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Kişisel Verileri Koruma Kurumu,Yapay 
Zeka ve Biyometrik Verilere İlişkin 
Rehberlerini Yayımladı

Tüm hakları saklıdır
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Teknoloji Dünyasından Haberler

İş Yerinde COVID-19 Tedbirlerine Dair Genel Yazı 81 İl Valiliğine Gönderildi, 
İşveren Aşı Olmayan İşçilerden PCR Testi Talep Edebilecek!

Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu 
Oluşturuldu
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Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler Rehberi 
Yayımlandı

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (Kurum) tarafından Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair 
Tavsiyeler Rehberi (Rehber) 15 Eylül 2021’de yayımlandı. Rehber yapay zeka kullanımının söz konusu olduğu veri 
işleme faaliyetlerinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin önemli tavsiyeler içeriyor.

Rehber’de; veri güvenliğinin sağlanması, risk analizi yapılması ve veri işleme faaliyetinin ilgili kişi açısından kontrolünün 
mümkün kılınması gibi genel tavsiyelere ilaveten, geliştiriciler, üreticiler, servis sağlayıcılar ve karar alıcılar özelinde de 
birtakım tavsiyeler yer alıyor. 

Geliştiriciler, üreticiler ve servis sağlayıcılar için; (i) veri işlemenin her aşamasında temel hak ve özgürlüklerin gözetilmesi, 
(ii) asgari kişisel veri kullanımının sağlanması, (iii) yapay zeka uygulamalarından etkilenebilecek kişilerin aktif katılımına 
dayalı risk değerlendirmesi, (iv) uygulama kullanıcısına veri işlemesini durdurabilme ve verilerinin imhası imkanı tanınması, 
(v) bireylere görüşlerini ve kişisel gelişimlerini etkileyen teknolojilere dayalı işlemelerle ilgili itiraz hakkı tanınması ve (vi) 
bireylerin otomatik işlemeye dayalı bir karara maruz kalmalarına sebep olacak ürün ve hizmetler tasarlanmaması öne 
çıkan tavsiyeler.

Karar alıcıların ise; hesap verebilirlik ilkesine uyması, temel hak ve özgürlüklerin önemli ölçüde etkilenme ihtimalinde 
yetkili otoritelere başvurması, kişisel verilerin korunmasına yönelik risk değerlendirme prosedürleri benimsemesi ve 
yapay zeka modellerinin farklı bir amaç için kullanılıp kullanılmadığını izlemek için yeterli kaynak ayırması tavsiye 
ediliyor. 

Yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Ulusal Yapay 
Zeka Stratejisi (Strateji) de yayımlanmış ve Türkiye’nin yapay zeka alanında ulusal gelişim hedefleri belirlenmişti. 
Strateji’nin yayımlanmasını takiben Kurum tarafından çıkarılan bu Rehber, kamu kurumlarının Türkiye’de yapay zeka 
çalışmalarını teşvik ve regüle etmek için çalışmalarına öncelik verdiğine işaret ediyor. Bu doğrultuda orta vadede genel 
ve sektörel olarak yeni regülasyonların da gündemimize geleceğini söyleyebiliriz. 

Rehber’in tam metnine buradan, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’ne ise buradan ulaşabilirsiniz. 

Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin 
Rehber Yayımlandı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlantılı mevzuat (KVKK) kapsamında hazırlanan Biyometrik Verilerin 
İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber (Rehber) 16 Eylül 2021 tarihinde Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu’nun web sitesinde yayımlandı. Rehber biyometrik verilerin işlenmesine dair veri sorumlularına 
birtakım ek yükümlülükler getiriyor.
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Rehber uyarınca, KVKK kapsamında ilgili kişilere yapılacak aydınlatmaya ilişkin öngörülen kapsama ek olarak, (i) 
hangi biyometrik verinin hangi hukuki sebeple ve hangi amaçla alındığı, (ii) bu verilerin önemi ve (iii) ihlâl durumunda 
ortaya çıkabilecek sonuçların neler olabileceği (biyometrik verilerin işlenmesine yönelik riskler) konusunda da ilgili 
kişilerin bilgilendirilmesi gerekiyor. 

