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VERBİS’e Kayıt Süresi Tekrar 
Uzatıldı 
 
Karar Tarihi: 17.12.2019  

Karar No: 2019/387  

Konu Özeti: Veri Sorumluları 
Sicili’ne kayıt tarihlerinin 
düzenlenmesi 
 
27.12.2019 tarihinde Kurum 
tarafından yayınlanan ve Resmî 
Gazete'de yer alan Karar'a göre;   
 
Sicil’e kayıt ve bildirim 
yükümlülüğünün yerine getirilmesi 
kapsamında;  
 
• Bazı veri sorumlularının sadece 
kayıt başvuru formunu ilettiğinin 
görüldüğü, Kanun’un 16. 
maddesinde yer alan 
yükümlülüğün kayıt ve bildirimi 
kapsadığı, bu nedenle Kurum’ca 
iletilen “kullanıcı adı” ve “parola” 
ile VERBİS’e giriş yapılarak kişisel 
veri işleme faaliyetlerine ilişkin 
bildirimin tamamlanması 
gerektiğinin,  
• VERBİS’e iletilen bildirimlerin 
birçoğunda ciddi yanlışlıklar ve 
mevzuata aykırılıklar olduğunun 
görüldüğünün,  
• Veri sorumlularının VERBİS’e 
kayıt ve bildirim yükümlülüğünü 
yerine getirirken öncelikle bir 
kişisel veri işleme envanteri 
hazırlaması ve VERBİS’e bildirim 
yapılırken gelişigüzel değil mutlaka 

söz konusu envanter baz alınarak 
giriş yapılması gerektiğinin tüm veri 
sorumlularına hatırlatılmış;   
  
VERBİS’e girilmiş olan bilgilerde 
herhangi bir hata veya kanuna 
aykırılık varsa bu durumun bir an 
önce düzeltilmesi için gerekli 
çalışmaların yapılabilmesini 
teminen Sicil’e kayıt için son 
tarihler ertelenerek;  
  
• Yıllık çalışan sayısı 50’den çok 
veya yıllık mali bilanço toplamı 25 
milyon TL’den çok olan veri 
sorumlularına Sicil’e kayıt ve 
bildirim yükümlülüğünü yerine 
getirmeleri için son tarih 
30.06.2020,   
• Yurtdışında yerleşik veri 
sorumlularının Sicil’e kayıt ve 
bildirim yükümlülüğünü yerine 
getirmeleri için son tarih 
30.06.2020,  
• 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 sorumlularının Sicil’e 
kayıt ve bildirim yükümlülüğünü 
yerine getirmeleri için son tarih 
30.09.2020,  
• Kamu kurum ve kuruluşu veri 
sorumlularının Sicil’e kayıt ve 
bildirim yükümlülüğünü yerine 
getirmeleri için son tarih 
31.12.2020 olarak belirlenmiştir. 
 

İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilen 
Verinin Alenileştirme Amacı 
Dışında Kullanılması Hakkında 
07.11.2019 Tarihli Ve 2019/331 
Sayılı Karar  

Karar No: 2019/331  

Karar Tarihi: 07.11.2019 

Konu Özeti: İlgili kişi tarafından 
alenileştirilen cep telefonu 
numarasının, bir sigorta şirketi 
tarafından alenileştirme amacı 
dışında işlenmesi hakkında karar.   
 
Kararda yer alan bilgilere göre, ilgili 
kişi kimlik ve iletişim bilgilerini bir 
internet sitesinde yayınlayarak 
alenileştirmiştir. Şikâyete konu 
şirket ise ilgili kişiye internet 
sitesinde yayınlanan bilgileri 
kullanarak ulaşmış ve şirketin 
faaliyetlerine yönelik randevu 
talebinde bulunmuşlardır. Bunun 
üzerine ilgili kişi açık rızası 
alınmaksızın sigortacılık faaliyetleri 
ile ilgili arandığı için Kurum’a 
şikâyette bulunmuş, şirket kendini, 
aleni olan verileri kullandıklarından 
hukuka aykırı bir işleme faaliyeti 
gerçekleştirmedikleri gerekçesi ile 
savunmuştur.   
  
