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6 Nisan 2019  

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 

inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki değiştirilmiştir.  

“Lisansın verilmesini müteakip her bir lisans için elektronik belge yönetim sisteminde bir dosya açılır ve ilgili 

mevzuat hükümlerine göre lisans kayıtları tutulur.” 

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Lisans başvurusu elektronik ortamda yapılabilir. Hangi lisans türleri için elektronik ortamda başvuru 

yapılabileceği ve bu başvurularda sunulacak bilgi ve belgeler Kurul Kararı ile belirlenir. Talep edilen bilgi ve 

belgeler Kurul Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda Kuruma sunulur.” Aynı 

Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“İnceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul/Kurum tarafından uygun bulunan başvuru sahibi tüzel 

kişiye; a) EK-4’te yer alan hükümler doğrultusunda, gerekli görüldüğü takdirde, şirket ana sözleşmesinde 

değişiklik yapması ve ana sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescil ettirildiğini gösterir belgeleri ibraz 

etmesi, b) Lisans alma bedelinin kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgeyi ibraz etmesi, c) 

Depolama tesisleri ile boru hattı şebekesi vasıtasıyla gerçekleştirilecek iletim faaliyetlerine konu tesislere ait 

projelerin, 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliği kapsamında olması halinde, lisans başvurusuna konu proje veya tesise ait söz konusu Yönetmelik 

kapsamında alınan kararın ibraz edilmesi, ve bu yükümlülüklerin yerine getirildiğini gösterir belgelerin yazılı 

bildirim tarihinden itibaren doksan gün içerisinde Kuruma sunulması halinde lisansın verileceği yazılı olarak 

bildirilir. Bu fıkradaki diğer yükümlülüklerin doksan gün içerisinde yerine getirilmesi kaydıyla, Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler için alınan Çevresel 

Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararının Kuruma sunulması için bu süre üçyüz gün olarak uygulanır. 

Kurul/Kurum tarafından, yükümlülüklerini yerine getiren tüzel kişiye lisans verilir. Lisans sahibi tüzel kişinin 

ticaret unvanı ile aldığı lisans türü Kurum internet sayfasında duyurulur. Boru hattı ile iletim, dağıtım ve 

depolama lisansı verilen tüzel kişinin ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanır.” 

 

 

 

      
Nisan ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 

HUKUKİ GELİŞMELER BÜLTENİ – NİSAN 2019 



  
    

  

6 Nisan 2019  

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“İthalat, ihracat, depolama, dağıtım ve boru hattı ile iletim faaliyetleri yapılmak üzere verilen lisansların 

yenileme işlemleri Kurul; toptan satış, toptan satış (OtoLNG), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve iletim (LNG)  

faaliyetlerine yönelik verilen lisansların yenileme işlemleri ise Kurum tarafından gerçekleştirilir. Lisans 

yenilenmesi hakkında yapılan yazılı başvuru, Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen doksan gün 

içerisinde sonuçlandırılır. Başvurunun kabul edilmesi halinde lisans yenileme bedelinin Kurum hesabına 

yatırıldığına ilişkin belge ile lisans sahibinin cari yıla ait ilgili mevzuatta belirtilen tutarda asgari sermayeye 

sahip olduğunu gösterir belgenin yazılı bildirim tarihinden itibaren doksan gün içerisinde Kuruma ibraz 

edilmesi istenir. Yükümlülüklerini yerine getiren tüzel kişiye ilgili Kurul Kararına/Başkanlık Makamı Onayına 

istinaden yeni lisansı verilir.” 

 

Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Lisanslar; sürelerinin bitiminde veya lisans sahibi hakkındaki iflas kararının kesinleşmesi halinde 

kendiliğinden, lisans sahibinin lisanstan vazgeçmek istemesi halinde ise Kurul onayıyla sona erer.” 

Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Toptan satış lisansı sahibi tüzel kişi, satın aldığı doğal gazı yurt genelindeki, ihracatçı şirketlere, serbest 

tüketicilere, CNG satış şirketlerine, OtoCNG şirketlerine, toptan satış (OtoLNG) şirketlerine, ithalatçı 

şirketlere, dağıtım şirketlerine ve diğer toptan satış şirketlerine satabilir. Türk karasularında bulunan deniz 

taşıtlarının yakıt ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılacak satışlara ilişkin hususlar, Kurul kararıyla 

düzenlenir.” 

Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“İhracat nedeniyle ülke ihtiyacının ve sistemin işleyişinin aksatılmaması esastır. Boru hattı vasıtasıyla 

yapılacak ihracat faaliyeti, iletim şebekesinin teknik kapasitesi dikkate alınarak,  ihracat çıkış noktalarının 

kullanımına ve diğer hususlara yönelik Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 

gerçekleştirilir.” 

