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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kayıt zorunluluğu kapsamındaki kişisel veri 

işleyen gerçek ve tüzel kişiler için Veri Sorumluları Sicili’ne kayıtlar yapılmaya başlanmıştır.  

Bu kapsamda hatırlanacağı üzere, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 

milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel 

kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 olarak belirlenmişti. 

Söz konusu kriterlere sahip veri sorumluları için 12 aylık bir kayıt süresi öngörülmüş ve son kayıt 

tarihi ise 30.09.2019 olarak belirlenmiştir.  

Başvurulara ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 12.10.2018 tarihinde yapılan 

duyuruda kayıt sayfasında yer alan “Veri Sorumlusu Yönetici Girişi” butonu ile giriş yapıldığında 

bazı tüzel kişi veri sorumluları için “Veri Sorumlusunun Vergi Kimlik Numarası” alanına veri 

sorumlusu olan tüzel kişiliğin değil de tüzel kişilik tarafından bu konuda görevlendirilmiş olan 

gerçek kişilere (çalışan, yönetici, yetkili vb.) ait T.C. kimlik numarası bilgisinin girildiği ifade 

edilmiştir. 

Ancak veri sorumlusu; bu tüzel kişilikte çalışan, yönetici gibi bir gerçek kişi değil tüzel kişiliğin bizzat 

kendisidir. Bu sebeple Sicile kayıt yükümlülüğü de bu tüzel kişiliktedir. Dolayısıyla, tüzel kişilik olan 

bir veri sorumlusunun Sicile kayıt başvurusunun da tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ve unvanı 

ile yapılması gerekmektedir. Bu şekilde hatalı yapılan kayıtlar için yeniden VERBİS’e başvuru 

yapılması gerektiği uyarısında bulunulmuştur.  

Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2015/13248 E. ve 2017/3108 K. sayılı kararında kişisel verilerin hukuka 

aykırı olarak kullanılmasına ilişkin önemli tespitlerde bulunulmuştur.  

Karara konu olan olayda sanık, eski işyeri arkadaşı olan mağdura facebook sitesi üzerinden 

mesajlar göndermiştir. Mağdurun iş yeri sahibine şikayeti üzerine ise sanık; hesaptaki kendine ait 

profil fotoğrafını kaldırıp yerine manzara resmi koymuştur. Sonrasında sanık ile mağdur arasında 

çıkan tartışmada sanık; hesapla bir ilgisinin olmadığını iddia etmiştir. Bu doğrultuda facebook adlı 

sosyal paylaşım sitesinde başkalarına ait resimlerle rahatlıkla sahte hesaplar açılabileceğini 

mağdura ispatlama amacıyla ve onun rızası olmaksızın mağdurun facebook profilindeki resmini ve 

ismini kullanarak yeni bir facebook hesabı açmıştır. Yargıtay mağdurun kişisel veri niteliğindeki 

resmini, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması sebebiyle hukuka aykırı olduğunda tereddüt 

bulunmayan bir yöntemle kullandığı gerekçesiyle; sanık hakkında kişisel verileri hukuka aykırı 

olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Anılan kararla birlikte önemle hatırlatmak gerekir ki kişisel veri ihlali halinde 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu uyarınca idari para cezası ile birlikte cezai yaptırım da söz konusu 

olabilecektir.

YARGITAY İZİNSİZ FOTOĞRAF KULLANIMINI SUÇ 

KABUL ETTİ 

VERBİS’E KAYITLAR BAŞLADI 
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Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL) 06.09.2018 tarihinde verdiği kararla; 

çalışanlarının parmak izini gerekmediği halde toplayan ve kayda alınan telefon görüşmeleri 

konusunda çalışan ve müşterilerini bilgilendirmeyen Assistance Centre d’Appels adlı şirkete ceza 

uyguladı. Ayrıca Komisyon veri güvenliğine ilişkin bazı teknik tedbirlerin eksik olduğunu da tespit 

etti.  

