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Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi
Kentyol Kent Hizmetleri AŞ
Şişli Belediye Başkanlığı
T.C. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim 
Şirketi (İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji)
Martı İleri Teknoloji A.Ş.

Veri sorumlusunun Yemeksepeti’nde gerçekleşen 
veri ihlaline ilişkin karar verilmiştir, diğer karar 
ise yerel bir haber sitesine ilişkindir.

Kullanıcı Güvenliğine İlişkin Veri Sorumluları 
Tarafından Alınması Tavsiye Edilen Teknik ve 
İdari Tedbirlere İlişkin Kamuoyu Duyurusu
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
Kapsamında İdari Para Cezası Tutarları Hakkında 
Duyuru

Birçok ihlal bildiriminin fidye yazılımı saldırısı 
neticesinde gerçekleşmesi, veri sorumlularının 
teknik tedbirleri özellikle alması gerektiğini 
göstermekte.
Veri sorumluları, çift kademeli kimlik doğrulama 
sistemlerini kurmak, kullanıcılarına üyelik 
başvurusu aşamasından itibaren alternatif 
güvenlik önlemi sunmak, uygulamalarını HTTPS 
ile veya aynı güvenlik seviyesini sağlayacak bir 
şekilde koruma altına almak, güvenli ve güncel 
karma (hashing) algoritmalarını kullanmak 
gibi birçok teknik tedbiri almak konusunda 
hassasiyet ve özen göstermelidir.
2022 yılı için güncellenen para cezalarına 
baktığımızda, ihlalin niteliğine göre en düşük 
13.391, en yüksek 2.678.863 TL olduğunu 
görmekteyiz.

 6 VERİ İHLALİ 
BİLDİRİMİ
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Veri sorumlusu Şirket tarafından Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu’na gönderilen veri ihlali 
bildiriminde; fidye yazılımı ve ayrıca hizmet dışı 
bırakma (DoS-DDoS) saldırılarına maruz kaldığını, 
ihlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar 
ve müşteriler olduğunu, İhlalden etkilenen 
kişisel veri kategorilerinin; kimlik, iletişim, özlük, 
müşteri işlem, finans, görsel ve işitsel kayıtlar 
ile biyometrik veri olduğunu ve etkilenen kişi 
sayısının 1000 olduğunu belirtmiştir.

Veri sızıntılarına karşı gerekli idari ve teknik 
tedbirlerin alınarak güvenliğin sağlanması, 
özellikle siber saldırılara karşı gerekli önlemlerin 
alınması önem arz etmektedir.

1.VERİ İHLALİ
BİLDİRİMLERİ
1.1. KENT KONUT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ VE HAKKINDA VERİ  
İHLALİ BİLDİRİMİ DUYURUSU

Veri sorumlusu Şirket tarafından Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu’na gönderilen 
veri ihlali bildiriminde; fidye yazılımı 
saldırılarına maruz kaldığını, ihlalden 
etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar 
ve müşteriler olduğunu, İhlalden 
etkilenen kişisel veri kategorilerinin 
henüz bilinmediği ve etkilenen kişi 
sayısının 2100 olduğunu belirtmiştir.

1.2. KENTYOL KENT HİZMETLERİ AŞ 
HAKKINDA VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ 
DUYURUSU

Veri sorumlusu Şirket tarafından Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu’na gönderilen 
veri ihlali bildiriminde; fidye yazılımı 
saldırılarına maruz kaldığını, ihlalden 
etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, 
kullanıcılar ve üyeler olduğunu, İhlalden 
etkilenen kişisel veri kategorilerinin ve 
kişi sayısının henüz tespit edilemediği 
belirtmiştir.