Bunun üzerine Kurul, şirketin, ilgili 
kişinin kişisel verilerini 
alenileştirme amacı kapsamında 
kişiye ulaşmadığına, aksine şirket 
faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili 
kişiye ulaştığı için bunun KVKK’nın 
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5.maddesinde yer alan “İlgili kişinin 
kendisi tarafından alenileştirilmiş 
olması” hukuki sebebine 
dayandırılamayacağına; bu sebeple 
şirketin veri işleme faaliyetinin 
hukuka aykırı olduğuna kanaat 
getirerek şirket hakkında 100.000 
TL para cezası uygulanmasına karar 
vermiştir. 
 

Bir doktor tarafından ilgili kişiye 

reklam/bilgilendirme içerikli 

mesaj gönderilmesi hakkında 

07.11.2019 Tarihli ve 2019/332 

Sayılı Karar   

Karar No: 2019/332  

Karar Tarihi: 07.11.2019 

Konu Özeti: Bir doktor tarafından 
ilgili kişinin cep telefonu 
numarasının herhangi bir veri 
işleme şartına dayanmaksızın 
işlenmesi ve ilgili numaraya 
reklam/bilgilendirme içerikli mesaj 
gönderilmesine ilişkin şikâyet 
hakkında karar. 

 

Karara konu olayda, bir doktor 

tarafından ilgili kişiye 

bilgilendirme/reklam mesajı 

gönderilmiş; bunun üzerine ilgili 

kişi veri sorumlusu doktora yaptığı 

başvuru sonucunda bir yanıt 

alamadığı için Kurum’a şikâyette 

bulunmuştur. Kurum tarafından 

veri sorumlusu doktordan bilgi 

belge ve savunma talep edilmesine 

ve talebe ilişkin yazı doktorun aynı 

konutta ikamet eden yakınına 

tebliğ edilmesine rağmen doktorun 

Kurum’a da cevap vermemesi 

sonucunda Kurul;  

  

Söz konusu veri işleme faaliyetinin 

öncelikle KVKK’nın 5.maddesinin b 

bendindeki hukuki sebeplerden 

herhangi birine dayanmadığı ve 

doktorun reklam/bilgilendirme 

amaçlı mesajı göndermeden önce 

bu kapsamda ilgili kişiden açık rıza 

almadığını dikkate alarak; 

faaliyetin kanuna aykırı olduğunu 

tespit etmiş ve doktor hakkında 

50.000 TL idari para cezası 

uygulanmasına karar vermiştir.   

Dernek, Vakıf ve Sendikaların 

VERBİS’e Kayıt İstisnası Hakkında 

26.11.2019 Tarihli ve 2019/353 

Sayılı Karar   

Karar No: 2019/353  

Karar Tarihi: 26.11.2019 

Konu Özeti: Vakıf ve derneklerin 
Sicile kayıt yükümlülüğünden 
istisna tutulduğu 2018/32 sayılı 
Kurul Kararında yer alan “… 
yalnızca ilgili mevzuat ve 
amaçlarına uygun, faaliyet 
alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi 
çalışanlarına, üyelerine, 
mensuplarına ve bağışçılarına 
yönelik kişisel veri işleyenler” 
ifadesinin kapsamıyla ilgili bilgi 
talebi hakkında başvuru 

 

Vakıf, dernek ve sendika 

niteliğindeki kuruluşlar, KVKK’nın 

16. Maddesi uyarınca Kurul’un 

verdiği 2018/32 sayılı karar ile 

VERBİS’e kayıttan istisna 

tutulmuştur. Söz konusu kararda 

Kurul, “yalnızca ilgili mevzuat ve 

amaçlarına uygun, faaliyet 

alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi 

çalışanlarına, üyelerine, 

mensuplarına ve bağışçılarına 

yönelik kişisel veri işleyenler” 

ifadesine yer vererek vakıf, dernek 

ve sendikaları yalnızca saydığı 

kapsamda VERBİS’e kayıttan istisna 

tuttuğunu belirtmiştir.   

