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➢Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi
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 T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından Kuruma gönderilen veri ihlali bildiriminde özetle;
• Veri sorumlusuna ait bazı kişisel verilerin karaborsada satışa çıkarıldığının öğrenilmesi üzerine yapılan araştırma sonucu ihlalin tespit edildiği,

• İhlalin Üniversite çalışanının kullandığı bilgisayarın şifresinin ele geçirilmesi sonucu öğrenci bilgilerinin yer aldığı listenin çalınması suretiyle
gerçekleştiği,
• İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun öğrenciler olduğu,
• İhlalden 15.967 kişinin etkilendiği,
• İhlalden etkilenen kişisel verilerin; T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, uyruk, cinsiyet, telefon numarası, kurum e-posta adresleri, ödeme durumu,
öğrenci adı soyadı, öğrenci danışman adı soyadı, YÖK burs oranı bilgileri olduğu
ifade edilmiştir.
Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02.12.2021 tarih ve 2021/1231 sayılı Kararı ile söz konusu veri
ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak:https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7089/Kamuoyu-Duyurusu-Veri-Ihlali-Bildirimi-T-C-Istanbul-Kultur-Universitesi

➢Çarşamba Semineri-Kabahatler Kanunu'nun Genel Hükümleri Çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu'nda Düzenlenen Kabahatler

‘‘Kabahatler Kanunu'nun Genel Hükümleri Çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Düzenlenen
Kabahatler’’ konulu Çarşamba Semineri çevrimiçi olarak düzenlendi. Seminere TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ konuşmacı olarak
katıldı.
DEĞİRMENCİ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun zaman ve yer bakımından uygulanması,
kabahatlerde manevi unsur ve idari para cezasının belirlenmesi gibi birtakım konuları ele aldı.
Kabahatler bakımından kural ''ne kadar hareket varsa, o kadar kabahat; ne kadar kabahat varsa, o kadar idari
yaptırım''dır diyen DEĞİRMENCİ, aynı fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesinin söz konusu olabileceğini dile
getirdi.
DEĞİRMENCİ ayrıca, ''aynı eylem hem kabahat hem suç teşkil ederse, sadece suçtan dolayı işlem
yapılabilecektir'' dedi.
Öte yandan DEĞİRMENCİ, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda idari para cezalarının alt ve üst sınırları
gösterilen para cezaları olduğunu, para cezasının miktarının belirlenmesinde kabahatin haksızlık içeriği, failin
kusuru ve ekonomik durumunun göz önüne alınacağını belirtti.
Çarşamba Semineri Youtube Linki:https://www.youtube.com/watch?v=U7-zev04qeY
Kaynak:https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7085/Carsamba-Semineri-Kabahatler-Kanunu-nun-Genel-HukumleriCercevesinde-Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Kanunu-nda-Duzenlenen-Kabahatler

Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu ‘’Yemek Sepeti’’ Hakkında
İnceleme Başlattı
Geçtiğimiz günlerde hackerlar, Yemek Sepeti'nde kullanıcı bilgilerini ele geçirdiklerini bildirerek şirketten fidye
istemişti. Yemek Sepeti ise fidye istendiğini doğrularken, bilgilerin çalındığı iddialarını yalanlamıştı. Binlerce kişiyi
ilgilendiren durum sonrası harekete geçen Kişisel Verileri Koruma Kurulu, müşteri bilgileri çalındığı ileri sürülen
"Yemeksepeti" hakkında resen inceleme başlattı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu ( KVKK), "müşterilere ait kişisel verilerin ele geçirildiği, bu verilerin yayımlanması
tehdidiyle 'Yemeksepeti'nden fidye talep edildiği, bunun yerine getirilmediği için 20 bin kullanıcının kişisel
verilerinin paylaşıldığı" yönündeki haberler üzerine harekete geçti.
Gündem toplantısında iddiaları ele alan Kurul, şirketin "herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği" yönündeki
açıklamasının doğruluğunun da tespiti için resen inceleme başlatılmasına karar verdi.
Yemeksepeti, 16 Kasım'da sosyal medyadan, "kötü niyetli bazı kişilerin, şirket ile ilişkilendirdiği ve kaynağı belli
olmayan verileri yayımlama tehdidiyle şirkete ulaşarak fidye talebinde bulunduğu, Yemeksepeti sistemlerinde bir
veri ihlali olup olmadığının uzman ekiplerce detaylı şekilde araştırıldığı ve herhangi bir veri hırsızlığının tespit
edilemediği" açıklamasını yapmıştı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 21 milyon 504 bin 83 kişinin etkilendiği belirtilen siber saldırının ardından veri ihlali
gerekçesiyle Yemeksepeti hakkında 29 Mart 2021'de de inceleme başlatmıştı.
Kaynak:https://www.haberler.com/son-dakika-kisisel-verileri-koruma-kurulu-14562787-haberi/

Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilirken Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar Nelerdir?
Kişisel veri elde edilen her aşamada aydınlatma yapmak gereklidir. Kişisel
verilerin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi kişisel verilerin elde
edildiği aşamaya göre değiştikçe aydınlatma metni de ona göre
değişmelidir. Bununla birlikte aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirirken
ilgili kişiye (veri sahibine) verilecek bilgiler, veri sorumlusu siciline açıklanan
bilgilerle uyumlu ve kategorik şekilde olmalıdır.

Hangi Veri Sorumluları Verbis’e Kayıt Olmakla
Yükümlüdür?
Kanunun 16 ncı maddesine göre, kişisel verileri işleyen gerçek ve
tüzel kişilerin kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile
kaydolmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik
gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, yurtdışında yerleşik gerçek
ve tüzel kişi veri sorumluları ile kamu kurum ve kuruluşu veri
sorumlularının Türkiye’de kişisel veri işlemeleri halinde genel
kural olarak VERBİS’e kayıt olmaları gerekmektedir. Bununla
birlikte Kanunun 16 ncı maddesine göre Kurulca istisna getirilmiş
olan veri sorumluları için VERBİS’e kayıt yükümlülüğü
bulunmamaktadır.

