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ÖNSÖZ
Değerli Meslektaşlarımız,
Ülkemizde Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin 6698 Sayılı
Kanun 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nda öngörülmüş olan Veri Sorumluları Sicili (VERBİS)
ile ilgili kapsamlı düzenlemelere yer veren “Veri Sorumluları
Sicili Hakkında Yönetmelik” 30 Aralık 2017 tarihli ve 30286
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 1 Ocak 2018 tarihi
itibariyle yürürlüğe konulmuştur. Kişisel Verileri Koruma
Kurumu (https://kvkk.gov.tr/) tarafından uygulamaya yönelik
pek çok Karar ve Rehber mevzuat olarak yayınlanmaktadır.
Mesleğimizi de yakından ilgilendiren ve yeni bir uzmanlık
alanı olmaya başlayan Kişisel Verilerin Korunması (KVK)
mevzuatı ile ilgili Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulumuz
örnek bir çalışma yaparak önceki dönemlerde hazırladığı
“Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Uygulamaları”
kitapçığında belirtilen hususlara ek olarak “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Uyum Rehberi” Mali Müşavirlik Büroları
Uyum Kılavuzu” ve “Mali Müşavirlik Şirketleri Bilgilendirme
Broşürü”nü sizler için hazırlayarak yayınladık.
Bu Rehberin hazırlanmasında emeği geçen Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu;
 Kurul Başkanı		
Filiz Bülbül
 Kurul Başk.Yard.		
Cemal Karaoğlu
 Kurul Sekreteri		
İskender Demirci
 Kurul Üyesi		
Mahmut Şahin
 Kurul Üyesi		
Mustafa İrfan Yalçın
 Kurul Üyesi		
Murat Doğan
 Kurul Üyesi		
Sema Eren
ve bu çalışmaların koordine edilmesi ile mesleğimizin gelişmesinde önemli katkıda
bulunan İSMMMO Saymanı Gülgün Öztürk’e teşekkürlerimi sunarım.
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1. SUNUŞ
İSMMMO Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu olarak hem Türkiye’deki hem de dünyadaki
mesleki gelişmeleri takip ederek mesleğimizin geleceği ile ilgili stratejik planlar oluşturulması
ve uzmanlık alanlarının araştırılması konusunda çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.
Dünyada 1970’li yıllardan beri, ulusal ve uluslararası düzenlemeler yoluyla kişisel verilerin
korunmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Ülkemizde 2016 yılında yayımlanan
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bunun yanı sıra Kişisel Verileri Koruma
Kurumu (www.kvkk.gov.tr) tarafından hazırlanan Yönetmelikler, Tebliğler, Kurul Kararları,
Taahhütnameler, Rehberler vb. mevzuat özellikle özel sektör bakımından ticari hayatın
hukuka uygun işlemesi ama bir yandan da ticaretin engellenmemesi açısından hayati
önemi haizdir. Ticari hayatın muhasebesinin yapılmasında kilit rol oynayan mali müşavirler
her gün yüzbinlerce işletmeye ilişkin çeşitli bilgilere ulaşabilmektedir. Elde edilen bilgiler,
bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin de etkisiyle, kolaylıkla işlenebilmekte
ve aktarılabilmektedir. Bu bilgiler arasında gittikçe artan bir ölçüde kişisel verilerin de
yer alması, söz konusu Kişisel Verilen Korunması mevzuatı ve uygulamaları konusunda
uzmanlaşma ihtiyacını gündeme getirmektedir. Bu kapsamda KVK konusunda uzmanların
aşağıdaki temel konularda bilgi sahibi olması beklenmektedir:

