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1. Bir perakende giyim firmasının veri ihlal bildirimine ilişkin 20/01/2020 tarihli ve 2020/50 

sayılı Karar Özeti
1
 

 

Veri sorumlusu perakende giyim firması tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na 

(“Kurum”) iletilen veri ihlal bildirimine göre; veri sorumlusu tarafından gerçekleştirilen olağan denetim 

esnasında, bazı müşterilere ait kişisel verilerin yeni hesap oluşturulması esnasında sehven bir URL 

üzerinden veri sorumlusunun iç sistemlerine ve çalıştığı bazı üçüncü taraf satıcı/sağlayıcılara aktarıldığı 

tespit edilmiştir. Daha sonra Kurum tarafından gerçekleştirilen kapsamlı soruşturma neticesinde farklı 

yedi URL tarafından da sehven veri toplandığı ve bu verilerin veri sorumlusunun etiket yönetim sistemine 

yönlendirildiği anlaşılmıştır. 

 

Veri ihlalinden abone, üye, müşteri ve potansiyel müşteri kategorisinde yer alan 44 ilgili kişiye ait 

e-posta adresi, doğum tarihi, açık metin şeklinde şifre verilerinin etkilendiği ve ad soyad verilerinin de 

etkilenmiş olabileceği belirtilmiştir. 

 

Log kaydı ve takip alarm sistemlerinin bulunmaması sebebiyle veri ihlalinin veri sorumlusu 

tarafından yaklaşık bir yıl sonra tespit edilmesi ve  internet sayfası tasarım aşamasındayken yapılan 

testlerin yetersiz olması sebebiyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“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 vermiştir. 

 

Diğer taraftan, 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/7026/2020-50  
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2. Bilgisayar oyunları alanında faaliyet gösteren veri sorumlusunun veri ihlali bildirimine 

ilişkin 05/05/2020 tarihli ve 2020/345 sayılı Karar özeti
2
 

 

Bilgisayar oyunları alanında faaliyet gösteren veri sorumlusu tarafından Kurum’a iletilen veri ihlal 

bildirimine göre; önceden veri sorumlusu nezdinde çalışan web geliştiricisi tarafından, kaynak kod ile veri 

dosyaları içeren bir klasörün yetkisiz olarak GitHub’a yüklendiği veri sorumlusunun rutin güvenlik 

denetimi esnasında tespit edilmiştir. Klasörde yer alan dosyaların birçoğunda kullanıcılar, müşteriler, 

potansiyel müşteriler ve çocukların doğum tarihi, e-posta adresi, internet hizmet sağlayıcı ve kullanıcı 

kayıt tarihi ve saati gibi kişisel verilerin bulunabileceği tespit edilmiş, bununla beraber verilerin büyük bir 

kısmının veri sorumlusu hizmetlerinden men edilmiş sahte hesaplara ait olduğu belirtilmiştir. 

 

Kurul, eski çalışanın kaynak kodları GitHub’a yüklemiş olmasının bir güvenlik açığı teşkil ettiğini 

ve bu kaynak kodların yetkisiz üçüncü kişiler tarafından analiz edilerek başka güvenlik açıklarına 

sebebiyet verebileceği dikkate alındığında veri sorumlusu tarafından veri güvenliğine ilişkin gerekli teknik 

ve idari tedbirlerin yeterince alınmamış olduğunu ve Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari 

Tedbirler)’ne uygun davranılmadığını ifade etmiştir. 

 

Ayrıca Kurul’a göre, kendisine çok sayıda politika imzalatılan personelin kişisel verileri içeren 

dosyaları kendi taşınabilir depolama aygıtına kopyalaması, politikaların etkin şekilde uygulanmadığını 

göstermektedir. 

 

Son olarak, 19.04.2017 tarihinde gerçekleşen veri ihlali 09.01.2019 tarihinde tespit edilmiş ve 

28.02.2019 tarihinde Kurum’a bilgi verilmiştir. Bu durum, güvenlik kontrollerinin düzenli olarak 

yapılmadığının ve veri sorumlusu tarafından alınan teknik ve idari tedbirlerin yetersiz olduğunun 

göstergesi olarak kabul edilmiştir.  

