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Bir Bankanın İlgili Kişinin 
Cep Telefonu Numarasını 
Amacı Dışında 
Kullanmasına İlişkin Karar 

Karar No: 2019/227 

Karar Tarihi: 18/09/2019 

Konu: İlgili kişinin, kişisel verisi 

olan cep telefonu numarasının bir 

banka tarafından bankaya veriliş 

amacı dışında kullanılması 

hakkında karar. 

Şikâyetçinin bir banka çalışanının 

kendisini arayarak eşinin müdürü 

olduğu Şirket ile ilgili olarak eşine 

ulaşamadığını, ulaşabilmesi için 

yardımını talep ettiğini, bunun 

üzerine kendisiyle ilgili işlemlerde 

kullanılması için vermiş olduğu 

bilgilere amacı dışında neden ve 

nasıl ulaşıldığının bilgisini almak 

için Bankaya başvurduğu ve 

kendisine yazılı bir cevap vermediği 

iddiasıyla yapılan başvurusunun 

incelenmesi sonucunda;  

İlgili kişinin bankaya e-posta 

yoluyla yaptığı başvuru 

neticesinde, banka tarafından ilgili 

kişiye e-posta gönderilerek 

kendisine ulaşılamadığı ve hizmet 

hattını arayarak bilgi alabileceğinin 

iletildiği tespit edilmiştir. 

Bu çerçevede; 

• Banka tarafından, 
Şikâyetçinin başvurusuna 
ilişkin detayları banka hizmet 
hattını arayarak 
öğrenebileceğine dair 
bilgilendirme yoluna 
gidilmesinin, Şikâyetçinin 
başvurusuna Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul 
ve Esasları Hakkında Tebliğ 
hükümlerine uygun cevap 
verilmemiş olması nedeniyle 
bankaya Kanun ve Tebliğ 
hükümlerine uyum 
hususunda hatırlatmada 
bulunulmasına,  

• Şikâyetçinin müşterisi olduğu 
Bankaya verdiği bilgilerin 
amacı dışında 
kullanılmasının, 6698 sayılı 
Kanun’da yer alan kişisel 
verilerin işlenmesinde 
“belirli, açık ve meşru 
amaçlar için işlenme ve 
işlendikleri amaçla bağlantılı, 
sınırlı ve ölçülü olma” 
ilkelerine aykırı olduğundan 
ve bankanın uygun güvenlik 
düzeyini temin etmeye 
yönelik gerekli her türlü 
teknik ve idari tedbirleri 
almamasından dolayı banka 
hakkında 100.000 TL idari 
para cezası uygulanmasına 
karar verilmiştir,  

Bir Havayolu Şirketinin 
Kanun’un Genel İlkelerine 
ve İlgili Kişinin Veri 
Sorumlusuna Başvuru 
Hakkına Riayet Etmemesi 
Hakkında Karar 

Karar No: 2019/294 

Karar Tarihi: 01/10/2019 

Konu: Bir havayolu taşımacılık 

şirketinin (veri sorumlusu) sunduğu 

sadakat programını kullanan ilgili 

kişinin kullanıcı adı ve parola 

bilgilerini değiştirme talebi 

karşısında ilgili kişiden arkalı önlü 

kimlik görüntüsü talep etmesi ve 

ilgili kişinin kimlik görüntülerinin 

silinmesi talebine ise gerçeğe aykırı 

olarak verilerin sistemlerinde 

tutulmadığı ve üçüncü kişilerle 

paylaşılmadığı yanıtını vermesi 

hakkında karar. 

Bir havayolu şirketinin sadakat 

programına kayıtlı ilgili kişinin 

sadakat programı kullanıcı adı ve 

şifresini değiştirmek istemesi 

üzerine veri sorumlusu ilgili kişiden 

nüfus cüzdanının arkalı önlü 

örneğini talep etmiştir. Kimlik 

örneğini veri sorumlusu ile 

paylaşan ilgili kişi daha sonra 

verilerinin silinmesini ve üçüncü 

taraflarla paylaşıldıysa üçüncü 
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kişilerin de verileri kayıtlarından 

silmesinin sağlanmasını talep 

etmiştir. Veri sorumlusu cevaben 

verilerin kayıtlarında tutulmadığı 

ve üçüncü taraflarla 

paylaşılmadığını iletmiştir. 