1.1. Avrupa Birliği’nde Kişisel Verilerin Korunması Uygulamaları
Kişisel Verileri Koruma alanında Avrupa’da ilk düzenleme 1970 tarihli Almanya’nın Hessen
Eyaletinde kabul edilen Veri Koruma Kanunu’dur. Bu Kanun, bilişim sistemleri yardımıyla tapu
kayıtlarına erişim sağlanabilmesi karşısında, verilerin elde edilmesi ve depolanmasına ilişkin
usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Benzer şekilde, 1973 tarihli İsveç ve 1978
tarihli Fransa Veri Koruma Kanunları da, devlet elinde bulunan çok sayıdaki verinin “kimlik
numarası” benzeri bir sistemle kaydedilmesi ve entegre edilmesi sonucunda, etkin bir şekilde
veri işlemenin mümkün hale gelmesi ve bu kapsamda muhtemel riskler karşısında hukuken
korunmaya ihtiyaç bulunduğu düşüncesiyle hazırlanmıştır. Avrupa Konseyi, 1970’li yıllardan
itibaren kişisel verilerin korunması alanında yapılan çalışmalar neticesinde “108 sayılı Kişisel
Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi”ni 1
Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe almıştır. 108 sayılı Sözleşmenin temel amacı; her üye ülkede,
uyruğu veya ikametgâhı ne olursa olsun gerçek kişilerin, temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle
kendilerini ilgilendiren kişisel nitelikteki verilerin otomatik yollarla işleme tabi tutulması
karşısında özel yaşam haklarını güvence altına almaktır.

3

www.ismmmo.org.tr

KVKK

2

UYUM REHBERI

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi 1995/46 sayılı “Kişisel Verilerin İşlenmesi
ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Direktif”i 1995 yılında
kabul etmiştir. Direktifin temel amacı, Avrupa Birliği üye ülkelerindeki kişisel verilerin
korunmasına ilişkin düzenlemelerin uyumlaştırılmasıdır. AB üyesi ülkeler, kişisel verilerin
korunmasına ilişkin kanuni düzenlemelerini bu Direktifi esas alarak yapmışlardır. Avrupa
Birliği, kişisel verilerin korunması alanında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak üzere 2012
yılında yeni bir tüzük çalışması başlatmıştır. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve
Avrupa Komisyonu tarafından yapılan 2016/679 sayılı “Avrupa Birliği Genel Veri Koruma
Tüzüğü (GDPR)” 2016 yılında kabul edilmiş olup, 25 Mayıs 2018 tarihinde 95/46/EC sayılı
Direktif’i ilga ederek yürürlüğe girmiştir.

1.2 Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
Türkiye, Avrupa Konseyi’nin hazırladığı 108 Sayılı Sözleşmeyi 28 Ocak 1981 tarihinde imzalayan
ilk ülkelerden birisidir. Buna karşın bu Sözleşme ancak 25 yıl sonra 17 Mart 2016 tarih ve 29656
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak iç hukuka dâhil edilmiştir. Aslında Türkiye’de kişisel
verilerin korunmasına ilişkin özel bir kanun çıkarmak için ilk kez 1989 yılında bir komisyon
oluşturulmuştur. Bu komisyon henüz çalışmalarını tamamlayamadan dağılmıştır. 2000 yılında
yeni bir komisyon oluşturulmuş ve bu komisyon üç yıllık bir çalışmasının neticesinde bir kanun
tasarısı hazırlamıştır. Fakat hazırlanan tasarı çeşitli nedenlerle kanunlaşamamıştır. 2008 ve
2014 yıllarında, Adalet Bakanlığı öncülüğünde yeni bir tasarı hazırlanıp Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne (TBMM) sunulmuşsa da yasama dönemi sona erdiği için ilgili kanun teklifleri kadük
hale gelmiştir. Anayasamız da, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili detaylı düzenlemelerin
kanunla yapılacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda hazırlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesinde, kişisel verilerin kaydedilmesi,
136. Maddesinde, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, 138. maddesinde, verileri
yok etmeme fiilleri suç olarak düzenlenmiştir. Ayrıca Kanunun 140. maddesinde bu suçlarla
ilgili olarak tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bunun yanı sıra Kişisel Verileri Koruma
Kurumu tarafından hazırlanan Yönetmelikler, Tebliğler, Kurul Kararları, Taahhütnameler,
Rehberler, Kılavuzlar ve diğer dokümanlar Kişisel Verilerin Korunması konusunda hukuksal
altyapı oluşturmaktadır. Bu konuyla ilgili tüm dokümanlar www.kvkk.gov.tr web sitesinde
mevcuttur.
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1.3 Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre Veri Sorumlusu kişisel verilerin
işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir. Yani veri işleme faaliyetinin “neden”
ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir. Veri sorumlusu, kişisel verileri
bizzat işleyebileceği gibi, veri işleme faaliyetini gerçekleştirmek üzere üçüncü bir kişiyi
de yetkilendirebilir.
Veri İşleyen, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri
işleyen, veri sorumlusunun organizasyonu dışındaki gerçek veya tüzel kişiler olarak
tanımlanmaktadır. Bu kişiler, kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde
işleyen, veri sorumlusunun kişisel veri işleme sözleşmesi yapmak suretiyle yetkilendirdiği
ayrı bir gerçek veya tüzel kişidir.
Mali Müşavirler, müşterilerinin hesaplarıyla ilgili kayıtları tutarken bu kayıtlardaki kişisel
verilerin işlenmesi bakımından veri sorumlusudurlar. Zira mali müşavir işledikleri kişisel
verilerle ilgili sorumluluk almasını zorunlu kılan yasal yükümlülükleri bulunmaktadır. Örneğin,
bir şirketin hesaplarıyla ilgili kayıtları tutarken herhangi bir yolsuzluğa rastlamaları durumunda
mali müşavirlerin adli ve idari birimler veya diğer yetkili kurumlara bildirimde bulunma
zorunluluğu bulunmaktadır. Bildirimi yaparken müşterisinin talimatları doğrultusunda hareket
etmiyor olacağı açıktır. Dolayısıyla bunun gibi uzman hizmet sağlayıcıları, kendi mesleki yasal
yükümlülüklerine tabi oldukları sürece veri sorumlusu statüsünde bulunacaklardır.

