
Şubat 2021

88

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Yurtdışına Veri Aktarımına Onay Verdi!
  Perseverance Mars’a İniş Yaptı

Rekabet Kurulu WhatsApp Verilerinin Paylaşılması Zorunluluğunu Durdurdu
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Tüm hakları saklıdır

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 
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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN GÜNCEL KARAR ÖZETLERİ
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (Kurul), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ikincil mevzuat kapsamında 
Şubat ayı içerisinde yayımlanan karar özetlerinden bazılarını aşağıda sizler için derledik.

Bir sigorta şirketinin ilgili kişiye vereceği hizmeti açık rıza şartına bağlaması 
sebebiyle Kurula iletilen şikâyet hakkında 
Kurul’a iletilen şikâyet dilekçesinde şikâyet sahibi; veri sorumlusu bir sigorta şirketine başvurarak ailesi adına düzenlettiği 
sağlık sigortası poliçesini yeniletmek istediğini, ancak veri sorumlusunun kendisinden poliçeyi yenilemek için açık rıza 
istediğini, bu talebin Kanun’a aykırı olduğu iddiasıyla veri sorumlusu hakkında gereğinin yapılmasını talep etmiştir.

Kurul tarafından yapılan inceleme sonucunda; sağlık sigortası poliçesinde yer alan ve özel nitelikli kişisel veri niteliğinde 
olan sağlık verilerinin, ancak ilgili kişiden açık rıza alınması yoluyla işlenebileceğine, bu nedenle ilgili kişiden açık rıza 
alınması talebinin Kanuna aykırılık teşkil etmediğine karar verilmiştir. Dolayısıyla Kurul’un bu kararı ile sigorta şirketlerinin 
müşterilerine verecekleri hizmetleri, hizmetin ifası için zorunlu olduğu ölçüde kişisel verilerin işlenmesi için açık rıza 
verilmesi şartına bağlamasının önü açılmıştır. Karar özetinin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz

Veri sorumlusu ve veri işleyenin tespitinde göz önünde bulundurulması gereken 
hususlar ile aydınlatma yükümlülüğünün kim tarafından yerine getirileceğine 
ilişkin 
Kurul, 30/01/2020 tarihli ve 2020/71 sayılı kararı ile Kanun’dan kaynaklı aydınlatma yükümlülüğünün kim tarafından 
yerine getirileceğini açıklığa kavuşturmayı amaçlamıştır. Kararda, yabancı mevzuata da atıf yapılarak, veri sorumlusu ve 
veri işleyen arasındaki ayrımın nasıl belirlenmesi gerektiği ve kriterlerin detayları, aralarındaki sözleşmenin düzenlemesi 
gereken hususlar gibi pek çok konu yer almaktadır. Kararda;

i.   Veri sorumlusunun kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kararları alma, işleme faaliyetinin amacı, bu faaliyetin ne 
zaman başlayacağı, kimler tarafından gerçekleştirileceği, veri işlemenin “neden” ve “nasıl” olacağını belirleme ve benzeri 
hususlarda karar verme yetkisine sahip olduğuna,
ii. Veri işleyenin, veri sorumlusunun belirlemiş olduğu temel amaç ve araçlar ve veri sorumlusunun verdiği yetki ve 
talimatlar doğrultusunda veri işleme faaliyetini gerçekleştirdiğine, 
iii. Veri sorumlusunun, yapacağı kişisel veri işleme sözleşmesi ile veri sorumlusunun menfaatlerine bağlı kalmak ve 
talimatlarına uymak koşuluyla, veri işleyeni bazı konularda yetkili kılabileceği, veri sorumlusunun yetki vermesi halinde, 
veri işleyen veri işleme faaliyetleri esnasında önemli ölçüde bir özerkliğe sahip olabileceği; özellikle bazı teknik konularda 
veri sorumlusunun menfaatlerine bağlı kalmak ve talimatlarına uymak koşuluyla, veri işleyen de bazı konularda karar 
verme yetkisi olabileceğine vurgu yapılmıştır. 
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Kararda ayrıca Kurul, veri sorumlusunun Kanun’dan kaynaklanan, kişisel verileri işlenen veri sahibi ilgili kişilere bu 
verilerinin kim tarafından, hangi amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenebileceği, kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği 
konularında aydınlatma yükümlülüğünü bizzat veya yetkilendirdiği kişi aracılığıyla gerçekleştirilebileceğine, 
dolayısıyla veri işleyen tarafından da veri sorumlusunun talimatları doğrultusunda aydınlatma yükümlülüğünün yerine 
getirilebileceğine karar vermiştir. Yine başka önemli bir nokta olarak, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin 
ilgili kişinin onayına tabi olmadığı; tek taraflı bir beyanla da aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilebileceği belirtilmiştir.  
Karar özetinin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili kişinin ortağı olduğu şirkette kullandığı e-posta adresine izinsiz ve hukuka 
aykırı olarak erişildiği iddiası hakkında
Kurul’a yapılan bir şikâyette, veri sahibi ilgili kişinin, ortağı olduğu şirkette kullandığı ve kişisel verilerinin bulunduğu 
kurumsal e-posta hesabına izinsiz ve hukuka aykırı olarak erişildiği belirtilmiştir. Bu şikayette söz konusu e-posta 
hesabına ait tüm verilerin silinmesi ve kaldırılması konusunda bu e-posta hesabının bulunduğu IP adreslerinin sahibi 
veri sorumlusuna yapılan başvurunun da reddedildiği iddiasıyla Kurul’dan Kanun kapsamında gereğinin yapılması talep 
edilmiştir.

