
 

 

VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İSTİSNALARI 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca hazırlanan Veri 

Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 

Söz konusu Yönetmelik, veri sorumlularının, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri 

Sorumluları Sicili’ne (“Sicil”) kaydolmak zorunda olduğunu, Sicile ilişkin işlemlerin de Veri 

Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) üzerinden gerçekleştirileceğini düzenlemektedir. 

Yönetmelik hakkında, Hukuk Büromuz tarafından daha önce Veri Sorumluları Sicili 

Yönetmeliği Hakkında Bülten yayımlanmıştı. 

Bununla birlikte, 15.05.2018 tarihli ve 30422 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

(“Kurul”) kararı ile, Kurul’un Yönetmelik madde 16 hükmü uyarınca kendisine 

verilmiş olan yetkiyi kullandığı ve Sicil’e kayıt yükümlülüğünün istisnalarını 

belirlediği görülmektedir.  

Zira, Yönetmelik madde 16 uyarınca, Kurul: 

 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 kanundan kaynaklanması, 

 Kişisel verinin muhafaza edilme süresi ve 

 Veri konusu kişi grubu veya veri kategorileri, 

gibi kriterleri göz önünde bulundurarak istisnaları belirleme, belirlenen istisnaların kapsamı 

ile uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla karar alma yetkilerini haizdir. 

Bu kapsamda, Kurul’un 2018/32 sayılı kararı ile: 

 Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca 

otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenlerin, 

 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet 

gösteren noterlerin, 

 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Demekler Kanununa göre 

kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar 

Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı 
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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 işleyenlerin, 

 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş 

siyasi partilerin, 

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

gösteren avukatların ve 

 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin,  

Sicil’e kayıt yükümlülüğünden muaf tutulmasına karar verilmiştir. 

Bununla birlikte, VERBİS’e kayıt usulü ve VERBİS’in çalışma prensipleri hakkında henüz 

Kurul tarafından bir açıklama yapılmamıştır. İstisna olarak belirlenen veri sorumlularının 

oldukça sınırlı olduğu, dolayısıyla kişisel veri işleyen birçok veri sorumlusunun Sicil’e kayıt 

yükümlülüğünü yerine getirmek için aynı anda VERBİS’e erişim sağlamaya çalışacağı gibi 

hususları göz önüne aldığımızda, Sicil’e kayıt için kademeli bir geçiş sisteminin ön 

görülmesini sağlıklı buluyoruz. Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi gibi uygulamaların 

başlangıcında da olduğu gibi, veri sorumlularının işledikleri verinin miktarı ve niteliği göz 

önüne alınarak, belirli bir zaman dilimi sonunda tüm veri sorumlularının Sicil’e kayıt olması 

sağlanabilir. 

Bilginize sunarız.  

Saygılarımızla,  

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

 

* 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. 

 