Bunun üzerine yapılan inceleme 

neticesinde;  

• Kimlik örneğinde din ve kan 

grubu hanesinin yer aldığı; bu 

verilerin özel nitelikli kişisel 

veri olduğu ve ilgili kişinin açık 

rızası olmaksızın 

gerçekleştirilen veri işleme 

faaliyetinin hukuka aykırı 

olduğu değerlendirilmiştir,  

• İlgili kişiye ait arkalı önlü kimlik 

fotokopisinin talep edilmesinin 

hukuka uygunluk ilkesine aykırı 

olduğu; ayrıca kimlik 

fotokopisinin muhafaza 

edilmesine rağmen kayıtlarda 

tutulmadığına ilişkin ilgili kişiye 

bilgi verilmesinin dürüstlük 

kuralına aykırı olduğu,  

• Veri sorumlusunun ilgili kişiye 

ve Kurum’a verdiği cevapta 

talep    ettiği    bu   verileri   

hangi amaçla işlediğini 

açıklayamaması  sebebiyle  veri 

işleme faaliyetinin belirli, açık 

ve meşru amaçlar için işlenme 

ilkesine aykırılık teşkil ettiği,  

• Kimlik doğrulama işleminin 

daha az veri ile 

yapılabilecekken kimlik 

görüntüsünün talep 

edilmesinin amaçla bağlantılı, 

sınırlı ve ölçülü olma ilkesine 

aykırılık teşkil ettiği, 

• Veri sorumlusunun kimlik 

doğrulama işlemi bittikten 

sonra verileri silmemesi 

sebebiyle veri işleme 

faaliyetinin ilgili mevzuatta 

öngörülen veya işlendikleri 

amaç için gerekli olan süre 

kadar muhafaza edilme 

ilkesine de aykırılık teşkil ettiği 

tespit edilmiştir,  

• Bunlarla birlikte, veri 

sorumlusu kimlik bilgilerini 

sildiği ve üçüncü kişilere 

aktarmadığına ilişkin ilgili kişiyi 

bilgilendirse de yapılan 

incelemelerde kimlik 

bilgilerinin işlemi yapan 

çalışanlarca şirket kurallarına 

riayet edilmemesinden ötürü 

silinmediği; bu kapsamda ilgili 

kişinin çağrı merkezi 

çalışanlarınca doğru 

bilgilendirilmediği; bilgi 

eksikliği nedeniyle verilerinin 

silinmesine ve veri işleyenleri 

öğrenmeye yönelik ilgili 

kişi taleplerini işleme almadığı 

tespit edilmiş olup, ilgili kişinin 

veri sorumlusuna başvuru 

hakkına riayet etmediği, diğer 

bir deyişle, veri sorumlusunun 

ilgili kişinin başvurusuna 

hukuka ve dürüstlük kuralına 

uygun bir yanıt vermediği 

anlaşılmıştır,  

Yukarıda açıklanan dikkate 

alındığında; veri sorumlusunun 

somut olayda açık rızanın 

aranmadığı hallerden birinin 

bulunmamasına rağmen ilgili 

kişinin açık rızasının almadığı, 

Kanun’un genel ilkelerine uymadığı 

ve ilgili kişinin haklarına riayet 

etmediği; bu kapsamda veri 

sorumlusunun veri işleme 

faaliyetinin hukuka aykırı olması, 

kişisel verilerin hukuka aykırı 

işlenmesini önlemek amacıyla 

uygun güvenlik düzeyini temin 

etmeye yönelik gerekli her türlü 

teknik ve idari tedbiri almaması 

gerekçesiyle.  