 

Tüm bu sebeplerle 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 100.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiştir. Öte yandan Kanun’un 12. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan en kısa sürede 

bildirim yükümlülüğüne aykırı davranan veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi uyarınca 30.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

 

 

3. Bir bankanın veri ihlali bildirimine ilişkin 07/05/2020 tarihli ve 2020/359 sayılı Karar özeti
3
 

 

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

banka nezdinde çalışan kişi tarafından Kredi Kayıt Bürosu (“KKB”) ekranında gereğinden fazla adette 

sorgulama yapılması ile veri ihlalinin gerçekleştiği belirtilmiştir. Ek olarak, bahsi geçen çalışanın 

beyanına göre, üçüncü bir kişi tarafından iletilen T.C. kimlik numaralarının sorgulatılması ile ilgili 

kişilerin kredi skorlarının öğrenilmesi amaçlanmıştır. Veri ihlalinden, veri sorumlusunun müşterisi olan ve 

                                                           
2
 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7027/2020-345  

3
 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7028/2020-359  
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olmayan 5695 kişiye ait adres, telefon, bankalardan kullanılan tüm kredili ürünlere ilişkin geçmiş bilgisi, 

ödeme performansları ve borç rakamları gibi veriler etkilenmiştir. 

 

Kurul tarafından yapılan inceleme sonucunda, 7305 adet KKB sorgulamasının yapıldığı, 

sorgularda 5889 adet T.C. kimlik numarasının sorgulandığı ve bu T.C. kimlik numaralarının 3038’inin 

banka müşterilerine ait, 2851’inin ise banka müşterisi olmadığı tespit edilmiştir.  

 

Öte yandan, i) veri ihlalinin gereğinden geç tespit edildiği, ii) ihlalden önce yapılması gereken 

kullanıcı bazında log kayıtlarında yetki sınırlaması, ekranların gereksiz rollere kapatılması, kişisel 

verilerin korunması ile ilgili uyarı metnine yer verilmesi gibi kullanıcı yetki ve rollerine yönelik 

kontrollerin ve düzenlemelerin ihlal sonrasında gerçekleştirilmediği, iii) sorgulanabilecek kişi sayısının 

veri ihlalinden önce sınırlandırılmadığı iv) çalışanlara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının 

yapıldığı ifade edilse de bu hususta tevsik edici belge gönderilmediği tespit edilmiş ve bu sebeplerle 

Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)’ne uygun davranılmadığına karar verilmiştir. 

 

Sonuç olarak, 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 400.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. Öte yandan Kanun’un 12. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan en kısa sürede bildirim 

yükümlülüğüne aykırı davranan veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendi uyarınca 50.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

 

 

4. Kişisel bakım sektöründe faaliyet yürüten bir veri sorumlusunun veri ihlali bildirimine 

ilişkin 22/05/2020 tarih ve 2020/421 sayılı Karar özeti
4
 

 

Kişisel bakım sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu tarafından Kurum’a iletilen veri ihlal 

bildiriminde; anonim bir kişiden veri sorumlusuna gönderilen e-mail sebebiyle yapılan incelemelerde, veri 

sorumlusu ile herhangi bir ilişkisi olmayan üçüncü kişilerin, veri sorumlusunun kullanımındaki veri 

tabanlarına herhangi bir sızıntı olmaksızın, dış kaynaklardan elde ettikleri e-posta adresleri ve şifreler ile 

veri sorumlusuna ait internet sitesine giriş yaptıkları belirtilmiştir. 

 

Veri ihlali, kimliği belirsiz kişilerce gönderilen e-posta sonucunda tespit edilmiş, ihlali 

gerçekleştiren kişi ya da kişiler tarafından, veri sorumlusu dışı kaynaklardan elde edildiği belirtilen 

500.000’in üzerinde e-posta ve şifre kombinasyonuna ilişkin denemeler yapıldığı veri sorumlusu 

tarafından belirtilmiştir. Kurul, Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)’nde yer alan 

3.2 numaralı maddesinde dikkat çekilmiş olmasına rağmen, hesabına giriş yapılan 2092 kullanıcı dışında 

gerçekleşen başarısız deneme sayısının fazlalığının veri sorumlusu tarafından fark edilememesini. bilişim 

ağlarının izlenmesi ve olmaması gereken durumların fark edilmesi hususunda eksiklik olarak 

değerlendirmiştir.  

