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  TARİH  : 17.10.2019 

  NUMARA             : 2019/65 

SİRKÜLER 

NO: 2019/65 

  Konu                        : Kişisel Verileri Koruma Kanununa Göre Veri Sorumluların Sicile Kayıt 
Yükümlülüğünün Tarihleri 

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun, 16 ıncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer 

alan kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları 

Siciline Kaydolmak zorundadır. Kişisel Verileri Koruma kurulunun 19.07.2018 tarih ve 2018/88 sayılı 

kararı ile Sicile Kayıt Yükümlülüğünün tarihlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. 

1-  Yıllık çalışan sayısı 50’ den çok (Muhtasar Beyannamede bildirilen en az 7 ay her bir ayda 50 

üzeri çalışan kişi sayısı) veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve 

tüzel kişi veri sorumluları için sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması 

ve sicile kayıt yaptırmaları için 31.12.2019 tarihine kadar süre verilmesine,  

2- Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç 

tarihinin 01.10.2018 olması ve sicile kayıt yaptırmaları için 31.12.2019 tarihine kadar süre 

verilmesine,  

3- 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 sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve sicile kayıt yaptırmaları 

için 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesine,  

4- 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 verilmesine karar verilmiştir. 

   Veri Sorumluları Sicili, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) sadece internet üzerinden kayıt 

yapılabilir. Öncelikle https://www.kvkk.gov.tr internet adresinden başvuru yapılıp, Başvuru belgesi 

Kurum adresine posta/kargo yoluyla iletilmelidir. Daha sonra Kurumca tarafınıza bilgi maili 

gönderilecektir. 

   Sicile kayıt zorunluluğu bulunan veri sorumluların sicile süreside kayıt olmaması durumunda ya da 

kaydın yönetmelikte belirlenen şartları sağlamaması durumunda YirmiBinTürkLirası (20.000) TL'den 

BirMilyonTürkLirası (1.000.000) TL'ye kadar idari para cezası verileceğini önemle hatırlatmak isteriz. 

   VERBİS ile ilgili detaylı açıklamalara Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun https://www.kvkk.gov.tr 

internet adresinden ulaşılabilmektedir.  

Bilgilerinize sunarız.  

https://www.kvkk.gov.tr/