Bir şikayet üzerine yapılan incelemede, çalışanların saatlerini kontrol etmek amacıyla şirket 

tarafından parmak izi verisi toplayan bir biyometrik cihaz kurulduğu ve ayrıca bilgilendirme 

yapılmaksızın telefon görüşmelerinin kaydedildiği tespit edildi. Ancak biyometrik verilerin 

kişilerin tanımlanmasında büyük bir öneme sahip olması sebebiyle ayrıcalıklı bir değerlendirme ve 

hukuki rejime tabi tutulması gerektiği belirtildi. Bu çerçevede aşağıda belirtilen hususlarda 

düzenlemelerin yapılması talep edildi: 

• Yalnızca işleme amacı bakımından gerekli ve uygun verilerin toplanması ve bu kapsamda 

çalışma saatlerinin kontrolü amacıyla parmak izi verilerinin toplanması politikasına son 

verilmesi, 

• Konuşmaları kaydedilen müşterilerin, diğer kişilerin ve özellikle de çalışanların bu konuya 

ilişkin politikayı inceleyebilecekleri ve haklarını öğrenebilecekleri, aydınlatma 

yükümlülüğünün gerekliliklerini yerine getiren detaylı bir bilgilendirmenin yapılması,  

• Kişisel verilerin güvenliği ve gizliliğinin sağlanması için gerekli teknik eksikliklerin 

giderilmesi. Bu kapsamda özellikle; 1) Windows sistemine, biyometrik verilerin de dahil 

olduğu şirket içi verilerin depolandığı yazılıma giriş için kullanılan şifrelerin güvenli kabul 

edilecek niteliklere sahip olmadığı, 2) bu şifrelerin uzun süredir güncellenmediği, 3) işlem 

yapılmaması halinde çalışacak otomatik kilit sisteminin mevcut olmadığı tespit edilmiştir. 

Ancak Komisyon tarafından yapılan bu uyarılara rağmen, eksikliklerin önemli bir kısmının 

giderilmemesi sebebiyle şirket hakkında 10.000 avro tutarında para cezası uygulanmasına karar 

verildi. Bu karar, özel nitelikli verilerin işyeri uygulamaları çerçevesinde toplanması için veri 

sorumluları tarafından ayrıntılı bir değerlendirme yapılması gerekliliğine dikkat çekmektedir. 

Ayrıca aydınlatma yükümlülüğünün, gerek çalışanlar gerekse ilgili kişiler açısından muhakkak 

yerine getirilmesi gerektiğini de önemle belirtmektedir. 
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EQUİFAX’A VERİ GÜVENLİĞİ İHLALİNDEN DOLAYI 

REKOR PARA CEZASI VERİLDİ 
  

 

 

Birleşik Krallık Veri Koruma Otoritesi (ICO), 

finansal kuruluşlar ve sigorta şirketleri için 

kredi raporlama işi yapan kuruluşlardan biri 

olan Equifax şirketine, 2017 yılındaki siber 

saldırı sırasında 15 milyona yakın Birleşik 

Krallık vatandaşının kişisel bilgilerini 

koruyamadığı için 500.000 İngiliz sterlini 

para cezası verdi. Bu miktar, GDPR’ın 

yürürlüğe girmesinden önce geçerli olan 

95/46/AT sayılı AB Veri Koruma Direktifi 

kapsamında verilebilecek en yüksek ceza 

olma niteliğine de sahiptir.   

Karara konu olan veri ihlali, 13 Mayıs-30 

Temmuz 2017 tarihleri arasında Amerika 

Birleşik Devletleri’nde (ABD) gerçekleşmiş 

ve 146 milyon müşteriyi etkilemiştir. Veri 

ihlalinden ilgili kişilerin dışında diğer 

bireylerin verilerinin de etkilenmesi, verilen 

cezadaki ağırlaştırıcı faktörlerden birisi 

olmuştur. 

Equifax şirketinin müşterilere sağladığı 

ürünlerden biri olan “Equifax Kimlik 

Sağlayıcı (Equifax Indentity Verifier)”, 

Equifax şirketinin müşterilerine 

tüketicilerin kimliklerini doğrulama imkanı 

veren hizmetlerinden birisidir. Aynı 

zamanda kara paranın aklanmasını 

önlemek amacıyla da kullanılmaktadır.  

 

2016 yılında Equifax şirketi bu hizmeti 

Birleşik Krallık’a taşımıştır. Ancak bu 

durumda, bütün Birleşik Krallık verileri 

ABD sisteminden silinmesi gerekirken 

bazı veriler ABD sisteminde kalmaya 

devam etmiştir. 

