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Deadline Reminder Regarding Certain Obligations of the
Data Controllers as per the Law on Protection of
Personal Data

24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“Kanun”) ve ilgili mevzuat gereği veri sorumlularına getirilen bazı
başlıca yükümlülüklerden biri olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi
Sistemi’ne (“VERBİS”) kayıt için son kayıt tarihleri yaklaşmaktadır.

The deadlines for registration to the Data Controller Registry
Information System (“VERBİS”), which is one of the main
obligations imposed to the data controllers in accordance with
the Law on Protection of Personal Data (“Law”) dated 24.3.2016
and numbered 6698, and related legislation approach.

Kanun’un 16. maddesine dayanılarak Kişisel Verileri Koruma
Kurumu ("Kurum”) Başkanlığı tarafından oluşturulan VERBİS’e veri
sorumlularının son kayıt tarihleri 18.08.2018 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre;

The final registration dates of the data controller to VERBİS,
which was established by the Personal Data Protection Institution
(“Institution”) on the basis of article 16 of the Law, was published
in the Official Gazette on 18.08.2018. According to this, the
deadlines for registration are as follows:

(i)

Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı
25 milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri
sorumluları için 30.09.2019,

(i)

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için
30.09.2019,
(iii) 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 ve tüzel kişi veri sorumluları için
31.03.2020,

(ii)

(iv) Kamu Kurum ve Kuruluşu veri sorumluları için 30.06.2020,

(iv)

Son kayıt tarihleridir. VERBİS’ e kayıt yaptırmakla yükümlü olan veri
sorumluları, VERBİS’e yapacakları kayıt tarihlerini kaçırdıkları ya da
hiç kayıt yaptırmadıkları takdirde Kanun’un 18. maddesinin 1.
fıkrasının (ç) bendi gereği 20.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar
idari para cezası ile cezalandırılabilecektir.

In case the data controllers, who are obliged to register to
VERBİS, do not meet deadline of registration or does not register
at all, an administrative fine from TRY 20.000 to TRY 1.000.000
may be applied according to subparagraph (ç) of the first clause
of article 18 of the Law.

17.07.2019 tarihinde Kurum’un internet sitesinde Kişisel Verilerin
Korunması Kanununa Uyum Kılavuzu yayımlanmıştır. Kılavuza göre,

On 17.07.2019, a Compliance Guide for the Law on Protection of
Personal Data (“Guide”) was published on the website of the

(ii)

(iii)

30.09.2019 for real person and legal entity data controllers
whose annual number of employees are more than 50 or
whose total annual financial balance sheet is more than
TRY 25 million,
30.09.2019 for the real person and legal entity data
controllers located abroad,
31.03.2020 for real person and legal entity data controllers
whose main area of activity is personal data processing
whose annual number of employees are less than 50 and
whose the total annual financial balance sheet is less than
TRY 25 million,
30.06.2020 for the data controller of Public Institutions and
Organizations.
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veri sorumlularına Kanun ve diğer ilgili düzenlemelere uymak için
aşağıdaki adımları izlemeleri önerilmektedir:

Institution. According to the Guide, it is recommended to data
controllers to follow below steps to comply to the Law and other
related regulations:

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Uyum için kişi/birim/ekip görevlendirilmesi
Veri analizi yapılması
Kişisel Veri İşleme Envanterinin hazırlanması
Envantere dayanarak diğer dokümanların hazırlanması
(Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Politikası gibi)
VERBİS’ e kayıt olunması
Çalışanlar için farkındalık yaratma ve eğitim planlanması

5.
6.

Assigning person/department/team for compliance
Making data analysis
Preparation of the Personal Data Processing Inventory
Preparation of other documents on the basis of the
Inventory (such as Personal Data Retention and Disposal
Policy)
Registration to VERBİS
Raising awareness and planning training for employees

Ek olarak, Kurum tarafından, yukarıda Adım 1’e ilişkin olarak, uyum
için görevlendirilecek sorumlu kişi/birim/ekibin, ayrıntılı süreç
nedeniyle hukukçu ve/veya BT uzmanı ve/veya İK uzmanı
olması tavsiye edilmektedir.

Additionally, it is also recommended by the Institution for Step 1
above; the person/department/team who will be assigned for
compliance, must be legal expert and/or IT specialist and/or HR
specialist due to the detailed process.

Kanun’un 17 ve 18. maddesi uyarınca ayrıca, aşağıdaki
yükümlülüklerini yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında yine
belirtilen idari para cezalarına da hükmedilebilecektir:

Moreover, as per articles 17 and 18 of the Law, the following
administrative fines may also be imposed to data controllers who
do not meet the following obligations:

(i)

Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri
sorumluları hakkında 5.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar,
(ii) Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen veri
sorumluları hakkında 15.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar,
(iii) Şikayet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları ile
ilgili Kurul kararlarını yerine getirmeyen veri sorumluları
hakkında 25.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar,

(i)

Konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen bizimle
iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

(ii)
(iii)

From TRY 5.000 to TRY 100.000 for data controllers who
do not fulfill the obligation of clarification,
From TRY 15.000 to TRY 1.000.000 for data controllers who
do not fulfill the obligation of data security,
From TRY 25.000 to TRY 1.000.000 for data controllers who
do not fulfill Institution’s decisions regarding procedures
and principles of review upon complaint or ex officio.
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