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27.12.2019 

 

Sayın İlgili,  

 

Bu bilgi notu, Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından 27.12.2019 tarihinde 

yayımlanan; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 2019/387 sayılı kararı (“Karar”) 

ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16. maddesi gereği, kişisel 

verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce VERBİS’e 

kaydolmak zorundadır.  

 

Kurul, son günlerde VERBİS veri tabanı üzerinden iletilen bildirimlerle ilgili olarak yaptığı 

araştırmada bazı bildirimlerde işlendiği beyan edilen kişisel verilerle işleme amaçlarının, 

aktarım gerçekleştirildiği beyan edilen alıcı/alıcı gruplarının, veri konusu kişi gruplarının, 

alınan teknik ve idari tedbirlerin, özel nitelikli kişisel veriler için alınması gereken yeterli 

önlemlerin, yurtdışına veri aktarımının ve saklamaya ilişkin beyan edilen sürelerin 

örtüşmediği, bu konuda ciddi yanlışlıkların ve Kanun’a/yönetmeliklere aykırılıkların 

olduğunu fark etmiştir. 

 

Kurul, bu durumun nedenlerinden birisinin de kayıt yükümlülüğü olan veri sorumlularının 

Kanun’un 18 inci maddesinde öngörülen yaptırımlarla karşılaşmamak adına Kurul 

tarafından belirlenen süre içerisinde VERBİS kayıtlarını gerçekleştirmek olduğu sonucuna 

varmıştır. Karar’da ayrıca; (i) VERBİS’e kayıtla yükümlü olan veri sorumlularının öncelikle 

kişisel veri işlenmekte olan tüm süreçleri içerecek şekilde kişisel veri işleme envanteri 

hazırlamak zorunda olduğu, (ii) VERBİS’e girilen bilgilerin gelişigüzel değil mutlaka bu 

envantere dayalı olarak hazırlanması gerektiği belirtilmiştir. 

 

Kurul’un yaptığı araştırmalar ve ulaştığı sonuçlar doğrultusunda, kişisel veri işleme 

envanteri hazırlamadan gelişigüzel VERBİS’e kayıt ve bildirim gerçekleştiren veri 

sorumluları ile envanter hazırlama süreçlerini tamamlayamadığı için süresinde kayıt ve 

bildirim yükümlülüğünü yerine getiremeyecek olan veri sorumluları dikkate alınarak, 

Kanun’un Geçici 1 inci maddesi gereği; 

 

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

olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına VERBİS’e kayıt ve bildirim 

yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine, 
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- Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına VERBİS’e kayıt ve bildirim 

yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine, 

- 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 gerçek veya tüzel kişi 

sorumlularına VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 

verilen sürenin 30.09.2020 tarihine, 

- Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına VERBİS’e kayıt ve bildirim 

yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2020 tarihine, 

kadar uzatılmasına karar verilmiştir.  

 

Saygılarımızla, 

 

Güzeldere l Balkan Hukuk Bürosu 