Soruşturma sonucunda, Equifax şirketinin 

verilerin korunmasını sağlamak için 

gerekli adımları atmadığı belirlenmiştir. 

Bu kapsamda, şirketin geçerli bir hukuki 

sebep olmaksızın verileri tuttuğu, 

verilerin güvenli yöntemlerle 

saklanmadığı, gerekli teknik 

güncellemelerin ve denetimlerin eksik 

olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, 

şirketin veri korumasına ilişkin ilkelerden 

birçoğunu ihlal ettiğine hükmedilerek 

500.000 £ para cezası uygulanmıştır. 
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Birleşik Krallık Veri Koruma Otoritesi (ICO), pazarlama şirketi Everything DM Ltd. (“EDML”) 

şirketine ilgili kişilerin rızalarını almadan yaklaşık 1.42 milyon e-posta gönderimi sebebiyle 60,000 

£ ceza verdi.  

ICO tarafından yapılan soruşturmada, Mayıs 2016 ile Mayıs 2017 arasında pazarlama şirketinin 

“Touchpoint” isimli doğrudan pazarlama sistemini kullanarak ücret karşılığında müşterisi olan 

şirketler adına tüketicilere e-posta gönderdiği tespit edildi. EDML’nin alıcılara bu e-postaların 

doğrudan şirketler tarafından gönderildiği izlenimi verdiği belirtildi. 

ICO tarafından yapılan değerlendirmede pazarlama postalarının gönderilebilmesi için şirketler 

tarafından alınan rızanın geçerli olmadığı ifade edildi. Nitekim, müşterilerin bu mesajların üçüncü 

bir kişi vasıtasıyla değil doğrudan şirketler tarafından gönderileceğine ilişkin bir rıza verdikleri 

vurgulandı. Alınan rızanın geçerli kabul edilebilmesi için e-postanın üçüncü bir kuruluş yani EDML 

tarafından gönderilmesine ilişkin müşterilere açık bir bilgilendirme yapılması gerektiği belirtildi.  

Bu sebeple pazarlama şirketi EDML’nin dolaylı bir rızaya dayanarak gönderdiği e-postaların 

kişisel verilerin korunması mevzuatını ihlal ettiğine karar verildi.   

 

 

 

Fransız Veri Koruma Otoritesi (CNIL), internet sitesindeki güvenlik açığı sonucunda kişisel 

verilerin üçüncü kişiler tarafından erişilebilir hale gelmesi sebebiyle, Alliance Française kuruluşuna 

30.000 Avro para cezası uyguladı. 

CNIL tarafından daha önce de birçok karara konu olduğu üzere internet adresindeki ID 

numarasının değiştirilmesi sonucunda kişisel veri içeren 413.144 belgeye erişilebildiği tespit edildi. 

Kuruluş yaptığı savunmada, internet sitesinin düzenlenmesine ilişkin olarak başka bir şirketten 

teknik destek alındığı ve ayrıca güvenlik açığı konusunda ilgili kişilerden herhangi bir şikayet 

gelmediğini öne sürdü. Ancak CNIL, dışardan hizmet alımı söz konusu olsa da veri sorumlusunun 

yeterli teknik ve idari tedbirlerin alınması konusunda sorumluluğunun devam ettiği gerekçesiyle 

Alliance Française’e para cezası verdi. 

Bu kararda özellikle internet sitesi kullanıcılarını tanımlama veya doğrulama prosedürü gibi 

temel güvenlik önlemlerinin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir. Bu çerçevede, 

URL’nin tanımlayıcı bir numara yerine rastgele karakterlerden oluşması gerekliliği önemle 

vurgulanmıştır. 

 

FRANSA’DA İNTERNET SİTELERİNE SIKI TAKİP DEVAM 

EDİYOR 
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Sigorta şirketi Bupa’ya, müşterilerinin kişisel verilerinin korunması için gerekli 

güvenlik önlemlerini almadığı gerekçesiyle Birleşik Krallık Veri Koruma Otoritesi 

(ICO) tarafından 175.000 £ ceza verildi. 

