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YÖNETMELİK

K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurumundan:

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, 24/3/2016 tar�hl� ve 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması

Kanunu uyarınca Kurulun gözet�m�nde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulacak olan Ver� Sorumluları
S�c�l�n�n oluşturulması, �dares� �le Ver� Sorumluları S�c�l�ne yapılması öngörülen kayıtlara �l�şk�n usul ve esasları
bel�rlemek ve uygulanmasını sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, k�ş�sel ver�ler�n �şleme amaçlarını ve vasıtalarını bel�rleyen, ver� kayıt

s�stem�n�n kurulmasından ve yönet�lmes�nden sorumlu olan gerçek ve tüzel k�ş�ler� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddes�n�n beş�nc� fıkrası �le 22 nc� maddes�n�n

b�r�nc� fıkrasının (d) ve (e) bentler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Alıcı grubu: Ver� sorumlusu tarafından k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı gerçek veya tüzel k�ş� kategor�s�n�,
b) Başkan: K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurumu Başkanını,
c) Başkanlık: K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurumu Başkanlığını,
ç) İrt�bat k�ş�s�: Türk�ye’de yerleş�k olan tüzel k�ş�ler �le Türk�ye’de yerleş�k olmayan tüzel k�ş� ver� sorumlusu

tems�lc�s�n�n Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak �k�nc�l düzenlemeler kapsamındak� yükümlülükler�yle
�lg�l� olarak, Kurum �le kurulacak �let�ş�m �ç�n ver� sorumlusu tarafından S�c�le kayıt esnasında b�ld�r�len gerçek k�ş�y�,

d) Kanun: 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanununu,
e) Kayıt: Kayıt yükümlülüğü altında bulunan ver� sorumlularının Yönetmel�k �le bel�rlenen usul ve esaslara

uygun olarak yaptığı b�ld�r�m�,
f) Kayıt yükümlülüğü: Yönetmel�k uyarınca gerçekleşt�r�lmes� gereken kayıt �le �lg�l� yükümlülüğü,
g) Kayıtlı elektron�k posta (KEP) adres�: Elektron�k �let�ler�n, gönder�m� ve tesl�matı da dâh�l olmak üzere

kullanımına �l�şk�n olarak hukuk� del�l sağlayan, elektron�k postanın n�tel�kl� şekl�n�,
ğ) K�ş�sel ver�: K�ml�ğ� bel�rl� veya bel�rleneb�l�r gerçek k�ş�ye �l�şk�n her türlü b�lg�y�,
h) K�ş�sel ver� �şleme envanter�: Ver� sorumlularının �ş süreçler�ne bağlı olarak gerçekleşt�rmekte oldukları

k�ş�sel ver� �şleme faal�yetler�n�; k�ş�sel ver� �şleme amaçları, ver� kategor�s�, aktarılan alıcı grubu ve ver� konusu k�ş�
grubuyla �l�şk�lend�rerek oluşturdukları ve k�ş�sel ver�ler�n �şlend�kler� amaçlar �ç�n gerekl� olan azam� sürey�, yabancı
ülkelere aktarımı öngörülen k�ş�sel ver�ler� ve ver� güvenl�ğ�ne �l�şk�n alınan tedb�rler� açıklayarak detaylandırdıkları
envanter�,

ı) K�ş�sel ver� saklama ve �mha pol�t�kası: Ver� sorumlularının, k�ş�sel ver�ler�n �şlend�kler� amaç �ç�n gerekl�
olan azam� sürey� bel�rleme �şlem� �le s�lme, yok etme ve anon�m hale get�rme �şlem� �ç�n dayanak yaptıkları
pol�t�kayı,