• Veri sorumlusunun veri 

güvenliğine ilişkin 

yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi sebebiyle 100.000 

TL para cezası uygulanmasına,  

• Kişisel verileri ve özel nitelikli 

kişisel verilerinin silindiğinin 

ilgili kişiye bildirilmesine ve bu 

yönde Kurum’a bilgi 

verilmesine; ilgili kişiye 

bildirildiyse bu yöndeki 

belgelerin Kurum’a veri 

sorumlusu tarafından 

iletilmesine,  

• Veri sorumlusunun sadakat 

kart uygulaması ve diğer 

hizmetlerin sunulması 

sürecinde kişisel verilere ilişkin 

kimliklerin teyidinde 

uygulanacak yöntem ve bu 

kapsamda işlenecek kişisel 

verilere ilişkin kurumsal 

düzenlemeleri Kanun 

kapsamında gözden geçirerek, 

ilgili birimleri ile veri işleyenleri 

bilgilendirmesi hususunda veri 

sorumlusunun talimatlandırılm

asına karar verilmiştir,  

Bir Operatör Şirketi 
Hakkında Karar 

Karar No: 2019/296 

Karar Tarihi: 01/10/2019 

Konu: Bir operatör şirketinin ilgili 

kişinin internet sitesi üzerinden 

yapmış olduğu başvurusunu kimlik 

teyidi yapamadığı gerekçesiyle 

reddetmesine ilişkin olarak Kurul’a 

yapılan başvuru hakkında 

Operatör şirketinin faturalı 

telekomünikasyon ve buna bağlı 

hizmetlerinden bireysel olarak 

yararlanan ilgili kişinin, Operatör 

Şirketi’nin internet sitesinde 

bulunan KVKK başvuru formunu 

doldurduğu halde, başvurusunu 

noter aracılığıyla veya elektronik 

imzalı e-posta ile iletmemesi 

sebebiyle, kimlik teyidi 

yapılamadığı gerekçesiyle 

başvurusu reddedilmiştir. Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu’na ilettiği 

şikâyet başvurusunun incelenmesi 

sonucunda, Şirketin internet 

sitesinde yer alan Gizlilik 

Politikasında ilgili kişi tarafından 

Şirkete yapılacak başvurunun KVKK 

talep formunun doldurularak 

Şirket adresine “noter kanalı vb. 

yollarla” gönderilmesi gerektiği 
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doğrultusunda bilgilendirmede 

bulunulduğu ve söz konusu formun 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Tebliğ’e 

(“Tebliğ”) uygun bir formatta 

sunulduğu belirtilmiştir. Şirketin, 

yapılacak başvurularda belirtilen 

şekilde başvuruyu aramasının 

sebebi ise kişilerin kimliklerini 

tespit etmek ve başvuran kişi ile 

bilgisi talep edilenin aynı kişi olup 

olmadığı hususunda Tebliğ’de 

belirtilen yöntemlere ek bir kontrol 

mekanizması daha oluşturmaktır; 

Ek olarak, ilgili kişinin 

başvurusunun Şirket tarafından 

belirtilen yöntem üzerinden değil 

Şirketin müşteri hizmetlerine 

elektronik ortamda yapıldığı; ilgili 

kişinin başvurusunu ilettiği formda 

ise Şirketin başvuru amacına 

yönelik oluşturduğu KVKK talep 

formunun aksine kimlik teyidini 

sağlayacak TC kimlik numarası, 

adres gibi bilgilerin bulunmadığı, 

yalnızca ad soyad, telefon, e-posta 

adresi gibi bilgilerin zorunlu olarak 

yer aldığı ve bu sebeplerle bahsi 

geçen şikayet başvurusunun 

Tebliğ’e uygun olmadığı 

anlaşılmıştır. 

