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27.12.2019 

 

Sayın İlgili,  

 

Bu bilgi notu; dernek, vakıf ve sendikaların Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt 

yükümlülüğü istisnası ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) yapılan bilgi talebi 

başvurusu hakkında, Kurum tarafından 25.12.2019 tarihinde yayımlanan; Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 26.11.2019 tarihli ve 2019/353 sayılı kararı (“Karar”) ile ilgili sizi 

bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 16. maddesinin 2. fıkrasında “Kişisel 

verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline 

kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan 

kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif 

kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt 

zorunluluğuna istisna getirilebilir.” hükmü yer almaktadır. 

 

Kanun’un verdiği yetkiye dayanarak VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne istisna getirilen veri 

sorumluları ile ilgili olarak Kurul’un aldığı 2018/32 sayılı kararının 3. maddesinde; “04/11/2004 

tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 

5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili 

mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, 

üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler” ifadesi yer almaktadır. 

 

Karar’da; sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel 

veri işleyen dernek ve vakıflar VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden istisna kapsamında 

değerlendirilmiştir. 

 

Kurum’a yapılan bilgi talebi başvurusu sonucunda Kurul, 2018/32 sayılı kararın 3. maddesinde 

yer alan “04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 

20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 18/10/2012 

tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan 

yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi 

çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler” 

ifadesinin, “kendisine bağış yapılanları” da kapsadığı ve bu hususun “faaliyet alanlarıyla sınırlı” 

ifadesine dâhil olarak yorumlanması gerektiğine karar vermiştir. 

 

Saygılarımızla, 

 

Güzeldere l Balkan Hukuk Bürosu 


