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Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Industries S.p.A. ve Moncler İstanbul 
Giyim ve Tekstil Ticaret Ltd. Şti
Pizza Restaurantları AŞ (Dominos Pizza)

Kurul Kararı’nın dijital yayıncılık yapan veri 
sorumlusu ile onun iletişim sektöründe 
faaliyet gösteren taşeronu hakkında 
olduğunu görmekteyiz.

KVKK Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar 
Duyurusu
Veri Sorumluları Siciline Kayıt Hakkında 
Kamuoyu Duyurusu
Taahhütname Başvurusu Hakkında 
Duyuru
Araç Kiralama Sektöründeki Kara Liste 
Uygulamaları Hakkında İlke Kararı

Araç kiralama sektöründe kara liste 
uygulamasına ve yazılımın kullanılmasına 
son verilmelidir.

VERBİS’te kayıtlı bilgiler ve Envanter 
eksiksiz, doğru, güncel ve hukuka uygun 
olmalıdır.

Ticari elektronik ileti onayı alınırken 
aynı zamanda konusuna göre KVKK 
kapsamında da açık rıza alınmasına 
ihtiyaç olup olmadığı değerlendirilmelidir.

Şirketlerin bayiler ile yapacağı 
sözleşmelerde açıkça veri sorumlusu 
ve veri işleyenin belirlenmelidir.

3 VERİ İHLALİ 
BİLDİRİMİ

1 KURUL
KARARI ÖZETİ

KVKK MEVZUAT 
VE DUYURULARI

AYIN ÖNEMLİ 
NOTLARI

“
‘‘
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Veri sorumlusu Şirket tarafından Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu’na gönderilen veri ihlali 
bildiriminde; Bir şahsın, veri sorumlusuna bir 
e-posta göndererek veri sorumlusunda sızıntı 
gerçekleştiğine dair bilgi vermesi sonucu ihlalin 
gerçekleştiğinin anlaşıldığı, etkilenen verilerin 
veri sorumlusunun şahıs şirketi müşterilerine 
ait ad, soyad, unvan, TC kimlik numarası/vergi 
kimlik numarası, iletişim, finans ve müşteri 
işlem bilgilerinin olabileceğinin düşünüldüğü, 
ihlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısını tespit 
çalışmalarının devam ettiği belirtilmiştir.

Veri sızıntılarına karşı gerekli idari ve teknik 
tedbirlerin alınarak güvenliğin sağlanması, 
ihlallerin gerçekleşmesi ihtimaline karşı düzenli 
kontrollerin yapılması veri sorumlularının 
yükümlülükleri arasındadır. Veri sızıntılarının 
bir kişinin uyarmasına gerek kalmaksızın fark 
edilmesi, en hızlı ve efektif bir şekilde aksiyon 
alınarak ihlalin önlenmesi ilgili kişilerin mağdur 
olmaması açısından büyük önem arz etmektedir.  

1.VERİ İHLALİ
BİLDİRİMLERİ
1.1. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET 
A.Ş. HAKKINDA VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ 
DUYURUSU

Veri sorumlusu Şirket tarafından Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu’na gönderilen veri 
ihlali bildiriminde; veri sorumlusunun 
bilgisayar sistemlerine yapılan bir 
Ransomware saldırısı tespit ettiği, 
veri sorumlusu tarafından saldırıya 
anında reaksiyon gösterildiği, tüm 
sistemlerin kapatıldığı ve kötücül yazılımın 
yayılmasının engellendiği, etkilenen ilgili 
kişi grubunun müşteriler olduğu ve kişi 
sayısının 31.748 olduğu belirtilmiştir.
Veri sızıntılarına karşı gerekli idari ve 
teknik güvenlik önlemlerinin alınması, 
ihlallerin oluşmasını engelleyebileceği 
gibi ihlalin durdurulmasına karşı da etkili 
bir yöntem olacaktır. Yayınlanan bu veri 
sızıntısı bildiriminde de görmekteyiz ki 
veri sorumluların kontrolleri çok daha 
büyük sonuçların önüne geçebilecektir. 
Aynı tarihte Moncler İstanbul Giyim 
ve Tekstil Ticaret Ltd. Şti. tarafından 
yapılan veri ihlal bildiriminde ise işbu ana 
şirket olan Industries S.p.A’da yaşanan 
veri sızıntısından etkilenildiği, ihlalden 
etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, 
müşteriler, iş ortakları ve sağlayıcılar 
olabileceği ve etkilenen kişi sayısının 
20.005 olduğu da belirtilmiştir.