Karara konu olan olayda sigorta şirketinin bir 

çalışanı tarafından 547.000 müşterinin kişisel 

verilerine ulaşılarak karanlık ağ’da (“dark 

web”) satılmaya çalışıldığı belirtildi. Söz 

konusu çalışanın verilere, şirketin SWAN isimli 

müşteri ilişkileri yönetim sisteminden ulaştığı 

ve 1.5 milyon kişinin verisinin söz konusu 

sistemde tutulduğu tespit edildi. Çalışanın bu 

verileri SWAN’den kendi kişisel e-posta 

hesabına aktardığı ve sonrasında müşterilerin 

isimleri, doğum tarihleri, e-posta adresleri ve 

uyruklarını içeren kişisel verilerini dark web’te 

satmak üzere teklifte bulunduğu belirtildi.  

ICO tarafından yapılan incelemede söz konusu 

sisteme 20 kişilik bir kullanıcı takımı ile birlikte 

1351 kullanıcının daha erişebildiği tespit edildi. 

Ayrıca 20 kişilik ekibin bu verileri başka 

uygulama ve platformlara aktarabildiği de 

tespit edildi. Ancak verilere neden bu denli 

büyük bir sayıda erişim hakkı tanındığı ve 

aktarım izni verildiği konusunda şirket 

tarafından makul bir gerekçe sunulamadı. 

Ayrıca sistemdeki olağandışı hareketleri tespit 

amacıyla log kayıtlarının düzenli olarak 

incelenmediği de ortaya çıktı. ICO, şirketin veri 

güvenliği noktasında sistematik olarak devam 

eden esaslı yetersizliklerinin bulunduğunu ve 

söz konusu olayda olduğu gibi büyük miktarda 

verinin aktarımının farkedilemediğini tespit etti 

ve şirkete para cezası uyguladı. 

Ayrıca verileri çalan şirket çalışanının işten 

çıkarıldığı ve polis tarafından hakkında 

yakalama emri çıkarıldığı ifade edildi.  

  

 

  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

ICO, VERİ GÜVENLİĞİNİ İHLAL EDEN 

SİGORTA ŞİRKETİNE 175.000 £ CEZA 

VERDİ 

5 

http://www.ari.av.tr/


 

 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singapur’da sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren en büyük kuruluşa yönelik siber 

saldırı sonucunda yaklaşık 1.5 milyon hastanın verisi ele geçirildi. Singapur’un en ciddi siber 

güvenlik ihlaline yönelik soruşturma, idari şifrelerin zayıf olması ve güncel olmayan iş 

istasyonları (unpatched workstation) gibi birçok zayıf güvenlik uygulamasını ortaya çıkardı. 

Söz konusu siber saldırının, kuruluşun veri tabanını ele geçirmeye yönelik özelleştirilmiş kötü 

amaçlı yazılımlar da dahil olmak üzere, son derece ileri teknolojide araçların kullanımı 

neticesinde gerçekleştiği anlaşıldı. Aynı zamanda bu saldırının, gelişmiş sürekli tehdit 

saldırısının da (advanced persistent threat) tipik özelliklerini taşıdığı belirtildi. 

Ancak Singapur Siber Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen soruşturmada önemli teknik ve 

idari eksikliklerin olduğu ortaya çıktı. Bu doğrultuda, iş istasyonlarında (workstation), 

Microsoft Outlook’un korsan saldırıyı engelleyemeyen güncelleştirilmemiş sürümünün 

kullanıldığı tespit edildi. Bununla birlikte Soruşturma Komitesi, bir yerel yönetici hesabının 

şifresinin "P@ssw0rd" şeklinde olduğunu ve bu nedenle kolayca deşifre edilebildiğini 

belirtti. Ayrıca ihlal bildiriminin de zamanında yapılmadığı ve bu konuda ciddi ihmalin olduğu 

belirlendi.  

 

 

SİNGAPUR’DA EN BÜYÜK SAĞLIK 

KURULUŞUNA SORUŞTURMA    
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Minnesota’da Hastaların 

Özel Hayatlarının Gizliliği 

İhlal Edildi 

Yaşlılar ve Yoksullar için Sağlık ve İnsani Hizmetler 

Merkezi (Health and Human Services’ Centers for 

Medicare & Medicaid Services), Minnesota’daki 

Fairview Southdale Hastanesinde acildeki hastaların 

psikiyatrik muayene yapılırken rızaları veya bilgileri 

olmadan ses kayıtlı video kaydına alındıklarını ve 

dolayısıyla hastaların özel hayatın gizliliğine ilişkin 

haklarının ihlal edildiğini tespit etti. Hastane yetkilileri 

kameraların psikiyatrik muayenelerde hastaların 

saldırgan davranışlarının artması nedeniyle konulduğu 

açıklamasını yaptı.  

