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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN  

YEMEKSEPETİ’NİN VERİ İHLAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN KARARI HAKKINDA BİLGİ 

NOTU 

 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda 

Lojistik A.Ş (“Yemeksepeti”) Veri İhlal Bildirimine İlişkin 23/12/2021 tarih ve 2021/1324 sayılı 

Kararı (“Karar”) 7 Şubat 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde 

yayımlanmıştır.1  

Karara konu veri ihlalinin incelenmesi neticesinde Kurul, veri sorumlusu Yemeksepetine ait bir web 

uygulama sunucusuna, sunucudaki açık sebebiyle saldırganlar tarafından uygulama kurularak ve 

komut çalıştırmak suretiyle gerçekleşen erişimde Yemeksepeti’nin  21.504.083 müşterisinin kullanıcı 

adı, adres, telefon numarası, e-posta adresi, kullanıcı şifresi ve IP bilgilerinin Fransa’da bulunan bir IP 

adresine/sunucuya iletildiğini,  bu kadar büyük boyuttaki ve nitelikteki veri sızıntısının ilgili kişilerin 

verileri üzerinde kontrol kaybına neden olacak önemli riskler içerdiği, bu veri trafiğinin firewall 

(güvenlik duvarı) üzerinde izleri olmasına rağmen, veri sorumlusunun verilerin dışarıya sızdırıldığını 

fark etmediğini tespitle, bu durumun, veri sorumlusunun güvenlik kontrollerini ve veri güvenliği 

takibini düzgün bir şekilde yapmadığına işaret ettiği üzerinde durulmuştur.   

Ayrıca, Kurul, ihlalin boyutu dikkate alındığında, neredeyse tüm müşteri veri tabanının dışarı 

sızdırılmış olmasının, veri sorumlusu Yemeksepeti’nin mevcut risk ve tehditleri iyi belirlemediğinin 

bir göstergesi olduğu Kurul tarafından değerlendirilmiştir.  

Kurul, veri sorumlusunun zararlı yazılımların sisteme yüklenip çalıştırıldığını 8 gün boyunca fark 

etmeyerek müdahalede geç kaldığını ve dolayısıyla veri ihlalinin gerçekleşmesinde kusurlu olduğunu 

ifade etmiştir.  Yine, veri sorumlusu Yemeksepeti’nin üçüncü kişilerden hizmet tedarik edilerek 

yapılan güvenlik yazılımlarının takibi ile güvenlik prosedürlerinin kullanılmasına ilişkin eksiklikler 

bulunduğunu, veri sorumlusu olarak Yemeksepeti’nin bu hususlarda hizmet aldığı üçüncü kişilerin 

üzerinde etkin bir denetim mekanizmasını kurmadığını ve uygulamadığını, açık bulunan sunucu 

üzerinde de sızma testlerinin etkin bir şekilde yapılmadığı ve yaptırılmadığı görüşüne varmıştır.  

Yukarıda açıklanan gerekçelerle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesinin 

birinci fıkrası hükmü kapsamında veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari 

tedbirleri almayan veri sorumlusu Yemeksepeti hakkında ihlalin boyutunu, kabahatin haksızlık 

 
1 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7168/2021-1324  

https://kvkk.gov.tr/Icerik/7168/2021-1324
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içeriği, veri sorumlusunun kusuru ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, Kanun’un 18. 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 1.900.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir.  

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. 


