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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK/Kanun)’nun yürürlüğe 
girmesiyle birlikte Türkiye’de kişisel verilerin korunması alanında kanun düzeyinde 
bir hukuki koruma sağlanmış ve birçok belirsizlik giderilmiştir. Kanun’da düzenlenip 
nasıl uygulanacağı konusunda belirsizlikler olan konularla ilgili olarak, Kanun’un 
yürürlüğe girmesinden itibaren Kanun’un en başta icracısı olan Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu (Kurul)’nun kararları ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
(Kurum)’nun açıklamaları yol gösterici olmakla öngörülebilirliği sağlama noktasında 
önem teşkil etmektedir.  

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü, 
KVKK anlamında açık rızanın şekli ve muhteviyatı, elektronik ticaretle ilgili mevzuat 
ile kişisel verilerin korunmasıyla ilgili mevzuatın ilişkisi ve Kurul’un yetkili olup 
olmadığı konuları başta olmak üzere; Kurul’un 27.02.2020 tarihinde “Amazon Turkey 
Perakende Hizmetleri Limited Şirketi (Amazon)’’ hakkında vermiş olduğu 2020/173 
sayılı karar, birçok noktada KVKK’deki belirsizlikleri bir oranda da olsa gidermesiyle 
önem teşkil etmektedir. Söz konusu kararın özeti 7 Mayıs 2020 tarihinde Kurum’un 
resmi web sitesinde (https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6739/2020-173) yayımlanmıştır. 
Kararın tam metni yayımlanmadığından bu yazıda yapılan değerlendirmeler de ilgili 
karar özetinde yapılan açıklamaların kapsamındadır. Bu çalışmada başvurucunun 
iddiaları ve veri sorumlusu Amazon şirketinin savunmaları ile Kurul’un 
değerlendirmeleri madde madde açıklanmaya ve ilgili her maddede konuya ilişkin 
görüşlerimiz aktarılmaya çalışılacaktır. 
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1. Başvurucu, amazon.com.tr uygulamalarının 6563 sayılı Elektronik Ticaretin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 
Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere elektronik ticaret ve kişisel verilerin 
korunması mevzuatı hükümlerine aykırılık teşkil ettiğine dair Ticaret 
Bakanlığı’na ihbarda bulunmuştur. Bakanlık, 17.04.2019 tarihli 43541135 sayılı 
yazısı ile “konunun KVKK çerçevesinde değerlendirilmesi” talebiyle bu ihbarı 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na iletmiştir. Söz konusu başvuruya ilişkin 
olarak Kurul, 16.05.2019 tarih ve 2019/140 sayılı Kararı ile resen inceleme 
başlatılmasına karar vermiş olup, Kurum tarafından 27.06.2019 tarihli dilekçede 
belirtilen iddialar ile ilgili olarak gerekli incelemelerin yapılabilmesini teminen 
Amazon’dan söz konusu iddialar karşısındaki savunması ve savunmasına esas 
bilgi ve belgeleri istemiştir. Amazon ise, başvurucunun hukuka aykırı olarak 
ticari elektronik ileti gönderildiğine ilişkin iddialarının dayanaktan yoksun 
olduğunu, herhangi bir kanıtlayıcı belgeye dayanmadığını ve başvuranın söz 
konusu taleplerini Ticaret Bakanlığı’na iletmesi gerektiğini savunmuştur. 
İlaveten Amazon, savunmasında, Kurul’un ticari elektronik iletiler gibi ilke 
kararlarına ve Kurul’un bu alandaki yetkisini kabul etmek ve saygı göstermekle 
birlikte, konuya ilişkin usul ve esasların münferiden elektronik ticarete ilişkin 
mevzuat kapsamında düzenlenmiş olduğunu, ihbar edenin bu mevzuat 
kapsamındaki şikâyet mekanizmasını kullanmak yerine şikayetini varsayımsal 
tahminlere dayandırdığını ileri sürmüştür.  

