
 

VERİ SORUMLUSUNUN SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği ve dünyanın küçüldüğü bu dönemde 
kişisel verilerin korunması her zamankinden daha önemlidir. Devletlerin, 
kuruluşların ve bireylerin kişisel verilerin korunması adına alacağı önlemlerin de 
dünyadaki değişim hızına ayak uydurması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti de 
bu gereksinime geç de olsa cevap vererek, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel 
hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel 
verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları 
düzenlemek maksadıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (KVKK) 
hazırlayıp yürürlüğe koymuştur. 6698 sayılı KVKK, veri sorumlularının kimler 
olduğunun kamuya açıklanması ve bu yöntemle kişisel verilerin korunması hakkının 
daha etkin şekilde kullanılması amacıyla Veri Sorumluları Sicili’nin (Sicil) kurulmasını 
ve kanuna göre veri sorumlusu olarak kabul edilenlerin bu sicile kayıt olmalarını 
öngörmüştür. Bu yazımızda, önce, veri sorumlularının sicili kayıt yükümlülüğünün 
kapsamını ve istisnalarını; sonra, veri sorumlularının sicile kayıt olmak için nasıl 
başvuru yapacaklarını; daha sonra ise bu yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda 
veri sorumlusuna uygulanacak olan yaptırımları açıklamaya çalışacağız. 

A. Veri Sorumluları Sicili’nin işlevi 

6698 sayılı KVKK, veri sorumlularının kimler olduğunun kamuya 
açıklanmasının, kişisel verilerin korunmasında etkili olacağı düşüncesinden hareketle, 
Kurulun gözetiminde ve Başkanlık tarafından tutulan bir sicilin oluşturulmasını 
öngörmüştür. Bu yöntemle kişisel verilerin korunması hakkının daha etkin şekilde 
kullanılacağı düşünülmüştür. Veri sorumluları sicili, KVKK kapsamında esas olarak 
sorumlu tutulan veri sorumlularının kişisel verilerle ilgili faaliyetlerini inceleme ve 
Kurul gözetimini sağlama amacına hizmet etmektedir. KVKK m. 16/I ve Yönetmeliğin 
ilgili hükümleri gereği Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) hazırlanarak 
kullanıma açılmıştır. 
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Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün amaçlarından biri de, 
KVKK’nin amacına uygun ve sorunsuz bir şekilde uygulanması için Kanunun esasen 
sorumlu tuttuğu veri sorumlusu ile Kurum arasındaki iletişimin sağlanmasıdır. 
Aşağıda açıklanacağı üzere, sicile kayıt olmak için ibraz edilen bilgilerin arasında ‘’veri 
sorumlusu, varsa veri sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisine ait kimlik ve adres bilgilerine 
ilişkin Kurul tarafından belirlenecek başvuru formunda yer alan bilgiler’’ de bulunmaktır. 
Yönetmelik m. 12 hükmüne gereğince, KVKK’nin uygulanmasıyla ilgili olarak Kurum 
tarafından veri sorumlusuyla kurulacak her türlü iletişim; 

- Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler için, Sicile bildirilen kimlik, adres veya 
KEP adresi bilgileri üzerinden ilgili tüzel kişi, 

- Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler için, Sicile bildirilen kimlik, adres veya 
KEP adresi bilgileri üzerinden ilgili gerçek kişi, 

- Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumluları için, Sicile bildirilen veri 
sorumlusu temsilcisi vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.  
 

B. Veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünün hukuki dayanağı 

Veri sorumluları sicilinin yukarıda bahsettiğimiz işlevlerini yerine getirebilmesi, 
KVKK’nin esas olarak sorumlu tuttuğu veri sorumlularının sicile kayıt olmalarına 
bağlıdır. Kanun koyucu bunu sağlamak adına KVKK m. 16/II ve Veri Sorumluları Sicili 
Hakkında Yönetmelik m. 5/I-a (Yönetmelik) hükümlerinde, istisnaları saklı kalmak 
üzere, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce 
Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorunda olduğunu düzenlemiştir.  

 

C. Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolma yükümlülüğünün kapsamı ve 
istisnaları 

KVKK m. 16/II ve Yönetmelik m. 5/I-a hükümlerine göre, kişisel verileri işleyen 
gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline 
kaydolmak zorundadır. İlaveten KVKK m. 16/II hükmüne göre, işlenen kişisel verinin 
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 
getirilebilmektedir.  
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1. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 02/04/2018 Tarihli ve 2018/32 Sayılı 

Kararı gereğince getirilen istisnalar 
KVKK m. 16/II ile Yönetmelik m. 16 hükümleri gereği Kurul, aşağıda sayılan veri 

sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmasına karar vermiştir. 
Bunlar şu şekilde sıralanmıştır: 

- Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik 
olmayan yollarla kişisel veri işleyenler. 