  

Her ne kadar karardaki veri konusu 

kişi grupları sınırlı sayıda sayılmış 

olsa da kendisine bağış yapılanların 

kapsama dahil olup olmadığı 

konusunda kendisine yapılan 

başvuru sonucunda Kurul, 

kendisine bağış yapılanların da 

kapsama dahil olduğu ve bu 

hususun “faaliyet alanı ile sınırlı” 

ifadesine dahil olarak 

yorumlanması gerektiğine karar 

vermiştir.   
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Almanya’da Telekomünikasyon 
Servis Sağlayıcılarına BfDI 
Tarafından Para Cezası Uygulandı 
 
Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü 
Federal Komiseri (BfDI - The Federal 
Commissioner for Data Protection 
and Freedom of Information)  
tarafından yetkisiz kişilerin müşteri 
yardım hattı aracılığıyla müşteri 
bilgilerini almasının önlemesi için 
yeterli teknik ve organizasyonel 
önlemleri almamış olan 1&1 
Telecom’a 9.550.000 Euro para 
cezası verildi.  
  
BfDI, şirketin müşteri hizmetleri 
hattını arayan kişilerin yalnızca 
müşterinin adı ve doğum tarihi ile 
diğer kişisel verileri hakkında 
kapsamlı bilgi edinebileceğini fark 
etmiş, bu kimlik doğrulama 
prosedürü, GDPR’ın şirketlerin 
işledikleri kişisel verileri sistematik 
olarak korumak için uygun teknik ve 
organizasyonel önlemleri alması ile 
ilgili olan 32. maddesine aykırı 
bulunduğunu tespit etmiştir. Bu 
durumun ardından 1&1 Telecom, 
kimlik doğrulama prosedürünü ek 
bilgi talep ederek güçlendirmiş ve 
yeni bir kimlik doğrulama 
prosedürü sürecine girmiştir.   
  
Ayrıca, Rapidata’nın küçük ölçekli 
işletme kategorisinde olduğunu göz 
önünde bulunduran BfDI, GDPR’ın 
37. maddesi uyarınca veri koruma 
görevlisi (DPO) atamayan 
Rapidata’ya 10.000 Euro para cezası 
vermiştir. 
 
Almanya Veri Koruma Otoritesi 
Tarafından Bir Hastaneye 105.000 
Euro Ceza  
 
Teknik ve idari açıdan var olan 
açıklar sebebiyle Almanya’nın  
Rhineland-Palatinate eyaletinde 
bulunan hastaneye 105.000 Euro 
ceza verildi.  
  
Olayda hasta kabul kayıtlarında 
karışıklıklar yaşanmış bunun 
sonucunda faturalandırma yanlış 
yapılmıştır. Bunun sonucunda veri 

mahremiyetini korumada 
hastanenin yeterli teknik ve idari 
tedbirleri almadığı ortaya çıkmış; 
veri koruma otoritesi hastane 
hakkında veri güvenliğini ve gizlilik 
yönetimini sağlayamaması 
sebebiyle cezaya hükmetmiştir.     
    
Veri koruma otoritesi bu cezanın bir 
uyarı olarak görülmesi gerektiğini 
vurgulayarak; temel amacın mevcut 
eksikliklerin giderilmesi ve veri 
korumasının iyileştirilmesi 
olduğunu; özellikle sağlık verilerinin 
korunması konusunda önemli 
ilerlemelerin kaydedilmesi 
gerektiğini söylemiştir. 
 
T. Garanti Bankası A.Ş. Veri İhlal 
Bildirimi  
 
T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından 
yapılan veri ihlal bildirimine göre; 
bir banka personelinin, 346 adet 
banka müşterisinin şube numarası 
hesap numarası, cep telefonu 
numarası ve bu müşterilerin banka 
hesaplarından bir yatırım firması 
hesabına gönderdikleri yatırım 
işlemi tutarı bilgilerini, başka bir 
yatırım firmasında çalışan 
arkadaşının e-posta adresine 
gönderdiği, etkilenen kişisel 
verilerin 346 müşteriye ait kimlik, 
iletişim, müşteri işlem, finans 
verileri olduğu, 31.10.2019 
tarihinde gerçekleşen ihlalin 
04.12.2019 tarihinde tespit edildiği; 
ihlalin, banka dışındaki adreslere 
gönderilen e-postaların kontrolü 
için bir sistem kurulması sırasında 
tespit edildiği Kurum’a bildirilmiştir. 
Söz konusu ihlal, 12.12.2019 
tarihinde Kurum’un internet 
sayfasında yayınlanmış ve konuyla 
ilgili inceleme devam etmektedir. 