Rehber biyometrik verilerin işlenmesinde hedeflenen amaca uygun işleme (elverişlilik), veri işleme yönteminin 
amaç bakımından gerekli olması (zorunluluk) ve amaç ve araç arasında denge (orantılılık) gözetilmesine vurgu 
yapıyor ve genel ilkelere uygun olarak biyometrik verilerin işlendiğini belgelendirme yükümlülüğü getiriyor. Ayrıca 
biyometrik veri alınırken gerekmiyorsa genetik veri alınmaması, biyometrik verinin hangi türünün neden diğerleri 
yerine seçildiğine dair gerekçe ve belge sunulması, bu verilerin ne kadar süre saklanacağının gerekçesiyle saklama 
ve imha politikasında düzenlenmesi öngörülüyor.

Son olarak Rehber, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler için KVKK kapsamında alınması gereken tedbirlere 
ilaveten ek idari ve teknik tedbirler öngörüyor. 

Rehberin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu Oluşturuldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 15 Eylül 2021’de Ar-Ge projesi kapsamında ASELSAN, HAVELSAN ve 
TÜBİTAK-BİLGEM ile mutabakatların sağlanarak Dijital Türk lirası İşbirliği Platformu’nun (Platform) oluşturulduğunu 
duyurdu. 

Faz çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip “Dijital Türk Lirası Ağı” tesis edilerek teknoloji paydaşlarıyla dar 
kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecek. İleride daha çok katılımcıya sahip geniş kapsamlı 
faz çalışmaları yapılması planlanıyor. Henüz yapılan tüm çalışmaların deneysel aşamada olduğu, TCMB’nin dijital Türk 
lirasının tedavülüne yönelik almış olduğu nihai bir karar olmadığının da altı çizildi. 

İlk faz sonuçlarının, testlerin tamamlanmasını takiben 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor. TCMB 
duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz. 

İş Yerinde COVID-19 Tedbirlerine Dair Genel Yazı 81 İl Valiliğine Gönderildi

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı’nın (Bakanlık) 2 Eylül 2021 tarihli “İş Yerinde Covid-19 Tedbirleri” hakkında 
genel yazısı (Yazı) 81 il valiliğine gönderildi. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan Yazı, işverenin iş 
sağlığı ve güvenliğine dair yükümlülükleri kapsamında önemli düzenlemeler içeriyor. Yazı’da, işverenlerin işyerinde 
karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini 
bilgilendirmekle yükümlülüğü vurgulandı ve işverenlere şunlar belirtildi:

(i) Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerin, işyerindeki risk ve tedbirlere karşı ayrıca yazılı bilgilendirilmesi;
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(ii) Bu bilgilendirme sonrası aşı olmayan işçilere, kesin COVID-19 tanısı konması durumunun, iş ve sosyal güvenlik 
mevzuatı açısından olası sonuçlarının da bildirilmesi;

(iii) COVID-19 aşısı olmayan işçilerden zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının işyeri/işveren 
tarafından istenebilmesi.

Çalışanların aşı bilgisi özel nitelikli kişisel veri olduğu için, bu bilginin işveren tarafından KVKK kapsamında 
işlenmesinin mümkün olup olmayacağı ve bunun yöntemi da ayrı bir tartışma konusu.  Bu düzenlemeyle birlikte, 
işverenlerin Yazı’daki yükümlülüklerini yerine getirmek için aşı olan ve olmayan işçileri ayırt etmesi gerekiyor. Bu 
konuda henüz açık bir düzenleme bulunmadığından tartışma tamamen son bulmuş olmasa da Yazı’nın işverenin 
çalışanların aşı bilgisini sorgulamasına ve veri koruma mevzuatındaki yükümlülüklerine uyarak işlemesine imkân 
tanıdığı söylenebilir.

Yazı’nın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.
 
