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Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), Eylül ayında 5 yeni karar yayımlamıştır. Yayımlanan 

kararlara ilişkin özet metinler işbu bülten ile dikkatinize sunulmaktadır.  

 

 1. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun irtibat kişilerine ilişkin 16.07.2020 tarihli 
ve 2020/542 sayılı Kararı 

Kurum’a intikal eden çeşitli başvurular ve kamuoyunda yer alan tartışmalar sebebiyle Kurul, bir 

gerçek kişinin, aynı veri sorumlusu temsilcisi tarafından, yurt dışında yerleşik birden fazla veri 

sorumlusu için irtibat kişisi olarak atanabilmesi hususunda değerlendirmeler içeren bir karar 

almıştır. 

Kurum’un internet sitesinde yer alan “Sorularla Veri Sorumluları Sicil 

Bilgi Sistemi” dokümanında, bir gerçek kişinin aynı anda birden fazla 

veri sorumlusu tarafından irtibat kişisi olarak atanamayacağı ve bir veri 

sorumlusunun da aynı anda birden fazla irtibat kişisi atayamayacağı 

belirtilmektedir. Ek olarak, 08.10.2019 tarihli ve 2019/299 sayılı Kurul 

Kararı’nda da bir gerçek kişinin aynı anda sadece bir veri sorumlusu 

tarafından irtibat kişisi olarak atanabileceği ifade edilmektedir. 

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ile belirlenen birtakım 

görevleri yerine getirmekle yükümlü olan veri sorumlusu temsilcileri 

hakkında Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, aynı 

gerçek veya tüzel kişinin, Türkiye’de yerleşik olmayan birden fazla veri 

sorumlusu tarafından, veri sorumlusu temsilcisi olarak atanabilmesine 

imkân tanınmıştır. 

Sonuç olarak, Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumluları adına Kurum ve ilgili kişiler ile 

iletişimi sağlayan asıl muhatabın veri sorumlusu temsilcisi olması ve Türkiye’de yerleşik olmayan 

veri sorumluları için veri sorumlusu temsilcisi tarafından atanacak irtibat kişilerinin VERBİS 
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“Bir gerçek kişinin, yurt içinde 

yerleşik birden fazla veri 

sorumlusu için irtibat kişisi 

olarak atanmasının uygun 

olmadığına,                                 

Bir gerçek kişinin, yurtdışında 

yerleşik birden fazla veri 

sorumlusu için irtibat kişisi 

olarak atanmasının uygun 

bulunduğuna karar verilmiştir.” 
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işlemlerini gerçekleştirecek olması sebebiyle, aynı gerçek kişinin Türkiye’de yerleşik olmayan 

birden fazla veri sorumlusu için irtibat kişisi olarak atanması uygun bulunmuştur. 

 2. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 108 sayılı Sözleşme dayanak gösterilerek 
yapılan yurtdışı aktarımlarına ilişkin 22.07.2020 tarih ve 2020/559 sayılı 
Kararı  

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu tarafından reklam/bilgilendirme amaçlı 

gönderilen bir kısa mesaj hakkında ilgili kişinin şikâyeti üzerine Kurul tarafından inceleme 

başlatılmıştır.  

Veri sorumlusu tarafından Kurul’a sunulan bilgi ve belgeler incelendiğinde, veri sorumlusunun 

dijital pazarlama iletişimlerinde web tabanlı bir yazılım kullandığı ve söz konusu yazılım 

üzerinden müşterilerine e-posta/SMS gönderimi yapılabilmesi için müşteri verilerini sunucuları 

Avrupa Birliği üyesi bir ülkede bulunan bulut veri tabanına aktardığı anlaşılmıştır.  

Re’sen incelemeye taraf olan veri sorumlusu tarafından, kişisel verilerin yurtdışına aktarımı 

açısından Kanun’un 5. maddesinin 2-f bendindeki işleme şartı dayanak gösterilirken meşru 

menfaatin ne olduğu hakkında ve bu menfaat ile kişilerin temel hak ve özgürlükleri arasında bir 

denge testinin uygulandığına dair herhangi bir açıklamaya yer verilmemesi sebebiyle Kurul, 

yurtdışına veri aktarımında geçerli bir meşru menfaatin bulunmadığına karar vermiştir. 

Ek olarak, her ne kadar kişisel veri işleme sebebi, veri sorumlusunun meşru menfaati olarak 

gösterilse de, veri sorumlusu tarafından ilgili kişilere sunulan aydınlatma ve rıza metinleri, kişisel 

veri işleme faaliyetinin asıl olarak ve yalnızca ilgili kişilerin açık rızalarına dayanılarak 

gerçekleştirildiği izlenimini yaratmaktadır. 