Mayıs 2017’de polis memurlarının kendisine ve 

başkalarına zarar vereceğini düşündüğü için kendi 

rızası dışında acile götürülen bir hastanın ifadeleri 

üzerine hastane hakkında soruşturma başladı. Hasta, 

orada bulunduğu sürece kamera kaydı altına alındığını 

öğrendiğinde şok olduğunu ve odada kayda dair hiçbir 

işaretin de olmadığını belirtti.  

Hastane, bir önceki yıl hastaların saldırı sayısının 

artması nedeniyle 8 psikiyatrik muayene odasına 

kamera koyduğunu belirtse de hastaların kayıt altına 

alındıklarına dair hiçbir uyarı/işaret bulunmamaktaydı. 

Her ne kadar tedaviden önce hastalara tıbbi eğitim için 

video kaydı alınmasına ilişkin bir rıza metni imzalatılsa 

da uyuşmazlığa konu olan video kaydına ilişkin bir 

bilgilendirme ve onay süreci bulunmadığı tespit edildi. 

Bu nedenle hastanenin hastaların özel hayatlarının 

gizliliğini ihlal ettiği sonucuna varıldı.  

 

Boston’daki 

Hastanelere                

1 Milyon $ Ceza  

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler 

Bakanlığı, Boston bölgesindeki 3 

hastaneye; hastaların rızaları 

alınmadan televizyon ekipleri 

tarafından kayda alınmalarına izin 

verdiği gerekçesiyle toplamda bir 

milyon dolar ceza verdi. Hastanelerin 

“Boston Med” isimli televizyon 

programı kapsamında hastalarının 

kişisel sağlık verilerinin kayda 

alınmasına izin vermesinin çok önemli 

bir ihlal niteliği taşıdığı belirtildi. 

Hastalara ilişkin kişisel verilerin 

hastaların rızası alınmadan medyada 

paylaşılması ve medya aracılığı ile 

herkes tarafından ulaşılabilir hale 

getirilmesinin açık bir ihlal olduğu 

belirtildi.  

2016 yılında New York’ta bulunan yerel 

hastanelere de aynı gerekçe ile 2.2 

milyon dolar ceza verilmiş olup aynı 

zamanda hastanelere kişisel verilerin 

korunması konusunda gerekli 

adımların atılması için süre verilmişti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

http://www.ari.av.tr/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İngiltere’de bir hastanede görev yapan hemşire, hastaların sağlık verilerine yetkisi dışında erişim 

sağladığı gerekçesiyle cezalandırıldı. Hemşire hakkındaki suçlamalar şu şekilde ortaya çıktı: 

• 5 hastanın doğum ve pediatrik bilgileri dahil olmak üzere sağlık verilerine izinsiz ve 

yetkisiz şekilde 17 kez erişilmesi, 

• 2014 ve 2016 yılları arasında bir tanesi çocuk olmakla birlikte 18 hastanın 109 verisine 

erişilmesi, 

• Hastalar taburcu olduktan sonra dahi birçok kez sağlık verilerine erişim sağlanması. 

Tüm bu ihlallerin Eylül ayında ortaya çıkmasının ardından anılan hemşirenin görevine son 

verilmiş ve hakkında mahkeme tarafından yasal işlem başlatılmıştır. Yargılama sonucu ise kişisel 

verileri ele geçirmek ve yaymak suçundan para cezasına çarptırılmıştır. 

Birleşik Krallık Veri Koruma Otoritesi (ICO), bu tür kötüye kullanma hallerinde ilgili kişiler 

hakkında cezai yollara başvurulacağını, hastaların kişisel veriler mevzuatı kapsamında özel 

nitelikli verilerinin korunacağını bir kez daha vurgulamıştır. 

 

 

 

 Avrupa Genel Mahkemesi, 25 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan kararda, Avrupa Parlamentosu 

vekillerinin seyahat harcamaları ve aldıkları bazı yardımlara ilişkin belgelerin kişisel veri içermesi 

sebebiyle gazetecilerle paylaşılmasına izin vermedi. 