1.2. INDUSTRIES S.P.A. VE MONCLER
İSTANBUL GİYİM VE TEKSTİL TİCARET 
LTD. ŞTİ.  HAKKINDA VERİ İHLALİ
BİLDİRİMİ DUYURUSU
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Veri sorumlusu Şirket tarafından Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu’na gönderilen 
veri ihlali bildiriminde; veri sorumlusuna 
bir e-posta gönderildiği ve bu e-posta 
içinde veri sorumlusu müşterilerine ait 

180.000 

Etkilenen Kişi 
Sayısı

Veri sorumlusu Şirket tarafından Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu’na gönderilen veri 
ihlali bildiriminde; veri sorumlusunun 
bilgisayar sistemlerine yapılan bir 
Ransomware saldırısı tespit ettiği, 
veri sorumlusu tarafından saldırıya 
anında reaksiyon gösterildiği, tüm 
sistemlerin kapatıldığı ve kötücül yazılımın 
yayılmasının engellendiği, etkilenen ilgili 
kişi grubunun müşteriler olduğu ve kişi 
sayısının 31.748 olduğu belirtilmiştir.
Veri sızıntılarına karşı gerekli idari ve 
teknik güvenlik önlemlerinin alınması, 
ihlallerin oluşmasını engelleyebileceği 
gibi ihlalin durdurulmasına karşı da etkili 
bir yöntem olacaktır. Yayınlanan bu veri 
sızıntısı bildiriminde de görmekteyiz ki 
veri sorumluların kontrolleri çok daha 
büyük sonuçların önüne geçebilecektir. 
Aynı tarihte Moncler İstanbul Giyim 
ve Tekstil Ticaret Ltd. Şti. tarafından 
yapılan veri ihlal bildiriminde ise işbu ana 
şirket olan Industries S.p.A’da yaşanan 
veri sızıntısından etkilenildiği, ihlalden 
etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, 
müşteriler, iş ortakları ve sağlayıcılar 
olabileceği ve etkilenen kişi sayısının 
20.005 olduğu da belirtilmiştir.

1.2. INDUSTRIES S.P.A. VE MONCLER
İSTANBUL GİYİM VE TEKSTİL TİCARET 
LTD. ŞTİ.  HAKKINDA VERİ İHLALİ
BİLDİRİMİ DUYURUSU

1.3. PİZZA RESTAURANTLARI AŞ. 
(DOMİNOS PİZZA) HAKKINDA 
VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ DUYURUSU

kişisel verilerin bulunduğu, etkilenen ilgili 
kişi grubunun müşteriler olduğu, etkilenen 
kişi sayısının 180.000 olduğu belirtilmiştir.

Yine gerekli idari ve teknik tedbirlerin 
alınmaması sebebiyle veri sızıntısına maruz 
kalınmış ve bu veri sızıntısı üçüncü bir kişinin 
bilgilendirilmesi ile öğrenilmiştir.
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Kurul’un 02/12/2021 tarihli ve 2021/1210 
sayılı Kararında; İlgili Kişi, kendisi ile farklı 
tarihlerde iletişime geçilerek Digiturk 
kampanyaları hakkında bilgilendirmede 
bulunulduğu, iletişim bilgilerinin ticari 
elektronik ileti gönderilmesi suretiyle 
işlenmesi hususunda açık rızasının 
bulunmadığı sebebiyle şikâyette 
bulunmuştur. 

Yapılan incelemede; konunun Digiturk’ü 
ilgilendiren boyutu dikkate alınarak 
Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon 
Anonim Şirketinden savunma alınmış, bu 
savunmaya binaen bahse konu şirketin 
taşeronu olan M.İletişim ve ilgili kişilere 
ulaşan hattın sahibi M.A.’nın faaliyetleri 
dikkate alınarak ilgili kişinin kişisel 
verisi niteliğindeki telefon numarasının 
işlenmesinde Kanunun 5 inci maddesinde 
yer alan herhangi bir işleme şartına 
dayanılmadığı, veri sorumlusu olarak 
değerlendirilen M.A. isimli şahsın Kuruma 
sunduğu formun hukuka uygun bir 
açık rıza olarak kabul edilemeyeceği 
sebebiyle idari yaptırım uygulanmasına 
karar verilmiştir.

