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Verbis’e Kayıt Süresi Uzatıldı 

Karar No: 2019/265   

Karar Tarihi: 03/09/2019 

Konu: Verbis’e kayıt süresinin 

uzatılmasına ilişkin kurul kararı. 

Kişisel Verilerin Korunması 

Kurumu’na çeşitli kurumlar 

tarafından iletilen Veri Sorumluları 

Sicili’ne beyanda bulunma 

sürelerinin uzatılmasına yönelik 

talepler sonucunda; yıllık çalışan 

sayısı 50’den fazla veya yıllık mali 

bilanço toplamı 25 milyon TL’den 

çok olan gerçek ve tüzel kişi veri 

sorumluları ile yurt dışında yerleşik 

gerçek ve tüzel kişi veri 

sorumlularının VERBİS’e kayıt ve 

Sicil’e beyanda bulunma 

yükümlülüğünü yerine getirmeleri 

için belirlenen süre 31.12.2019 

tarihine kadar uzatılmıştır.  

Avrupa Adalet Divanı, 
Google’ın unutulma hakkına 
sadece Avrupa Birliği içinde 
uymasının yeterli olduğuna 
karar verdi  

Karar No: C-507/17 

Karar Tarihi: 24/09/2019 

Konu: Arama motoru operatörü 

(Search Engine Operator) 

Google’ın Avrupa Birliği dışındaki 

sayfaları “unutulma hakkı” 

kapsamında engellemesinin şart 

olup olmadığı hakkında karar.  

Şikayete konu olayda, Fransız Veri 

Koruma Kurumu (Commission 

Nationale de L'informatique et des 

Libertés - CNIL), Google'ın arama 

sonuçlarında araması yapılan kişiye 

ait arama sonuçlarındaki 

verilerinin, sadece Avrupa 

Birliği'ndeki alan adlarında yer alan 

verilerinin silinmesi nedeniyle 

Avrupa Adalet Divanı (ECJ)’ndan 

firmanın cezalandırılmasını talep 

etmiştir.   

İlgili Kurum’un şikayeti sonucu 

Mahkeme aşağıdaki hükmü 

kurmuştur:  

1. Şikayete konu başvuruda, bu 

durumun TFEU’nun 16. 

maddesine dayanan Yönerge 

95/46’ın 10. gerekçesi ve 

Yönetmelik 2016/679’nin 10, 

11 ve 13. gerekçeleri açısından 

bölgesel kapsamda 

değerlendirilebileceği ancak 

bölgesel kapsamdan ne 

anlaşılması gerektiği 

konusunda inceleme yapılmış 

ve “unutulma hakkı” 

kapsamında kişi hakkındaki 

tüm arama sonuçlarının 

kaldırılmasının ilgili hükümleri 

tam olarak karşılayacağının 

doğru olduğu, 

2. Ancak, internetin sınırları 

olmayan bir küresel bir ağ 

olduğu ve arama motorları, 

bireyin adının her yerde 

bulunmasına dayanarak 

yapılan bir aramanın ardından 

görüntülenen sonuçlar 

listesinde yer alan bilgi ve 

bağlantıları sağladığı 

belirtilmiştir. Küreselleşmiş bir 

dünyada Avrupa Birliği içinde 

ve dışındaki kişilere atıfta 

bulunulan ve kişiye acil ve 

önemli etkileri olan bir 

bağlantıya erişimleri olsa da 

Birlik haricindeki tüm ülkelerde 

bunun uygulanmasının Birlik 

dışındaki ülkelerin hepsinin 

“unutulma hakkı”na farklı 

yaklaşımları olduğu ve hepsinin 

bu hakkı tanımadığına vurgu 

yapılması gerektiği, 

3. Ayrıca, kişisel verilerin 

korunmasının mutlak bir hak 

olmayıp, toplumdaki işlevi ile 

ilgili olarak düşünülmesi ve 

orantılılık ilkesine uygun olarak 

diğer temel haklara karşı 

dengelenme gerektiği 

belirtilmiştir. Buna ek olarak, 

gizlilik hakkı ve kişisel verilerin 

korunması ile internet 

kullanıcılarının bilgi özgürlüğü 
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arasındaki dengeye karşı olan 