• Veri Sorumlusuna Başvuru Usul 

ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 

“Başvuru Usulü” başlıklı 

5.maddesinde, ilgili kişinin 

taleplerini yazılı olarak veya 

kayıtlı elektronik posta (KEP) 

adresi, güvenli elektronik imza, 

mobil imza ya da ilgili kişi 

tarafından daha önce bildirilen 

ve veri sorumlusunun 

sisteminde kayıtlı bulunan e-

posta adresi ile veri 

sorumlusuna iletebileceği 

belirtilmiştir. Şirketçe kimlik 

teyidi sağlamak amacıyla 

yalnızca noter kanalı veya e-

imza ile başvuruda 

bulunabileceğinin 

bildirilmesinin ilgili kişiye 

Kanun’da ya da Tebliğ’de 

öngörülmeyen maddi bir 

yükümlülük getirilerek ilgili 

kişinin yanlış yönlendirilmesi ve 

usule uygun bir başvuru yapma 

hakkının engellenmesi 

sebebiyle, Tebliğ hükümlerine 

uyum konusunda azami dikkat 

ve özenin gösterilmesi 

hususunda Şirketin 

talimatlandırılmasına, 

başvuruları hukuka ve 

dürüstlük kuralına uygun 

olarak sonuçlandırmak üzere 

gerekli her türlü idari ve teknik 

tedbirleri almakla yükümlü 

tutulduğuna,   

• Bununla birlikte, ilgili kişiye 

KVKK Md.11 kapsamındaki 

hakları ve Tebliğ’in ilgili 

maddelerinin hatırlatılmasına 

karar verilmiştir,   

Sevinç Eğitim Kurumlarına 
Veri İşleme Şartları 
Olmaksızın Kısa Mesaj 
Gönderimi Sebebiyle 
50.000 TL Ceza     

Karar No: 2019/276 

Karar Tarihi: 18/09/2019 

Konu: Bir eğitim kurumunun veri 

işleme şartlarından biri olmaksızın 

ilgili kişinin cep telefonuna reklam 

mesajı göndermesine ilişkin şikâyet 

hakkında   

Veri sorumlusunun, Kanun’un 5. 

maddesinde yer alan açık rıza ve 

diğer veri işleme şartları olmaksızın 

ilgili kişiye reklam amacıyla kısa 

mesaj gönderdiği; bunun 

sonucunda Sevinç Eğitim Kurumları 

nezdinde yapılan yerinde inceleme 

sonrasında Kurum tarafından 

05.08.2019 tarihine kadar Kurum’a 

gönderilmesi tebliğ edilen bilgi ve 

belgeleri iletmediği tespit 

edilmiştir. Bu sebeple, veri 

sorumlusunun, kişisel verilerin 

hukuka aykırı işlenmesini önlemek 

amacıyla uygun güvenlik düzeyini 

temin etmeye yönelik gerekli 

teknik ve idari tedbirleri almadığı 

kanaatine varılarak, Sevinç Eğitim 

Kurumları hakkında 50.000 TL para 

cezası uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Kişisel Verilerin 
Sorgulanmasına İmkân 
Tanıyan Yazılım ve 
Programları Kullananlar 
Hakkında Karar 

Karar No: 2019/308 

Karar Tarihi: 18/10/2019 

Konu: Karar, muhtelif yollarla 

vatandaşların kimlik ve iletişim 

bilgileri gibi kişisel verilerinin 

sorgulanmasına imkân tanıyan 

yazılım/program/uygulamaları 

kullanan avukatlar/hukuk büroları 

ile finans, gayrimenkul 

danışmanlık, sigorta vb. 

sektörlerde faaliyet gösteren kişi 

ve kurumlara ilişkindir 

Bu tür uygulamaların kullanılması 

KVKK Md.12’ye aykırılık teşkil 

edecek olup; kullanan kişiler 

hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 

ilgili hükümleri uyarınca gerekli adlî 

işlemlerin tesisi için Cumhuriyet 

Savcılığı’na bildirimde 

bulunulmasına ve Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu tarafından KVKK 

Md.18 uyarınca idari işlem 

uygulanmasına karar verilmiştir.   