 
Küçükçekmece Belediyesi Veri İhlal 
Bildirimi 
 
Küçükçekmece Belediyesi 
tarafından yapılan veri ihlal 
bildirimine göre; 12.12.2019 
tarihinde gerçekleşen ve aynı gün 
tespit edilen ihlalin, Küçükçekmece 
Belediyesi’nin SMS hizmeti aldığı 

yüklenici firmanın web ara 
yüzünden kullanıcı adı ve parola ele 
geçirilerek servis üzerinde kayıtlı 
olan herkese SMS gönderilmesi 
şeklinde meydana geldiği, etkilenen 
kişisel verilerin iletişim bilgileri 
olduğu, ihlalden etkilenenlerin ilçe 
vatandaşı 285.000 kişi olduğu 
13.12.2019 tarihinde Kurum’a 
bildirilmiştir. Söz konusu 
ihlal 17.12.2019 tarihinde 
Kurum’un internet sayfasında 
yayınlanmış ve konuyla ilgili 
inceleme devam etmektedir.  
 
Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve 
Bilişim Hizmetleri A.Ş. (n11.com) 
Veri İhlal Bildirimi  
 
Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve 
Bilişim Hizmetleri A.Ş. tarafından 
yapılan veri ihlal bildirimine göre; 
17.12.2019 tarihinde gerçekleşen 
ve aynı gün tespit edilen ihlalde 
Şirket ile bağlantısı olmayan üçüncü 
kişiler tarafından 832 adet n11.com 
üyesine ait e-posta adreslerinin 
internet ortamında ele geçirildiği, 
söz konusu e-posta adresleri 
kullanılarak şifre deneme yoluyla 
üyelerin n11.com hesaplarına giriş 
yapıldığı, etkilenen kişisel verilerin 
kimlik, iletişim ve müşteri işlem 
bilgileri olduğu, ilgili kişilerin veri 
ihlaliyle ilgili olarak 
kisiselverilerim@n11.com e-posta 
adresinden bilgi alabilecekleri ve 
konu ile ilgili araştırmaların devam 
ettiği 20.12.2019 tarihinde Kurum’a 
bildirilmiştir. Söz konusu 
ihlal 26.12.2019 tarihinde 
Kurum’un internet sayfasında 
yayınlanmış ve konuyla ilgili 
inceleme devam etmektedir.  
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Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış KVKK İdari Para Cezaları   

 

23.12.2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, yeniden değerleme 

oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir. Buna göre Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda 

öngörülen idari para cezalarının 2020 yılı tutarları aşağıdaki gibi güncellenmiştir:  

 
 
 

EYLEM YASAL DAYANAK 
PARA CEZASI 

(2016 Tutarları) 
PARA CEZASI* 

(2020 Tutarları) 

Aydınlatma 
yükümlülüğünü yerine 
getirmemek 

KVKK madde 18/1-a 5.000 TL – 100.000 TL 9.013 TL – 180.264 TL 

Veri güvenliğine ilişkin 
yükümlülükleri yerine 
getirmemek 

KVKK madde 18/1-b 15.000 TL – 1.000.000 TL 27.040 TL – 1.802.641 TL 

Kurul tarafından verilen 
kararları yerine 
getirmemek 

KVKK madde 18/1-c 25.000 TL – 1.000.000 TL 45.066 TL – 1.802.641 TL 

Veri Sorumluları Siciline 
kayıt ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı 
hareket etmek 

KVKK madde 18/1-ç 20.000 – 1.000.000 TL 36.053 TL – 1.802.641 TL 

 
*2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları yeniden değerleme oranlarına göre hesaplanmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAMANINIZ DARALIYOR! 

VERBİS KAYDINIZI TAMAMLADINIZ MI? 

Bilgi için tıklayınız… 

https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi
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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında gerçek ve tüzel kişiler için alınması gereken bazı idari ve teknik 
tedbirler olduğu Kanun’da hüküm altına alınmış ve bu tedbirlerden bazıları Kurum tarafından sayılmıştır. Kurum’un saydığı bu 
tedbirler arasında organizasyonların çalışanlarına farkındalık eğitimleri vermesi ve çalışanlara yönelik farkındalık faaliyetleri 
düzenlemesi de yer almaktadır.   
  
