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Facebook’a KVK 
Kurumu’ndan 1.600.000 ₺ 
ceza 

Karar No: 2019/269   

Karar Tarihi: 18/09/2019 

Konu: Facebook “başkasının 

gözünden gör” uygulaması 

üzerinden gerçekleşen veri ihlali 

hakkında karar 

Facebook tarafından, sisteminin 

birbirinden farklı üç özelliği olan 

“başkasının gözünden gör”, 

“doğum günü kutlayıcı” ve “video 

yükleyicinin” etkileşimi sonucunda 

oluşan bir hatadan kaynaklanan 

veri ihlaline ilişkin Kurum’a bilgi 

verilmiştir. Kurum’a gönderilen 

e-posta ile ilgili zafiyetin, üç ayrı 

hatanın birbiri ile etkileşiminin bir 

sonucu olarak meydana geldiği 

ifade edilmiştir.  

Kurul tarafından yapılan inceleme 

neticesinde; 

veri ihlalinin, Facebook sisteminin 

birbirinden farklı üç özelliği olan 

başkasının gözünden gör modu, 

doğum günü kutlayıcı ve video 

yükleyicinin etkileşimi sonucunda 

oluşan bir zafiyetten kaynaklandığı, 

bu durumun bir kullanıcının kendi 

profilini başkasının gözünden gör 

modunda görüntülediğinde; 

• gelen ekranda kullanıcının 
doğum gününün görünür 
olduğu arkadaşlarına doğum 
günü mesajı gönderme 
opsiyonunun verildiği,  

• doğum günü mesajı 
gönderme opsiyonunun 
video yükleyici ile kullanıldığı 
takdirde, başkasının 
gözünden gör modu için 
video yükleyicisinin bir erişim 
jetonu ürettiği,  

• bu erişim jetonunun doğum 
günü mesajının gönderileceği 
kullanıcının arkadaşına ait 
olduğu, 

• üretilen bu erişim jetonu 
sonucunda karşı tarafın profil 
bilgilerini elde etmek üzere 
kullanılabildiği, 

göz önünde bulundurulduğunda; 

- bu tip hataların test 

aşamasında tespit edilerek, 

değişiklik yayına alınmadan 

evvel düzeltilmesi gerektiği, 

- ilgili zafiyetin yaklaşık 14 ay 

boyunca devam etmesinin 

gerekli denetim ve 

kontrollerin yapılmadığının 

göstergesi olduğu, 

- Şirket’in ihlale yönelik 

gerçekleştirdiği işlemlerin 

tarihleri göz önüne 

alındığında, ihlale zamanında 

müdahale edilmediği, 

dikkate alınarak Şirket’in bahse 

konu veri ihlali kapsamında teknik 

ve idari tedbirleri almakta kusurlu 

olduğunu gösterdiği; 

- Facebook kullanıcılarına ait 

kişisel veriler ile özel nitelikli 

kişisel verilerine bu zafiyeti 

kullanan kişiler tarafından 

erişilebildiği, bu durumun 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin 

İşlenmesinde Veri 

Sorumlularınca Alınması 

Gereken Yeterli Önlemler 

hükümlerine aykırılık teşkil 

ettiği, 

- ihlalden etkilenen kişilere ait 

çok sayıda kişisel verilerin 

elde edildiği dikkate 

alındığında, bu verilere 

yetkisiz bir şekilde erişenler 

tarafından ilgili kişiler 

hakkında profilleme 

yapılabileceği ve bu 

faaliyetlerin bu kişilerin 

aleyhine bir sonuç 

oluşturabileceği, 

 

EKİM BÜLTENİ 

SAYI:2019-10 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  

Ayın Karar Özetleri ve Haberler 

 



 

 2 www.cottgroup.com ask@cottgroup.com T: +90 212 244 92 22 www.verisistem.com 30 Ekim 2019 

EKİM BÜLTENİ 
SAYI:2019-07 

- veri ihlali hakkında Facebook 

tarafından Kurum’a bildirim 

yapılmadığı, 

tespit edilmiş olup, bu kapsamda 

Şirket’in bahse konu veri ihlali 

kapsamında teknik ve idari 

tedbirlerde kusurunun bulunması 

nedeniyle 1.150.000 TL ve söz 

konusu veri ihlalinin tespit 

edilmesine rağmen veri ihlali 

hakkında Kurum’a bildirim 

yapılmadığı hususu da dikkate 

alınarak 450.000 TL idari para 

cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir.   

