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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN WHATSAPP UYGULAMASI HAKKINDA 

YÜRÜTÜLEN RESEN İNCELEMEYE İLİŞKİN KARARI HAKKINDA BİLGİ NOTU 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) Whatsapp Uygulaması Hakkında Yürütülen Resen 

İncelemeye İlişkin 2021/891 sayılı kararı, 3 Eylül 2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 

(“Kurum”) internet sitesinde yayımlanmıştır
1
.  

Bilindiği üzere, Whatsapp LLC tarafından güncellenen Hizmet Koşulları ve Gizlilik İlkesi ile Whatsapp 

kullanıcılarının uygulamayı kullanabilmeleri, kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan 

üçüncü taraflara aktarılmasına ilişkin açık rıza vermeleri ön şartına bağlanmış, bu rızayı vermeyen 

kullanıcıların hesaplarının silineceği bildirilmişti. 

Kurum tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 12. maddesinin birinci 

fıkrası kapsamında başlatılan resen incelemede; Whatsapp Gizlilik İlkesinin esasen, kullanıcı ile yapılan 

sözleşme olan Whatsapp Hizmet Koşullarının bir parçası olduğunun ve Hizmet koşullarına onay 

verilmemesi halinde sözleşmenin yürürlüğe girmeyeceğinin tespiti yapılmıştır.  

Kurul’un bu tespitler ışığında verdiği ihlal kararının gerekçeleri ve hukuki dayanaklarına ilişkin 

açıklamalarımız aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.  

İhlalin gerekçesi İhlalin hukuki niteliği 

 

 İlgili kişilerden, kişisel verilerin işlenmesi ve 

yurtdışında yerleşik üçüncü taraflara aktarılmasına 

seçimlik hak sunulmaksızın tek bir açık rıza 

alınması, 

 Kişisel verilerin işleme ve aktarım faaliyetlerinin tek 

bir metinde ilgili kişiye sunulması, 

 Kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti sözleşmenin bir 

parçası haline getirilerek açık rızanın hizmetin bir 

koşulu olarak dayatılması 

 

 

 

Açık rızanın özgür iradeyle açıklanması unsuruna 

aykırılık 

 Müzakereye kapalı şekilde ve bir bütün olarak 

sunulan şartlarda rıza alınması 

Kanun’un 4. maddesinde yer alan “Hukuka ve 

dürüstlük kurallarına uygun olma” ilkesine aykırılık  

 

 İşlenen tüm kişisel verilerin aktarımı için açık rıza 

istenmesi, 

 Kişisel verilerin işlendikleri amaçla orantılı ve sınırlı 

bilgiler olmaması, 

 Hangi verinin hangi amaçla aktarılacağının net 

şekilde ortaya konulmaması 

 

Kanun’un 4. maddesinde yer alan; i) “belirli, açık 

ve meşru amaçlar için işlenme” ve ii) “işlendikleri 

amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkelerine 

aykırılık  

 

 Aktarım faaliyetleri için açık rızaya başvurulmaması 

 Kurul’a taahhütname başvurusunda bulunulmaması 

 

Kanun’un “Kişisel verilerin yurt dışı aktarılması” 

başlıklı 9. maddesine aykırılık  

 Profilleme amacıyla çerezler aracılığıyla yapılacak 

işleme faaliyetlerine ilişkin açık rıza alınmaması 

Hukuka aykırılık 

                                                      
1
 Erişim için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7045/WHATSAPP-UYGULAMASI-HAKKINDA-YURUTULEN-

RESEN-INCELEMEYE-ILISKIN-KAMUOYU-DUYURUSU  
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Kurul sonuç itibariyle; i) Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde veri güvenliğini 

sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan veri sorumlusu Whatsapp hakkında 

Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 1.950.000 TL idari para cezası 

uygulanmasına, ii) Hizmet Koşulları ve Gizlilik İlkesi metinlerinin Kanun’a uygun hale getirilmesi ve 

Kanun’un 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun bir aydınlatma yapılması hususunda veri sorumlusunun 

talimatlandırılmasına karar vermiştir.  

 

Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

*Çalışmamızda 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. 

 


