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Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir?
❖Kanunun 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için bir
yükümlülük olmakla birlikte aynı zamanda kişisel verisi işlenen gerçek kişiler için de bir haktır.
Söz konusu yükümlülük esasen, işlenen kişisel verilerle ilgili bilgilendirmeyi ifade etmekte

olup, kişisel veri işlemenin hukuka uygun şekilde yerine getirilmesi için olmazsa olmaz bir
şarttır.
➢MADDE 10- (1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; a) Veri sorumlusunun ve varsa
temsilcisinin kimliği, b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, ç) Kişisel
veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı Nedir?
Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları göz önüne
alınmak suretiyle hazırlanan Kanun ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve
koruma altına alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Kanunun amacı, kişisel verilerin
işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin
korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları
usul ve esasları düzenlemektir. Kişinin mahremiyetinin korunması ile veri güvenliğinin
sağlanması da bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Kanunla, kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin
erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının

ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Facebook
Sosyal ağ Facebook yeni bir veri skandalıyla
sarsıldı. 533 milyon Facebook kullanıcısına
ait kişisel veriler internette bir forum
sitesinde ücretsiz olarak yayınlandı. Bu
kişilerden yaklaşık 20 milyon kullanıcının
Türkiye’den olduğu belirtiliyor. Sızan veriler
arasında telefon numaraları bile bulunuyor.

Linkedin
Bir skandal daha: 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı!
Sosyal medya devi Facebook'taki veri sızıntısından sonra bir platform daha aynı haber ile gündemde.

Online kariyer platformu LinkedIn hack'lendi! Yaşanan teknik açıktan faydalanan siber saldırganlar 500
milyon kişinin hesap verileri çalındı. ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un bünyesinde bulunan
LinkedIn'deki bilgileri çalan hacker'lar bu veriler için ödeme talep ediyor. Ülke basınında yer alan
haberlere göre, siber saldırganlar veri başı 1000 dolar talep ediyor. Saldırganlar ödemenin ise Bitcoin
olarak yapılmasını istiyor

VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Duyuru
Ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine
getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst

kuruluşlar, muhtelif sektör temsilcileri ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin
değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile;
➢Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve
tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
➢Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri
sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
➢Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen
sürenin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına,
➢Anılan Kararın Kurum internet sayfası ve Resmi Gazetede yayımlanmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

Değerli İş Ortaklarımız,
31 Mayıs 2021 tarihinin 150.000 ve altında geçmiş
tarihli onaya sahip hizmet sağlayıcılarımızın veri
aktarımlarında son gün olduğunu hatırlatır,
yaşanabilecek yoğunluğa bağlı mağduriyetlerin
oluşmaması adına bizden talep edeceğiniz her türlü
destek ve öneriye açık olduğumuzu belirtmek isteriz.
İş birliğiniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla
İleti Yönetim Sistemi A.Ş.