Bir turizm şirketine teknik 
ve idari tedbirleri almaması 
sebebiyle 500.000 ₺ para 
cezası verildi 

Karar No: 2019/255 

Karar Tarihi: 27/08/2019 

Konu: Bir turizm şirketinin veri 

ihlali hakkında karar 

Şirket tarafından Kurum’a iletilen 

bildirimin incelenmesi neticesinde;  

• Şirket’in Yerel Alan Ağı 

üzerinden, ilgili şifrelerin ele 

geçirilmesi yoluyla yetkisiz şifre 

girişi ile siber saldırı yapıldığı ve 

söz konusu olayın Şirket’in 

genel alanlarda bulunan bir 

çalışan bilgisayarı üzerinden 

çalışan ağına sızılarak 

gerçekleştirilmesi şeklinde 

olduğu,  

• genel alanlarda bulunan bir 

çalışan bilgisayarına Şirket 

çalışanı olmayan yetkisiz 3. 

kişilerce erişilebilmesinin idari 

bir tedbirsizlik olduğu,  

• genel alanlarda bulunan, 

sunuculara erişimi olan çalışan 

network bağlantılarının ihlal 

gerçekleştikten sonra 

kapatıldığı ve bu hususun da 

sunucu güvenliği noktasında 

bir aksaklık teşkil ettiği,  

• güvenlik duvarının ihlal 

gerçekleştikten sonra 

yenilenmesinin sağlandığı ve 

güvenlik duvarının güncel 

durumda bulunmamasının 

teknik bir eksiklik olduğu, 

• çalışanların ihlal 

gerçekleştikten sonra güvenlik 

eğitiminin sağlandığı ve daha 

önce böyle bir eğitim 

almadıkları anlaşılmış olup bu 

durumun da kişisel veri 

güvenliği sağlanması ve 

farkındalığı noktasında idari bir 

eksikliğin göstergesi olduğu,  

• ihlali gerçekleştiren kişinin 

önce Şirket içindeki sunuculara 

erişim sağladığı, daha sonra 

dikkat çekmemek için 

Şirket’ten ayrıldığı ve bir 

sunucuya yüklediği uzaktan 

erişim yazılımı ile işlemlerini 

gerçekleştirdiği,  

• bilişim ağlarında sızma veya 

olmaması gereken bir hareket 

olup olmadığının Şirket IT 

sistemleri tarafından fark 

edilmemesinin teknik bir 

eksiklik olduğu,   

• sunucu üzerindeki verilerin geri 

getirilemez şekilde ihlali 

gerçekleştiren kişi tarafından 

yok edildiği,  

• söz konusu olayın Bilgi İşlem 

Birimi’ne Şirket’in diğer 

birimlerinde çalışanlar 

tarafından bildirilmesinin 

Şirket’in Bilgi İşlem Birimi’nin 

ve Bilgi Sistemleri’nin düzgün 

olarak çalışmadığı ve 

işlemediğinin bir göstergesi 

olduğu dikkate alınarak 

veri güvenliğini sağlamaya yönelik 

gerekli teknik ve idari ve tedbirleri 

almayan Şirket hakkında 400.000 

TL ve ilgili kişilere bildirim 

yapılmaması sebebiyle 100.000 TL 

idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiştir.  