1.4 Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
Veri sorumlusunun 6698 sayılı Kanun kapsamında pek çok yükümlülüğü bulunmakla
birlikte bunlardan bazıları özel önem arz etmektedir:
1.4.1 Aydınlatma Yükümlülüğü, Açık Rıza Beyanı ve Aydınlatma Metni
Veri sorumlusu, Kanunun 10. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin elde edilmesi sırasında
bizzat veya yetkilendirdiği kişi aracılığıyla aşağıdaki bilgileri ilgili kişiye sağlamakla
yükümlüdür:






5

Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
11. maddede sayılan diğer hakları.

www.ismmmo.org.tr

KVKK

2

UYUM REHBERI

Öte yandan, 10.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün
Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile aydınlatma
yükümlülüğü kapsamında veri sorumlularınca uyulması gereken usul ve esaslar konusunda
düzenleme yapılmış olup, veri sorumlularınca aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken
bu hususlara da dikkat edilmesi gerekecektir.
Veri işleme faaliyetinin ilgili kişinin açık rızasına bağlı olduğu veya faaliyetin Kanundaki
diğer bir şart kapsamında yürütüldüğü durumlarda da veri sorumlusunun ilgili kişiyi
bilgilendirme yükümlülüğü devam etmektedir. Bu kapsamda aydınlatma metni ve açık
rıza beyanı alınmaktadır.
1.4.2. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler, Teknik ve İdari Tedbirler
Kanunun veri güvenliğine ilişkin 12. maddesine göre veri sorumlusu;
 Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak
ile yükümlüdür. Veri sorumlusu bu yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla uygun güvenlik
düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.
1.4.3. Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü ve İstisnalar,
Kanun, Veri Sorumlularının Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulacak Veri
Sorumluları Siciline kaydolmalarını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla veri sorumlularının
kimler olduğunun kamuya açıklanması ve bu yöntemle kişisel verilerin korunması hakkının
daha etkin şekilde kullanılması hedeflenmektedir. Sicile ilişkin usul ve esaslar ise Veri
Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte belirlenmiştir. Bununla birlikte Veri Sorumluları
Siciline Kayıt Yükümlülüğüne Getirilmiş Olan İstisnalar ve ilgili Kurul Kararının sayı ve
tarihleriyle Resmi Gazetede yayım tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