Kurul tarafından güvenli ülke olarak ilan edilmemiş ülkelere ilgili kişinin açık rızası olmaksızın 

kişisel veri aktarımı yapılabilmesi, ancak Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında veya 6. 

maddesinin 3. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve tarafların yeterli korumayı yazılı 

olarak taahhüt etmeleri, Kurul ‘un da bu aktarıma izin vermesi halinde mümkündür. 

Veri sorumlusunun, ilgili kişilerin pazarlama amacıyla işlenen kişisel verilerini, açık rıza 

kapsamında, bunun dışında kalan kişisel verilerini ise Kanun’un 9. maddesinin 2. fıkrasının atfı 

ile 5. maddesinin 2-f bendinde yer alan “veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında 108 

sayılı Sözleşme’nin 12. maddesine dayanarak aktardığı anlaşılmıştır. Ancak, veri sorumlusu 108 

sayılı Sözleşme kapsamında aktarım yaptığını ifade etse de, ilgili dış kaynak firmaya aktarım 

yapılacağına ilişkin taahhütname hazırlanmamış, hazırlanacağına dair herhangi bir başvuruda da 

bulunmamıştır. 

Bu itibarla, Kurul’a göre, 108 sayılı Sözleşme başlı başına kişisel verilerin yurtdışına aktarımına 

cevaz vermemektedir. Veri sorumlusunun yurtdışına veri aktarımı yaparken Kanun’un 9. 

maddesinde belirtilen şartları sağlamaması halinde hukuka aykırı bir veri işleme gündeme 

gelecektir. 
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Sonuç olarak, Kurul, veri sorumlusu tarafından gerek açık rızanın 

usulüne uygun ayrı bir metin olarak düzenlenmemiş olması gerek 

yurtdışına aktarım yapılacağının ilgili kişilere açık ve anlaşılır şekilde 

beyan edilmemiş olması; öte yandan açık rıza dışındaki işleme şartlarına 

bağlı olarak gerçekleşecek yurtdışına aktarımlarda ise veri sorumlusu 

tarafından meşru menfaate ilişkin denge testinin yapılmamış olması ve 

aktarım yapılan ilgili firma ile yazılı taahhütname yapılarak Kurul’un 

izni alınmak üzere taahhütnamenin bir örneğinin Kurum’a iletilmemiş 

olması sebepleriyle, bahse konu aktarımın Kanun’un 9. maddesinde 

belirtilen şartları sağlamadığına ve veri sorumlusu hakkında 900.000 

TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Yeterli korumaya sahip olan ülkelerin halen ilan edilmemiş olduğu ve 

yurtdışına veri aktarımına ilişkin olarak yurtdışındaki veri 

sorumlusundan/veri işleyenden yeterli korumanın sağlandığına dair 

alınan ve Türkiye’deki veri sorumlusu tarafından Kurul’un onayına 

sunulan taahhütnamelerin Kurul tarafından sonuca bağlanmasında 

geçen uzun süre de düşünüldüğünde, Kurul’un, Amazon Türkiye 

kararından sonra verdiği bu karar ile kişisel verilerin yurtdışına 

aktarımı için fiili durumda işler tek yöntem olarak, ilgili kişinin açık 

rızasını temin etmek olduğuna işaret ettiği anlaşılmaktadır. 

Özellikle kullanılan bilişim ve iletişim sistemleri hizmetleri vasıtasıyla 

kişisel verileri yurtdışına aktarılan kişilerin tümünden açık rıza almanın 

pratikte zorluğu bir yana, açık rıza alınsa dahi ilgili kişinin yurtdışına 

aktarıma ilişkin verdiği rızayı geri çekmesi halinde, rızasını geri çeken 

kişinin yurtdışı sunucularında işlenmekte olan verilerinin tamamen 

yurtiçine çekilmesi ayrı ve ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır. 

Bu bağlamda, Kurul’un, Kanun’un 9. maddesinin 5. ve 6. numaralı 

fıkralarından da hareketle, kişisel verilerin yurtdışına aktarımında iç 

hukuka dahil edilerek kanunlaştırılan uluslararası bir sözleşme olan 108 

sayılı Sözleşmeyi tek başına yeterli bir yasal dayanak olarak görmediği 

noktada ve Kanun’un yürürlüğe girmesi üzerinden 4 yılı aşkın bir 

zamanın geçtiği de dikkate alındığında, “güvenli ülkelerin” listesini bir 

an önce açıklaması önemlidir. 