 

                                                           
4
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Sonuç olarak, 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 210.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

 

 

5. İlaç sektöründe faaliyet yürüten bir veri sorumlusunun veri ihlali bildirimine ilişkin 

16/06/2020 tarihli ve 2020/463 sayılı Karar özeti
5
 

 

İlaç sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu tarafından Kurum’a iletilen veri ihlali 

bildiriminde; veri sorumlusunun siber güvenlik desteği aldığı firmanın çalışanı tarafından, veri 

sorumlusuna ait yetkili kullanıcı şifresinin ele geçirildiği ve zararlı yazılımlardan ve fidye yazılımlardan 

kaynaklı bir siber saldırının gerçekleştirildiği, sisteme erişimin engellendiği belirtilmiştir. Ayrıca, veri 

ihlaline bağlı olarak tüm sunucu ve veriler ile diğer sunucuların yedek dosyalarının depolandığı Data 

Domain Sunucusu verilerinin silindiği de ifade edilmiştir.  

 

 Kurul, veri sorumlusunun özel nitelikli kişisel veriler üzerinde çalışması sebebiyle söz konusu 

saldırının gerçekleşme ihtimalini gözetmesi ve buna bağlı olarak benzer saldırılar için veri sorumlusunun; 

i) sızma testleri yapması, ii) risk analizleri yaparak tehditleri belirlemesi ve güvenlik açıklarını kapatması 

iii) log kayıtlarını takip etmesi gibi veri güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler alması gerektiğini 

vurgulamıştır. Bununla beraber Kurul, veri sorumlusunun sunucularının yedek dosyalarının depolandığı 

Data Domain Sunucusunun silinmesine ilişkin; veri sorumlusunun, veri seti yedeklerini ağ dışında tutması 

ve sistem yöneticisinin yedeklenen verilere erişebilir olması gerektiğinden söz etmiştir.  

 

 Tüm bu hususlar doğrultusunda 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 125.000 TL idari para cezası 

uygulanmasına, ii) veri ihlalinin öğrenilmesinden itibaren 72 saat içerisinde Kurum’a bildirim yapan ve 

Kurul’un 2019/271 sayılı karar ile uyumlu şekilde ilgili kişileri bilgilendiren veri sorumlusu hakkında 

Kanun’un 12. Maddesinin beşinci fıkrası uyarınca tesis edilecek bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.  

 

 

6. Kurumsal yazılım hizmeti sunan bir veri sorumlusunun veri ihlaline ilişkin 16/06/2020 

tarihli ve 2020/465 sayılı Karar özeti
6
 

 

Kurumsal yazılım hizmeti sağlayan veri sorumlusu tarafından Kurum’a iletilen veri ihlal 

bildiriminde; parola püskürtme saldırısı yoluyla veri sorumlusu iç ağına erişildiği ve Dosya Aktarım 

Protokolü (FTP) ile Güvenli Dosya Aktarım Protokolü (SFTP) kullanılarak 6 terabayttan (TB) fazla 

verinin dışarı sızdığı belirtilmiştir. İhlalden 22 kişiye ait kimlik, özlük ve finans verilerinin etkilendiği, 18 

çalışana ihlal sonrası bildirim yapıldığı ve fakat Türkiye’de ikamet ettiği düşünülen 4 kişiye, iletişim 

bilgilerine ulaşılamadığı gerekçesiyle bildirim yapılamadığı ifade edilmiştir. 

                                                           
5
 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7030/2020-463  

6
 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7031/2020-465  
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Kurul değerlendirmesinde, parola püskürtme saldırılarını: “çok sayıdaki hesaba zayıf olarak 

nitelendirilen parolalar kullanarak erişen kullanıcıların parolalarının saldırganlar tarafından şifre 

tahmini yöntemiyle ele geçirilmesi” olarak tanımlamıştır. Bu meyanda, söz konusu siber saldırının, veri 

sorumlusu son kullanıcılarının parola güvenliği farkındalığının tam olarak oluşmaması sonucu 

gerçekleştiği kanaatine varılmıştır. Çalınan verilerin bir paylaşım sürücüsünde yer aldığı ve 6 TB’tan fazla 

olduğu dikkate alındığında; veri sorumlusunun paylaşım sürücüsünde depolanan yüksek miktardaki veri 

kaybı riskini azaltmaya yönelik gerekli idari tedbir almadığı tespit edilmiştir. Ek olarak Kurul’a göre, veri 

sorumlusunun veri ihlalini, ihlalin gerçekleştiği tarihten yaklaşık 5 ay sonra 06 Mart 20219 tarihinde tespit 

ettiği dikkate alındığında, veri sorumlusunun gerekli güvenlik kontrol ve denetimlerinin zamanında 

yapmadığını kabul etmek gerekir. 

