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2 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE YAYINLANAN KARARLARI HAKKINDA  

ÖZET BİLGİLENDİRME 

 

 

1. Bir perakende giyim firmasının veri ihlal bildirimine ilişkin 18/06/2019 tarih ve 2019/170 

sayılı Karar Özeti1 

 

Veri sorumlusu perakende giyim firması tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) 

iletilen veri ihlal bildiriminde; veri sorumlusunun olağan denetimi esnasında bazı müşterilerin yeni hesap 

oluştururken sisteme girdiği kişisel verilerin yanlışlıkla bir URL üzerinden veri sorumlusunun iç 

sistemlerine ve çalıştığı bazı üçüncü taraf satıcı/sağlayıcılara aktarıldığı belirtilmiştir. Konunun detaylıca 

araştırılması amacıyla veri sorumlusu tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, yedi adet farklı URL 

tarafından da sehven veri toplandığı ve bunların veri sorumlusunun Etiket Yönetim Sistemine 

yönlendirildiği, Türkiye’deki abone, üye, müşteri ve potansiyel müşteriden oluşan 44 kişinin yedi adet 

URL’den ikisinde gerçekleşen hatadan etkilendiği, ihlalden etkilenen kişisel verilerin; e-posta adresi, 

doğum tarihi, açık metin şeklinde şifre verilerinin olduğu, bununla beraber ad, soyad verilerinin de 

etkilenmiş olabileceği ifade edilmiştir. 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), 01.08.2018 ve 21.10.2018 tarihlerinde gerçekleşen veri 

ihlallerinin veri sorumlusu tarafından yaklaşık bir yıl sonra 02.07.2019 tarihinde tespit edildiğinden 

hareketle, veri sorumlusunun log kaydı ve takip alarm sistemlerinin bulunmadığı ya da etkin bir şekilde 

kullanılmadığı ve veri sorumlusu tarafından gerekli kontrollerin yapılmadığı sonucuna varmıştır. Kurul’a 

göre, kişisel verilerin URL üzerinden veri sorumlusunun üçüncü taraf satıcı/sağlayıcıları tarafından 

görülmesi ise, internet sitesi tasarım aşamasında iken yapılan testlerin yetersiz olduğu veya gerekli testlerin 

yapılmadığı anlamına gelmektedir.  

 

Bu sebeple Kurul, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 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 50.000 Türk Lirası 

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.  

 

Öte yandan, veri sorumlusunun veri ihlal tarihini tespit ettikten (29.05.2019) 8 gün sonra Kurul’a 

bildirim yaptığı (06.06.2019) anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere, Kurul’un 20019/10 sayılı kararında, Kurul’a 

en kısa sürede bildirim yükümlülüğünün 72 saat olarak yorumlanması gerektiği belirtilmiştir. Kurul, somut 

olayda, yurtdışında mukim veri sorumlusunun, veri ihlalini tespit ettikten sonra söz konusu ihlalden 

Türkiye’deki ilgili kişilerin de etkilenip etkilenmediğine yönelik araştırma gerçekleştirdiğini dikkate alarak 

8 günlük sürenin makul olduğuna karar vermiştir.  

 

 
1 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7011/2019-170  

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7011/2019-170
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2. Elektronik satış hizmeti sağlayan şirketin veri ihlal bildirimine ilişkin 11/02/2020 tarih ve 

2020/113 sayılı Karar Özeti2 

 

Bir hizmet sağlayıcısı olarak, kendisine ait internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden, ticari 

faaliyet amacı olmayan satıcılara ikinci el ürünler satmaları için teknik alt yapı sunan ve bu kapsamda 

elektronik ticaret sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu şirket tarafından Kurum’a iletilen veri ihlal 

bildiriminde; şirkete ait internet sitesinin hacklendiği, veri sorumlusu çalışanlarının zaman zaman halka açık 

bağlantıların paylaşıldığı kafe ortamlarında çalışabildiği ve ağ dinlenmesinin bu esnada gerçekleşmiş 

olabileceğinden şüphe edildiği belirtilmiştir.  

 

Veri sorumlusu söz konusu veri ihlalinden kendi tespitine göre yalnızca 25 kullanıcı kişinin ad, 

soyad, e-posta adresi, kriptolanmış kullanıcı hesabı şifrelerinin etkilendiğini ifade etmiş, ilaveten, sisteme 

Facebook profili üzerinden kayıt olan 172.490 kullanıcının e-posta adreslerinin sistemde bulunmadığını, 

ancak veri ihlalinin gerçekleştirildiği e-posta adresi ile Şirket arasında yapılan konuşmalarda; tüm veri 

tabanları, kaynak kodlar, dosya ve müşteri verilerinin ele geçirildiğinin iddia edildiğini belirtmiştir.  