Kurum Tarafından 
Aydınlatma Yükümlülüğüne 
İlişkin Kamuoyu Duyurusu 
Yayınlandı   

Kurum tarafından yapılan 

incelemeler neticesinde, veri 

sorumlularının internet sitelerinde 

yayınladıkları aydınlatma 

metinlerinde doğrudan GDPR’a atıf 

yapıldığı tespit edilmiştir. Kurum, 

duyurusunda, 30.10.2019 tarihli 

2019/315 sayılı 

Kurul kararına atıfta bulunarak; 

şirketlerin aydınlatma 

metinlerinde bulunan GDPR’a 

uyum sağladıklarına ilişkin 

ifadelerin KVKK kapsamındaki 

yükümlülüklerini ortadan 

kaldırmadığı ve bu aydınlatma 

metinlerinde öncelikle KVKK’ya 

uygunluktan bahsedilmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Diğer bir 
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deyişle, GDPR’a uygun olmanın 

KVKK’ya tam uyumluluk 

sağlamadığına vurgu yapmıştır. 

Bununla birlikte,  Kurum 

duyurusunda Kanun’un 10. 

maddesi ve aydınlatma 

yükümlülüğüne ilişkin Tebliğ’in 4. 

maddesini hatırlatarak, aydınlatma 

metinlerinde açıkça yer verilmesi 

gereken hususları saymış ve 

muğlak ve belirsiz ifadelerden 

kaçınılması gerektiğini belirtmiştir. 

Edenred - Veri İhlal Bildirimi  

26.11.2019 tarihinde Kurum’a 

gönderilen yazı ile Edenred 

Kurumsal Çözümler A.Ş.’nin dahil 

olduğu şirketler grubunun bilişim 

sistemlerine bir şifreleme virüsü 

saldırısı (cryptolocker attack, 

ransomware) gerçekleştirildiği; 

siber saldırıdan Türkiye dahil birçok 

ülkedeki Edenred iştirakine ait 

bilgisayar ve sunucuların 

etkilendiği ve ihlalden etkilenen 

kişi sayısının tespiti için Şirket’in 

incelemelere devam ettiği 

bildirilmiştir. 

 

 

Anayasa Mahkemesi Kişisel 
Verileri Güvence Altına 
Alan Anayasa’nın 20. 
Maddesi Uyarınca Güvenlik 
Soruşturması ve Arşiv 
Araştırmasına İlişkin Kanun 
Maddesini İptal Etti  

657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48.maddesinin 
8.bendi uyarınca devlet 
memurluğuna alınacak kişiler için 
“Güvenlik soruşturması ve/veya 
arşiv araştırması yapılmış olmak.” 
şartı aranmaktaydı. Anayasa 
Mahkemesi, 24.07.2019 tarihli 
2018/73 E. 2019/65 K. sayılı karar 
ile işbu hükmü iptal etti. 

Anayasa Mahkemesi iptal ettiği 
hükümle ilgili özetle aşağıdaki 
gerekçelere yer verdi: 

Kanunla koyulan kuralların açık, 
anlaşılır ve sınırları belirli olması 
gerekmektedir. Kamu 
kurumlarında çalışacak memurlar 
hakkında belirli şartların aranması 
doğal olsa da bu alanda düzenleme 
getiren işbu kuralların, kamu 
makamlarına hangi koşullarda ve 
hangi sınırlar içinde tedbirler 
uygulama ve özel hayatın gizliliğine 
yönelik müdahalelerde bulunma 
yetkisi verildiğini göstermesi ve 
olası kötüye kullanımlara karşı 
yeterince güvence sağlaması 

gerekmektedir. Ancak kararda 
bahsi geçen hüküm bu şartları 
sağlamamaktadır.   

Ayrıca Anayasanın 20. 
Maddesindeki anayasal 
güvencenin sağlanabilmesi için 
buna ilişkin yasal düzenlemelerin 
söz konusu hakların 
kullanılabilmesine elverişli olması 
gerekir. Bahsi geçen hüküm ile 
güvenlik soruşturması ve arşiv 
araştırması kapsamında kişisel 
verilerin elde edilmesi için 
yöneltilen sorular özel hayata saygı 
hakkına sınırlama niteliğinde 
olduğundan anayasal güvencenin 
sağlanabilmesine imkân 
tanımamaktadır.   