1.3.  ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
HAKKINDA VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ 
DUYURUSU
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Veri sorumlusu Şirket tarafından Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu’na gönderilen 
veri ihlali bildiriminde; veri sorumlusu 
sistemlerinde yetkili bir kullanıcıya ait 
e-posta erişim şifresinin ele geçirildiği, 
saldırganın e-posta şifresini elde ettikten 
sonra bu Portal uygulamasına giriş yaparak 
diğer uygulamalara erişim sağladığını 
ve kullanıcı yetkilerine bağlı olarak 
bilgilere eriştiği ve verileri sızdırdığını, 
ihlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının 
çalışanlar, öğrenciler ve öğrenci velileri 
olduğunu, ihlalden; çalışanlara ait ad, 
soyad, TC kimlik numarası, çalıştığı 
birim ve brüt ücretleri; öğrencilere ait ad 
soyad, TC kimlik numarası, anne-baba 
adı; öğrenci velilerine ait ad, soyad, TC 
kimlik numarası, meslek ve kayıt tutarları 
bilgilerinin etkilendiğini ve etkilenen kişi 
sayısının 79.997 olduğunu belirtmiştir.

Veri sorumlusu Şirket tarafından Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu’na gönderilen 
veri ihlali bildiriminde; fidye yazılımı 
saldırılarına maruz kaldığını, ihlalden 
etkilenen ilgili kişi gruplarının kullanıcılar 
olduğunu, İhlalden etkilenen kişisel veri 
kategorilerinin ve kişi sayısının henüz 
tespit edilemediği belirtmiştir.

1.4.  T.C. ACIBADEM MEHMET ALİ 
AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA 
VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ DUYURUSU

Veri sorumlusu Şirket tarafından Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu’na gönderilen veri ihlali bildiriminde; 
veri sorumlusu sistemlerine yetkisiz kişi/kişiler 
tarafından erişilmesi suretiyle veri ihlalinin 
gerçekleştiğini, veri ihlalinin yetkisiz erişen kişi/
kişiler tarafından iletilen e-posta üzerine 27.02.2022 
tarihinde tespit edildiğini, ihlalden etkilenen 
ilgili kişi grupları, kişisel veri kategorileri ve kişi 
sayısının henüz belirlenemediğini belirtmiştir. 
Veri sorumlularının yetki matrisi oluşturarak 
yetkisiz kişilerin kişisel verilere erişmesini önlemesi 
tedbirinin önemini bir kez daha görüyoruz.

1.6. MARTI İLERİ TEKNOLOJİ A.Ş. 
HAKKINDA VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ 
DUYURUSU

1.5.  ARI İNOVASYON VE BİLİM  
EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM  
ŞİRKETİ (İTÜ ETA VAKFI DOĞA 
KOLEJİ) HAKKINDA VERI İHLALİ 
BiLDiRİMİ DUYURUSU
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Kurul 2021/1324 sayılı kararında; veri 
sorumlusuna ait bir web uygulama 
sunucusu üzerindeki açık sebebiyle 
uygulama kurarak ve komut çalıştırmak 
suretiyle sunucuya erişildiği, ihlalden 
21.504.083 Yemeksepeti kullanıcısının 
etkilendiği, neredeyse tüm müşteri 
veri tabanının dışarı sızdırıldığı dikkate 
alındığında ihlalin çok büyük çaplı 
olduğunu belirterek veri sorumlusunun 
bahse konu ihlali 8 gün boyunca fark 
etmemesinin veri sorumlusunun kusuru 
olduğunu ifade etmiştir. Bu denli 
büyük bir veri ihlalinin gerçekleşmesi 
ve sonrasında fark edilmemesinin 
gerekli teknik tedbirlerin alınmamasının 
ve mevcut risk ve tehditleri iyi 
belirlenmemesinin bir sonucu olduğu 
da kararda detaylıca açıklanmıştır. 
Bu açıklamalar doğrultusunda veri 
güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli 
teknik ve idari tedbirleri almayan veri 
sorumlusu hakkında 1.900.000 TL 
idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir.

