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VERİ SORUMLULULARI SİCİLİ HAKKINDA 
YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik (Sicil Yönetmeliği) Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2018 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Veri Sorumluları Sicili (Sicil) ilk olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Kanun) 
düzenlenmişti.  Sicil Yönetmeliği ise Sicil’e ilişkin Kanun’da var olan düzenlemeleri daha detaylı bir şekilde düzenledi. 

Sicil ve Kayıt İşlemleri 
Öncelikle, kişisel verilerin işleme vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin 
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişilerin veri 
sorumlusu olduklarını hatırlatmakta fayda var. Bu veri sorumluları, kişisel 
veri işlemeye başlamadan önce Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Kurum) 
tarafından oluşturulan online platform Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi 
üzerinden (VERBİS) kaydolmalıdır. Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler VERBİS’e 
doğrudan kendileri kaydolabilecek,   Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel 
kişiler ise bu işlemi ancak atayacakları veri sorumlusu temsilcisi aracılığı ile 
gerçekleştirebilecektir. 

Sicil Yönetmeliği, veri sorumlularının Sicil’e kayıt yaptırılırken hangi bilgileri 
açıklamaları gerektiği konusunda da düzenlemelere yer veriyor. Buna 
göre; veri sorumlusuna, varsa temsilcisi ve irtibat kişisine ait bilgiler, kişisel 
verileri işleme amacı, veri konusu kişi grupları ve veri kategorileri, verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları, 
yabancı ülkelere aktarılabilecek kişisel verileri, verilerin korunmasına ilişkin alınmış olunan tedbirleri ve verilerin 
azami muhafaza süresine ilişkin bilgiler kayıt başvurusunda yer almalıdır. Veri sorumluları Sicil’e başvuru aşamasında 
belirtmeleri gereken bu bilgileri, hazırlamakla yükümlü oldukları kişisel veri işleme envanteri (Envanter) ve kişisel veri 
saklama ve imha politikasına (Politika) dayalı olarak bildirirler. Bu kapsamda, VERBİS’e kaydolmadan önce Politika 
ve Envanter gibi ön hazırlıkları es geçmemek gerekmekte. 

Sicil Yönetmeliği uyarınca, kayıt yükümlülüğünü gerektiren faaliyet sona erer ya da ortadan kalkarsa, veri sorumlusu 
sicil kaydının silinmesi için Kurum’a başvurması gerekir. Sicil kamuya açık tutulur. Bu kapsamda, VERBİS’e 
veri sorumlularınca girilen bilgiler Kurum’un internet sayfasında paylaşılacaktır. Sicil hiçbir şekilde kişisel veri 
içermeyecektir. 

Veri Sorumlusu Temsilcisi ve İrtibat Kişisi
Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularının Sicil’e başvuru yaparken Türkiye’de yerleşik bir temsilci ataması ve 
buna ilişkin kararı, kayıt başvurusu sırasında Kurum’a sunması gerekmektedir. Buna göre temsilci, Türkiye’de yerleşik 
olmayan veri sorumlusu adına VERBİS’e ilişkin iş ve işlemleri yapmaya ve yürütmeye yetkili kılınmalıdır. Burada irtibat 
kişisi ile temsilciyi karıştırmamak gerekir. Yönetmelik uyarınca irtibat kişisi, temsile yetkili olmayıp Türkiye’de yerleşik 
veri sorumlularının ilgili kişi veya Kurum ile iletişimini sağlamakla görevli kişiyi ifade eder. 
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Türkiye’de yerleşik tüzel kişi olan veri sorumluları belirlemiş olduğu irtibat kişisine ait bilgileri kayıt başvurusu 
sırasında VERBİS’e bildirmekle yükümlümdür. Bu noktada Kanun’un uygulanması ve yaptırımlarından irtibat kişisi ve 
temsilci sorumlu değildir. 

Kişisel Veri İşleme Envanteri
Kanun ve Sicil Yönetmeliği, veri sorumlusu tarafından hazırlanması gereken Envanter için herhangi bir şekil şartı 
öngörmemiştir. Kurum’un yapmış olduğu açıklamaya göre Envanter’in veri işleme faaliyetine ilişkin gerekli bilgileri 
içeren kolayca erişilebilir metin veya liste gibi bir formatta olması yeterlidir. Sicil Yönetmeliği’ne göre Envanter, veri 
sorumlusunun kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamındaki; amaçlarını, veri kategorilerini, verilerin aktarıldığı alıcı 
grubunu, kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel 
verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri içermelidir. 