 

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 TL idari para cezası uygulanmasına, ii) 

06.03.2019 tarihinde tespit edilen veri ihlalini 29.04.2019 tarihinde Kurum’a bildiren ve ilgili kişilere 

ihlalin tespitinden 55 gün sonra bildirim yapan veri sorumlusu hakkında Kanun’un 12. maddesinin beşinci 

fıkrasında yer alan “en kısa sürede” bildirimde bulunma yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle 

Kanun’un 18. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 50.000 TL idari para cezasının 

uygulanmasına karar vermiştir. 

 

 

7. Bir sigorta şirketinin veri ihlaline ilişkin 09/07/2020 tarihli ve 2020/532 sayılı Karar özeti
7
 

 

Veri sorumlusu sigorta şirketi tarafından Kurum’a iletilen veri ihlal bildiriminde; destek alınan 

hizmet sağlayıcısında meydana gelen sistemsel bir hata sonucu akıbet dosyalarının yanlış alıcılara 

gönderildiği belirtilmiştir. Aynı zamanda destek hizmet sağlayıcısı; hataya sebebiyet veren uygulamanın 

2010 yılında geliştirildiğini ve fakat yapılan geliştirmenin 2011 yılında devreye alındığını, geliştirmede 

eski bir programdan yararlanıldığını ve hatanın, alt yapının ilk kez kurulmasından beri mevcut olduğunu 

belirtmiştir.  

 

Kurul; 2011 yılından itibaren kullanılan uygulama yazılımındaki sistemsel hatanın veri ihlaline 

sebebiyet verdiğini ve veri sorumlusunun veri güvenliğini sağlamak amacıyla söz konusu yazılımı sürekli 

olarak takip etmesi gerekirken bu yükümlülüğü yerine getirmediğini belirtmiştir. Bununla birlikte, veri 

ihlalinin 01.01.2020 tarihinde gerçekleşmiş olmasına rağmen veri sorumlusunun ihlali 5 gün sonra 

06.01.2020 tarihinde tespit etmesi, gerekli kontrol ve denetimlerin zamanında yapılmadığının bir 

göstergesi olarak kabul edilmiştir. Son olarak, veri sorumlusunun sigortacılık işlemi yürütmesi sebebiyle 

bilgi sistemleri güvenliğinde daha dikkatli olması gerektiği ve sistemsel hatanın işlem yayına alınmadan 

önce düzeltilmesi gerektiği Kurul tarafından hatırlatılmıştır.  

 

Tüm bu sebeplerle Kurul, (i) Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde veri 

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

                                                           
7
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Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 30.000 TL idari para cezasının 

uygulanmasına, (ii) veri ihlalinin öğrenilmesinden itibaren Kanun’un 12. Maddesinin beşinci fıkrası 

uyarınca bildirimde bulunma yükümlülüğüne uygun davranan veri sorumlusu hakkında Kanun’un 18. 

maddesinin birinci fıkrası uyarınca tesis edilecek bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir. 

 

 

8. İnternetten market alışveriş hizmeti veren veri sorumlusunun veri ihlaline ilişkin 01/10/2020 

tarihli ve 2020/762 sayılı Karar özeti
8
 

 

Veri sorumlusu tarafından Kurum’a iletilen veri ihlal bildiriminde; veri sorumlusu bünyesindeki 

bir çalışan tarafından 400 kişilik bir alıcı grubuna e-posta gönderilirken e-postanın konu kısmına sehven 

43 müşteriye ait e-posta bilgisinin eklendiği ve bu bilgilerin 400 kişi ile paylaşıldığı ifade edilmiştir. Veri 

sorumlusu, ihlalden etkilenen 43 müşteriye “en kısa süre” içerisinde (48 saat içerisinde) bilgilendirme 

yaparak ihlalden etkilenme düzeyinin minimize edildiğini belirtmiştir.  