 

Kurul, veri sorumlusuna ait internet ağı dışında halka açık bağlantıların paylaşıldığı kafe 

ortamlarından sisteme herhangi bir kısıt bulunmaksızın erişildiğini, sızma testlerinin ihlalden sonra 

yapıldığını, ihlal öncesi sistemlerinde kritik bilgilere erişime neden olabilecek SQL Injection, Cross Site 

Scripting gibi zafiyetlerin bulunduğunu, mobil uygulama içerisine tanımlanmış SSL Sertifikası 

olmamasından dolayı uygulama trafiğinin rahatlıkla dinlenebildiğini, politikaların ve müdahale planlarının 

ihlal gerçekleştikten sonra oluşturulduğunu, veri ihlali gerçekleşmeden önce kurumsal eğitim ve farkındalık 

faaliyetlerinin düzenlenmediğini ve veri ihlalinin ancak veri ihlalini gerçekleştiren kişinin veri sorumlusu 

ile iletişime geçmesi neticesinde tespit edilebildiğini saptamıştır.  

 

Sonuç olarak Kurul, 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 200.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiştir. 

 

 

3. Bir bankanın veri ihlal bildirimine ilişkin 03/03/2020 tarih ve 2020/201 sayılı Karar Özeti3 

 

Veri sorumlusu banka tarafından Kurum’a iletilen veri ihlal bildiriminde; ihlalin, şirket 

müşterilerinin finansman taksit ödemesi tahsilatlarının gerçekleştiğine ilişkin ilgili müşterilere gönderilmesi 

gereken bildirimin (e-posta ve kısa mesaj) işlem dışı ve banka sisteminde kayıtlı diğer müşterilere 

gönderilmesi şeklinde gerçekleştiği, ihlalden etkilenen kişisel verilerin; kimlik, müşteri işlem ve finans 

bilgileri olduğu belirtilmiştir.  

 

 

 
2 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7012/2020-113  
3 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7013/2020-201  

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7012/2020-113
https://kvkk.gov.tr/Icerik/7013/2020-201
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İhlale konu olayda teknik anlamda, kullanılması gereken fonksiyon ve metod doğru kullanılmasına 

rağmen parametrelerde yeterli kontrol konulmadığının anlaşıldığı, ilgili geliştirmeyle faydası amaçlanan 

işlemin gerçekleştiği fakat tüm senaryoların öngörülememesi sebebiyle amaçlanandan daha fazla müşteriye 

bildirim yapıldığı, bu teknik tedbir eksikliğinin de ihlale yol açtığı, bahsi geçen “bildirim” uygulama 

sisteminin hata sonucu veya kasıtlı olarak bozulup bozulmadığını kontrol etmek için yerleştirilen kontrol 

mekanizmasının yeterli düzeyde olmadığı, bu tip hataların test aşamasında tespit edilerek değişikliklerin 

yayına alınmadan önce düzeltilmesi gerektiği belirtilmiştir.  

 

Sonuç olarak Kurul, (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 75.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına ve 

(ii) 08.07.2019 tarihinde tespit edilen ihlalin Kurum’a 72 saatlik süre içinde 11.07.2019 bildirildiği dikkate 

alındığında Kanun’un 12. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar 

verilmiştir.  

 

 

4. Bir sigorta şirketinin veri ihlal bildirimine ilişkin 07/05/2020 tarihli ve 2020/357 sayılı Karar 

özeti4 

 

Veri sorumlusu sigorta şirketi tarafından Kurum’a iletilen veri ihlal bildiriminde; müşterilere ait 

kimlik, iletişim ve risk yönetimi bilgilerinin veri ihlalinin şirket nezdinde Çağrı Merkezi Satış Temsilcisi 

olarak dış kaynak sözleşmesi çerçevesinde çalışmakta olan bir çalışan tarafından kurumsal e-posta 

adresinden şahsi e-posta adresine gönderilmesi neticesinde gerçekleştiği ifade edilmiştir.  

 

Kurul, ihlale konu kişisel verilerin, veri sorumlusunun kullandığı veri sızıntısı önleme 

uygulamasında yakalanmak üzere kurgulanmadığını ve ihlale konu e-posta gönderiminin anahtar kelimeleri 

içermemesi sebebiyle herhangi bir uyarının oluşmadığını ifade etmiştir. Bu durum, kişisel veri güvenliğine 

ilişkin doğru ve tutarlı bir prosedürün bulunmadığı yönünde değerlendirilmiştir. Ayrıca, veri sorumlusu 

tarafından veri ihlalinin geç tespit edildiği, tedbirlerin önceden belirlendiği iyi bir olay yönetiminin 

kurgulanmadığı ve çalışanların tamamına kişisel veri koruma eğitimi verilmediği tespit edilmiştir.  