�) K�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�: K�ş�sel ver�ler�n tamamen veya kısmen otomat�k olan ya da herhang� b�r ver�
kayıt s�stem�n�n parçası olmak kaydıyla otomat�k olmayan yollarla elde ed�lmes�, kayded�lmes�, depolanması,
muhafaza ed�lmes�, değ�şt�r�lmes�, yen�den düzenlenmes�, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde ed�leb�l�r hale
get�r�lmes�, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmes� g�b� ver�ler üzer�nde gerçekleşt�r�len her türlü �şlem�,

j) Kurul: K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurulunu,
k) Kurum: Kurul ve Başkanlıktan oluşan K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurumunu,
l) S�c�l: Başkanlık tarafından tutulan Ver� Sorumluları S�c�l�n�,
m) Ver� kategor�s�: K�ş�sel ver�ler�n ortak özell�kler�ne göre gruplandırıldığı ver� konusu k�ş� grubu veya

gruplarına a�t k�ş�sel ver� sınıfını,
n) Ver� konusu k�ş� grubu: Ver� sorumlularının k�ş�sel ver�ler�n� �şled�kler� �lg�l� k�ş� kategor�s�n�,
o) Ver� sorumluları s�c�l b�lg� s�stem� (VERBİS): Ver� sorumlularının S�c�le başvuruda ve S�c�le �l�şk�n �lg�l�

d�ğer �şlemlerde kullanacakları, �nternet üzer�nden er�ş�leb�len, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönet�len b�l�ş�m
s�stem�n�,

ö) Ver� sorumlusu: K�ş�sel ver�ler�n �şleme amaçlarını ve vasıtalarını bel�rleyen, ver� kayıt s�stem�n�n
kurulmasından ve yönet�lmes�nden sorumlu olan gerçek veya tüzel k�ş�y�,

p) Ver� sorumlusu tems�lc�s�: Türk�ye’de yerleş�k olmayan ver� sorumlularını bu Yönetmel�ğ�n 11 �nc�
maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len konularda asgar� tems�le yetk�l� Türk�ye’de yerleş�k tüzel k�ş� ya da Türk�ye
Cumhur�yet� vatandaşı gerçek k�ş�y�,

�fade eder.
(2) Bu Yönetmel�kte yer almayan tanımlar �ç�n Kanundak� tanımlar uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
S�c�l�n Oluşturulması, İdares�, Gözet�m� ve S�c�le Er�ş�m
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İlke, usul ve esaslar
MADDE 5 – (1) S�c�l�n oluşturulması, �dares� ve gözet�m� hususunda aşağıdak� �lke, usul ve esaslara uyulur:
a) Ver� sorumluları, k�ş�sel ver� �şlemeye başlamadan önce S�c�le kaydolmak zorundadır.
b) Türk�ye’de yerleş�k olmayan ver� sorumluları, ver� �şlemeye başlamadan önce ver� sorumlusu tems�lc�s�

mar�fet�yle S�c�le kaydolmak zorundadır.
c) S�c�l kamuya açık b�ç�mde tutulur. Kurul, kamuya açıklık �lkes�n�n sağlanması şartıyla, bu �lken�n kapsamı

ve �st�snalarını bel�rleme yetk�s�n� ha�zd�r.
ç) S�c�l başvurularında S�c�le açıklanacak b�lg�ler K�ş�sel Ver� İşleme Envanter�ne dayalı olarak hazırlanır.
d) Kanunun 10 uncu maddes�nde ver� sorumluları �ç�n bel�rt�len aydınlatma yükümlülüğünde, Kanunun 13

üncü maddes�nde bel�rt�len �lg�l� k�ş� başvurularının yanıtlanmasında ve �lg�l� k�ş�ler tarafından açıklanacak açık
rızanın kapsamının bel�rlenmes�nde k�ş�sel ver� �şleme envanter�ne dayalı olarak S�c�le sunulan ve S�c�lde yayınlanan
b�lg�ler esas alınır.

e) Ver� sorumluları, S�c�le sunulan ve S�c�lde yayınlanan b�lg�ler�n eks�ks�z, doğru, güncel ve hukuka uygun
olmasından sorumludur. Ver� sorumlularının S�c�le kaydolması Kanun kapsamındak� d�ğer yükümlülükler�n� ortadan
kaldırmaz.

