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 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete’de, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 2018/68, 

2018/75, 2018/87 ve 2018/88 sayılı kararları yayımlanmıştır. Bu kararlarda, Veri 

Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna getirilen yeni istisnalar ile uzun zamandır 

beklenen Sicile kayıt yükümlülüğünün başlangıç tarihleri belirtilmiştir.  

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verileri işleyen gerçek ve 

tüzel kişilere “Veri Sorumluları Siciline” kayıt zorunluluğu getirmektedir. Kanunun Geçici 1. 

maddesine göre ise, veri sorumluları Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri 

Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır. Ancak Kurul tarafından Kanun’un 16. maddesinin 

ikinci fıkrası uyarınca bu zorunluluğa istisnalar getirilebilmektedir. Bu çerçevede daha önce Kurul 

tarafından yayımlanan istisnalara ek olarak gümrük müşavirleri ve arabulucuların da bu istisnalar 

kapsamında yer almasına karar verilmiştir.  

Son olarak, Kurul’un 2018/87 sayılı kararında ise yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço 

toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu 

özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların, Sicile kayıt zorunluluğundan muaf tutulmasına karar 

verilmiştir.  

Daha açık bir ifadeyle belirtmek gerekirse aşağıda belirtilen üç koşuldan herhangi birini sağlayan 

gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları sicile kayıtla yükümlü olacaktır: 

✓ Yıllık çalışan sayısının 50’den fazla olması,  

✓ Yıllık mali bilanço toplamının 25 milyon TL’den fazla olması, 

✓ Ana faaliyet konusu olarak özel nitelikli kişisel veri işlenmesi. 

Ayrıca Kurul tarafından yayımlanan 2018/88 sayılı kararda ise Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt 

yükümlülüğünün başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmiştir. Bu karar doğrultusunda farklı 

kategorilerdeki veri sorumluları için belirlenen tarihlere ilişkin Kurum’un sitesinde yayımlanan 

tabloyu aşağıda bulabilirsiniz.                                                                                  

Bu doğrultuda belirtmek gerekirse, Kurul’un bu kararı sicile kayıt yükümlülüğü taşıyan şirketler 

bakımından son derece büyük önem taşımaktadır. Nitekim Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt ve 

bildirim yükümlülüğüne aykırı olarak hareket edildiği takdirde Kanun'un 18. maddesi uyarınca 

20.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilmektedir.  
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işisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 03.08.2018 tarihinde üç yeni karar özeti yayımlanmış ve 

veri sorumluları hakkında idari para cezaları uygulanmıştır.

 
Yayımlanan ilk kararda bir gerçek kişinin adının 

geçtiği bir köşe yazısının silinmesi talebi 

değerlendirilmiştir. Ancak ilgili kişinin hala 

kamuyu ilgilendiren bir konumda olduğu 

dikkate alınarak köşe yazısı; ifade ve basın 

özgürlüğü kapsamında değerlendirilmiş ve 

silme talebi Kurul tarafından reddedilmiştir. 

Nitekim, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanununun 28. maddesinin birinci fıkrasının c 

bendi uyarınca, ifade özgürlüğü kapsamında 

işlenen veriler Kanun kapsamı dışında 

tutulmaktadır. Ancak Kurul tarafından daha 

önce yayımlanan başka bir karar özetinde, her 

ne kadar kural olarak Kanun kapsamı dışında 

olsa dahi, yargılama işlemleri esnasındaki bir 

veri işleme faaliyeti hakkında idari yaptırım 

uygulanmıştır. Buna gerekçe olarak ise 

gereğinden fazla veri aktarımının 

gerçekleştiği ve böylece veri işleme 

faaliyetinin işlendikleri, amaçla bağlantılı, 

sınırlı ve ölçülü olma ilkesine aykırılık teşkil 

ettiği belirtilmiştir. Bu nedenle önemle 

belirtilmelidir ki her ne kadar bir veri işleme 

faaliyeti kural olarak Kanun kapsamı dışında 

olsa dahi bu verinin amacına aykırı şekilde 

gereğinden fazla işlenmesi durumunda 6698 

Kanun’un kapsamına girmesi ve idari yaptırım 

uygulanması söz konusu olabilecektir. 

  
Yayımlanan ikinci karar ise; hastaların tedavi 

sürecinde yer alan doktorlar tarafından mobil 

olarak kullanılan uygulamadan, bir kişiye ait sağlık 

raporunun ekran görüntüsünün alınarak, internet 

ve sosyal medya mecralarında paylaşılması ve geniş 

bir kitleye ifşa edilmesine ilişkindir. Bu kapsamda, 

veri sorumlusunun 6698 Kanun’un 12.maddesinin 

birinci fıkrasının c bendinde yer alan kişisel verilerin 

muhafazasını sağlamak amacıyla uygun tedbirleri 

alamadığı tespit edilmiştir ve veri sorumlusu 

hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bu 

karardaki incelemenin şikayet üzerine değil, Kurul 

tarafından re’sen başlatıldığını da önemle 

belirtmek gerekir. 

Yayımlanan bu karar özellikle veri güvenliği ihlaline 

sebep olan çalışanların ve veri sorumlusunun 

hukuki sorumluluklarının değerlendirilmesi 

açısından son derece önemlidir. Ancak kararda 

ihlale konu olan süreç hakkında detaylı bir açıklama 

yapılmamıştır. Özellikle de veri sorumlusunun 

hangi idari ve teknik tedbirleri almak konusunda 

yetersiz kaldığı belirtilmemiştir. Bununla birlikte 

bu konuya benzer nitelikteki bir Avrupa 

uygulamasına ilişkin ayrıntılı değerlendirmeleri 

Bültenimizin en sonunda yer alan yazımızda 

bulabilirsiniz.    

 

 

  

K 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNDAN ÜÇ 

YENİ KARAR ÖZETİ 
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Yayımlanan son karar ise işe alım süreçlerindeki iki ayrı hukuka aykırı veri işleme faaliyetine ilişkindir. 