 3. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun site yönetimlerine 

ilişkin 22.07.2020 tarihli ve 2020/560 sayılı Kararı 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na intikal eden şikâyet dilekçesi 

neticesinde iddialara konu Site Yönetimi hakkında re’sen inceleme 

başlatılmıştır. Kurul, söz konusu şikâyet hakkında kararını oluştururken 

Site Yönetimlerinin Kanun karşısındaki durumu hakkında da 

değerlendirmelerde bulunmuştur. 

Öncelikle, kat malikleri kurulunun çeşitli Yargıtay kararları neticesinde 

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 

29.03.2004 T. 2004/3091 E. 

2004/3556 K. 

“Davada gerçek ve tüzel 

kişiler ya da bunların yasal 

temsilcileri taraf olma 

ehliyetine sahiptir. 

Apartman kat malikleri 

kurulunun (Yönetiminin) 

tüzel kişiliği ve bu nedenle 

taraf ehliyeti yoktur.”  
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tüzel kişiliğinin bulunmadığı ancak Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yer alan düzenlemeler uyarınca 

yöneticinin ana gayrimenkulün tamamını ilgilendiren tebligatı kabul etme yetkisi olduğu ve kat 

malikleri kurulunun vekili olarak görev yapan yöneticinin bir gerçek kişi veya bu konuda hizmet 

sunan profesyonel şirketlerden hizmet satın alması durumunda tüzel kişi olabileceği 

belirtilmiştir. 

Sonuç olarak, Kurul, Kanun’da yer alan “veri sorumlusu” tanımının hayatın olağan akışına uygun 

olabilmesi ve pratikte ortaya çıkan sorunların çözülebilmesi için geniş yorumlanması gerektiği 

kanaatindedir. Bu doğrultuda, kat malikleri kurulunun her ne kadar tüzel kişiliği olmasa da kural 

olarak apartman, site ve benzeri yapılar bakımından veri sorumlusu olarak kabul edilebileceği, 

Kanun’un veri sorumlusuna yüklediği yükümlülüklerin yerine getirilmesi bakımından bir kişinin 

görevlendirebileceği, görevlendirilen bu kişinin başka bir kat maliki veya iradi temsilcinin de 

olabileceği değerlendirilmiştir. Ancak, uygulamada istisnai durumların da ortaya çıkabileceği 

gözetilerek, her somut olay açısından kişisel veri işlenmesine ilişkin kararları alan, veri kayıt 

sistemlerini kuran, bünyesinde bulunduran ve yöneten birimlerin tespit edilmesinin gerektiğine 

karar verilmiştir. 

 4. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun küçüklerin 11. madde kapsamındaki 
haklarını kullanma usulüne ilişkin 11.08.2020 tarihli ve 2020/542 sayılı Kararı 

Hakkında gerçeğe aykırı olarak sağlık raporu düzenlendiği iddia edilen 18 yaşını doldurmamış 

ilgili kişinin babası, ilgili kişiye ait sağlık raporunun imha edilmesi talebiyle veri sorumlusuna 

başvurmuştur. Veri sorumlusunun söz konusu talebe cevap vermemesi üzerine, bu sefer bizzat 

ilgili kişi Kurul’a başvurmuştur.  

İlgili kişinin 18 yaşını doldurmadığı dikkate alındığında öncelikli olarak ilgili kişinin Kurul’a 

şikâyette bulunup bulunamayacağı ile veri sorumlusuna ve Kurul’a şikâyette bulunan kişilerin 

farklı olması nedeniyle söz konusu şikâyetin mevzuatta yer alan usul şartlarını taşıyıp taşımadığı 

hususları değerlendirilmiştir. 

Karar’da, Anayasa ve Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerine atıf yapılmış, ardından, 

mevzuatta kişiye sıkı sıkıya bağlık haklar ile kişilik hakkının tanımına yer verilmediği 

belirtilmiştir. Ancak, doktrin ve Türk Medeni Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca, ayırt etme 

gücüne sahip küçüklerin kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmalarında yasal temsilcilerinin 

rızasının gerekli olmadığına ilişkin kuralın çocuk için bir yetki kuralı olduğu, ancak veli için bir 

yasak kuralı olmadığı; velinin nispi kişiye sıkı biçimde bağlı hakları küçük adına ve hesabına 

kullanabileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla, çocuğun üstün yararı da gözetilerek kişisel verilerin 

korunması hakkının da somut olay bakımından nispi kişiye sıkı biçimde bağlı hak kategorisinde 

 ele alınmasının yerinde olacağı değerlendirilmiştir.  

