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1. Veri Sorumluları Siciline Başvurulması Zorunluluğu 

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”), tarafından belirlenen istisnalar hariç olmak üzere 
tüm veri sorumlularının sicile kaydolması zorunlu olup S.S. Bursa Eczacılar Üretim Temin ve 
Dağıtım Kooperatifi (“Bursa Ecza Koop.”) bu istisnalar kapsamında yer almadığından sicile 
kaydolma yükümlülüğü bulunmaktadır. 

2. Veri İrtibat Kişisi Atanması 

VERBİS portalına her ne kadar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) 
tanımlanan Veri Sorumlusu tanımına Şirketimiz tüzel kişiliği uyduğu için Şirketimiz tüzel kişiliği 
adına kayıt olunup Şirketimiz tüzel kişiliği adına bildirimde bulunulsa da Veri Sorumluları Sicili 
Hakkında Yönetmelik uyarınca bir İrtibat Kişisi atanması gerekmektedir. İrtibat Kişisi, VERBİS 
portalına şirketimizin kişisel veri işleme envanterine dayalı olarak bildirimde bulunacaktır.  

İrtibat kişisi, VERBİS portalı üzerinden atanacak kişinin kimlik bilgileri girilmek üzere atanacaktır. 

Atanan kişi VERBİS portalı üzerinden sicile kayıt bölümünden e-devlet bilgileri ile giriş yapacaktır. 

Veri irtibat kişisi Şirketimiz tarafından her zaman değiştirilebilecektir.  

Şirketimizin irtibat kişisi Nejla Eser’ dir.  

3. Sicile Verilecek Bilgiler 

VERBİS’e kayıt olunması esnasında ve kayıt olduktan sonra yapılacak bildirim aşamasında aşağıdaki 
hususlar VERBİS’e aktarılacaktır: 

• Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri, 
• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 
• Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar, 
• Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları, 
• Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler, 
• Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler, 
• Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre. 

Yukarıda listelenen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliklerin 
derhal VERBİS sistemi aracılığıyla Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na bildirilmesi 
gerekmektedir. 

Yukarıda anılan bilgiler şirketimizin kişisel veri işleme envanteri çerçevesinde Kurul’un internet 
sitesinde yer alan VERBİS portalı üzerinden bildirilecektir.  



4. Kayıt Yükümlülüğü Tarihleri 

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan yurtiçinde 
yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 
başlangıç tarihi 01.10.2018 sona erme tarihi ise 31.12.2021 olarak belirlenmiştir. 

5. Veri İşlemeye İlişkin Değişikliklerin Bildirilmesi 

VERBİS’ e bildirilen bilgilerde değişiklik olması halinde söz konusu değişikliğin en kısa süre İrtibat 
Kişisi tarafından VERBİS’ e işlenmesi gerekmektedir.  

 

 