 
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Ticari 
İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik), 
elektronik ticari iletiye ilişkin düzenlemelerin başında gelmektedir. Kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin mevzuat da KVKK vs. hukuki düzenlemelerdir. 
İki mevzuatın korumaya çalıştığı hukuki değerler ve araçlar birbirinden 
farklıdır. Ancak, elektronik ticari iletiler ile ilgili olarak kişisel verilerin 
korunması, bu iki mevzuatın kesişim kümesini teşkil etmektedir. Gerçekten de 
kişisel verilerin korunması hukuku karma ve multi disipliner bir alan 
olduğundan bu duruma sık sık rastlanmaktadır. Kurul’un daha önce 
yayınlamış olduğu kararlarda 6698 sayılı KVKK başta olmak üzere kişisel 
verilerin korunması hukukuna ilişkin mevzuatla diğer mevzuatı 
(telekomünikasyon, sağlık, bankacılık vs.) birlikte uygulamış ve yetkili 
olduğunu kabul etmiştir.  
 

 



Nitekim, bu durumda KVKK’deki kişisel veri ve kişisel verinin işlenmesi 
kavramları başta olmak üzere oldukça genel bir düzenleme olmasının etkisi 
vardır. Kurul, Amazon kararında, ticari elektronik iletiye ilişkin ayrı bir 
mevzuat bulunmakla birlikte, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgilerin bir 
veri kayıt sisteminde depolanması suretiyle kişilere ticari nitelikli iletiler 
gönderilmesi, bir kişisel veri işleme faaliyeti olduğunu ifade etmiştir. Kurul, bu 
gerekçelerle, Amazon Kararında da kendisinin yetkili olduğuna karar 
vermiştir. 

 
2. Elektronik ticaret ile ilgili mevzuat ile kişisel verilerin korunmasıyla ilgili 

mevzuatın birlikte uygulanmasında iki mevzuat arasında bazı noktalarda 
çelişki bulunduğu görünmektedir. KVKK m. 5 hükmündeki açık rıza ile Ticari 
Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik)’teki onay şartı karşı 
karşıya geldiği durum, çalışmamızın konusu olan Amazon kararında da 
tartışılması gereken noktalardan biridir. Bu düzenlemelerden KVKK m. 5 
hükmünde kişisel verilerin işlenmesinden önce kural olarak açık rızanın olması 
gerektiği düzenlenmiştir. Açık rıza aranmaksızın kişisel verilerin işlenebildiği 
durumlar da KVKK’de ayrı ayrı düzenlenmiştir. Ticari Elektronik İletiler 
Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) m. 5/I hükmü gereğince hizmet sağlayıcının, 
mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve 
temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim 
adreslerine gönderdiği ticari elektronik iletiler için kendisi tarafından önceden onay 
alınır. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir. Bu madde kapsamında 
alınacak onayın ise yine Yönetmelik m. 7 hükmü gereğince yazılı olarak veya her 
türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilmesi öngörülmüştür. Onayda ise alıcının ticari 
elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile 
elektronik iletişim adresi yer alır. Yine bu doğrultuda Yönetmelik m. 12/II 
hükmü  gereğince kişisel verilerin; üçüncü kişilerle paylaşılabilmesi, işlenebilmesi ve 
başka amaçlarla kullanılabilmesi için ilgili kişiden önceden onay alınması gerekir.  

 
KVKK m. 5 hükmü gereğince ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın kişisel 
verilerinin işlenmesi mümkün olmadığından KVKK kapsamında açık rıza 
olmaksızın reklam, pazarlama ve tanıtma benzeri faaliyetlerin 
gerçekleştirilememektedir. Bu durumda KVKK’deki açık rıza ile 
Yönetmelik’teki onay müesseseleri çatışmaktadır. Belirtmek gerekir ki, 
uygulamada bu husus Yönetmelik’e uygun olarak ticari elektronik ileti izni 
alınmasıyla çözülmektedir.  
 

 



 
Kurul, Amazon kararı ile, kişilerin iletişim bilgilerinin pazarlama amaçlı iletiler 
göndermeden önce veya en geç elektronik ileti gönderme onayının alındığı 
sırada işlenmesinin KVKK m. 5 hükmünde yer alan işleme şartlarından açık rıza 
kapsamında olduğunu belirtmekle birlikte, ilgili kişilerin açık rızaları veya 
KVKK m. 5/II hükmünde yer alan işleme şartlarından herhangi biri olmaksızın 
e-postalarına veya telefonlarına iletiler gönderilmesinin Kurul’un 16.10.2018 
tarih ve 2018/119 sayılı İlke Kararında da düzenlenerek belirtilen şekilde 
faaliyette bulunan veri sorumluları hakkında KVKK m. 18 kapsamında işlem 
tesis edileceğini ifade etmiştir. 