6

www.ismmmo.org.tr

KVKK

2

UYUM REHBERI

7

www.ismmmo.org.tr

KVKK

2

UYUM REHBERI

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 6698 Sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereği veri
Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları” ile ilgili
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/04/2020 Tarihli ve 2020/315 Sayılı Kararı gereği
“Dernek, vakıf ve sendikaların Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna
tutulmasına ilişkin yapmış olduğu değişiklik kararı şu şekildedir.
6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereği Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilen
02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul kararının 3 üncü maddesinde yer alan dernek,
vakıf ve sendikalarla ilgili istisna hususundaki başvurular üzerine Kurul tarafından yapılan
değerlendirme sonucunda;
• Sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirilen 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul
kararının 3 üncü maddesinde yer alan “04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler
Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar
Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve
amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine,
mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler.” ifadesinin “yalnızca ilgili
mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri
işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” olarak değiştirilmesinin,
şeklinde karar vermiştir.
1.4.4. Veri Sorumluları Siciline Kayıt süreleri
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile; 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 sorumlularının Veri Sorumluları
Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2019 tarihine kadar
uzatılmasından sonra bu konuda alınan diğer kararlar şu şekildedir.
“Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin Kurulca Belirlenen Sürelerin
Uzatılması” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17/12/2019 Tarihli ve 2019/387
Sayılı Kararı,
• Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok
olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü
yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.06.2020 tarihine,

8

www.ismmmo.org.tr

KVKK

2

UYUM REHBERI

• Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt ve bildirim
yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen 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 veri
sorumluları için Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen
sürenin 31.09.2020 tarihine,
• Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için için Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü
yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmasına
yönünde alınan karar tekrar uzatılmış olup ilgili karar metni ektedir.

“Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihlerinin Uzatılması İle İlgili Kişisel Verileri Koruma
Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı,
• 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 sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen
sürenin 30.09.2020 tarihine,
• Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet
konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile
kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,
• Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine
getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar
verilmiştir.

Bu Süre;
“Veri Sorumluları Siciline Kayıt Tarihlerinin Uzatılması İle İlgili Kişisel Verileri Koruma
Kurulunun 01/10/2020 Tarihli ve 2020/760 Sayılı Kararı,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun) göre kişisel verileri işleyen
gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt olması gereken tarihler
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca (Kurul) ilan edilmiştir.
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;
COVID-19 ile mücadele kapsamında fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle bazı
veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getiremediği göz önüne alınarak,
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca ve Kanunun Geçici
1 inci maddesiyle Kurula verilmiş olan yetki çerçevesinde, Sicile kayıt yükümlülüğünü
yerine getirmemiş olan veri sorumlularına bu durumun bir yazı ile bildirilmesi Kurulun
01.10.2020 tarihli ve 2020/760 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.
Söz konusu yazıyla Kurul tarafından kendilerine bildirilen süre içerisinde, ilgili veri
sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerekmektedir yönünde
karar alınmıştır.
 Bu karar doğrultusunda yapılması gerekenler şu şekildedir.
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile; 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
sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmelerinde hangi
yılların baz alınacağı yönünde yapılacak değerlendirmede, bir yıllık dönem bilindiği gibi
Ocak-Aralık arası olarak 12 aydır. Veri Sorumluları Siciline Kayıt yükümlülüğü kriterlerine
göre yapılacak hesaplamada sicile kayıt olması gerektiği halde 31.12.2020 tarihine kadar
sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen vergi sorumlularının bu yükümlülüklerini
en kısa zamanda yerine getirmeleri,
2021 yılı Veri Sorumluları Sicile Kayıt yükümlülüğü kriterleri hesabında ise öncelikle
çalışan sayısı olarak 26.01.2021 tarih öncesinde 2019 yılı çalışan sayısına bakılması gerek,
belirtilen tarih sonrası 2020 yılı Ocak-Aralık olmak üzere 12 ayın 7 ayında 50 ve üzeri
çalışan olması veya 30.04.2020 tarih öncesi 2019 yılı mali bilanço toplamı 25 milyon
TL’den çok, belirtilen tarih sonrası 2020 yılı mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok
olması durumunda, belirtilen kişi sayısı ile aktif büyüklüğe ulaşıldığı tarihten itibaren 30
günlük süre içerisinde Veri Sorumluları Siciline Kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi
gerekmektedir.
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1.4.5. Yurt içi ve Yurt dışında yerleşik birden fazla veri sorumlusu için irtibat kişi
atama kuralı
“Aynı gerçek kişinin, yurt dışında yerleşik birden fazla veri sorumlusu için irtibat
kişisi olarak atanması hakkındaki görüş talebi” ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma
Kurulunun 16.07.2020 tarihli ve 2020/542 sayılı Karar Özeti şu şekildedir.
Sicile ilişkin usul ve esasları düzenleyen Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin
(Yönetmelik) 4 üncü maddesinde veri sorumlusu temsilcisi, “Türkiye’de yerleşik olmayan
veri sorumlularını bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen konularda
asgari temsile yetkili Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
gerçek kişiyi ifade eder.” şeklinde, irtibat kişisi de “Türkiye’de yerleşik olan gerçek ve tüzel
kişiler için veri sorumlusu tarafından, Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek ve tüzel kişiler
için de veri sorumlusu temsilcisi tarafından, Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak
ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile iletişimi
sağlamak amacıyla Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi” şeklinde tanımlanmıştır.
Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi ikinci fıkrasında, “Türkiye’de yerleşik olmayan veri
sorumlusunun, veri sorumlusu temsilcisi atanmasına ilişkin yetkili organı veya kişisi
tarafından alınacak kararın tasdikli örneği, kayıt başvurusu sırasında veri sorumlusu
temsilcisi tarafından Kuruma sunulur.” hükmü yer almış, üçüncü fıkrasında ise Türkiye’de
yerleşik olmayan veri sorumlusunun, veri sorumlusu temsilcisi atamasına ilişkin atama
kararında asgari olarak bulunması gereken hususlar sayılmıştır.
Buna göre, Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumluları için; Kurum tarafından yapılan
tebligat veya yazışmaları onun adına tebellüğ veya kabul etmek, Kurum tarafından veri
sorumlusuna yöneltilen talepleri veri sorumlusuna iletmek, veri sorumlusundan gelecek
cevabı Kuruma iletmek, ilgili kişilerin Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca
veri sorumlusuna yönelteceği başvuruları veri sorumlusu adına almak ve veri sorumlusuna
iletmek, ilgili kişilere veri sorumlusunun cevabını iletmek ve veri sorumlusu adına Sicile
ilişkin iş ve işlemleri yapmak görevleri Yönetmelikle veri sorumlusu temsilcisine verilmiştir.
Söz konusu görevleri yerine getirmekte olan veri sorumlusu temsilcilerine ilişkin Kurul
tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişi veya
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Türkiye’de yerleşik bir gerçek kişi olması, Türkiye’de
yerleşik olmayan veri sorumlusu adına Sicile ilişkin iş ve işlemleri yapması, VERBİS’te
güncelleme yapması ve veri sorumlusu adına Kurum ve ilgili kişilerle iletişimi sağlaması
gerektiğinden hem kişisel verilerin korunması mevzuatı konusunda hem de yurtdışında