ICO, G7 Ülkelerinin Veri Koruma Otoritelerini Pop-Up Çerez Bildirimleriyle 
Mücadele Etmeye Çağırdı

Bilindiği üzere çerezler, internet sitelerinin geliştirilmesi, verilerin zenginleştirilmesi ve çevrimiçi gelir kanalları için 
son derece önemli. Bu sebeple pek çok site, çerez kullanımına dair banner veya pop-up ekranda bildirim gösteriyor.

Birleşik Krallık Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), G7 Ülkelerinin veri koruma otoritelerini pop-up şeklinde çıkan bu çerez 
(cookie) bildirimlerine dair görüşmeye çağırdı. 

ICO, görüşmenin amacının, çerez onaylarının pop-up vasıtasıyla alınmasının elden geçirilmesi olduğunu belirtti. 
Böylece, kişisel verilerin daha anlamlı biçimde korunacağını ve kullanıcı deneyiminin daha verimli olacağını ifade 
etti. 

Bunun sebebinin ise birçok kişinin çerezlere dair pop-up bildirimleri için doğrudan “kabul ediyorum” butonuna 
tıklaması olduğu, kişisel verilerine ilişkin kontrolü sağlayamadıkları ifade edildi.

ICO’nun duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz (yalnızca İngilizce versiyonu mevcut). 

Apple vs. Epic Games Dosyasında Karar Çıktı

Geçmişini kısaca hatırlatmak gerekirse Epic Games, dünyaca ünlü oyunu Fortnite’a uygulama içi satın alma seçeneği 
olarak App Store’un yanında “Epic Doğrudan Ödeme” seçeneğini de eklemişti. Apple, Fortnite’ı bu sebeple App 
Store’dan kaldırmıştı. Ardından Epic Games, A.B.D. Kuzey California Bölge Mahkemesi’nde (Mahkeme) Apple’a 
karşı bir dava açmıştı. Bu davada Apple’ın, uygulama geliştiricilerinin kendi ödeme yöntemlerini kullanmasına izin 
vermesi ve Mahkeme’nin Apple’ın tekel durumda olduğuna hükmetmesi talep edildi. 
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Açıklanan kararda, uygulama içi satın almalarda Apple’ın yaklaşık %30 komisyon aldığı ve App Store gelirlerinin 
yaklaşık %70’inin de bu uygulama içi satın alımlardan oluştuğu belirtildi. Bu komisyon ücretini aradan çıkaran Epic 
Games, Epic Doğrudan Ödeme seçeneğinde kullanıcılara App Store seçeneğinden daha uygun bir fiyat sunuyordu.

Mahkeme Epic Games’in ilk talebini kabul etti. Böylece Apple, uygulama içi satın almalar için App Store'un yanında 
başkaca ödeme yöntemleri sunulmasına izin vermek zorunda. Ancak kararda aynı zamanda, Epic Games’in 
iddialarının aksine, Apple’ın tekel hale gelmediğine de hükmetti.  

Görüldüğü üzere karar iki taraf için de lehe ve aleyhe hükümler içeriyor. Epic Games bunun üzerine 12 Eylül’de 
kararı temyiz etti. Gelişmeleri merakla bekliyor olacağız. 

Kararın tam metnine buradan, Epic Games’in temyiz başvurusuna ise buradan ulaşabilirsiniz (yalnızca İngilizcesi 
mevcuttur). 

El Salvador Bitcoin’i Resmi Para Birimi Olarak Kabul Etti

El Salvador Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu. Böylece Amerikan doları ve Bitcoin, ülkenin 
iki resmi para birimi haline geldi. 9 Haziran 2021’de kabul edilen yasa, 7 Eylül 2021 itibariyle yürürlüğe girdi. 
Bitcoin’in resmi para birimi olarak ilanının ardından ise binlerce kişi kararı protesto etmeye başladı.

Bitcoin’i teşvik etmek isteyen El Salvador hükümeti, ulusal dijital cüzdan olan Chivo’ya kaydolanlara 30 Amerikan 
Doları değerinde Bitcoin vereceğini duyurdu. Caddelere Bitcoin’i Amerikan Doları’na çevirecek Bitcoin ATM’leri 
yerleştirildi. 