f) Kanunun 28 �nc� maddes�nde bel�rt�len durumlar saklı kalmak kaydıyla Yönetmel�ğ�n 16 ncı maddes�nde
bel�rt�len objekt�f kr�terlere dayalı olarak bel�rl� şartları taşıyan ver� sorumlularının Kurul tarafından S�c�le kayıtla
yükümlü tutulmaması; bu ver� sorumlularının Kanun kapsamındak� yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.

g) S�c�le �l�şk�n �şlemler, ver� sorumluları tarafından VERBİS üzer�nden gerçekleşt�r�l�r.
ğ) Ver� sorumluları tarafından S�c�le sunulan ve S�c�lde yayınlanan k�ş�sel ver�ler�n �şlend�kler� amaç �ç�n

gerekl� olan azam� süre; Kanunun 7 nc� maddes�nde bel�rt�len ver� sorumlularının s�lme, yok etme veya anon�m hale
get�rme yükümlülükler�n�n yer�ne get�r�lmes�nde esas alınır.

S�c�l�n oluşturulması, �dares� ve gözet�m�
MADDE 6 – (1) S�c�l, Başkanlık tarafından oluşturulur. Başkanlık, S�c�l�n oluşturulması, �dares�, güncel

b�ç�mde tutulması ve muhafaza ed�lmes� amacıyla; VERBİS’�n kurulması ve �şlet�lmes� �ç�n gerekl� tekn�k ve �dar�
tedb�rler� alır.

(2) S�c�l�n oluşturulmasından ve �dares�nden sorumlu h�zmet b�r�m�, Ver� Yönet�m� Da�res� Başkanlığıdır.
(3) S�c�l�n gözet�m� Kurul tarafından gerçekleşt�r�l�r. Ver� Yönet�m� Da�res� Başkanlığı tarafından üç aylık

dönemler hal�nde hazırlanan ve kapsamı Kurul tarafından bel�rlenecek olan faal�yet raporu Kurula sunulur.
S�c�le er�ş�m
MADDE 7 – (1) Başkanlık, S�c�lde yer alan güncel b�lg�ler� Kurul kararları uyarınca bel�rlenecek uygun

yöntemlerle kamuya açıklar.
(2) Ver� sorumluları s�c�l�nde yer alan b�lg�lerden aşağıdak�ler kamuya açıklanır:
a) Ver� sorumlusu, varsa ver� sorumlusu tems�lc�s� ve �rt�bat k�ş�s�n�n adı, adres� ve alınmış olması hal�nde

KEP adres�,
b) K�ş�sel ver�ler�n hang� amaçlarla �şleneb�leceğ�,
c) Ver� konusu k�ş� grubu ve grupları �le bu k�ş�lere a�t ver� kategor�ler�,
ç) K�ş�sel ver�ler�n aktarılab�leceğ� alıcı ve alıcı grupları,
d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen k�ş�sel ver�ler,
e) S�c�le kayıt tar�h� �le kaydın sona erd�ğ� tar�h,
f) K�ş�sel ver� güvenl�ğ�ne �l�şk�n alınan tedb�rler,
g) K�ş�sel ver�ler�n �şlend�kler� amaç �ç�n gerekl� olan azam� süre.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yükümlülüğünün Başlangıcı, VERBİS’e G�r�lecek B�lg�ler, Kayıt Başvurusu,

Kaydın Yen�lenmes� ve S�l�nmes�
Kayıt yükümlülüğünün başlangıcı
MADDE 8 – (1) Ver� sorumluları, k�ş�sel ver� �şlemeye başlamadan önce S�c�le kayıt yükümlülükler�n� yer�ne

get�rmek zorundadır.
(2) Kayıt yükümlülüğü altında bulunmayan, sonradan kayıt yükümlüsü hal�ne gelen ver� sorumluları,

yükümlülük altına g�rmeler�n� müteak�p otuz gün �çer�s�nde S�c�le kaydolurlar.
(3) Kayıt yükümlülüğü altında bulunan ver� sorumluları, herhang� b�r f��l�, tekn�k ya da hukuk� �mkânsızlık

neden�yle kayıt yükümlülükler�n�n yer�ne get�r�lememes� hal�nde, bu �mkânsızlığın ortaya çıktığı tar�hten �t�baren en
geç 7 �ş günü �çer�s�nde Kuruma yazılı olarak başvurmak ve gerekçes�n� bel�rtmek şartıyla, kayıt yükümlülükler�n�
yer�ne get�rmek �ç�n Kurumdan ek süre talep edeb�l�rler. Kurum, b�r defaya mahsus olmak ve her halde otuz günü
geçmemek üzere ek süre vereb�l�r.

