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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-Kanuna Uyum Sürecinin Yürütülmesi - VERBİS'e Kayıt ve Sıkça Yapılan
Hatalı Bilgi Girişleri

Kanuna Uyum Sürecinin Yürütülmesi-VERBİS’e Kayıt ve Sıkça Yapılan Hatalı Bilgi Girişleri
konulu seminer 15.12.2021 saat 14.00’ da Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Youtube
kanalından canlı yayın olarak yapılacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Youtube
Hesabı:https://www.youtube.com/channel/UCfaHe7HUKUvX9SFWVPQDa7w
Kaynak:https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7097/Carsamba-Semineri-Kanuna-Uyum-SurecininYurutulmesi-VERBIS-e-Kayit-ve-Sikca-Yapilan-Hatali-Bilgi-Girisleri-VERBIS-e-Kayit-Canli-BilgiGirisi-

İş Vaadi Konulu TCK Kapsamındaki Kişisel Veri İhlallerine İlişkin Kamuoyu Duyurusu
Son zamanlarda, ilgili kişilerin muhtelif kanallardan veya sosyal medya üzerinden evde paketleme vb. konulu iş ilanlarına
başvuruda bulundukları, başvuru neticesinde bu kişilerden T.C. kimlik kartı fotoğraflarının ve belirtilen IBAN hesap
numarasına para gönderilmesi ve hemen ardından para iadesi işlemi yapılmasının talep edildiği, akabinde ise iş vaadinde
bulunan işletmelere ya da kişilere ulaşılamadığı dolayısıyla kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiği yönünde
Kurumumuza çok sayıda ihbar ve şikâyet intikal etmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 17’nci maddesinde kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 5237
sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135 ila 140’ıncı madde hükümlerinin uygulanacağı hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda 5237
sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden, kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir
başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişiler hakkında hapis cezası uygulanacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede bahsi geçen
dolandırıcılık amaçlı olduğu anlaşılan iş vaadi konulu benzer şikâyetlere konu iddiaların Türk Ceza Kanunu hükümleri
uyarınca suç unsuru barındırabileceği ve 6698 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi gereğince yargı mercilerinin görevine giren
konularla ilgili olan dilekçelerin incelenemeyeceği hükme bağlandığından ilgili kişilerin konuya ilişkin gerekli hukuksal
işlemlerin tesisini teminen yargı yoluna başvurmaları gerekmektedir.
Diğer taraftan, Kurumumuza aynı konuda gelen başvurularda yaşanan artış nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun
02/12/2021 tarihli ve 2021/1236 sayılı Kararı ile vatandaşların farkındalık düzeyinin arttırılmasını teminen kamuoyu
duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Bu minvalde, vatandaşların telafisi güç maddi veya manevi zararlarla
karşılaşmamasını teminen güvenilir olmayan gerçek veya tüzel kişilerin iş ilanlarına itibar etmemeleri ve kişisel verilerini
paylaşmamaları yönünde azami dikkat ve özen göstermesi önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak:https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7095/IS-VAADI-KONULU-TCK-KAPSAMINDAKI-KISISEL-VERI-IHLALLERINE-ILISKINKAMUOYU-DUYURUSU

Açık Rızanın Kanunda Belirtilen Unsurlarının Sağlanması İçin Nasıl
Bir Yaklaşım İle Alınması Gerekmektedir?
Kanunun 3. maddesinin (a) bendinde yer verilen tanım gereğince, açık rızanın;
belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı ve özgür iradeyle açıklanması
gerekmektedir. Kanunun gerekçesinde de, açık rıza, “İlgili kişinin kendisiyle ilgili
veri işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer
bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak verdiği onay beyanı”
şeklinde ifade edilmiştir. Bu çerçevede, belirli bir konu ile sınırlandırılmayan ve
ilgili işlemle sınırlı olmayan genel nitelikteki rızalar hukuken geçersizdir.
Kanun açık rıza hususunda herhangi bir şekil şartı öngörmemekle birlikte, açık
rızanın yazılı olduğu durumlarda açık rıza metinleri açık, anlaşılır ve yalın bir
şekilde kaleme alınmalıdır. Açık rızanın alındığı ortam veya metin dışındaki başka
bir ortama veya metne atıf yapılarak ilgili kişinin açık rızası alınmamalıdır. Açık rıza,
ilgili kişinin özgür iradesiyle açıklamada bulunduğunu ortaya koyacak şekilde ilgili
kişinin seçimine sunulmalıdır.

Tüzel Kişi Veri Sorumlularında İrtibat Kişisi Kim Olmalıdır, Herkes İrtibat Kişisi Olabilir Mi?

Bir tüzel kişi veri sorumlusu, şirket içinden veya dışından bir kişiyi Türkiye’de yerleşik ve
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gerçek kişi olmak şartıyla irtibat kişisi olarak atayabilir.
Örneğin bir şirket, yönetim kurulu üyesini veya insan kaynakları departmanında görevli bir
çalışanını veya da dışarıdan bir avukatı Türkiye’de yerleşik ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
bir gerçek kişi olması kaydıyla 6698 sayılı Kanunun uygulanmasıyla ilgili görevlendirmişse,
bu görevlendirilen kişiyi aynı zamanda İrtibat kişisi olarak da atayabilecektir. Buna engel bir
durum söz konusu değildir.