- 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren 
noterler. 

- 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. 

- 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş 
siyasi partiler. 

- 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren 
avukatlar 

- 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 
Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler. 
 

2. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 28/06/2018 Tarihli ve 2018/68 Sayılı 
Kararı 

KVKK m. 16/II ile Yönetmelik m. 16 hükümleri gereği Kurul, 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu uyarınca faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük 
müşavirleri bakımından Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne istisna 
getirilmesine karar vermiştir. 

 
3. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 05/07/2018 Tarihli ve 2018/75 Sayılı 

Kararı 
KVKK m. 16/II ile Yönetmelik m. 16 hükümleri gereği Kurul, arabulucular 

bakımından Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesine karar 
vermiştir. 
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4. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/87 Sayılı 
Kararı gereğince getirilen istisnalar 

KVKK m. 16/II ile Yönetmelik m. 16 hükümleri gereği Kurul, yıllık çalışan sayısı 
50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel 
kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme 
olmayanların; Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmasına 
karar vermiştir (Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/87 Sayılı 
Kararı). Kurul’un Haziran-2019’da yayınladığı Örneklerle KVKK Rehberi’ne göre, ilgili 
kararda belirlenen kriterler hakkında genel açıklamalar yapmaya çalışacağız. 

 
a. Yıllık çalışan sayısının 50’den az olması 
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 prim ve 
muhtasar beyannamede bildirilen çalışan sayısının dikkate alınması gerekmektedir 
(Örneklerle KVKK Rehberi).  

 
b. Yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000 TL’den az olması 
Yıllık mali bilanço toplamının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl 

olması ve bu tamamlanmış yıl içerisinde veri sorumlusu tarafından yetkili kamu 
kurumuna yıllık olarak verilmekte olan gelir veya kurumlar vergisi beyanname 
ekindeki mali tablolarda “aktif” ya da “pasif” bölümde yer alan toplam rakamı esas 
alınması gerekmektedir (Örneklerle KVKK Rehberi). 

 
c. Veri sorumlularının ana faaliyet konusunun özel nitelikli kişisel veri 

işleme olmaması 
Bu kriter değerlendirilirken; veri sorumlularının herhangi bir faaliyeti içerisinde 

özel nitelikli kişisel verinin işleniyor olması değil, ana faaliyetleri kapsamında 
yürütmekte oldukları işlerinin konusunun özel nitelikli kişisel veri olup olmadığının 
saptanması gerekmektedir. Ayrıca 5429 sayılı Kanunun 11. maddesine istinaden 2012 
yılından itibaren ülkemizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında TÜİK 
koordinasyonunda oluşturulan NACE Rev.2 ekonomik faaliyet sınıflaması 
kullanılmakta olup Kurumumuzca da veri sorumlularının faaliyet konularının 
tespitinde söz konusu NACE faaliyet kodlarından faydalanılmaktadır. Bu kapsamda, 
veri sorumlularının ticaret sicil kaydında veya vergi levhasında yer alan faaliyet 
kodları göz önünde bulundurulmaktadır (Örneklerle KVKK Rehberi). 
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5. Yurtdışında yerleşik Tüzel kişilerin Türkiye’deki Şubeleri ile İrtibat 
Bürolarının Durumu 

Kurulun bu hususta 23/07/2019 tarihinde vermiş olduğu 2019/225 sayılı 
Kararı’nda, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren ticari işletmelerin, 
Türkiye’deki iş ilişkilerini yürütmek açısından şube açmak veya irtibat bürosu kurmak 
gibi seçeneklerinin bulunduğu; bu bakımdan ilgili seçenekler değerlendirilirken 
faaliyet çerçevesinin belirlenmesinin önem arz ettiği ve. uygulamada genellikle, 
şirketler yürüttükleri faaliyetlerin kapsamı arttıkça işlerini merkezden yönetmek 
yerine, kuracakları yarı bağımsız birimler yani şubeler aracılığı ile mahallinden 
yönetmeyi tercih ettikleri belirtilmiştir. Bu kararda Kurul, KVKK m. 3 hükmünde 
tanımlanan ‘’veri sorumlusu’’ kavramının kapsamına, yurt dışında yerleşik tüzel 
kişilerin girip girmeyeceğini saptamaya yönelik kriterleri belirlemeyi tercih ederek 
bundan sonraki vereceği kararlar bakımından öngörülebilirliği sağlamaya çalışmıştır. 
Sonuç olarak Kurul, Türkiye’de doğrudan veya şubeleri aracılığıyla kişisel veri işleme 
faaliyetinde bulunan yurt dışında yerleşik veri sorumlularının Sicile kayıt olmalarının 
gerektiğine karar vermiştir. 