 

Tüm bu sebeplerle Kurul, (i) 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 90.000 TL idari para cezası uygulanmasına, (ii) veri 

sorumlusu bankanın 72 saatlik süre içerisinde Kurum’a veri ihlal bildiriminde bulunduğu ve ilgili kişilere 

gerekli bildirimleri yaptığı dikkate alındığında, Kanun’un 12. Maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tesis 

edilecek bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.  

 

 

 

 

 
4 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7014/2020-357  

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7014/2020-357
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5. Avukatların icra takip dosyalarındaki kişisel verilere vekaletname olmaksızın hukuka aykırı 

olarak erişim sağladığına ve Adalet Bakanlığı tarafından icra tevzi bürolarında görevli 

personel eliyle alacaklı vekili avukatlara borçluların alacaklı olduğu icra takip dosyalarında 

bulunan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak aktarılmasına ilişkin ihbarlar hakkında 

20/05/2021 tarihli ve 2021/511-512-513 sayılı Karar Özeti5 

 

Adalet Bakanlığı ve bir avukat hakkında Kurum’a yapılan ihbarda; i) avukatların ve 

görevlendirdikleri kişilerin icra tevzi bürolarına başvuruda bulunup borçluların alacaklı olduğu icra takip 

dosyalarının bilgilerini hukuka aykırı şekilde elde ettiği, ii) avukatların icra dairelerinde diledikleri dosyayı 

vekaletname olmaksızın incelemelerinin Kanun’a aykırılık teşkil ettiği ifade edilmiştir. 

 

Kurul, Avukatlık Kanunu’nun 46. maddesi uyarınca, avukatların, müvekkillerinin alacağını tahsil 

etmek amacıyla dava ve icra takibi dosyalarını vekaletname sunmaksızın inceleme yetkisinin bulunduğu ve 

bu kapsamda Kanun’un 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuka uygunluk şartına 

dayanılarak yürütülen veri işleme faaliyetinin hukuka aykırı olmadığı kanaatine varmıştır. 

 

Diğer taraftan, Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca, ilgili makamlar, avukatların görevlerini 

yapmak üzere ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri avukatların incelemesine sunmakla yükümlüdür. Kanun’un 

8. maddesinde ise kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümlerin saklı tutulduğu 

düzenlenmiştir. Dolayısıyla, Kurul, Adalet Bakanlığı tarafından icra tevzi bürosunda görevli personel eliyle 

borçlunun alacaklı olduğu icra dosyaları hakkında bilgi ve belge sağlama amacıyla avukatlara kişisel veri 

aktarımı yapabileceğini, söz konusu aktarımın hukuka aykırılık teşkil etmediğini belirtmiştir. 

 

 

6. Bir bankanın veri ihlal bildirimine ilişkin 09/07/2020 tarihli ve 2020/530 sayılı Karar özeti6 

 

Veri sorumlusu banka tarafından Kurum’a iletilen veri ihlal bildiriminde; banka personeli tarafından 

müşterilere ait Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi (KKB) skorlarının veya kimlik bilgilerinin üçüncü 

bir kişiyle paylaşıldığı ve ihlalden toplamda 23 kişinin etkilendiği açıklanmıştır. 

 

Kurul tarafından yapılan incelemede, ihlalden etkilenen kişi sayısının veri sorumlusu tarafından 

belirtilen kişi sayısından çok daha fazla olduğu görülmüştür. Diğer yandan, çalışanlarına Kanun’a ilişkin 

yeterli düzeyde farkındalık eğitimi gerçekleştirmediği anlaşılan veri sorumlusunun, ihlale sebebiyet veren 

kişinin aynı bölgede yer alan diğer banka çalışanlarının ortalamasından daha yüksek miktarda sorgulama 

yapması hususunu incelemediği ve ihlali 1 yıl sonra öğrendiği dikkate alındığında yeterli denetim ve 

gözetim yapmadığı tespit edilmiştir.  

 

Tüm bu hususlar doğrultusunda Kurul, Kanun’un 12. Maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde veri 

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

 

 
5 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7022/2021-511-512-513  
6 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7015/2020-530  

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7022/2021-511-512-513
https://kvkk.gov.tr/Icerik/7015/2020-530
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Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 200.000 TL idari para cezasının 

uygulanmasına karar vermiştir. 