2.1. YEMEK SEPETİ ELEKTRONİK 
İLETİŞİM PERAKENDE GIDA LOJİSTİK 
AŞ VERİ İHLAL BİLDİRİMİ HAKKINDA 
KARAR

2. ŞUBAT AYINDA 
YAYIMLANAN
KURUL KARAR 
ÖZETİ

Uzun bir aradan sonra Kurul idari para 
cezasının miktarını da açıkladığı bir karar 
yayınlamıştır. İdari para cezasının yanında 
veri ihlalinin büyüklüğü ve veri sorumluları 
tarafından yerine getirilmesi gereken 
hususların önemini vurgulayan işbu 
karar sektördeki pek çok veri sorumlusu 
tarafından dikkate alınmalıdır.
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Kurul 2022/13 sayılı Kararında; şikâyete 
konu olayda ilgili kişinin sınav sonuç 
belgesinin yerel haber sitesi tarafından 
açık rızası olmaksızın paylaşıldığı, bu 
bilgilerin kullanılarak yapılan haber 
kapsamındaki kişisel verilerin kişilik 
haklarını ihlal etmemek kaydıyla 
ifade özgürlüğü kapsamında işlenip 
işlenmediğinin değerlendirilmesi 
gerektiği ifade edilmiştir. 
Basın özgürlüğü ile kişisel verilerin 
korunmasını isteme hakkının karşı karşıya 
olduğu, haberden beklenen yarar ile ilgili 
kişinin kişisel verilerinin korunmasını 
isteme hakkından beklediği meşru 
çıkarın karşılaştırılması gerektiği de 
kararda etkili olan unsurlar arasındadır.
Bu değerlendirmeler dikkate alınarak 
Veri sorumlusu tarafından Kanunda yer 
alan hangi hukuka uygunluk sebebine 
dayanılarak kişisel veri işlendiğinin 
belirtilmemiş olması nedeniyle veri 
sorumlusunun kişisel veri işleme 
faaliyetinin hukuka aykırı olduğu 
kanaatine varılarak 30.000 TL idari para 
cezası uygulanmıştır.

2.2. YEREL BİR HABER SİTESİ 
TARAFINDAN İLGİLI KİŞİNİN AÇIK 
RIZASI OLMAKSIZIN SINAV SONUÇ 
BELGESİNİN PAYLAŞILMASI  
HAKKINDA KARAR

3.DUYURULAR

15 Şubat tarihinde Kurul tarafından 
yayınlanan duyuruda veri sorumlularının 
Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca, uygun 
güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik 
gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri 
almak zorunda olduğu belirtilmiştir. 

Kurul, “finans, e-ticaret, sosyal medya 
ve oyun gibi muhtelif sektörlerde 
faaliyet gösteren veri sorumlularının, 
internet sitelerine giriş için kullanılan 
kullanıcı hesap bilgilerinin (kullanıcı adı 
ve parolalar) bazı internet sitelerinde 
herkese açık şekilde yayınlanmasından 
kaynaklı ihlal bildirimlerinin yaşandığına 
dikkat çekmiştir.

Yaygın olarak yaşanan ve veri ihlallerinin 
oluşmasına neden olan “aynı kullanıcı 
adı ve parolanın farklı platformlarda 
kullanılması, belirli zaman aralıklarında 
parola değişiminin yapılmaması, iki 
kademeli kimlik doğrulama vb. giriş 
yöntemlerinin kullanılmaması” gibi 
teknik ve idari tedbir eksikliklerinin 
kişisel veri ihlallerine neden olabildiğine 
değinen Kurul, veri ihlallerini önlemek 
veya meydana gelmesi halinde ilgili 
kişiler üzerinde olumsuz sonuç doğurma 
olasılığının azaltılmasını sağlamak adına 
veri sorumluları tarafından alınması 
gereken önlemleri şu şekilde sıralamıştır: 

