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➢Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
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 Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle:
• Veri sorumlusunun fidye yazılımı ve ayrıca hizmet dışı bırakma (DoS-DDoS) saldırılarına maruz kaldığı,
• İhlalin savcılık soruşturması kapsamında yapılan çalışmalar sırasında 31.01.2022 tarihinde tespit edildiği,

• İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar ve müşteriler olduğu,
• İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin; kimlik, iletişim, özlük, müşteri işlem, finans, görsel ve işitsel kayıtlar ile biyometrik veri olduğu,
• İhlalden etkilenen kişi sayısının 1000 olduğu,
• İhlal ile ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu

bilgilerine yer verilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 10.02.2022 tarih ve 2022/124 sayılı Kararı ile söz konusu kişisel
veri ihlalinin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak:https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7172/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Kent-Konut-Insaat-Sanayi-ve-Ticaret-Anonim-Sirketi

Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ veri ihlal bildirimi hakkında” Kişisel
Verileri Koruma Kurulunun 23/12/2021 tarih ve 2021/1324 sayılı Karar Özeti
Veri sorumlusunun Kuruma intikal eden veri ihlal bildiriminde;
• 18.03.2021 tarihinde kimliği tespit edilemeyen şahıs/şahıslar tarafından veri sorumlusuna ait bir web uygulama sunucusuna erişildiği,
• Normal şartlarda yetkisiz bir erişim olduğunda uyarı veren araç üzerinde sorun kaydı oluştuğu ancak bir aksaklık nedeniyle yetkisiz erişimin o an
fark edilemediği,
• 25.03.2021 tarihinde gelen alarmlar incelediğinde şüpheli bir davranış olduğunun tespit edildiği,
• Aynı tarihte yapılan incelemede Yemeksepeti’ne ait bir web uygulama sunucusu üzerindeki açıktan yararlanmak suretiyle uygulama kurulduğu ve
komut çalıştırılarak sunucuya erişildiği,
• İhlali gerçekleştiren şahsın/şahısların eriştiği sunucu üzerinde kullanıcı oluşturarak farklı araçlar vasıtasıyla veri toplamaya çalıştıkları ve uzaktaki
sunuculara trafik gönderdiklerinin de ayrıca tespit edildiği,
• Saldırganların veriyi Fransa’da bulunan bir IP adresine/sunucuya ilettikleri ve bu iletilen trafiğin firewall (güvenlik duvarı) üzerinde izlerinin
olduğu,
• İhlalden 21.504.083 Yemeksepeti kullanıcısının etkilendiği,
• İhlalden etkilenen kişisel verilerin kullanıcı adı, adres, telefon numarası, e-posta adresi, kullanıcı şifresi ve IP bilgileri olduğu
ifadelerine yer verilmiştir.

Veri ihlal bildiriminin Kurumun yetki ve görev alanı çerçevesinde incelenmesi neticesinde; Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/12/2021 tarih ve 2021/1324 sayılı Kararı
ile;
• Veri sorumlusuna ait bir web uygulama sunucusu üzerindeki açık sebebiyle uygulama kurarak ve komut çalıştırmak suretiyle sunucuya erişildiği,
• İhlalden 21.504.083 Yemek sepeti kullanıcısının etkilendiği,
• Etkilenen kişisel verilerin kullanıcı adı, adres, telefon numarası, e-posta adresi, şifre ve IP bilgileri olduğu,
• İhlalden etkilenen kişi sayısının çok fazla olması ve neredeyse tüm müşteri veri tabanının dışarı sızdırıldığı dikkate alındığında ihlalin çok büyük çaplı olduğu,
• İhlalin boyutu, sızdırılan verinin büyüklüğü ve sızdırılan kişisel verilerin niteliği dikkate alındığında, ihlalin ilgili kişiler açısından kişisel veriler üzerinde kontrol kaybı gibi
önemli riskler oluşturacağı,
• Sisteme giren kişi ya da kişilerce, zararlı yazılım ve araçlarla sisteme giriş yaptıktan sonra diğer sistemlere de erişilerek bilgi toplandığı, sisteme zararlı yazılımların yüklenip,
çalıştırılmasının veri sorumlusunca 8 gün boyunca fark edilemediği dolayısıyla bilişim ağlarında hangi yazılım ve servislerin çalıştığının kontrol edilmesi ve bilişim ağlarında
sızma veya olmaması gereken bir hareket olup olmadığının belirlenmesi noktasında veri sorumlusunun kusurunun bulunduğu,
• 18.03.2021 tarihinden itibaren güvenlik yazılımlarında alarmlar oluştuğu, oluşan bu alarmların üçüncü parti firmalar tarafından izlenen ürünlerde Yemek Sepeti Güvenlik
Ekiplerine ilgili bildirimler yapılamadan ve gerekli aksiyonlar alınmadan kapatıldığının ifade edildiği, 25.03.2021 tarihinde iletilen alarmın Yemek Sepeti Güvenlik
Ekiplerince incelenmesi sonucu siber saldırının farkına varıldığı dikkate alındığında bu durumun veri sorumlusunun hizmet aldığı üçüncü parti firmalar üzerinde etkin bir
denetim mekanizmasının bulunmadığının ve güvenlik yazılımlarının takibi ile güvenlik prosedürlerinin kullanılması noktasında da eksiklerinin bulunduğunun göstergesi
olduğu,
• Saldırganların veri sorumlusundan elde ettikleri veriyi Fransa’da bulunan bir IP adresine/sunucuya ait lokasyona ilettiği, sistemden çıkan 28.2 GB’lık verinin/dışarı giden
trafiğin veri sorumlusu tarafından fark edilemediği ve bu veri trafiğinin firewall (güvenlik duvarı) üzerinde izlerinin olduğu dikkate alındığında; firewall üzerinde izlerin
olmasına rağmen bu boyutta verinin dışarı sızdırılmasının fark edilememesinin veri sorumlusu tarafından güvenlik kontrolleri ve veri güvenliği takibinin düzgün bir şekilde
yapılmadığının göstergesi olduğu,
• Açıklık bulunan sunucunun sızma testinden geçen bir sunucu olduğunun ifade edildiği dikkate alındığında bu durumun veri sorumlusu tarafından sızma testlerinin etkin bir
şekilde yapılmadığını/yaptırılmadığını gösterdiği,
• Büyük miktarda kişisel veri işleyen veri sorumlusunun bu boyutta bir ihlal yaşamasının ve müdahalede geç kalmasının mevcut risk ve tehditleri iyi belirlemediğinin
göstergesi olduğu