Kurul, Yurtdışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubeleri bakımından ise, 
yaptığı değerlendirme sonucunda, kişisel veri işleme süreçleri bakımından merkezden 
bağımsız bir şekilde Türkiye’de veri sorumlusu kriterlerine uygun olarak hareket eden 
bu şubelerin veri sorumlusu sayılmalarına karar vermiştir. Kurul, yurt dışında 
yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubelerinin, Kanunda yer alan veri sorumlusu 
tanımı gereği kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemesi ve veri kayıt 
sisteminin kurulması ile yönetilmesinden sorumlu olması halinde yurt dışında 
yerleşik tüzel kişiden ayrı olarak Türkiye’de yerleşik veri sorumlusu olarak 
değerlendirileceğine karar vermiştir. Ayrıca Kurul, bu durumda olan yurt dışında 
yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubeleri için Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 
2018/88 sayılı ve 2019/265 sayılı kararlarında yer alan “yıllık çalışan sayısı” ve “yıllık 
mali bilanço toplamı” kriterleri açısından yapılacak değerlendirme sonucunda Sicile 
kayıt yükümlülüğü bulunup bulunmadığına karar verileceğine, bu durumda olmayan 
yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki şubelerinin ise Sicile kayıt 
yükümlülüğünün bulunmadığına karar vermiştir. 

Kurul, yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye’deki irtibat büroları 
bakımından, bu büroların şube özelliği bulunmadığı hususunu dikkate alarak söz 
konusu irtibat bürolarının Sicile kayıt olma yükümlülüğünün bulunmadığına karar 
verilmiştir. 
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6. Sicile kayıt yükümlülüğünün KVKK m. 28/II hükmünde ve Yönetmelikte 
belirlenen istisnaları 

KVKK m. 28/II ve Yönetmelik m. 15 hükümleri gereğince, KVKK’nin amacına ve 
temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun Veri Sorumluları 
Siciline kayıt yükümlülüğünü aşağıdaki hâllerde uygulanmamaktadır: 

- Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için 
gerekli olması. 

- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi., 

- Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili 
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile 
disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması. 

- Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin 
ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

Yönetmelik m. 16 hükmünde de Kurul’un KVKK m. 16/II ve Yönetmelik m. 16 
hükmünde veri sorumlusunun sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirirken 
gözetmesi gereken kriterler sayılmıştır. Bu kriterler şu şekilde sıralanabilmektedir: 
Kişisel verinin niteliği, kişisel verinin sayısı, kişisel verinin işlenme amacı, kişisel 
verinin işlendiği faaliyet alanı, kişisel verinin üçüncü kişilere aktarılma durumu, 
kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlardan kaynaklanması, kişisel verilerin muhafaza 
edilmesi süresi ve veri konusu kişi grubu veya veri kategorileri. Yönetmelik m. 16/II 
hükmüne göre Kurul, m. 16/I hükmünde sayılan kriterler çerçevesinde belirlenen 
istisnaların kapsamı ile uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla karar alma 
yetkisini haizdir. Kurul bu kararlarını uygun yöntemlerle yayımlayarak kamuya 
duyurur. 

 

D. Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olma yükümlülüğünün başlangıcı ve kayıt 
olmak için yapılması gerekenler 

1. Veri sorumlusunun sicile kayıt yükümlülüğünün başlangıcı 

KVKK Geçici m. 1/II hükmüne göre, veri sorumluları, Kurul tarafından 
belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmakla 
yükümlüdür. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun, KVKK m. 16/II ile KVKK Geçici m. 
1/II hükümlerine dayanarak verdiği 19/07/2018 Tarihli ve 2018/88 Sayılı Kararına göre; 
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- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon 
TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları 
Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile 
kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar 
(Burada sözü geçen veri sorumluları için, Kurul’un daha sonra vermiş 
olduğu 03/09/2019 tarihli ve 2019/265 sayılı kararla sicile kayıt yaptırma 
tarihleri 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır), 

- Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri 
Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 
olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 
tarihine kadar, 

- 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 için Veri Sorumluları 
Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile 
kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar, 

- Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline 
kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt 
yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre 
verilmiştir. 
 

 Görüldüğü üzere, kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları hariç, sicile kayıt 
olmakla yükümlü olan diğer veri sorumluları için öngörülen sicile kayıt 
yaptırma süreleri dolmuştur. KVKK, istisna kapsamında olmayan veri 
sorumlularının kişisel verileri işlemeye başlamadan sicile kayıt olmak zorunda 
olduklarını öngörmüştür. Bu yükümlülüğün göz ardı edip yerine getirmeyen 
veri sorumlusu hakkında aşağıda sözü edilecek olan yaptırımlar 
uygulanabilecektir. 
 

