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Sayın İlgili,  

İşbu bilgi notu; Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından 09.08.2021 

tarihinde yayımlanan “Yurt Dışında Yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının 

Kişisel Verilerinin Yurt Dışına Aktarılmamasına İlişkin Talepleri” hakkında kamuoyu 

duyurusu (“Duyuru”) ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Duyuru’da, yurt dışında yaşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından Kurum’a 

yapılan kişisel verilerinin diğer ülkelerle paylaşılmaması yönündeki başvuruların akıbeti 

hakkındaki değerlendirmelere yer verilmiştir. 

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması hususu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nun (“Kanun”) 9. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde uyarınca  

paylaşılan kişisel verilerin yurtdışına aktarılmaması yönündeki dilekçeler Duyuru’da, 

genel anlamda kişisel verilerin paylaşılmamasını isteyen talepler ile özel olarak 

finansal bilgilerinin diğer ülkelerle paylaşılmamasını isteyen talepler olarak ayrılmış 

olup bu iki durum da aşağıda ayrı ayrı ele alınmıştır.  

A) Genel Olarak Kişisel Verilerin, Yurtdışına Aktarılmaması Talebinde Bulunan 

Dilekçeler Bakımından Değerlendirme 

Kanun’un “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinin birinci fıkrasında ilgili 

kişinin, bu Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurul’un 

belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna ileteceği belirtilmiştir. Kanun’un 

“Kurula Şikayet” başlıklı 14. maddesinin birinci fıkrasına veri sorumlusuna yapılacak 

başvurunun; (i) reddedilmesi, (ii) verilen cevabın yetersiz bulunması veya (iii) 

süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun 

cevabını öğrendiği tarihten itibaren Kanun’da öngörülmüş süreleri gözeterek Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunabilir. Aynı maddenin devamında 

ise veri sorumlusuna başvurulmadan Kurul’a gidilemeyeceği dile getirilmiştir. 

 

Kanun’un 13. maddesine dayanılarak hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Tebliğ”in (“Tebliğ”) “Başvuru Usulü” başlıklı5. maddesinde 

başvurunun hangi yollarla yapılabileceği sıralanmış ve başvuruda zorunlu olarak 

bulunması gereken unsurlar sayılmıştır.   
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Kurum’a Tebliğ’in 5. maddesindeki koşulları sağlayan, genel anlamda kişisel verilerin 

yurtdışına aktarılmamasını talep eden birçok dilekçe gelmiştir. Bu doğrultuda 

07.07.2021 tarih ve 693 sayılı Kurul kararında aşağıdaki sonuca varılmıştır: 

“İlgili kişiler tarafından Kurumumuza intikal eden ve kişisel verilerin yurt 
dışına aktarılmamasını konu edinen genel nitelikteki başvuruların, 
herhangi bir veri sorumlusuna işaret etmemesi, taleplerin soyut nitelikte 
olması ve bu kapsamda 6698 sayılı Kanunun 13 ve 14’üncü maddelerinde 
yer alan veri sorumlusuna başvuru şartının yerine getirilmemiş olması 
nedeniyle usulü şartları taşımadığı değerlendirilmiş olduğundan Kuruma 
intikal eden bu yöndeki başvuruların incelemeye alınamayacağına” 

Bu karar çerçevesinde, Kurum bundan sonra kendisine ulaşacak olan başvuruları 
değerlendirmeyeceğini ve bu konuda başvurucuya ayrıca bir yanıt verilmeyeceğini 
belirtmiştir. 

B) Açıkça “Finansal Hesap Bilgilerinin” Yurtdışına Aktarılmaması Yönünde 

Talepte Bulunan Dilekçeler Bakımından Değerlendirme 

Kurum, finansal hesap bilgilerini paylaşma konusunda otomatik bilgi değişimi için 

bilgileri toplamanın ve paylaşmanın Türkiye’nin de dahil olduğu Ekonomik Kalkınma ve 

İşbirliği Teşkilatı’na (OECD) üye ülkeler tarafından 03.11.2011 tarihinde imzalanan ve 

03.05.2017 tarihli ve 7018 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Vergi 

Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” (“Sözleşme”) ile Sözleşme 

kapsamında 2017 yılında imzalanan 31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan  “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok 

Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” (“Anlaşma”) sebebiyle olduğunu tespit etmiştir. Bu 

doğrultuda özellikle finansal bilgilerin yurtdışına aktarılmaması için yapılacak 

taleplerde yetkili makamın Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı 

olduğu saptanmıştır. 

Dolayısıyla finansal hesap bilgilerinin yurtdışına aktarılmaması yönünde 

yapılacak taleplerin değerlendirmesi Kurum tarafından 

gerçekleştirilmemektedir. Bu konuya ilişkin dilekçelerin Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nın Gelir İdaresi Başkanlığına yöneltilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Ayrıca Kurum bundan sonra bu konuya ilişkin dilekçelerin de bu sebeple 

değerlendirmeye alınmayacağını ve başvuru sahiplerine Kurum tarafından ayrıca bir 

yanıt verilmeyeceğini belirtmiştir. 
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Sonuç 

Genel olarak değerlendirilecek olursa, kişisel veriler yurtdışına Kanun’un 9. 

maddesindeki koşulların sağlanması halinde aktarılabilmektedir. İlgililer, kişisel 

verilerinin yurtdışına aktarılmaması için Kanun’un 13. maddesi  uyarınca veri 

sorumlusuna  başvurabilmektedir. 13. madde uyarınca yapılacak başvurunun da 

yukarıda belirtilen usule uygun ve zorunlu unsurları kapsayacak şekilde olması gerekir. 

Bu usule uygun yapılan başvuruların reddedilmesi, geciktirilmesi veya başvuruya eksik 

cevap verilmesi halinde başvuru sahibinin Kurul’a başvurma hakkı doğacaktır. Kurul’a 

başvurmak için daha önceden veri sorumlusuna başvurmak bir şarttır. Bu bilgiler 

ışığında, Kurum tarafından (i)  hangi kişisel verilere ilişkin başvuru yapıldığı özel 

olarak belirtilmeksizin kişisel verilerin yurtdışına aktarılmaması talepli ve somut 

bir veri sorumlusuna doğrudan yöneltimeyen soyut dilekçeleri, Kanun’un 13 ve 

14. maddelerinde yer alan veri sorumlusuna başvuru şartının yerine getirilmemiş 

olması nedeniyle ve (ii) özel olarak finansal hesap bilgilerinin yurtdışına 

aktarılmamasını talep eden dilekçeleri ise bu konuda yetkili makamın Hazine ve 

Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı olması sebebiyle 

değerlendirmeyecektir. 

 

Saygılarımızla, 

 

Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