hususları dikkate alındığında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü çerçevesinde veri güvenliğini sağlamaya
yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca ihlalin boyutu, kabahatin
haksızlık içeriği, veri sorumlusunun kusuru ve ekonomik durumu da göz önünde bulundurularak 1.900.000 TL idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir.
Kaynak:https://kvkk.gov.tr/Icerik/7168/2021-1324

➢Çarşamba Semineri -Ceza ve Kabahatler Açısından Kişisel Verilerin Korunması’’ Konulu
Çarşamba Semineri Düzenlendi
Ceza ve Kabahatler Açısından Kişisel Verilerin Korunması konulu Çarşamba Semineri çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Devrim GÜNGÖR'ün konuşmacı olarak katıldığı Seminerde, kişisel verilerin
korunmasında ceza ve kabahatler ele alındı.
GÜNGÖR, bir suç tipinin doğru yorumlanarak kapsamının doğru belirlenmesi ve ceza sorumluluğunun doğru tayin edilmesinin mutlak
surette önem teşkil ettiğini söyledi.

‘‘Bir fiilin suç haline gelmesi, o fiili işleyenlerin cezalandırılması, ceza sorumluluğunun ortaya çıkması, üzerinde titiz bir incelemeyi ve
değerlendirmeyi gerektirmektedir’’ diyen GÜNGÖR, birçok bilginin kişisel veri niteliği taşıdığı bir ortamda bu verilerin hukuka aykırı bir amaç
gütmeden işlenmesi gerektiğini ifade etti.

Seminer Linki:https://www.youtube.com/watch?v=S2SG1Yd19XE

Kaynak:https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7169/Carsamba-Seminerleri-Ceza-ve-Kabahatler-Acisindan-Kisisel-Verilerin-Korunmasi

➢Katılım Belgesinin Verilmesine Dair Usul ve Esaslar

Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 06.12.2021 tarihli ve 31681 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğin “Genel esaslar” başlıklı 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Katılım
belgesine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenerek ilan edilir.” ifadesine yer verilmiştir.
Bu doğrultuda, 23.12.2021 tarihli ve 2021/1296 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı ile katılım belgesine ilişkin usul
ve esaslar belirlenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Katılım Belgesinin Verilmesine Dair Usul ve Esaslar:https://kvkk.gov.tr/Icerik/7175/KATILIM-BELGESININ-VERILMESINEDAIR-USUL-VE-ESASLAR

Kaynak:https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7176/Katilim-Belgesinin-Verilmesine-Dair-Usul-ve-Esaslar

Kurul Kararlarında Yer Alan “Ana Faaliyeti Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme” İfadesiyle
Ne Anlaşılmalıdır?
Ana faaliyetin özel nitelikli kişisel veri işleme olup olmadığının tespitinde, veri sorumlularının en çok katma değer ürettiği faaliyetleri veya yürüttükleri
temel iş ve görevleri gereği özel nitelikli kişisel veri işlenmesi durumu olup olmadığı dikkate alınmalıdır. Diğer bir deyişle burada değerlendirilmesi

gereken; veri sorumlularının herhangi bir faaliyeti içerisinde özel nitelikli kişisel veri işlenmesi değil, temel olarak yürütmekte oldukları işlerinin
kapsamının özel nitelikli kişisel veri işlenmesi durumudur.
Ayrıca 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 11 inci maddesine istinaden 2012 yılından itibaren ülkemizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında
Türkiye İstatistik Kurumu koordinasyonunda oluşturulan NACE Rev.2 ekonomik faaliyet sınıflaması kullanılmakta olup Kurumumuzca da veri
sorumlularının faaliyet konularının tespitinde söz konusu NACE faaliyet kodlarından faydalanılmaktadır. Bu kapsamda, veri sorumlularının ticaret sicil
kaydında veya vergi levhasında yer alan faaliyet kodları göz önünde bulundurulmaktadır.

Sicile Her Yıl Tekrar Başvuru Yapılması Gerekir Mi?
Hayır. Sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi akabinde, sadece girilen bilgilerde
değişiklik meydana gelmesi halinde güncelleme yapılması gerekmektedir. Bunun

haricinde her yıl tekrar tekrar kayıt yapılması gibi bir durum söz konusu değildir.