 

Kurul; i) ihlalin ilgili kişiler üzerinde olumsuz sonuç doğurma riskinin düşük olduğu, ii) sehven e-

posta gönderimi yapılan 400 müşteriye e-postalarını imha etme talebi yöneltildiği, iii) ihlalden etkilenen 

ilgili kişilere en kısa sürede bildirim yapıldığı ve iv) “en kısa süre” içerisinde (2019/10 sayılı Kurul 

kararında belirtilen 72 saatlik süre içerisinde) Kurum’a bildirimde bulunma yükümlülüğünün yerine 

getirildiği gerekçeleriyle veri sorumlusu hakkında Kanun’un 12. maddesi kapsamında yapılacak bir işlem 

bulunmadığına karar vermiştir.  

 

 

9. Enerji sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusunun veri ihlali bildirimine ilişkin 

08/12/2020 tarihli ve 2020/934 sayılı Karar özeti
9
 

 

Enerji sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu tarafından Kurum’a iletilen veri ihlal 

bildiriminde; i) veri sorumlusu şirket bünyesinde bir kurum içi arşiv platformunun bulunduğu, ii) platform 

kullanıcılarının eğitiminden sorumlu ve bu konuda yetkili bir çalışan tarafından platform yöneticisiyle 

birlikte bir irtibat listesi hazırlandığı, iii) platform eğitiminden sorumlu çalışanın kullanıcı listesini üst 

düzey kullanıcıların erişim sağlayabildiği bir ortak klasörde sakladığı ve iv) kullanıcılardan biri tarafından 

irtibat listesi aratılırken, kullanıcı listesinde hataen şifre bilgilerinin açık bir şekilde yer aldığının fark 

edildiği ifade edilmiştir.  

 

Kurul değerlendirmesinde, ihlalden etkilenen ve ilgili dosyalara erişim sağlayan kullanıcı 

sayısının az olduğunu ve ihlale konu olan verilerin niteliği gereği olumsuz etki doğurma ihtimalinin düşük 

olduğunu tespit etmiştir. Bununla birlikte, veri sorumlusunun ihlalden sonra söz konusu platformdaki 

şifrelerin maskelenmesini sağlayarak kişisel verilerin güvenliğine ilişkin teknik tedbirleri aldığını 

belirtmiştir. Ayrıca, veri sorumlusu tarafından tespit edilen dosyanın ihlalin gerçekleşmesinden sonra 

ivedilikle kaldırılması, kişisel veri güvenliğini sağlamaya yönelik yapıcı bir müdahalede bulunulduğuna 

işaret etmektedir. Son olarak, veri sorumlusu tarafından platform kullanıcılarına şifrelerini değiştirmeleri 

                                                           
8
 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7033/2020-763  

9
 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7035/2020-934   
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yönünde bir uyarı e-posta gönderilmesi gerekli teknik ve idari tedbirlerin planlandığının bir göstergesi 

olarak değerlendirilmesine rağmen ihlalin ne zaman gerçekleştiği ve kişisel veri ihlalinin olası sonuçları 

hakkında yeterli bilgi verilmediği anlaşılmıştır.  

 

Öte yandan, veri sorumlusunun 02.09.2019 ve 16.09.2019 tarihleri arasında gerçekleşen ihlali 

tespit ettikten (16.09.2019) 8 gün sonra (24.10.2019) Kurul’a bildirim yaptığı gözetildiğinde, Kurul’un 

2019/10 sayılı Kararı ile belirlenen 72 saatlik en kısa sürede bildirim yükümlülüğünün yerine 

getirilmediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte; şirketin yapısı, ilgili kişi ve ülkelere ilişkin yapılması 

gereken tespit ve araştırmalar göz önünde bulundurularak söz konusu sürenin makul kabul edilebileceğine 

karar verilmiştir.  

 

Tüm bu hususlar dikkate alındığında, veri sorumlusunun Kanun’un 12. Maddesinin beşinci fıkrası 

uyarınca işlenen verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde en kısa 

sürede ilgili kişilere ve Kurul’a ve ayrıca 2019/271 sayılı Kurul Kararı’na uygun olarak bildirimde 

bulunması hususunda daha dikkatli olması yönünde talimatlandırılmasına karar verilmiştir.  

 

 

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. 

 