 

S Şans Oyunları’na 
180.000 ₺ para cezası verildi 

Karar No: 2019/254 

Karar Tarihi: 27/08/2019 

Konu: S Şans Oyunları A.Ş.'nin veri 

ihlali hakkında karar 

S Şans Oyunları A.Ş. tarafından 

Kurum’a gönderilen; 

- veri sızıntısından, Şirket’in 

üyelerinden birinin, 

14.09.2018 tarihinde 

taraflarına ulaşarak bazı 

kullanıcılara ait telefon 

numaralarının ve şifrelerini 

kaybetmeleri durumunda 

SMS firması tarafından 

yollanan üye numaralarının 

yer aldığı bir Excel listesinin 

internet ortamındaki illegal 

sitelerde dolaştığı bilgisini 

paylaşmasıyla haberdar 

oldukları,   

- veri ihlalinin gerçekleşme 

tarihinin bilinmediği,   

- ihlalden etkilenen kişi 

sayısının belirlenemediği,  

ifadelerine yer verilen bildirimin 
incelenmesi neticesinde; 

• ihlalin gerçekleşme tarihinin 

belirlenememesinin, veri 

sorumlusunun gerekli gözetim, 

denetim ve kontrolleri 

yapmadığının göstergesi 

olduğu, 

• ihlale konu olan Excel listesinde 

yer alan verilerin ne zaman 

sistemden çekildiğinin ve ne 

zaman veri işleyene 

aktarıldığının tespit 

edilememesinin, listede yer 

alan üyelerin %90’ının sisteme 

hiç giriş yapmadığının Şirket 

tarafından beyan edilmiş 

olmasına rağmen ihlalden 

etkilenen kişi sayısının tespit 

edilememesinin teknik ve idari 

bir kusur olduğu,  

• Şirket’in veri ihlaliyle alakalı 

olarak ilgili kişilere bildirim 

yapma hususunda faaliyete 

geçemediği, bu durumun idari 

tedbirlerin tam olarak 

alınmadığının veya 
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uygulanamadığının göstergesi 

olduğu,  

durumları dikkate alınarak, teknik 
ve idari ve tedbirleri almayan Şirket 
hakkında 150.000 TL ve ilgili kişilere 
bildirim yapılmaması sebebiyle 
30.000 TL idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Şube ve irtibat bürolarının 
VERBİS yükümlülüğü ile ilgili 
kurul kararı   

Karar No: 2019/225 

Karar Tarihi: 23/07/2019 

Konu: Şube ve irtibat bürolarının 

VERBİS’e kayıt yükümlülüğü 

hakkında kurul kararı 

Yurt dışında yerleşik tüzel 

kişilerin Türkiye’de işlemekte 

oldukları kişisel veriler nedeniyle;  

Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, 

yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin 

Türkiye’deki şubeleri ve irtibat 

bürolarının 6698 sayılı KVKK 

kapsamında veri sorumlusu kabul 

edilip edilmeyeceği ve buna bağlı 

olarak Sicil’e beyanda bulunup 

bulunmayacağına ilişkin Kurul 

Kararı aşağıdaki gibidir: 

• Yurt dışında yerleşik tüzel 

kişilerin, Türkiye’de 

doğrudan ya da şubeleri 

vasıtasıyla kişisel veri işleme 

faaliyetinde bulunması 

halinde Sicil’e beyanda 

bulunma yükümlülüğü 

olduğuna,  

• Şubelerin Türkiye’de yerleşik 

veri sorumlusu sayılacağına 

ve yıllık çalışan sayısı 50’nin 

üzerinde veya yıllık mali 

bilanço toplamı 25 Milyon 

TL’nin üzerinde olan 

şubelerin Sicil’e beyanda 

bulunma yükümlülüğü 

olduğuna,  

• Türkiye’deki irtibat 

bürolarının Türkiye’de ticari 

faaliyette bulunmamaları ve 

merkez firmayı bilgilendirme 

amacıyla kurulmuş bürolar 

olmaları nedeniyle Sicil’e 

beyanda bulunma 

yükümlülüğü olmadığına 

karar verilmiştir.  

İlgili kişiye yapılacak veri 
ihlal bildiriminde dikkat 
edilecek hususlar açıklandı 

Karar No: 2019/271 

Karar Tarihi: 18/09/2019 

Konu: Veri ihlal bildirimi yapılırken 

dikkat edilmesi gerekenler 

hakkında kurul kararı 

24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı 

Kurul kararında veri sorumlusunca 

veri ihlali olması durumunda 

etkilenen kişilerin belirlenmesini 

müteakip ilgili kişilere, makul olan 

en kısa süre içerisinde uygun 

yöntemlerle bildirim yapılması 

hükme bağlanmış ve en kısa süre 

ile ilgili ölçüt 72 saat olarak 

belirlenmiştir.  