  
Kurulca yapılan incelemede, www.amazon.com.tr sayfasında bir üyelik profili 
oluşturulmak suretiyle, iletişim bilgisinin pazarlama amaçlı iletiler 
gönderilmesi amacıyla işlenmesi hususunda ilgili kişilerin açık rızasının alınıp 
alınmadığı kontrol edilmiştir. Yapılan kontrolde, siteye üyelik yapılabilmesi 
için gerekli bilgilerin girilmesi sırasında herhangi bir açık rızanın alınmadığı, 
üyelik sürecinin tamamlanmasının ardından girilen “Hesabım” sekmesinde 
“İletişim Tercihleri” bölümünde Genel Ayarlar” başlığında, “e-postalar şu anda ……. 
E-posta adresine gönderiliyor” açıklamasının yer aldığı, “Promosyon E-postaları” 
başlığına tıklandığında ise “haberdar olmak istediğiniz tüm iletişim kategorilerini 
seçin” ifadesine yer verilmekle birlikte, 10 adet başlığın önceden tıklanmış 
olarak ekranda belirdiği, bu bölümün en altında ise “lütfen bana artık pazarlama 
e-postaları göndermeyin” kutucuğunun yer aldığı saptanmıştır. Bu saptamaların 
ardından Kurul, açık rızanın KVKK m. 3/I-a hükmündeki tanımını e-ticarete ne 
şekilde uyarladığını açıklamıştır. Kurul, KVKK’deki ‘’açık rıza’’ tanımından 
hareketle veri sorumluları tarafından ilgili kişilerden alınacak açık rıza 
beyanlarında opt-out yani ilgili kişinin önceden onayını almaksızın kişisel 
verilerinin işlenmesine otomatik onay verdiklerinin kabul edildiği ve kişilere 
bu onayı kaldırmaları yönünde imkân veren bir sistemin değil, opt-in yani ilgili 
kişinin bilinçli eylemi ile kişisel verilerinin işlenmesine onay vereceği bir 
sistemin kullanılması gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Amazon, savunmasında, kendileri tarafından internet sitesinde Gizlilik 
Bildiriminde yapılan açıklamada, “Amazon.com.tr’yi ziyaret ederek işbu Gizlilik 
Bildiriminde belirtilen uygulamaları kabul etmekte ve onaylamaktasınız” ifadesinin 
yer aldığı, böylece ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlendiğinden sadece 
haberdar olmadığı aynı zamanda “Gizlilik Bildirimi”ni onaylayarak bu hususu 
kabul etmiş olduğu iddiası yer almaktadır. Ancak Kurul, yapmış olduğu 
incelemede üyelik oluşturulurken herhangi bir aşamada açık rıza alınması 
yoluna gidilmediğini saptamıştır. Kararda ifade edildiği üzere gerçekten de, 
gizlilik bildirimindeki ifadenin, aydınlatma yapılırken aynı zamanda kişilerden 
açık rıza alınması yoluna gidildiği izlenimini yaratmaktadır. Kurul tarafından 
yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak 
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ m. 5/I-f hükmünde, kişisel veri işleme 
faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde aydınlatma 
yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi 
gerektiği düzenlenmiştir. Bu kapsamda veri sorumlusunca web sitesinde 
yayımlanan “Gizlilik Bildirimi”, birçok bilgi içermesi, veri işlemeye ilişkin genel 
bir bilgilendirme olması nedeniyle kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilgili 
kişilere aydınlatma yapıldığı ve açık rıza alındığı anlamına gelmemektedir. 
Amazon kararındaki bu ifadeler, Kurul’un sözü edilen tebliğin elektronik ticari 
iletiler hakkındaki uygulamasını açıklamaktadır. E-ticaretle ilgilenen kişi ve 
kuruluşların ölçüsüzce ‘’daha çok veri’’ elde etme çabasına girmeyerek 
aydınlatma metinlerini ve açık rıza alma şekillerini gözden geçirmeleri 
gerekmektedir. Aydınlatma ve açık rıza alma işlemlerinin birbiriyle bağlantılı 
ancak ayrı ayrı yapılması gereken işlemler olduğu unutulmamalıdır. Diğer 
yandan, Kurul’un, ilgili kişinin onayının opt-in yöntemle alınması gerektiğine 
ilişkin saptaması da bundan sonra e-ticarette kişisel verilerin korunması 
bakımından önemlidir. Belirtmek gerekir ki karar özetinde, hangi çerezlerin 
kişisel veri olarak değerlendirilip bu saptamaya konu olduğuna ilişkin detaylı 
bir açıklama yapılmamıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
3. Amazon’un internet sitesinde, “Gizlilik Bildirimi” metninde “Belirli bilgileri 