3.1. KULLANICI GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN 
VERİ SORUMLULARI TARAFINDAN 
ALINMASI TAVSİYE EDİLEN TEKNİK 
VE İDARİ TEDBİRLERE İLİŞKİN 
KAMUOYU DUYURUSU
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Çift kademeli kimlik doğrulama (two-factor 
authentication) sistemlerini kurmaları 
ve kullanıcılarına üyelik başvurusu 
aşamasından itibaren alternatif güvenlik 
önlemi olarak sunmaları,
 
Kullanıcıların hesaplarına sık erişim sağlayan 
cihazlar haricinde farklı cihazlar üzerinden 
giriş yapılması durumunda, giriş bilgilerinin 
e-posta/sms vb. yöntemlerle ilgili kişilerin 
iletişim adreslerine iletilmesinin sağlanması,
 
Uygulamaların HTTPS (Hypertext Transfer 
Protocol Secure - Hiper Metin Aktarma 
Güvenli İletişim Kuralı) ile veya aynı güvenlik 
seviyesini sağlayacak bir şekilde koruma 
altına alınması,
 
Kullanıcı parolalarının, siber saldırı 
yöntemlerine karşı korunmasını teminen, 
güvenli ve güncel karma (hashing) 
algoritmaların kullanılması,
IP (Internet Protocol Address) adresinden 
yapılacak başarısız giriş denemesi sayısının 
sınırlandırılması,
 
İlgili kişilerin en az son 5 adet başarılı ve 
başarısız giriş denemeleri ile ilgili bilgilerini 
görüntüleyebilmelerinin sağlanması,
 
İlgili kişilere aynı parolanın birden fazla 
platformda kullanılmaması gerektiğinin 
hatırlatılması,
 
Veri sorumluları tarafından parola 
politikasının oluşturulması ve kullanıcılara 
ait parolaların belirli aralıklarla 
değiştirilmesinin sağlanması veya bu 
hususun ilgili kişilere hatırlatılması,
 
Yeni oluşturulan parolaların, eski 
parolalarla (en az son üç parolayla) 
aynı olmasının engellenmesi, kullanıcı 
hesaplarına girişlerde bilgisayar ile insan 
davranışlarını ayırt edici güvenlik kodu 
gibi teknolojilerin (CAPTCHA, dört işlem 

vb.) kullanılması, erişime izin verilen IP 
adreslerinin sınırlandırılması,
 
Veri sorumlularının sistemlerine giriş yapılan 
parolaların uzunluğunun asgari 10 karakter 
olması, büyük-küçük harf, rakam ve özel 
karakterlerin bir arada kullanılmasına 
yönelik güçlü parola oluşturulmasının 
sağlanması,
 
Veri sorumlularının sistemlerine giriş için 
üçüncü parti yazılımlar veya servisler 
kullanılıyorsa bu yazılımların ve servislerin 
güvenlik güncelleştirmelerinin düzenli 
olarak gerçekleştirilmesi ve gerekli 
kontrollerin yapılması gibi teknik ve idari 
tedbirlerden kendi risk değerlendirmelerini 
yaparak uygun olanlarını almaları tavsiye 
edilmektedir.
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Kanunu’nun 18’inci maddesinde düzenlenen İdari Para Cezalarının 2022 yılı için 
güncellenen hali aşağıdaki gibidir:

3.2. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA 
İDARİ PARA CEZASI TUTARLARI HAKKINDA DUYURU

AYKIRILIK OLUŞTURAN
              DURUM

EN YÜKSEK PARA 
         CEZASI

EN DÜŞÜK PARA 
       CEZASI

Aydınlatma 
yükümlülüğünü 
yerine getirmeme :

Veri güvenliğine ilişkin 
yükümlülüklerin yerine 
getirilmemesi:

Kurul kararlarının 
yerine getirilmemesi:

Veri Sorumluları 
Siciline kayıt ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı 
hareket edilmesi:

13.391 267.8883

40.179 2.678.863

66.965 2.678.863

2.678.86353.572
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