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İstanbul, 22.08.2019

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
24.03.2016 tarihli Resmî Gazetede Yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu ile kişisel verilerin toplanması, saklanması, kullanılması, silinmesi
gibi veri işleme sürecinin bütün aşamalarını kapsayacak şekilde tüm kişi ve kurumlara
önemli yükümlülükler getirilmiştir.
Kişisel veri kavramı, kanunda “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin
her türlü bilgi” şeklinde tanımlanmıştır. Örneğin, bir şirket çalışanına ait kamera kaydı, sağlık
raporu, kan grubu, aldığı maaş, internet erişim bilgileri vs., bir şirketin mal veya hizmet
sattığı/satın aldığı gerçek kişilere ait bilgiler ve benzerleri gibi neredeyse kişilere ait sınırsız
bilgiler kanun kapsamındadır. Kanun bu bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması, imhası,
anonimleştirilmesi, ilgililere (mesela çalışanlara) işlenen verilerle ilgili bilgi verilmesi ve sair
konularda kişi ve kurumlara uyması ve tamamlaması gereken yükümlülükler getirmektedir.
Kanunun amacı:
• Kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak,
• Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve
esasları düzenlemek (disiplin altına almak),
• Kişilerin mahremiyetini korumak,
• Kişisel veri güvenliğini sağlamak,
olarak sayılabilir.
Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 2018/88 sayılı kararı ile de
VERBİS’e kayıt başlama tarihleri ve kayıt için ilgili veri sorumlularına verilmiş olan süreler
aşağıdaki gibi belirlenerek ilan edilmiştir.

VERBİS’e başvuru, kayıt, bilgi girişi ve sorgulama işlemleri Kurum internet sayfası olan
www.kvkk.gov.tr adresindeki VERBİS modülü veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) platformu
üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında veri
sorumlularına rehberlik edilmesi ve bu konudaki bazı sorulara verilmiş olan cevapların
görüntülenebilmesi amacıyla “Sorularla VERBİS” dokümanı ile VERBİS’e kayda ilişkin
“Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kılavuzu” hazırlanmış olup aşağıdaki linklerden
ulaşabilirsiniz.
“Sorularla VERBİS”
https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/09c01e90-167b-435c-b200ce25ef9c1020.pdf
“Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kılavuzu”
https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/a1fca030-7f7e-4e61-bd708da57160199b.PDF
Ayrıca, VERBİS ile ilgili konularda karşılaşılabilecek problemlerin giderilmesi ve
aydınlatıcı bilgi verilmesi amacıyla KVKK Bilgi Danışma Merkezi (ALO 198), hafta içi her
gün mesai saatlerinde aranabilecektir.
“100 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/7d5b0a2f-e0ea-41e0-bf0bbc9e43dfb57a.pdf
Konu ile ilgili olarak 31.05.2019 tarihli 5670 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
( TOBB ) tarafından yayımlanan “İş Dünyası İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa
Uyum Kılavuzu” na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.tobb.org.tr/HukukMusavirligi/Documents/Mevzuat/10-6-2019_14-16-6.pdf
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