
 
 
 

KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 

WHATSAPP KULLANIM KOŞULLARI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN  

REKABET KURULU’NUN 15/02/2021 TARİHLİ KARARI HAKKINDA  

BİLGİ NOTU 

 

Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) Facebook’un Türkiye’de “WhatsApp kullanıcılarının verilerinin başka 

hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşullar”a ilişkin 11 Ocak 2021 tarihinde re’sen başlattığı 

soruşturma kapsamında verdiği karar 15 Şubat 2021 tarihinde Kurul’un internet sitesinde 

yayımlanmıştır.  

Karar gerekçesinde, yazılı ve/veya sesli mesajlaşma, görüntülü ve/veya sesli arama hizmetleri sunan 

çevrim içi tüketici iletişim aracı niteliğindeki WhatsApp uygulamasında kullanıcıların özel veya ticari 

sır içerebilecek veriler paylaşabildiğini bu açıdan WhatsApp verilerinin sosyal medya içeriğine göre 

daha gizli nitelikte veriler olduğu vurgulanarak, Facebook tarafından 8 Şubat 2021 tarihinde 

uygulamaya geçmek üzere WhatsApp kullanıcılarına veri paylaşma zorunluluğu getirilmesi ve söz 

konusu verilerin Facebook’un faaliyet gösterdiği diğer pazarlarda kullanılmasının 4054 sayılı Rekabetin 

Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında yol açtığı endişeler Kurul tarafından aşağıdaki gibi 

belirlenmiştir: 

i. WhatsApp verilerinin, diğer Facebook şirket ürün ve verilerine bağlanması, 

ii. Facebook’un tüketici iletişim hizmetleri pazarındaki gücünü, internet reklamcılığı alanında 

rakiplerinin faaliyetini zorlaştıracak şekilde kullanması, 

iii. Aşırı veri toplanmasının ve verinin başka hizmetler için kullanılmasının tüketicinin 

sömürülmesine yol açması. 

Bununla birlikte, Facebook’un; tüketici iletişim hizmetleri, sosyal ağ hizmetleri ve çevrim içi 

reklamcılık hizmetleri pazarlarındaki pazar gücü dikkate alındığında inceleme konusu uygulamanın, 

soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma 

ihtimalinin söz konusu olduğu ifade edilmiştir.  

Sonuç olarak Kurul, Kanun’un 9. maddesi 4. fıkrası çerçevesinde geçici tedbir kararı alarak, 

Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp uygulaması kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 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 bildirmesi gerektiğine karar vermiştir.  

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

* Bilgi notumuzda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi 

mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen 

açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu 

tutulamaz. 


