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Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından Şubat
2022’de yayınlanan bazı kararlar ile ilgili hazırladığımız
özeti bilgilerinize sunarız.
1. Kişisel Verilerin Dışarı Sızdırılması Nedeniyle
1.900.000 TL Tutarında İdari Para Cezası Kararı:

2. Yerel Haber Sitesi Tarafından İlgili Kişinin Açık
Rızası Olmadan Sınav Sonuç Belgesinin
Paylaşılması Nedeniyle İdari Pazar Cezası Kararı:

Türkiye’de mukim e-ticaret sitelerinden biri
tarafından KVK Kurumuna kendi web sitelerine
yapılan yetkisiz erişimle ilgili olarak yapılan ihbarda,






Kimliği tespit edilemeyen yetkisiz kişi/kişiler
tarafından kendi web uygulama sunucusuna
erişildiği, teknik bir aksaklık nedeniyle bu erişimin
hemen fark edilemediği,







Kurul tarafından yapılan incelemede,


Veri Sorumlusuna ait internet sitesinde kişisel veri
sahibinin adı, soyadı, fotoğrafı, yerleştiği
yükseköğretim programı ve yerleştirme puanı yer
aldığı, bu bilgilerin kişisel veri olduğu,



Kamu yararı taşımayan haberin KVK Kanunu m.
28/1 gereğince “ifade özgürlüğü” kapsamında
değerlendirilemeyeceği, bu nedenle bu tür haber
içeriklerinin yayınlanmasının da KVK Kanunu’na
tabi olduğu,



E-ticaret şirketinin web uygulama sunucusu
üzerindeki bir teknik açık sebebiyle gerçekleşen
ihlalden çok sayıda kullanıcının kişisel verilerinin
etkilendiği,

Veri sorumlusu, kişisel verilerin hangi işleme
şartına dayanılarak işlendiğini, (yani ilgili kişinin
açık rızasının alınıp alınmadığını ya da açık rızasını
gerektirmeyen hukuki sebeplerden birinin
bulunduğunu) bildirmediği, bu nedenle kişisel veri
işleme faaliyetinin hukuka aykırı olduğu,



Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini
önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirlerin
alınmamış olduğu,

İhlalin boyutu, sızdırılan verinin büyüklüğü ve
kişisel verilerin niteliği dikkate alındığında, ihlalin
ilgili kişiler açısından önemli riskler oluşturacağı,



Söz konusu kişisel verilerin Kurul kararı tarihi
itibariyle internet sitesinden kaldırılmış olması
gerekçeleriyle



30.000 TL tutarında idari
uygulanmasına karar vermiştir.

İhlali gerçekleştiren kişi/kişilerin eriştiği sunucu
üzerinde kullanıcı oluşturarak farklı araçlar
vasıtasıyla veri toplamaya çalıştıkları, uzaktaki
sunuculara trafik gönderdiklerinin tespit edildiği,
saldırganların verileri Fransa’da bulunan bir IP
adresine/sunucuya ilettikleri ve bu iletilen trafiğin
firewall üzerinde izlerinin olduğu,
21.504.083 kullanıcısının adlarına, adreslerine,
telefon numaralarına, e-posta adreslerine, kullanıcı
şifrelerine ve IP bilgilerine erişildiği ihbarında
bulunulmuştur.
Bu ihbar üzerine
incelemede;



Kişisel veri sahibi, Kişisel Verileri Koruma
Kurumu’na ilettiği şikâyetle, kişisel verilerinin yer
aldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç
belgesinin açık rızası olmadan yerel haber sitesi
tarafından paylaşıldığını iddia etmiştir.

Kurul

tarafından

yapılan

Firewall üzerinde izlerin olmasına rağmen kişisel
verilerin dışarı sızdırılmasının fark edilememesinin,
gerekli güvenlik kontrollerinin,
denetim
mekanizmalarının, sızma testlerinin ve veri
güvenliği
takibinin
düzgün
bir
şekilde
yapılmadığının göstergesi olduğu, dolayısıyla 8 gün
sonra fark edilen ihlalde e-ticaret şirketinin kusuru
bulunduğu tespit edilerek,
Veri güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve
idari tedbirleri almayan e-ticaret şirketine
1.900.000 TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
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para

cezası

Her iki kurul kararına sırasıyla aşağıdaki linklerden
ulaşabilirsiniz.

(Kurulun 23.12.2021 tarihli, 2021/1324 sayılı
kararına buradan) (Kurulun 06.01.2022 tarihli ve
2022/13 sayılı kararına buradan)
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