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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 16.08.2019 

         Sayı  : 2019/82 

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                    
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlığı 

 

          -Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Hatırlatmalar, 

 

          -OGS/HGS Yükleme Bedelleri Üzerinden İç Yüzde ile Hesaplanan KDV’nin İndirim 

Konusu Yapılması, 

 

B. Konu Özeti 

 

1. Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Hatırlatmalar 

 

          Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarih ve 

29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanuni düzenlemeler 

nedeniyle aşağıdaki hususların tekraren hatırlatılmasında yarar görülmüştür. 

 

          Kişisel Veri Nedir? 

 

          Kimliği belirli ya da belirlenebilir nitelikteki gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. 

Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli 

ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.  

 

           Buna göre; 

 

          -Gerçek kişiye ilişkin olma: Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin olup, tüzel kişilere ilişkin 

veriler kişisel verinin tanımının dışındadır. Dolayısıyla, bir şirketin ticaret unvanı, adresi, 

vergi kimlik numarası, MERSİS numarası ve cirosu gibi tüzel kişiliğe ilişkin bilgiler (bir 

gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecekleri durumlar haricinde) kişisel veri sayılmayacaktır. 

 

          -Gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir kılması: Kişisel veri, T.C. kimlik numarasında 

olduğu üzere ilgili kişinin doğrudan kimliğini gösterebileceği gibi, o kişinin kimliğini 

doğrudan göstermemekle birlikte araç plaka numarasında olduğu üzere herhangi bir 

kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm bilgileri de kapsar.  

 

          -Her türlü bilgi: Bu ifade son derece geniş olup, bir gerçek kişinin sadece kimliğini 

ortaya koyan, adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bilgiler olabileceği gibi; 

telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, 
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özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi, hobiler, tercihler, 

etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi 

doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler de kişisel veri olarak kabul 

edilmektedir.  

 

           Kanunda hangi bilgilerin kişisel veri olarak kabul edileceğine ilişkin sınırlı sayım 

esası benimsenmediğinden, kişisel verilerin kapsamının genişletilmesi mümkündür. 
Önemli olan, verinin herhangi bir gerçek kişi ile ilişkilendirilebiliyor olması ya da o gerçek 

kişiyi tanımlayabilmesidir. 

 

          6698 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel 

kişiler, veri işlemeye başlamadan önce kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi 

Sistemine kaydolmak zorundadır. 

 

          VERBİS, veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri 

ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. VERBİS, veri sorumlularının kimler 

olduğunun kamuya açıklanmasına ve bu yöntemle kişisel verilerin korunması hakkının 

daha etkin şekilde kullanılmasının sağlanmasına hizmet etmektedir.  

 

          Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarıyla kayıt yükümlülüğünden istisna tutulanlar 

hariç olmak üzere yıllık çalışan sayısı veya yıllık mali bilanço toplamı Kurulca belirlenmiş 

olan rakamların üstünde olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları 

için kayıt yükümlülüğü 1 Ekim 2018 tarihinde başlamış olup bu çerçevede kayıtlar 

devam etmektedir. 

 

          Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den 

çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt 

yükümlülüğü 1 Ekim 2018’de başlamış olup 30 Eylül 2019 tarihinde sona erecektir. 

 

          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 gerçek ve tüzel 

kişi veri sorumluları için ise Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 1 

Ocak 2019 olarak uygulanacak ve sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31 

Mart 2020 tarihine kadar süre verilecektir. 

 

         Kamu kurum ve kuruluşlarındaki veri sorumluları için ise Veri Sorumluları Siciline 

kayıt yükümlülüğü 1 Nisan 2019’da başlayıp, 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecektir. 

Türkiye'de yerleşik olan veri sorumluları doğrudan, Türkiye'de yerleşik olmayan veri 

sorumluları ise yetkilendirecekleri temsilcisi vasıtasıyla VERBİS'e kayıt olunur. 

 

          Türkiye'de yerleşik olan veri sorumluları ilgili mevzuatlarına uygun şekilde tüzel 

kişiliği temsil ve ilzama yetkili organ veya ilgili mevzuatta belirtilen kişi veya kişiler 

marifetiyle yerine getirilir.  

 

          Tüzel kişiliği temsile yetkili organ, Kanun’un uygulanması bakımından yerine 

getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiyi görevlendirebilir. Bu 
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görevlendirme Kanun hükümleri uyarınca ilgili organın sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz. 

 

          Sicil’e kayıt, gerekli belgelerin hazırlanarak Kurum’a gönderilmesi, Kurum 

tarafından başvuru belgelerinin uygun bulması üzerine veri sorumlusuna sisteme giriş 

bilgilerinin iletilmesi, veri sorumlusunca bir gerçek kişinin irtibat kişisi olarak belirlenmesi 

sonrası bilgilerin e-devlet üzerinden sisteme girilmesi şeklinde yapılmaktadır.  

 

          Sicilde kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde meydana gelen değişiklikler, 

VERBİS üzerinden yedi gün içerisinde Kuruma bildirilecektir. 6698 Sayılı Kanun’un 18/ç 

inci maddesinde, Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğü kapsamında 

olmasına rağmen bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında Kişisel 

Verileri Koruma Kurulunca 20.000 TL ila 1.000.000 TL arasında idari para cezası 

uygulanacağı hükmü düzenlenmiştir. 

 

          Kurul tarafından Kanun’un 16’ncı maddesine göre VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne 

istisna getirilen veri sorumluları ile kişisel verilerle ilgili soru ve cevap metni iş bu Özet 

Bültenimizin ekinde tekraren yer almaktadır. Kişisel verilerin korunması ile ilgili bilgilere 

11.04.2018 tarih ve 2018/23 sayılı Özet Bültenimizden ulaşabilirsiniz. 

 

2. OGS/HGS Yükleme Bedelleri Üzerinden İç Yüzde ile Hesaplanan KDV’nin 

İndirim Konusu Yapılması, 

 

 Banka veya PTT kanalıyla yapılan OGS/HGS yüklemeleri için dekont veya 

dekont yerine aynı bilgileri taşımak şartıyla düzenlenen ekstrelerde yer alan işlem 

bedeline KDV tutarının da dahil tahsil edilmiş olması halinde, dekont veya ekstrenin 

düzenlendiği dönemde işlem bedeline iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle 

hesaplanacak KDV'nin genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılması 

mümkündür. 
 

                                  Saygılarımızla 

             Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