vermemeyi tercih edebilirsiniz, ancak bu durumda Amazon Hizmetlerinin çoğundan 
yararlanamazsınız.” ya da “Çerezlerimizi engellerseniz veya reddederseniz alışveriş 
sepetinize ürün ekleyemez, satın alma aşamasına geçemez veya oturum açmanızı 
gerektiren herhangi bir Amazon hizmetini kullanamazsınız.” ifadelerine yer vermek 
suretiyle kişisel verilerin işlenmesini hizmet şartına bağladığı Kurul kararında 
saptanmıştır. Kurum’un yayınladığı tebliğ gereğince, sözleşmenin taraflarına 
ait kişisel veri işlenmesi durumunda ayrıca açık rıza alınması ve de açık rızayı 
üyeliğin ve hizmetin dolayısıyla sözleşmenin bir koşulu olarak dayatılması; 
diğer kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda açık rıza alınması ilgili 
kişinin yanıltılması ve yanlış yönlendirilmesi dolayısıyla veri sorumlusunca 
hakkın kötüye kullanılması anlamına gelebilecek ve ayrıca hizmetin açık rıza 
şartına bağlanmış olmasının açık rızayı sakatlayabilecektir.  

 
Amazon.com.tr’nin topladığını beyan ettiği veriler: “ad, adres, telefon numarası, 
ödeme bilgileri; yaş; konum bilgisi; satın alımların gönderildiği kişiler; 1-Tık 
ayarlarında listelenen kişiler (adresler ve telefon numaraları dâhil); arkadaşların ve 
diğer kişilerin e-posta adresleri; veri sorumlusuna gönderilen değerlendirmelerin ve e-
postaların içeriği; profildeki kişisel bilgiler ve fotoğraflar; Amazon hizmetleri ile 
bağlantılı olarak saklanan resimler ve video, kimlik ve duruma ilişkin bilgiler ve belgeler; 
kurumsal ve finansal bilgiler; kredi geçmişi bilgileri; KDV numaraları.”dır. Kurul, 
ilgili kişinin arkadaşlarının bilgilerinin, kendisi bakımından kişisel veri olmakla 
birlikte ayrıca bu bireylere ait birer kişisel veri niteliğini de taşıdığına; ilgili kişi 
ile Amazon.com.tr arasında bir sözleşmenin ifası veya üyenin açık rızası 
kapsamında, üyenin temas kişilerine ait e-posta adresleri de bu kişilerin açık 
rızalarına dayanmaksızın işlendiğine; ilgili kişinin “kredi geçmişi bilgileri, 
duruma ilişkin bilgiler, kurumsal ve finansal bilgiler”nin işlenmesinin 
KVKK’de yer alan genel ilkeler bağlamında değerlendirildiğinde orantılı ve 
sınırlı bilgiler olmadığına; işlenen verilerin ilgili kişiler tarafından en azından 
öngörülebilir olması gerektiğine ve Amazon tarafından “işlendikleri amaçla 
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesine aykırı hareket edildiğine karar 
vermiştir.  
 