bakış açısının dünya genelinde 

önemli ölçüde değiştiği, 

4. Avrupa Birliği Kanunları 

ışığında, şu anda verilerinin 

silinmesini talep eden veri 

sahibi kişi hakkında, arama 

motoru operatörünün tüm 

alan adlarında bunu yapmasına 

dair bir zorunluluğu olmadığı, 

5. Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği 

veri koruma yasalarında verilen 

kararların tüm üye ülkelerde 

doğrudan uygulandığı ve bu 

nedenle sadece Birlik üyesi tek 

bir ülkede değil; Birlik üyesi 

tüm ülkelerde de unutulma 

hakkına duyulması gerektiği ve 

üye ülkelerin birinden veri 

sahibi kişinin adı ile yapılan 

aramalardan ulaşılan 

sonuçlarda veri sahibi kişiyi 

kanunlar kapsamında etkin ya 

da ciddi şekilde caydırıcı ve 

kişiye en az zarar verecek 

şekilde koruma sağlanması 

gerektiği, 
6. Buna rağmen, özellikle 

gazetecilik ya da sanatsal veya 

edebi ifadelerin bilgi edinme 

özgürlüğü kapsamında, 

toplumun bilgiye ulaşmadaki 

menfaati ile veri sahibi kişinin 

gizliliği ve kişisel verilerinin 

korunması haklarının birlikte 

değerlendirilmesi sonucunda 

bir istisna oluşturup 

oluşturmayacağı ve hangisinin 

daha baskın geleceği hakkında 

Birlik üyesi ülkeler arasında bile 

farklılık görüldüğü ve bu 

nedenle ulusal denetim 

otoritelerinin uzlaşmaya 

vararak tüm üye ülkeler için 

bağlayıcı nitelikte bir karar 

almaları gerektiği,  

Yönünde karar vermiştir. 

İşbu kararda değinilmesi gereken 
önemli noktalar mevcuttur. Şöyle 
ki; 

1. Mahkeme, unutulma hakkının 

mutlak bir hak olmadığını, bu 

nedenle bu hakkın diğer temel 

haklar ve ölçülülük ilkesi ile 

beraber değerlendirilmesi 

gerektiğine, 

2. Arama motorlarının, talepte 

bulunan kişiye ait utanç verici 

ya da güncelliğini yitirmiş 

bilgiler içeren bağlantıların veri 

sahibi kişi tarafından talep 

edilmesi halinde silinmesi 

gerektiğine, 

3. Ancak bunun Birlik kanunlarına 

uyum mecburiyeti olmayan 

Avrupa Birliği üye devletleri 

haricindeki diğer ülkeler için 

genişletilemeyeceğine, 

karar vermiştir. 

Youtube, Coppa Kurallarını 
İhlal Ettiği İçin 170 Milyon 
Dolar Ceza Ödeyecek  

Youtube ve bağlı olduğu Google; 

Youtube’un, Çocukların Çevrimiçi 

Gizliliğini Koruma Yasası’nı 

(COPPA- Children’s Online Privacy 

Protection Act) ihlal ederek; 

çocuklara yönelik kanallar aracılığı 

ile ailelerinin izni olmaksızın 

çocukların verilerini topladığı 

gerekçesi ile hakkında yapılan 

soruşturma neticesinde Federal 

Ticaret Komisyonu (FTC- Federal 

Trade Commission) ve New York 

Savcılığı ile uzlaştı. Uzlaşma 

sonucunda, Youtube, FTC ve New 

York eyaletine toplamda 170 

milyon dolarlık rekor bir ceza 

ödeyecek. Bu ceza, COPPA 

yasasının kabul edilmesinden sonra 

FTC’nin bir kurumdan elde ettiği en 

yüksek miktarda ceza. 