Kurul, bildirimde yer alması 

gereken asgari unsurları 2019/271 

sayılı kararı ile açıklamıştır. Buna 

göre; veri sorumlusu tarafından 

ilgili kişiye yapılacak olan ihlal 

bildiriminin açık ve sade bir dille 

yapılması ve asgari olarak aşağıdaki 

unsurları içermesi gerekmektedir: 

• İhlalin ne zaman 

gerçekleştiği,  

• Kişisel veri kategorileri 

bazında (kişisel veri/özel 

nitelikli kişisel veri ayrımı 

yapılarak) hangi kişisel 

verilerin ihlalden etkilendiği,  

• Kişisel veri ihlalinin olası 

sonuçları,  

• Veri ihlalinin olumsuz 

etkilerinin azaltılması için 

alınan veya alınması önerilen 

tedbirler,  

• İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili 

bilgi almalarını sağlayacak 

irtibat kişilerinin isim ve 

iletişim detayları ya da veri 

sorumlusunun web 

sayfasının tam adresi, çağrı 

merkezi vb. iletişim yolları. 

Yunanistan’da kişisel veri 
ihlaline 400.000 € ceza  

Yunan Telekomünikasyon 

Organizasyonu (OTE), “arama 

yapmama” kaydında yer alan bazı 

telefon aboneleri, aboneliklerini 

başka bir sağlayıcıya devretmek 

amacıyla taşıma talebinde 

bulunmaları nedeniyle silmiş 

ancak taşıma talebini geri çeken 

abonelerin, “arama yapmama” 

kaydına geri dönüş sağlayacak 

herhangi uygun bir işlem 

sunmamıştır. Bu nedenle 

Yunanistan Veri Koruma 

Otoritesi tarafından OTE hakkında 

GDPR 25 ve 5 maddeleri uyarınca, 

abonelerin kişisel verilerini 

tutarken tasarım yoluyla gizlilik ve 

verinin doğru ve güncel tutulması 

prensiplerini ihlal ettiği 

gerekçesiyle 200.000 € idari para 

cezasına hükmedilmiştir.  

Bunun yanı sıra, 2013 yılından beri 

OTE’nin reklam mesaj alıcıları 

listesinden çıkmak isteyen kişilerin 

teknik bir hata nedeniyle listeden 

çıkmak istemelerine rağmen 

çıkamadıkları tespit edilmiştir. Her 

ne kadar OTE yaklaşık 8.000 kişiyi 

daha sonra listeden çıkarmış olsa 

da Yunan Veri Koruma Otoritesi 

tarafından, GDPR 21 ve 25 

maddeleri uyarınca, OTE’nin 

gerekli idari ve teknik önlemleri 

almadığı ve veri sahiplerinin itiraz 

etme hakkının karşılanamadığı 

gerekçesiyle 200.000 € idari para 

cezasına hükmedilmiştir. 

EDS Enjeksiyon Dök. San. 
Tic. A.Ş. – Veri ihlal bildirimi 

EDS Enjeksiyon Dök. San. Tic. A.Ş. 

tarafından yapılan veri ihlal 

bildirimine göre; 10.10.2019 

tarihinde Şirket’in sunucularına 

girilerek dosyaların şifrelendiği ve 

sistemin kullanım dışı bırakıldığı, 

bunun sonucunda kullanıcıların, 

çalışanların ve müşterilerin kimlik, 
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iletişim, lokasyon, özlük, müşteri 

işlem, finans, pazarlama ile görsel 

işitsel kayıt bilgilerinin ihlalden 

etkilenen  veri kategorileri 

olduğunu, ihlalden etkilenen kişi 

sayısının ve tahmini kayıt sayısının 

tam olarak bilinmediği ancak 

400 GB boyutunda verinin 

etkilendiği Şirket tarafından 

Kurum’a bildirilmiştir. Söz konusu 

ihlal 18.10.2019 tarihinde 

Kurum’un internet sayfasında 

yayınlanmış ve konuyla ilgili 

inceleme devam etmektedir. 