 Yönetmelik m. 8/II hükmüne göre, kayıt yükümlülüğü altında bulunmayan, 
sonradan kayıt yükümlüsü haline gelen veri sorumluları, yükümlülük altına 
girmelerini müteakip otuz gün içerisinde Sicile kaydolmakla yükümlüdürler. 
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 Yönetmeliğe göre ayrıca, kayıt yükümlülüğü altında bulunan veri sorumluları, 
herhangi bir fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle kayıt 
yükümlülüklerinin yerine getirilememesi halinde, bu imkânsızlığın ortaya 
çıktığı tarihten itibaren en geç 7 iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak 
başvurmak ve gerekçesini belirtmek şartıyla, kayıt yükümlülüklerini yerine 
getirmek için Kurumdan ek süre talep edebilmektedirler. Kurum, bir defaya 
mahsus olmak ve her halde otuz günü geçmemek üzere ek süre 
verebilmektedir. 
 

2. Sicile kayıt olmak için yapılması gerekenler 

KVKK m. 16/III ve Yönetmelik m. 9 hükümlerine göre, Veri Sorumluları Siciline 
kayıt başvurusu aşağıdaki hususları içeren bir bildirimle yapılır: 

- Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri. 
- Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği. 
- Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri 

hakkındaki açıklamalar. 
- Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları. 
- Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler. 
- Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler. 
- Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre. 

Veri sorumluları, yukarıda belirtilen bilgileri VERBİS’e yüklemek suretiyle kayıt 
yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılmaktadır. 

KVKK m. 16/IV hükmü gereğince, sicile kaydolma yükümlülüğü bulunan veri 
sorumluları, sicile kayıt başvurusunda yer verilmesi gereken (yukarıda bahsettiğimiz) 
bilgilerde meydana gelen değişiklikleri derhâl Başkanlığa bildirmekle yükümlüdürler. 
Yönetmelik m. 13 hükmünde bu değişikliklerin VERBİS üzerinden yedi gün içerisinde 
Kuruma bildirileceği öngörülmüştür. Bu düzenlemeyle, sicilin güncel kalması 
sağlanarak sicilin oluşturulmasında güdülen amacın hayata geçirilmesi 
amaçlanmaktadır. 
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E. Veri sorumlularının Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket 
etmelerinin yaptırımı 

Yönetmelik m. 17 hükmüne göre, Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim 
yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında KVKK m. 18/I-ç hükmünde 
öngörülen idari para cezası uygulanmaktadır. KVKK m. 18/I-ç hükmüne göre, bu 
yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 
Türk lirasına kadar idari para cezası verilmektedir. Belirtmek gerekir ki, söz konusu 
para cezaları her yıl belirlenen yeniden değerleme oranlarına göre artırılmaktadır. 
2020 yılının yeniden değerleme oranlarına göre, bu durumda öngörülen idari para 
cezasının alt sınırı 36.050 TL, üst sınırı ise 1.802.640 TL olarak tatbik edilecektir. 

Ayrıca, KVKK m. 18/III ve Yönetmelik m. 17/II hükümlerine göre, Veri 
Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi 
eyleminin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları bünyesinde işlenmesi hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili 
kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin 
hükümlerine göre işlem yapılması ve sonucunun Kurula bildirilmesi gerekmektedir. 

 

ÖNERİLERİMİZ: 

• Yazımızda belirttiğimiz üzere, istisna kapsamında olmayan veri sorumlularının 
sicile kayıt olma yükümlülüğünü yeri getirmeleri için Kurul tarafından verilen 
süreler dolmuştur. Bu yükümlülüğün ihlali neticesinde uygulanabilecek idari 
para cezası yaptırımın miktarı, 2020 yılı itibariyle 36.050 TL ile 1.802.640 TL 
arasında değişmektedir. 

• Öncelikle yapmanız gereken, KVKK kapsamında veri sorumlusu sayılıp 
sayılmadığınız hususunda bilgi edinmek; eğer veri sorumlusu iseniz sonra, 
Veri Sorumluları Siciline kayıt olmakla yükümlü olup olmadığınızı saptamak; 
sicile kayıt olma yükümlülüğünden istisna tutulmamış veri sorumlularından 
iseniz ve henüz veri sorumluları siciline kaydolmamışsanız usulünce 
başvuruda bulunmak; kaydolduktan sonra da sicil ile ilgili KVKK ve 
Yönetmelikte öngörülen yükümlülükleri yerine getirmektir. 

• KVKK, ülkemizde henüz yeni bir kanun olduğundan ve kanunu ihlal edenler 
hakkında yüksek sayılabilecek idari para cezalarının uygulanmasından dolayı 
bu konuda uzmanlaşmış hukukçulardan hukuki destek almanızı öneririz. 
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