FTC ve Savcılık ile Youtube ve 

Google para cezasına ek olarak 

Youtube’un;  

• Çocuklara yönelik 

içeriklerin 

tanımlanabileceği bir 

sistem geliştirmesi, 

• Kanal sahiplerine COPPA 

yükümlülüklerine tabi 

olduklarını bildirmesi, 

• Kanal sahipleri ile ilişkili 

Youtube çalışanlarına yıllık 

COPPA’ya uyum eğitimi 

vermesi, 

• Çocuklara ait kişisel 

verilerin toplanmasından 

önce aydınlatma yapması 

ve çocukların ailelerinden 

kanıtlanabilir açık rıza 

alması konusunda da 

anlaşma sağladı. 

Polonya’da Kişisel Veri 
İhlaline Yaklaşık 645.000 
Euro   

Polonya Kişisel Veri Koruma Ofisi 

(Personal Data Protection Office) 

tarafından Morele.net’e kişisel 

verilerin korunmasına yönelik 

aldığı örgütsel ve teknik önlemlerin 

uygun olmamasından dolayı 

yaklaşık 2,8 milyon PLN (yaklaşık 

645.000 Euro) ceza verildi. Bahsi 

geçen önlemler, alışılmadık ağ 

trafiğinin olması durumunda uygun 

müdahale prosedürlerinde 

eksikliklerin olmasıydı. Söz 

konusu eksiklik; yaklaşık 2,2 milyon 

kişinin adı, soyadı, telefon 

numarası, e-posta ve teslimat 

adresleri gibi kişisel verilerinin 

kimlik hırsızlığı gibi yanlış ellere 

ulaşması gibi riskleri 

barındırıyordu. Şirketin ihlale son 

vermek için attığı adımlar, 

denetleyiciyle iyi iş birliği yapması 

ve şirketin daha önce kişisel veri 

koruma yasasını ihlal etmediği 

gerçeği gibi hafifletici durumlar 

ceza verilirken Polonya Kişisel Veri 

Koruma Ofisi tarafından göz 

önünde bulunduruldu. 

Türkiye İş Bankası A.Ş. – 
Veri İhlal Bildirimi 

İş Bankası A.Ş. tarafından yapılan 

veri ihlal bildirimine göre; bankada 

yürütülen veri sızıntısı önleme 

çalışmaları kapsamında bir şube 

çalışanının ekinde Risk Merkezi 

sorgularını içeren e-postaları banka 

dışı kullanıcılara ilettiği belirlenmiş; 

yaptıkları ön incelemede kişinin 

görevini kötüye kullanarak elde 

ettiği raporları para karşılığı üçüncü 

taraflara aktardığı tespit edilmiştir. 

Söz konusu ihlal 12.09.2019 

tarihinde Kurum’un internet 

sayfasında yayınlanmış ve konuyla 

ilgili inceleme devam etmektedir.  
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FER Gayrimenkul Geliştirme 
ve İnş. A.Ş. – Veri İhlal 
Bildirimi 

FER Gayrimenkul Geliştirme İnş. 

A.Ş. tarafından yapılan veri ihlal 

bildirimine göre; şirketin 

kütüklerine (log’larına) girilmesi 

suretiyle bir siber saldırı yaşanmış; 

siber saldırı sonucunda 1200’e 

yakın çalışan ve müşterinin kimlik, 

iletişim ve finans bilgileri ele 

geçirilmiştir. Söz konusu ihlal 

12.09.2019 tarihinde Kurum’un 

internet sayfasında yayınlanmış ve 

konuyla ilgili inceleme devam 

etmektedir.  

Furtrans Denizcilik Ticaret 
ve San. A.Ş. – Veri İhlal 
Bildirimi  

Furtrans Denizcilik Ticaret ve San. 

