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Sayın İlgili, 

 

Bu bilgi notu, Küçükçekmece Belediyesi’nin (“Belediye”) yapmış olduğu veri ihlali 

bildirimi hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından 17.12.2019 

tarihinde yayımlanan kamuoyu duyurusu (“Duyuru”) ile ilgili olarak sizleri 

bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Duyuru’da; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri 

güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12. maddesinin 5. fıkrası gereğince; işlenen 

kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri 

sorumlusunun bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na 

(“Kurul”) bildirmesi gerektiği ve Kurul’un, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet 

sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebileceği vurgulanmıştır.  

 

Veri sorumlusu olan Belediye tarafından Kurum’a gönderilen 13.12.2019 tarihli 

bildirimde özetle; 

- İhlalin Küçükçekmece Belediyesi’nin SMS hizmeti aldığı yüklenici firmanın web ara 

yüzünden kullanıcı adı ve parola ele geçirilerek servis üzerinde kayıtlı olan herkese 

SMS gönderilmesi şeklinde meydana geldiği, 

- İhlalin 12.12.2019 tarihinde 05:42’de gerçekleştiği ve aynı gün saat 06:30’da tespit 

edildiği, 

- İhlalden etkilenen kişisel verilerin iletişim bilgileri olduğu, 

- İhlalden etkilenen tahmini kişi sayısının 285.000 olduğu, 

- İhlalden etkilenen kişilerin ilçe vatandaşı olduğu 

bilgilerine yer verilmiştir. 

 

Duyuru uyarınca konuya ilişkin inceleme devam etmekte olup, Kurul tarafından söz 

konusu veri ihlali bildiriminin Kurum’un internet sayfasında ilan edilmesine karar 

verilmiştir. 

 

Saygılarımızla, 

 

Güzeldere l Balkan Hukuk Bürosu 
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           27.12.2019 

 

Sayın İlgili, 

 

Bu bilgi notu, Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“Şirket”) 

yapmış olduğu veri ihlali bildirimi hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) 

tarafından 26.12.2019 tarihinde yayımlanan kamuoyu duyurusu (“Duyuru”) ile ilgili olarak 

sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Duyuru’da; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri 

güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12. maddesinin 5. fıkrası gereğince; işlenen 

kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri 

sorumlusunun bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na 

(“Kurul”) bildirmesi gerektiği ve Kurul’un, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet 

sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebileceği vurgulanmıştır.  

 

Veri sorumlusu olan Şirket tarafından ihlale ilişkin olarak Kurum’a gönderilen 20.12.2019 

tarihli bildirimde özetle; 

- Şirket ile bağlantısı olmayan üçüncü kişiler tarafından 832 adet n11.com üyesine ait e-

posta adresinin internet ortamında ele geçirildiği, 

- Söz konusu e-posta adresleri kullanılarak şifre deneme yoluyla üyelerin n11.com 

hesaplarına giriş yapıldığı, 

- İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileri olduğu, 

- İhlalin 17.12.2019 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği, 

- Konu ile ilgili araştırmaların devam ettiği, 

- İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak kisiselverilerim@n11.com adresinden bilgi 

alabilecekleri 

bilgilerine yer verilmiştir. 

 

Duyuru uyarınca konuya ilişkin inceleme devam etmekte olup, Kurul tarafından söz konusu 

veri ihlali bildiriminin Kurum’un internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir. 

Saygılarımızla, 

Güzeldere l Balkan Hukuk Bürosu 