11

www.ismmmo.org.tr

KVKK

2

UYUM REHBERI

yerleşik veri sorumlularıyla iletişimi sağlayabilecek düzeyde uzmanlaşmış gerçek veya
tüzel kişilerin tespit edilerek veri sorumlusu temsilcisi olarak atamasının zorluğu göz
önüne alınarak aynı gerçek veya tüzel kişinin Türkiye’de yerleşik olmayan birden fazla veri
sorumlusu tarafından veri sorumlusu temsilcisi olarak atanabilmesine imkân sağlanmıştır.
Bu kapsamda Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumluları adına gerek ilgili kişiler gerekse
de Kurumla iletişimi sağlayacak asıl muhatabın veri sorumlusu temsilcisi olması, Türkiye’de
yerleşik olmayan veri sorumluları için veri sorumlusu temsilcisi tarafından atanacak irtibat
kişilerinin VERBİS işlemlerini gerçekleştirecek kişi olması nedeniyle aynı gerçek kişinin
Türkiye’de yerleşik olmayan birden fazla veri sorumlusu için irtibat kişisi olarak atanması Kurul
tarafından uygun bulunmuştur.
Yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda Kişisel Verileri Koruma Kurulunca yapılan
değerlendirme sonucunda;
• Bir gerçek kişinin, yurt içinde yerleşik birden fazla veri sorumlusu için irtibat kişisi
olarak atanmasının uygun olmadığına,
• Bir gerçek kişinin, yurt dışında yerleşik birden fazla veri sorumlusu için irtibat kişisi
olarak atanmasının uygun bulunduğuna karar verilmiştir.