A.Ş. tarafından yapılan veri ihlal 

bildirimine göre; şirket 

sistemlerine siber saldırı 

gerçekleştirilmesi suretiyle şirketin 

verilere ulaşımı engellenmiş; saldırı 

sonucunda 500 civarında çalışan, 

kullanıcı, abone/üye, öğrenci 

müşterinin kimlik, iletişim, 

lokasyon, özlük, hukuki işlem, 

müşteri işlem, fiziksel mekan 

güvenliği, işlem güvenliği, risk 

yönetimi, finans, mesleki deneyim, 

görsel ve işitsel kayıt bilgileri, sağlık 

bilgileri ve biyometrik verileri 

kopyalanmış ve üçüncü kişilere 

aktarılmıştır. Söz konusu ihlal 

18.09.2019 tarihinde Kurum’un 

internet sayfasında yayınlanmış ve 

konuyla ilgili inceleme devam 

etmektedir. 

Zynga Game Ireland Limited  
– Veri İhlal Bildirimi  

Game Ireland Limited Şirketi 

tarafından yapılan veri ihlal 

bildirimine göre; şirket sistemine 

31.08.2019 tarihinde yasa dışı 

olarak erişilmiş; bunun sonucunda 

kesin olmamakla birlikte 34.000 

Türk vatandaşının kimlik, iletişim, 

lokasyon bilgilerine yönelik veri 

ihlali gerçekleştirilmiştir. Söz 

konusu ihlal 26.09.2019 tarihinde 

Kurum’un internet sayfasında 

yayınlanmış ve konuyla ilgili 

inceleme devam etmektedir. 

Gardrops Elektronik 
Hizmetler ve Ticaret A.Ş. – 
Veri İhlal Bildirimi 

Gardrops Elektronik Hizmetler ve 

Ticaret Anonim Şirketi tarafından 

yapılan veri ihlal bildirimine göre; 

13.09.2019 tarihinde şirketin 

internet sitesine yasa dışı olarak 

eriştiği iddiasında bulunan kişi ile 

yapılan yazışmalar sonucunda, 25 

kişinin ad, soyad, e-posta adresi ve 

şifrelenmiş (encrypted) kullanıcı 

hesabı şifrelerine ulaşıldığı, teknik 

araştırmalar neticesinde ise azami 

257.000 kullanıcının ihlalden 

etkilenmiş olabileceği tespit 

edilmiştir. Söz konusu ihlal 

26.09.2019 tarihinde Kurum’un 

internet sayfasında yayınlanmış ve 

konuyla ilgili inceleme devam 

etmektedir. 
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YURT DIŞINDA YERLEŞİK VERİ SORUMLULARININ VERBİS KAYDI VE DCR ATAMA ZORUNLULUĞU   

 

Kişisel verilerin bir kısmının veya tamamının yurt dışında yerleşik kurucu / ortak yabancı şirkete aktarılması ve yurt dışında 

yerleşik şirketin bu verileri kendi amaçları doğrultusunda kullanması durumunda, yurt dışındaki şirketin Veri Sorumluları 

Sicili Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğü doğmaktadır. Bu aktarımlar, genel bir ifade ile yurt dışında bulunan şirket 

tarafından sağlanan ve yönetilen bir kayıt sistemine Türkiye'deki tüzel kişiliğe ait çalışan, tedarikçi ve müşterilere ait 

verilerinin tamamının veya bir kısmının kaydedilmesi ile oluşmaktadır. Ancak salt kişisel verilerin yurt dışı ortak tarafından bir 

kayıt sisteminde tutulması VERBİS kayıt yükümlülüğü meydana getirmemekte, yurt dışı ortağın bu verileri kendi amaçları 

doğrultusunda kullanması gerekmektedir. 

 

BİLGİLENDİRME REHBERİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  

İlgi Çeken Konu Başlıkları  
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Bu açıklama çerçevesinde; Türkiye'de bir şirketin ortağı ya da kurucusu hüviyetine sahip yurt dışında yerleşik tüzel kişiliğin bir 

Veri Sorumlusu Temsilcisi marifetiyle VERBİS kaydı oluşturması gerekmektedir. 