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
Yukarıdaki açıklamalara istinaden, kişisel verilerin azami muhafaza edilme süresi de sicil kayıt başvurusu sırasında 
açıklanması gereken bilgiler içerisinde yer almaktadır. Sürelerin tespit edilmesi için öncelikle Envater’de veri 
kategorilerinin düzgün bir şekilde belirlenmiş olması gereklidir. Bu belirleme ardından veri kategorileri için hukuken 
öngörülen muhafaza süreleri göz önüne alınmalıdır. Bu kapsamda Sicil Yönetmeliği iki farklı süreden bahsetmiştir; 
kişisel verinin işlenmesi için gerekli azami muhafaza süresi ile veri için mevzuatta öngörülen süre. Bahsi geçen 
iki sürenin farklı olması halinde, mevzuatta öngörülen azami muhafaza edilme süresi, böyle bir süre yoksa da bu 
iki süreden uzun sürenin muhafaza süresi olarak esas alınacağı düzenlenmiştir. Sonuç olarak, Sicil Yönetmeliği, 
Envanter’de yer alan bu muhafaza süresi ile Politika’nın paralel olması gerektiğini de belirtmiştir. Politika, Kişisel 
Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’te veri sorumluluları için bir 
yükümlülük olarak düzenlenmiştir. Bu şekilde mevzuatlar arası uyum sağlanmıştır. Gerek Sicil Yönetmeliği gerek de 
verilerin silinmesine ilişkin yönetmelik kapsamında,Sicil’e kayıtla yükümlü olan veri sorumluları Envanter’e uygun 
Politika hazırlamakla yükümlüdür. 

İstisnalar ve İdari Yaptırım
Sicil Yönetmeliği, Sicil’e kayıt yükümlülüğü bakımından birtakım istisnalar öngörmüştür. Buna göre; 

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, 
b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile     
 kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin   
 soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
d) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması   
 için gerekli olması faaliyetleri bakımından veri sorumlularının bu faaliyetleri Sicile kayıt etmesi ve bildirmesi     
 yükümlülüğü yoktur.

Son olarak, Kanun’da Sicil’e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne sahip olmasına karşılık bu yükümlülüğünü yerine 
getirmeyen veri sorumluları için 20.000 TL - 1.000.000 TL arasında idari para cezası uygulanacağı da düzenlenmiştir. 
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TÜKETİCİ HUKUKUNDAKİ ESASLI DEĞİŞİKLİKLER 
Tüketici Hakem Heyeti’ne Başvuru İçin 
Öngörülen Parasal Alt Sınır Artırıldı
Tüketicilerin, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (Kanun) kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklar sebebiyle  
tüketici mahkemelerine başvurabilmeleri için, uyuşmazlık değerinin belirli bir sınırın üzerinde olması gerekir. 
Tüketiciler, kural olarak bu sınırın altında kalan uyuşmazlıkları tüketici mahkemelerine götüremeyeceği gibi, bu sınırın 
üzerindeki uyuşmazlıkları da Tüketici Hakem Heyeti’ne götüremeyecektir. Bu kapsamda, tüketicilerin tüketici hakem 
heyetlerine başvurularına ilişkin Kanun’da yer alan parasal sınırlarda 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere değişiklikler yapılmıştır. 2018 yılı için, 

• 4.570 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
• Büyükşehir statüsünde olan illerde, değeri 4.570 TL ile 6.860 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem 

heyetleri,
• Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6.860 TL  altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem 

heyetleri, bu illere bağlı ilçelerde 4.570 TL ile 6.860 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri 
görevlidir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Öngörülen 
İdari Para Cezaları Artırıldı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da bazı durumlar için öngörülen idari para cezaları, 01/01/2018 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir: 

• Tüketici bilgilendirmelerini ve sözleşmelerini en az 12 punto büyüklüğünde düzenlemeyen, anlaşılabilir ve sade 
dil kullanmayan, nüshaları tüketiciye vermeyen, mesafeli sözleşmeler/
abonelik sözleşmelerine dair düzenlemelere uymayan, fiyat etiketi, 
tanıtma-kullanma kılavuzu ve garanti belgesine dair düzenlemelere 
aykırı hareket eden, can ve mal güvenliğine ve çevreye aykırı ürünler ve 
hizmetler sağlayan kişiler hakkında ihlal başına 274 TL; 

• Tüketici kredileri ve iş yeri dışında kurulan sözleşmelere ilişkin Kanun’da 
yer alan birtakım yükümlülüklere uymayan kişiler hakkında işlem ya da 
sözleşme başına 1.380 TL; 

• Üretici veya ithalatçıların, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için kullanım 
ömrü süresince, satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak 
için yeterlilik belgesi almamaları halinde 138.172 TL, servis istasyonu 
kurmamaları halinde 13.816 TL, istasyonlardaki eksiklikler için 1.380 TL;

• Kitle iletişim araçları aracılığıyla yapılan reklamlarda temel ilkelere uymayan, doğru ve dürüst reklam vermeyen 
kişiler hakkında ihlale göre 6.907 TL ile 276.345 TL arası idari para cezası uygulanacağı öngörülmüştür.  
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Doç. Dr. Ali Paslı
ali.pasli@gokce.av.tr

Yağmur Yollu
yagmur.yollu@gokce.av.tr

Editörler:

Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak 
girişim işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, 
medya, telekom ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari 
alacak takipleri, gayrimenkul ve ticari dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede 
hukuki hizmetler sunan İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel 
ve uzmanlığımız hakkında daha fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web 
sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin
contact@gokce.av.tr
0 212 352 88 33

The Fine Print yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki 
tavsiye içermemekte ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak 
istiyorsanız lütfen Gökçe  Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. The Fine Print’de yer alan hiçbir 
içerik Gökçe Avukatlık Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde 
kaynak olarak gösterilmeksizin yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken 
tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, Gökçe Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti 
etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki herhangi bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş 
olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. The Fine Print Gökçe Avukatlık Ortaklığı müvekkileri için 
hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam olarak yorumlanamaz.

Teori değil. Cevap.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