 

 

7. Bir oyuncak perakendecisi veri sorumlusunun veri ihlal bildirimine ilişkin 22/07/2020 tarih 

ve 2020/567 sayılı Karar Özeti7 

 

Veri sorumlusu oyuncak perakendecisi tarafından Kurum’a iletilen veri ihlal bildiriminde; başka 

internet sitelerinden elde edilen kullanıcı adı ve şifrelerin, veri sorumlusunun internet sitesinin “üye girişi” 

bölümünde denenerek 29 müşterinin hesabına yetkisiz erişim gerçekleştirilerek müşterilere ait ad, soyad, e-

posta adresi, telefon numarası, kayıtlı adres ve daha önce satın alınan ürün bilgilerinin ihlalden etkilendiği 

belirtilmiştir. Ek olarak, veri sorumlusu bünyesinde yer alan bilgi işlem departmanının, herhangi bir sitede 

markanın kullanılması halinde bildirim aldığı ve farklı bir internet sitesinde veri sorumlusunun markasına 

ait 29 adet hesaba ilişkin içerikle karşılaşıldığı, bahsi geçen internet sitesi yöneticilerine ihtar gönderilerek 

ihlale konu içeriğin kaldırılması sağlandığı ifade edilmiştir.  

 

Kurul, veri sorumlusunun, kişisel hesaplara erişim hususunda veri güvenliğini sağlamaya yönelik 

gerekli teknik tedbirleri almadığını, kullanıcı hesabı oluşturulurken müşterilerin güçlü şifre oluşturmaya 

zorlanmadığını ve veri sorumlusunun uygulama güvenliğini sağlayamadığını tespit etmiştir.  

 

Bu sebeple Kurul, (i) 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 75.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına, (ii)  Kurul’un 

2019/10 sayılı kararı ile veri ihlal bildirimi için belirlemiş olduğu 72 saatlik sürenin bir gün aşılmasının 

içinde bulunulan pandemi süreci nedeniyle makul olduğuna, bu çerçevede Kanun’un 12. Maddesinin beşinci 

fıkrası uyarınca tesis edilecek bir işlem bulunmadığına (iii) veri sorumlusunun, 2019/271 sayılı karar ile 

uyumlu olacak şekilde ilgili kişilere bildirim yapması hususunda talimatlandırılmasına karar verilmiştir. 

 

 

8. Bir e-ticaret şirketinin veri ihlal bildirimine ilişkin 2020/715 sayılı Karar Özeti8 

 

Veri sorumlusu tarafından Kurum’a iletilen veri ihlal bildiriminde; 832 kişinin etkilendiği veri 

ihlalinin, internet üzerinde ifşa olmuş kullanıcı e-posta adres ve şifrelerinin, robot bir uygulama vasıtası ile 

veri sorumlusunun internet sitesinin giriş ekranında denenmesi suretiyle gerçekleştiği ve ihlalin kaynağı ile 

zamanının tahmin edilemediği belirtilmiştir. 

 

Kurul, veri sorumlusunun aynı IP adresinden başarısız oturum açma girişim sayısının veri ihlalinden 

sonra sınırlandırıldığını, kullanıcıların belirli zaman aralıklarında şifrelerini değiştirmelerinin 

sağlanamadığını, Web Uygulaması Güvenlik Duvarı (“Web Application Firewall” ya da “WAF”) üzerinde 

aynı IP ile başarılı oturum açma işleminin engellenmesi kural tanımının veri ihlalinden sonra alındığını  

 
7 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7016/-2020-567  
8 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7017/2020-715  

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7016/-2020-567
https://kvkk.gov.tr/Icerik/7017/2020-715
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tespit etmiş, ayrıca, ilgili kişiler önemli bir zarara uğramasalar da, veri sorumlusuna ait internet sitesinin 

kullanım düzeyi ve içerisinde yer alan kişisel veriler dikkate alındığında, veri sorumlusunun ilgili tedbirleri 

almamasının ihlal sonucunda potansiyel tehdit açısından ciddi bir risk taşıdığını değerlendirmiştir. 

 

Tüm bu gerekçelerle, (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 165.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına, 

(ii) veri ihlalinin öğrenilmesinden itibaren 72 saat içerisinde Kurum’a bildirim yapan ve ilgili kişileri 

bilgilendiren veri sorumlusu hakkında Kanun’un 12. Maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tesis edilecek bir 

işlem bulunmadığına karar verilmiştir. 

