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SİRKÜLER NO:2019/24 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE VERİ 

SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ 31.12.2019 TARİHİNDE SONA ERİYOR  

I. Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanmış olup Kanun hükümleri 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri sayılmaktadır. Örneğin; 

bireyin adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, kimlik kartı seri numaraları, pasaport numarası, sosyal 

güvenlik numarası, vergi numarası, sigorta numarası, her türlü görüntü ve fotoğrafı, ses kaydı, hobileri, 

tüketici tercihleri, psikolojik özellikleri, boy, kilo eşkâl gibi fiziki özellikleri, kılık ve kıyafetine ilişkin 

bilgiler, ırk ve etnik bilgileri, kültürel ve dini inançları, ekonomik ve sosyal statüsü, politik görüşleri, IP 

adresi, MAC adresi, konum bilgileri, internet trafik bilgileri, özgeçmişi (CV), parmak izleri ve her türlü 

biyometrik verisi, genetik bilgileri, her türlü sağlık durumu, adli sicil kaydı ve bunlarla sınırlı olmamak 

üzere genel tanıma uyan tüm veriler kişisel veri kategorisindedir.  

İlgili Kanun uyarınca kişisel verileri işlenen kişiler, kendileri ile ilgili olarak işlenen bilgiler hakkında 

bilgi talep edebilir, bu bilgilerin ne amaçla toplandığı, ne şekilde kullanıldığı, yurt içinde veya yurt 

dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, bu bilgilerin eksik veya yanlış işlenmiş 

olması halinde düzeltilmesini veya güncellenmesini isteyebilir ve işlenmesini gerektiren sebeplerin 

ortadan kalkmış olması halinde aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak 

şekilde silinmesini talep edebilir. 

II. Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatından Doğan Temel Yükümlülükler 

Gerçek kişilere ait (çalışan, müşteri, tüketici, alıcı, bayi, ziyaretçi vb. dahil olmak üzere) kişisel verileri 

elinde barındıran her türlü kurum ve şirket Kanun kapsamında “veri sorumlusu” olarak anılmakta olup, 

tüm veri sorumluları ellerinde bulundurdukları ve ileride toplayacakları verilere ilişkin olarak aşağıdaki 

temel yükümlülükleri yerine getirmekle mükelleftirler:  

 Aydınlatma Yükümlülüğü: Kişisel verinin toplanması aşamasında veri sahibinin bilgilendirilmesi  

 İdari ve Teknik Güvenlik Yükümlülüğü: Elde tutulan verinin gizliliğinin korunması  

 Verilerin İmhası Yükümlülüğü: Elde tutulması için gereken hukuki dayanağı ortadan kalkan verilerin 

silinmesi, yok etmesi veya anonim hale getirilmesi  

 Başvuruları Yanıtlama Yükümlülüğü: Kişisel veri sahiplerinin taleplerinin yanıtlanması  
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 Sicile (“VERBİS”) Kayıt Yükümlülüğü: Kurum tarafından belirlenen istisnalar dışında kalan veri 

sorumlularının ayrıca veri siciline kayıt ve beyan yükümlülüğü bulunmaktadır. 

III. VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Olan Veri Sorumluları  

Kurul tarafından alınan kararlar uyarınca noterler, dernek, vakıf ve sendikaların faaliyet alanlarıyla ilgili 

sınırlı ve kendi çalışan ve üyelerine ilişkin bilgiler, avukatlar, mali müşavir ve yeminli mali müşavirler, 

arabulucular, çalışan sayısı 50’den az olan ve bilanço büyüklüğü 25 milyon TL’den az olan gerçek ve 

tüzel kişi işletmeler özel nitelikli veriler hariç VERBİS’e kayıt yaptırmak zorunda değillerdir. VERBİS’e 

kayıt  olmak zorunda olmayan veri sorumluları yine de diğer tüm mevzuat hükümlerine uymakla 

mükelleftirler.  

