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Yönetici Özeti 

Kanun, şirketleri veri sorumlusu olarak nitelendirmiş ve şirketleri kişisel verileri hukuka uygun 

şekilde işlemek, Veri Sorumluları Siciline kaydolmak, kişisel veri işleme envanteri oluşturmak, veri 

güvenliğini sağlamak gibi yükümlülükleri yerine getirmekle mükellef kılmıştır. Söz konusu 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ise, şirketlere idari ve cezai yaptırımların uygulanması 

öngörülmüştür. 

 

Bu kapsamda, Kanun’da belirtilmiş yükümlülüklere aykırı hareket eden şirketlere, 5.000 

TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası yaptırımı uygulanabilecek, şirket yöneticileri ise 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135 ila 140. maddeleri uyarınca 1 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası gibi 

ağır bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalabilecektir.   

 

Kanun’da kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” 

olarak oldukça geniş bir şekilde tanımlanmış olup; firma çalışanlarının, müşterilerinin veya iş 

ortaklarının, adı, soyadı, kimlik/pasaport bilgileri, özgeçmişi, e-posta adresi, fotoğrafı gibi bilgiler 

kişisel veriler kapsamına girmektedir. 

 

Dolayısıyla, veri ihlalleri sonucunda öngörülmüş yaptırımların ağırlığı ve kişisel veri kapsamına 

girebilecek bilgilerin genişliği göz önünde tutulduğunda, ihlalleri önlemek için azami derecede özen ve 

hassasiyet gösterilmesi ve gerekli hukuki tedbirlerin alınması zorunluluğu doğmaktadır.  Bu bağlamda, 

şirketlerin ivedilikle mevcut durumlarını analiz etmeleri, faaliyetlerini kişisel veri mevzuatına uyumlu 

hale getirmeleri, kişisel veri işleme envanteri hazırlamaları gerekmektedir. Şirket yöneticileri ile kişisel 

veriler konusunda yetkilendirilmiş birimlere kişisel verilerin korunması mevzuatı hususunda eğitim 

verilmesi tavsiye edilmektedir.  

 

VERĠ SORUMLULARI SĠCĠLĠ YÖNETMELĠĞĠ  

 

Veri Sorumluları Sicili (“Sicil”), 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16. maddesi ile 

düzenlenmiş ve kamuya açık olarak tutulacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanun hükmüne göre, 

kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Sicil’e kaydolması 

zorunludur. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin yasadan kaynaklanması veya 

üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek 

objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, işbu Sicil’e kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilecektir.  
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Kanun’un m.16/f.5 hükmü ise,  Sicil’e ilişkin diğer usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceğini 

düzenlemiştir. Bu bağlamda, söz konusu maddeye dayanılarak hazırlanmış Veri Sorumluları Sicili 

Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmış ve 01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayımlamış olduğu duyuru uyarınca, Veri 

Sorumluları Sicili Bilgi Sisteminin (“VERBĠS”) hizmete açılması hususunda yapılan çalışmalar 

devam etmekte olup; VERBĠS’in hizmete açılması akabinde Sicile kayıtla ilgili olarak Kurul 

tarafından bir başlangıç tarihi belirlenerek kamuya duyurulacaktır.  

 

Bu Yönetmelik ile, Sicil’in oluşturulması, idaresi ve Sicil’e yapılması öngörülen kayıtlara 

ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak amaçlanmıştır.  

 

1- Sicil’in Tutulmasında Genel Ġlke ve Esaslar 

Yönetmelik’in kapsamı, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 

sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler olarak 

belirlenmiştir. 

 

Yönetmelik’in 5.maddesi, aynı Kanun’da kişisel verilerin işlenmesi hakkında öngördüğü 

şekilde, Sicil’in oluşturulması, idaresi ve gözetimi hususunda da bir kısım ilkelere uyulmasını zorunlu 

tutmuştur. Bu ilkeler ışığında: 

 

 Veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicil’e kaydolmak zorundadır. 

 Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumluları, veri işlemeye başlamadan önce “veri 

sorumlusu temsilcisi” vasıtasıyla Sicil’e kaydolmak zorundadır. 

 Sicil kamuya açık biçimde tutulur. Kurul, kamuya açıklık ilkesinin sağlanması şartıyla bu 

ilkenin kapsamı ve istisnalarını belirleme yetkisini haizdir. 

 Sicil başvurularında Sicil’e açıklanacak bilgiler “Kişisel Veri Ġşleme Envanteri”ne dayalı 

olarak hazırlanır. 

 Veri sorumluları Kanun’un 10.maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü ifa 

ederken, Kanun’un 13.maddesinde belirtilen ilgili kişi başvurularını yanıtlarken ve ilgili 

kişiler tarafından açıklanacak açık rızanın kapsamını tespit ederken Kişisel Veri Ġşleme 

Envanteri’ne dayalı olarak Sicil’e sunulan ve Sicil’de yayınlanan bilgileri esas alacaktır. 
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 Veri sorumluları, Sicil’e sundukları ve Sicil’de yayınlanan bilgilerin eksiksiz, doğru, 

güncel ve hukuka uygun olmasından sorumludur. Veri sorumlularının Sicil’e kaydolması 

Kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. 