Premierdc Veri Merkezi 
A.Ş. – Veri ihlal bildirimi  

Premierdc Veri Merkezi A.Ş. 
tarafından yapılan veri ihlal 
bildirimine göre; 09.10.2019 
tarihinde gerçekleşen ihlalde bir 
kısım kişi ya da kişiler tarafından 
Şirket’in güvenlik duvarının 
yıkılarak tüm bilgi ve belgelere 
ulaşıldığının düşünüldüğü, ihlalden 

etkilenen kişisel veri 
kategorilerinin, kişi ve tahmini 
kayıt sayısının henüz tespit 
edilemediği, ihlal ile ilgili tespit 
çalışmalarının devam ettiği 
Kurum’a bildirilmiştir. Söz konusu 
ihlal 18.10.2019 tarihinde 
Kurum’un internet sayfasında 
yayınlanmış ve konuyla ilgili 
inceleme devam etmektedir. 

Ceza mevzuatlarında 
değişiklik yapıldı 

24.10.2019 tarihli Resmî 
Gazete’de, 7188 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun yayınlanmıştır. 5271 
sayılı CMK (Ceza Muhakemesi 
Kanunu) ve 5237 sayılı TCK (Türk 
Ceza Kanunu)'daki değişikliklerden 
bir kısmı kişisel verilerin korunması 
ve veri gizliliğine ilişkindir.  Şöyle ki; 

• Kişisel verileri ele geçirme 

veya yayma suçunu 

düzenleyen TCK m. 136’da 

çocuğun cinsel istismarı ve 

nitelikli cinsel saldırı 

suçlarında, CMK m. 236’da 

öngörülen yöntemle alınan 

beyan ve görüntülerin ihlali 

durumunda verilecek ceza 

bir kat artırılır.   

• 5271 sayılı 

CMK m. 236/5-6’da ise 

çocuğun cinsel istismarı ve 

nitelikli cinsel saldırı 

suçlarında mağdurun beyan 

ve görüntüleri alınırken 

uygun yöntemlerle 

mağdurun açık rızasının 

alınacağı düzenlenmiştir.   

• Bununla birlikte, 

CMK m. 236/7’de ise 

yukarıda bahsi geçen 

kayıtların gizliliği için gerekli 

tedbirlerin alınacağı 

düzenlenmiştir. 

 

 

 

 

ZAMANINIZ DARALIYOR ! 

VERBİS KAYDINIZI TAMAMLADINIZ MI? 

 

Bilgi için tıklayınız 

https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
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MUKİMLİK KAVRAMI  

 

Mukimlik; belli bir yerde yerleşik olma, belli bir yere yerleşme durumu; mukim ise belli bir yere yerleşen veya belli bir yerde 

varlığını sürekli olarak sürdüren kişi anlamındadır. Bununla birlikte mukimlik ulusal veya uluslararası birçok mevzuatta yer alan 

bir konudur. Türk mevzuatında mukimlik ifadesi “yerleşiklik” olarak yerini almıştır. 

Mukimlik konusu KVKK ve GDPR’ın etki alanını belirlemek açısından önem taşır. GDPR’ın 3.maddesinde “… Birlik içerisindeki 

söz konusu veri sahiplerine mal ya da hizmetlerin sunulması veya davranışları birlik içerisinde gerçekleştiği ölçüde, 

davranışlarının izlenmesi…” denilerek tüzük kapsamında korunacak kişilerin birlik içinde bulunması hususu vurgulanmıştır. 

Bununla birlikte KVKK’nın etki alanı belirlenirken konuya ilişkin yerel bir düzenleme olmadığından Kurum’un görüşleri ve 

yerleşik uygulama göz önünde bulundurulmalıdır. KVKK’nın, GDPR’da yer alan temel ilkeler dahil olmak üzere uluslararası 

mevzuat da baz alınarak uygulandığı göz önünde bulundurulduğunda, KVKK hükümlerinin, Türkiye mukimi kişileri koruyucu 

hükümler olduğu bilinmektedir. 