Öte yandan, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”), 8. maddesinin 1. 

fıkrasında, ebeveynlerin, çocuklarına ilişkin sağlık kayıtlarına herhangi bir onaya ihtiyaç 

duymaksızın e-Nabız üzerinden erişebileceği, ayırt etme gücüne sahip çocukların, ebeveynlerin 

sağlık verilerine erişimini e-Nabız üzerinden izne tabi tutabileceği düzenlenmiştir. Yönetmelik 

hükümlerinden, sınırlı ehliyetsizlerin de ayırt etme gücüne sahip olmak koşuluyla Kanun’un 11. 

maddesinde belirtilen hakları bizzat kullanabileceği, bunun yanında e-Nabız verilerine erişim 

hususunda küçük tarafından aksi öngörülmedikçe hem küçüğün hem velisinin yetkili kılındığı 

anlaşılmaktadır. Anılan düzenleme, somut olay bakımından, kişisel verilerin korunması hakkının 
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nispi kişiye sıkı biçimde bağlı hak olduğu yönündeki değerlendirme ile de uyumludur. Zira her iki 

durumda da ayırt etme gücüne sahip küçük, söz konusu hakkı bizzat kullanabileceği gibi velisi de 

bu hakkı onun adına ve hesabına kullanabilmektedir. 

Sonuç olarak, küçüğün ayırt etme gücüne sahip olması koşuluyla, ilgili kişi küçük ve velisinin 

başvuru konusundaki iradelerinin örtüştüğü de dikkate alındığında gerek veri sorumlusuna 

yapılan başvuru gerek Kurul’a intikal eden şikâyet bakımından her iki tarafın da hakkı 

kullanmada yetkili kabul edilebileceği kanaatine varılmıştır. Böylece, somut olayda, ilgili kişi ve 

babasının söz konusu şikâyet hakkını kullanmada yetkili olduğu değerlendirilmiş ve Kurul’a 

intikal eden dilekçe ile ilgili olarak inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. 

 5. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun biyometrik imza verisinin 
kullanılmasına ilişkin 27.08.2020 tarihli ve 2020/649 sayılı Kararı 

Kişisel Verileri Koruma Kurum’una (“Kurum”) intikal eden bir başvuruda, Türk Borçlar 

Kanunu’nun sözleşmelerin şekillerine ilişkin esasları belirleyen 14 ve 15. maddelerinde yer alan 

“imzaların yalnızca el ile atılma zorunluluğu” sebebiyle biyometrik imzaların Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 6. maddesinin 3. fıkrası kapsamında değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceği hususunda Kurum’dan görüş talep edilmiştir. 

Kurul, fizyolojik nitelikli biyometrik veriler ile davranışsal biyometrik veriler arasındaki farklara 

yer vermiş, ardından, ıslak imza ile biyometrik imza arasında benzerlikler bulunmasına rağmen 

birbirlerinden farklı kavramlar olduğu sonucuna varmıştır. 

Kanun’un 6. maddesi uyarınca, özel nitelikli kişisel veri niteliğinde olan 

biyometrik veriler, açık rıza bulunmayan hallerde ancak kanunlarda 

öngörülmesi halinde işlenebilmektedir. Başka kanunlarda biyometrik 

verilerin işlenmesine dair hükümlerin yer aldığı hallerde, ilgili kanun 

hükümleri uygulanmaktadır. Ancak, bahsi geçen kanunların biyometrik veri 

işlemeye dair hükümlerinin şüpheye yer bırakmayacak kadar açık olması 

gerekmektedir. 

Kurul’un değerlendirmesine göre, Türk Borçlar Kanunu’nun imzaya ilişkin 

maddeleri, “klasik imza” ve “güvenli elektronik imza”yı ayrı ayrı 

düzenlemektedir. Bu doğrultuda, Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili 

hükümlerinde yer alan düzenlemeyi biyometrik imzayı kapsayacak şekilde 

yorumlamak, Kanun’un m. 6 f. 3’te yer alan “kanunun öngörüldüğü haller” istisnasının geniş 

yorumlanmasına yol açacak ve ölçülülük ilkesine aykırılık oluşturacaktır. 

Sonuç olarak, Kurul tarafından, Türk Borçlar Kanunu’nun 15. maddesinde yer alan hükmün, 

Kanun’un m. 6. f.3’te yar alan “kanunlarda öngörülme” şartına karşılık gelmediğine karar 

verilmiştir. 

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

“Islak, elle atılan klasik 

imza, imzanın görselliğine 

dayanarak o imzanın statik 

veya geometrik 

özelliklerini dikkate 

almakta iken (imzanın 

nasıl göründüğü ile 

alakalıdır); biyometrik 

imza ise imzanın dinamik 

özelliklerini (imzanın nasıl 

oluştuğu) dikkate 

almaktadır.” 
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*Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin 

kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen 

açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu 

tutulamaz. 