 Sicil’e ilişkin işlemler veri sorumluları tarafından VERBĠS üzerinden gerçekleştirilecektir. 

 

Görüldüğü üzere, Sicil’e ilişkin genel ilkeler belirlenirken, veri sorumlusu temsilcisi, Veri Sicil 

Bilgi Sistemi ve Kişisel Veri İşleme Envanteri gibi bir kısım yeni kavramlar kullanılmıştır. 

 

Bu bağlamda Yönetmelik uyarınca: 

 

 Veri sorumlusu temsilcisi, Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını aşağıda detaylı 

olarak ele alınacak olan (Yönetmelik’in m.11/f.2 hükmünde belirtilen) konularda asgari temsile 

yetkili Türkiye’de yerleşik tüzel kişiyi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi, 

 VERBĠS, veri sorumlularının Sicil’e başvuru ve Sicille ilgili diğer işlemlerde kullanacakları; 

internet üzerinden erişilebilen, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı (“Başkanlık”) 

tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemini, 

 Kişisel Veri Ġşleme Envanteri, veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak 

gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri 

kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve 

detaylandırdıkları envanteri, 

 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi, elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil 

olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli 

şeklini, ifade etmektedir. 

 

2- Sicil’in Oluşturulması, Ġdaresi ve Sicil’e Erişimin Kapsamı 

Sicil, Başkanlık tarafından oluşturulacak ve Başkanlık VERBİS’in kurulması ve işletilmesi için 

gerekli teknik ve idari tedbirleri alacaktır. Sicil’de yer alan güncel bilgiler de Kurul kararları uyarınca 

belirlenecek uygun yöntemlerle Başkanlık tarafından kamuya açıklanacaktır.  

 

Sicil’de yer alan bilgilerden: 

 

 Veri sorumlusu, varsa veri sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisinin adı, adresi ve alınmış olması 

halinde KEP adresi, 

 Kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği, 

 Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri, 
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 Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı ve alıcı grupları, 

 Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler, 

 Sicile kayıt tarihi ile kaydın sona erdiği tarih 

 Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler, 

 Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre aleni olacak, kamu ile 

paylaşılacaktır. 

 

3- Sicil’e Kayıt, Kayıtlı Bilgilerde Değişiklik Olması ve Sicil’den Terkin 

Veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce; kayıt yükümlülüğü altında 

bulunmayan ancak sonradan kayıt yükümlüsü haline gelen veri sorumluları ise yükümlülük altına 

girmelerini takip eden otuz gün içerisinde Sicil’e kaydolmakla yükümlüdürler. 

 

Yönetmelik’te veri sorumlusu tarafından kayıt yükümlülüğü kapsamında Kurum’a bildirilmesi 

gereken bilgiler sayılmıştır: 

 

 Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin adı ve adresi, 

 Kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği,  

 Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri,  

 Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı ve alıcı grupları,  

 Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler, 

 Sicil’e kayıt tarihi ile kaydın geçerliliğinin sona erdiği tarih.  

 

Veri sorumluları, söz konusu bilgileri VERBİS’e yüklemek suretiyle kayıt yükümlülüğünü 

yerine getirmiş sayılacaktır. Kayıt yükümlülüğünün herhangi bir fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık 

nedeniyle yerine getirilememesi halinde, bu imkânsızlığın ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç 7 iş 

günü içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurmak ve gerekçesini belirtmek şartıyla,Kurum’dan ek süre 

talep edilebilir. Kurum, bir defaya mahsus olmak ve her halde 30 (otuz) günü geçmemek üzere veri 

sorumlusuna ek süre verilebilecektir. 

 

Veri sorumluları, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami sürenin belirlenmesi, 

bu sürelerin Kişisel Veri İşleme Envanteri’nde belirtilen bilgilerle uyumu ve azami sürenin aşılıp 

aşılmadığının takibi için “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” hazırlayarak, bu politikanın 

uygulanmasını temin edecektirler. 
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Veri sorumluları, Sicil’de kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde meydana gelen 

değişiklikleri, VERBİS üzerinden 7 (yedi) gün içerisinde Kurum’a bildirmek zorundadır. Kayıt 

yükümlülüğünü gerektiren faaliyetin sona ermesi ya da ortadan kalkması halinde veri sorumlusu, Sicil 

kaydının silinmesine ilişkin olarak yine VERBİS üzerinden Kurum’a başvuracaktır. Silinen kayıtlar ise 

istendiğinde erişilebilir olmakla birlikte üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamayacak şekilde tutulur.  

Sicil kaydının silinmesi, veri sorumlusunun Sicil’e kayıtlı olduğu dönemden doğan yükümlülüklerini 

ortadan kaldırmaz. 

