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17 Mart 2021 

 

Sayın İlgili, 

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) uyarınca, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu 
kurum ve kuruluşlarının; faaliyetleri kapsamında, işlemekte oldukları verilerden, ilgili kişileri 
(çalışan, müşteri, vb.) belirlenebilir kılan her türlü bilgi KİŞİSEL VERİ olarak kabul edilmektedir. 
Bununla birlikte, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve 
kuruluşları da bu kapsamda VERİ SORUMLUSU sıfatına haizdirler.  

Bu kapsamda, veri sorumlusu olarak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının 
kişisel veri işleme envanterini hazırlayarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumluları 
Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yapma yükümlülüğü bulunduğu gibi, kişisel verilerini işlemeden 
önce, ilgili kişilere veri işleme faaliyetiyle ilgili “Aydınlatma”da bulunma, onlardan “Açık Rıza” 
alma, veri güvenliğinin sağlanması gibi diğer sorumlulukları da bulunmaktadır. 

Ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu tarafından VERBİS’e kayıt süreleri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

Veri Sorumluları Kayıt Yükümlülüğü Son Tarihi 

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 
25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 

31.12.2021 

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 31.12.2021 

Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek 
ve tüzel kişi veri sorumluları  

31.12.2021 

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşu veri sorumluları  

31.12.2021 

VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne uyulmadığı takdirde; Veri sorumlusu gerçek ve tüzel kişi ise 
20.000,00 ile 1.000.000,00 TL arasında idari para cezası uygulanacak, veri sorumlusu kamu kurum 
ve kuruluşu ise de  Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (Kurul) yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem 
yapılacak ve sonucu Kurula bildirilecektir. 

Bu çerçevede EYTEAM Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ltd. Şti.; İşlenmekte olan tüm kişisel 
veriler ile ilgili olarak, gerek yönetici kadrosundaki kişilere gerek çalışanlara süreçlere ilişkin KVKK 
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Uyum ve Farkındalık eğitimlerinin verilmesi, tüm bu kişisel verilerle ilgili olarak Kişisel Verilerin 
Korunması ve İşlenmesi Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası dokümanları ve 
Kişisel Veri İşleme Envanterinin hazırlanması, “Aydınlatma”da bulunma yükümlülüğü 
doğrultusunda aydınlatma metinlerinin hazırlanması, ilgili kişilerden alınması gereken “Açık Rıza” 
metinlerinin hazırlanması, yurtdışına veri aktarımı var ise bu verilerin yurtdışına aktarımına ilişkin 
taahhütlerin hazırlanması, kayıttan sonra ihtiyaç olabilecek takip, kontrol ve güncelleme 
işlemlerine ilişkin aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır: 

1. EĞİTİM 

 Ortak Çalışma Ekibinin Kurulması 

 Personel ile Yönetici kadrosuna KVKK Uyum ve Farkındalık Eğitimi 

 Ortak Çalışma Ekibine Uygulama Eğitimi 

2. VERİ ANALİZİ (ENVANTER) 

 Kişisel Verilerin Analizi 

 Kişisel Veri İşleme Envanterinin Oluşturulması  

3. VERBİS KAYDI 

 VERBİS Kaydı İçin Başvuruların Yapılması 

 İrtibat Kişisinin Atanması 

 VERBİS Kaydının Yapılması 

4. METİN, TAAHHÜT VE DOKÜMANLARIN HAZIRLANMASI 

 Aydınlatma ve Açık Rıza Metinlerinin Hazırlanması 

 Gerekiyorsa Yurtdışı Taahhütnamelerin Hazırlanması 

 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü Dokümanının Hazırlanması, 

 Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Dokümanının Hazırlanması, 

5. TAKİP, KONTROL VE GÜNCELLEME 

Sizlere işbirliği içerisinde hizmet etmekten kıvanç duyacağımız hususunu bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla… 

 