Kurul’un 2018/88 sayılı kararı ile:  

1) Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den yüksek olan gerçek 

ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt 

yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 30.09.2019 tarihine kadar tanınan süre 03.09.2019 tarih ve 

2019/265 sayılı Kurul kararı ile 31.12.2019 tarihine ertelenmiştir. 

2) 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 sorumlularına 31.03.2020 

tarihine kadar süre tanınmıştır. 

Kayıt işlemleri https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilebilecektir.  

IV. Ceza Hükümleri 

Belirtilen süre içerisinde VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişi veri 

sorumluları cezai yaptırımla karşılaşabileceklerdir. Kanunun 18. Maddesine göre söz konusu kayıt 

yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlularına 20.000.- TL ile 1.000.000.- TL arasında idari 

para cezası kesilmesi öngörülmüştür.  

VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunsun veya bulunmasın tüm veri sorumluları ilgili mevzuattan doğan 

yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde ayrıca idari para cezası veya hapis cezası ile 

cezalandırılabilecektir. Söz konusu yükümlülükler nedeniyle veri sorumlularının tazminat sorumluluğu 

da doğabilecektir. 

V. Açık Rıza Prensibi 

Mevzuat uyarınca işlenecek (toplanacak, depolanacak, değiştirilecek, kullanılacak v.b.) her türlü kişisel 

veri bakımından veri sahibinden açık rıza alınması esastır. Bununla birlikte Kanun’da ve alt mevzuatta 

öngörülen istisnaların olduğu durumlarda veri sahibinin açık rızası alınmaksızın veri işlenmesi 

mümkündür.   

VI. Özel Nitelikli Kişisel Veriler 

Özel nitelikli kişisel veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi 

veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza 

mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir. Bu verilerin 

işlenmesi ve saklanması bakımından özel yükümlülükler getirilmiş durumdadır. Bu verilerin işlenmesi 

için yukarıda sayılı istisnalar geçerli olmayıp, bunlar ancak kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin 

açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise daha da özel bir 
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korumaya sahip olup, bu veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi 

ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi 

amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 

ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.    

VII. Aydınlatma  

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin hükümlerin yer aldığı Kanun’un 10. 

maddesine göre ilgili kişilere aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken veri sorumlusu veya 

yetkilendirdiği kişilerce yapılacak bilgilendirmenin asgari olarak aşağıdaki şartları içermesi 

gerekmektedir: 

 

1-Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği,  

2-Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 

3-Kişisel verilerin kimlere, hangi amaçlarla 

aktarılabileceği, 

4-Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki 

sebebi, 

5-Veri sahibinin kanuni hakları. 

VIII. Kanunun Genel İstisnaları 

Kanun’un 28. maddesi uyarınca Kanun’un aydınlatma yükümlülüğüne, veri sahibinin haklarına ve 

VERBİS’e kayıt zorunluluğuna ilişkin 10, 11 ve 16. maddeleri bazı kişisel veriler açısından 

uygulanmayacaktır. Bu üç maddenin uygulanmaması bu verileri neredeyse Kanun dışı bırakmaktadır. 

Ancak bu durumda dahi Kanun’un ölçülülük, belirlilik gibi temel prensiplerine uyulması şart koşulmuştur. 

Genel istisnalar aşağıdaki gibidir: 

 Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak 

kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle 

ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,  

 Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve 

istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,  

 Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik 

güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek 

kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında 

işlenmesi,  

 Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya 

ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,  

 Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı 

makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 

Sirkülerimiz kişisel verilerin korunması mevzuatı hakkında hatırlatma ve özet niteliğinde olup, konuya 

ilişkin tüm bilgileri içermediği gibi hukuki tavsiye niteliğinde de değildir. Kişisel verilerin korunması 

mevzuatına henüz uyum sağlamamış olan tüm veri sorumlularının zaman kaybetmeksizin uyum süreçlerini 

tamamlaması ve VERBİS sistemine kayıt olması gerekmekte olduğundan konu hakkında daha detaylı bilgi 

almak için müşavirliğimize müracaat ediniz.  

Saygılarımızla 
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Kanıt YMM’lik A.Ş. 