Kayıt yükümlülüğü kapsamında �let�lecek b�lg�ler
MADDE 9 – (1) S�c�le yapılan kayıt başvurusu aşağıdak� b�lg�ler� �çer�r:
a) Ver� sorumlusu, varsa ver� sorumlusu tems�lc�s� ve �rt�bat k�ş�s�ne a�t k�ml�k ve adres b�lg�ler�ne �l�şk�n

Kurul tarafından bel�rlenecek başvuru formunda yer alan b�lg�ler,
b) K�ş�sel ver�ler�n hang� amaçla �şleneceğ�,
c) Ver� konusu k�ş� grubu ve grupları �le bu k�ş�lere a�t ver� kategor�ler� hakkındak� açıklamalar,
ç) K�ş�sel ver�ler�n aktarılab�leceğ� alıcı veya alıcı grupları,
d) Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen k�ş�sel ver�ler,
e) Kanunun 12 nc� maddes�nde öngörülen ve Kurul tarafından bel�rlenen kr�terlere göre alınan tedb�rler,
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f) K�ş�sel ver�ler�n mevzuatta öngörülen veya �şlend�kler� amaç �ç�n gerekl� olan azam� muhafaza ed�lme
süres�.

(2) Ver� sorumluları tarafından b�r�nc� fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentler� uyarınca S�c�le açıklanacak b�lg�ler;
K�ş�sel Ver� İşleme Envanter�ne dayalı olarak VERBİS’te bel�rt�len başlıklar kullanılarak VERBİS üzer�nden S�c�le
�let�l�r.

(3) Ver� sorumluları tarafından b�r�nc� fıkranın (e) bend� uyarınca S�c�le açıklanacak b�lg�ler; Kanunun 12 nc�
maddes�nde bel�rt�len hususları kapsayacak şek�lde VERBİS’te bel�rt�len başlıklar kullanılarak VERBİS üzer�nden
S�c�le �let�l�r.

(4) Ver� sorumluları tarafından b�r�nc� fıkranın (f) bend� uyarınca S�c�le açıklanacak k�ş�sel ver�ler�n mevzuatta
öngörülen veya �şlend�kler� amaç �ç�n gerekl� olan azam� muhafaza ed�lme süres�ne �l�şk�n b�lg�ler ver� kategor�ler� �le
eşleşt�r�lerek S�c�le b�ld�r�l�r. Ver� sorumlusu tarafından S�c�le b�ld�r�len ver� kategor�ler�n�n �şleme amaçları ve bu
amaçlara dayalı olarak �şlenmeler� �ç�n gerekl� olan azam� muhafaza ed�lme süreler� �le mevzuatta öngörülen süreler
farklı olab�l�r. Bu durumda mevzuatta azam� muhafaza ed�lme süres� öngörülmüşse öngörülen bu süre yoksa
bunlardan en uzun süre esas alınarak bu ver� kategor�s� �ç�n S�c�le b�ld�r�m yapılır. K�ş�sel ver�ler�n �şlend�kler� amaç
�ç�n gerekl� olan azam� muhafaza ed�lme süres� bel�rlen�rken;

a) İlg�l� ver� kategor�s�n�n �şlenme amacı kapsamında ver� sorumlusunun faal�yet gösterd�ğ� sektörde genel
teamül gereğ� kabul ed�len süre,

b) İlg�l� ver� kategor�s�nde yer alan k�ş�sel ver�n�n �şlenmes�n� gerekl� kılan ve �lg�l� k�ş�yle tes�s ed�len hukuk�
�l�şk�n�n devam edeceğ� süre,

c) İlg�l� ver� kategor�s�n�n �şlenme amacına bağlı olarak ver� sorumlusunun elde edeceğ� meşru menfaat�n
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak geçerl� olacağı süre,