İlkinde, online insan kaynakları hizmeti sunan bir platform üzerinden yapılmış bir iş başvurusu 

değerlendirilmiştir. Söz konusu hizmeti sunan veri sorumlusunun başvuru yapan ilgili kişiye ait 

başvuru bilgisi, ad ve soyad ile e-posta adresi bilgilerini herhangi bir hukuki sebebe dayanmadan 

diğer işe başvuranlarla paylaştığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla veri sorumlusunun hukuka aykırı şekilde 

veri işlenmesini önlemediği gerekçesiyle Kanun’un 18. maddesi uyarınca idari para cezası ile 

cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

İkinci kararda ise iş başvurusunda bulunan bir adayın kişisel verileri, açık rızası olmadan şirketler 

topluluğu altında aynı veri tabanını kullanan başka bir şirket ile paylaşılmıştır. Ancak bilindiği üzere 

aynı şirketler topluluğu altında yer alsa da bir şirketler topluluğunu oluşturan her bir şirket ayrı tüzel 

kişiliğe sahip olduğundan, bu şirketlerin her birinin ayrı ayrı veri sorumlusu kabul edilmesi gerekir. Bu 

nedenle bir şirketler topluluğu altında yer alan farklı şirketler arasında veri aktarımı gerçekleştirilmesi, 

üçüncü kişiye veri aktarımı yapılması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla veri aktarımının 6698 Kanun’un 

8. maddesine uygun olması gerekir. Ancak söz konusu kararda veri sorumlusu şirketin aktarım 

şartlarına aykırı hareket ederek, hukuka aykırı kişisel veri işlenmesini önlemediği gerekçesiyle şirket 

hakkında idari para cezası uygulanmıştır. 

Sonuç olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na gelen başvuruların sayısı göz önünde 

bulundurulduğunda yayımlanan kararların sayısının ve çeşitliliğinin daha da artacağı söylenebilecektir.  
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.05.2018 

tarih ve 2018/63 sayılı ilke kararında; veri 

sorumlusu nezdindeki kişisel verilere erişim 

yetkisi bulunan personelin yetkisi ve amacı 

dışında söz konusu verileri işlemesi hususu 

değerlendirilmiştir. 

Söz konusu kararda; bulundukları pozisyon 

veya görev itibariyle kişisel verilere erişime 

yetkisi olan kişiler tarafından, yetkileri ve 

işleme amacı dışında veri işlendiği hususunda 

Kuruma gelen ihbar ve şikayetlerin olduğu 

ifade edilmiştir. Bu çerçevede uygulamada 

yaşanan bu problemlerin önüne geçilmesi 

amacıyla veri sorumlularınca uygun güvenlik 

düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her 

türlü teknik ve idari tedbirin alınması gerektiği 

özellikle belirtilmiştir. 

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca 

veri sorumlusu; kişisel verilerin hukuka aykırı 

şekilde kişisel amaçlarla veya işleme amacı 

dışında kullanılmasını engellemeye yönelik 

tedbirleri almak zorundadır. Aksi halde 6698 

sayılı Kanun’un 18. maddesi uyarınca idari para 

cezasına çarptırılması söz konusu olabilecektir. 

Ayrıca ilgili kişiler hakkında da cezai 

soruşturma açılması riski doğabilecektir. 

Bu kapsamda Kurul tarafından yayımlanan 

Kişisel Veri Güvenliği Rehberi’nde erişim 

yetkisine ilişkin olarak yapılan 

değerlendirmeleri hatırlatmak faydalı 

olacaktır:  

 

 

“… [K]işisel veri içeren sistemlere erişimin de sınırlı 
olması gerekmektedir. Bu kapsamda çalışanlara, 
yapmakta oldukları iş ve görevler ile yetki ve 
sorumlulukları için gerekli olduğu ölçüde erişim 
yetkisi tanınmalı ve kullanıcı adı ve şifre kullanılmak 
suretiyle ilgili sistemlere erişim sağlanmalıdır. Söz 
konusu şifre ve parolalar oluşturulurken, kişisel 
bilgilerle ilişkili ve kolay tahmin edilecek rakam ya da 
harf dizileri yerine büyük küçük harf, rakam ve 
sembollerden oluşacak kombinasyonların tercih 
edilmesi sağlanmalıdır. 

Buna bağlı olarak veri sorumlularının, erişim yetki ve 
kontrol matrisi oluşturmaları ve ayrı bir erişim 
politika ve prosedürleri oluşturarak veri sorumlusu 
organizasyonu içinde bu politika ve prosedürlerin 
uygulamaya alınması önerilmektedir. 

Güçlü şifre ve parola kullanımının yanısıra, kaba 
kuvvet algoritması (BFA) kullanımı gibi yaygın 
saldırılardan korunmak için şifre girişi deneme 
sayısının sınırlandırılması, düzenli aralıklarla şifre ve 
parolaların değiştirilmesinin sağlanması, yönetici 
hesabı ve admin yetkisinin sadece ihtiyaç olduğu 
durumlarda kullanılması için açılması ve veri 
sorumlusuyla ilişikleri kesilen çalışanlar için zaman 
kaybetmeksizin hesabın silinmesi ya da girişlerin 
kapatılması gibi yöntemlerle erişimin 
sınırlandırılması gerekmektedir.” 

Bu çerçevede, Kurul’un daha önce yayımlanan 

karar özetlerinde; bir çalışanın, talebi olmamasına 

rağmen müşterisinin (ilgili kişi) kişisel verilerini, 

kendisine yetki tanımlaması yapılan sistemler 

aracılığıyla kişisel amaçları için sorgulaması 

nedeniyle veri sorumlusu hakkında idari para 

cezasına hükmettiği önemle hatırlatılmalıdır. Bu 

nedenle, veri güvenliğine ilişkin teknik 

tedbirlerin yanında veri sorumlularının 

çalışanlara yönelik farkındalığı artırıcı idari 

tedbirleri de alması önemli bir gereklilik olarak 

ortaya çıkmaktadır.  

