
 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATINDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER 
 

28 Nisan 2019 tarihli ve 30758 sayılı Resmî Gazete’de kişisel verilerin korunmasına dair 

ikincil mevzuatta yapılan çeşitli değişiklikler yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

“Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında 

Yönetmelik”, “Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik” ve “Aydınlatma 

Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de 

yapılan değişiklikler, eski ve yeni düzenlemelere yer verilen karşılaştırmalı tablo ile aşağıda 

sunulmaktadır. Tablolarda yalnızca değişiklik yapılan maddelere yer verilmiştir. 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi 

Hakkında Yönetmelik 

Eski Düzenleme  
Yayın: T.C. Resmi Gazete 28.10.2017/30224 

Yeni Düzenleme  
Yayın: T.C. Resmi Gazete 28.04.2019/30758 

Tanımlar Tanımlar 

MADDE 4 MADDE 4 

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından 

kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel 

kişi kategorisini, 

a) Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından 

kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel 

kişi kategorisini, 

b) İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak 

depolanması, korunması ve 

yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da 

birim hariç olmak üzere veri sorumlusu 

organizasyonu içerisinde veya veri 

sorumlusundan aldığı yetki ve talimat 

doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri, 

b) İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak 

depolanması, korunması ve 

yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da 

birim hariç olmak üzere veri sorumlusu 

organizasyonu içerisinde veya veri 

sorumlusundan aldığı yetki ve talimat 

doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri, 

c) İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok 

edilmesi veya anonim hale getirilmesini, 

c) İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok 

edilmesi veya anonim hale getirilmesini, 

ç) Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 Sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, 

ç) Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 Sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, 

d) Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen 

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik 

olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin 

d) Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen 

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 

sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik 

olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin 



 

bulunduğu her türlü ortamı, bulunduğu her türlü ortamı, 

e) Kişisel veri işleme envanteri: Veri 

sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak 

gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri 

işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme 

amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı 

grubu ve veri konusu kişi grubuyla 

ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel 

verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli 

olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı 

öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine 

ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak 

detaylandırdıkları envanteri, 

e) Kişisel veri işleme envanteri: Veri 

sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak 

gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri 

işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme 

amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, 

aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi 

grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve 

kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için 

gerekli olan azami muhafaza edilme 

süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen 

kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin 

alınan tedbirleri açıklayarak 

detaylandırdıkları envanteri, 

 Değişik bent: Kişisel Verilerin Silinmesi, 

Yok Edilmesi veya Anonim Hale 

Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-28.04.2019/30758) m.1 

f) Kişisel veri saklama ve imha politikası: 

Veri sorumlularının, kişisel verilerin 

işlendikleri amaç için gerekli olan azami 

süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme 

ve anonim hale getirme işlemi için dayanak 

yaptıkları politikayı, 

f) Kişisel veri saklama ve imha politikası: 

Veri sorumlularının, kişisel verilerin 

işlendikleri amaç için gerekli olan azami 

süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve 

anonim hale getirme işlemi için dayanak 

yaptıkları politikayı, 

g) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, g) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, 

ğ) Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel 

verilerin işlenme şartlarının tamamının 

ortadan kalkması durumunda kişisel verileri 

saklama ve imha politikasında belirtilen ve 

tekrar eden aralıklarla resen 

gerçekleştirilecek silme, yok etme veya 

anonim hale getirme işlemini, 

ğ) Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel 

verilerin işlenme şartlarının tamamının 

ortadan kalkması durumunda kişisel verileri 

saklama ve imha politikasında belirtilen ve 

tekrar eden aralıklarla resen 

gerçekleştirilecek silme, yok etme veya 

anonim hale getirme işlemini, 

h) Sicil: Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

Başkanlığı tarafından tutulan veri 

sorumluları sicilini, 

h) Sicil: Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları 

sicilini, 

ı) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli 

kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği 

kayıt sistemini, 

ı) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli 

kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt 

sistemini, 

i) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme i) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme 



 

amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri 

kayıt sisteminin kurulmasından ve 

yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya 

tüzel kişiyi, 

amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri 

kayıt sisteminin kurulmasından ve 

yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya 

tüzel kişiyi, 

ifade eder. ifade eder. 

(2) Bu Yönetmelikte yer almayan tanımlar 

için Kanundaki tanımlar geçerlidir. 

(2) Bu Yönetmelikte yer almayan tanımlar 

için Kanundaki tanımlar geçerlidir. 

İlkeler İlkeler 

MADDE 7 MADDE 7 

(1) Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde 

yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının 

tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel 

verilerin veri sorumlusu tarafından resen 

veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmesi, 

yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi 

gerekir. 

(1) Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer 

alan kişisel verilerin işlenme şartlarının 

tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel 

verilerin veri sorumlusu tarafından resen 

veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmesi, 

yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi 

gerekir. 

