebiyet verebilecek bir durum 

olduğunu,  

iii.  Veri ihlali sonrasında, başka şube müşterisinin bilgilerini sorgulamak isteyen çalışanlara 

erişecekleri verileri iş ihtiyacı kapsamında ve görev tanımıyla uyumlu bir şekilde 

kullanabileceklerine dair uyarı sisteminin geliştirildiği, veri ihlali öncesinde ise herhangi bir 

uyarı sistemi kullanılmadığı hususlarını değerlendirmiştir. 

Sayılan hususlar dikkate alındığında, Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde veri 

güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu Banka 

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

uygulanmasına karar verilmiştir. 

 

9. Bir kozmetik şirketinin veri ihlal bildirimine ilişkin 25.03.2021 tarih ve 2021/311 sayılı 

karar
9
 

                                                 
8
 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7000/2021-190 

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7000/2021-190


KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 
 

7 
 

 

Veri sorumlusu kozmetik şirketinin Kurum’a intikal eden veri ihlal bildiriminde; 18.05.2020 

tarihinde veri sorumlusunun internet sitesinde yer alan yeni bir kampanya sebebiyle siteye yüksek erişim 

sağlandığı ve uygulama sunucularının yetersiz kaldığı, veri işleyen tarafından yeni uygulama sunucuları 

eklenirken, sitenin çalışmaması ihtimali gözetilerek sitenin mevcut halinin kopyalarının çıkarıldığı, bu 

işlem gerçekleştirilirken sehven kullanıcı profillerinin de bir kopyasının oluştuğu ve üye olarak giriş 

yapan kullanıcılara rastgele kopyası alınan kullanıcı profillerinin görünür olduğu belirtilmiştir.  

İhlal bildirimi kapsamında yapılan inceleme neticesinde Kurul, veri sorumlusunun kampanya 

sebebiyle yoğunluğun yüksek olacağını öngörerek, bu yoğunluğa uygun bir şekilde yazılımın 

kontrollerinin gerçekleştirilmesi ardından uygulamaya koymaması, sitede yapılacak değişiklik ve 

güncellemelerin, siteye girişin en düşük olduğu saatlerde ve bu tarz ihlallerin yaşanmaması adına siteyi 

kapatarak yapmak yerine sitenin yoğun çalıştığı zaman diliminde yapması, kullanıcıların kişisel verilerini 

saklarken “şifreleme ve veri maskeleme” önlemlerini almaması ve risk odaklı bir yaklaşımla hareket 

etmemesi sebepleriyle Kurum tarafından yayınlanmış olan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi’nde Bilgi 

Teknolojileri Sistemleri Tedariği, Geliştirme ve Bakımı, Teknik Tedbirler Özet Tablosu ve Mevcut Risk 

ve Tehditlerin belirlenmesi  başlıkları altında belirtilen yükümlülüklere aykırı davrandığını tespit etmiştir.  

Bu doğrultuda Kurul, Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri güvenliğini 

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

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi doğrultusunda 200.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar 

vermiştir. 

 

10. Bir hastanenin veri ihlal bildirimine ilişkin 20/04/2021 tarih ve 2021/407 sayılı karar
10

 

Veri sorumlusu bir hastane tarafından Kurum’a intikal ettirilen veri ihlal bildiriminde; hastanede 

çalışan hekimin hastalarına ait dosyaların bazı hastane çalışanları aracılığıyla hastane dışına 

çıkarılmasıyla veri ihlalinin gerçekleştiği ve ihlalden 789 hastanın kimlik, iletişim, sağlık bilgileri ve 

genetik verilerin etkilendiği belirtilmiştir. 

Söz konusu bildirimin incelenmesi neticesinde Kurul; 

i. İzinsiz olarak hastaneden çıkarılan dosyaların çoğunluğunun akıbetinin halen bilinmediği 

dikkate alındığında, hasta dosyalarının kaybolmasının önlenemediği ve bu durumun söz hasta 

dosyalarının kaybolmasına yönelik risklerin azaltılmasına dair yeterli tedbirlerin alınmadığını 

gösterdiği, 

ii. Veri sorumlusu tarafından çalışanlara kişisel verilerin korunmasına yönelik yeterli eğitimin 

verilmediği, 

iii.  Başhekimliğin izni ve onayı bulunmaksızın, eski bir çalışan ile başka bir hastane çalışanının 

                                                                                                                                                             
9
 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7001/2021-311 

10
 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/6993/2021-407 

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7001/2021-311
https://kvkk.gov.tr/Icerik/6993/2021-407
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arşiv odasına girebildiği ve hasta dosyalarını dışarı çıkarabildiği,  

iv.  Söz konusu durumun kamera kayıtlarında görülmesine rağmen 1 ayı aşkın süre boyunca 

ihlalin devam ettiği ve kamera kayıtlarının ancak ihlal anlaşıldıktan sonra kontrol edildiği, bu 

hususun kamera kayıtlarının kontrolünün ve hastalara ait kayıtların tutulduğu arşiv odasına 

yetkili olmayan kişilerin girmemesini sağlayacak yeterli idari tedbirlerin alınmadığını 

gösterdiği değerlendirmelerinde bulunmuştur. 

Bu sayılanlar ve veri sorumlusunun kusuru ve ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak 

i) Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli 

tedbirleri almayan veri sorumlusu Hastane hakkında Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendi uyarınca 450.000 TL., ii) ihlalin tespit edilmesinden 25 gün sonra Kurum’a bildirildiği ve ilgili 

kişilerden hastaneye gelen bir kişi dışında, hiç birine ihlalin bildirilmemiş olduğu  dikkate alındığında, 

veri ihlal bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 150.000 TL. olmak üzere toplam 600.000 TL idari 

para cezası uygulanmasına ve iii) ilgili kişilere Kurul’un Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul ve 

Esaslarına İlişkin 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kararında yer alan hususları içeren bir bildirim 

yapılarak sonucundan Kurul’a bilgi verilmesi hususunda veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar 

verilmiştir. 

 

Saygılarımızla, 
 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 
 

*Çalışmamızda 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. 

 


