
5 VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ

MBtech Mühendislik ve Danışmanlık 
Limited Şirketi 

Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim 
Şirketi

Barçın Spor Malzemeleri Ticaret ve 
Sanayi Anonim Şirketi

Tofisa Tekstil Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi

ARG Denizcilik İnşaat Otomotiv 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, İstek Gemi 
İnşa Bakım İnşaat Hırdavat Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti, Safter Ulubay
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DÜNYADA YAŞANAN 
GELİŞMELER
AB - Veri Yönetimi Yasası
yayımlandı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA
HAZİRAN AYINDA NELER OLDU?



PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI 
ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA 
VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ DUYURUSU
Veri sorumlusu Şirket tarafından Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu’na gönderilen veri 
ihlali bildiriminde; Şirket tarafından istihdam 
edilen uçuş ekiplerinin uçuş planlamalarının 
yapılması ve gerekli koordinasyonun 
sağlanması amacıyla kurulan servisin 
tarayıcı listeleme özelliğinin açık olması 
sebebi ile sistemlere yetkisiz erişim söz 
konusu olduğu, ihlalin bilgi güvenliği 
istihbarat servisleri izleme araçları üzerinden 
tespit edildiği ve yetkisiz erişim sağlayan 
üçüncü kişilerin paylaşımları üzerine, kendileri 
ile iletişime geçilerek erişilen kişisel verilerin 
imha edilmesinin talep edildiği belirtilmiştir. 

Yapılan bildirimde ihlalden etkilenen kişisel 
verilerin kimlik, iletişim ve lokasyon 
kategorileri dahilinde; pilot ve kabin ekibi 
çalışanlarının adı, soyadı, telefon numarası, 
e-posta adresi, unvanı, geçmiş tarihlerde 
yapmış oldukları uçuş bilgileri, uçuş lokasyonları 
ile bu çalışanların bir kısmının fotoğraf ve 
imza görselleri olduğu;  ihlalden etkilenen kişi 
sayısının ise henüz tespit edilemediği ifade 
edilmiştir.
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VERİ İHLALİ BİLDİRİM 
DUYURULARI

MBTECH MÜHENDİSLİK VE 
DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
HAKKINDA VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ 
DUYURUSU

Veri sorumlusu sıfatını haiz Şirket tarafından 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na gönderilen 
veri ihlali bildiriminde Şirketin, fidye yazılımı 
saldır ı larına maruz kaldığı ve ihlal in 
başlama tarihinin araştırıldığı belirtilmiştir. 

Yapılan bildirimde ihlalden etkilenen kişisel 
veri kategorilerinin; kimlik, iletişim, lokasyon, 
özlük, müşteri işlem, mesleki deneyim, finans, 
görsel ve işitsel kayıtlar olduğu ve etkilenen 
kişi sayısının 500 olduğu; bu kişilerin çalışanlar, 
kullanıcılar ve müşteriler/potansiyel müşteriler 
olduğu ifade edilmiştir.

Veri sızıntılarına karşı gerekli idari ve teknik 
tedbirlerin alınarak güvenliğin sağlanması, 
özell ikle siber saldırı lara karşı gerekli  
önlemlerin alınması önem arz etmektedir.



BARÇIN SPOR MALZEMELERİ 
TİCARET VE SANAYİ ANONİM 
ŞİRKETİ HAKKINDA VERİ 
İHLALİ BİLDİRİMİ DUYURUSU

Veri sorumlusu Şirket tarafından Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu’na gönderilen veri 
ihlali bildiriminde; ilgili kişilere ait kişisel 
verilerin bulunduğu excel formatındaki 
dosyanın csv formatına dönüştürülmesi 
için kullanılan ara yazılım program aracılığıyla 
verilerin üçüncü kişiler tarafından elde 
edildiği ve ihlalin bir internet sitesinde yer 
alan haber aracılığıyla öğrenildiği belirtilmiştir. 

Yapılan bildirimde ihlalden etkilenen kişi 
sayısının 187.930 olduğu, ihlalden etkilenen 
ilgili kişi gruplarının kullanıcılar, müşteriler 
ve potansiyel müşteriler olduğu ve ihlalden 
etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik 
(isim, soyisim, cinsiyet), iletişim (telefon numarası, 
e-mail adresi), müşteri işlem (müşteri id'si) 
ve diğer (siteye üye olduğu tarih) bilgileri 
olduğu ifade edilmiştir.
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TOFİSA TEKSTİL SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
HAKKINDA VERİ İHLALİ 
BİLDİRİMİ DUYURUSU

Veri sorumlusu Şirket tarafından Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu’na gönderilen veri 
ihlali bildiriminde; Şirket’in çağrı merkezine 
gelen aramalarda, müşterilerin teslim 
almadıkları kargo bedellerine ilişkin icra 
takibi başlatılacağına ilişkin çeşitli hukuk 
bürolarından mesaj ve arama aldıkları 
belirtilmiştir. Yapılan kontroller sonucunda 
çağrı merkezini arayan müşterilerin, veri 
sorumlusu Şirket tarafından veri işleyen 
(Dolunay Kargo Lojistik Otomotiv İnşaat 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) i le 
paylaşılan kişiler oldukları tespit edilmiştir.

Yapılan bildirimde ihlalden etkilenen kişi 
sayıs ın ın 42 .373 olduğu ve ih lalden 
etkilenen ilgili kişi gruplarının müşteriler ve 
potansiyel müşteriler olduğu ifade edilmiş; 
ilgili kişilere ait isim, soy isim ve telefon 
numarası bilgilerinin hukuka aykırı olarak 
kullanıldığı açıklanmıştır.



AB - VERİ YÖNETİMİ YASASI 
YAYIMLANDI

Veri Yönetimi Yasası (DGA), 3 Haziran 
2022 tarihinde Avrupa Birliği Resmî 
Gazetesi’nde yayımlandı. Avrupa Veri 
Stratejisi’nin bir adımı olan ve ilgili kişi 
haklarının korunmasının temin edilmesi 
şartıyla, veri aracıları arasında güven 
tesis ederek verilerin yeniden kullanılmasını 
ve paylaşılmasını amaçlayan yasa, AB 
ülkeleri arasında kamu sektöründeki 
kişisel verilere daha fazla erişim yetkisi 
tanımıştır. DGA, 23 Haziran 2022 tarihinde 
yürür lüğe girmiş olup ş irket ler  
bakımından yürürlük tarihinden 15 ay 
sonra bağlayıcı olacaktır.

DÜNYADA YAŞANAN 
GELİŞMELER

ARG DENİZCİLİK
İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ 
VE TİCARET LTD. ŞTİ, İSTEK GEMİ 
İNŞA BAKIM İNŞAAT HIRDAVAT 
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ VE 
SAFTER ULUBAY HAKKINDA VERİ 
İHLALİ BİLDİRİMİ DUYURUSU

Veri sorumlusu sıfatını haiz ARG Denizcilik 
İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, 
İstek Gemi İnşa Bakım İnşaat Hırdavat 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ve Safter Ulubay 
tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na 
gönderilen veri ihlali bildiriminde; ihlalin 
bi lgisayardaki  dosyalara eriş imin 
engellenmesi suretiyle gerçekleştiği ve 
ihlalin kaynağının sabotaj olduğu belirtilmiştir.

Yapılan bildirimde her bir veri sorumlusu 
için ihlalden etkilenen kişi sayısının tahmini 
2000 olduğu ve ihlalden, veri sorumlusu 
çalışanlarına ait kimlik, iletişim ve özlük 
bilgilerinin etkilendiği ifade edilmiştir.
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