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Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?
Kişisel verilerin işlenmesi, 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 işlemi

ifade eder. Örneğin, kişisel verilerin sadece bir hard diskte, CD’de,
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.

KVKK Kapsamında Çerezler
Çerezler nitelik itibariyle kiĢisel veri olmamakla birlikte, çerezler aracılığıyla elde edilen veriler, kiĢisel veri niteliği taĢıyabilir.
Avrupa Birliği‟nde uzun yıllardan beri özel olarak düzenlenen bu konu, Türk hukukunda Elektronik HaberleĢme Kanunu‟nun

isan Kişisel Verileri Koruma Günü Etkinliği

51. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiĢtir. Ancak söz konusu hüküm yalnızca “iĢletmecilere” uygulanabilir niteliktedir. Bu
nedenle, EHK kapsamına girmeyen hallerde, çerez uygulamalarına 6698 sayılı Kanun‟un uygulanması mümkün olabilir. 6698

sayılı Kanun uyarınca, bir kimsenin terminal cihazına çerez yerleĢtirilebilmesi veya hali hazırda mevcut olan bir çerezin
kullanılabilmesi için kural olarak ilgili kiĢinin açık rızası gerekmektedir. Ancak istisnaen, bir sözleĢmenin kurulması veya

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması halinde ya da ilgili kiĢinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sahibinin meĢru menfaatine dayanılarak da çerezlerin kullanılması kabul edilebilir. Örneğin, bir kimsenin bir e-

ticaret sitesinde sepetine eklediği ürünlerin, çerezler vasıtasıyla iĢlenmesi, münhasıran bir sözleĢmenin kurulması
bakımından gerekli olduğu mülahazasıyla mümkün olabilir. Keza bu iĢleme faaliyeti, veri sahibinin taraf olduğu bir

sözleĢmeden doğan borcun ifası ile doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması halinde de gerçekleĢtirilebilir. Ayrıca, zorunlu
çerezler ile anonim veri iĢleyen ve profilleme amacıyla kullanılmayan analitik çerezlerin de veri sorumlularının meĢru

menfaatlerine dayanılarak kullanılması mümkün olmalıdır.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1788317

İlgili Kişi Kimdir?
İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder. Kanunda,
yalnızca gerçek kişilerin verilerinin korunması öngörülmüş,

tüzel kişilerin verileri Kanun kapsamı dışında tutulmuştur.
Kanunda yer alan kişisel verinin tanımı gereği, tüzel kişiye ait

bir verinin herhangi bir gerçek kişiyi belirlemesi ya da
belirlenebilir kılması halinde, bu veriler de Kanun kapsamında
koruma altındadır. Ancak, burada korunan menfaat tüzel kişiye
değil, düzenlemenin temellendirdiği öncelik gereği belirlenen
ya da belirlenebilecek gerçek kişiye ait olacaktır. Çünkü Kanun,

tüzel kişilere ait verilerin korunmasını hiçbir şekilde
düzenlememektedir.

Kişisel Yayınlanan Karar Özetleri

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Özel Dentapoint Diş Sağlığı Polikliniği
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 Özel Dentapoint Diş Sağlığı Polikliniği (İzmir) tarafından Kurumumuza
gönderilen veri ihlali bildiriminde özetle;
12.07.2021 tarihinde yapılan siber saldırı sonucu hasta bilgilerini barındıran bilgisayarların şifrelenerek
erişimin engellendiği,
İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının hastalar, müşteriler ve potansiyel müşteriler olduğu,
İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim, lokasyon, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans, görsel
ve işitsel kayıtlar olduğu, ihlalden etkilenen özel nitelikli kişisel verilerin ise ırk ve etnik köken bilgisi ile
sağlık bilgileri olduğu,
İhlalden etkilenen kişi sayısının tahmini 14.000 olduğu ifade edilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19.07.2021 tarih ve
2021/729 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7010/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Ozel-Dentapoint-DisSagligi-Poliklinigi-

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun Yeni Yayınlanan Karar Özetleri
“Bir bilişim şirketinin veri ihlal bildirimi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun
12/03/2020 tarih ve 2020/216 sayılı Karar Özeti https://kvkk.gov.tr/Icerik/6992/2020216
“Bir kozmetik şirketinin veri ihlal bildirimi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun
25.03.2021 tarih ve 2021/311 sayılı Karar Özeti https://kvkk.gov.tr/Icerik/7001/2021311

“Bir hastanenin veri ihlal bildirimi hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun
20/04/2021 tarih ve 2021/407 sayılı Karar Özeti https://kvkk.gov.tr/Icerik/6993/2021407

İleti Yönetim Sistemi nedir?
Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alınan Ticari
İletişim

ve

Ticari

Hakkında

Yönetmelik'e

Elektronik

uygun

İletiler

olarak;

Hizmet

Sağlayıcılar'ın arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte
ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların

verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz
gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti

şikâyetlerini

ve

şikâyete

konu

iznin

durumunu

görüntüleyebilecekleri, web sitesi ve mobil uygulama

üzerinden

hizmet

verecek,

tüm

izinleri

zaman

damgasıyla kayıt altına alıp güvenli biçimde saklayacak
ulusal veri tabanı sistemidir.

