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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE VERBİS SİSTEMİNE SON BAŞVURU 

HAKKINDA  
 
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24.03.2016 tarihinde Türkiye Büyük Meclisi 
tarafından kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de de yayınlanarak 
yürürlüğe alınmıştır. Bu kanun, kişisel verilerinizin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz 
kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde düzenlenmiştir. Bütün veri işleyen 
kişiler ve kurumların uyumluluğu kanunlar çerçevesinde esas alınmıştır. 
 
Şirketlere, kendi bünyesinde Kanunun uygulanması ve Kanuna uyum sağlanması için; 
 

• Uyum için kişi / birim / ekip görevlendirilmesi, 
• Veri analizi yapılması, 
• Kişisel veri işleme envanteri hazırlanması, 
• Envantere dayanarak diğer dokümanların hazırlanması, 
• VERBİS‟e kayıt olunması, 
• Çalışanlar için farkındalık oluşturma ve eğitim planlanması 

 
aşamalarını gerçekleştirmesi önerilmektedir. 
 
** Daha detaylı bilgi için Temmuz 2019’da yayınlanan, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 
hazırladığı “İŞ DÜNYASI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA UYUM 
KILAVUZU” adlı bilgilendirme notuna erişebilirsiniz: 
https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/1a9999e4-32e9-4eff-b297-
884645b16bed.pdf 
 
Kişisel Veri Nedir? 
 
Kişiyi veya kurumu doğrudan ya da dolaylı yollardan belirlenebilir kılabilecek bütün veriler veya 
veri kümeleri kişisel veri olarak adlandırılır. İsim, soyisim, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, 
fotoğraf, ses kaydı gibi doğrudan kişiye ait veya kişi ismine oluşturulmuş tanımlayıcı bütün bilgiler 
örnek olarak verilebilmektedir. 
 
 
 
 



 
 
Veri İşleme Nedir? 
 
Kişisel veriler üzerinde yapılan bütün işlemlere veri işleme denilmektedir. Bu sebeple, verilerin 
arşivlenmesi, saklanması, değiştirilmesi, düzenlenmesi, aktarılması, sınıflandırılması ve analiz 
edilmesi gibi pek çok farklı işlem de veri işleme sınıfına girmektedir. Kanunda ve kurumsal 
politikalarda geçen “ilgili kişi” ya da “veri sahibi” terimleri kişisel verisi işlenen gerçek kişileri 
ifade etmektedir. 
 
Veri Sorumlusu Kimdir? 
 
Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, 
kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri “veri 
sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında 
doğacaktır. Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri bakımından bir 
farklılık gözetilmemektedir. 
 
Kanuna göre veri sorumlusu kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir. Yani 
işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir. 
 
Kanunun Geçici 1. maddesi gereği veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre 
içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır. Bu kapsamda VERBİS‟e kayıt 
tarihleri 2018/88 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiş ve 18.08.2018 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. 
 
Buna göre; aşağıdaki tabloda belirtilen tarih aralığında ilgili veri sorumlularının Sicile kayıt 
yaptırması gerekmektedir. 

  



 
  
 
VERBİS’e başvuru, kayıt, bilgi girişi ve sorgulama işlemleri Kurum internet sayfası olan 
www.kvkk.gov.tr adresindeki VERBİS modülü veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) platformu 
üzerinden gerçekleştirilmektedir. 
 
Bu açıklamalar çerçevesinde; Veri Sorumluları Siciline kayıtla yükümlü olan veri sorumlularının 
6698 sayılı Kanunun 18. maddesi gereği herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları için VERBİS’e 
kayıt ve bildirim yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmeleri hususu önem arz etmekte 
olup konuya ilişkin ilgili firmalardan profesyonel danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.  
 
Saygılarımızla,  
 
IHY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.  


