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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.
6698 sayılı 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 çerçeve-
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sinde işleyen, veri sorumlusunun kişisel veri
işleme sözleşmesi yapmak suretiyle yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişidir.
KVKK veri sorumlularının kimler olduğunun kamuya açıklanması ve bu yöntemle
kişisel verilerin korunması hakkının daha
etkin şekilde kullanılması amacıyla VERBİS kaydını zorunlu kılmaktadır. Bununla
birlikte VERBİS Kayıt Yükümlülüğüne Getirilmiş Olan İstisnalar
da bulunmaktadır.
Mali Müşavirler 02.04.2018 tarih
ve 2018/32 sayılı KVKK kararı ile VERBİS
kaydından istisna edilmiştir. Ancak;
Mali Müşavirlik Şirketleri istisna kapsamında değildir. Veri
Kayıt Yükümlülüğü şartlarını
taşıyan Mali Müşavirlik Şirketlerinin de VERBİS’e kayıt zorunluluğu vardır.
Buna karşın VERBİS kaydından istisna
olmak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan da istisna olmak anlamına
gelmemektedir. Kayıt yükümlülüğünden
istisna olan veri sorumluları da diğer veri

sorumluları gibi 6698 sayılı Kanun hükümlerine uymak zorundadır. Aksi halde KVKK
kapsamında suç veya kabahatler nedeniyle
cezalara maruz kalınabilmektedir.
İSMMMO Mesleki Gelişmeleri İzleme
Kurulumuz mesleğimizi de yakından ilgilendiren ve yeni bir uzmanlık alanı olmaya
başlayan KVKK mevzuatı ile ilgili çok sayıda
bilgilendirme eğitimleri düzenlemiş olup
MALİ MÜŞAVİRLİK ŞİRKETLERİ’nin
ekteki bilgilendirme kapsamında
hareket etmeleri gerekmektedir.
İSMMMO Mesleki
Gelişmeleri İzleme Kurulu;
4 Kurul Başkanı
Filiz BÜLBÜL
4 Kurul Başkan Yrd. Cemal KARAOĞLU
4 Kurul Sekreteri
İskender DEMİRCİ
4 Kurul Üyesi
Mahmut ŞAHİN
4 Kurul Üyesi
Mustafa İrfan YALÇIN
4 Kurul Üyesi
Murat DOĞAN
4 Kurul Üyesi
Sema EREN’e
ve bu çalışmaların koordine edilmesi ile
mesleğimizin gelişmesinde önemli katkıda
bulunan İSMMMO Saymanı Gülgün
ÖZTÜRK’e teşekkürlerimi sunarım...
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İSMMMO

işisel Verileri Koruma Kurulunun 2018/68
sayılı kararıyla, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren
Mali Müşavirler bakımından Veri Sorumluları
Siciline Kayıt Yükümlülüğüne istisna getirildiği
belirtilerek mezkur mevzuat açısından Türk
Ticaret Kanununa göre kurulmuş tüzel kişi olarak faaliyet gösteren Mali Müşavirlik şirketleri

kendi adına faaliyet gösteren Mali Müşavirler
sicile kayıt muafiyeti açısından herhangi bir
farklılık oluşup oluşmadığı hakkındaki hususa dikkat edilmesi gerekmekte olup konuya
ilişkin gerekli açıklama ektedir.
Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanununda (6698 sayılı Kanun)
veri sorumlusu, “kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
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sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden
sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak
tanımlanmış olup, bunlar gerçek kişiler olabileceği gibi kamu kurumları, şirketler, dernekler
veya vakıflar gibi tüzel kişilerde olabilecektir.
Yine 6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, “Kişisel verileri işleyen
gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları siciline kaydolmak
zorundadır. Ancak işlenen kişisel niteliği,
sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu
gibi kurulca belirlenecek objektif kriterler göz
önüne alınmak suretiyle, kurul tarafından, veri
sorumluları siciline kayıt zorunluluğuna istisna
getirilebilir.”
Hükmü yer almaktadır. Buna göre;
Genel Kural olarak kişisel veri işleyen
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gerçek ve tüzel kişilerin veri sorumluları siciline
kayıt yükümlülüğü bulunmakla birlikte Kişisel
Verileri Koruma Kurulu tarafından bu yükümlülüğe istisna getirilebilmektedir.
Bu kapsamda, anılan maddenin verdiği
yetkiye dayanarak sicile kayıt yükümlülüğüne
istisna getirilen veri sorumluları ile ilgili olarak
Kurul tarafından 2018/32, 2018/68, 2018/75,
2018/87 ve 2020/315 sayılı alınan kararlar
farklı tarihlerde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anılan kararlarda bahsedilen istisnalar
dışında kalan tüm veri sorumluları için Kurulun
2020/482 sayılı Kararıyla Sicile kayıt olunması gereken en son tarihler belirlenerek ilan
edilmiştir.
Bahsi geçen 2018/68 sayılı Kurul Kararında; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanun
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uyarınca, bireysel faaliyetlerini sürdüren Mali
Müşavir bakımından Veri Sorumluları Sicili
kayıt yükümlülüğüne istisna getirildiği belirtilmiştir.
Bireysel olarak faaliyette bulunan Mali
Müşavirlerin istisna olma durumu; ilgili meslek
yasasından kaynaklanan görevleri kapsamında
kendi adlarına veri sorumlusu olarak çalışmaları nedeniyle hasıl olmaktadır.
6698 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan “Veri sorumlusu” tanımı ile
30.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin
11 inci maddesi açısından Mali Müşavirler sadece kendi adına gerçek kişi olarak mesleki faaliyette bulunan Mali Müşavirin bizzat kendisi
veri sorumlusu olarak değerlendirilmekte iken,
Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş
tüzel kişi olarak faaliyet gösteren
Mali Müşavirlik şirketleri veri sorum-
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lusu, şirket tüzel kişiliği olacaktır.
Bu durumda, şirket kendi faaliyetleri çerçevesinde kişisel veri işlenmesi halinde şirketi oluşturan müşavirlerden bağımsız olarak ayrı bir
veri sorumlusu sıfatı olacağından sicile kayıtla
yükümlü olan taraf da değişmiş olacaktır.
Bu nedenle Mali Müşavirliği şirketi şeklinde kurulan tüzel kişilikler; İlgili Kurul Kararıyla
sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulan
veri sorumluları arasında yer almadığından
2018/87 sayılı Kurul Kararındaki yıllık çalışan
ve yıllık mali bilanço toplamı ve ana faaliyetinin özel nitelikli kişisel veri işleme olup
olmadığı kriterleri değerlendirilerek sicil kayıt
yükümlülüğü hakkında karar verilebilecektir.
Yukarıda Mali Müşavirlik şirketlerinin KVK
siciline kayıt olup olmama yükümlülük ve
şartları kısaca özetlenmiş olup. Konuya ilişkin
ayrıntılı açıklama kurumun resmi sitesi olan
www.kvkk.gov.tr adresinde bulabilirsiniz.
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