1.5 Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama
Kişisel Veri İşleme Envanteri, faaliyetleri kapsamında kişisel veri işlemekte olan veri
sorumlularınca tüm süreçlerin değerlendirilmesi, bu süreçler kapsamındaki tüm
faaliyetlerin irdelenmesi, her faaliyetle ilgili işlenen kişisel verilerin tek tek belirlenmesi,
bu kişisel verilerin hangi amaçlar ve hukuki sebeple işlendiği, aktarılıp aktarılmadığı,
kimlere aktarıldığı, işlenen kişisel verinin kimlere ait olduğu, her bir kişisel veri için veri
sorumlusunca belirlenen saklama süresi, yurt dışına aktarım yapılıp yapılmadığı, verilerin
güvenliği için hangi teknik veya idari tedbirlerin alındığı bilgilerinin detaylı analizinin
yapılması sonucunda ortaya çıkacak bir tür rapordur.
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi 1. fıkrası (ç) bendinde “Sicile
kayıtla yükümlü olan veri sorumluları, Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlamakla
yükümlüdür. Sicil başvurularında Sicile açıklanacak bilgiler Kişisel Veri İşleme Envanterine
dayalı olarak hazırlanır.” hükmü, (d) bendinde de “Kanunun 10. maddesinde veri
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sorumluları için belirtilen aydınlatma yükümlülüğünde, Kanunun 13. maddesinde belirtilen
ilgili kişi başvurularının yanıtlanmasında ve ilgili kişiler tarafından açıklanacak açık rızanın
kapsamının belirlenmesinde kişisel veri işleme envanterine dayalı olarak Sicile sunulan ve
Sicilde yayınlanan bilgiler esas alınır.” hükmü yer almaktadır.
Örnek uygulama Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi olarak www.kvkk.gov.tr
web sitesinde detaylı olarak anlatılmaktadır.

1.6. KVK Suç ve Kabahatler
1.6.1. Türk Ceza Kanunu Kapsamında Düzenlenmiş Suçlar:
Kanun’un Suçlar başlığı altında 17. maddesinde doğrudan Türk Ceza Kanuna (“TCK”) 135
ila 140. maddelerine atıf yapılmış olup aşağıda yer alan suçları işledikleri sabit olanların,
hapis cezasına çarptırılma riskleri vardır:
Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Kaydedilmesi: TCK 135. madde kapsamında,
hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası
verileceği düzenlenmiştir. Bu kişisel verilerin kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine,
ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık
durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda verilecek cezanın yarı
oranında artırılacağı ayrıca düzenlenmiştir.
Kişisel Verilen Hukuka Aykırı Olarak Başkasına Verilmesi, Yayılması Ele Geçirilmesi: TCK 136.
madde kapsamında, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele
geçiren kişinin, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.
Kanuni Sürelerin Geçmiş Olmasına Rağmen Verilerin Yok Edilmemesi: TCK 138. madde
kapsamında, kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde
yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde 1 yıldan 2 yıla kadar
hapis cezası verileceği düzenlenmiştir.
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1.6.2. Kabahatler:
Kanun’un 18. maddesi Kabahatler başlığı altında düzenlenmiş olup, aşağıda yer verilen
yükümlülükleri yerine getirmeyen veri sorumlusu gerçek ve tüzel kişilere miktarı Kanun’un
ilgili maddesinde düzenlenen aralıklarda olmak üzere Kurul tarafından idari para cezaları
verilebilir. Kanun’un 10. maddesinde düzenlenen
 Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 000 TL - 100.000 TL,
 Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 TL 1.000.000 TL ,
 Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 TL1.000.000 TL,
 Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler
hakkında 20.000 TL- 1.000.000 TL kadar para cezası verilebilecektir.