(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi 

veya anonim hale getirilmesinde Kanunun 4 

üncü maddesindeki genel ilkeler ile 12 nci 

maddesi kapsamında alınması gereken teknik 

ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat 

hükümlerine, Kurul kararlarına ve kişisel 

veri saklama ve imha politikasına uygun 

hareket edilmesi zorunludur. 

(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi 

veya anonim hale getirilmesinde Kanunun 4 

üncü maddesindeki genel ilkeler ile 12 nci 

maddesi kapsamında alınması gereken teknik 

ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat 

hükümlerine, Kurul kararlarına ve kişisel veri 

saklama ve imha politikasına uygun hareket 

edilmesi zorunludur. 

(3) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi 

ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan 

bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz 

konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler 

hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle 

saklanır. 

(3) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi 

ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan 

bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz 

konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler 

hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle 

saklanır. 

(4) Veri sorumlusu, kişisel verilerin 

silinmesi, yok edilmesi, anonim hale 

getirilmesi işlemiyle ilgili uyguladığı 

yöntemleri ilgili politika ve prosedürlerinde 

açıklamakla yükümlüdür. 

(4) Veri sorumlusu, kişisel verilerin 

silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale 

getirilmesi işlemiyle ilgili uyguladığı 

yöntemleri ilgili politika ve prosedürlerinde 

açıklamakla yükümlüdür. 

 Değişik fıkra: Kişisel Verilerin Silinmesi, 

Yok Edilmesi veya Anonim Hale 

Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 



 

(R.G.-28.04.2019/30758) m.2 

(5) Veri sorumlusu, Kurul tarafından aksine 

bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen 

silme, yok etme veya anonim hale getirme 

yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili 

kişinin talebi halinde uygun yöntemi 

gerekçesini açıklayarak seçer. 

(5) Veri sorumlusu, Kurul tarafından aksine 

bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen 

silme, yok etme veya anonim hale getirme 

yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili 

kişinin talebi halinde uygun yöntemi 

gerekçesini açıklayarak seçer. 

Kişisel verileri ilgili kişinin talep etmesi 

durumunda silme ve yok etme süreleri 

Kişisel verileri ilgili kişinin talep etmesi 

durumunda silme ve yok etme süreleri 

MADDE 12 MADDE 12 

(1) İlgili kişi, Kanunun 13 üncü maddesine 

istinaden veri sorumlusuna başvurarak 

kendisine ait kişisel verilerin silinmesini 

veya yok edilmesini talep ettiğinde; 

(1) İlgili kişi, Kanunun 11 inci ve 13 üncü 

maddelerine istinaden veri sorumlusuna 

başvurarak kendisine ait kişisel verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini talep 

ettiğinde; 

 Değişik fıkra: Kişisel Verilerin Silinmesi, 

Yok Edilmesi veya Anonim Hale 

Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-28.04.2019/30758) m.3 

a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı 

ortadan kalkmışsa; veri sorumlusu talebe 

konu kişisel verileri siler, yok eder veya 

anonim hale getirir. Veri sorumlusu, ilgili 

kişinin talebini en geç otuz gün içinde 

sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir. 

a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı 

ortadan kalkmışsa; veri sorumlusu talebe 

konu kişisel verileri siler, yok eder veya 

anonim hale getirir. Veri sorumlusu, ilgili 

kişinin talebini en geç otuz gün içinde 

sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir. 

b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı 

ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel 

veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa veri 

sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; 

üçüncü kişi nezdinde bu Yönetmelik 

kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını 

temin eder. 

b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı 

ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel 

veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa veri 

sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; 

üçüncü kişi nezdinde bu Yönetmelik 

kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını 

temin eder. 

c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı 

ortadan kalkmamışsa, bu talep veri 

sorumlusunca Kanunun 13 üncü maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi 

açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili 

kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya 

da elektronik ortamda bildirilir. 

c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı 

ortadan kalkmamışsa, bu talep veri 

sorumlusunca Kanunun 13 üncü maddesinin 

üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak 

reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en 

geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da 

elektronik ortamda bildirilir. 



 

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 

Eski Düzenleme  
Yayın: T.C. Resmi Gazete 30.12.2017/30286 

Yeni Düzenleme  
Yayın: T.C. Resmi Gazete 28.04.2019/30758 

Tanımlar Tanımlar 

MADDE 4 MADDE 4 

(1) Bu Yönetmelikte geçen; (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından 

kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel 

kişi kategorisini, 

a) Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından 

kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel 

kişi kategorisini, 

b) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

Başkanını, 

b) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

Başkanını, 

c) Başkanlık: Kişisel Verileri Koruma 

Kurumu Başkanlığını, 

c) Başkanlık: Kişisel Verileri Koruma 

Kurumu Başkanlığını, 

ç) İrtibat kişisi: Türkiye’de yerleşik olan 

tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan 

tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin 

Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak 

çıkarılacak ikincil düzenlemeler 

kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili 

olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için 

veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt 

esnasında bildirilen gerçek kişiyi, 

ç) İrtibat kişisi: Türkiye’de yerleşik olan 

gerçek ve tüzel kişiler için veri sorumlusu 

tarafından, Türkiye’de yerleşik olmayan 

gerçek ve tüzel kişiler için de veri 

sorumlusu temsilcisi tarafından, Kanun ve 

bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil 

düzenlemeler kapsamındaki 

yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile 

iletişimi sağlamak amacıyla Sicile kayıt 

esnasında bildirilen gerçek kişiyi, 

 Değişik bent: Veri Sorumluları Sicili 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

28.04.2019/30758) m.1 

d) Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanununu, 

d) Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanununu, 

e) Kayıt: Kayıt yükümlülüğü altında bulunan 

veri sorumlularının Yönetmelik ile belirlenen 

usul ve esaslara uygun olarak yaptığı 

bildirimi, 

e) Kayıt: Kayıt yükümlülüğü altında bulunan 

veri sorumlularının Yönetmelik ile belirlenen 

usul ve esaslara uygun olarak yaptığı 

bildirimi, 

f) Kayıt yükümlülüğü: Yönetmelik uyarınca 

gerçekleştirilmesi gereken kayıt ile ilgili 

yükümlülüğü, 

f) Kayıt yükümlülüğü: Yönetmelik uyarınca 

gerçekleştirilmesi gereken kayıt ile ilgili 

yükümlülüğü, 



 

g) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi: 

Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı 

da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin 

olarak hukuki delil sağlayan, elektronik 

postanın nitelikli şeklini, 

g) Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi: 

Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı 

da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin 

olarak hukuki delil sağlayan, elektronik 

postanın nitelikli şeklini, 

ğ) Kişisel veri: Kimliği belirli veya 

belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü 

bilgiyi, 

ğ) Kişisel veri: Kimliği belirli veya 

belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü 

bilgiyi, 

h) Kişisel veri işleme 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 kişisel verilerin işlendikleri 

amaçlar için gerekli olan azami süreyi, 

yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel 

verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan 

tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları 

envanteri, 

h) Kişisel veri işleme envanteri: Veri 

sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak 

gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri 

işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme 

amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, 

aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi 

grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve 

kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için 

gerekli olan azami muhafaza edilme 

süresini, yabancı ülkelere aktarımı 

öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine 

ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak 

detaylandırdıkları envanteri, 

 Değişik bent: Veri Sorumluları Sicili 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

28.04.2019/30758) m.1 

ı) Kişisel veri saklama ve imha politikası: 

Veri sorumlularının, kişisel verilerin 

işlendikleri amaç için gerekli olan azami 

süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve 

anonim hale getirme işlemi için dayanak 

yaptıkları politikayı, 

ı) Kişisel veri saklama ve imha politikası: 

Veri sorumlularının, kişisel verilerin 

işlendikleri amaç için gerekli olan azami 

süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve 

anonim hale getirme işlemi için dayanak 

yaptıkları politikayı, 

i) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin 

tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 

herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası 

olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla 

elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, 

muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden 

düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, 

devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, 

sınıflandırılması ya da kullanılmasının 

engellenmesi gibi veriler üzerinde 

gerçekleştirilen her türlü işlemi, 

i) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin 

tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 

herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası 

olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla 

elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, 

muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden 

düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, 

devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, 

sınıflandırılması ya da kullanılmasının 

engellenmesi gibi veriler üzerinde 

gerçekleştirilen her türlü işlemi, 



 

j) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, j) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, 

