Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun “Ortak
Veri Sorumlusu” Kavramına İlişkin İlke
Kararı Hakkında Bilgi Notu

Information Note On The Resolution Of The
Personal Data Protection Board Regarding
"Joint Data Controller"

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 20 Ocak 2022
tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ilke
kararında Kurul; bir araç kiralama şirketi
tarafından özellikle araç kazalarına ilişkin (kişisel
verilerin kaydedilmesi amacıyla kullanılan) kara
liste yazılımına, farklı araç kiralama şirketleri de
erişim sağladığı için, bu şirketlerin de yazılım
firmaları ile birlikte “ortak veri sorumlusu”
olduğunu değerlendirmiştir.

According to the resolution of the Personal Data
Protection Board published in the Official Gazette
dated 20th January 2022, the Board has decided
that as the blacklist software used by a car rental
company for registering personal data, especially
regarding vehicle accidents, is provided to
different car rental companies, such car rental
companies are defined by the Board as “joint
data controller” together with the software
companies by taking into consideration their
access to the software.

Bilindiği üzere KVKK uyarınca veri sorumlusu;
kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını
belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından
ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya
tüzel kişiyi ifade eder. Veri işleyen ise veri
sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun
adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel
kişiyi ifade etmektedir. Kurul ilgili kararında
kişisel verileri koruma mevzuatında bulunmayan
“ortak veri sorumlusu” kavramını ilk kez
kullanmaktadır.

According to General Data Protection Regulation
numbered 6698; data controller means the
natural or legal person who determines the
purposes and means of processing personal
data and is responsible for the establishment and
management of the data filing system. Further,
data processor means the natural or legal person
who processes personal data on behalf of the
data controller upon its authorization. The Board
uses for the first time in the aforementioned
decision the concept of "joint data controller"
which is not included in the personal data
protection legislation.

Kurul, ortak veri sorumlularının sorumluluklarının
belirlenmesinde olay bazında değerlendirme
yapılırken aşağıdaki hususların göz önüne
alınması gerektiğine karar vermiştir:

The Board has decided that the following issues
should be considered on a case-by-case basis
when evaluating the responsibilities of joint data
controllers:

•

Verilerin ilk ve son kullanıcısı,

•

First and last user of the data,

•

Veri girişini yapan veri

•

The data controller who makes the data
entry,

•

The purpose of processing the data,

•

The data controller who decides to
change, delete and transfer the data,

sorumlusu,

.

•

Verilerin işlenme amacı,

•

Verilerin değiştirilmesi,
aktarılmasına
karar
sorumlusu,

•

silinmesi ve
veren
veri

.

Veriyi toplayan veri sorumlusu dışındaki
veri
sorumlularının
veri
işleme
faaliyetleri.

•

1

Data processing activities of data
controllers other than the data controller
who collected the data.