 

4- Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu Temsilcisi ve Ġrtibat Kişisi 

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 

kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi Kanun kapsamında “veri 

sorumlusu” olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte, Yönetmelik, veri sorumlusunun Türkiye’de mukim 

olup olmamasına göre veri sorumlusunun Kanun kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirecek diğer 

sorumluları da belirlemiştir. 

 

a) Türkiye’de Yerleşik Olan Veri Sorumluları 

Tüzel kişilerde veri sorumlusu tüzel kişiliğin kendisidir. Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin 

Kanun kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre tüzel kişiliği 

temsil ve ilzama yetkili organ veya ilgili mevzuatta belirtilen kişi veya kişiler aracılığıyla yerine 

getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ, Kanun’un uygulanması bakımından yerine getirilecek 

yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiyi görevlendirebilir. Bu görevlendirme Kanun 

hükümleri uyarınca tüzel kişiliğin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 

Ġrtibat kişisi ise, Yönetmelik’te, Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin sicil kapsamındaki 

yükümlülükleriyle ilgili olarak Kurul ve Kurum tarafından yapılacak iletişimlerde irtibata geçilmek 

üzere atanan gerçek kişi olarak tanımlanmıştır. Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler atadıkları irtibat 

kişisini Sicil’e kayıt sırasında bildirirler. İrtibat kişisi, veri sorumlusunu Kanun ve Yönetmelik 

hükümlerine göre temsile yetkili olmayıp; yükümlülüğü, ilgili kişilerin veri sorumlusuna yönelteceği 

taleplerin cevaplandırılması konusunda iletişimi sağlamakla sınırlıdır. 

 

b) Türkiye’de Yerleşik Olmayan Veri Sorumluları 

Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını belirli konularda asgari temsile yetkili 

Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi, Yönetmelik’te , “veri 

sorumlusu temsilcisi” olarak tanımlanmıştır. Veri sorumlusu temsilcisi, yalnızca Türkiye’de yerleşik 

olmayan veri sorumluları tarafından belirlenebilir ve Sicil’e kayıt başvurusu sırasında bildirilir. 
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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 Kurum’a sunulur. Veri sorumlusu temsilcisi atama kararı, asgari olarak 

aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde düzenlenir: 

 

 Kurum tarafından yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ veya kabul 

etme, 

 Kurul veya Kurum tarafından veri sorumlusuna yöneltilen talepleri veri sorumlusuna iletme veri 

sorumlusundan gelecek cevabı Kuruma iletme, 

 Kurul tarafından başkaca bir esas belirlenmediği takdirde; ilgili kişilerin Kanun’un m.13/f.1 

hükmü uyarınca veri sorumlusuna yönelteceği başvuruları veri sorumlusu adına alma ve veri 

sorumlusuna iletme, 

 Veri sorumlusu adına Sicil’e ilişkin iş ve işlemleri yapma, 

 Kurul tarafından başkaca bir esas belirlenmediği takdirde ilgili kişilere Kanun’un m.13/f.3 

hükmü uyarınca veri sorumlusunun cevabını iletme. 

 

5- Kayıt Yükümlülüğünün Ġstisnaları 

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, Kanun’un m.16 hükmü çerçevesinde öngörülen Sicil’e kayıt 

yükümlülüğüne kimi durumlarda istisnalar getirileceği düzenlenmiştir. Bu istisnaların bir kısmı 

Yönetmelik tarafından bizzat düzenlenmiş olup, bir kısım istisnaların ise bazı objektif kriterler ışığında 

Kurul tarafından belirlenecektir. 

 

a) Ġstisna Uygulanacak Haller 

Aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından veri sorumlusunun bu faaliyetleri 

Sicil’e kayıt etmesi ve bildirmesi yükümlülüğü bulunmamaktadır:  

 Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, 

 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, 

 Kişisel veri işlemenin mevzuatın verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili olan 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.  
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b) Kurul Tarafından Belirlenen Ġstisna Kriterleri 

Kurul, aşağıda sayılmış kriterleri göz önünde bulundurarak istisna getirebilir: 

 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 edilme süresi, 

 Veri konusu kişi grubu veya kategorileri  

 Veri sorumlusunun istihdam ettiği çalışan sayısı.  

 

Kurul, sayılan kriterler çerçevesinde aldığı istisna kararlarını uygun yöntemlerle 

yayınlayarak kamuya duyuracaktır.  

 

6- Kayıt Yükümlülüğüne Aykırılığın Yaptırımı 

Sicil’e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000.-TL’den 

1.000.000.-TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir. 

 

Saygılarımızla, 

 

Av. Arb. İrem ÖZKAŞIKÇI     Stj. Av. Büşra BAYRAM 

i.ozkasikci@kkhukuk.com     b.bayram@kkhukuk.com  

 

 

 

* Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi 

mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen 

açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu 

tutulamaz. 
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