k) Kurum: Kurul ve Başkanlıktan oluşan 

Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, 

k) Kurum: Kurul ve Başkanlıktan oluşan 

Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, 

l) Sicil: Başkanlık tarafından tutulan Veri 

Sorumluları Sicilini, 

l) Sicil: Başkanlık tarafından tutulan Veri 

Sorumluları Sicilini, 

m) Veri kategorisi: Kişisel verilerin ortak 

özelliklerine göre gruplandırıldığı veri 

konusu kişi grubu veya gruplarına ait kişisel 

veri sınıfını, 

m) Veri kategorisi: Kişisel verilerin ortak 

özelliklerine göre gruplandırıldığı veri 

konusu kişi grubu veya gruplarına ait kişisel 

veri sınıfını, 

n) Veri konusu kişi grubu: Veri 

sorumlularının kişisel verilerini işledikleri 

ilgili kişi kategorisini, 

n) Veri konusu kişi grubu: Veri 

sorumlularının kişisel verilerini işledikleri 

ilgili kişi kategorisini, 

o) Veri sorumluları sicil bilgi sistemi 

(VERBİS): Veri sorumlularının Sicile 

başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer 

işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden 

erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan 

ve yönetilen bilişim sistemini, 

o) Veri sorumluları sicil bilgi sistemi 

(VERBİS): Veri sorumlularının Sicile 

başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer 

işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden 

erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan 

ve yönetilen bilişim sistemini, 

ö) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme 

amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri 

kayıt sisteminin kurulmasından ve 

yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya 

tüzel kişiyi, 

ö) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme 

amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri 

kayıt sisteminin kurulmasından ve 

yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya 

tüzel kişiyi, 

p) Veri sorumlusu temsilcisi: Türkiye’de 

yerleşik olmayan veri sorumlularını bu 

Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci 

fıkrasında belirtilen konularda asgari temsile 

yetkili Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ya da 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi, 

p) Veri sorumlusu temsilcisi: Türkiye’de 

yerleşik olmayan veri sorumlularını bu 

Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasında belirtilen konularda asgari temsile 

yetkili Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ya da 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi, 

 Değişik bent: Veri Sorumluları Sicili 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

28.04.2019/30758) m.1 

ifade eder. ifade eder. 

(2) Bu Yönetmelikte yer almayan tanımlar 

için Kanundaki tanımlar uygulanır. 

(2) Bu Yönetmelikte yer almayan tanımlar 

için Kanundaki tanımlar uygulanır. 

İlke, usul ve esaslar İlke, usul ve esaslar 



 

MADDE 5 MADDE 5 

(1) Sicilin oluşturulması, idaresi ve gözetimi 

hususunda aşağıdaki ilke, usul ve esaslara 

uyulur: 

(1) Sicilin oluşturulması, idaresi ve gözetimi 

hususunda aşağıdaki ilke, usul ve esaslara 

uyulur: 

a) Veri sorumluları, kişisel veri işlemeye 

başlamadan önce Sicile kaydolmak 

zorundadır. 

a) Veri sorumluları, kişisel veri işlemeye 

başlamadan önce Sicile kaydolmak 

zorundadır. 

b) Türkiye’de yerleşik olmayan veri 

sorumluları, veri işlemeye başlamadan önce 

veri sorumlusu temsilcisi marifetiyle Sicile 

kaydolmak zorundadır. 

b) Türkiye’de yerleşik olmayan veri 

sorumluları, veri işlemeye başlamadan önce 

veri sorumlusu temsilcisi marifetiyle Sicile 

kaydolmak zorundadır. 

c) Sicil kamuya açık biçimde tutulur. Kurul, 

kamuya açıklık ilkesinin sağlanması şartıyla, 

bu ilkenin kapsamı ve istisnalarını belirleme 

yetkisini haizdir. 

c) Sicil kamuya açık biçimde tutulur. Kurul, 

kamuya açıklık ilkesinin sağlanması şartıyla, 

bu ilkenin kapsamı ve istisnalarını belirleme 

yetkisini haizdir. 

ç) Sicil başvurularında Sicile açıklanacak 

bilgiler Kişisel Veri İşleme Envanterine 

dayalı olarak hazırlanır. 

ç) Sicile kayıtla yükümlü olan veri 

sorumluları, Kişisel Veri İşleme Envanteri 

hazırlamakla yükümlüdür. Sicil 

başvurularında Sicile açıklanacak bilgiler 

Kişisel Veri İşleme Envanterine dayalı olarak 

hazırlanır. 

 Değişik bent: Veri Sorumluları Sicili 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

28.04.2019/30758) m.2 

d) Kanunun 10 uncu maddesinde veri 

sorumluları için belirtilen aydınlatma 

yükümlülüğünde, Kanunun 13 üncü 

maddesinde belirtilen ilgili kişi 

başvurularının yanıtlanmasında ve ilgili 

kişiler tarafından açıklanacak açık rızanın 

kapsamının belirlenmesinde kişisel veri 

işleme envanterine dayalı olarak Sicile 

sunulan ve Sicilde yayınlanan bilgiler esas 

alınır. 

d) Kanunun 10 uncu maddesinde veri 

sorumluları için belirtilen aydınlatma 

yükümlülüğünde, Kanunun 13 üncü 

maddesinde belirtilen ilgili kişi 

başvurularının yanıtlanmasında ve ilgili 

kişiler tarafından açıklanacak açık rızanın 

kapsamının belirlenmesinde kişisel veri 

işleme envanterine dayalı olarak Sicile 

sunulan ve Sicilde yayınlanan bilgiler esas 

alınır. 

e) Veri sorumluları, Sicile sunulan ve Sicilde 

yayınlanan bilgilerin eksiksiz, doğru, güncel 

ve hukuka uygun olmasından sorumludur. 

Veri sorumlularının Sicile kaydolması Kanun 

kapsamındaki diğer yükümlülüklerini 

e) Veri sorumluları, Sicile sunulan ve Sicilde 

yayınlanan bilgilerin eksiksiz, doğru, güncel 

ve hukuka uygun olmasından sorumludur. 

