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SAYI   : 2021/ 70                                                                                                                                    25.02.2021 

KONU: KVKK sürecinden muaf tutulmamız için girişimlerin başlatılması hk. 

 

TÜRK OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ 

MERKEZ HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesine göre, kişisel veri işleyen 

gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolmaları 

gerekmektedir. Bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Veri Sorumluları Sicil Bilgi 

Sistemi (VERBİS) hazırlanmış olup 18.08.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/88 sayılı Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu kararı ile VERBİS kayıt yükümlülüğü geçerlilik tarihleri de duyurulmuştur. 

İlgili karar gereği; 

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri 

sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları 01.10.2018-30.09.2019 (31.09.2020 olarak 

uzatıldı ve bitti) 

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte 

ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları 01.01.2019-31.03.2020 

(31.03.2021 olarak uzatıldı) tarihleri arasında VERBİS kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadır. 

Görüldüğü üzere Odamız, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği ve üyelerimiz optik firmaları 

açısından 31.03.2021 tarihine kadar ilgili sisteme kayıt işlemlerinin tamamlanmış olması gerektiği 

anlaşılmaktadır. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16/2 maddesinde; “Kişisel verileri işleyen 

gerçek ve tüzel kişiler veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. 

Ancak 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 getirilebilir.” hükmü ile Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu’na VERBİS kayıt yükümlülüğüne istisna getirme yetkisi tanınmıştır. 

Kurul bu yetkisini kullanarak, çeşitli tarihlerde aldığı kararlar ile farklı meslek gruplarını ve tüzel 

kişilikleri kayıt yükümlülüğünden müstesna tutmuştur. 
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Bu kararlardan aşağıda belirttiğimiz örnekler ile; 

 2018/32 sayılı kurul kararı ile 18.01.1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet 

gösteren noterler, 

 2018/32 sayılı kurul kararı ile 19.03.1969 Tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca 

faaliyet gösteren avukatlar, 

 2018/32 sayılı kurul kararı ile 01.06.1989 Tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren serbest muhasebeci 

mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, 

 2018/32 sayılı kurul kararı ile 04.11.2004 Tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre 

kurulmuş derneklerden 20.02.2008 Tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’na göre kurulmuş 

vakıflardan ve 18.10.2012 Tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre 

kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı 

ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri 

işleyenler. 

 2018/75 sayılı kurul kararıyla, arabulucular kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmuştur. 

Talebimiz; 

Bu istisna örneklerinden yola çıkarak, gerek optik mağazalarımızın sağlık hizmet sunucusu 

olarak sundukları sağlık ve kamu hizmeti, gerekse Odalarımızın ve Türk Optisyen-Gözlükçüler 

Birliği’nin Kamu Kurumu niteliği ve sundukları kamu hizmeti dikkate alınarak, Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu nezdinde, VERBİS kayıt yükümlülüğünden hem odalarımız ve birliğimiz tüzel kişiliğinin hem 

de optisyenlik müesseselerinin muaf tutulması için gerekli çalışmaların tarafınızdan yürütülmesidir. 

İlgili kanunun 18.maddesi; ‘’Bu kanunun 16. maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Sicili’ne 

kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk 

Lirasına kadar, idari para cezası verilir.” hükmü ile ciddi yaptırımlar öngörmektedir. 

Meslektaşlarımızın olası yaptırımlara maruz kalmaması, kayıt ve bildirim yükümlülüğü ile ilave 

iş yükleri ile karşı karşıya bırakılmaması için talep ettiğimiz çalışmanın ivedilikle başlatılması 

hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

 

      3. Bölge İzmir Optisyen Gözlükçüler Odası                       

     Genel Sekreteri 

     Tuğyan DEMİRKIRAN 


