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➢28 Ocak Veri Koruma Günü
28 Ocak Veri Koruma Günü nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurumu Konferans Salonunda düzenlenen konferansa Adalet
Bakanımız Sayın Abdulhamit GÜL, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR, Bakan Yardımcıları Sayın Uğurhan
KUŞ, Sayın Zekeriya BİRKAN, Sayın Hasan YILMAZ, Sayın Yakup MOĞUL, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Sayın
Muharrem KILIÇ, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanı Sayın Hasan Tahsin FENDOĞLU, Kamu Denetçisi Sayın Sadettin
KALKAN ile alanlarında uzman akademisyenler ve davetliler katıldı.
Programın açılış konuşmalarını Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit GÜL, ile Kurum Başkanımız Prof. Dr. Sayın Faruk BİLİR yaptı.
Bakan GÜL: ‘‘İnsan onurunu teminat altına almak temel görevimizdir’’
Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL yaptığı konuşmada, yargı reformları ile birçok düzenlemenin hayata geçtiğini ifade ederek
“insanımızın onurunu, mahrem alanını ve kişisel verilerini teminat altına almak en temel görevlerden biridir” dedi.
Kişisel verilerin korunmasının insan hakları açısından büyük önem taşıdığını söyleyen GÜL, bu alanda yapılan çalışmalara destek
vermeye devam edeceklerini belirtti.
İnsanın haklarıyla beraber yaşadığını, devletin görevinin de insanı haklarıyla beraber yaşatması, koruması ve geliştirmesi
olduğunu dile getiren Bakan GÜL, ‘‘çalışmalarımızda yol haritamız insanı merkeze alan, insanı önceleyen yaklaşımlardır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN liderliğinde insan haklarını geliştirme ve koruma konusunda önemli adımlar
atıldı. Bu adımların daha da atılması yönünde irademiz vardır. Bizim irademiz reformları diri tutmak, vatandaşımızın hakkını daha
fazla koruyup geliştirmek, daha özgür bir birey, daha güçlü bir toplum, daha güçlü bir demokrasiye ulaşmak ve bunu korumaktır’’
dedi.
Bakan GÜL şöyle devam etti:
‘‘Kişisel verileri korumada en önemli noktalardan biri de mağdur haklarının temel unsurlarından olan mahremiyet hakkıdır.
Mağdurun ifşa edilmemesi ve özel hayatının korunması hakkının da hiçbir suretle elinden alınmaması gerekmektedir. Bu türden
ihlallerin yaşanmamasına yönelik düzenlemeler İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında yasalaştı. İddianamelerde özel ve mahrem
hususlarla ilgili özel hayat konularına girilmesi yasaklanmıştır. Biz bunu 4’üncü yargı paketiyle yasakladık. İlgilisi kim olursa olsun,
kimsenin özel hayatının bu anlamda ifşa edilmesine asla ama asla kimse müsaade etmez, hukuk da bunu kabul etmez.”

Kişisel verilerin korunması kapsamındaki yasal değişiklikleri anlatan Bakan GÜL, 2010 Anayasa değişikliği ile kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının anayasal hak olarak
tanındığını, 2016'da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile de anayasal hakkın kanuni boyutunun düzenlendiğini söyledi.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun kurulmasının da önemli bir adım olduğunu vurgulayan Bakan GÜL, ''bütün kurumların verilerin korunması konusundaki hassasiyeti sürdürmesi
gerekmektedir dedi.

BİLİR: ‘‘Bireyin mahremiyetinin korunması, değişen dünyanın değişmeyen bir gerçeğidir’’
Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR konuşmasında; 108 Sayılı Sözleşme'nin bireyin mahremiyetinin korunmasına yönelik önemli bir araç olduğunu, günümüzde de bireyin
mahremiyetinin korunmasının, değişen dünyanın değişmeyen bir gerçeği olarak karşımıza çıktığını dile getirerek, ‘‘veriye dayalı bir ekosistemde insanın varoluş serüvenini devam
ettirmek, dijital teknolojilerde mahremiyeti düşünmekten geçmektedir. Mahremiyet, kişinin özgürlüğünün bir parçasıdır. Dolayısıyla mahremiyet hakkı, kişiye sunulan bir seçenek
veya bir lütuf olarak görülemez’’ şeklinde konuştu.
BİLİR, kişisel veri işlemede insanı merkeze alan yaklaşımların önemini vurgulayarak sözlerini tamamladı:

''Veri odaklı süreçlerin hızla hayata geçirildiği bir ortamda, Ülkemizin teknolojik gelişmelerin dışında kalması beklenemez. Gelinen noktada, veriden değer üretebilen teknolojilerden
yararlanılması günümüzde bir tercih değil, gerekliliktir. Ancak burada önemli olan insanı merkeze alan bir yaklaşımla hareket etmektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri
gibi; insanı merkeze almayan, insana hizmet etme gayesi taşımayan hiçbir gelişmenin kıymetli ve kalıcı olması mümkün değildir.''
Açılış konuşmaların ardından, programın ''Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması'' başlıklı ilk oturumunun Başkanlığını Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU yaptı.
Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Devrim GÜNGÖR ''Kişisel Verilerin Ceza Hukukunda Korunması'', Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Süleyman YILMAZ ''Özel Nitelikli Kişisel Veriler'',
Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Arzu OĞUZ ''Fikri Mülkiyet Alanında Kişisel Verilerin İşlenmesi'' konularında bilgi paylaşımında bulundular. Kurumumuz Başkanlık Müşavirlerden
Tuğba YİĞİT ise ''Çalışma Hayatında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Genel İlkeler'' konusunda bilgiler paylaştı.
Programın ''Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin Korunması'' başlıklı ikinci ve son oturumunu ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi Tamer AKSOY yönetti.
Bilkent Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hüseyin Can AKSOY ''Yapay Zekâ ve Algoritmik Karar Verme'', TOBB Etü Üniversitesi'nden Doç. Dr. P. Elif EKMEKCİ ''Yapay Zekâ ve Biyoetik'', Bilkent
Üniversitesi'nden Doç. Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY ''Kişisel Verilerin Korunmasında Yapay Zekâ ve Blokzinciri Dönemi'' konularında bilgi paylaşımında bulundular. Kurumumuz Veri
Yönetimi Dairesi Başkan Yardımcısı Cennet ALAS ŞEKERBAY ise ''Yapay Zekâ Teknolojilerinde Mahremiyetin Korunması'' konusunda bilgiler paylaştı.
Program sonunda, programa katkı sunan konuşmacılara günün anısına teşekkür belgesi takdim edildi.
Kaynak:https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7164/28-Ocak-Veri-Koruma-Gunu

➢Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Pizza Restaurantları AŞ (Dominos Pizza)
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 Pizza Restaurantları AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlali bildiriminde özetle;

• Veri sorumlusuna ulaşan bir e-posta ile 3 müşteri ve 1 eski çalışanın verilerinin ele geçirildiğinin tespit edildiği
belirtilmiş olup söz konusu veri ihlali bildirimi hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.01.2022 tarih ve 2022/55 sayılı Kararı
ile incelemenin devam ettirilmesine karar verilmiştir.
İlk bildirim ardından veri sorumlusu tarafından Kurula iletilen takip bildiriminde özetle;
• Veri sorumlusuna yeni bir e-posta daha gönderildiği ve bu e-posta içinde veri sorumlusu müşterilerine ait kişisel verilerin
bulunduğu,
• İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun müşteriler olduğu,
• İhlalden etkilenen kişisel verilerin doğum yılı, ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi ve müşteri ID bilgileri olduğu,
• İhlalden etkilenen kişi sayısının 180.000 olduğu,
• İlgili kişilerin dominoskvk@dominospizza.com.tr e-posta adresinden ihlale ilişkin bilgi alabilecekleri

bilgilerine yer verilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27.01.2022 tarih ve 2022/94 sayılı Kararı ile
söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak:https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7167/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Pizza-Restaurantlari-AS-Dominos-Pizza-