 

KURUL’DAN KİŞİSEL VERİLERİN ERİŞİM 

YETKİSİ VE AMACI DIŞINDA 

KULLANILMAMASINA İLİŞKİN İLKE 

KARARI 
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İngiliz Veri Koruma Otoritesi (ICO), 12 Haziran 2017 tarihinde İngiltere’nin en büyük süper market 

zincirlerinden biri olan WM Morrison Supermarkets Plc.’a (Morrisons) 10.500 pound tutarında para 

cezası verdi. Söz konusu ceza Morrisons’un Elektonik İletişim mevzuatını (Privacy and Electronic  

Communications Regulations) ihlal ederek müşterilerin rızası olmadan onlara pazarlama amaçlı 

olarak e-posta göndermesi sebebiyle verildi. Bu kararın ardından 1 Ağustos 2018 tarihinde bu kez de 

rızası olmayan müşterilerin, pazarlama amaçlı arandığı gerekçesiyle AMS Marketing şirketine 

100.000 pound para cezası verildi. 

 
Morrisons kararında, bir müşterinin onay vermediği halde kendisine doğrudan pazarlama amaçlı e-

posta gönderilmesini şikâyet etmesi üzerine başlatılan soruşturmada, aynı e-postanın 130.671 

müşteriye daha gönderildiği tespit edilmiştir. Bu e-postalar daha önceden Morrisons Card’a ilişkin e-

posta almak istemediklerini belirten, yani doğrudan pazarlama e-postalarını almayı reddetmiş (opt 

out seçeneğini kullanmış) olan müşterilere gönderilmiştir. Gönderilen e-postalarda müşterilere; opt 

out seçeneğini kullanmaları sebebiyle kupon, ekstra hediye puanı kullanamadıkları gibi yeni haberler 

konusunda da bilgi sahibi olamadıkları belirtilmiştir. Ayrıca sisteme tekrar girişlerini sağlayacak 

adımlar gösterilmiştir. Ancak ICO tarafından yapılan değerlendirmede, pazarlama konusunda rıza 

almak amacıyla atılan e-postaların dahi mevzuat kapsamında doğrudan pazarlama olarak kabul 

edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla kendileriyle iletişime geçilmesi hususunda açık rızaları 

olmayan müşterilerle bu kapsamda iletişime geçilmesi de yasaktır. Kararda ayrıca bu cezanın; hem 

diğer şirketler açısından emsal teşkil etmesi hem de veri koruma mevzuatına uyumluluğunun 

sağlanması adına önemli olduğu da belirtilmiştir. 

ICO tarafından verilen diğer kararda ise AMS pazarlama şirketinin, kişilerin rızalarının olup 

olmadığına bakmaksızın pazarlama amaçlı yaptığı 75.649 çağrı ele alındı. Aranmamak için daha 

önceden taleplerini ileten ve sistemden kaydını sildiren kişilerle iletişim kurulması sebebiyle Kuruma 

toplamda 103 şikayet yapıldığı belirtildi.  

Bunun sonucunda ICO tarafından yapılan incelemede, AMS pazarlama şirketinin başka şirketlerden 

kişisel veri içerikli listeler aldığını ancak listedeki kişilerin rızasının olup olmadığını kontrol etmediğini 

tespit etti. Halbuki, elektronik iletişim kurulabilmesi için bu kişilerin (bu aramaları belirli bir şirket için 

almak istediklerine dair) rıza göstermiş olmaları ve sistemden çıkış (opt-out) eyleminde bulunmamış 

olmaları gerekiyordu.  Ancak böyle bir incelemeyi dikkate almaksızın şirket tarafından 

gerçekleştirilen aramaların, hukuka aykırılık oluşturduğu sonucuna varıldı.  

Önemle belirtmek gerekir ki ICO pazarlama amaçlı olarak elektronik iletişim konusuna özel bir önem 

vermektedir. Resmi sitede yer alan istatistiklere göre, Temmuz 2018’de gelen 11.824 şikayet sayısı, 

bu zamana kadarki en yüksek rakamı oluşturuyor. Ayrıca bu konuda toplamda 107 soruşturma 

kurum tarafından yürütülüyor.  Verilen cezalar neticesinde kamuoyunda bu yönde bir bilincin 

oluşması ve de GDPR’ın yürürlüğe girmesi bu duruma en büyük sebep olarak gösteriliyor.  

Ülkemizde de birçok şirketin elektronik iletişim yoluyla pazarlama faaliyetleri yürüttüğü göz önünde 

bulundurulduğunda, müşterilerle iletişime geçilirken mevzuata uyumlu davranılması oldukça büyük 

bir önem taşımaktadır. 

İNGİLTERE, İZİNSİZ OLARAK MÜŞTERİLERLE PAZARLAMA 

AMAÇLI İLETİŞİME GEÇEN ŞİRKETLERE SAVAŞ AÇTI! 
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Fransa’dan Toplanma Amacı 

Dışında Veri İşleyen 

Kuruluşa Ceza 

Fransa Veri Koruma Otoritesi (CNIL); 31 Temmuz 2018 

tarihinde verdiği kararla, sosyal konut yapımı ve 

işletmesi alanında faaliyet gösteren bir kuruluşa 

(L’Office Public de l’Habitat de Rennes Métropole 

ARCHIPEL HABITAT), konut kiracılarının iletişim 

verilerini toplanma amacı dışında kullanması sebebiyle 

30.000 avro para cezası verdi. 

Karara konu olan olayda söz konusu kuruluş; sosyal 

konutlara sağlanan katkının azaltılması kararını 

eleştirmek amacıyla kiracılarına hükümeti eleştirel 

nitelikte bir posta göndermiştir. İletişim bilgilerinin 

amaç dışı kullanımı nedeniyle yapılan şikayetler 

üzerine başlatılan incelemede söz konusu kuruluş; 

gönderilen postanın kiracıları ilgilendiren bir konuda 

bilgilendirme amacı taşıdığını ve verilerin toplanma 

amacıyla bağlantılı olarak kullanıldığını savunmuştur. 

Ancak CNIL; gönderilen metnin kiracıları ilgilendiren 

kamusal politika hakkında basit bir bilgilendirmeden 

ziyade, kiracıları hükümetin bu politikasına yönelik 

olarak siyasi tavır almaya yönlendirecek bir içeriğe 

sahip olduğunu tespit etmiştir. Bu nedenle, 

kiracıların iletişim bilgilerinin başlangıçtaki toplanma 

amacı olan sözleşmesel ilişki gereğince işlenmediğini 

tespit ederek kuruluş hakkında idari para cezası 

uygulamıştır. 

