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Kişisel verilerin korunması 
kanunu kapsamında VERBİS’e 
kayıt zorunluluğu

VERBİS Nedir?
Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 
07 Nisan 2016  tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe  girmiştir.

Yürürlük tarihi itibariyle, uyum sürecine 
de hızlıca başlanmıştır.

Kanun’un 16. maddesine göre 
kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel 
kişi veri sorumlularının kişisel veri 
işlemeye başlamadan önce Veri 
Sorumluları Siciline (“Sicil”) kaydolması 
gerekmektedir. Bu kapsamda, Veri 
Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) 
hazırlanmış olup veri sorumluları bu 
sisteme kayıt olacaklardır. 

VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek 
ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye 
başlamadan önce kaydolmaları 
gereken ve işlemekte oldukları kişisel 
verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi 
yapacakları bir kayıt sistemidir. 

Kimler VERBİS’e kayıt olmak 
zorundadır? VERBİS’e kayıt tarihleri 
nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
tarafından alınan ve 18.08.2018 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanan 2018/88 
sayılı Kararda veri sorumluları için 
kayıt başlama tarihleri aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir: 

-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık 
mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den 
çok olan veri sorumluları ile yurt dışında 
yerleşik tüm veri sorumluları 01.10.2018 
- 30.09.2019, 
-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, 

-Kamu kurum ve kuruluşu veri 
sorumluları 01.04.2019 - 30.06.2020, 
tarihleri arasında Sicile kayıt olmak 
zorundadır. 

Kayıt tarihleri ayrıca aşağıdaki tabloda 
da gösterilmiştir:

Kişisel Verilerin Korunması 
mevzuatına aykırı hareket edilmesi 
halinde uygulanacak yaptırımlar 
nelerdir?

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Usul 
ve Esaslara ilişkin Yönetmelik’in 
17. maddesinde düzenlenen veri 
sorumlularının sicile kayıt ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı davranması 
halinde Kanun’un 18. maddesinin 
birinci fıkrasının (ç) bendinde 
yer alan idari para cezasının 
uygulanacağı düzenlenmiştir. Veri 
sorumlularının sicile kayıt ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı davranması 
halinde 20.000 Türk Lirası ile 

1.000.000 Türk Lirasına kadar para 
cezası kesilebilecektir.

Sicil kayıt ve bildirim yükümlülüğüne 
aykırı hareket edilmesi eyleminin, 
kamu kurum ve kuruluşları 
ile kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları bünyesinde 
işlenmesi halinde ise, Kurulun 
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 
Kurula sonucu bildirilecektir.
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