 
 
 
 

 



 
Sonuç olarak, Kurul, Amazon’un KVKK m. 4 hükmü gereği hukuka ve 
dürüstlük kurallarına uygun ve işlenme amacı ile bağlı, sınırlı ve ölçülü olarak 
kişisel verilerin işlenmesi ilkelerine aykırı hareket ettiği kanısına varmıştır. 
Yayımlanan karar özetinde, Kurul’un değerlendirmelerini Amazon’un web 
sitesindeki metinlere dayandırdığı görünmektedir. Kararın tamamının 
değerlendirilmesinin şimdilik mümkün olmadığı şerhiyle, Kurul’un salt 
metinlerden hareket edip böyle bir karara varmasının yerinde olup olmadığı 
tartışılması gereken bir konudur. Örneğin karar özetinde, Amazon’un, web 
sitelerinden alışveriş yapan her bireyin kredi durumuna ilişkin verileri 
işlediğine dair bir kanıta yer verilmemiştir. Bizce, sırf bir ifadenin metinde 
geçmiş olması, ifade edilen verinin işlendiği anlamına gelmediğinden, 
Kurul’un yayımlanan karar özetinde ifade ettiği gerekçeler zayıf kalmıştır.  

 
4. Amazon gibi küresel ölçüde çalışmalar yürüten şirketlerin birçoğunun, 

dünyanın başka yerlerinde kullandıkları sözleşme ve metin şablonlarını 
Türkiye’de de kullanması, Amazon kararında olduğu gibi bu şirketlerin sorun 
yaşamalarına neden olmaktadır. Mesela, yukarıda da ifade edildiği üzere, 
Amazon’un toplandığını beyan ettiği ‘’ilgili kişinin kredi geçmişi bilgileri, kredi 
duruma ilişkin bilgileri, kurumsal ve finansal bilgileri’’nden, Türkiye’de 
uygulanan kişisel verileri koruma kuralları bakımından sınırın aşıldığı 
sonucuna varılabilirken Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bu türden 
bilgilerin metinlerde sıralanması kabul görebilmektedir. Amazon gibi küresel 
çapta ticaretle iştigal eden şirketlerin, faaliyetlerini sürdürdükleri ülkelerin 
milli hukuklarına göre kullandıkları yasal metinleri uyumlaştırmaları önem 
teşkil etmektedir.  
Amazon’un, "Gizlilik Bildirimi"nde yer verdiği “Yukarıda belirtilenler haricinde, 
hakkınızdaki kişisel bilgiler üçüncü taraflarla paylaşıldığında, bir bildirim alacaksınız 
ve bu bilgileri paylaşmamayı seçme şansınız olacaktır.” ifadeleri, aşağıda 
açıklanacak olan nedenlerle Kurul tarafından KVKK’ye aykırı bulunmuştur. 
Amazon’un ABD’deki faaliyetlerini yürüttüğü web sitesinde bu ifadelerin 
karşılığı şu şekildedir: “Other than as set out above, you will receive notice when 
personal information about you “might be” shared with third parties, and you will have 
an opportunity to choose not to share the information’’. Görüldüğü üzere, İngilizce 
“paylaşılabileceğinde” olarak anlatılmaya çalışılan ifade, Türkçe’ye 
“paylaşıldığında” olarak çevrilmiştir. Sonuç olarak Amazon kararı, küresel 
çapta ticari faaliyetler yürüten şirketler için dikkat çekmek istediğimiz birçok 
hususu kapsamaktadır. 

 



5. Kurul, Amazon’un “Gizlilik Bildirimi”ni incelediğinde ‘Amazon Kişisel 
Bilgilerinizi Paylaşıyor mu?’ başlığı altında açıklanan şekillerde paylaşım 
yapıldığı belirtilerek son maddede “Yukarıda belirtilenler haricinde, hakkınızdaki 
kişisel bilgiler üçüncü taraflarla paylaşıldığında, bir bildirim alacaksınız ve bu bilgileri 
paylaşmamayı seçme şansınız olacaktır.” ifadesine yer verildiğini saptamıştır. İlgili 
kişinin kişisel verilerini paylaşmamayı tercih etmesi ancak onun açık rızası ile 
kişisel verilerinin işlenmesi durumunda mümkündür. Zira, KVKK m. 8/II ve 
KVKK m. 8/III hükümleri gereğince gerçekleştirilen veri aktarımı işlemlerinde 
ilgilinin açık rızası aranmamakta, dolayısıyla bu durumlarda ilgili kişinin 
verilerini paylaşmamayı tercih etme şansı da bulunmamaktadır. İlaveten, açık 
rızanın en geç aktarma faaliyeti gerçekleştiği sırada alınması gerekmektedir. 
Diğer yandan Kurul, Amazon’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin gizlilik 
bildiriminde muğlak ifadelere yer verdiğini saptamıştır. Sonuç olarak Kurul, 
Amazon’un veri aktarımına ilişkin KVKK hükümlerine aykırı hareket ettiği 
kanaatine varmıştır. 
 