Bu noktada KVKK ve GDPR hükümlerinin yalnızca etki alanlarında bulunan gerçek kişilere ait belirli veya belirlenebilir 

verileri koruduğu hatırlatılarak, gerçek kişilerin mukim olma şartlarını açıklamak gerekmektedir.   

Öncelikle GDPR’ın etki alanına girmek 

için Avrupa Birliği içerisindeki veri sahiplerinin 

kişisel verilerinin kanunda açıklanan 

yöntemlerle işlenmesi gerekmektedir. Avrupa 

Birliği içerisindeki veri 

sahipleri ifadesinden, Avrupa Birliği’ne üye 

ülkelerde yerleşik kişiler kastedilmiş olup, her 

bir üye ülkenin mukimlik şartları kendi 

mevzuatına göre değişmektedir.   

Bununla birlikte, Türkiye’de yerleşik olma 

durumu da yerel mevzuattaki düzenlemeler ile 

belirlenecektir. Bu kapsamda; 

32 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma 

Hakkında Karar’da Türkiye’de yerleşik kişiler;  

BİLGİLENDİRME REHBERİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  

İlgi Çeken Konu Başlıkları  
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“Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek 

ve tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinde ise Türkiye’de yerleşik kavramı; “Türkiye’de bulunanlar ve bir takvim yılı 

içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar” olarak açıklanmıştır.    

Yerleşim yeri kavramı, Türk Medeni Kanunu’nun 19. maddesinde; “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu 

yer” olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte Türk Medeni Kanunu’nun 21. maddesinde “yasal yerleşim yeri” ifadesi 

bulunmakta ve yasal yerleşim yeri, bir kimsenin iradi şekilde seçilmiş yerleşim yerinin mevcut olmaması halinde, kanun 

tarafından belirlenen yerdir.  

Yukarıda yer verilen yasal dayanaklar çerçevesinde; fiilen Türkiye’de yaşayan ve Türkiye’de yerleşim yeri bulunan gerçek 

kişiler; yurt dışında fiilen çalışan işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşı olup Türkiye’de kanuni yerleşim yeri 

olan gerçek kişiler ile Türkiye’de yasal yerleşim yeri olan yabancılar Türkiye’de yerleşik sayılacak ve bu kişilerin 

verileri KVKK kapsamında korunacaktır.   

Bununla birlikte geçici görev, iş, tahsil, tedavi, istirahat veya seyahat sebebiyle Türkiye’de bulundukları için ve tutukluluk, 

hükümlülük veya hastalık sebebi ile elde olmayan sebeplerle Türkiye’de kalmış oldukları için 

Türkiye’de yerleşik sayılmayan kişiler ve yasal ikamet adresi yurt dışında olan Türk vatandaşlarının kişisel verileri KVKK 

kapsamında korunmayacaktır.   
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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  (KVKK) 

Analiz:  Madde-12  Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler   

Madde 12 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 
12. maddesi ile veri sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin alacağı 
teknik ve idari tedbirlerin çerçevesi düzenlenmiştir. İlgili maddenin 
1. fıkrasına göre veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı 
işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini 
önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak ile yükümlüdür. 
Bunları sağlamak üzere veri sorumlusu alması gereken teknik ve idari 
tedbirleri almalı; bu tedbirler kapsamında kullanılan ve güncel 
tutulması gereken sistem, doküman, yazılım ve uygulamaları güncel 
tutmalıdır. Tedbirlerin alınmasında üçüncü kişilerin de rol oynadığı 
noktalarda ise bu kişileri bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu husus ilgili 
maddenin 2. fıkrasında ele alınarak “Veri sorumlusu, kişisel verilerin 
kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi 
hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu 
kişilerle birlikte müştereken sorumludur.” hükmü düzenlenmiştir. 
Buna göre, veri sorumlusu ile veri sorumlusunun verdiği yetkiye 
dayanarak veri işleyen kişiler birlikte sorumludur. Bu noktada veri 
sorumlusunun, veri işleyenin gerekli tedbirleri alıp almadığı 
konusunda denetim yükümlülüğü bulunmaktadır.   