Bununla birlikte ilgili kanun 
maddesinde güvenlik soruşturması 
ve arşiv araştırmasına konu bilgi ve 
belgelerin neler olduğunun 
sayılmaması ve bilgilerin ne şekilde 
kullanılacağının açıklanmaması, 
kişisel verilerin alınmasına, 
kullanılmasına ve işlenmesine 
yönelik güvenceler ile temel 
ilkelerin açıklanmadan bu faaliyete 
izin verilmesi sebebiyle Anayasanın 
13, 20 ve 128. Maddelerine aykırılık 
teşkil etmektedir.   

İşbu sebeplerle Anayasa 
Mahkemesi tarafından Anayasa’ya 
aykırılığı sabit bu hüküm iptal 
edilmiştir. 

 

 

 

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
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VERBİS Yükümlülüğünün Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Kriterler   

 

 

Şirketlerin Veri Sorumluları Sicili’ne beyanda bulunması (VERBİS yükümlülüğü) ile ilgili Kurul tarafından 2018/88 sayılı kararla 

bazı kriterler açıklanmıştır. Buna göre VERBİS yükümlülüğünün bulunup bulunmadığının, bulunuyorsa hangi tarih itibariyle 

yükümlülüğün başladığını saptamak için bu kriterlerden hangisinin sağlandığının tespit edilmesi gerekir.   

VERBİS yükümlülüğü ile ilgili şirketlerin incelemesi gereken kriterler; yıllık çalışan sayısı, yıllık mali bilanço toplamı, ana faaliyet 

konusunun özel nitelikli kişisel veri işlemek olup olmadığı ve yurt dışında yerleşik olup olmama durumudur.   

Yıllık Çalışan Sayısı 

Yıllık Mali Bilanço Toplamı 

Ana Faaliyet Konusu 

Yurt Dışında Yerleşik Olma Durumu 

BİLGİLENDİRME REHBERİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  

İlgi Çeken Konu Başlıkları  
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Yıllık çalışan sayısı ve mali bilanço toplamının hesaplanması ile ana faaliyet konusunun belirlenmesi için izlenecek yol aşağıda 

açıklanmış ve yurt dışında yerleşik olma durumu ile ilgili ise kısaca bilgi verilmiştir:   

Yıllık Çalışan Sayısı   

Çalışan sayısı, veri sorumlusunca yetkili kamu kurum ve 

kuruluşlarına aylık verilmekte olan prim ve muhtasar 

beyannamede bildirilen çalışan sayısıdır.   

Yıllık çalışan sayısının hesaplanması için tamamlanmış bir 

yıl içerisindeki 12 aydan en az 7 ay, çalışan sayısının 50’den 

fazla olması gerekir. Bu 7 ayın aynı yıl içerisinde olması 

kaydıyla ardışık olması zorunlu değildir.   

Örneğin, bir veri sorumlusunun 2018 yılı içerisinde Sosyal 

Güvenlik Kurumuna vermiş olduğu muhtasar ve prim 

hizmet beyannamelerinden en az 7’sinin her birinde 

bildirmiş olduğu çalışan sayısının 50’den çok olması 

halinde kayıt yükümlülüğü 2019 yılında başlamış olacaktır. 

Kurum tarafından bu kapsamdaki veri sorumlularının 

VERBİS’e kaydı ve bildirim yükümlülüğü için açıklanan son 

tarih ise 31.12.2019 tarihidir.   

Yıllık Mali Bilanço Toplamı   

Mali bilanço, bir organizasyonun varlıklarını ve 

kaynaklarını gösteren tablodur. Yıllık mali bilanço 

toplamının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir 

yıl olması gerekmektedir. Bu tamamlanmış yıl içerisinde 

veri sorumlusu tarafından yetkili kamu kurumuna yıllık 

olarak verilmekte olan gelir veya kurumlar vergisi 

beyanname ekindeki mali tablolarda “aktif” ya da “pasif” 

bölümde yer alan toplam rakamı esas alınmalıdır.   

Örneğin 2018 yılı için verilen gelir vergisi beyannamesi 

ekinde yer alan mali tablolardaki pasif toplamının 25 

milyon TL üzeri olması durumunda organizasyonun VERBİS 

yükümlülüğü 2019 yılında başlamış olacaktır. Kurum 

tarafından bu kapsamdaki veri sorumlularının VERBİS’e 

kaydı ve bildirim yükümlülüğü için açıklanan son tarih ise 

31.12.2019 tarihidir.    