6. KVKK m. 9 hükmü gereğince, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın 
yurt dışına aktarılamaz. KVKK m. 9/II hükmüne göre, kişisel veriler KVKK m. 
5/II ile KVKK m. 6/III hükmünde belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel 
verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması ve yeterli 
korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki 
veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve 
Kurul’un izninin bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt 
dışına aktarılabilmektedir. Karar özetinde, Amazon’un yurtdışına veri 
aktarımını sağlamak amacıyla Kurul’un onayını almak üzere taahhütname 
mektuplarını Kurul’a sunduğu; Kurul’un henüz bu yönde bir karar vermediği; 
Kurul’un yeterli korumaya sahip ülkeleri de henüz belirlemediği belirtilmiştir. 
KVKK m. 9 hükmü gereğince kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için tek 
yöntemin ilgilinin açık rızasının alınması olduğu görünmektedir. Karar 
özetinde, Amazon’un web sitesinde “Amazon Hesabınızı Oluşturun” sekmesine 
tıklanıldığında “Gizlilik Bildirimi”nin de kabul edildiği (“Hesap oluşturarak işbu 
Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen uygulamaları kabul etmektesiniz.”); aynı şekilde 
kayıtlı bir müşteri, site üzerinden sipariş verdiğinde kendisine “Gizlilik 
Bildirimi”nin kabul edildiğine dair tekrar hatırlatma yapıldığı (“Sipariş 
verdiğinizde Amazon.com.tr’nin Gizlilik Bildirimini, Kullanım ve Satış Koşullarını ve 
Çerez Bildirimini kabul etmiş olursunuz”) belirtilerek ilgili kişilerin rızasının 
alındığı Amazon tarafından iddia edildiği, zımni irade beyanı ile onay 
alınmasının mevzuata uygun kabul edilemeyeceği belirtilmiştir.  

 



Kurul’a göre, belirli bir konu ile sınırlandırılmayan ve ilgili işlemle sınırlı 
olmayan genel nitelikteki açık rızalar “battaniye rızalar” olarak kabul edilmekte 
ve hukuken geçersiz sayılmaktadır. Kurul, bu kapsamda “Gizlilik Bildirimi”ne 
onay verildiği yönünde yapılacak bilgilendirme ile “veri işleme” kapsamına 
giren bütün fiillerin (çerezlerle izleme, aktarma, paylaşma, depolama vb.) tek 
bir rıza beyanı ile onaylanmasının hukuka uygun olmadığı mütalaa etmiştir. 
Kurul’un bu kararından çıkarılacak sonuçlardan biri de, her bir veri işleme 
faaliyetinin ayrı ayrı değerlendirilmesi ve KVKK’nin izin verdiği sınırlar içinde 
Gizlilik Bildirimi’nde yer alması gerektiğidir. Sonuç olarak Kurul, mevcut 
hukuki düzenlemeler çerçevesinde veri sorumlusunun kişisel verilerin 
yurtdışına aktarılması konusunda KVKK m. 9/I hükmü gereğince ilgili kişilerin 
açık rızasının alınması gerektiği, ancak Amazon’un yurt dışına aktarıma ilişkin 
bir açık rıza alma yoluna gitmediği, sadece Amazon hizmetlerinin kullanılması 
suretiyle gizlilik bildiriminde yer alan hususların kabul edilmiş olduğu 
varsayımının KVKK’ye uygun bir açık rıza olarak nitelendirilemeyeceğine, bu 
durumun KVKK m. 12 hükmünde yer alan veri güvenliğine ilişkin 
yükümlülüklere aykırılık oluşturduğuna karar vermiştir. 
 
