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2.10.2020
Sayın İlgili,
İşbu bilgi notu; Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından 01.10.2020
tarihinde yayımlanan ve Kişisel Verileri Korumu Kurulu’nun (“Kurul”) 01.10.2020
tarihli ve 2020/760 sayılı kararı hakkındaki “sicile kayıt yükümlülüğü hakkında
kamuoyu duyurusu” ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) göre
kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine
(“VERBİS”) kayıt olması gereken tarihler Kurul tarafından ilan edilmiştir. Fakat buna
karşın, Kurum tarafından, elde edilen 2019 yılı verilerine göre yıllık çalışan sayısı
50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olduğu görülmesine
rağmen 01.10.2020 tarihi itibariyle henüz VERBİS kayıt başvurusunda
bulunmayan veya başvuruda bulunduğu halde bildirimini tamamlamayan veri
sorumlularının olduğu tespit edilmiştir.
Bu tespite istinaden, Kurul tarafından, COVID-19 ile mücadele kapsamında fiili,
teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle bazı veri sorumlularının kayıt
yükümlülüğünü yerine getiremediği göz önüne alınmış ve kayıt yükümlülüğünü
yerine getirmemiş olan veri sorumlularına, bu durumun Kurum’a bir yazı ile
bildirilmesi hakkının tanınması uygun bulunmuştur.
Her ne kadar tanınan bu imkânın veri sorumluları tarafından ne şekilde
uygulanacağının detayları bildirilmemiş olsa da, Kurul karar alma yetkisinde dayanak
olarak kabul ettiği bazı mevzuat hükümleri aşağıda bilginize sunulmaktadır.
Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği (“YÖNETMELİK”) 8. maddesinin, 3. fıkrası;
“Kayıt yükümlülüğü altında bulunan veri sorumluları, herhangi bir fiili, teknik
ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle kayıt yükümlülüklerinin yerine
getirilememesi halinde, bu imkânsızlığın ortaya çıktığı tarihten itibaren
en geç 7 iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurmak ve
gerekçesini belirtmek şartıyla, kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek
için Kurumdan ek süre talep edebilirler. Kurum, bir defaya mahsus olmak
ve her halde otuz günü geçmemek üzere ek süre verebilir.”
şeklindedir.
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Ayrıca Kanun’un Geçici 1. maddesinin, 2. fıkrası ise;
“Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri
Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır.”
şeklindedir.
Yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, COVID-19 ile mücadele kapsamında
fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle bazı veri sorumlularının Sicile
kayıt yükümlülüğünü yerine getiremediği göz önüne alınmış ve Sicile kayıt
yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan veri sorumlularına bu durumun bir yazı ile
Kurul’a bildirilmesi uygun bulunmuştur.
Saygılarımızla,
Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu
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