2.1.İLGİLİ KİŞİNİN KİŞİSEL VERİSİ
NİTELİĞİNDEKİ CEP TELEFONU
NUMARASININ, DİGİTÜRK
KAMPANYALARI HAKKINDA
BİLGİLENDİRMEDE BULUNMAK 
AMACIYLA ARANMASI VE SMS 
GÖNDERİLMESİ SURETİYLE
İŞLENMESİ

2. OCAK AYINDA 
YAYIMLANAN
KURUL KARAR 
ÖZETİ

İşbu kararda ticari elektronik ileti 
gönderilebilmesi için ticari elektronik 
ileti onayı alınmasının yanında açık rızanın 
da önemi vurgulanmıştır. Kararların 
lafzında kullanılan “idari para cezası” 
ifadesinin yerine “idari yaptırım” ifadesi 
kullanılmaya başlandığı bu karar ile 
görülmektedir. 

Ayrıca Kurul, bayiler ile yapılacak 
sözleşmelerde veri sorumlusu ve veri 
işleyenin kim olduğu hususunda açık 
hükümlere yer verilmesi hususunda da 
Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon 
Anonim Şirketi’nin talimatlandırılmasına 
karar vermiştir.
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3.DUYURULAR

Açık rıza geri alındığında, ileriye yönelik 
sonuç doğuracak olup önceki kişisel veri 
işleme faaliyetlerinin hukuki geçerliliğini 
etkilemeyecektir.

Kural olarak açık rıza hizmet şartına 
bağlanamaz. Ancak somut olayın niteliği 
gereği, işleme faaliyetinin yalnızca 
ilgili kişiden açık rıza alınması yoluyla 
gerçekleştirilebileceği durumlarda 
ilgili kişiden açık rıza alınması Kanuna 
aykırılık teşkil etmeyebilir.

Ses, görüntü ve fotoğraf doğrudan 
biyometrik veri olarak kabul edilmezler. 
Eğer söz konusu kişisel veriler gerçek 
bir kişinin benzersiz bir şekilde 
tanımlanmasına veya doğrulanmasına 
izin veren belirli bir teknik yöntemle 
işleniyorlarsa o halde biyometrik veri 
kabul edilirler.

Bulut hizmeti sağlayan firmanın 
verilere erişim yetkisi bulunmasa dahi 
kişisel verileri sunucularında muhafaza 
etmesi bir aktarım faaliyeti olarak 
değerlendirilmektedir.

Veri sorumlusunun yetkilendirmesi 
hâlinde, veri işleyenin de veri sorumlusu 
adına, aydınlatma yükümlülüğünü 
yerine getirmesi mümkündür.

Kuruma intikal eden veri ihlâl bildirimleri 
hakkında, öncelikle söz konusu ihlâl 
bildirimine konu vakanın meydana 

3.1. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI KANUNU HAKKINDA
DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR 
DUYURUSU-2 

geliş biçimi, etkilenen kişi sayısı, ihlâle 
konu verinin/verilerin niteliği, veri 
ihlâline ilişkin bildirimin Kuruma ve ilgili 
kişilere süresinde yapılıp yapılmadığı 
gibi hususlar ile bu kapsamda veri ihlâl 
bildiriminde bulunan veri sorumlularınca 
Kuruma sunulan bilgi ve belgeler 
değerlendirilmek suretiyle inceleme kararı 
alınıp alınmamasına karar verilmektedir.

İlgili kişinin iletişim bilgilerine 
ulaşılabiliyorsa, veri ihlâl bildirimi ilgili 
kişiye doğrudan yapılmalıdır. Veri 
sorumlusu tarafından, ilgili kişinin 
iletişim bilgilerine ulaşılamıyorsa, kendi 
internet sayfası üzerinden veri ihlâlinin 
yayımlanması suretiyle de söz konusu 
bildirim gerçekleştirilebilecektir. Yani 
kural iletişim bilgisi olan kişilere doğrudan 
bildirim yapılmasıdır.