 

 

Ana Faaliyet Konusu  

Ana faaliyet konusunun özel nitelikli kişisel veri işleme 

olup olmadığının tespitinde, veri sorumlularının en çok 

katma değer ürettiği faaliyetleri veya yürüttükleri temel iş 

ve görevleri dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda 

değerlendirilmesi gereken; veri sorumlularının herhangi 

bir faaliyeti içerisinde özel nitelikli kişisel veri işliyor olması 

değil, ana faaliyetleri kapsamında yürütmekte oldukları 

işlerinin konusunun özel nitelikli kişisel veri olup 

olmamasıdır.  

Ayrıca ana faaliyet konusu belirlenirken 5429 sayılı Türkiye 

İstatistik Kanunu’nun 11. maddesine istinaden 2012 

yılından itibaren ülkemizde tüm kurum ve kuruluşlarda 

ilgili mevzuatta belirtilen tanım ve sınıflandırmaları 

kullanmakta olup; Kurum tarafından veri sorumlularının 

faaliyet konularının tespitinde söz konusu sınıflandırma 

kodlarından (NACE faaliyet kodu) faydalanılmakta; bu 

kapsamda, veri sorumlularının ticaret sicil kaydında veya 

vergi levhasında yer alan faaliyet kodları göz önünde 

bulundurulmaktadır.  

Kurum tarafından açıklanan son tarihlere göre, yıllık mali 

bilanço toplamı 25 milyon TL’nin altında ve yıllık çalışan 

sayısı 50’nin altında olup; ana faaliyet konusu özel nitelikli 

kişisel veri işlemek olan tüzel kişilerin VERBİS’e kayıt ve 

bildirim yükümlülüğü için son tarih 30.03.2020’dir.   

Yurt Dışında Yerleşik Olma Durumu  

Yurt dışında yerleşik tüzel kişiler, ticari faaliyetlerini 

Türkiye dışında gerçekleştiren organizasyonlardır. Yurt 

dışında yerleşik olup Türkiye mukimlerinin kişisel verilerini 

işleyen bu organizasyonların, diğer şartlardan bağımsız 

olarak veri işleme faaliyetinde bulunmaları ile Veri 

Sorumluları Sicili’ne beyanda bulunma zorunlulukları 

doğmaktadır. Kurum tarafından açıklanan son tarihlere 

göre, yurt dışında yerleşik veri sorumlularının VERBİS’e 

kayıt ve bildirim yükümlülüğü için son tarih 

31.12.2019’dur.   
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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  (KVKK) 

Analiz:  Madde-11  Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri Sorumlusu Temsilcisi - İrtibat Kişisi Farkı 
(Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlu temsilcisi-İrtibat Kişisi)  

 
 
 

 
 
 

MEVZUAT ANALİZİ 

Veri sorumlusu, veri sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisinin yükümlülükleri  MADDE 11 

(1) Tüzel kişilerde veri sorumlusu tüzel kişiliğin kendisidir. Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki veri sorumlusu 
yükümlülükleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili organ veya ilgili mevzuatta belirtilen kişi veya kişiler 
marifetiyle yerine getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ, Kanunun uygulanması bakımından yerine getirilecek yükümlülükler ile 
ilgili olarak bir veya birden fazla kişiyi görevlendirebilir. Bu görevlendirme Kanun hükümleri uyarınca tüzel kişiliğin sorumluluğunu 
ortadan kaldırmaz.  

(2) Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlusunun, veri sorumlusu temsilcisi atanmasına ilişkin yetkili organı veya kişisi tarafından 
alınacak kararın tasdikli örneği, kayıt başvurusu sırasında veri sorumlusu temsilcisi tarafından Kuruma sunulur.     