Kurul tarafından yapılan incelemede;

i.  Söz konusu e-posta adresinin şirket uzantılı olduğu ve şirkete ait işlemlerin takibi ile sözleşme ve ödeme işlemleri 
için ilgili kişiye tahsis edildiği,
ii. Veri sorumlusunun genel müdürünün aynı zamanda ilgili kişinin ortak olduğu şirketin de ortağı ve yetkili müdürü 
olduğu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca müdürlük görevini yerine getirebilmek ve şirket menfaatini korumak için şirkete 
ait sözleşmeleri ve müşteri yazışmalarını denetlemek yükümlülüğünün bulunduğu,  
iii. Şikâyete konu verilere, şirketin sunucu yedeklerinden ulaşıldığı ve bu verilerin yalnızca hukuk ve ceza yargılamasına 
delil olarak sunulduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda Kurul, (i) şikâyete konu olan ve ilgili kişinin e-posta adresine ilişkin sunucu yedek kayıtlarından elde edilen 
kişisel verilerin, Kanun’da yer alan kişisel veri işleme şartlarından biri olan “… bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması 
kapsamında veri işlemenin zorunlu olması” kapsamında işlendiği, ve (ii) açılan dava nedeniyle gerçekleştirilen kişisel veri 
işleme faaliyetinin ise Kanun’da yer verilen “kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine 
ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi”  istisnası kapsamında olduğunu değerlendirmiş 
ve söz konusu şikayet ile ilgili Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına karar vermiştir.  Karar özetinin tam 
metnine buradan ulaşabilirsiniz.
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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU YURTDIŞINA VERİ AKTARIMINA ONAY 
VERDİ!
7 Nisan 2016’dan beri hayatımızda olan Kanun’da kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin 
her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Bu şekilde kişisel veri kavramının tanımı mümkün oldukça geniş tutulmuştur.

Kanun ve ikincil düzenlemeler kişisel verilerin işlenmesi, alınması gereken tedbirler, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi 
gibi birçok konuyu düzenlemektedir. Ayrıca Kurul, aldığı kararlar ile uygulamaya yön vermekte ve veri sorumlularının 
mevzuata uygunluğunu sağlamaları için çalışmalar yürütmektedir. Kurul bu kapsamda veri sorumlularına denetimler 
yapmakta ve çeşitli yaptırımlar uygulamaktadır. Kurul’un en çok dikkat ettiği ve birçok veri sorumlusunu ilgilendiren 
konulardan biri ise kişisel verilerin yurtdışına aktarılması.

Kanun uyarınca kişisel verilerin yurt dışına aktarılması için (i) ilgili kişinin açık rızası bulunmalı, ya da (ii) Kanun’da 
açık rızanın istisnai hallerinden birinin varlığı ve verinin aktarılacağı ülkede yeterli koruma bulunmalıdır. Yeterli 
koruma bulunmuyorsa Türkiye’deki ve ilgili ülkedeki veri sorumluları yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmeli ve 
Kurul’un iznini almalıdır. Her ne kadar Kanun’da yeterli korumanın bulunduğu ülkelerin Kurul tarafından belirleneceği 
düzenlense de Kurul’ca bu ülkeler henüz ilan edilmedi. Bu sebeple açık rızanın olmadığı hallerde izlenebilecek 
tek yöntem yazılı taahhütname ile Kurul’un iznini almak. Yazılı taahhütnamenin ise taşıması gereken detaylı 
kriterler bulunuyor. Ancak bilindiği üzere Kurul, 09.02.2021 tarihine kadar yazılı koruma taahhüdünde bulunan veri 
sorumlularına yurtdışına kişisel veri aktarımı konusunda izin vermemişti.

Kurul 09.02.2021'de yayımladığı “Taahhütname Başvurusu Hakkında Duyuru” (Duyuru) ile TEB Arval Araç Filo 
Kiralama A.Ş.’nin başvurusunu onayladığını ve yurtdışına veri aktarımına izin verdiğini ilan etmiştir. Bu, Kurul’un 
yurtdışına aktarıma ilişkin ilk izni olduğu için oldukça önemli bir gelişme.

