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Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Webhosting
Bilişim Teknolojileri AŞ
• Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin
(5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu
durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun
göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.
• Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Webhosting Bilişim Teknolojileri AŞ tarafından Kuruma gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde
özetle;
• 09.07.2021 tarihinde yurtdışı kaynaklı bir sitede 2020 yılı aralık ayına ait verilerin olduğu düşünülen kayıtların paylaşıldığı ve konuya
ilişkin veri sorumlusu tarafından araştırma yapıldığı,
• Yapılan kontroller neticesinde 27.12.2020 tarihinde bir sızıntı olduğunun, log kayıtlarında ilgili tarihte müşteri verilerinin toplu
olarak yurtdışında bir IP adresine gönderildiğinin ve veri sızıntısının bir kez gerçekleştiğinin tespit edildiği,
• Bir yazılım açığı sebebiyle sızıntının oluştuğunun tahmin edildiği ancak detaylı incelemenin devam ettiği,
• İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans ve diğer (Müşterilerin hizmetlere ait detaylar,
hizmetlere ilişkin bazı şifreleri içeren e-posta içerikleri,
• .tr uzantılı alan adı kayıtlarına ilişkin kimlik, şirket belgeleri, imza sirküleri, vergi levhası gibi belgeler. 15 Kasım 2020 ile 27 Aralık
2020 tarihleri arasında log kayıtlarının sehven açık bırakılması nedeniyle oluşan 3027 adet kredi kartı bilgisi) olduğu,
• Kredi kartı verisinin önemi nedeniyle ilk aşamada kart numaralarının tespit edildiği ve ödeme kuruluşuna bildirildiği,
• İhlalden etkilenen kişi sayısının henüz tespit edilemediği,
• İhlalden etkilenen kişi gruplarının çalışanlar, kullanıcılar ve müşteriler/potansiyel müşteriler olduğu ifade edilmiştir.
• Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 13.07.2021 tarih ve 2021/725 sayılı Kararı ile söz
konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.
• Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Düzen
Biyolojik Bilimler Araştırma Geliştirme ve Üretim A.Ş.
• Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12
nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi
hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi
internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.
• Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Düzen Biyolojik Bilimler Araştırma Geliştirme ve Üretim A.Ş. tarafından Kuruma
gönderilen veri ihlal bildiriminde özetle;
• Veri işleyen konumundaki Fransa’daki Cerba Laboratuvarında yer alan kişisel verilerin yetkisi olmayan kişiler tarafından
ulaşılabilir hale geldiğinin veri sorumlusuna bildirildiği,
• İhlalin 09.06.2021 tarihinde başladığı ve 24.06.2021 tarihinde sona erdiği,
• Bu tarihler arasında veri sorumlusunun Cerba Laboratuvarına 991 adet numune ilettiği, ancak belirtilen tarihler arasındaki
kayıtların ne kadarına ulaşıldığı veya ulaşılıp ulaşılmadığının bilinmediği,
• İhlalden etkilenen kişisel verilerin ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, istenen tetkik bilgileriyle birlikte tetkik sonucu olduğu,
• İhlalden etkilenen kişi gruplarının hastalar olduğu,
• İlgili kişilerin veri sorumlusunun çağrı merkezinden bilgi alabileceği ifade edilmiştir.
• Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 13.07.2021 tarih ve 2021/728 sayılı
Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.
• Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

‘‘Otonom Araçlar İçin Yapay Zeka Teknolojilerinde Kişisel
Verilerin Korunması ve Veri Mahremiyeti’’ Konulu
Çarşamba Semineri Düzenlendi
• ‘‘Otonom Araçlar İçin Yapay Zeka Teknolojilerinde Kişisel Verilerin Korunması
ve Veri Mahremiyeti’’ konulu Çarşamba Semineri çevrimiçi olarak düzenlendi.
Seminere, İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi UYGAR Merkezi Genel Müdür
Yardımcısı Doç. Dr. Nazım Kemal ÜRE konuşmacı olarak katıldı.
• Sunumuna otonom araçların tarihçesini ve özelliklerini anlatarak başlayan ÜRE,
otonom araçlar için kullanılan yapay zeka teknolojilerinde kişisel verilerin
korunmasının öneminden bahsetti. Bu kapsamda veri mahremiyeti konusuna
dikkat çeken ÜRE, söz konusu süreçte güvenliğin sağlanması bakımından yeterli
hassasiyetin gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.
• ÜRE, konuyla ilgili akademik araştırmalardan çeşitli örnekler verdi.
• ‘‘Otonom Araçlar İçin Yapay Zeka Teknolojilerinde Kişisel Verilerin Korunması
ve Veri Mahremiyeti’’ konulu Çarşamba Semineri’ni aşağıdaki linkten
izleyebilirsiniz.
• https://www.youtube.com/watch?v=oc3Zimcfx-w

Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunmasını
İsteme Hakkının Kapsamı Nedir?
• 2010 yılında 5982 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile Anayasanın özel hayatın gizliliğini
düzenleyen 20. maddesine “Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme
hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme,

bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak
kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin
korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” hükmü eklenerek, kişilerin

kişisel verilerinin korunması hakkının kapsamı belirlenmiştir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Anlama Gelmektedir?
• Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası

olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir
hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde

gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Örneğin, kişisel verilerin sadece bir hard diskte, CD’de veya
sunucuda depolanması, anılan verilerle başkaca hiçbir işlem yapılmasa da bir veri işleme faaliyetidir.
Dolayısıyla veri işleme kapsamına giren eylemler sınırlı sayıda olmayıp, kişisel verilerin ilk defa elde

edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türlerini ifade etmektedir.