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin ile ilgili gelişmeleri Twitter hesabından duyurmaya devam ediyor. 
Bukele, 20 Eylül itibariyle El Salvador hükümetinin 150 Bitcoin yatırımı daha yapıp toplamda 700 Bitcoin’e sahip 
olduğunu Twitter hesabından duyurdu. 

Bazı ülkeler kripto paralar için düzenlemelerin önünü açarken, bazıları ise daha sınırlayıcı düzenlemeler getiriyor. 
El Salvador’un doğrudan para birimi olarak kabul etmesi ses getirdi. Diğer ülkelerin bu alanda ne kararlar alacağı 
merak konusu. 

Fintech Dünyasında Kendine Yer Edinen Yöntem: Şimdi Al Sonra Öde

Yüz yüze alışverişlerde aşina olduğumuz bir yöntem; fintech dünyasında son zamanlarda ses getiren gelişmelerden 
biri haline de geldi: Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) yöntemi. BNPL bu gelişmesini pandemi sürecinde tüketicinin online 
alışverişi tercih etmesine borçlu. Genellikle tüketici işlemlerinde kullanılan BNPL, BNPL hizmeti veren girişimlerin 
satıcıya ücreti bir indirim oranı ile peşin ödediği, alıcının ise ürün bedelini bu BNPL girişimlerine taksitlerle ve 
çoğunlukla faizsiz ödediği bir senaryo ile gerçekleşiyor.

Fiyatların artmasıyla tüketicinin alım gücünün belli ürünleri almaya yetmediği durumlarda BNPL tüketiciye kolaylık 
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sağlıyor. BNPL kullanan tüketiciler ise normalde alamayacakları nispeten daha pahalı ürünleri aldıkları için satıcılar 
gelirlerini artırıyor. BNPL’yi kullananlardan birçoğu, kredi faizi ödemek istemedikleri için bu yöntemi kullandıklarını 
belirtiyor. 

BNPL’ye yapılan yatırımlar ve bu ana kadarki gelişmeler sonucunda 2 sene içerisinde BNPL hizmetlerinin %200 
daha büyüyeceği öngörülüyor. Avrupa’daki yaygın kullanım sonrası ülkemizde de bazı oluşumlarca kullanılmaya 
başlanan bu yöntemin hukuk alanında da bazı yansımaları olacağı yadsınamaz bir gerçek. 

Yargıtay Bilgi Güvenliği Hakkında İşçi Aleyhine Tek Taraflı Cezai Şart 
Kararlaştırılabileceğine Hükmetti

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi işçi aleyhine bilgi güvenliği kapsamında sözleşmeye eklenen tek taraflı cezai şartların 
geçerli olduğuna hükmetti. 

Karara konu olan olayda, davalı işçi istifa etmesinden bir gün önce “stratejik plan” başlıklı birçok dosyayı kişisel 
elektronik posta adresine gönderiyor. Bunun fark edilmesi üzerine davacı işveren, ilgili dosyalarda işyerine ait sırların 
bulunduğunu ve işyerine ait belgelerin işyeri dışına amir onay olmadan çıkarılamayacağını belirtiyor ve işçinin 
imzaladığı bilgi koruma taahhütnamesinin ihlalinden dolayı dava açıyor. İlk derece ve Bölge İdare Mahkemelerinin 
davacının talebini reddetmesi üzerine olay Yargıtay’ın karşısına geliyor. 

Mevzuatımızda, iş sözleşmesinde işçi aleyhine tek taraflı cezai şart düzenlenemeyeceği belirtiliyor. Ancak Yargıtay, 
cezai şarta konu olan sır saklama yükümlülüğünün İş Kanunu kapsamındaki işverene sadakat yükümlülüğüne dahil 
olduğunu belirtiyor. Kararda da bu yükümlülüğün çift taraflı olamayacağına, dolayısıyla yükümlülük hakkında tek 
taraflı cezai şart konulmasının mümkün olduğuna hükmediliyor.
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