Şöyle ki; bütün çalışanların kişisel verilere ilişkin hukuka aykırı bir işlem yapmaması için kişisel verilerin öneminin ve kişisel 
verilerin gizliliği ve güvenliği kapsamında çalışanların rol ve sorumluluğunun farkında olması sağlanmalıdır.   
  
Ayrıca bu farkındalık faaliyetleri ve eğitimleri devamlı hâle getirilerek çalışanların kişisel verilerin korunması ile ilgili ilke ve 
esasları bir kültür haline getirmesi için çalışılmalıdır.   
  
Organizasyonların gerekli tüm tedbirlerden önce ilk olarak farkındalık eğitimlerini vermesi, teknik tedbirlerin de idari 
tedbirlerin de konusunun insan olması sebebiyle önem arz etmektedir. Organizasyon, kişisel verilerin korunması 
çalışmalarının amacını ve bu kapsamda çalışanların üzerine düşen görevleri kendilerine bildirerek insan eliyle yapılacak veri 
işleme faaliyetlerini güvence altına almış olacaktır.  
  
Organizasyonlar kişisel verilerin korunması ile ilgili çalışanlarına yönelik aşağıdaki çalışmaları yapabilir:    
1. Çalışanlara yılda en az 1 kere periyodik olarak eğitim verilmesi,   
2. Oryantasyon eğitimleri içine kişisel verilerin korunması eğitiminin eklenmesi,   
3. Organizasyon içinde çalışanların bulunduğu alanlardaki duyuru panoları ve duvarlara afiş, duyuru metinleri ve görsellerinin 
asılması,   
4. Çalışanların bilgisayarları veya organizasyonun sağladığı defterler gibi kullandıkları cihaz ve eşyalarda kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin uyarıların yer alması.   
 

 

BİLGİLENDİRME REHBERİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  

İDARİ TEDBİR: KVKK KAPSAMINDA FARKINDALIK FAALİYETLERİ   
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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 12/1’e göre veri sorumluları; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, 
kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak muhafazasını sağlamak 
amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Bu tedbirler Kurum’un yayınladığı Kişisel Veri Güvenliği 
Rehberi içerisinde detaylandırılmakta ve VERBİS’e bildirim aşamasında belirtilmektedir.    
  
Kanun’un ana prensiplerinden biri olan veriyi minimize etme kavramı, kişilerin erişebildiği verilerin minimize edilmesi 
hususunda da önem arz etmektedir. Kişilerin erişebildiği bilgi ve ortamların belirlenmesi ve yetki kontrolünün sağlanması 
konusunda “Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulması”; kimin, hangi dosyalara, hangi yetkiler ile erişebileceğinin takip 
edilmesini sağlamaktadır.   
  
Çalışanlara görevleri süresince verilen yetkiler, çalışanların görevlerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda 
güncellenmelidir. Örneğin; İnsan Kaynakları departmanında çalışan bir personel farklı bir birimde çalışmaya başlar ise eski 
departmanında erişebildiği alanlara artık erişemiyor olmalıdır ve çalışanların işten ayrılmaları durumunda hesapların kontrol  
edilerek yetkilerinin kaldırılması gerekmektedir. Kurum, “Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki 
yetkilerinin kaldırılması” hususunu veri sorumlularının almak zorunda olduğu bir güvenlik tedbiri olarak kabul etmektedir.  
  
Belirlenen ve kişilere verilen bu yetkilerin takip edilebilmesi için “Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi 
uygulanarak yetkilerin takip edilmesi” de güvenlik önlemleri arasında sayılmıştır, bu sebeple yetkilerin sürekli olarak kontrol 
edilmesi de önem arz eden bir diğer husustur. Bu işlemin yapılabilmesi için çeşitli yollar bulunmakta olup gerekli görüldüğü 
durumlarda iki kademeli kimlik doğrulama sistemi, uygulanabilecek ilave güvenlik önlemlerinden biridir.   
  
Son olarak, kişilere verilen yetkilerin dijital ortamlarda sınırlandırılmasının yanında “Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş-
çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemlerinin alınması” gerekmektedir. Fiziksel ortamlarda bulunan kişisel verilerin de 
korunması veri sorumlularınca alınması gereken bir güvenlik tedbiridir. Bu hususta fiziksel ortamların güvenlik düzeyleri 
ayrıştırılmalı, kimlerin, hangi alanlara, hangi sınırlamalar ve yöntemler ile giriş yapabileceği belirlenmelidir. Örneğin; özlük 
dosyalarının veya müşteri teklif ve sözleşmelerinin bulunduğu odalara giriş çıkışlar kontrol edilmeli; erişim alanları 
sınırlandırılmalıdır. 
 