Veri sorumlularının Sicile kaydolması Kanun 

kapsamındaki diğer yükümlülüklerini 



 

ortadan kaldırmaz. ortadan kaldırmaz. 

f) Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen 

durumlar saklı kalmak kaydıyla 

Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen 

objektif kriterlere dayalı olarak belirli şartları 

taşıyan veri sorumlularının Kurul tarafından 

Sicile kayıtla yükümlü tutulmaması; bu veri 

sorumlularının Kanun kapsamındaki 

yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 

f) Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen 

durumlar saklı kalmak kaydıyla 

Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen 

objektif kriterlere dayalı olarak belirli şartları 

taşıyan veri sorumlularının Kurul tarafından 

Sicile kayıtla yükümlü tutulmaması; bu veri 

sorumlularının Kanun kapsamındaki 

yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 

g) Sicile ilişkin işlemler, veri sorumluları 

tarafından VERBİS üzerinden 

gerçekleştirilir. 

g) Sicile ilişkin işlemler, veri sorumluları 

tarafından VERBİS üzerinden 

gerçekleştirilir. 

ğ) Veri sorumluları tarafından Sicile sunulan 

ve Sicilde yayınlanan kişisel verilerin 

işlendikleri amaç için gerekli olan azami 

süre; Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen 

veri sorumlularının silme, yok etme veya 

anonim hale getirme yükümlülüklerinin 

yerine getirilmesinde esas alınır. 

ğ) Veri sorumluları tarafından Sicile sunulan 

ve Sicilde yayınlanan kişisel verilerin 

işlendikleri amaç için gerekli olan azami 

muhafaza edilme süresi; Kanunun 7 nci 

maddesinde belirtilen veri sorumlularının 

silme, yok etme veya anonim hale getirme 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde esas 

alınır. 

 Değişik bent: Veri Sorumluları Sicili 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

28.04.2019/30758) m.2 

Sicile erişim Sicile erişim 

MADDE 7 MADDE 7 

(1) Başkanlık, Sicilde yer alan güncel 

bilgileri Kurul kararları uyarınca belirlenecek 

uygun yöntemlerle kamuya açıklar. 

(1) Başkanlık, Sicilde yer alan güncel 

bilgileri Kurul kararları uyarınca belirlenecek 

uygun yöntemlerle kamuya açıklar. 

(2) Veri sorumluları sicilinde yer alan 

bilgilerden aşağıdakiler kamuya açıklanır: 

(2) Veri sorumluları sicilinde yer alan 

bilgilerden aşağıdakiler kamuya açıklanır: 

a) Veri sorumlusu, varsa veri sorumlusu 

temsilcisi ve irtibat kişisinin adı, adresi ve 

alınmış olması halinde KEP adresi, 

a) Veri sorumlusu, varsa veri sorumlusu 

temsilcisi, adresi ve alınmış olması halinde 

KEP adresi, 

 Değişik bent: Veri Sorumluları Sicili 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

28.04.2019/30758) m.3 



 

b) Kişisel verilerin hangi amaçlarla 

işlenebileceği, 

b) Kişisel verilerin hangi amaçlarla 

işlenebileceği, 

c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu 

kişilere ait veri kategorileri, 

c) Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu 

kişilere ait veri kategorileri, 

ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı ve 

alıcı grupları, 

ç) Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı ve 

alıcı grupları, 

d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen 

kişisel veriler, 

d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen 

kişisel veriler, 

e) Sicile kayıt tarihi ile kaydın sona erdiği 

tarih, 

e) Sicile kayıt tarihi ile kaydın sona erdiği 

tarih, 

f) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan 

tedbirler, 

f) Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan 

tedbirler, 

g) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için 

gerekli olan azami süre. 

g) Kişisel verilerin işlendikleri amaç için 

gerekli olan azami süre. 

Veri sorumlusu, veri sorumlusu temsilcisi 

ve irtibat kişisinin yükümlülükleri 

Veri sorumlusu, veri sorumlusu temsilcisi 

ve irtibat kişisinin yükümlülükleri 

MADDE 11 MADDE 11 

(1) 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 marifetiyle yerine 

getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ, 

Kanunun uygulanması bakımından yerine 

getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir 

veya birden fazla kişiyi görevlendirebilir. Bu 

görevlendirme Kanun hükümleri uyarınca 

tüzel kişiliğin sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz. 

(1) 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 marifetiyle yerine 

getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ, 

Kanunun uygulanması bakımından yerine 

getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir 

veya birden fazla kişiyi görevlendirebilir. Bu 

görevlendirme Kanun hükümleri uyarınca 

tüzel kişiliğin sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz. 

(2) 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 Kuruma sunulur. 

(2) 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 Kuruma sunulur. 