 

Bu karar ülkemizdeki 6698 sayılı Kanun’un 4-2(ç) 

maddesinde belirtilen kişisel verilerin ancak işlenme 

amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde 

işlenebileceğine ilişkin genel prensibin uygulaması 

bakımından da büyük önem taşımaktadır. Bu 

çerçevede kişisel veriler ancak Kanun’un 5. 

maddesinde öngörülen hukuki sebeplerden birinin 

varlığı halinde ve yalnızca bu hukuki sebeple bağlantılı 

şekilde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.   

Bağışçılarının Verilerini 

Koruyamayan Kuruluşa 

100.000 £ Para Cezası  

İngiltere’de ve dünyada İncil’in çevirisi 

ve dağıtımı işini yapan ve ana maddi 

kaynağı kredi kartıyla yapılan bağışlar 

olan bir kuruluş, 2016 yılında siber 

saldırıya uğramıştı. Bunun sonucunda 

saldırganlar tarafından 417.000 

bağışçının kredi kartı numarası, banka 

hesap numarası, hesabın son kullanım 

tarihi gibi bilgiler ele geçirilmişti. Her 

ne kadar kuruluşun kendisi de cezai 

yaptırım gerektiren bir suçun 

mağduru olsa da yapılan incelemede 

veri güvenliğinin sağlanması için 

gerekli tedbirlerin uzun yıllardır 

alınmadığı ortaya çıktı.  

Yapılan incelemede, bağışçılara ait 

bilgilerin güvenli olmayan bir 

sistemde depolandığı ve bu sisteme 

uzaktan erişim imkanlarının da kişisel 

verilerin korunması açısından uygun 

olmadığı tespit edildi. Dolayısıyla 

siber saldırıyı gerçekleştirenlerin 

sistemdeki bu zayıflıktan 

faydalandıkları anlaşıldı. Bu nedenle 

saldırı öncesinde verilerin ele 

geçirilmesini önlemek için gerekli 

teknik ve idari tedbirleri almadığı 

gerekçesi ile söz konusu kuruluşa ICO 

tarafından 100.000 pound para cezası 

verildi. 
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İngiltere’nin Sheffield şehrindeki binalarda kapalı devre kamera sistemleri (CCTV) işleten Noble 

Design and Build of Telford şirketine kamera kaydına ilişkin olarak bilgilendirme yapmaması 

nedeniyle veri koruma mevzuatını ihlal ettiğine hükmedilerek para cezası verilmiştir.  Şirket, İngiliz 

Veri Koruma Otoritesi’nin (ICO) talimatlarına uymadığı gerekçesiyle ayrıca cezalandırılmıştır. 

4 Ekim 2017 tarihinde ICO tarafından şirkete gönderilen yazıda, kamera kaydı hakkında ilgili kişileri 

bilgilendirmek için yeterli uyarıların bulunmadığı hatırlatılmış ve ICO’nun talimatlarına uygun 

davranılması gerektiği belirtilmiştir. 

Bilindiği üzere kamera kaydı ile izleme faaliyetlerinin yapılması yeterli meşru nedenleri olması 

halinde veri koruma mevzuatı uyarınca mümkün olabilmektedir. Ancak buna ilişkin olarak 

aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi şarttır. Ülkemizdeki 6698 sayılı Kanun 

kapsamında da benzer bir yaklaşım benimsenmiştir. Kurul tarafından yayımlanan “Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular” isimli rehberde de bu konuya ilişkin olarak 

katmanlı bilgilendirmenin gerekliliğine dikkat çekilmiş ve aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir: 

“Örneğin, kamera kaydı alınan bir iş yerinde, ilgili kişi bir kamera ikonu ile kamera kaydı yöntemiyle 

kişisel verilerinin elde edildiği konusunda bilgilendirilebilir. Kamera kayıtlarının hangi amaç, hangi 

hukuki sebep ve yöntem ile elde edildiği, ilgili kişinin hakları gibi detaylar ilgili kişinin bu kamera ikonu 

vasıtasıyla yönlendirildiği bir dokümanda (kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politika, 

kamera kayıtlarına ilişkin aydınlatma metni) detaylandırılabilir.” 

 

İngiliz Veri Koruma Otoritesi (ICO), müşteri ve çalışanlarının kişisel verilerinin korunması hususunda 

yeterli ve gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle, Avrupa’nın en büyük telekomünikasyon/telefon 

perakende şirketlerinden The Carphone Warehouse Limited (Carphone) hakkında 400.000 pound 

para cezası uygulamıştır. Söz konusu ceza bugüne kadarki en yüksek cezalardan biri olma özelliğini 

taşımaktadır. 

Cezaya konu olan veri ihlali, Carphone tarafından kullanılan belirli bir bilgisayar sistemindeki1 

güvenlik açığından kaynaklanan siber saldırı neticesinde çok sayıda çalışan ve müşterilere ait kişisel 

verinin ele geçirilmesi neticesinde meydana gelmiştir. 2015 yılı Temmuz – Ağustos tarihleri arasında 

gerçekleşen siber saldırıda hem kişisel verilerin yer aldığı veri tabanına erişilmiş hem de söz konusu 

veriler dışarıya aktarılmak üzere kopyalanmıştır.  

                                                             
1 İlgili sistem, dahili ve harici web sitelerini (e-ticaret siteleri dahil) barındıran (hosting) kompleks sanal sunuculardan 
oluşmakta olup sistemin denetimi Carphone’un bağlı bulunduğu Dixons Carphone Plc. Tarafından yapılmaktadır. 
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Carphone tarafından ICO’ya bildirimde bulunulması üzerine ICO ve ICO’nun çalıştığı iki bağımsız 

şirket tarafından incelemeler gerçekleştirilmiş olup, siber saldırının sonucunda 3 milyondan fazla 

müşterinin ve yaklaşık 1000 çalışanın verilerine erişim sağlandığı tespit edilmiştir. Bu veriler 

arasında müşterilerin ad, soyad, doğum tarihi, medeni hali, adres, telefon ve e-posta adresi, 20 bine 

yakın banka kartının işlem detayları yer almıştır.  

