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08.02.2021 
Sayın İlgili,  
 
İşbu bilgi notu; Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından yayımlanan 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 24.11.2020 tarihli ve 2020/905 sayılı 
karar (“Karar”) ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“Kanun”) hükümleri kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 
 
Karar’ın konusu, veri sorumlusu sıfatını haiz sigorta şirketi (“Veri Sorumlusu”) 
tarafından Kurum’a iletilmiş veri ihlali bildirimine ilişkindir. Veri Sorumlusu tarafından 
yapılan bildirimde ihlalin nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgilere yer verilmiş ve ihlalden 
etkilenen kişisel verilerin T.C. kimlik numarası, isim, soy isim, e-posta ve plaka 
bilgileri olduğu ifade edilmiştir. 
 
Kanun’un “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12. maddesinin birinci ve 
beşinci fıkraları aşağıdaki şekildedir: 
 

“(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. 

 

(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.” 

 
Söz konusu kişisel veri ihlali bildiriminin incelenmesinin neticesinde Kurul,  
 

 Veri Sorumlusu tarafından ihlale yol açan teknik ekipmanda gerekli rutin 
kontrollerin yapılmadığı, 

 Bu teknik ekipmanların kullanım prosedürleri uyarınca takibi zorunlu tedbirlerin 
izlenmediği, 

 Bu yönde alınabilecek ek önlemler alınmayarak ihlale yol açan teknik 
ekipmanın olası saldırılara karşı korunaksız ve erişime açık tutulduğu, 

 Veri ihlali sonrası, ihlale konu teknik ekipmanda yapılan değişiklikler ile ihlalin 
önüne geçilebileceği dolayısıyla ihlali engellemenin Veri Sorumlusu’nun 
kontrolü dahilinde olduğu, 
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 Veri ihlalinden etkilenen kişisel veriler arasında, T.C. kimlik numarasının 
bulunduğu, ilgili kişiler için önem arz eden bir veri olduğundan söz konusu veri 
grubu işlenirken verilerin şifrelenerek muhafaza edilmesi durumunda verilere 
yetkisiz olarak erişilse bile veri ihlalinin ilgili kişiler üzerindeki olası olumsuz 
etkilerinin azaltılabileceği, ancak veri sorumlusunun böyle bir eylemde 
bulunmadığı dikkate alındığında kişisel verilerin gizlilik derecesine göre 
muhafaza edilmesi konusunda veri sorumlusu tarafından yeteri kadar 
özen gösterilmediği, 
 

hususları dikkate alınarak, Kanun’un yukarıda yer verilen 12. maddesinin birinci 
fıkrası çerçevesinde veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari 
tedbirleri almayan Veri Sorumlusu hakkında 300.000-TL, 
 
Kurul’a ve ilgili kişilere yapılan bildirim ile ilgili olarak; 
 

 Kurul’un 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı kararı ile belirlenen veri ihlalinin 
öğrenilmesinden itibaren başlayan 72 saatlik süre içerisinde Veri 
Sorumlusu’nun Kurul’a bildirimde bulunmadığı, 

 Geç bildirimde bulunulmasına sebep olarak ilgili teknik çalışmaların 
gecikmesinin gösterildiği, 

 Veri Sorumlusu tarafından veri ihlaline ilişkin Veri Sorumlusu’nun internet 
sitesinde duyuru yapılmış olmasının, ilgili kişilerin tespit edilmiş olması 
nedeniyle ilgili kişilere bildirim şeklinde kabul edilemeyeceği, 

 Veri ihlali bildiriminde yer alması gereken asgari unsurları düzenleyen 
18.09.2019 tarih ve 2019/271 sayılı Kurul kararına uygun olarak ilgili kişilere 
bildirim yapılmadığı 

dikkate alınarak Kanun’un 12. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “en kısa 
sürede” bildirimde bulunma yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi ve 18.09.2019 
tarih ve 2019/271 sayılı Kurul kararına uygun şekilde ilgili kişilere bildirimde 
bulunulmamış olması nedeniyle Veri Sorumlusu hakkında 30.000-TL olmak üzere 
toplamda 330.000-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
 
Saygılarımızla, 
 
Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu 
 


