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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU’NUN KULLANICI GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN VERİ 

SORUMLULARI TARAFINDAN ALINMASI TAVSİYE EDİLEN TEDBİRLERE İLİŞKİN 

KAMUOYU DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ NOTU 
 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) internet sitesinde 15 Şubat 2022 tarihinde “Kullanıcı 

Güvenliğine İlişkin Veri Sorumluları Tarafından Alınması Tavsiye Edilen Teknik Ve İdari Tedbirlere 

İlişkin Kamuoyu Duyurusu” yayımlanmıştır.1  

 

Kurum, son zamanlarda intikal eden veri ihlal bildirimlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nun veri sorumlularına getirdiği uygun veri güvenliği düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her 

türlü teknik ve idari tedbiri alma yükümlülüğüne ilişkin 12. maddesi kapsamında değerlendirilmesi 

sonucunda; özellikle finans, e-ticaret, sosyal medya ve oyun gibi sektörlerde faaliyet gösteren veri 

sorumlularına ait internet sitelerine girişte kullanılan kullanıcı hesap bilgilerinin (kullanıcı adı ve parola) 

bazı internet sitelerinde herkese açık şekilde yayınlandığını, kullanıcı hesap bilgilerini bu şekilde elde eden 

üçüncü kişilerce, kullanıcıların haberi olmaksızın, veri sorumlularının internet sitelerine giriş yapıldığını 

ve hatta bu kişisel verilerin ekonomik bir değer karşılığında satışa sunulabildiğini, yine kötü niyetli kişilerce 

bu verilerin arşivlenerek veri setleri halinde yeniden pazarlanabildiğini tespit etmiştir.  

 

Kurum, bu tarz yaygın veri ihlallerini önlemek veya ilgili kişilerin oluşabilecek bu veri ihlallerinden asgari 

düzeyde etkilenmesini sağlamak adına veri sorumlularına kendi risk değerlendirmelerini yaparak aşağıda 

sayılan idari ve teknik tedbirlerden uygun olanlarını almalarını tavsiye etmiştir. 

 

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. 

 
1 Erişim için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7177/Kullanici-Guvenligine-Iliskin-Veri-Sorumlulari-Tarafindan-Alinmasi-Tavsiye-

Edilen-Teknik-ve-Idari-Tedbirlere-Iliskin-Kamuoyu-Duyurusu  

TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

• Çift kademeli doğrulama (two-factor authentication) sistemleri kurulmalı ve kullanıcılara üyelik başvurusu aşamasından
itibaren alternatif güvenlik önlemi sunulmalı.

• Kullanıcıların hesaplarına sık erişim sağlayan cihazlar haricinde farklı cihazlar üzerinden giriş yapılması durumunda, giriş
bilgilerinin e-posta/sms vb. yöntemlerle ilgili kişilerin iletişim adreslerine iletilmesi sağlanmalı.

• Uygulamalar HTTPS ile veya aynı güvenlik seviyesini sağlayacak bir şekilde koruma altına alınmalı.

• Güvenli ve güncel karma (hashing) algoritmaları kullanılmalı.

• IP adresinden yapılacak başarısız giriş denemesi sayısı sınırlandırılmalı.

• İlgili kişilerin en az son 5 adet başarılı ve başarısız giriş denemeleri ile ilgili bilgilerini görüntüleyebilmeleri sağlanmalı.

• İlgili kişilere aynı parolanın birden fazla platformda kullanılmaması gerektiği hatırlatılmalı.

• Veri sorumluları tarafından parola politikası oluşturulmalı ve kullanıcılara ait parolaların belirli aralıklarla değiştirilmesi
sağlanmalı veya bu husus ilgili kişilere hatırlatılmalı.

• Yeni oluşturulan parolaların, eski parolalarla (en az son üç parolayla) aynı olması engellenmeli, kullanıcı hesaplarına
girişlerde bilgisayar ile insan davranışlarını ayırt edici güvenlik kodu gibi teknolojiler (CAPTCHA, dört işlem vb.)
kullanılmalı, erişime izin verilen IP adresleri sınırlandırılmalı.

• Sistemlere giriş yapılan parolaların uzunluğu asgari 10 karakter olmalı, büyük-küçük harf, rakam ve özel karakterlerin bir
arada kullanılmasına yönelik güçlü parola oluşturulması sağlanmalı.

• Veri sorumlularının sistemlerine giriş için üçüncü parti yazılımlar veya servisler kullanılıyorsa bu yazılımların ve servislerin
güvenlik güncelleştirmeleri düzenli olarak gerçekleştirilmeli ve gerekli kontroller yapılmalı.
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