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  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16’ncı maddesinin (2) numaralı fıkrasına ve aynı 
kanunun Geçici 1’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre; 
 

 Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan 
gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri 
sorumluları, 
 

 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 gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, 
 

 Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri 
sorumlularının 
 

VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır. 
 

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre önceden 
kayıt yükümlülüğü bulunmayan ancak sonradan kayıt yükümlüsü haline gelen veri sorumluları, 
yükümlülük altına girdikleri tarihten itibaren otuz gün içinde sicile kayıt olmalılar. 
 
Kurumlar vergisi beyan dönemi Nisan ayı sonu itibari ile son bulduğundan şartları sağlayan 
şirketlerin 30 Mayıs 2022 tarihine kadar VERBİS sistemine kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. 
 
Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi durumunda Kanunun 
18’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendine göre 2022 yılında 53.572 TL’den 2.678.863 TL’ye 
kadar idari para cezası uygulanacaktır. 

 

İlgili Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

—  Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 

İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ…  
 
Bilgi:  
Sirkülerlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için denetim ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Sirkülerler 
numara sırası takip eder. Ulaşmayan sirkülerler için lütfen bilgi veriniz. 
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