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Korunması 
Mevzuatı’ndaki 
son gelişmeler

İkincil Mevzuatta Yapılan Değişiklikler: 
28.04.2019 tarihli Resmi Gazete’de 
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ, Kişisel Verilerin Silinmesi, 
Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi 
Hakkında Yönetmelik ve Veri Sorumluları 
Sicili Hakkında Yönetmelik’te önemli 
değişiklikler yapılmıştır. 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 
Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”)
Veri Kayıt Sisteminin tanımı değiştirilmiştir: 
Tebliğ’in değişiklikten önceki halinde Veri 
Kayıt Sistemi “tamamen veya kısmen 
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik 
olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin 
bulunduğu her tür ortamı ifade etmekteydi. 
Yapılan değişiklik ile Veri Kayıt Sistemi “kişisel 
verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak 
işlendiği kayıt sistemi” olarak tanımlanmıştır.

Veri sorumlusunun farklı birimlerinde kişisel 
veriler farklı amaçlarla işleniyorsa aydınlatma 
yükümlülüğü her bir birim nezdinde ayrıca 
yerine getirilmelidir hükmü kaldırılmıştır.

Ne yapmalıyız? 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“KVKK”) uyarınca kişisel veri işleme 
faaliyetinin bir veri kayıt sisteminin 
parçası olması şartı aranması sebebiyle 
veri sorumluları, veri kayıt sistemini 
yeni tanımını dikkate alarak kişisel 
veri işleme envanterlerini gözden 
geçirilmelidir. Ayrıca, veri sorumluları 
aydınlatma metinlerini gözde geçirmeli 
ve gerekli revizyonlar yapmalıdır.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi 
Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında 
Yönetmelik (“Silme/Yok Etme/
Anonimleştirmeye İlişkin Yönetmelik”)
Silme/Yok Etme/Anonimleştirmeye İlişkin 
Yönetmelik uyarınca VERBİS’e kayıt olmakla 
yükümlü olan veri sorumluları kayıt 
yükümlülüğünü ve KVKK’da öngörülen 
aydınlatma ve gereken hallerde açık rıza 
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alma yükümlülüklerini yerine getirmekte 
temel teşkil etmesi için bir Kişisel Veri 
Envanteri hazırlamakla yükümlüdür. Kişisel 
Veri Envanterinde veri sorumlularınca 
yürütülen veri işleme faaliyetlerine, kişisel 
veri işleme amaçlarına, veri kategorilerine, 
veri aktarılan alıcı gruplarına, kişisel 
verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli 
azami muhafaza süresine, yabancı ülkelere 
aktarımı öngörülen kişisel verilere ve veri 
güvenliğine ilişkin alınan tedbirlere yer verilir. 

Silme/Yok Etme/Anonimleştirmeye İlişkin 
Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile VERBİS 
kaydına esas teşkil edilecek olan Kişisel Veri 
Envanterinin muhtevasına kişisel veri işleme 
hukuki sebebi eklenmiştir. Kişisel veri işleme 
hukuki sebepleri ikincil mevzuat kapsamında 
“hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma 
yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin 
KVKK’nın 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen 
işleme şartlarından hangisine dayanılarak 
işlendiğidir. Bu durumda her bir veri işleme 
faaliyeti için Kişisel Veri Envanterine KVKK’da 
sayılan kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
fiili imkânsızlık, bir sözleşmenin kurulması 
veya için kişisel verilerin işlenmesinin 
gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki 
yükümlülüğü, alenileştirme, bir hakkın 
tesisi, kullanılması veya korunması, veri 
sorumlusunun meşru menfaatleri, açık 
rıza vb. hukuki sebeplere yer verilmesi 
gerekmektedir.

Silme/Yok Etme/Anonimleştirmeye İlişkin 
Yönetmelik uyarınca kişisel verilerin azami 
muhafaza edilme süresine ilişkin cümle 
düşüklüğü ile Kişisel Veri İmha Politikasında 
yer verilecek silme, yok etme veya anonim 
hale getirilmesine ilişkin olacak ifade 
düzeltilmiştir.