Karara konu olan olayda bir grup gazeteci ve gazeteci derneğinin; vekillere ait seyahat ve yardım 

belgelerinin paylaşılması amacıyla yaptığı başvuru Avrupa Parlamentosu tarafından reddedilmiş 

ve sonrasında uyuşmazlık Genel Mahkeme önüne taşınmıştı. Mahkeme yaptığı 

değerlendirmede, bu belgelerin vekillere ait çok sayıda kişisel veri içerdiğini belirtti. Bu nedenle 

somut olayda söz konusu harcamaların gözden geçirilmesi için mevcut mekanizmaların yeterli 

olabileceğini ve ayrıca vekillerin verilerinin paylaşılmasının uygun ve ulaşılmak istenen amaçla 

ölçülü bir karar olmayacağını vurguladı.  

HASTA VERİLERİNE İZİNSİZ ERİŞEN SAĞLIK 

PERSONELİNE CEZA 

 

MAHKEMEDEN VEKİLLERİN KİŞİSEL VERİ İÇEREN 

BELGELERİNİN PAYLAŞILMASI TALEBİNE RET 
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irleşik Krallık Veri Koruma Otoritesi (ICO), 

kişisel verilerin korunması mevzuatının 

ciddi şekilde ihlali sebebiyle Facebook’a 

500,000 £ para cezası uyguladı.  

Otorite, kişisel verilerin politik amaçlarla 

kullanılması sebebiyle Facebook hakkında geniş 

kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma 

süreci sonunda; Facebook’a söz konusu ihlalin 

meydana geldiği tarihte yürürlükte olan 95/46/AT 

sayılı Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi 

çerçevesinde uygulanabilecek en yüksek ceza 

olan 500,000 İngiliz sterlini tutarında para cezası 

verildi.  

ICO yaptığı incelemede 2007 ile 2014 yılları 

arasında, kullanıcıların açık ve bilgilendirilmiş 

rızaları olmadığı halde, Facebook’un kişisel 

verilere mobil uygulama geliştiricileri tarafından 

erişilmesine izin verdiğini tespit etmiştir.  Üstelik 

yalnızca uygulamayı indiren kullanıcıların değil bu 

kullanıcıların arkadaşı olan kullanıcıların da 

bilgilerine ulaşıldığı ve hukuka aykırı bir şekilde 

verilerinin işlendiği tespit edilmiştir.  

Facebook, uygulama kullanıcılarının 

arkadaşlarının verilerinin uygulama tarafından 

edinilmesinin ancak gizlilik ayarlarının bu şekilde 

bilgi edinilmesine izin verildiği şartlarda mümkün 

olduğunu iddia etmiştir. Fakat, gizlilik 

ayarlarından bu duruma izin veren kullanıcıların 

sırf başkalarının indirdiği bir uygulama nedeniyle 

söz konusu bilgilerinin toplanmasını 

öngörebilmelerinin makul olarak mümkün 

olmadığı   ICO tarafından vurgulanmıştır. Nitekim 

kullanıcılara bu durumu yeteri kadar açıklayan ve 

böyle bir durumu önlemek için neler yapmaları 

gerektiğini belirten yeterli bilgi sunulmadığını da 

belirtmiştir. Dolayısıyla burada geçerli bir rızanın 

mevcut olmadığını ve verilerin hukuka aykırı bir 

şekilde işlendiğini ifade etmiştir. 

Ayrıca Facebook’un, platformu kullanan 

uygulamalara ilişkin yeterli teknik tedbirleri 

almadığı ve bu uygulamalar üzerinde gerekli 

kontrolleri yapmadığı gerekçesiyle kişisel verileri 

güvenli bir şekilde koruyamadığı tespit edilmiştir. 

Söz konusu yetersizlik sebebi ile dünya çapında 

87 milyon kişinin verilerinin ele geçirildiği ve bu 

bilgilerin sonrasında ABD’deki seçim sürecine 

dahil olan Cambridge Analytica şirketi ile 

paylaşıldığı belirlenmiştir. Üstelik verilerin kötüye 

kullanımının tespit edildiği Aralık 2015 tarihinden 

sonra da bu şirketin Facebook’a erişiminin 

engellenmediği anlaşılmıştır.  

