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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verilecek eğitim hk.

BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2020/102 SAYILI GENELGE

“VERBİS Bildirimi hk.” Konulu 2020/99 sayılı ve 02/06/2020 tarihli Genelgemiz üzerine
Konfederasyonumuza çok sayıda bilgi talebi gelmiştir. Bu nedenle, konunun daha detaylı
açıklanmasına ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel
hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri
işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Söz
konusu 6698 sayılı Kanun 07/04/2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve
yürürlüğe girmiştir.
İlgili Kanun; kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yollarla işleyen, gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına
gelmektedir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi
gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak
tanımlanmıştır.
Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma, doğru ve güncel olma, belirli,
açık ve meşru alanlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, gerekli
süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun şekilde ancak kanunda açıkça öngörülmesi, bir
sözleşmenin kurulması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması vb. hallerde
işlenebilecektir.
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi kanunda veri sorumlusu
olarak tanımlanmaktadır. Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri
işleyen gerçek veya tüzel kişi ise veri işleyendir.
Veri sorumlularının söz konusu yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin takip
edilmesi amacıyla kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulmaktadır. Kişisel verileri işleyen
gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak
zorundadır.
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık bilanço toplamı 25.000.000-Türk Lirasından az
olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularından faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme
olmayanlar veri sorumluları siciline kayıt olmaktan muaf tutulmuştur.
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Esnaf ve sanatkar olma hadleri göz önüne alındığında esnaf ve sanatkarlarımızın Veri
Sorumluları Siciline kayıt olmaktan muaf tutulduğu söylenebilir. Ancak, esnaf ve sanatkarların
kişisel verilerini toplayan ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan meslek
odaları, esnaf ve sanatkarları odaları birlikleri ve mesleki federasyonların 30/06/2020
tarihine kadar Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yaptırmaları gerektiği
daha önce Kurum tarafından açıklanmış, bu husus alt teşkilatımıza 2019/86 sayılı ve
02/08/2019 tarihli genelgemiz ile duyurulmuştu.
Öte yandan, 28/12/2019 tarihli ve 30992 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 2019/387 sayılı Kurul Kararı ile Kamu Kurumlarının VERBİS (Veri
Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) bildirim süreleri 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmış olup,
bu husus 2020/99 sayılı ve 02/06/2020 tarihli genelgemiz ile alt teşkilatımıza
duyurulmuştu.
2020/99 sayılı Genelgemiz, Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne
aykırı hareket edenler hakkında ağır para cezaları uygulanabilecek olması nedeniyle, sürenin
uzatıldığının bildirilmesi ve acele edilmemesi amacıyla paylaşılmıştır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile alt teşkilatımıza getirilen yükümlülükler ve
VERBİS kayıt yükümlülüğü hakkında Konfederasyonumuzca Birlik ve Federasyon Genel
Sekreterlerine bu yıl içerisinde eğitim verilmesi planlanmaktadır.
Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza ivedilikle duyurulması hususunda gereğini rica
ederiz.
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