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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunınası Kanunu kapsaı,ııında yürürlüğe giren Veri Soruıırluları Sicili
Hakkında Yönetnıelik, üyeleriniz nezdinde önem arz eden yükümlülükler içermektedir. Anılan Yönetmelik
gereği, istisna kapsaınına alınmamış olan üyelerinizin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sisteınine (VERBİS) kayıt
yükünılülüğü (farklı tarihler) itibarıyla başlaıııştır.
Kanunu uygulamakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile yapılan görüşıne ve yazışmalar
neticesinde, pek çok gerçek ve tiizel kişi tacirin halen VERBİS'e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği
anlaşılmaktadır. Sisteme kayıt yüküınlülüğünün yerine getirilııemiş olmasının idari yaptırım gerektirdiği de
gözetilerek (20.000 TL ile l,000.000 TL arasında para cezası), üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilnıesi
önem arz etıııektedir. Bu kapsaında Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun bir ömeği ekte yer alan yazısında
da belirtilen hususlar hakkında üyelerinize gerekli bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Oda ve Borsaların, bu sıfat nedeniyle
VERBİS'e kayıt yükümlülüğünün başlangıcı 01 .04.2019 tarihi iken; kayıt yükümIülüğünün yerine getirileceği
son tarih 3 1.03.2020'dir. VERBİS'e kayıt yükümlülüğü süreci içerisinde, Oda ve Borsalarımızın izlemesi
gereken usuller ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ahnacak diğer tedbirler
hakkında bilgilendirmeler Birliğimizce yapılacaktır.
Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

ğarrır,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel sekreter

EK: Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından gönderilen |8l02l20l9 tarihli 47834593- 1 l0.02-3928
sayılı yazı. (2 sayfa)
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Bilindiği üzere faaliyetleri kapsamında Tiirkiyede kişisel veri işlemekte olan tüm gerçek

ve tüzel kişiler için bazı yükümlülükler getiren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(Kanun) 07 .04.2016 tarihli ve ?9677 sayilıı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun;

-"Tanımlar" başlıklı 3 tincü maddesinde veri sorumlusu; "(ış,sel verilerin işleme
amaçlarını ve vasııolarını belirleyen, veri kıyıt sistemihin kurulmasından ve })öneiilmes' nden
sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi" olarak, kişisel veri işleme ise; ",(ışuel verilerin ıamamen
veya kısmen oıomaıik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisıeminin parçası olmak kaydıyla
otomoıik olmayan yollarla elde edilnıesi, kal,dg4;1r.ri. depolanmosı, nıuhafaza edilmesi,
değişıirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir
hdle geıirilnesi, sınıJlandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde
gerçekleşıirilen her türlü işlemi" o|arak tanımlanmış.

_"Veri Sorumluları Sicili" başlıklı

l6 ncı

maddesinin birinci fikrasında " Kurulun
gözetinıinde, Başkanlık tarafından kımuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur" hıJkmi,
ikinci fıkrasında ise "ı(Jşıse/ verileri işleyen gerçek ı,e ıüzel kişiler, veri işlemeye başlamodan
önce Veri Sorumluları Siciline koydolnak zoruııdadır. " hükmü, l8 inci maddesinde ise "Veri
Sorumluları Siciline kayıı,ı,e bildirin yüküınlülüğüne aykırı harekel edenler hakkında 20.000
Türk lirasından 1 .000.000 Türk lirasıno kodar idari para cezası verileceği"
hükmü yer almaktadır.

ikincil mevzuat diizenlemesi çerçevesinde hazırlanan Veri Sorumlulan Sicili Hakkında
yönetmeliğin 4 üncü maddesinde Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) *Veri
sorumlularının Sicile başı,uruda ve Sicile ilişkin diğer işlemlerde kullonocaklorı, inlernel
üzerinden erişilebilen, Başkanlık torafından oluşlurulon ve yönelilen bilişim sistenıi" olarak
tanımlanmış, 5 inci maddesinde ise "Veri sorumlulorı, kişisel ı'eri işlemeye başlamadan önce
Sicile kaydolmak zorundadır. " hükmü yer almıştrr.

Ayrıca Kanunun 16 ncı maddesi ikinci fıkrasında bazı veri sorumluları için Veri
Sorumlulan Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğiiıe İstİsna getirme konusunda Kişİsel Verilerİ
Koruma Kurulıına (Kuryl) yetki verilmiş olup bu yetki çerçevesinde Sicile kayıt
Bu b$ffiüt9iTgüğüılutlet§fil§ıl.{ffhğiıOıüeHn3dfinıÇıiıYffiJı&tcl€fğürrııilJb
iryıllailuııllıKararı
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sayılı Kurul Kararları ise

Anılan istisnalar kapsamı dışında kalan tüm veri sorumlularının kayıt yükümlülüğü
başlama tarihleriyle ilgili olarak 18/08/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kurul Kararına
göre;

yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan
gerçek ve tüzel kişi veri sorumluiarı için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç larihinin
-

Yıllık

çahşan sayısı 50'den çok veya

01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.20l9 tarihine
kadar süre verilmesi,

- Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü
başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmalaıı için bu veri sorumlularına
30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi,

- Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon Tl'den az olmakla
birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tiizel kişi veri
sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt

yaptırmaları için bu veri sorumlularına 3l .03.2020 tarihine kadar süre verilrnesi.

- Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Sicile kayıt yükiimlülüğü başlangıç tarihinin
01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlulanna 30.06.2020 tarihine
kadar süre verilmesi
uygun görülmüştür

Başkanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda, halihazırda ülkemizde faaliyet
gösteren pek çok şirketin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilmiş olan
başta Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yaptırmak olmak üzere bazı yiikümlülükler
konusunda detaylı bilgi sahibi olmadığı anlaşılmaktadır.
kapsamda, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından
özellikle vERBıs'e kaylt yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz
konusu olabilecek cezai yaptırımlar konusunda ve genel olarak 6698 sayılı Kanunla veri
sorumlulanna getirilen diğer yükümlülükler konusunda Birliğinize bağlı oda ve borsalara,
taıafınızca bilgilendirme yapılması ve söz konusu oda ve borsalarca da kendi üyelerinin
bilgilendirilmesinin sağlanmasının önem arz ettiği değerlendirilmiştir.

Bu

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

\

Prof. Dr F
Başkan
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