Madde 12 fıkra 3’te ise, veri sorumlusunun kendi kurum veya 
kuruluşundaki denetim yükümlülüğü düzenlenmiştir. Buna göre, veri 
sorumlusu kişisel verilerin korunmasına ilişkin idari ve teknik 
tedbirlerin uygulandığından emin olmak, bununla ilgili gerekli 
denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. Bu denetimlerin 
periyodik olarak yapılması, güncellenmesi gereken hususların tespit 
edilmesi ve güncellemelerin ilgili birimlerce yapılması 
gerekmektedir.   

Madde 12 fıkra 4’te ise, Kanun’a uygun olarak veri işleyen kişilerin 
işbu verileri, işleme amaçları dışında üçüncü kişilere 
aktaramayacaklarını, kullanamayacaklarını ve bu sorumluluklarının 

MEVZUAT ANALİZİ 

(1) Veri sorumlusu;  

a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini 
önlemek,  

b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini 
önlemek, 

c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, 
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik 
gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak 
zorundadır.  

(2) Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir 
gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, 
birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda 
bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.  

(3) Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu 
Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla 

gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.  

(4) Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri 
kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 
başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında 
kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden 
ayrılmalarından sonra da devam eder.  

(5) İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla 
başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri 
sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula 
bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi 
internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir 
yöntemle ilan edebilir.  
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veri işlemeye ilişkin görevleri sona erdiğinde de devam edeceği düzenlenmektedir. Bu hükmün ihlali ile ilgili emsal olarak 
2019/204 kararını göstermek uygun bir örnek olacaktır. Karara göre görevi ile ilgili veri işleyen kişi görevinden ayrıldıktan  
sonra bu verileri amacına aykırı olarak kullanmış ve bunun sonucunda Kurul tarafından hakkında para cezasına hükmedilmiştir.   

Bunlarla birlikte Madde 12 fıkra 5’te veri sorumlusunun tüm idari ve teknik tedbirleri almasının yanında veri güvenliğine ilişk in, 
ilgili kişilerin menfaatine yönelik bir hüküm düzenlenmiştir. Hükme göre; “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla 
başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, 
gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.”   

Madde 12 fıkra 5 ile ilgili olarak 24.01.2019 tarihinde 2019/10 sayılı Kurul Kararı yayınlanmış ve kararda 5. fıkra ayrıntılı olarak 
ele alınmıştır.   

Kararda, ihlalden etkilenen ilgili kişiler hakkında ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların önüne geçilmesi veya en aza 
indirilmesine imkan verecek tedbirlerin alınmasını sağlamanın amaçlandığı belirtilmiştir.  

Bununla birlikte hükümde geçen “en kısa sürede” ibaresi yine 2019/10 sayılı karar ile açıklığa kavuşturularak “…Veri 
sorumlusunun bu durumu öğrendiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat içinde Kurul’a bildirmesine, veri 
sorumlusunca söz konusu veri ihlalinden etkilenen kişilerin belirlenmesini müteakip ilgili kişilere de makul olan en kısa süre 
içerisinde, ilgili kişinin iletişim adresine ulaşılabiliyorsa doğrudan, ulaşılamıyorsa veri sorumlusunun kendi web sitesi 
üzerinden yayımlanması gibi uygun yöntemlerle bildirim yapılmasına…” karar verilmiştir.   

Aynı karara göre, Kurul’a yapılacak bildirimde Kurum web sitesinde yer alan “Kişisel Veri İhlal Bildirim Formu” kullanılmalı, 
veri ihlal bildiriminin yanında, ihlalin etkilerinin ve ihlale ilişkin alınan önlemlerin kayıt altına alınması ve Kurul’un incelemesine 
hazır halde bulundurulması gerekmektedir. Veri işleyen tarafından veri ihlalinin gerçekleştirilmesi durumunda ise veri 
işleyenin gecikmeksizin veri sorumlusuna bildirimde bulunması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

Bilgilendirme Metni ! 
 

Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu duyuru CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden 
iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® Üye Ağı Şirketleri, işbu genel 
çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul 
etmemekte olup; bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Her bir somut olaya ilişkin 
olarak her koşulda, özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. 

 

Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimiz iseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız. 
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