 

      
Nisan ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 

HUKUKİ GELİŞMELER BÜLTENİ – NİSAN 2019 



  
    

  

 

6 Nisan 2019  

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“l) Lisans sahibi, lisansın sona ermesi veya iptal edilmesi halinde, lisansın sona erme tarihinden veya iptal 

kararının kendisine yazılı olarak tebliğinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde lisansı Kuruma iade eder. 

Lisansları sona eren veya iptal edilen tüzel kişilerin ticaret unvanları ve lisans türleri Kurumun internet 

sayfasında duyurulur. Boru hattı ile iletim, dağıtım ve depolama lisansları sona erdirilen veya iptal edilen tüzel 

kişilerin ticaret unvanları ve lisans türleri ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanır.” 

Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Lisans sahibi tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde onun üzerinde hisse sahibi olan gerçek 

kişilerin ölümü nedeniyle mirasçılarının ilgili tüzel kişilerde hissedar olmaları Kurul onayına tabi değildir. 

Mirasçılara yapılacak devir işleminin tamamlanmasını müteakip lisans sahibi tüzel kişi otuz gün içerisinde 

Kuruma bildirimde bulunur.” 

 

 

      
Nisan ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 
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6 Nisan 2019  

DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK                                              

 
 
25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika 

Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“Kuruma elektronik ortamda sertifika başvurusu yapılabilir. Hangi sertifika başvurularının elektronik 

ortamda yapılabileceği ve bu başvurularda sunulacak bilgi ve belgeler Kurul Kararı ile belirlenir. Talep edilen 
bilgi ve belgeler Kurul Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda Kuruma sunulur.” 

Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Sertifika verilmesini müteakip her bir sertifika için elektronik belge yönetim sisteminde bir dosya açılır 

ve ilgili mevzuat hükümlerine göre sertifika kayıtları tutulur. Yapım ve hizmet sertifikası alan gerçek ve tüzel 
kişiler, Kurumun internet sayfasında, iç tesisat ve servis hatları sertifikası alan gerçek ve tüzel kişiler, sertifika 
aldığı şirketin internet sayfasında ilan edilir.” 

Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Sertifikalar; sürelerinin bitiminde veya sertifika sahibi hakkındaki iflas kararının kesinleşmesi ya da 

ticari faaliyetinin sona ermesi halinde kendiliğinden sona erer. Sertifika sahibinin sertifikadan vazgeçmek 
istemesi halinde yapım ve hizmet sertifikası Kurul onayı ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası ise sertifikayı 
veren şirketin onayı ile sona erer.” 

 

 

 

 

 

      
Nisan ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 
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10 Nisan 2019 

 

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

19/4/2004 tarihli 2004/7189 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Bilgi Edinme Kanunu nun 

Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 2nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan, 

‘İMKB’ ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Aynı Yönetmeliğin 6ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendine 

‘kanun,’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘Cumhurbaşkanlığı kararnamesi,’ ibaresi eklenmiştir. Aynı Yönetmeliğim 

22nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan  ‘ Maliye Bakanlığı’ ibaresi  ‘Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’ şeklinde değiştirilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 24üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları ile 26ncı 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘Kanunun 16 ve 17nci maddelerinde öngörülen sebeplerle’ ibareleri madde 

metninden çıkarılmıştır. Aynı Yönetmeliğin 25inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘Kanunun 16 ve 17nci 

maddelerinde öngörülen sebeplere dayanılarak’ ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Aynı Yönetmeliğin 31inci 

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

‘5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 2577 sayılı İdari Yargılama 

Usulü Kanunu ve diğer özel kanun hükümleri saklıdır.’ 

Aynı Yönetmeliğin 40ııncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ ibaresi 

‘Devlet Arşivleri Başkanlığı’ şeklinde değiştirilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 46ncı  maddesinde yer alan ‘Bakanlar 

Kurulu’ ibaresi ‘Cumhurbaşkanı’ şeklinde değiştirilmiştir. 

 

      
Nisan ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 
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10 Nisan 2019  

 

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE 

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMRLİKTE DEĞİŞİKLİK YAPLMASINA DAİR 

YÖNETMELİK 

 

 

 

7/6/2006 tarihli ve 26191 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Bilgi Edinme 

Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 

5incimddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘Başbakanlık’ ibareleri ‘Adalet Bakanlığı’ 

şeklinde değiştirilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 19uncı maddesinde yer alan’başbakan’ 

ibaresi ‘Cumhurbaşkanı’ şeklinde değiştirilmiştir. 

      
Nisan ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 
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12 Nisan 2019 

 

 TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

 

12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 

Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(3) Bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan ürün tebliğlerinden biri kapsamında lisans almış olan lisanslı 

depo işletmesi tarafından başka bir ürün tebliği kapsamındaki ürün veya ürünler için de lisans alınmak 

istenmesi halinde, lisans alınmak istenilen yeni ürün veya ürünlere ilişkin ürün tebliğlerinde belirtilen asgari 

depolama kapasiteleri, sermaye hesabına ilişkin ürün tonajları ve asgari sermaye tutarları yarısı oranında 

uygulanır.” 

 Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

      
Nisan ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 

HUKUKİ GELİŞMELER BÜLTENİ – NİSAN 2019 



  
    

  

19 Nisan 2019  

 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

‘Madde 45- Bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak il özel idareleri tarafından 

istenecek görüşler İçişleri Bakanlığınca, diğer yetkili idareler tarafından istenecek görüşler İçişleri Bakanlığı 

tarafından istenecek görüşler ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilir. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 

görüşlerde, uygulama birliğinin sağlanması maksadıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konuyla ilgili görüşü 

alınır.’ 

Aynı Yönetmeliğin 48inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘Bakanlar Kurulu’ ibaresi ‘Cumhurbaşkanı’ 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

      
Nisan ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 
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 27 Nisan 2019  

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

 
 
 
6/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

“Ayrıca, dağıtıcı lisansı başvuru sahiplerinin teknik düzenlemelere uygun depolama ve/veya dolum 
tesisine sahip olması zorunludur. Dağıtıcı lisansı başvuru sahibinin varsa LPG depolama lisansı kapsamındaki 
depolama tesisi de dikkate alınır. Tüplü LPG faaliyeti yapacak dağıtıcıların en az bir adet dolum tesisine ve 
LPG tüplerine sahip olması zorunludur.” 

 
Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 

ikinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
“a) Teknik düzenlemelere uygun depolama ve/veya dolum tesisine sahip olmak,” 
 
Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Karayolu ile LPG taşıma faaliyetini 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yürüten ve durumuna uygun yetki belgesine sahip olan kişilerin 
taşıma faaliyetleri lisansa tabi değildir.” 

 

 

      
Nisan ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 
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 28 Nisan 2019  

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE 

GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi 
veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“e) Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları 
kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı 
grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için 
gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri 
güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,” 

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(4) Veri sorumlusu, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemiyle ilgili 
uyguladığı yöntemleri ilgili politika ve prosedürlerinde açıklamakla yükümlüdür.” 

Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “13 üncü maddesine” ibaresi “11 inci ve 13 
üncü maddelerine” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

 

 

      
Nisan ayındaki önemli yenilikler kronolojik bir sıra halinde aşağıdaki gibidir. 
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 28 Nisan 2019  

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında 
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), (h) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) İrtibat kişisi: Türkiye’de yerleşik olan gerçek ve tüzel kişiler için veri sorumlusu tarafından, Türkiye’de 
yerleşik olmayan gerçek ve tüzel kişiler için de veri sorumlusu temsilcisi tarafından, Kanun ve bu Kanuna 
dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile 
iletişimi sağlamak amacıyla Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişiyi,” 

“h) Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları 
kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı 
grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için 
gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri 
güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,” 

“p) Veri sorumlusu temsilcisi: Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını bu Yönetmeliğin 11 inci 
maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen konularda asgari temsile yetkili Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ya da 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi,” 

Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) Sicile kayıtla yükümlü olan veri sorumluları, Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlamakla yükümlüdür. Sicil 
başvurularında Sicile açıklanacak bilgiler Kişisel Veri İşleme Envanterine dayalı olarak hazırlanır.” 

“ğ) Veri sorumluları tarafından Sicile sunulan ve Sicilde yayınlanan kişisel verilerin işlendikleri amaç için 
gerekli olan azami muhafaza edilme süresi; Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen veri sorumlularının silme, 
yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde esas alınır.”. 
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VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Veri sorumlusu, varsa veri sorumlusu temsilcisi, adresi ve alınmış olması halinde KEP adresi,” 

 

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“(4) Türkiye’de yerleşik olan veri sorumluları ile Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumluları adına veri 

sorumlusu temsilcileri, Sicile kayıt sırasında irtibat kişisi bilgilerini Sicile işlerler. İrtibat kişisi veri 

sorumlusunu Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre temsile yetkili değildir. 

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarında irtibat kişisi, koordinasyonu sağlayacak üst düzey yönetici tarafından 

Kurum ile iletişimi sağlamak amacıyla belirlenerek Sicile kaydı yapılan daire başkanı veya üstü yöneticidir.” 

 

 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 13 – (1) Veri sorumluları, Sicilde kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde meydana gelen 

değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde VERBİS üzerinden Kuruma 

bildirir.” 

 

Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“ğ) Veri sorumlusunun yıllık çalışan sayısı veya yıllık mali bilanço toplamı bilgisi.” 
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AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK 

USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

 

10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 

Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (ğ) 

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“f) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,” 

“ğ) Veri sorumlusu temsilcisi: Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını 30/12/2017 tarihli ve 30286 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasında belirtilen konularda asgari temsile yetkili Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi,” 

 

Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
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