Bu kapsamda, yukarıda sayılan sebeplerle Veri Koruma Kanunu’nda belirtilen veri güvenliği 

prensiplerine aykırılık sebebiyle para cezası verilmesine karar verilmiştir.  

İhlal incelemesinin detaylı şekilde yapılması ve uyumluluk standartlarının dikkatle kontrol edilmesi, 

bunun yanında yüksek meblağlarda para cezası verilmesi, kişisel verilerin korunması hususunda 

ICO’nun katı bir tutum izlediğini göstermektedir. Bu anlamda, veri güvenliğine ilişkin standartların 

detaylı incelemesinin yapıldığı söz konusu karar, şirketlerin kendi iç denetimleri açısından yol 

gösterici nitelikte olması nedeniyle de önem taşımaktadır.  

 

 

1. Saldırıya maruz kalan sistemin önemli bir parçasını oluşturan yazılımın güncel 

sürümlerinin mevcut olmasına rağmen eski sürümünün (2010) kullanılması, 

2. Yazılım yamaları konusundaki politikanın yetersiz olması ve mevcut politikaya uyumluluk 

konusunda düzenli denetimlerin yapılmaması, 

3. Sisteme girişin geçerli bir login kimlik bilgisi ile yapılması ve bu bilgilerin nasıl ele 

geçirildiğinin bilinmemesinin başka saldırıların da kolaylıkla gerçekleştirilebileceğini 

göstermesi, 

4. Güvenlik zaafiyeti taraması ve sızma deneylerinin yetersiz olması, denetimlerin düzenli 

olarak gerçekleştirilmemesi ve saldırıdan önceki son 12 ayda herhangi bir denetimin 

yapılmamış olması, 

5. Web uygulamalarının giriş-çıkış trafiğinin kontrol edilmesi için gerekli olan ve yüksek 

ihtimalle söz konusu saldırıyı engelleyebilecek nitelikteki güvenlik duvarının 

bulunmaması, 

6. Sistemi oluşturan sunucularda en basit güvenlik önlemlerinden olan anti-virüs 

programlarının mevcut olmaması, 

7. Carphone’un güvenlik sistemlerinin saldırıyı tespit hususunda yetersiz olması ve somut 

olayda saldırı gerçekleştikten 15 gün sonra saldırının tespit edilmesi, 

8. Sistemi oluşturan sunucuların işletim sistemi parolalarının aynı tarzda olması ve bundan 

haberdar olan 30-40 personel tarafından kullanılması, 

9. Saldırının gerçekleştiği sistemde çok sayıda kişisel verinin bulunması ve bu verilerin 

büyük bir çoğunluğunun herhangi bir işlevi olmadığı halde sistemde tutulması, 

10.Carphone’un tarihi geçmiş ve gerekli olmayan söz konusu verilerin sisteminde 

olduğunun bilincinde olmamasının, IT sistemlerinin kişisel verilerin güvenliği için yeterli 

ve uygun bir anlayışta tasarlanmadığını göstermesi, 

11. Geçmişe ait banka işlem detaylarının şifreli olmasına rağmen, şifreleme anahtarlarının 

uygulamanın kaynak kodundaki açık metinlerde (plain text) yer alması. 

Güvenlik açığının sebepleri olarak da aşağıdaki hususlara dikkat çekilmiştir: 
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İngiliz Veri Koruma Otoritesi (ICO), mağdurların e-posta adreslerini ifşa etmesi sebebiyle çocuk 

istismarı alanında çalışmalar yapan Kurum’a 200.000 pound para cezası verdi. 

Çocuk istismarını önlemeye yönelik çalışmalar yürüten Kuruluş (IICSA), istismar mağdurları ya da 

istismardan kurtulan kişilere Kuruluş’un faaliyetlerine ilişkin olarak e-posta aracılığıyla 

bilgilendirmeler yapmaktadır. Kuruluş’un bir çalışanı, yaklaşan bir duruşmaya ilişkin bilgilendirme 

yapmak amacıyla 90 kişiye e-posta göndermiş, ancak sonrasında içeriğinde fark ettiği bir hata 

üzerine aynı e-postayı tekrardan iletmiştir. Ne var ki ikinci attığı e-postada, alıcıların adreslerini 

“gizli” (bcc) kısmı yerine, doğrudan “kime” (to) kısmına yazma hatasını yapmıştır. Bunun 

neticesinde alıcılar kısmında bulunan herkes, diğer alıcıları görebildiğinden, çocuk istismarına 

maruz kalan 90 kişinin kimliğinin tespit edilme tehlikesi ortaya çıkmıştır. Üstelik, bu mail 

adreslerinden 52’sinin alıcıların bütün ismini içerdiği tespit edilmiştir. Her ne kadar sonradan 

gönderilen postanın silinmesi uyarısı yapılsa da bazı e-posta alıcılarının “tümünü yanıtla” (reply all) 

seçeneğiyle cevap vermeleri ve e-posta zincirine başka kişilerin eklenmesi sebebiyle mağdurların 

kimliklerinin yayılma tehlikesi oluşmuştur.  

 

Sonuç olarak bu tedbirleri almamış olması sebebiyle veri güvenliğini ihlal eden kuruluşa çok yüksek 

bir para cezası verilmiştir. Ayrıca hatırlatmak gerekir ki ICO, daha önce de benzer şekilde HIV 

virüsü taşıyan hastalara gönderdiği bülten sebebiyle kişilerin kimlik bilgilerini ifşa eden bir sağlık 

kuruluşuna 180.000 pound para cezası vermişti. 

 

 

 

 

Yapılan incelemede e-posta aracılığıyla yayılan gizli ve özel nitelikli bu veri göz önünde 

bulundurulduğunda ilgili kuruluşun gerekli idari ve teknik tedbirleri almadığı sonucuna 

varılmıştır. ICO bu sonuca ulaşırken özellikle iki hususun altını çizmiştir: 

• Her alıcıya ayrı şekilde e-posta gönderebilen bir sistemin kurulmamış olmaması, 

• Alıcı adreslerinin gizli (bcc) kısmına eklenerek gönderildiği e-postalara ilişkin olarak, 

çalışanlara uygun bir eğitim ve yönlendirmenin sağlanmamış olması. 

