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Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) –Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark 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 Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildirimlerinde
özetle;
• İhlalin 03.05.2022 tarihinde veri sorumlusuna ait sistemlere siber saldırı gerçekleştirilmesi neticesinde sistemlerin devre dışı
bırakılması ile gerçekleştiği,
• 05.05.2022 tarihinde fidye talep edilen bir not bulunması sonucu veri ihlalinin tespit edildiği,

• İhlalden etkilenen sistemlerin, veri sorumlusuna ait Argeportal, EBYS, eBA, PDKS, Logo yazılım ve şirket içi ortak alan olduğu,
• İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim bilgileri
olduğu,
• İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, kullanıcılar ve müşteriler olduğu,
• İhlalden etkilenen kişi sayısının henüz tespit edilemediği
bilgilerine yer verilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.05.2022 tarih ve 2022/478 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/7258/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-Yildiz-Teknoloji-Gelistirme-BolgesiTeknopark-AS

Çarşamba Semineri-‘‘Veri Temelli Ekonomilerde Güncel Gelişmeler’’
Veri Temelli Ekonomilerde Güncel Gelişmeler konulu Çarşamba Semineri çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç. Dr. Gamze AŞÇIOĞLU ÖZ'ün konuşmacı olarak katıldığı Seminerde; veri
temelli ekonomilerde son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınarak ortaya çıkan sorulara cevaplar arandı.

Dijital ekonomiyle birlikte değişen dengelerin ve değerlerin hukuku da etkilediğini belirten ÖZ, dijital ekosisteme bakıldığında bu
açıdan tarihi bir döneme tanıklık edildiğini dile getirdi.
Verinin korunmasıyla rekabet hukukunun iç içe geçtiği kesişim alanlarının olduğu ifade eden ÖZ, veri temelli rekabet sorunlarına
dikkat çekerek çözüm önerilerinde bulundu.

Çarşamba Semineri Youtube Linki:https://www.youtube.com/watch?v=oxloPSqDxbI&t=1735s

Kaynak:https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7257/Carsamba-Semineri-Veri-Temelli-Ekonomilerde-Guncel-Gelismeler

5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Gerçekleştirild

i

Bu yıl 5.'si düzenlenen e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 17 Mayıs 2022 tarihinde Kurumumuz Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Alanında
uzmanlaşmış birçok konuşmacının yer aldığı etkinlikte, kişisel verilerin korunmasında hukuki, sektörel ve teknik yaklaşımlar ele alındı.
Zirvenin açılış konuşmalarını e-Safe Kurucusu Musa SAVAŞ, Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörü Numan İLERİ ve Kurum Başkanımız Prof. Dr.
Faruk BİLİR yaptı. Zirveyi, aralarında hukukçular ve bilişim uzmanlarının da bulunduğu kamu ve özel sektör temsilcileri takip etti.
Zirvede konuşan Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte bireylerin verileri üzerinde kontrol ve
denetim hakkına sahip olduğunu, Kanunla birlikte kişisel verilerin işlenmesinin yasaklanmadığını, ancak veri işlemede insan odaklı ve insanı
merkeze alan bir yaklaşımın benimsendiğini ifade etti.
BİLİR, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Siber saldırıların temennilerle değil, tedbirlerle önlenebileceğini
kaydeden BİLİR, kişisel verilerin korunmasında proaktif önlemlerin önemine dikkat çekti. Siber risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu
risklerin tamamen ortadan kaldırılabilmesi veya zararlarının en aza indirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini dile getiren BİLİR,
konunun; “farkındalık”, “risk temelli yaklaşım”, “denetim”, “koordinasyon ve iş birliği” gibi temel başlıklar etrafında ele alınmasının fayda
sağlayacağını belirtti.
Zirvenin bu yılki temasının “Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması” olarak belirlendiğini hatırlatan BİLİR, son dönemde yapay zeka ve metaverse
alanında yaşanan gelişmelerin dikkate değer olduğunun, metaverse’ün tam anlamıyla uygulamaya girmesiyle, günlük hayatta gerçekleştirilen pek
çok faaliyetin sanal olarak icra edilebileceğinin altını çizdi. BİLİR, bu durumun birçok alanda yeni hukuki düzenlemeler getirilmesini veya mevcut
olanların metaverse açısından uygulama alanının net bir şekilde belirlenmesini gündeme getirebileceğini ifade etti. Ayrıca BİLİR, metaverse'ün
çok büyük miktarda verinin meydana getirilmesini ve aktarılmasını gerektirdiğini, bu bağlamda metaverse'te kişisel verilerin hangi şartlarda
işlenebileceğinin ve ihlal meydana gelmesi halinde neler yapılabileceğinin üzerinde önemle durulması gerektiğini belirtti.
Öte yandan BİLİR, konuşmasında istatistiksel rakamlardan da söz ederek şu bilgileri paylaştı:
“Kurulun çalışmalarına başladığı 2017 yılından bugüne kadar; CİMER kanalıyla gelenler de dahil olmak üzere; 23.087 başvuru alınmış, bunlardan
21.469’u sonuçlandırılmıştır. 820 veri ihlal bildirimi Kurula intikal etmiş, bu bildirimlerden 189’u Kurum internet sitesinde ilan edilmiştir. Kanun
kapsamına giren konularda ise 781 hukuki görüş verilmiştir.
Çerezler ile ilgili rehber çalışması ve sektörel bazda iyi uygulama örnekleri gibi devam eden diğer çalışmalar ise tamamlandığında kamuoyu ile
paylaşılacaktır.”
Zirvenin diğer bölümlerinde ise; Kurumumuz Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Ersin CAN, ‘‘Kurumlarca Verilecek Hizmetlerde Çift
Katmanlı Doğrulamanın Yapılması’’, KVKK Başkanlık Müşaviri Seçil KOYUNCU, “Kişisel Verileri Koruma Kurulu İlke Kararlarına Kısa Bir Bakış” , KVKK
Uzmanı Mikail ÖĞÜRTAY, “Kullanıcı Güvenliğine İlişkin Veri Sorumluları Tarafından Alınması Tavsiye Edilen Tedbirler” , KVKK Uzmanı Ahmet Said
ALTIN, “Ticari İleti Onayı ve Kişisel Verilerin Açık Rızaya Dayanarak İşlenmesi İlişkisi” ve KVKK Uzmanı Yasin ZENGİN “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin
İşlenmesinde Alınması Gereken Yeterli Önlemler” konulu sunumlar yaptılar.

5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, kapanış töreni ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
Kaynak:https://kvkk.gov.tr/Icerik/7259/5-e-Safe-Kisisel-Verileri-Koruma-Zirvesi-Gerceklestirildi

VERİ SORUMLULARININ İŞLEDİĞİ TÜM
VERİLER VERBİS’E KAYDOLMALI MIDIR?
Kişisel Verilerin Koruması Kanununda Hangi Konulara İlişkin İdari Yaptırımlar
Öngörülmüştür?

İdari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında
uygulanır. Kabahat kapsamında sayılan eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi halinde, Kurulun yapacağı
bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu
görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında
disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve sonucu Kurula bildirilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsamaktadır?
Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir
veri kayıt sisteminin (kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi) parçası olmak
kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Bu doğrultuda, özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları bakımından bir ayrım
yapılmamış olup, öngörülen usul ve esasların tüm kurum ve kuruluşlar açısından uygulanması benimsenmiştir.
Kanunda verisi işlenen gerçek kişilerden bahsedildiği için hak ehliyetine sahip olan herkes Kanun kapsamındadır.