ç) İlg�l� ver� kategor�s�n�n �şlenme amacına bağlı olarak saklanmasının yaratacağı r�sk, mal�yet ve
sorumlulukların hukuken devam edeceğ� süre,

d) Bel�rlenecek azam� süren�n �lg�l� ver� kategor�s�n�n doğru ve gerekt�ğ�nde güncel tutulmasına elver�şl� olup
olmadığı,

e) Ver� sorumlusunun hukuk� yükümlülüğü gereğ� �lg�l� ver� kategor�s�nde yer alan k�ş�sel ver�ler� saklamak
zorunda olduğu süre,

f) Ver� sorumlusu tarafından, �lg�l� ver� kategor�s�nde yer alan k�ş�sel ver�ye bağlı b�r hakkın �ler� sürülmes�
�ç�n bel�rlenen zamanaşımı süres�,

d�kkate alınır.
(5) Ver� sorumluları, k�ş�sel ver�ler�n �şlend�kler� amaç �ç�n gerekl� olan azam� süren�n bel�rlenmes�, bu

süreler�n k�ş�sel ver� �şleme envanter�nde bel�rt�len b�lg�lerle uyumu ve azam� süren�n aşılıp aşılmadığının tak�b� �ç�n
k�ş�sel ver� saklama ve �mha pol�t�kası hazırlayarak, bu pol�t�kanın uygulanmasını tem�n ederler.

(6) VERBİS �çer�s�nde bel�rt�len başlıkların ve �çer�kler�n�n, ver� sorumlusunun gerçekleşt�rd�ğ� faal�yetler� ve
S�c�le �letmes� gereken b�lg�ler� tam olarak kapsamaması durumunda; ver� sorumlusu bu b�lg�ler� ayrıca VERBİS
�çer�s�nde bu amaca �l�şk�n ayrılan “D�ğer” başlıklı bölümlere g�rerek S�c�le b�ld�r�m�n� tamamlar.

Kayıt başvurusu
MADDE 10 – (1) Ver� sorumluları, 9 uncu maddede bel�rt�len b�lg�ler� VERBİS’e yüklemek suret�yle kayıt

yükümlülüğünü yer�ne get�rm�ş sayılır. 
(2) Kurum tarafından 8 �nc� madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�ld�ğ� üzere kend�ler�ne ek süre ver�lm�ş olan

ver� sorumluları, bu süre tamamlanmadan kayıt başvurusunu tamamlamak zorundadır.
Ver� sorumlusu, ver� sorumlusu tems�lc�s� ve �rt�bat k�ş�s�n�n yükümlülükler�
MADDE 11 – (1) Tüzel k�ş�lerde ver� sorumlusu tüzel k�ş�l�ğ�n kend�s�d�r. Türk�ye’de yerleş�k olan tüzel

k�ş�ler�n Kanun kapsamındak� ver� sorumlusu yükümlülükler�, �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre tüzel k�ş�l�ğ� tems�l ve
�lzama yetk�l� organ veya �lg�l� mevzuatta bel�rt�len k�ş� veya k�ş�ler mar�fet�yle yer�ne get�r�l�r. Tüzel k�ş�l�ğ� tems�le
yetk�l� organ, Kanunun uygulanması bakımından yer�ne get�r�lecek yükümlülükler �le �lg�l� olarak b�r veya b�rden fazla
k�ş�y� görevlend�reb�l�r. Bu görevlend�rme Kanun hükümler� uyarınca tüzel k�ş�l�ğ�n sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz.