(3) Veri sorumlusu temsilcisi atama kararı, (3) Veri sorumlusu temsilcisi atama kararı, 



 

asgari olarak aşağıda belirtilen hususları 

kapsayacak şekilde düzenlenir: 

asgari olarak aşağıda belirtilen hususları 

kapsayacak şekilde düzenlenir: 

a) Kurum tarafından yapılan tebligat veya 

yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ 

veya kabul etme, 

a) Kurum tarafından yapılan tebligat veya 

yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ 

veya kabul etme, 

b) Kurum tarafından veri sorumlusuna 

yöneltilen talepleri veri sorumlusuna iletme, 

veri sorumlusundan gelecek cevabı Kuruma 

iletme, 

b) Kurum tarafından veri sorumlusuna 

yöneltilen talepleri veri sorumlusuna iletme, 

veri sorumlusundan gelecek cevabı Kuruma 

iletme, 

c) Kurul tarafından başkaca bir esasın 

belirlenmemiş olması halinde; ilgili kişilerin 

Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası 

uyarınca veri sorumlusuna yönelteceği 

başvuruları veri sorumlusu adına alma ve 

veri sorumlusuna iletme, 

c) Kurul tarafından başkaca bir esasın 

belirlenmemiş olması halinde; ilgili kişilerin 

Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası 

uyarınca veri sorumlusuna yönelteceği 

başvuruları veri sorumlusu adına alma ve 

veri sorumlusuna iletme, 

ç) Kurul tarafından başkaca bir esasın 

belirlenmemiş olması halinde; ilgili kişilere 

Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca veri sorumlusunun cevabını iletme, 

ç) Kurul tarafından başkaca bir esasın 

belirlenmemiş olması halinde; ilgili kişilere 

Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca veri sorumlusunun cevabını iletme, 

d) Veri sorumlusu adına Sicile ilişkin iş ve 

işlemleri yapma. 

d) Veri sorumlusu adına Sicile ilişkin iş ve 

işlemleri yapma. 

(4) Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler 

Sicile kayıt sırasında irtibat kişisi bilgilerini 

Sicile işlerler. İrtibat kişisi veri sorumlusunu 

Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre 

temsile yetkili değildir. İrtibat kişisi, ilgili 

kişilerin veri sorumlusuna yönelteceği 

taleplerin cevaplandırılması konusunda 
iletişimi sağlar. 

(4) Türkiye’de yerleşik olan veri 

sorumluları ile Türkiye’de yerleşik 

olmayan veri sorumluları adına veri 
sorumlusu temsilcileri, Sicile kayıt 

sırasında irtibat kişisi bilgilerini Sicile 

işlerler. İrtibat kişisi veri sorumlusunu Kanun 

ve Yönetmelik hükümlerine göre temsile 

yetkili değildir. 

 Değişik fıkra: Veri Sorumluları Sicili 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

28.04.2019/30758) m.4 

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarında irtibat 

kişisi, üst düzey yönetici tarafından Kurum 

ile iletişimi sağlamak amacıyla belirlenerek 

Sicile kaydı yapılan daire başkanı veya üstü 

yöneticidir. 

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarında irtibat 

kişisi, koordinasyonu sağlayacak üst düzey 

yönetici tarafından Kurum ile iletişimi 

sağlamak amacıyla belirlenerek Sicile kaydı 

yapılan daire başkanı veya üstü yöneticidir. 

 Değişik fıkra: Veri Sorumluları Sicili 



 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

28.04.2019/30758) m.4 

Kayıt bilgilerinde değişiklikler Kayıt bilgilerinde değişiklikler 

MADDE 13 MADDE 13 

 Değişik madde: Veri Sorumluları Sicili 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

28.04.2019/30758) m.5 

(1) Veri sorumluları, sicilde kayıtlı bilgilerde 

değişiklik olması halinde meydana gelen 

değişiklikleri, VERBİS üzerinden yedi gün 

içerisinde Kuruma bildirir. 

(1) Veri sorumluları, Sicilde kayıtlı 

bilgilerde değişiklik olması halinde meydana 

gelen değişiklikleri, değişikliğin meydana 

geldiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde 

VERBİS üzerinden Kuruma bildirir. 

İstisna kriterleri İstisna kriterleri 

MADDE 16 MADDE 16 

(1) Kurul, aşağıdaki kriterleri göz önünde 

bulundurarak kayıt yükümlülüğüne istisna 

getirebilir: 

(1) Kurul, aşağıdaki kriterleri göz önünde 

bulundurarak kayıt yükümlülüğüne istisna 

getirebilir: 

a) Kişisel verinin niteliği. a) Kişisel verinin niteliği. 

b) Kişisel verinin sayısı. b) Kişisel verinin sayısı. 

c) Kişisel verinin işlenme amacı. c) Kişisel verinin işlenme amacı. 