(3) Veri sorumlusu temsilcisi atama kararı, asgari olarak aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde düzenlenir:  

1. Kurum tarafından yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ veya kabul etme,  

2. Kurum tarafından veri sorumlusuna yöneltilen talepleri veri sorumlusuna iletme, veri sorumlusundan gelecek cevabı Kuruma 
iletme,  

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

4. Kurul tarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması halinde; ilgili kişilere Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca veri sorumlusunun cevabını iletme,  

5. Veri sorumlusu adına Sicile ilişkin iş ve işlemleri yapma.  

(4) (Değişik: RG-28/4/2019-30758) 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) (Değişik: RG-28/4/2019-30758) 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. 
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Veri sorumlusu, veri sorumlusu temsilcisi ve irtibat kişisinin yükümlülükleri  

6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesi ile veri sorumlusu, veri sorumlusu temsilcisi ve irtibat 
kişisinin yükümlülükleri düzenlenmiştir. Bu bağlamda öncelikle ilgililerin tanımlarına bakmamız gerekmektedir.  

Kanun’un 3/1-ı maddesi uyarınca: “Veri sorumlusu (Data Controller): Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını 
belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.”   

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) 4-p maddesi uyarınca: “Veri sorumlusu temsilcisi (DCR: Data 
Controller Representative): Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularını bu Yönetmeliğin 11.maddesinin üçüncü fıkrasında 
belirtilen konularda asgari temsile yetkili Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi ifade 
eder.”  

Aynı Yönetmelik’in 4-ç maddesi uyarınca:” İrtibat kişisi (Contact Person): 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 ifade eder.”  

İlgili maddenin ilk paragrafına göre Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler, kişisel verileri işleme hususunda gerçekleştirdikleri 
faaliyetler kapsamında bizzat “veri sorumlusu” olurlar. Bu sebeple de hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında doğacaktır. Bu 
noktada özel hukuk tüzel kişileri ve kamu tüzel kişileri arasında herhangi bir ayrım bulunmamaktadır.   

Maddenin 2. paragrafında ise Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularına değinilmiştir. Bu paragraf uyarınca Türkiye’de 
yerleşik olmayan veri sorumlularının temsilci atamaları için yetkili organ veya kişisi tarafından bir karar alınması 
gerekmektedir. Söz konusu karar bir yönetim kurulu kararı olabileceği gibi yetkili kişinin alacağı bir karar da olabilir. Bu noktada 
şirket ana sözleşmesine bakılması gerekmektedir. İlgili sözleşmede bu kararı almaya yetkili kişi (örneğin şirket CEO’su) 
olabileceği gibi bu gibi bir kararın alınması kurul kararına da bağlanmış olabilir. İlgili kararın içermesi gereken asgari unsurlar 
ise 3. paragrafta belirtilmiştir.   

Bu paragraf uyarınca, veri sorumlusu temsilcisi atanmasına dair kararda 5 esaslı unsurun mutlaka yer alması gerekmektedir. 
İlgili karar Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlusu tarafından alındıktan sonra kararın tasdikli (ilgili ülkedeki noter 
tarafından onaylanmış ve apostillenmiş) örneği Türkiye’de Türkçeye çevrilerek Türkiye’de noter onayı 
alıp apostillendikten sonra kayıt başvurusu sırasında veri sorumlusu temsilcisi tarafından Kurum’a sunulmalıdır.  

İlgili maddenin 4. paragrafında, Türkiye’de yerleşik olan ve olmayan veri sorumluları adına veri sorumlusu 
temsilcilerinin Sicil’e kayıt sırasında irtibat kişisi bilgilerini Sicil’e işleyecekleri belirtilmiştir. Burada önemli olan nokta ise, 
irtibat kişilerinin şirketi temsile yetkili olmadıklarıdır. İrtibat kişilerinin yetkileri Kurum’dan gelen bildirimleri veri sorumlusuna 
iletmek ve veri sorumlusundan iletilen bildirimleri Kurum’a iletmekten ibarettir. Yani irtibat kişisi sadece koordinasyon ile 
sorumludur.   

Son paragrafta ise kamu kurum ve kuruluşlarına değinilmiş olup onların irtibat kişilerinin daire başkanı veya üstü yöneticiler 
olması gerektiği belirtilmiştir.  

 

 

 

 

 

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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