Bu tutarlar;
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
MADDE 17.- (1) İdarî para cezası, maktu veya nispi olabilir.
(7) İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli
ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit
ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para
cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi
nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.
Yukarıdaki ihlallerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarında işlenmesi halinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, kamu kurum ve
kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılacağı
ve sonucunun Kurul’a bildirileceği düzenlenmiştir.
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1.7 Sonuç
Veri Sorumluları Siciline Kayıt yükümlülüğü kriterlerine göre yapılacak hesaplamada sicile
kayıt olması gerektiği halde 31.12.2020 tarihine kadar sicile kayıt yükümlülüğünü yerine
getirmeyen vergi sorumlularının bu yükümlülüklerini en kısa zamanda yerine getirmeleri,
2021 yılı veri sorumluları sicile kayıt yükümlülüğü kriterleri hesabında öncelikle çalışan
sayısı olarak 26.01.2021 tarih öncesinde 2019 yılı çalışan sayısına bakılması gerek,
belirtilen tarih sonrası 2020 yılı Ocak-Aralık olmak üzere 12 ayın 7 ayında 50 ve üzeri
çalışan olması veya 30.04.2020 tarih öncesi 2019 yılı mali bilanço toplamı 25 milyon
TL’den çok, belirtilen tarih sonrası 2020 yılı mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok
olması durumunda, belirtilen kişi sayısı ile aktif büyüklüğe ulaşıldığı tarihten itibaren 30
günlük süre içerisinde Veri Sorumluları Siciline Kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi
gerekmektedir.
Bu yasal düzenlemelere uymamanın bedeli ise yukarıda bahsedilen suç ve kabahatler
kapsamında çok ağır olabilmektedir. Mali Müşavirlerin 6698 sayılı Kanun uyum
çalışmalarında yapacağı işlemlerde Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt istisnası bulunmasına
karşın özellikle 50 ve üstü çalışanı ya da 25 Milyon TL cironun üstünde olan işletmelerin
KVKK uyum süreçlerine danışmanlık yapmaları konusunda uzmanlık alanı fırsatı
doğmaktadır. Ancak suç ve kabahatlerin çok yüksek olduğuna dikkat edilerek bu konuda
uzmanlaşarak ekip halinde çalışmaları faydalı olacaktır. Mesleki Gelişmeleri İzleme
Kurulu olarak mesleğimizin yeni uzmanlık alanlarının gelişmesinde katkı sunmaya devam
edeceğiz.
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2. SORULARLA KVKK
SORU 1- VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ (VERBİS) NEDİR?
CEVAP 1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 16 ncı maddesine
göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye
başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kaydolması gerekmektedir. Bu
kapsamda, Başkanlığımızca Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) hazırlanmış
olup veri sorumluları bu sisteme kayıt olacaklardır. VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek
ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte
oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.
İşlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt
sistemidir.

SORU 2- HANGİ VERİ SORUMLULARI KANUN GEREĞİ SİCİLE KAYIT
YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN İSTİSNADIR?
CEVAP 2- Kanunun 16 ncı maddesine göre, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin
kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmaları gerekmektedir. Bununla
birlikte Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmesi halinde veri
sorumlularının, Sicile kayıt esnasında bu kişisel verilerle ilgili VERBİS’e bilgi girişi yapması
zorunlu değildir.

SORU 3- KURUL KARARLARINDAKİ “YILLIK ÇALIŞAN SAYISI” NASIL
HESAPLANIR?
CEVAP 3- Kurulun istisna ve kayıt yükümlülüğü başlama tarihleriyle ilgili kararlarında, diğer
bazı kriterlerle birlikte “yıllık çalışan sayısı” kriteri de dikkate alınmıştır. Bu kararlarda yer
alan yıllık çalışan sayısının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu
tamamlanmış yıl içerisindeki 12 aydan en az 7’sinin her birinde veri sorumlusunca yetkili kamu
kurum ve kuruluşlarına aylık verilmekte olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde
bildirilen çalışan sayısının dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu 7 ayın aynı
yıl içerisinde olmak kaydıyla ardışık olması zorunlu değildir. Buna göre, bir veri sorumlusu
2020 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermiş olduğu Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamelerinin en az 7 sinin her birinde bildirmiş olduğu çalışan sayısının 50’den çok
olması halinde kayıt yükümlülüğü 01.01.2021 tarihinde başlamış olacaktır.
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4- SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN OLARAK CİRO YA DA SATIŞ
HASILATI BİLGİSİ DİKKATE ALINIR MI?
CEVAP 4- Kurulun istisna ve kayıt yükümlülüğü başlama tarihleriyle ilgili kararlarında,
diğer bazı kriterlerle birlikte “yıllık mali bilanço toplamı” kriteri de dikkate alınmıştır. Bu
kararlarda yer alan yıllık mali bilanço toplamı ifadesinden, bilanço usulüne göre defter
tutanların yetkili kamu kurumuna verdiği yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyanname
ekindeki bilançoda yer alan “aktif” ya da “pasif” bölümündeki toplam rakam dikkate
alınacaktır. Ciro ya da net satış / brüt satış hasılatı bilgisi dikkate alınmayacaktır.