 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 

TEKNİK TEDBİR: YETKİ KONTROLÜ   
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Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in 8, 9, ve 10. maddesinde kayıt yükümlülüğünün başlangıcı, kayıt yükümlülüğü 
kapsamında iletilecek bilgilerin neler olduğu, kayıt başvurusundan sonra yükümlülüğün ne şekilde yerine getirileceği 
sayılmıştır.   

Yönetmeliğe göre, veri sorumlusu veri işlemeye başlamadan önce kayıt yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Kayıt yükümlülüğü 
ise veri sorumlusunun işlediği verileri ve 9.maddede sayılan hususları VERBİS’e yüklemesi ile yerine getirilmiş sayılır.   

VERBİS’e yüklenen bilgiler, mevcut durumda işlenen kişisel verilerin hangi kategoride yer aldığı; her bir kategori için işleme 
amaçlarının ne olduğu; veri konusu kişi grubunun ne olduğu, ilgili verilerin hangi gruplara aktarıldığı; yurt dışına veri 
aktarımının olup olmadığı; KVKK m.12 uyarınca bu kişisel verilerin korunması için hangi tedbirlerin alındığı ve bu verilerin ne 
kadar süreyle saklanacağıdır.   

Bilindiği üzere, VERBİS’e kayıt süreleri ikinci kez uzatılarak her bir veri sorumlusu grubu için son tarih 6 ay ertelenmiştir. Bunun 
temel sebeplerinden biri veri sorumlularının hatalı bildirimleri, bildirim yapmaları gerektiğini bilmeyerek yalnızca kullanıcı adı 
ve şifre alarak yükümlülüğü yerine getirdiklerini düşünmeleri ve yalnızca yükümlülüğü yerine getirmek üzere eksik bildirimde 
bulunmalarıdır. 

Bu bilgiler ışığında; VERBİS’e kayıt aşamaları aşağıda sayılmıştır:   

1. Öncelikle VERBİS’e veri girişi yapılmadan önce kanuna uyumluluk sağlanmalı ve hukuka aykırı bir veri işleme faaliyeti 
gerçekleştirilmiyor olmalıdır. Kanuna aykırı bir veri işleme faaliyeti gerçekleştirirken sicile bu şekilde beyanda bulunmak 
kanuna aykırılık sebebiyle cezai bir yaptırımla karşılaşma riski teşkil edecek veya kanuna aykırı bu hususlar hakkında veri girişi 
yapılmazsa gerçeğe aykırı beyanda bulunmak ayrıca bir yaptırım sebebi olacaktır.   

2. Kanuna tam uyumluluk sağlandıktan sonra bir veri envanteri hazırlanmalı ve VERBİS’e veri girişleri bu veri envanteri ışığında 
yapılmalıdır. Ayrıca VERBİS yükümlülüğü bulunanların saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğü de bulunmaktadır.   

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Uyarınca VERBİS’e Kayıt Aşamaları 
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3. Kanuna tam uyumluluk sağlandıktan sonra https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinde bulunan “veri sorumlusu yönetici girişi” 
seçeneği seçilerek yönlendirilen sayfadaki kayıt olma ekranına erişilmelidir. Sonrasında “yurt içinde yerleşik gerçek/tüzel kişi, 
yurt dışında yerleşik gerçek/tüzel kişi, kamu kurumu” seçeneklerinden veri sorumlusunun niteliğine uyan buton ile ilgili 
sayfaya girilerek gerekli alanlar doldurulmalı ve kayıt gerçekleştirilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, 
ilgili hanelere veri sorumlusu olan şirket/kurum/organizasyon bilgilerinin girilmesidir. Veri sorumlusu ilgili organizasyonun 
yetkilisi, çalışanı, yönetici veya bir organı değil doğrudan tüzel kişiliğin kendisidir. Tüzel kişi için kayıt oluştururken bu kişinin 
bilgileri yerine gerçek kişi bilgilerinin girilmesi kayıt başvurusunun reddedilmesi sonucunu doğuracaktır.   