(2) Türk�ye’de yerleş�k olmayan ver� sorumlusunun, ver� sorumlusu tems�lc�s� atanmasına �l�şk�n yetk�l� organı
veya k�ş�s� tarafından alınacak kararın tasd�kl� örneğ�, kayıt başvurusu sırasında ver� sorumlusu tems�lc�s� tarafından
Kuruma sunulur.   

(3) Ver� sorumlusu tems�lc�s� atama kararı, asgar� olarak aşağıda bel�rt�len hususları kapsayacak şek�lde
düzenlen�r:

a) Kurum tarafından yapılan tebl�gat veya yazışmaları ver� sorumlusu adına tebellüğ veya kabul etme,
b) Kurum tarafından ver� sorumlusuna yönelt�len talepler� ver� sorumlusuna �letme, ver� sorumlusundan

gelecek cevabı Kuruma �letme,
c) Kurul tarafından başkaca b�r esasın bel�rlenmem�ş olması hal�nde; �lg�l� k�ş�ler�n Kanunun 13 üncü

maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca ver� sorumlusuna yönelteceğ� başvuruları ver� sorumlusu adına alma ve ver�
sorumlusuna �letme,

ç) Kurul tarafından başkaca b�r esasın bel�rlenmem�ş olması hal�nde; �lg�l� k�ş�lere Kanunun 13 üncü
maddes�n�n üçüncü fıkrası uyarınca ver� sorumlusunun cevabını �letme,

d) Ver� sorumlusu adına S�c�le �l�şk�n �ş ve �şlemler� yapma.
(4) Türk�ye’de yerleş�k olan tüzel k�ş�ler S�c�le kayıt sırasında �rt�bat k�ş�s� b�lg�ler�n� S�c�le �şlerler. İrt�bat

k�ş�s� ver� sorumlusunu Kanun ve Yönetmel�k hükümler�ne göre tems�le yetk�l� değ�ld�r. İrt�bat k�ş�s�, �lg�l� k�ş�ler�n
ver� sorumlusuna yönelteceğ� talepler�n cevaplandırılması konusunda �let�ş�m� sağlar.
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(5) Kamu kurum ve kuruluşlarında �rt�bat k�ş�s�, üst düzey yönet�c� tarafından Kurum �le �let�ş�m� sağlamak
amacıyla bel�rlenerek S�c�le kaydı yapılan da�re başkanı veya üstü yönet�c�d�r.

İlet�ş�m�n sağlanması
MADDE 12 – (1) Kanunun uygulanmasıyla �lg�l� olarak Kurum tarafından ver� sorumlusuyla kurulacak her

türlü �let�ş�m;
a) Türk�ye’de yerleş�k tüzel k�ş�ler �ç�n, S�c�le b�ld�r�len k�ml�k, adres veya KEP adres� b�lg�ler� üzer�nden �lg�l�

tüzel k�ş�,
b) Türk�ye’de yerleş�k gerçek k�ş�ler �ç�n, S�c�le b�ld�r�len k�ml�k, adres veya KEP adres� b�lg�ler� üzer�nden

�lg�l� gerçek k�ş�,
c) Türk�ye’de yerleş�k olmayan ver� sorumluları �ç�n, S�c�le b�ld�r�len ver� sorumlusu tems�lc�s�,
vasıtasıyla gerçekleşt�r�l�r.
Kayıt b�lg�ler�nde değ�ş�kl�kler
MADDE 13 – (1) Ver� sorumluları, s�c�lde kayıtlı b�lg�lerde değ�ş�kl�k olması hal�nde meydana gelen

değ�ş�kl�kler�, VERBİS üzer�nden yed� gün �çer�s�nde Kuruma b�ld�r�r.
S�c�l kaydının s�l�nmes�
MADDE 14 – (1) Ver� sorumlusu, s�c�l kaydının s�l�nmes�ne �l�şk�n olarak VERBİS üzer�nden Kuruma

başvurur.
(2) Kayıt yükümlüğünü gerekt�ren faal�yet sona erer ya da ortadan kalkarsa, s�c�l kaydı s�l�n�r. Bu kayıtlar,