SORU 5- VERBİS’İN KAMUYA AÇIK OLARAK TUTULMASI NEDENİYLE
KİŞİSEL VERİLER DE KAMUYA AÇIK HALE GELMİŞ OLUR MU?
CEVAP 5- VERBİS’te yer alacak bilgiler kamuya açık olmakla birlikte, bu bilgiler kişilere
ait bilgiler değil kategorik bazda üst başlıklar halinde bilgilerdir. Kişisel veri işlemekte
olan veri sorumluları, bu kişisel verilere ait veri kategorilerini ve bu veri kategorileriyle
yapılan işlemlerle ilgili olarak VERBİS’e bilgi girişi yapacaktır. Kamuya açık olan bu veriler
tek tek kişilere ait veriler değil kategorik bazda veriler olduğundan kişisel verilerimiz
kamuya açık hale gelmiş olmayacaktır.

SORU 6- TÜZEL KİŞİLERDE VERİ SORUMLUSU KİMDİR?
CEVAP 6- Tüzel kişilerde veri sorumlusu, görevlendirilen bir gerçek kişi değil tüzel
kişiliğin bizzat kendisidir. Buna göre şirketlerde veri sorumlusu; şirket çalışanı, yöneticisi,
patronu, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, avukatı gibi şirketi temsil eden
kişiler veya dışarıdan hizmet alınan kişiler değil, şirketin kendisidir. Ancak şirket, Kanunun
uygulanmasıyla ilgili iş ve işlemleri yerine getirme konusunda bu kişileri görevlendirebilir.
Bu görevlendirme o kişinin veri sorumlusu olduğu anlamına gelmez.

SORU 7- İRTİBAT KİŞİSİ, GERÇEK KİŞİ OLMAK ZORUNDA MIDIR?
CEVAP 7- İrtibat kişisi, Türkiye’de yerleşik ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gerçek
kişi olmalıdır.
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SORU 8- İRTİBAT KİŞİSİ VERİ SORUMLUSUNUN ÇALIŞANI OLMAK
ZORUNDA MIDIR?
CEVAP 8- İrtibat kişisinin, veri sorumlusunun çalışanı olması zorunlu değildir. Ancak
irtibat kişisinin veri sorumlusuna ait bildirimin girişini yapabilmesi için veri sorumlusunun
kişisel veri işleme faaliyetlerine ait bilgiyi haiz olması önem arz etmektedir.

SORU 9- YURTDIŞINDA YERLEŞİK VERİ SORUMLUSU, YURTDIŞINDA
YERLEŞİK BİR VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİ ATAYABİLİR Mİ?
CEVAP 9- Yurtdışında yerleşik olan bir veri sorumlusu, Türkiye’de yerleşik bir tüzel kişiyi
veya Türkiye’de yerleşik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gerçek kişiyi veri sorumlusu
temsilcisi olarak atayabilir.

SORU 10- HERHANGİ BİR FİİLİ, TEKNİK YA DA HUKUKİ İMKÂNSIZLIK
NEDENİYLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLEMEMESİ
HALİNDE NE YAPILMALIDIR?
CEVAP 10- Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereği kayıt yükümlülüğü altında bulunan
veri sorumluları, herhangi bir fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle kayıt
yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde, bu imkânsızlığın ortaya çıktığı tarihten
itibaren en geç 7 iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurmalı ve gerekçesini
belirtmek şartıyla kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek için Kurumdan ek süre talep
etmelidir. Kurum, bir defaya mahsus olmak ve her halde otuz günü geçmemek üzere ek
süre verebilir.
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2

UYUM REHBERI

YARARLANILAN KAYNAKLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından www.kvkk.gov.tr web sitesinde yayınlanan
mevzuat incelenerek bu Rehber hazırlanmıştır. Örneğin;
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6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Resmi Gazete 07/04/2016-29677)



5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (135 Md. Ve Devamı maddeleri)



Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik



Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi



Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik Ve İdari Tedbirler)



Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi (VERBİS) Kılavuzu

www.ismmmo.org.tr

KVKK

2

UYUM REHBERI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

20

www.ismmmo.org.tr