4. Kayıt için gerekli bilgiler girildikten sonra “Başvuru Görüntüle” butonu ile başvuru formu görüntülenerek, konu bölümüne 
başvuru numarası yazılarak KEP adresi ile veya ıslak imzalı ve kaşeli şekilde normal posta yoluyla Kurum’a gönderilmesi  

gerekmektedir. Kurum başvuru formunu değerlendirdikten sonra bir kullanıcı adı ve parola göndererek başvuruyu kabul eder 
veya ret cevabı verir.   

5. Yukarıda sayılan aşamalar yalnızca VERBİS’e kayıt olmak başka bir deyişle üyeliği gerçekleştirmek anlamına gelmektedir. 
Yani asıl yükümlülük buradan sonraki bildirim aşamalarının tamamlanması ile yerine getirilmiş olacaktır. Bunun için öncelikle 
başvuru numarası ve şifre ile giriş yapılarak bir irtibat kişisi atanmalıdır. İrtibat kişisi veri girişlerini yapacak herhangi biri 
olabilir. İrtibat kişisi için kanun tarafından aranan tek özellik Türk vatandaşı olmasıdır. Bununla birlikte belirlenecek irtibat 
kişisi, başka bir veri sorumlusunun irtibat kişisi olmamalıdır.   

6. İrtibat kişisinin atanması aşamasından sonra, bu kişi https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinden sicile kayıt seçeneğini seçerek 
e-devlet ile giriş sayfasına yönlendirilir. E-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra verdiği bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz 
olduğunu taahhüt ederek irtibat kişisi diğer bilgilerini sisteme tanımlar.   

7. Profil tamamlandıktan sonra irtibat kişisi veri girişi ekranlarından Yönetmeliğin 9.maddesinde bildirilmesi istenen veri 
girişlerini yapar.   

8. Veri girişleri tamamlandıktan sonra sistem, tüm kategorilerde işaretlenen seçenekleri özet tablo olarak irtibat kişisinin 
incelemesine sunar.   

9. “Onayla ve gönder” butonuna basılarak bildirim gerçekleştirilir.   

10. Bundan sonra veri sorumlusunun mevcut durumunda VERBİS’te beyan ettiği bilgilerle ilgili herhangi bir değişiklik olursa 
bunu 7 gün içinde sistemde de güncellemek zorundadır.   

11. Hukuki, fiili veya teknik bir imkânsızlık sebebiyle veri sorumlusunun güncellemeyi yapamadığı durumda 7 gün içinde 
Kurum’a başvurarak ek süre talep edebilir. Kurum 30 günü geçmemek üzere uygun süreyi veri sorumlusuna verir.   

Yukarıdaki açıklamalardan da görüldüğü üzere, VERBİS’e kayıt için öncelikle hukuki ve teknik tedbirler alınarak kanuna 
uyumluluk sağlanmalı, bir veri envanteri hazırlanarak bu envanter ışığında veri girişleri yapılmalıdır. Yani VERBİS’e kayıt olmak, 
aşamaları olan uzun bir süreçtir. Yalnızca veri girişleri yapmak veya sistem üzerinden bir dosya yüklemek şeklinde 
anlaşılmamalı, bir uyum sürecinin ardından gerçekleştirilmelidir.  

Kurum’un kayıt sürelerini 6 ay uzatmasının temel nedeni, bu süreci layıkıyla tamamlamak için en az 6 aylık bir çalışma 
gerekmesidir. Bu sebeple veri sorumluları tarafından bu süre bir fırsat olarak değerlendirilmeli ve uyum çalışmalarına bir an 
önce başlanmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edebilirsiniz… 

 
 

    
 

Bilgilendirme Metni! 
 
Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu duyuru CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Makalenin 
hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® Üye Ağı Şirketleri, işbu genel çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin 
yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup; bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu 
tutulamaz. Her bir somut olaya ilişkin olarak her koşulda, özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. 
 
Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimiz iseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız.  

 
 

https://verbis.kvkk.gov.tr/
https://verbis.kvkk.gov.tr/
https://www.instagram.com/cottgroupsocial/
https://www.linkedin.com/company/cottgroup
https://twitter.com/cottgroup
https://www.facebook.com/CottGroup
https://www.cottgroup.com/tr/cottgroup-sirketleri