Ne yapmalıyız? 

Veri sorumluları, Kişisel Veri İşleme 
Envanterlerini gözden geçirmeli, 
Envanterin muhtevasına her bir veri 
işleme faaliyetine ilişkin olarak kişisel 
veri işleme hukuki sebebini tespit edip 
eklemesi gerekmektedir.

Veri Sorumluları Sicili Hakkında 
Yönetmelik (“VERBİS Yönetmeliği”)

 •  VERBİS Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik 
uyarınca VERBİS’e irtibat kişisinin adres 
ve kep adresini bildirme zorunluluğu 
kaldırılmıştır.

 •  Sicile kayıtlı bilgilerde değişiklik olması 
halinde 7 günlük bildirim süresi 
değişikliğin meydana gelmesinden 
itibaren başlatılmış ve Kişisel Verilerin 
Korunması Kurumu’na yapılacak bu 
bildirimin VERBİS üzerinden yapılacağı 
öngörülmüştür.

 •  VERBİS Yönetmeliği’nin eski halinde 
irtibat kişilerine verilen veri sorumlusuna 
yönelteceği taleplerin cevaplandırılması 
konusunda iletişimi sağlama yetkisi 
kaldırılmıştır. Bu durumda veri 
sorumlularının belirleyeceği irtibat kişileri 
Kurum ile veri sorumlusu arasındaki 
iletişimi sağlamakla yetkili olacaktır.

 •  İrtibat kişisinin tanımında gerçek kişi veri 
sorumluların da irtibat kişisi bildirmelerine 
ilişkin bir düzeltme yapılmıştır.

 •  VERBİS Yönetmeliği uyarınca veri 
sorumluları, kişisel veri işlemeye 
başlamadan önce VERBİS’e kaydolmak 
zorundadır. KVKK’da işlenen kişisel 
verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin 
kanundan kaynaklanması veya üçüncü 
kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca 
belirlenecek objektif kriterler göz önüne 
alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri 
Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna 
istisna getirilebileceği öngörülmüştür. 
VERBİS Yönetmeliği’nde VERBİS’e kayıt 
olunmasında bir takım istisna kriterleri 
belirlenmiştir. Yapılan değişiklik ile VERBİS’e 
kayıt istisna kriterlerine çalışan sayısı 
ve yıllık mali bilanço toplam bilgisi de 
eklenmiştir.

Ne yapmalıyız? 

VERBİS’e kayıt olmakla yükümlü olan 
gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları 
bir gerçek kişiyi irtibat kişisi olarak 
belirleyip VERBİS’e kayıt esnasında 
Kurum’a bildirmesi gerekmektedir. 
VERBİS’e irtibat kişisinin adres ve kep 
adresini bildirme zorunluluğu artık 
yoktur.

Veri sorumlularının VERBİS’e kayıtlı 
bilgilerdeki değişiklikleri ilgili değişiklik 
değişikliğin meydana geldiği tarihinden 
itibaren 7 gün içinde VERBİS aracılığı ile 
Kurum’a bildirmesi gerekmektedir.

Yeni bir şirket, yeni bir ticari işletme 
veya mesleki faaliyete başlamadan 
önce VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne 
ilişkin istisnaların dikkate alınarak 
söz konusu yükümlülüğünün mevcut 
olup olmadığının tespit edilmesi 
gerekmektedir.

VERBİS’e Kayıt İçin Son Tarih 30 Eylül 2019
Kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 
Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 
bulunmakta olup Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu tarafından bazı kriterler gözönüne 
alınarak veri sorumluları için kayıt 
yükümlülüğü başlama tarihleri ilan edilmiştir. 
Buna göre, 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 sorumluları için Sicile kayıt 
yükümlülüğünün son tarihi 30.09.2019’dur. 

Ne yapmalıyız? 

Veri sorumlularının VERBİS’e kayıt 
istisnaları tekrar gözden geçirilmesi 
ve veri sorumlusu olarak herhangi 
bir istisna içerisinde yer alınmaması 
halinde VERBİS’e kayıt son kayıt tarihine 
kadar gerçekleştirilmelidir.