 

 
E-posta Gönderim Listesinde Hata Yapan Kuruma 

Büyük Ceza 
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vde kullanılan geleneksel sayaçların Amerika ve Avrupa’da hızla akıllı sayaçlara 

dönüşmesi; bu sayaçların kişilerin özel hayatına müdahale tartışmasını da beraberinde 

getirdi. Nitekim geleneksel enerji sayaçları ayda bir kez genel tüketimi hesaplarken; 

akıllı sayaçlar her 5, 15 ve 30 dakikada bir ne zaman, ne için enerji tüketimi olduğunu 

hesaplayabiliyor ve bu verileri toplayıcıya iletebiliyor. Bunun sonucunda kişilerin evde olma, 

uyuma, duş alma, yemek yeme düzenleri gibi ev içerisindeki birçok aktivitelerine ilişkin veri 

toplanabiliyor. Bu toplanan veriler de ev halkının yaşam biçimi, işi, sağlığı, cinsel hayatı vb. 

konularla ilgili birçok çıkarımda bulunulmasına olanak sağlıyor.  

Öte yandan bu sayaçların esas konulma 

amacının etkin enerji kullanımı, enerji talebi 

ve üretiminin daha iyi planlanması, 

kesintilerin ve kaçakların engellenmesi, daha 

iyi faturalama gibi verimli sonuçlara ulaşılması 

olduğunu söylemek mümkün. Nitekim 

Amerika’da 2017 senesinde 57 milyon akıllı 

sayaç kurulurken, Avrupa Birliği ülkelerinde 

ise 2020’ye gelindiğinde evlerin %80’inde akıllı 

sayaç kullanılacağı tahmin ediliyor.  

Bu olumlu faydalarla birlikte akıllı sayaçların 

özel hayata müdahalesi Amerika’da dava 

konusu oldu. Naperville hükümetinin 

vatandaşlarına herhangi bir seçim hakkı 

tanımadan akıllı sayaçların kullanımını 

zorunlu tutması neticesinde açılan davada; 

İstinaf Mahkemesi akıllı sayaçların 

mahremiyete müdahalesine ilişkin önemli 

tespitlerde bulundu. Mahkeme, öncelikli 

olarak akıllı sayaçların kişilerin mahremiyetine 

bir müdahale teşkil edip etmediğini, 

sonrasında ise bu müdahalenin ölçülü olup 

olmadığını inceledi.  

Mahkeme tarafından yapılan incelemede 

Naperville’de yaşayan vatandaşlara akıllı sayaç 

kullanmama hakkı verilmediğine dikkat çekildi. 

Ayrıca sayaçlar vasıtasıyla her 15 dakikada bir 

alınan verilerin 3 sene boyunca saklandığı 

tespit edildi. Tüm bu tespitler neticesinde 

sayaçların kişilerin mahremiyetine müdahale 

teşkil ettiğini kabul etti. Bununla birlikte diğer 

şehirlerdeki uygulamalar ve sayaçların 

sunduğu verimlilik sebebiyle bu müdahalenin 

ölçülü ve makul olduğunu ifade ederek özel 

hayata saygı hakkının ihlal edilmediğine karar 

verdi. 

Ancak Mahkeme Naperville’de yaşayan 

vatandaşların diğer şehirlerdeki gibi seçim 

hakkı olmadığı konusunda hükümeti uyardı. 

Sayaçlardan toplanan verilerin sıklığına ve bu 

veriye erişebilen yetkili sayısına göre başka 

yönde bir karar verebileceğini de önemle 

hatırlatarak verilerin hassasiyetle korunması 

gerektiğine vurgu yaptı. 

E 

Amerikan İstinaf Mahkemesi’nden Önemli Bir 

Karar: Akıllı Sayaçlar Kişilerin Özel Hayatını İhlal 

Eder Mi? 
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Almanya Federal Mahkemesi ölen kişinin sosyal medya hesaplarındaki verilere 

erişim konusunda önemli bir karara imza attı. 2012 yılında 15 yaşında bir kız 

çocuğunun trenin altında kalarak hayatını kaybetmesi sonucunda, çocuğun 

ebeveynleri ölümün intihar mı yoksa kaza mı olduğunu anlamak için Facebook’tan 

çocuklarının kişisel profiline erişim izni istedi. Ancak hesap, Facebook’un gizlilik 

prensibi gereği kilitliydi. Hesap anıtlaştırılmıştı (“memorialization”) ve hesaptaki 

verilere de erişim mümkün değildi. Facebook yetkilileri ebeveynlerin bu talebini 

geri çevirdi ve anlaşmazlık mahkemeye taşındı. 

Davanın görüldüğü ilk derece mahkemesi, 2015 yılında ebeveynlerin lehine bir karar 

verdi ve profildeki bilgilere erişim izni verdi. Facebook bu kararı temyiz etti. Temyiz 

Mahkemesi ise 2017 tarihli kararında, ölen çocuk ile Facebook arasında yapılan 

sözleşmenin çocuğun ölümü ile sona erdiğini, bu sözleşme ile ebeveynlerin 

herhangi bir hak talep edemeyeceğini, Facebook’un böyle bir izni vermeye 

zorlanamayacağına dolayısıyla ebeveynlerin bilgilere ulaşamayacağına karar verdi. 

Bununla birlikte mahkeme kararında özellikle, ölenin iletişim kurduğu üçüncü 

kişiler açısından böyle bir erişimin Alman Anayasası’ndaki gizlilik kurallarına aykırılık 

oluşturacağını vurguladı.  

Bu kararın ardından dosya Almanya’nın en yüksek yargı mercii olan Alman Federal 

Mahkemesi önüne taşındı, Federal Mahkeme ise ölen kişinin sosyal medya 

hesaplarının tıpkı mektup, günlük gibi değerlendirilebileceğine ve miras hukuku 

kapsamında mirasçılarına devredilebileceğine karar verdi.  