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Moncler İstanbul Giyim ve Tekstil Ticaret
Ltd. Şti.
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 Moncler İstanbul Giyim ve Tekstil Ticaret Ltd. Şti. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;
• 22 Aralık 2021 tarihinde veri sorumlusunun bağlı bulunduğu ana şirket olan Industries S.p.A bilgisayar sistemlerine yapılan bir fidye yazılımı saldırısının tespit edildiği,
• Yapılan inceleme sonucunda bilgisayar sistemlerinde yer alan bir takım verilerin şifrelendiği ve bu verilerin sızmış olabileceği,
• İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, müşteriler, iş ortakları ve sağlayıcılar olduğu,

• İhlalden etkilenen verilerin müşterilere ait kimlik, iletişim ve alışveriş geçmişi bilgileri, çalışanlara ilişkin kimlik, iletişim ve bordro verileri ile iş ilişkisi ile ilgili olabilecek sağlık
bilgileri ile sağlayıcı ve iş ortaklarına ilişkin kimlik, ticari bilgiler ve iletişim bilgileri olduğu,
• İhlalden etkilenen kişi sayısının 20005 olduğu,
• İlgili kişilerin client.service_us@moncler.com e-posta adresinden ihlale ilişkin bilgi alabilecekleri
bilgilerine yer verilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27.01.2022 tarih ve 2022/93 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun
internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak:https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7166/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Moncler-Istanbul-Giyim-ve-Tekstil-Ticaret-Ltd-Sti-

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Industries S.p.A.
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 Industries S.p.A. tarafından Kurula iletilen veri ihlali bildiriminde özetle;
• 22 Aralık 2021 tarihinde veri sorumlusunun bilgisayar sistemlerine yapılan bir saldırının tespit edildiği,
• Söz konusu saldırının bir Ransomware saldırısı olduğunun daha sonra tespit edildiği,
• Veri sorumlusu tarafından saldırıya anında reaksiyon gösterildiği, tüm sistemlerin kapatıldığı ve kötücül yazılımın yayılmasının engellendiği,
• Yapılan inceleme sonucunda bilgisayar sistemlerinde yer alan bir takım verilerin şifrelendiği ve bu verilerin sızmış olabileceği,
• İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun müşteriler olduğu,
• İhlalden etkilenen verilerin müşterilere ait kimlik, iletişim ve alışveriş geçmişine ilişkin bilgiler olduğu,
• İhlalden etkilenen kişi sayısının 31748 olduğu,
• İlgili kişilerin client.service_us@moncler.com e-posta adresinden ihlale ilişkin bilgi alabilecekleri

bilgilerine yer verilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27.01.2022 tarih ve 2022/92 sayılı Kararı ile söz konusu veri
ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak:https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7165/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Industries-S-p-A-

Kişisel Sağlık Verileri Hangi Hallerde İşlenebilir?
Kişisel sağlık verisi işleme faaliyetinde bulunanlar, kişisel sağlık verilerini ancak aşağıda sıralanan şartlardan
birinin varlığı halinde işleyebilecektir.

a. Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından kişisel sağlık
verileri aşağıdaki hallerden en az birinin bulunması halinde, kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın
işlenebilecektir.
• Kamu sağlığının korunması,
• Koruyucu hekimlik,

• Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
• Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla işleme.
b. İlgili kişinin ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmesi, yazılı rızasının alınması ve bu rızanın muhafaza edilmesi
hâlinde ilgili kişiye ait sağlık verileri, rıza doğrultusunda işlenebilir ve aktarılabilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin İlgili Mevzuatta Öngörülen Veya İşlendikleri Amaç
İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme İlkesi Ne Anlama Gelir?
Kişisel verilerin, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilmesi zorunludur. Buna göre, veri sorumluları, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa
bu süreye uyacak; yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edebilecektir. Bir
verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep olmaması durumunda, o veri silinecek veya anonim hale
getirilecektir. Gelecekte kullanma ihtimalinin varlığına dayanarak veri saklanamayacaktır. Veri sorumlusu,
Kanunun 16. maddesi uyarınca Sicile kayıt için başvuru yaparken kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan

azami süreyi bildirmek zorundadır.