�stend�ğ�nde er�ş�leb�l�r olmakla b�rl�kte üzer�nde herhang� b�r değ�ş�kl�k yapılamayacak şek�lde tutulur.
(3) S�c�l kaydının s�l�nmes� ver� sorumlusunun S�c�le kayıtlı olduğu dönemdek� yükümlülükler�n� ortadan

kaldırmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yükümlülüğünün İst�snaları

İst�sna uygulanacak haller
MADDE 15 – (1) Aşağıda bel�rt�len k�ş�sel ver� �şleme faal�yetler� bakımından ver� sorumlusunun bu

faal�yetler� S�c�le kayıt etmes� ve b�ld�rmes� yükümlülüğü yoktur:
a) K�ş�sel ver� �şlemen�n suç �şlenmes�n�n önlenmes� veya suç soruşturması �ç�n gerekl� olması.
b) İlg�l� k�ş�n�n kend�s� tarafından alen�leşt�r�lm�ş k�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�.
c) K�ş�sel ver� �şlemen�n kanunun verd�ğ� yetk�ye dayanılarak görevl� ve yetk�l� kamu kurum ve kuruluşları �le

kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevler�n�n yürütülmes� �le d�s�pl�n
soruşturma veya kovuşturması �ç�n gerekl� olması.

ç) K�ş�sel ver� �şlemen�n bütçe, verg� ve mal� konulara �l�şk�n olarak Devlet�n ekonom�k ve mal� çıkarlarının
korunması �ç�n gerekl� olması.

İst�sna kr�terler�
MADDE 16 – (1) Kurul, aşağıdak� kr�terler� göz önünde bulundurarak kayıt yükümlülüğüne �st�sna get�reb�l�r:
a) K�ş�sel ver�n�n n�tel�ğ�.
b) K�ş�sel ver�n�n sayısı.
c) K�ş�sel ver�n�n �şlenme amacı.
ç) K�ş�sel ver�n�n �şlend�ğ� faal�yet alanı.
d) K�ş�sel ver�n�n üçüncü k�ş�lere aktarılma durumu.
e) K�ş�sel ver� �şleme faal�yet�n�n kanunlardan kaynaklanması.
f) K�ş�sel ver�ler�n muhafaza ed�lmes� süres�.
g) Ver� konusu k�ş� grubu veya ver� kategor�ler�.
(2) Kurul, b�r�nc� fıkrada sayılan kr�terler çerçeves�nde bel�rlenen �st�snaların kapsamı �le uygulama usul ve

esaslarını bel�rlemek amacıyla karar alma yetk�s�n� ha�zd�r. Kurul bu kararlarını uygun yöntemlerle yayımlayarak
kamuya duyurur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

İdar� yaptırım
MADDE 17 – (1) Ver� sorumluları s�c�l�ne kayıt ve b�ld�r�m yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında

Kanunun 18 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�nde yer alan �dar� para cezası uygulanır.
(2) Ver� sorumluları s�c�l�ne kayıt ve b�ld�r�m yükümlülüğüne aykırı hareket ed�lmes� eylem�n�n, kamu kurum

ve kuruluşları �le kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları bünyes�nde �şlenmes� hâl�nde, Kurulun yapacağı
b�ld�r�m üzer�ne, �lg�l� kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve d�ğer kamu görevl�ler� �le kamu kurumu
n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında d�s�pl�n hükümler�ne göre �şlem yapılır ve sonucu Kurula
b�ld�r�l�r.

Tereddütler�n g�der�lmes�
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanması sırasında doğacak tereddütler� ve uygulamaya �l�şk�n

aksaklıkları g�dermeye ve uygulamayı yönlend�rmeye, �lke ve standartları bel�rlemeye ve uygulama b�rl�ğ�n�
sağlayacak gerekl� düzenlemeler� yapmaya, bu hususta gerekl� her türlü b�lg� ve belgey� �stemeye, bu Yönetmel�kte
yer almayan konularda �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde karar vermeye Kurul yetk�l�d�r.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k 1/1/2018 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
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MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Başkan yürütür.

 
 