Bu kayıt yükümlülüğü, mütekabiliyet esasına dayanır ve GDPR md.3 ile düzenlenen “Kanun birlik içerisinde bulunan veri 

sahiplerinin kişisel verilerinin Birlik içerisinde kurulu olmayan bir kontrolör veya işleyici tarafından işlenmesine de uygulanır.” 

hükmü ile aynı amaçla getirilmiştir.   

Burada dikkat çekilmesi gereken en önemli hususlar şunlardır:  

1. Yurt dışında yerleşik veri sorumlusunun, Türkiye’de yerleşik bir kişinin veya bir Türk vatandaşının verisini işlediği anda 
kanuni yükümlülüğü doğmaktadır. 

2. Yurt dışında yerleşik veri sorumlusunun, başka hiçbir şarta gerek olmaksızın, KVKK’ya tabi olması ile 31.12.2019 tarihine 
kadar VERBİS kaydını tamamlayarak sicile beyanda bulunması gerekir. 

3. Yurt dışındaki şirket, yurt içindeki kendisine bağlı olduğu bir şirket aracılığı ile veri işleme faaliyetinde bulunuyorsa her iki 
şirketin de ayrı ayrı VERBİS’e kayıt yapması gerekmektedir. (Yurt içindeki şirket, 2018/88 sayılı Kurul Kararında yer alan 
şartlardan birini haiz değil ise VERBİS kaydı yapması zorunlu değildir.) 

4. Yurt dışındaki şirkete bağlı bulunan yurt içindeki şirketin, yurt dışındaki şirketin kayıt yükümlülüğünü yerine 
getirmemesine ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

5. Yurt dışında yerleşik veri sorumlusu, VERBİS kaydını oluşturabilmesi için Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği md.11’e göre 
Türkiye’de yerleşik bir DCR atamak zorundadır. 

6. Bir karar numarası verilmiş DCR atama kararı, ıslak imzalı ve apostilli şekilde Kurum’a iletilmelidir.  

7. Atama kararı aşağıdaki yetkileri düzenlemelidir: 

a) Kurum tarafından yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ veya kabul etme,  

b) Kurum tarafından veri sorumlusuna yöneltilen talepleri veri sorumlusuna iletme, veri sorumlusundan gelecek cevabı 
Kuruma iletme, 

c) Kurul tarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması halinde; ilgili kişilerin Kanunun 13. maddesinin birinci 
fıkrası uyarınca veri sorumlusuna yönelteceği başvuruları veri sorumlusu adına alma ve veri sorumlusuna iletme,  

d) Kurul tarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması halinde; ilgili kişilere Kanunun 13. maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca veri sorumlusunun cevabını iletme, 

e) Veri sorumlusu adına Sicile ilişkin iş ve işlemleri yapma. 

 

 

 

ZAMANINIZ DARALIYOR ! 

VERBİS KAYDINIZI TAMAMLADINIZ MI? 

 Bilgi için tıklayınız 

https://www.verisistem.com/tr/hizmetlerimiz/verbis-kaydi-ne-zaman-kisisel-veri-verbis-zorunluluk-irtibat-kisisi


 

 6 www.cottgroup.com ask@cottgroup.com T: +90 212 244 92 22 www.verisistem.com 30 Eylül 2019 

EYLÜL BÜLTENİ 
SAYI:2019-07 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  (KVKK) 

Analiz:  Madde-9/5  Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması  

Madde 9 / 5 

Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak 
üzere, bazı özel durumlarda normal seyirden farklı bir şekilde 
gerçekleştirilmelidir. Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatine ters düşen özel 
durumlarda bu verilerin yurt dışına aktarılması için kanunda farklı bir yöntem 
öngörülmüştür. Türkiye veya ilgili kişinin menfaatini ilgilendiren konulara 
Türkiye’nin sahip olduğu sır niteliğindeki bilgiler, kişilerin mülkiyet haklarına ilişkin 
bilgiler, ülkelerin gen haritasının çıkarılması amacıyla elde edilen sağlık verileri 
örnek verilebilir. Görüldüğü üzere işbu veriler ve menfaatin kapsamı sınırlı olarak 
sayılmadığından somut olaya göre bir değerlendirme yapmak gerekmektedir.  