 

Almanya’da Vefat Eden Kişinin Sosyal 

Medya Hesaplarına Ebeveynlerinin 

Erişimine İzin 
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alışanların kasıtlı veya ihmalkar eylemleri 

yaygın bir veri ihlali kaynağı olarak ön plana 

çıkmaktadır. Nitekim Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu’nun son olarak 03.08.2018 

tarihinde yayımladığı karar özeti de bu 

kapsamda değerlendirilecek önemli bir karardır. 

Kararda, bir hastane çalışanının hastaya ait 

sağlık raporunu sosyal medyada paylaşması 

sonucunda, veri sorumlusu hastane bu ihlalden 

sorumlu tutulmuştur. Kurul, hastanenin kişisel 

verilerin korunması için gerekli tedbirleri 

almadığını tespit etmiştir. Ancak bu kararda, 

olayın gelişimine ilişkin yeterli açıklamaların 

olmaması pek çok soruyu da beraberinde 

getirmiştir: Veri sorumlusu, her durumda 

çalışanının eylemleri sebebiyle gerçekleşen 

ihlallerden sorumlu mu tutulacaktır? Veri 

sorumlusunun sorumluluktan kurtulması için 

ne gibi önlemleri alması gerekmektedir? 

Çalışanın kendine tanınan yetkinin dışına 

çıkarak gerçekleştirdiği veri ihlalleri 

bakımından veri sorumlusu olarak kabul 

edilmesi mümkün müdür?  

Bu sorulara cevap verebilmek amacıyla, bu 

yazıda konuyla yakından ilgili İngiltere ve Galler 

Yüksek Mahkemesi’nin, 1 Aralık 2017 tarihinde, 

bir şirket çalışanının kasıtlı bir veri ihlali 

sonucunda veri sorumlusu şirket hakkında 

verdiği kararı ele alacağız. Dolayısıyla, 

Mahkeme’nin kararının, Kurul’un kararı 

açısından önem taşıyıp taşımadığına ve 6698 

sayılı Kanun çerçevesindeki yükümlülüklerin, 

benzer koşullar altında, çalışanlar üzerinde 

işverenlere karşı bir sorumluluk rejiminin 

doğmasına sebep olup olmayacağına ilişkin 

değerlendirmeleri inceleyeceğiz. 

Veri Sorumlusu Kimdir ve Nasıl Belirlenir? 

6698 sayılı Kanun, kişisel veri işleme 

faaliyetlerine ilişkin hukuki yükümlülüklerin 

yerine getirilmesinde veri sorumlusunu esas alan 

bir sorumluluk rejimi benimsemiştir. Dolayısıyla 

bir ihlal kapsamında sorumluların belirlenmesi 

bakımından veri sorumlusunun belirlenmesi 

büyük önem taşımaktadır. Ancak aşağıda 

incelenecek kararda olduğu gibi bazı 

durumlarda bu tespit oldukça karmaşık biçimde 

yapılabilmektedir. 

Veri sorumlusu, 6698 sayılı Kanun kapsamında, 

“kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını 

belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve 

yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel 

kişi” olarak tanımlanmıştır. Bir diğer deyişle, 

veri işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” 

olacağını belirleyen kişi, Kanun kapsamında 

veri sorumlusu olacaktır. Kanuna göre veri 

sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 

işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı 

olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin 

muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik 

Ç 

Çalışanlar Veri İhlaline 

Sebep Olan 

Davranışlarından Dolayı 

KVKK Çerçevesinde 

Sorumlu Tutulabilir Mi?  

Örnek Bir İnceleme Olarak 

Morrisons Kararı 
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düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü 

teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. 

Kişisel verilerin veri sorumlusu adına başka bir 

gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi 

halinde ise, veri sorumlusu, söz konusu 

tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle 

birlikte müştereken sorumludur. 

Nitekim AB Veri Koruma Tüzüğü’nde de veri 

sorumlusunun tanımı yapılırken üç şart ön plana 

çıkmıştır:  

• “Gerçek veya tüzel kişi ve diğer herhangi bir 

organ niteliği taşıma”  

• “Yalnız başına veya başkalarıyla birlikte 

hareket etme”  

• “Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin amaç ve 

yöntemleri belirleme.” 

Bu şartlar doğrultusunda veri sorumlusunun 

tespiti yapılırken genellikle mevzuat, 

sözleşmesel ilişki ya da mevcut hukuki 

pratiklerden yararlanılmaktadır. Ancak kimi 

durumlarda bu tespit için olgusal yaklaşım 

(“factual approach”) gerekmektedir. Nitekim 

sözleşmesel ilişki dışında hatta sözleşmesel 

yükümlülüklere aykırı olarak veri işleme 

faaliyetini yerine getiren gerçek veya tüzel 

kişilerin eylemleri; veri sorumlusunun pratikte 

yeniden belirlenmesi sonucunu doğurmaktadır. 

Örneğin, veri işleyen konumundaki bir gerçek ya 

da tüzel kişinin; veri sorumlusunun talimatlarına 

aykırı şekilde amaç ve yöntemi bizzat kendisi 

belirleyerek veri işlemesi halinde, sözleşmede 

veri işleyen olarak tanımlanmış olsa dahi pratikte 

bu veri işleme faaliyeti bakımından veri 

sorumlusu olarak kabul edilmesi gerekecektir.   

Başka bir somut örnek vermek gerekirse, bir 

şirketin yönetim kurulu üyesi yönetim kurulunca 

onaylanmamış olmasına rağmen çalışanları gizli 

kamerayla izlemeye karar verirse burada şirket, 

veri sorumlusu olarak yeterince denetim ve 

güvenlik sağlamadığı takdirde; veri sorumlusu 

olarak çalışanlarına karşı ihlalden sorumlu 

tutulabilecektir. Bununla beraber, izleme 

faaliyetini yapan kişi ceza hukuku anlamında 

sorumlu olacak ve ayrıca elde ettiği verileri 

şahsen belirlediği amaçlar için işlerse veri 

sorumlusu olarak da kabul edilecektir. Böylece 

kişisel veri mevzuatı uyarınca idari yaptırıma da 

maruz kalabilecektir. 