 

 

9. Bir teknoloji şirketinin veri ihlal bildirimine ilişkin 22/10/2020 tarih ve 2020/816 sayılı Karar 

özeti9 

 

Veri sorumlusu teknoloji şirketi tarafından Kurum’a iletilen veri ihlal bildiriminde; mağazada 

alışverişini tamamlamış bir müşteriye ait e-faturanın aynı ad ve soyada sahip farklı bir müşteriye 

gönderildiği, söz konusu ihlalin hemen ardından müşteri kayıtlarının sistemde düzeltilerek hatalı faturanın 

diğer müşteriden geri alındığı, ilgili kişiye gerekli bildirimlerin yapılarak sehven gönderilen e-postanın 

silinmesi gibi gerekli işlemlerin yerine getirildiği bildirilmiştir. 

 

Kurul, gerekli müdahalelerin kısa zamanda sağlandığı ve ihlale konu kişisel verilerin ilgili kişi 

üzerinde olumsuz etki doğurma ihtimalinin düşük olduğu gerekçesiyle Kanun’un 12. maddesi kapsamında 

yapılacak bir işlem olmadığına karar vermiştir.  

 

 

10. Bir sigorta şirketinin veri ihlal bildirimine ilişkin 08/12/2020 tarihli ve 2020/935 sayılı Karar 

özeti10 

 

Veri sorumlusu sigorta şirketi tarafından Kurum’a iletilen veri ihlal bildiriminde; Müşteri İletişim 

Merkezi tarafından, veri sorumlusu müşterilerinden birine ait sağlık verilerinin de yer aldığı poliçe muafiyet 

bildiriminin, sağlık yenileme talebinde bulunan başka bir müşteriye sehven bildirildiği ifade edilmiştir.  

 

Kurul, bir kişinin etkilendiği veri ihlaline ilişkin değerlendirmesinde, veri sorumlusu şirketin 

Kurul’un 2019/10 sayılı kararında 72 saat olarak belirlenen en kısa sürede bildirim yükümlülüğüne uygun 

hareket ettiğini ve ilgili kişilere bildirimi yapacağı tarihin de belirli olduğunu dikkate alarak Kanun’un 12. 

maddesi kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına karar vermiştir. Bununla beraber, veri sorumlusu 

tarafından ilgili kişiye bildirim yapılması ve yapılacak bu bildirim ile bahse konu verilerin sehven 

gönderilen müşteri nezdinde silindiğine dair tevsik edici belgelerin Kurum’a iletilmesi hususunda veri 

sorumlusunun talimatlandırılmasına karar verilmiştir. 

 
9 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7018/2020-816  
10 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7019/2020-935  

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7018/2020-816
https://kvkk.gov.tr/Icerik/7019/2020-935


 

KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 

 
 

11. Bir ilaç şirketinin veri ihlal bildirimine ilişkin 15/12/2020 tarihli ve 2020/957 sayılı Karar 

özeti11 

 

Veri sorumlusu ilaç şirketi tarafından Kurum’a iletilen veri ihlal bildiriminde; güvenlik seviyesini 

arttırmak amacıyla yeni bir sunucuya geçiş sürecinde çalışanların aylık maaş bordrosu bildirimlerinin e-

posta yoluyla bildirilmesinde sistemsel bir hata meydana geldiği, 337 çalışanın bordrosunun yanlış 

çalışanlara gönderildiği ve çalışanın aylık bordrosuna başka bir çalışan tarafından erişilebilmesinin mümkün 

hale geldiği belirtilmiştir. 

 

Kurul, ihlalin 13 dakika sonra tespit edildiğini ve gerçekleştikten 2 saat sonra ise sonlandırıldığını, 

ihlalin, güvenlik seviyesini arttırmak amacıyla yeni bir sunucuya geçiş sürecinde oluştuğunu, söz konusu 

veri ihlali neticesinde olumsuz etkinin doğma ihtimalinin düşük olduğunu, e-postaların silinerek bunların 

gönderildiği kişilere gerekli uyarının yapıldığını dikkate alarak veri sorumlusu nezdinde yapılacak bir işlem 

olmadığına karar vermiştir. 

 

Öte yandan Kurul, ihlalin öğrenildikten 72 saat içerisinde Kurul’a bildirilmemiş olması nedeniyle, 

Kanun’un 12. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca işlenen verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları 

tarafından elde edilmesi halinde en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirimde bulunması hususunda daha 

dikkatli olunması ve ilgili kişilere bildirim yapıldığına ve e-postanın gönderildiği kişilere e-postanın 

silinmesi yönünde uyarının yapıldığına ilişkin tevsik edici belgelerin Kurum’a gönderilmesi hususlarında 

veri sorumlusunun talimatlandırılmasına karar vermiştir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

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. 

 

 
11 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7020/2020-957  

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7020/2020-957

