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KAPSAM

• İşbu çalışma, 6698 sayılı ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’ kapsamında hazırlanmıştır.
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1. VERBİS Nedir?

• Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“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 sistemi olarak ifade edilmektedir.

2. Veri Envanteri Nedir?

• Kişisel veri işleme envanteri, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te; “Veri sorumlularının iş
süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri
işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek
oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere
aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak
detaylandırdıkları envanter” olarak tanımlanmıştır. Başka bir ifadeyle envanter, veri sorumlularının
gerçekleştirdiği bütün veri işleme faaliyetlerinin süreç ve işlenen veri bazlı gösteren kılavuz
doküman olarak ifade edilmektedir.
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3. VERBİS’e Kimler Kaydolmalıdır?

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesi gereği kişisel verileri işleyen gerçek
ve tüzel kişilerin, kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi aracılığıyla Veri Sorumluları
Siciline (Sicil) kayıt yaptırma zorunlulukları bulunmaktadır.

• 16.03.2021 tarih ve 31425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11.03.2021 tarih ve 2021/238 sayılı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı kapsamında, sicile kayıt yükümlülüğüne ilişkin süreler
aşağıdaki gibidir. Buna göre;

Veri Sorumluları Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi*

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

01.01.2019 31.12.2021

Yurtdışında yerleşik veri sorumluları 01.04.2019 31.12.2021

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço
toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet
konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri
sorumluları

01.01.2019 31.12.2021

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu
niteliğindekimeslek kuruluşu veri sorumluları

01.04.2019 31.12.2021

• Buna göre, Sicile kayıtla yükümlü olan veri sorumlularının söz konusu Kanun’un 18. maddesi gereği
herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları için Sicile kayıt yükümlülüklerini 31.12.2021 tarihine
kadar yerine getirmeleri gerekmektedir.

*Şuan için; bitiş tarihlerine ilişkin herhangi bir uzatma getirilmemiş olup, VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün 31.12.2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
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4. VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Olanlar Kimlerdir?

• VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden istisna olanlar;
➢ Noterler,
➢ Siyasi partiler,
➢ Avukatlar,
➢ Gümrük müşavirleri,
➢ Arabulucular,
➢ Serbest Muhasebeci MaliMüşavirler ve Yeminli MaliMüşavirler,
➢ Dernekler, vakıflardan ve sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet

alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik
kişisel veri işleyenler,

➢ Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya
tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar,

şeklinde sıralanabilecektir.
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5. VERBİS’e Nasıl Kaydolunur?

• Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, Kurumun internet sitesinde (www.kvkk.gov.tr) yer alan
VERBİS modülü veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) platformu üzerinden “Kurumlar” başlıklı
bölümden Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun seçilmesi halinde gelen ekranlar üzerinden VERBİS’e
kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

• VERBİS ile ilgili konularda karşılaşılabilecek problemlerin giderilmesi ve aydınlatıcı bilgi verilmesi
amacıyla oluşturulan KVKK Bilgi DanışmaMerkezinin (ALO 198), hafta içi her gün mesai saatlerinde
hizmet vermektedir.

https://www.kvkk.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
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6. KVKK Kapsamındaki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Durumunda Uygulanacak İdari Para
Cezaları Nelerdir?

• 6698 sayılı Kanun’un 18. maddesinde yer alan idari para cezalarının alt ve üst sınırları, 2022 yılı için
aşağıdaki gibidir. Buna göre;

Yükümlülüklerin Kapsamı İdari Para Cezası Alt Sınırı (TL) İdari Para Cezası Üst Sınırı (TL)

Aydınlatma Yükümlülüğüne
Aykırılık Hâlinde

13.393,00 267.886,00

Veri Güvenliğine İlişkin Aykırılık
Hâlinde

40.183,00 2.678.866,00

Kurul Tarafından Verilen Kararlara
Aykırılık Hâlinde

66.972,00 2.678.866,00

VERBİS’e Kayıt ve Bildirim
Yükümlülüğüne Aykırılık Hâlinde

53.576,00 2.678.866,00



SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
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