KVKK’nin yayınlanmasının üzerinden 4 yıldan fazla bir sürenin geçmiş 
olmasına rağmen kişisel verilerin yurt dışına aktarımı konusundaki 
belirsizlikler devam etmektedir. KVKK m. 9/III hükmü gereğince, yeterli 
korumanın bulunduğu ülkeler Kurul tarafından belirlenerek ilan edileceği 
düzenlenmesine rağmen Kurul bu ülkeleri halen açıklamamıştır. Kurul, 
Amazon kararıyla kişisel verilerin yurt dışına aktarımının fiilen sadece açık rıza 
ile mümkün olduğunu belirtmiştir. Ancak bizce, özellikle bazı veri 
sorumlularına başkaca bir imkân verilmeden onlardan zor olanı isteyip 
yaptırım uygulamak uygun değildir. Kişisel verilerin korunmasını uygulamada 
hayata geçirmek amacına uygun olarak veri sorumluları bakımından da 
öngörülebilirliğin ve kolaylığın sağlanması önemlidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
7. Kurul’un yayımladığı Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde 

Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ m.5/I-f hükmüne göre “Kişisel veri 
işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma 
yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi 
gerekmektedir.”. Kurul, Amazon’un internet sitesindeki “Kullanım ve Satış 
Şartları” metnini incelediğinde Amazon Europe Core SARL, Amazon Turkey 
Perakende Hizmetleri Limited Şirketi ve/veya iştirakleri ("Amazon"), 
Amazon.com.tr (internet sayfası) ziyaret edildiğinde veya buradan alışveriş 
yapıldığında; Amazon ürünleri, hizmetleri, mobil Amazon uygulamaları veya 
yukarıdakilerle bağlantılı olarak Amazon tarafından sunulan hizmetler 
kullanıldığında (toplu olarak "Amazon Hizmetleri") ilgili kişilere internet 
sayfası özelliklerinin, diğer ürünlerin ve hizmetlerin sunulduğunu saptamıştır. 
Diğer deyişle, yapılan işleme faaliyetinin site ziyaret edildiğinde başladığı 
anlaşılmaktadır. Karar özetinde de belirtildiği üzere, siteyi ilk defa ziyaret eden 
bir kişinin daha henüz veri sorumlusu ile bir sözleşme ilişkisi içine girip 
girmeyeceğinin ya da kişisel verilerinin işlenmesine açık rızası olup 
olmayacağının belirli olmaması düşünüldüğünde yalnızca siteye girmiş olması 
ile verilerinin işlenmesi yönünde açık iradesini beyan ettiği sonucuna 
varılamamaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki, aydınlatma yükümlülüğü, en 
geç kişisel verilerin işlenmesi sırasında yerine getirilmiş olmalıdır. Diğer 
yandan, Amazon gibi e-ticaretle iştigal eden şirketlerin sisteminin ilgili kişinin 
tüm çerezleri kabul etmesi şeklinde değil, farklı türdeki çerezleri opt-in şeklinde 
katmanlı olarak kabul etmesi şeklinde oluşturulması gerektiği de Amazon 
kararından çıkarılabilecek sonuçlardandır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8. Küresel ölçüde faaliyetler yürüten ve rekor kıran cirolar elde eden dev e-ticaret 
şirketlerinin 1990’lı yıllardan sonra olağanüstü bir hızla büyüdükleri ve 
geliştikleri gözlemlenmektedir. Bu şirketlerin tüketici davranışları üzerinde 
çalışmalar yürüttüğü bilinen bir gerçektir. Yapılan araştırmalar, tüketicinin bir 
şeyi satın almaya karar verirken mümkün olduğunca basit ve az aşamalardan 
geçtiği internet sitelerini tercih ettiğini göstermektedir. Çalışmamızda 
Amazon’un veri işlerken KVKK’deki birçok kuralı işletmediğini veya bazı 
aşamaları atladığını ifade etmiştik. Kurul, Amazon kararıyla, dev ticaret 
şirketlerine, "şirket politikaları" gibi açıklamalarla müşterilerin ve onların 
yakınlarının kişisel verilerini işleyerek dayatmada bulunulamayacağının, 
şirketin veri işleme politikaları konusunda müşteriler bilgilendirildiğinde 
müşterinin kabul edip etmemeye özgürce karar verebileceğinin mesajını 
vermektedir. Diğer yandan Kurul’un bu kararı, kişisel verilerin korunması 
bakımından güvenli ülkeler açıklanmamasına rağmen, çerezlerin kullanımının 
yurt dışına veri aktarımı olduğu kabul edip Amazon gibi küresel bir şirkete 
Türkiye şartlarında ciddi bir yaptırım uygulanması bakımından da önem teşkil 
etmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


