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Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) –
INTERGEN Genetik
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 INTERGEN Genetik ve Nadir Hastalıklar Tanı Araştırma &
Uygulama Merkezi tarafından Kurumumuza gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;
İşten ayrılan bilgi işlem çalışanı tarafından bulunduğu departman itibariyle yetkilerini
kötüye kullanarak işten ayrılmadan önce verilerin kopyalandığı,
İhlalden etkilenen kişi grupları arasında çalışanlar, kullanıcılar, hastalar ve çocukların
olduğu,
Adli bilgi işleme başvurulduktan sonra gelen rapor neticesinde verilerin kopyalandığının
tespit edildiği,
İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin tespit edilemediği, ihlalden etkilenmiş
olabilecek kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem,
işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, görsel ve işitsel kayıtlar ile özel nitelikli kişisel veri
kategorilerinden sağlık bilgileri ve genetik veri kategorileri olduğu,
İhlalden etkilenen kişi sayısının yaklaşık 10.000 olduğu
ifade edilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28.06.2021
tarih ve 2021/633 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet
sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) –
ClearVoiceResearch.com, LLC
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 ClearVoiceResearch.com, LLC tarafından Kurumumuza
gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;
İhlalin yetkisiz bir kullanıcı tarafından 2015 Ağustos ve Eylül aylarına ait yedeklerin
herkese açık hale getirilmesi sonucunda meydana geldiği,
17 Nisan 2021 tarihinde yetkisiz bir kullanıcı tarafından, ClearVoice'un 2015'teki anket
katılımcılarının profil bilgilerini içeren eski veritabanlarından birine ilişkin, yedek dosyasına
eriştiğini belirten bir e-posta alınması ile ihlalin tespit edildiği,
İhlalden kimlik, iletişim, doğum tarihi, 2015 yılına ait şifreler, ırk ve etnik köken, siyasi
düşünce, sendika üyeliği, sağlık bilgilerine ilişkin kişisel verilerin etkilendiği,
İhladen etkilenen Türkiye’de yerleşik kişi sayısının 184.205 olduğu,
İhlalden etkilen ilgili kişi grubunun çalışanlar olduğu
ifade edilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 04.05.2021
tarih ve 2021/462 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet
sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Kişisel Verilerin Silinmesi Nedir?

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar
kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim
Hale Getirilmesi Yönetmeliğin 4. maddesinde ilgili kullanıcı; “verilerin teknik olarak
depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak
üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat
doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler” olarak tanımlanmıştır. Buna göre ilgili kullanıcı,
veri sorumlusu uhdesinde olmakla birlikte verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve
yedeklenmesinden sorumlu olan arşiv sorumlusu ve/veya veri tabanı yöneticisi gibi bir kişi ya
da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde yer alan tüm çalışanlar ve
birimler ya da veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat ile bu alanda hizmet veren üçüncü
kişiler gibi veri işleyenleri tanımlamaktadır. Örneğin bir veri sorumlusu ile bilgi işlem altyapısı iş
ve işlemlerini onun yetki ve talimatları çerçevesinde yerine getirmek üzere anlaşma yapmış
olan ve bu konuda çalışan bir firma veri işleyen sayılacaktır. Bu durumda bu veri
sorumlusunun veri tabanı yöneticiliği yapan birim ya da personeli bulunmuyorsa tüm
çalışanları ilgili kullanıcı olacaktır. Ayrıca veri işleyen firmanın da veri tabanı yöneticisi hariç
geri kalan tüm çalışanları da ilgili kullanıcı kavramı içerisinde yer alacaktır. Kişisel verilerin
silinmesi ve yok edilmesi arasındaki fark da ilgili kullanıcı kavramına göre şekillenmiştir.
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Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Nedir?

Anonim hale getirme kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli
veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Diğer bir ifade ile anonim hale getirme bir veri kümesindeki tüm doğrudan ve
dolaylı tanımlayıcıların çıkarılarak veya değiştirilerek ilgili kişinin kimliğinin
saptanabilmesinin engellenmesi ya da bir grup veya kalabalık içinde ayırt
edilebilir olma özelliğini, bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek şekilde
kaybetmesidir. Bu kapsamda, veri üzerinden bir izleme yapılarak başka verilerle
eşleştirme ve destekleme sonrasında verinin kime ait olduğu anlaşılabiliyorsa, bu
verinin anonim hale getirildiği kabul edilemez. Anonim hale getirilen veri artık
kişisel veri niteliklerine sahip olmayacağından, Kanun hükümleri kapsamında
değerlendirilemeyecektir. Veri setleri anonim hale getirilme işlemlerine tabi
tutuldukları ana kadar kişisel veri niteliklerine sahip olduklarından, bu veriler
üzerinde gerçekleştirilecek her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul
edilmektedir.

