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Sayın İlgili; 
 
İşbu bilgi notu; veri sorumlusu sıfatını haiz Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende 
Gıda Lojistik A.Ş. (“Yemek Sepeti”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun (“Kanun”) 12/5 hükmü kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na 
(“Kurum”) gönderilen ve Kurum’un internet sitesinde yayımlanan veri ihlal bildirimi 
hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 
 
Kanun’un “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12/5 hükmü aşağıdaki gibidir: 

“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.” 

Kanun’un ilgili hükmü gereği, Yemek Sepeti’nin Kurum’a ilettiği ihlal bildiriminde özetle; 

 18.03.2021 tarihinde kimliği veri sorumlusu tarafından belirlenemeyen şahıs ya da 
şahıslarca Yemek Sepeti’ne ait bir web uygulama sunucusuna erişildiği, normal 
şartlarda yetkisiz bir erişim olduğunda uyarı veren araç üzerindeki aksaklık 
nedeniyle yetkisiz erişimin o an fark edilemediği, 

 25.03.2021 tarihinde gelen alarmlar incelendiğinde şüpheli bir davranışın tespit 
edildiği, Yemek Sepeti’ne ait ilgili web uygulama sunucusu üzerinde bir açıklık 
bulunduğu, bu açıklıktan yararlanılarak sunucuya erişilebildiği, 

 Saldırıyı yapanlarca sunucu üzerinde kullanıcı oluşturularak veri toplanmaya 
çalışıldığı ve uzaktaki sunuculara trafik gönderildiği, 

 İhlalden 21.504.083 kişinin etkilendiği, İhlalden etkilenen kişisel verilerin kısmi 
olarak belirlendiği ve söz konusu verilerin kullanıcı adı, adres, telefon, e-posta, 
şifre, IP bilgileri olduğu, 

 Kredi kartı ya da finansal verilerin etkilenmediğinin belirtildiği, kredi kartı saklama 
hizmetinin veri sorumlusundan bağımsız Mastercard tarafından sağlandığı, 

ifadeleri yer almaktadır. 
 
Konuya ilişkin inceleme devam etmekte olup Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
29.03.2021 tarih ve 2021/321 sayılı kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurum’un 
internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir. 
 
Saygılarımızla, 

Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu 