Veri sorumlusu, başvuruda yer alan 
ilgili kişinin talebini kabul etmeli veya 
gerekçesini açıklayarak reddetmelidir. 
Başvuruda ilgili kişinin imzası, adresi vb. 
bulunmadığı gerekçesiyle başvurunun 
yanıtsız bırakılması başvurunun etkin, 
hukuka ve dürüstlük kuralına uygun 
olarak sonuçlandırılmaması anlamına 
gelecektir. Bu nitelikteki başvurularda, 
veri sorumluları eksikliğin giderilmesi 
yönünde ilgili kişiyi bilgilendirerek 
başvuruyu reddetmeli ve yanıtsız 
bırakmamalıdır.

Veri sorumlusuna daha önce bildirilen 
ve veri sorumlusunun sisteminde 
kayıtlı bulunan e-posta aracılığıyla 
başvuru yapılması şartı aranmaktadır. Bu 
kapsamda, Kurula şikâyette bulunurken, 
veri sorumlusuna başvuru yapılan e-posta 
adresinin veri sorumlusuna daha önce 
bildirilen ve veri sorumlusu nezdinde 
kayıtlı e-posta adresi olduğuna dair 
bilgi ve belgelerin de şikâyet dilekçesine 
eklenmesi önem arz etmektedir.
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4 Ocak tarihinde Kurum tarafından 
yayınlanan duyuruda, veri sorumlularının 
VERBİS’te yayınladıkları bilgilerin 
eksiksiz, doğru, güncel ve hukuka uygun 
olmasından sorumlu olduğu ve eksik 
başvuru ve bildirimlerin de VERBİS’in 
kesintisiz erişime açık olması nedeni ile 
her zaman düzenlenme imkanı mevcut 
olduğu belirtilmiştir. Ayrıca VERBİS’te 
yer alan bilgilerin, Kişisel Veri İşleme 
Envanteri’ne uygun olacak şekilde takip 
edilmesi ve güncellenmesi gerektiği ve 
VERBİS’e kaydolmak haricinde, Kanun 
ve ikincil mevzuatta getirilen diğer 
yükümlülüklere de veri sorumlularının 
uyması gerektiği hatırlatılmıştır. 

3.2. VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE 
KAYIT HAKKINDA KAMUOYU
DUYURUSU
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18 Ocak tarihli duyuruda, Kurum; Türkiye 
Futbol Federasyonu’nun yurtdışına kişisel 
veri aktarımı yapabilmesi için yapmış 
olduğu Taahhütname başvurusunu 
değerlendirerek, Kanun’un 9’uncu 
maddesindeki şartlara uygun olması 
nedeni ile söz konusu aktarıma izin 
vermiştir.

Kurul’un 23/12/2021 tarihli ve 2021/1304 
sayılı Kararında; araç kiralama 
sektöründeki “kara liste” yazılımları/
programları ele alınmaktadır. Kara liste 
uygulamaları araç kiralayan kişilerin 
araçların kullanımı sürecinde meydana 
gelen olumsuzlukları kayda almakta ve 
araç kiralama şirketlerinin bu verileri 
kullanmakta olduğu tespit edilmiştir. 
İlgili kişiler hakkında olumsuz bir sonuca 
ulaşılmasına sebebiyet verecek olan 
bu faaliyet gibi hukuka aykırı diğer 
kişisel veri işleme uygulamalarına son 
verilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu 
uygulamayı kullanmaya devam edenler 
hakkında ise Kanun’un 18’inci maddesi 
uyarınca yaptırımların uygulanacağını 
belirtmiştir.

3.3. TAAHHÜTNAME BAŞVURUSU 
HAKKINDA DUYURU

3.4. ARAÇ KİRALAMA
SEKTÖRÜNDEKİ KARA LİSTE
UYGULAMALARI HAKKINDA
İLKE KARARI

Ayrıca bu karar ile birlikte mevzuatımıza 
yeni bir terim olarak “ortak veri sorumlusu” 
tabiri girmiş bulunmakta. Kara listeye, 
yazılımı kullanan birden fazla araç 
kiralama şirketi erişim sağladığı ve bu 
firmaların veriler üzerinde kendi başlarına 
kontrolü olduğu için; söz konusu araç 
kiralama firmaları ile yazılımın sahibi 
firma ortak veri sorumlusu olarak kabul 
edilmiştir.