ICO tarafından yapılan soruşturmada, bir 

milyondan fazla Birleşik Krallık vatandaşının 

verilerinin de bu şekilde hukuka aykırı olarak 

işlendiğini ve bu durumun ilerisi adına büyük risk 

taşıdığı da belirlenmiştir. Bu kapsamda 

hatırlatmak gerekir ki Facebook hakkında 

ülkemizde de Kişisel Verilerin Korunması Kurulu 

tarafından yürütülen bir soruşturma  mevcuttur.   

 

 

 

  

B 

ICO, KULLANICILARIN VERİLERİNİ ÜÇÜNCÜ 

KİŞİLERİN ERİŞİMİNE AÇAN FACEBOOK’A 

500,000 £ CEZA VERDİ 
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GDPR ile Birlikte Şikayetler İki Katına Çıktı 

25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa 

Birliği Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) 

4. ayının doldurması sonucunda İtalya ve Fransa Veri 

Koruma Otoriteleri bu döneme ilişkin istatistikleri 

yayımladılar. Özellikle aşağıdaki görüleceği üzere bir 

önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında iletilen 

şikayet ve bildirimlerin ciddi anlamda artış gösterdiği 

görülmektedir. Ayrıca Birleşik Krallık Veri Otoritesi 

kaynakları da Haziran ve Temmuz aylarında gelen 

bildirimlerin iki katına çıktığını belirtmişlerdir. 

 

 

Veri İhlallerinin 1/3’ünde Çalışanlar 

İşlerini Kaybediyor  

29 ülkede çeşitli büyüklükteki şirketleri kapsayan 

Kaspersky Lab tarafından yapılan bir araştırmaya 

göre veri ihlalinin gerçekleştiği durumların % 31'inde 

şirketler çalışanlarının işine son vermektedir. 

Araştırmaya göre işine son verilenler arasında 

yalnızca IT çalışanları bulunmamakta, işine son 

verilenlerin yaklaşık %30’unu IT birimi dışında çeşitli 

pozisyonlardaki diğer çalışanlar oluşturmaktadır.  

 

 

 

Uber Veri İhlallerine Karşılık 148 Milyon 

Dolar Ödeyecek 

Amerikalı yetkililer tarafından 57 milyon kişiyi 

etkilediği iddia edilen 2016 yılındaki veri ihlali ile ilgili 

olarak Uber’in 148 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği 

duyuruldu. Yetkililer, Uber’in kullanıcılarının verilerini 

koruyamadığı ve ancak yetkililerin incelemesine 

maruz kaldığında bildirimde bulunduğunu ifade etti. 

Google’ın Konum İzleme Uygulamaları 

Soruşturma Altına Alındı 

Arizona Savcılığı, Google’ın Android kullanıcılarının 

konum verilerini, izleme işlemine onay vermedikleri 

halde dahi kaydettiği iddiaları üzerine soruşturma 

başlattı. Buna göre Google söz konusu ihlalin 

saptanması halinde yüksek bir para cezasıyla karşı 

karşıya kalabilecektir. Ayrıca Arizona’da yürütülen 

soruşturmanın diğer devletleri ve federal hükümeti 

harekete geçirebileceği de söylenebilecektir.  

Yahoo’nun Veri İhlalinden Kaynaklı 80 

Milyon Dolarlık Uzlaşma Teklifi Onaylandı 

Yahoo’nun yaklaşık 3 milyar Yahoo hesabını etkileyen 

dört veri ihlalini, yatırımcılara bildirmediği 

gerekçesiyle devam eden uyuşmazlıkta, Amerika 

Bölge Mahkemesi 80 milyon dolarlık uzlaşma bedelini 

onayladı. Yahoo, 2014 yılında veri ihlalini yatırımcılara 

bildirmemesi sonucu Amerika Menkul Kıymetler ve 

Borsa Komisyonu (U.S. Securities and Exchange 

Commission) tarafından 35 milyon dolar para cezasına 

çarptırılmış ve ardından bu süreç başlamıştı. 
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Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu 

(CNIL), gerçekleştirdiği denetimler sırasında 

internet sitelerinde en çok karşılaştığı 5 güvenlik 

sorununa ilişkin bir bilgi notu yayımladı. CNIL, söz 

konusu eksikliklerin esasen kolayca 

giderilebilecek nitelikte olmasına karşın veri 

sorumluları tarafından çoğunlukla ihmal 

edildiğini belirtti. İlgili kişilerin mahremiyeti 

üzerinde doğrudan etkisi olan bu sorunların, 

genellikle soruşturma veya yaptırımlara konu 

olduğu da özellikle vurgulandı. Tespit edilen bu 

sorunlar ve çözümlerine ilişkin özet açıklamalar 

aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: 

