VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Taslağı (“Taslak”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun (“Kanun”) 16. maddesi uyarınca hazırlanarak; 5 Mayıs 2017 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu
(“Kurul”) tarafından kamuoyunun görüşüne açılmıştır.
Kanun uyarınca, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulması ve
yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler, “veri sorumlusu” olarak adlandırılmaktadır. Veri
Sorumluları Sicili (“Sicil”), veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili
bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir.
Kural, tüm veri sorumlularının, Sicil’e kayıt olmasıdır. Bununla birlikte, Yönetmelik uyarınca, Kurul, aşağıdaki
kriterlere göre, Sicil’e kayıt yükümlülüğüne istisna getirme hakkını haizdir:







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; kanunlarda açıkça öngörülüp öngörülmediği veya veri sorumlusunun
hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için gerekli olup olmadığı,
 Kişisel verinin muhafaza edilme süresi,
 Veri sorumlusunun istihdam ettiği çalışan sayısı.
Türkiye’de yerleşik olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik olan ve tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisi atayan
veri sorumluları, Sicil’e kayıt ve diğer işlemler için bir irtibat kişisi atamakla yükümlüdür. Atanan bu kişi, veri
sorumlusunun temsilcisi olmayıp; Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) ve veri sorumlusu arasındaki
iletişimin sağlanması ve yönetilmesinden sorumludur.
Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularının atayacakları bir veri sorumlusu temsilcisi aracılığı ile Sicil’e kayıt
olmaları zorunludur. Bu kapsamda yurtdışında yerleşik olan veri sorumlularının Türkiye’de yerleşik olan bir tüzel
kişiyi ya da Türk vatandaşı bir gerçek kişiyi temsilci olarak atamaları gerekmektedir. Eğer tüzel kişiyi veri
sorumlusu olarak atarlarsa; atanan tüzel kişi, Sicil’e kayıt ve diğer işlemlerini bir irtibat kişisi aracılığıyla yürütür.
Belirmek gerekir ki, bu kapsamda atanacak temsilcinin asgari olarak aşağıdaki yetkilere sahip olması
gerekmektedir:
 Kurul veya Kurum tarafından yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ veya kabul
etme,
 Kurul veya Kurum tarafından veri sorumlusuna yöneltilen taleplere veri sorumlusu adına cevap verme,
 Kurul tarafından başkaca bir esas belirlenmediği koşulda; veri sahiplerinin veri sorumlusuna yönelteceği
başvuruları veri sorumlusu adına alma ve veri sorumlusuna iletme,
 Veri sorumlusu adına Sicile ilişkin iş ve işlemleri yapma,
 Kurul tarafından başkaca bir esas belirlenmediği koşulda; veri sahiplerinin yaptığı başvurulara ilişkin veri
sorumlusunun cevabını iletme.
Veri sorumlusu temsilcinin sorumluluğu yukarıda sıralanan hususlar ile sınırlıdır. Veri sorumlusu temsilcisi, veri
sorumlusu adına sorumlu tutulamaz.
Veri sorumluları tarafından Sicil’e kayıt başvurusu sırasında aşağıdaki bilgilerin sunulması gerekmektedir:
 Veri sorumlusu ve varsa veri sorumlusu temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,
 Kurul tarafından belirlenecek başvuru formunda yer alan bilgiler,
 Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

1






Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,
Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,
Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler,
Veri güvenliğine ilişkin öngörülen ve Kurul tarafından belirlenen kriterlere göre alınan tedbirler.

Yönetmelik’te anılan VERBİS ise, veri sorumlularının Sicil’e başvuru ve Sicil ile ilgili diğer işlemlerde
kullanacakları internet üzerinden erişilebilen bilişim sistemini ifade eder.
Yönetmelik’e göre, Sicil’e kayıt yükümlülüğü bulunan veri sorumluları, Kişisel Veri İşleme Envanteri düzenleme
yükümlülüğü altındadır. 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 detaylandırdıkları envanteri ifade
etmektedir. Belirmek gerekir ki, Sicil’e yapılacak başvurular sırasında verilmesi gereken bilgiler, kişisel veri
işleme envanterine dayalı olarak hazırlanmalıdır. Veri sorumluları, Sicil’e sunulan ve Sicil’de yayımlanan bilgilerin
doğru, güncel ve hukuka uygun olmasından sorumludur.
Yönetmelik uyarınca, Sicil’e kayıt yükümlülüğü bulunan veri sorumluları, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
düzenleme yükümlülüğü altındadır. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası, Sicil’e kayıt yükümlülüğü olan veri
sorumlularının, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği azami veri işleme sürelerini belirlemek için dayanak
yaptıkları politikayı ifade etmektedir.
Belirtmek gerekir ki, Sicil kamuya açık olarak tutulmaktadır. Bu kapsamda, Sicil ile paylaşılan bilgilerin bir kısmı
kamuoyunun erişimine açık olacaktır. Aydınlatma yükümlülüğü ile açık rıza alınmasının kapsamı ve veri
sahiplerinin başvurularının yanıtlanmasında, Sicile sunulan ve Sicilde yayımlanan bilgiler esas alınacaktır. Sicile
ilk kayıt için ve kayıtlı kalındığı süre içinde her yıl Kurul tarafından belirlenecek ücretin ödenmesi gerekmektedir.
Bu ücretler henüz belirlenmemiştir.
Yönetmelik uyarınca, Kural olarak veri sorumlularının Sicil’e, veri işleme faaliyetlerine başlamadan önce
kaydolmaları gerekmektedir. Başlangıçta kayıt yükümlülüğü bulunmayan ancak sonradan kayıt yükümlüsü
haline gelen veri sorumlularının ise, yükümlülük altına girmelerinden itibaren 30 gün içerisinde Sicil’e
kaydolmaları gerekmektedir. Böyle durumlarda talep üzerine bir defaya mahsus olacak şekilde Kurul’un kayıt
için ek süre verme imkânı bulunmaktadır.
Son olarak belirtmek gerekir ki, Yönetmelik uyarınca, Sicil’e kayıt yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu
yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında 20.000 TL ila 1.000.000 TL arasında idari para
cezası uygulanacaktır.
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