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A. Amaç 

İşbu prosedürün amacı Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan 24.01.2019 

tarih ve 2019/10 sayılı kararı ile, kişisel veri ihlali bildirim usul ve esaslarına ilişkin duyuru 

bağlamında Kurul önerileri doğrultusunda izlenecek yolun belirlenmesidir. 

B. Yasal Düzenleme 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 12 nci maddesinin (1) 

numaralı fıkrasında veri sorumlusunun; 

• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, 

• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, 

• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak 

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari 

tedbirleri almak zorunda olduğu, (5) numaralı fıkrasında ise, işlenen kişisel verilerin kanuni 

olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusunun bu durumu 

en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (Kurul) bildireceği, Kurulun, 

gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir 

yöntemle ilan edebileceği hükme bağlanmıştır. 

 

Veri ihlal bildirimlerinde, Kurula ve ihlalden etkilenmiş kişilere bildirim yapılmasındaki 

amacın, ihlal nedeniyle bu kişiler hakkında ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların bir an 

önce önüne geçilmesi veya en aza indirilmesine imkan verecek önlemler alınmasını 

sağlamaktır.  

C. İhlalin Bildirim Süresi ve Bildirime İlişkin Prosedür 

Kanunun 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasının “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan 

yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede 

ilgilisine ve Kurula bildirir….” hükmünde ihlalin “en kısa sürede” bildirileceği belirtilmiştir.  

 

Kurul ise kararında bu ifadenin 72 saat olarak yorumlanmasına karar vermiştir.  

 

Bu bağlamda işletme;  

• Bu durumu öğrendiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat içinde Kurula 

bildirir. 

• Kurula haklı bir gerekçe ile 72 saat içinde bildirim yapamaması halinde, yapılacak 

bildirimle birlikte gecikmenin nedenleri de Kurula açıklar.  

• Veri sorumlusunca söz konusu veri ihlalinden etkilenen kişilerin belirlenmesini 

müteakip ilgili kişilere de makul olan en kısa süre içerisinde, ilgili kişinin iletişim 

adresine ulaşılabiliyorsa doğrudan, ulaşılamıyorsa veri sorumlusunun kendi web 

sitesi üzerinden yayımlanması gibi uygun yöntemlerle bildirim yapar.  

• Kurula yapılan bildirimde Kurul’un hazırladığı Kişisel Veri İhlal Bildirim Formu 

kullanılır. 
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• Formda yer alan bilgilerin aynı anda sağlanmasının mümkün olmadığı hallerde, bu 

bilgiler gecikmeye mahal verilmeksizin aşamalı olarak sağlanır. 

• Veri ihlallerine ilişkin bilgiler, etkileri ve alınan önlemler kayıt altına alınır ve 

Kurulun incelemesine hazır halde bulundurulur. 

D. Raporlama Prosedürü 

Veri ihlali gerçekleşmesi durumunda işletme nezdinde aşağıdaki prosedüre göre raporlama 

yapılacaktır. Bu bağlamda işveren tarafından belirlenecek kişisel verilerin korunması ekibi 

raporlama işlemlerini gerçekleştirecektir. 

E. Güncellenme Durumu 

İşbu prosedür değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman 

güncellenebilecektir.  