1. Kimlik doğrulaması basit bir şifre ile 

yapılmamalıdır 

Problem: İnternet sitesinde oluşturulan 

hesaplara çok basit bir şifreyle giriş yapılabilmesi 

ve ek korumaların mevcut olmaması halinde 

istenmeyen 3. kişilerin hesaplara erişim riski 

artacaktır. Bu halde kötü niyetli bir kişi deneme 

sayısını artırarak ya da sık kullanılan şifreleri 

deneyerek az korumaya sahip hesaplara erişim 

sağlayabilecektir.  

Çözüm: Hesap şifreleri güvenli bir şekilde 

toplanmalı ve şifrenin oluşturulması esnasında 

karmaşık kuralların varlığına dikkat edilmelidir.  

2. Kimlik doğrulama kuralları yeterli 

olmalıdır 

Problem: Müşterilerin internet sitesindeki 

bireysel alanlarına erişimlerinin hesapları 

aracılığıyla olup olmadığını doğrulayacak 

özellikler kullanılmamaktadır. Sitedeki bireysel 

alanlara yalnızca URL uzantısı sayesinde 

erişilebilmektedir. 

Çözüm: En azından karmaşık bir şifrenin 

oluşturulması yoluyla bir kimlik doğrulaması 

yapılmalıdır. Mümkün olduğu takdirde aşağıdaki 

metotların en az ikisinin birleştirilmesi ile daha 

güçlü bir doğrulama mekanizması kurulmalıdır: 

• Şifre bulunması  

• Akıllı kart bilgileri ile doğrulama 

• Kullanıcıya özgü imza ile doğrulama 

 

3. Müşterilere ait hesaplara URL’lerin 

değiştirilmesi sonucunda 

erişilmemelidir 

Problem: Müşterilere ait hesapların URL 

uzantılarında bir karakterin değiştirilmesi 

(genellikle URL’nin sonundaki numaralar) 

sonucunda başka bir hesabın bilgilerine erişilmesi 

mümkün olabilmektedir.  
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Çözüm: Sistem altyapısında erişime ilişkin 

kontroller sağlanmalıdır. Taleplere cevap 

vermekle sorumlu uygulama programı arayüzü 

(API) öncelikle bu talebin uygun olup olmadığını 

denetlemelidir.   

4. Verilerin Şifrelenmesi Sağlanmalıdır 

Problem: Belgelerin uçtan uca şifrelenmemesi 

sonucunda, sistemde hata ya da çökme meydana 

gelmesi halinde açık metinlere (plain text) 

başkaları tarafından erişilmesi mümkün 

olabilmektedir. 

Çözüm: Verilerin şifrelenmesi gizliliğin 

korunmasını sağlayacaktır. Etkili bir şifreleme 

yöntemi belgelerin toplandığı süreçten 

kullanıldığı sürece kadar mevcut olmalıdır.  

5. Kişisel verilerin arama motorları 

tarafından indekslenmesi 

engellenmelidir 

 

Problem: Belgeler, koruma eksikliğine ilave 

olarak kimi zaman arama motorlarında 

indekslenmektedir. Arama motoru üzerinde 

“websitesi: siteadı.com” + “belgetürü: pdf” 

yazarak gizli bir belgeye yahut şirket 

bünyesindeki bir kişisel veriye üçüncü kişilerce 

erişim imkanı olabilmektedir. 

 

Çözüm: Robot.txt dosyaları kullanarak web 

sitenizin bir kısmına ya da tamamına erişen 

örümceklerin (web crawler) engellenmesi 

gerekmektedir. Arama motorları bu duruma 

saygı gösterecek ve sitenin içeriğini 

indekslemeyeceklerdir. Ancak robot.txt 

dosyaları bir güvenlik önlemi olarak 

değerlendirilmemelidir. URL uzantısına sahip 

olan kişilerce belgeler hala erişime açık 

olabilecektir. Bu nedenle güvenliği sağlamak 

adına kimlik doğrulaması ve içerik haklarının 

korunması gereklidir. 
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