Veriyi aktaracak gerçek veya tüzel kişi, veri aktarım faaliyetinin Türkiye’nin veya 
ilgili kişinin menfaatine zarar vereceği kanaatinde ise; veri aktarımını KVKK 
md.9’da belirtilen yolu izleyerek gerçekleştirmelidir. Aktarımın yapılacağı ülkenin 
güvenli ülke olup olmadığına göre izlenecek adımlar değişecektir:  

Birinci ihtimal: KVKK md.5/2 veya md.6/3’teki şartlar sağlanıyorsa ve veri aktarımı 
yapılacak ülke güvenli ülkeler arasında sayılmışsa Kurul’dan aktarıma ilişkin izin 
talep edilir. Kurul, konuyla ilgili bir kamu kurumunun ve gerektiğinde Dış İşleri 
Bakanlığı’nın görüşünü alır ve veri aktarımına ilişkin kararını verir.  

İkinci İhtimal: KVKK md.5/2 veya md.6/3’teki şartlar sağlanıyorsa ve veri aktarımı 
yapılacak ülke güvenli ülkeler arasında sayılmamışsa verinin aktarılacağı kişiden, 
verinin güvenliğinin sağlanacağına ilişkin bir taahhüt alınarak; işbu taahhüt 
çerçevesinde Kurul’dan izin talep edilir. Kurul verilen taahhüt ve konuyla ilgili 
kamu kurumundan ve gerektiğinde Dış İşleri Bakanlığı’ndan aldığı görüşü birlikte 
değerlendirerek veri aktarımına ilişkin kararını verir.  

 

 

MEVZUAT ANALİZİ 

(5) Kişisel veriler, 
uluslararası sözleşme 
hükümleri saklı kalmak 
üzere, Türkiye’nin veya ilgili 
kişinin menfaatinin ciddi bir 
şekilde zarar göreceği 
durumlarda, ancak ilgili 
kamu kurum veya 
kuruluşunun görüşü 
alınarak Kurulun izniyle yurt 
dışına aktarılabilir. 
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Burada özellikle dikkat edilmesi gereken nokta; KVKK md.9/5 kapsamına girmeyen konularda yurt dışına veri aktarımı 
gerçekleştirmek için ilgili kişinin açık rızasının veya verinin aktarılacağı ülkenin güvenli ülke olması durumunda, verinin, 
başka hiçbir işleme gerek olmaksızın aktarılabileceği ancak md.9/5 kapsamına giren hallerde ilgili kişinin açık rızasının veri 
aktarımı için geçerli bir yöntem olmaması ve aktarılacak ülke güvenli ülke olsa dahi Kurul’un izninin alınması gerektiğidir.  

Ek olarak; Kurul henüz güvenli ülke listesini açıklamadığından güvenli ülke listesi açıklanana kadar yalnızca “ikinci ihtimal” 
başlığı altında belirtilen yöntem uygulanmalıdır.  

 

 

 

 

 

Bilgilendirme Metni ! 
 

Bu makalede yer alan içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu duyuru CottGroup® firmalarına ait bir hizmettir. Kaynak gösterilmeden 
iktibas edilemez. Makalenin hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilmiş olmakla birlikte; CottGroup® Üye Ağı Şirketleri, işbu genel 
çerçevede bilgi veren ve yorum içerebilen makaledeki bilgilerin yanlışlık veya eksikliklerinden kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul 
etmemekte olup; bu bilgilerin güvenilirliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Her bir somut olaya ilişkin 
olarak her koşulda, özel olarak profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. 

 

Lütfen duyuru ile ilgili işlem yapmadan önce müşterimiz iseniz müşteri temsilcinizden, değilseniz bir uzmandan görüş alınız. 
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