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VERİ PAYLAŞIMI KURULU YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 

 

Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 8 Ağustos 2020 tarihli ve 31207 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik’e ilişkin açıklamalar bu bülten 

ile dikkatinize sunulmaktadır. 

 

I. Yönetmelik’in Amacı 

 

Yönetmelik’in amacı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün (“Genel Müdürlük”) 

merkezi veri tabanında tutulan kayıtlardan yararlanacak Genel Müdürlük birimlerini, 

kurumları, kamu hizmeti sunan tüzel kişilikleri ve adrese dayalı kamu hizmeti sunan kuruluşları 

tespit etmek, çevrimiçi ve çevrimdışı paylaşımın kapsamını, yöntemi ve güvenliğine ilişkin 

genel usul ve esasları saptamak ve Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan Veri Paylaşımı 

Kurulu’nun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. 

 

II. Veri Paylaşımı Kurulu 

 

Kurul’un Yapısı 

 

Veri Paylaşımı Kurulu (“Kurul”), İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile Genel Müdürlük bünyesinde 

oluşturulur. Kurul, Başkan dahil toplam beş üyeden oluşmakta ve Kurul’un üyeleri İçişleri 

Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. 

 

Kurul’un Görevleri 

 

Kurul’un görevleri Yönetmelik’in 6. maddesinde aşağıdaki şekilde sayılmıştır: 

 

1. Çevrimiçi veya çevrimdışı veri paylaşımı taleplerini karara bağlamak. 

2. Alıcı kurumlarla, hangi verilerin çevrimiçi olarak paylaşılacağına karar vermek. 

3. Çevrimiçi ek servis, servis çıktı yetkisi ve servis çıktı parametresi taleplerini 

değerlendirerek karar vermek. 

4. Benzer konulardaki, çevrimiçi veya çevrimdışı veri paylaşımlarına ilişkin ilke kararları 

almak. 

5. Veri paylaşımlarının kapsamını belirlemek ve hangi yöntemle yapılacağına karar 

vermek. 

6. Genel Müdürlük internet sayfası üzerinde doğrulama amaçlı olarak, hangi servislerin 

yer alacağına ve bu servislerin girdi ve çıktı parametrelerine karar vermek. 

7. Taahhütnamenin iptali, feshi veya veri paylaşımının askıya alınmasına yönelik karar 

almak.  

 

III. Kimlik Paylaşımı Sistemi 

 

Kimlik Paylaşımı Sistemi (“KPS”), merkezi veri tabanında tutulan verilerin alıcı kurumlar ile 

paylaşıldığı sistemi ifade etmektedir. KPS’den faydalanma amacıyla yapılacak tüm talepleri 

değerlendirme yetkisi Kuruldadır. Başvurular değerlendirilirken aşağıdaki kriterler esas alınır: 

 

1. Kendi mevzuatında merkezi veri tabanındaki verileri sorgulama veya doğrulamaya 

ilişkin görev ve sorumluluğun bulunması, 
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2. Kamu hizmeti sunan tüzel kişiliklerin, faaliyetini kamu kurum veya kuruluşlarının 

denetimi altında sürdürmeleri, 

3. KPS üzerinden veri paylaşımının kamusal ve toplumsal yarar bakımından gereklilik arz 

etmesi, 

4. İş ve işlemlerin vatandaşların toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için yapılması, 

hizmetlerin genel olması ve süreklilik göstermesi. 

 

Kurul tarafından kabul edilen talepler, veri tabanının verimliliğini ve performansını 

düşürmeyecek şekilde on iş günü içerisinde hazırlanır. Bu süre verinin niteliğine bağlı olarak 

uzatılabilir. 

 

IV. Çevrimdışı Taleplerin Değerlendirilmesi 

 

Alıcı kurumların, KPS’den alabilecekleri verileri çevrimdışı talep etmeleri mümkün değildir. 

Ancak, veriyi kullanma gerekçesi ve yasal dayanağını belirten çevrimdışı toplu veri taleplerinin 

resmi yazı ile yapılması, kamusal hizmetin planlanması ve yürütülmesinde zorunlu bir ihtiyaç 

olması ve kamusal ve toplumsal yarar bakımından gereklilik arz etmesi halinde, veri talepleri 

asgari düzeyde karşılanabilir. 

 

V. Verilerin İmhası 

 

Elektronik ortamda gönderilen veya teslim edilen kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebepler 

ortadan kalktıktan sonra, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale 

Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında alıcı kurum ve diğer kişiler tarafından 

silinecek veya yok edilecektir. 

 

VI. Kurul’a Sunulmaksızın Karşılanacak Olan Talepler 

 

Aşağıda sayılan verilere ilişkin talepler, Kurul’a sunulmaksızın karşılanacaktır:  

 

1. Yüksek Mahkemeler, Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Mahkemeler, Savcılıklar ve 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre 

görevlendirilen ön incelemeciler tarafından yürütülen; dava, soruşturma ve incelemelere 

ilişkin veri talepleri, 

2. Görev ve yetkilerine uygun olmak ve görev onay yazılarının gönderilmesi şartıyla, 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarınca 

yürütülen soruşturma, inceleme, denetim ve teftişlerle ilgili veri talepleri, 

3. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28/1-ç maddesi uyarınca, kişisel verilerin 

millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik 

güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında 

işlenmesi kapsamında talep edilen veriler. 

 

VII. Alıcıların Yükümlülükleri 

 

Yönetmelik’in 16. maddesi uyarınca, alıcı kurumlar ve diğer kişiler, çevrimiçi veya çevrimdışı 

olarak Genel Müdürlük’ten elde ettikleri verilerin, yetkisiz kişilerin eline geçmesinden veya 

yetkisiz kullanımından doğan her türlü hukuki ve cezai yaptırımdan ve mali zararın tazmininden 

sorumludur. 
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Alıcı kurum ve diğer kişiler, kendi iş ve işlemlerine esas olmak üzere sadece ilgili kişilerin 

bilgilerini alabilirler ve bu bilgileri mevzuatında sayılan görev ve sorumluluklarının yerine 

getirilmesi dışında başka hiçbir amaçla kullanamazlar.  

 

Elde ettikleri verileri üçüncü kişilerle paylaşamaz ve yayınlayamazlar. Bu verilerin hukuka 

aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesini önlemek, muhafazasını sağlamak amacıyla her türlü idari 

ve teknik tedbirleri alırlar. Özel nitelikli kişisel veriler için ise Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nun 6. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 

belirlenen önlemleri alırlar.  

 

Edinilen verilerin iş ve işlemlerde kullanılmasının hukuki sonuçları veriyi alan alıcı kurum ve 

diğer kişilerin sorumluluğundadır. Bu veriler, ilgili mevzuatta yer alan özel hayatın gizliliğine 

ve kişisel verilerin korunması hükümlerine uygun olarak kullanılır. Bu verilere erişim sağlayan 

tüm yetkililer Yönetmelik’in 16. maddesinde sayılan kurallara uymakla yükümlüdür. Bu 

yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam eder. Kişisel verilerin korunması ile ilgili 

hükümleri ihlal eden ve gizli verileri değiştiren ya da bütünlüğünü bozanlar hakkında Türk Ceza 

Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 
*Çalışmamızda 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. 

 

 

 

 