ç) Kişisel verinin işlendiği faaliyet alanı. ç) Kişisel verinin işlendiği faaliyet alanı. 

d) Kişisel verinin üçüncü kişilere aktarılma 

durumu. 

d) Kişisel verinin üçüncü kişilere aktarılma 

durumu. 

e) Kişisel veri işleme faaliyetinin 

kanunlardan kaynaklanması. 

e) Kişisel veri işleme faaliyetinin 

kanunlardan kaynaklanması. 

f) Kişisel verilerin muhafaza edilmesi süresi. f) Kişisel verilerin muhafaza edilmesi süresi. 

g) Veri konusu kişi grubu veya veri 

kategorileri. 

g) Veri konusu kişi grubu veya veri 

kategorileri. 

 ğ) Veri sorumlusunun yıllık çalışan sayısı 

veya yıllık mali bilanço toplamı bilgisi. 



 

 Ek bent: Veri Sorumluları Sicili Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-28.04.2019/30758) m.6 

(2) Kurul, birinci fıkrada 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. 

(2) Kurul, birinci fıkrada 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. 

 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Tebliğ 

Eski Düzenleme  
Yayın: T.C. Resmi Gazete 10.03.2018/30356 

Yeni Düzenleme  
Yayın: T.C. Resmi Gazete 28.04.2019/30758 

Tanımlar Tanımlar 

MADDE 3 MADDE 3 

(1) Bu Tebliğde geçen; (1) Bu Tebliğde geçen; 

a) Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından 

kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel 

kişi kategorisini, 

a) Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından 

kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel 

kişi kategorisini, 

b) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek 

kişiyi, 

b) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek 

kişiyi, 

c) Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, 

c) Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, 

ç) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, ç) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, 

d) Kurum: Kişisel Verileri Koruma 

Kurumunu, 

d) Kurum: Kişisel Verileri Koruma 

Kurumunu, 

e) Sicil: Başkanlık tarafından tutulan Veri 

Sorumluları Sicilini, 

e) Sicil: Başkanlık tarafından tutulan Veri 

Sorumluları Sicilini, 

f) Veri kayıt sistemi: Tamamen veya 

kısmen otomatik olan ya da herhangi bir 
veri kayıt sisteminin parçası olmak 

kaydıyla otomatik olmayan yollarla 

işlenen kişisel verilerin bulunduğu her 

f) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli 

kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği 
kayıt sistemini, 



 

türlü ortamı, 

 Değişik bent: Aydınlatma 

Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde 

Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (R.G.-28.04.2019/30758) m.1 

g) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme 

amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri 

kayıt sisteminin kurulmasından ve 

yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya 

tüzel kişiyi, 

g) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme 

amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri 

kayıt sisteminin kurulmasından ve 

yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya 

tüzel kişiyi, 

ğ) Veri sorumlusu temsilcisi: Türkiye’de 

yerleşik olmayan veri sorumlularını 

30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî 

Gazete’de yayınlanan Veri Sorumluları 

Sicili Hakkında Yönetmeliğin 11 inci 

maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 

konularda asgari temsile yetkili Türkiye’de 

yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı gerçek kişiyi 

ğ) Veri sorumlusu temsilcisi: Türkiye’de 

yerleşik olmayan veri sorumlularını 

30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Veri Sorumluları 

Sicili Hakkında Yönetmeliğin 11 inci 

maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen 

konularda asgari temsile yetkili Türkiye’de 

yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşı gerçek kişiyi, 

 Değişik bent: Aydınlatma 

Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde 

Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (R.G.-28.04.2019/30758) m.1 

ifade eder. ifade eder. 

(2) Bu Tebliğde yer almayan tanımlar için 

Kanundaki tanımlar geçerli olacaktır. 

(2) Bu Tebliğde yer almayan tanımlar için 

Kanundaki tanımlar geçerli olacaktır. 

Usul ve esaslar Usul ve esaslar 

MADDE 5 MADDE 5 

(1) Veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişi 

tarafından sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı 

merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam 

kullanılmak suretiyle aydınlatma 

yükümlülüğünün yerine getirilmesi 

esnasında aşağıda sayılan usul ve esaslara 

uyulması gerekmektedir: 

(1) Veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişi 

tarafından sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı 

merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam 

kullanılmak suretiyle aydınlatma 

yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında 

aşağıda sayılan usul ve esaslara uyulması 

gerekmektedir: 

a) İlgili kişinin açık rızasına veya Kanundaki a) İlgili kişinin açık rızasına veya Kanundaki 



 

diğer işleme şartlarına bağlı olarak kişisel 

veri işlendiği her durumda aydınlatma 

yükümlülüğü yerine getirilmelidir. 

diğer işleme şartlarına bağlı olarak kişisel 

veri işlendiği her durumda aydınlatma 

yükümlülüğü yerine getirilmelidir. 

b) Kişisel veri işleme amacı değiştiğinde, 

veri işleme faaliyetinden önce bu amaç için 

aydınlatma yükümlülüğü ayrıca yerine 

getirilmelidir. 

b) Kişisel veri işleme amacı değiştiğinde, veri 

işleme faaliyetinden önce bu amaç için 

aydınlatma yükümlülüğü ayrıca yerine 

getirilmelidir. 

c) Veri sorumlusunun farklı birimlerinde 

kişisel veriler farklı amaçlarla işleniyorsa, 

aydınlatma yükümlülüğü her bir birim 

nezdinde ayrıca yerine getirilmelidir. 

c) Veri sorumlusunun farklı birimlerinde 

kişisel veriler farklı amaçlarla işleniyorsa, 

aydınlatma yükümlülüğü her bir birim 

nezdinde ayrıca yerine getirilmelidir. 