Duyuru’da herhangi bir detay paylaşılmasa da, daha önce hiçbir veri sorumlusuna izin vermemiş olan Kurul’un 
bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Gittikçe gelişen teknolojilerle birlikte, ülkeler arası veri aktarımı 
günümüzde oldukça normal bir durum hale gelmekte. Bu sebeple yurtdışına aktarım gerçekleştirmek isteyen veri 
sorumluları Kurul’un açıklamalarını yakından takip etmeli ve gerçekleştirecekleri başvuruda yer alması gereken 
unsurları Kurul’un politikası doğrultusunda belirlemeli.  Duyuru’nun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

PERSEVERANCE MARS’A İNİŞ YAPTI
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mars Keşif Programı kapsamında fırlatılan keşif aracı Perseverance 
18 Şubat’ta Mars’a iniş yaptı. NASA yetkililerine göre Perseverance 2,7 milyar dolara mal oldu. 

Geçmişte Mars yüzeyinde ve yörüngesinde yapılan keşifler, Mars’ın milyarlarca yıl önce mikrobiyolojik yaşamı 
destekleyecek koşullara sahip olabileceğine dair deliller ortaya çıkardı. Perseverance’ın temel amacı ise Mars’ta 
varsa bu dönemden kalma mikrobiyolojik yaşam izlerini tespit etmek ve Mars’ın jeolojisini daha iyi anlamak için 
taş ve toprak örnekleri toplamak. Ayrıca gelecek robotik ve insanlı keşiflere hazırlık amacıyla yeni teknolojilerin de 
Mars yüzeyinde test edilmesi planlanıyor, Perseverance bu sebeple de önemli bir keşif gerçekleştirecek.
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Perseverance, NASA’nın 1993’ten beri yürütülen Mars Keşif Programı’nın en son ayağı. Ayrıca Mars’ın keşfi ve 
kolonizasyonuna ilişkin gerek devletler gerek özel şirketler tarafından yürütülen çalışmaların ne seviyeye geldiğini 
gösteren önemli bir görev. Özellikle Mars’ın insanlar için yaşanabilirliği ve gelecek keşif ve kolonizasyon görevleri için 
yeni teknolojilerin test edilecek olması, Mars’a insanların ayak basacağı tarihin çok da uzak bir gelecekte olmadığını 
gösteriyor. 

Mars başta olmak üzere uzayın keşfi ve kolonizasyonuna ilişkin tüm bu gelişmeler, yakın bir gelecekte uzaydan yeni 
faydalanma alanlarının ortaya çıkması sonucunu doğuracak. Bu alanlardan biri olan uzay turizmine ilişkin yazımız için 
bkz. Keşfedilecek Yeni Yerler: Uzay Turizmi Hukuku

 

REKABET KURULU WHATSAPP VERİLERİNİN PAYLAŞILMASI 
ZORUNLULUĞUNU DURDURDU
Bildiğiniz üzere; Whatsapp Inc. tarafından kullanıcılara, kullanım koşulları ve gizlilik ilkelerinin güncellenmesine ilişkin 
bilgilendirme yapılmış ve "kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook 
şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları" 
bilgisini içeren yeni kullanım koşulları açıklanmıştı.

Bu açıklama kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve milyonlarca kullanıcı WhatsApp kullanmayı bırakmış, Kişisel 
Verileri Koruma Kurumu tarafından da konuya ilişkin re’sen soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu. WhatsApp tarafından 
da kamuoyundan gelen tepkilere cevaben güncellemelerin onaylanması için son tarihi 15 Mayıs’a ertelemişti. Mevcut 
durumda WhatsApp bu kararından geri adım atacak gibi durmuyor. Dolayısıyla 15 Mayıs’a kadar güncellemeleri 
onaylamayan kullanıcılar, bu tarihten itibaren uygulamadan mesaj alınıp gönderemeyecekler.

Bu uygulamanın daha fazla verinin Facebook tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını içermesi sebebiyle 
Rekabet Kurulu,  11.01.2021 tarihli kararıyla, Facebook ve WhatsApp hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 
6’ıncı maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla re’sen soruşturma açtı. Bu madde teşebbüslerin bir mal veya 
hizmet piyasasındaki hâkim durumunu kötüye kullanmasını yasaklayarak kötüye kullanma hallerini listeliyor. 

Rekabet Kurulu bu soruşturma sonucunda aldığı kararla geçici tedbir alınmasına ve Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp 
kullanıcılarının verilerinin 08.02.2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları 
durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri 
paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verdi. 

Karar metni incelendiğinde Rekabet Kurulu’nun endişesinin, WhatsApp verilerinin kapsamının genişliği ve paylaşılacak 
verilerin kapsamının net tanımlanmaması, özellikle özel veya ticari sır niteliğindeki verilerin Facebook grup şirketleri 
ile paylaşılması halinde bu verilerin Facebook tarafından faaliyet gösterdiği diğer pazarlarda rakiplerinin faaliyetlerini 
zorlaştıracak şekilde kullanması olduğu görülüyor. WhatsApp tarafından bu karara karşı nasıl bir yol izleneceği ise 
ilerleyen süreçte belli olacak.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.
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