Bu durumda çalışanın kasıtlı veya ihmalkar 

eylemleri nedeniyle hangi hallerde veri 

sorumlusu kabul edileceği ve bunun sonucunda 

6698 sayılı Kanun çerçevesinde uygulanacak 

idari yaptırımlardan hangi şartlarda kısmen veya 

tamamen sorumlu olacağı konusu büyük önem 

taşımaktadır. 

Morrisons Kararının Değerlendirilmesi 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yayımladığı 

karara benzer şekilde yukarıdaki tartışmaları 

içinde barındıran açıklayıcı bir örnek Birleşik 

Krallık’taki Morrisons davasıdır. 

2014 yılında bir süpermarket zinciri olan 

Morrisons Supermarket’te kıdemli bir IT 

denetçisi Skelton (“Çalışan”), yaklaşık 100.000 

çalışanın kişisel verilerini internette 

yayımlayarak gazetelere göndermiştir. Bu veriler 

arasında çalışanların isimleri, adresleri, doğum 

tarihleri, telefon numaraları, sigorta numaraları, 

banka hesap numaraları ve maaş detayları 

bulunmaktadır. Çalışan, bu eylemi sebebiyle 

sekiz yıl hapis cezasına mahkum edilmiştir. 

Karara konu olan olayda; senelik yasal denetimin 

bir parçası olarak Morrisons çalışanlarının maaş 

bordroları şifrelenmiş bir USB aracılığıyla denetçi 

şirkete aktarılmıştır. Bu iş için görevlendirilen 

Çalışan; bordro verilerini kendi bilgisayarında 

saklayarak daha sonra bu bilgileri bir dosya 

paylaşım sitesi aracılığıyla yayımlamıştır. Sonraki 

süreçte Çalışan’ın; birkaç sene öncesinde 

işyerinde kendisi hakkında başlatılan bir disiplin 

sürecinden kaynaklı bir kin sebebiyle bu eylemi 
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gerçekleştirdiği öğrenilmiştir. 

Kişisel verileri açıklanmış olan 5.000'den fazla 

çalışan ise Morrisons'a karşı iki gerekçeyle dava 

açarak tazminat talebinde bulunmuştur: (1) Veri 

Koruma Yasası’nın ihlali sebebiyle doğrudan 

sorumluluk, (2) Çalışanın eylemleri sebebiyle 

dolaylı sorumluluk. 

Mahkeme ilk olarak Morrisons’un veri 

sorumlusu niteliği sebebiyle bu ihlalde doğrudan 

sorumluluğu bulunup bulunmadığını 

değerlendirmiştir. Ayrıca Çalışan’ın da verileri 

izinsiz bir şekilde internette yayımlayarak veri 

işleme amaç ve vasıtalarını belirleyecek bir 

konuma geldiği tespit edilmiştir. Böylece Çalışan  

mahkeme tarafından veri sorumlusu olarak 

kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, Morrisons’un 

ihlalden ne ölçüde sorumlu olduğunun tespiti 

amacıyla, veri koruma yasası uyarınca gerekli 

idari ve teknik tedbirleri alıp almadığı inceleme 

konusu yapılmıştır. Bu incelemede; Çalışan’ın 

verileri harici bellek aracılığı ile dış denetçiye 

aktardığı ancak bu veri transfer yönteminin 

güvenli bir yol olduğu, birkaç sene önceki disiplin 

soruşturmasına rağmen Morrisons’un Çalışan’a 

güvensizlik duymasına sebep olacak şartların 

mevcut olmadığı, USB’nin halihazırda şifreli 

olduğu gibi hususlar dikkate alınmıştır. Sonuç 

olarak, Morrisons’un ihlalin önlenebilmesi için 

Kanun kapsamında gerekli tedbirleri aldığı 

gerekçesiyle veri koruma mevzuatı kapsamında 

doğrudan sorumlu olmadığına karar verilmiştir. 

Ancak ikinci olarak, kendi çalışanının eylemi 

sebebiyle Morrisons’un dolaylı olarak ihlalden 

sorumlu tutulup tutulamayacağı da Mahkeme 

tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan 

incelemede, Çalışan tarafından yapılan iş ile 

gerçekleşen ihlal arasında bir bağ olduğu tespit 

edilmiş, kısaca ihlalin “çalışma düzeni” (“course 

of employment”) içerisinde gerçekleştiği 

belirtilmiştir. Bu nedenle İngiliz hukuku 

çerçevesinde Morrisons’un işveren şirket olarak 

çalışanının hukuka aykırı eylemleri sebebiyle 

dolaylı bir sorumluluk taşıdığına karar verilmiştir. 

Sonuç olarak zararın %40’lık kısmının Morrisons 

tarafından tazmin edilmesine hükmedilmiştir.  

Ancak kişisel verilerin korunması mevzuatı 

çerçevesinde tüm yükümlülükleri yerine getiren 

veri sorumlusunun yine de zarardan kısmen 

sorumlu tutulması yoğun tartışmalara sebep 

olmuştur. Özellikle yasaya temel teşkil eden AB 

Veri Koruma Direktifinin veri sorumlusu 

bakımından bir dolaylı sorumluluk rejimi 

öngörmediği; bu nedenle böyle bir yaklaşımın 

veri sorumlusu şirketler bakımından oldukça 

tehlikeli olduğu kararda dile getirilmiştir. 

Dolayısıyla tartışmaların bu kararla sona 

ermeyeceği ve ülkemizdeki kararların 

değerlendirilmesi esnasında da gündeme 

geleceği rahatlıkla söylenebilecektir. 

Sonuç olarak; 6698 sayılı Kanun çerçevesinde 

veri sorumluları, çalışanların eğitimi ve 

bilinçlendirilmesi öncelikli olmak üzere verilerin 

hukuka uygun işlenmesi için gerekli tüm 

tedbirleri almakla yükümlüdür. Böylece olası bir 

ihlal durumunda sorumlulukları tamamen 

ortadan kalkabilecek yahut ciddi bir oranda 

azalabilecektir. Bununla beraber, kasıtlı veya 

ihmalkar eylemler nedeniyle çalışanların da cezai 

yaptırımla birlikte idari yaptırımlara da maruz 

kalma ihtimali ortaya çıkacaktır.  
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