 Mülga bent: Aydınlatma 

Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde 

Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (R.G.-28.04.2019/30758) m.2 

ç) Sicile kayıt yükümlülüğünün bulunması 

durumunda, aydınlatma yükümlülüğü 

çerçevesinde ilgili kişiye verilecek bilgiler, 

Sicile açıklanan bilgilerle uyumlu olmalıdır. 

ç) Sicile kayıt yükümlülüğünün bulunması 

durumunda, aydınlatma yükümlülüğü 

çerçevesinde ilgili kişiye verilecek bilgiler, 

Sicile açıklanan bilgilerle uyumlu olmalıdır. 

d) Aydınlatma yükümlülüğünün yerine 

getirilmesi, ilgili kişinin talebine bağlı 

değildir. 

d) Aydınlatma yükümlülüğünün yerine 

getirilmesi, ilgili kişinin talebine bağlı 

değildir. 

e) Aydınlatma yükümlülüğünün yerine 

getirildiğinin ispatı veri sorumlusuna aittir. 

e) Aydınlatma yükümlülüğünün yerine 

getirildiğinin ispatı veri sorumlusuna aittir. 

f) Kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza 

şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi 

halinde, aydınlatma yükümlülüğü ve açık 

rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine 

getirilmesi gerekmektedir. 

f) Kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza 

şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi 

halinde, aydınlatma yükümlülüğü ve açık 

rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine 

getirilmesi gerekmektedir. 

g) Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında 

açıklanacak kişisel veri işleme amacının 

belirli, açık ve meşru olması gerekir. 

Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken, 

genel nitelikte ve muğlak ifadelere yer 

verilmemelidir. Gündeme gelmesi muhtemel 

başka amaçlar için kişisel verilerin 

işlenebileceği kanaatini uyandıran ifadeler 

kullanılmamalıdır. 

g) Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında 

açıklanacak kişisel veri işleme amacının 

belirli, açık ve meşru olması gerekir. 

Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken, 

genel nitelikte ve muğlak ifadelere yer 

verilmemelidir. Gündeme gelmesi muhtemel 

başka amaçlar için kişisel verilerin 

işlenebileceği kanaatini uyandıran ifadeler 

kullanılmamalıdır. 



 

ğ) Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında 

ilgili kişiye yapılacak bildirimin anlaşılır, 

açık ve sade bir dil kullanılarak 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

ğ) Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında 

ilgili kişiye yapılacak bildirimin anlaşılır, 

açık ve sade bir dil kullanılarak 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

h) Kanunun 10 uncu maddesinin birinci 

fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki 

sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü 

kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6 

ncı maddelerinde belirtilen işleme 

şartlarından hangisine dayanılarak 

işlendiğidir. Aydınlatma yükümlülüğünün 

yerine getirilmesi esnasında hukuki sebebin 

açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 

h) Kanunun 10 uncu maddesinin birinci 

fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki 

sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü 

kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6 

ncı maddelerinde belirtilen işleme 

şartlarından hangisine dayanılarak 

işlendiğidir. Aydınlatma yükümlülüğünün 

yerine getirilmesi esnasında hukuki sebebin 

açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 

ı) Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, 

kişisel verilerin aktarılma amacı ve 

aktarılacak alıcı grupları belirtilmelidir. 

ı) Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, 

kişisel verilerin aktarılma amacı ve 

aktarılacak alıcı grupları belirtilmelidir. 

i) Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında 

kişisel verilerin, tamamen veya kısmen 

otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin 

parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan 

yöntemlerden hangisiyle elde edildiği açık 

bir şekilde belirtilmelidir. 

i) Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında 

kişisel verilerin, tamamen veya kısmen 

otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin 

parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan 

yöntemlerden hangisiyle elde edildiği açık bir 

şekilde belirtilmelidir. 

j) Aydınlatma yükümlülüğü yerine 

getirilirken eksik, ilgili kişileri yanıltıcı ve 

yanlış bilgilere yer verilmemelidir. 

j) Aydınlatma yükümlülüğü yerine 

getirilirken eksik, ilgili kişileri yanıltıcı ve 

yanlış bilgilere yer verilmemelidir. 

 

Bilgilerinize 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. 


