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Türkiye’den haberler

Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu Eğitim Videoları 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 
Kanun’da önemli gördüğü 
noktalara ilişkin farkındalığı 
arttırmaya yönelik öğretici videoları 
internet sitesinde yayınladı. Kişisel 
veriler, özel nitelikli kişisel veriler, 
aydınlatma yükümlülüğü, açık rıza 
kavramı, ilgili kişi ve veri 
sorumlusu gibi kavramların 
anlaşılması için hazırlanan bu 
öğretici videolara Kurum’un 
internet sitesinden ulaşılabilir. 

Yurtdışından 
haberler

Avrupa Adalet Divanı’nın 5 
Haziran 2018 tarihli Facebook 
kararı 

Facebook’un kişisel verilerin 
korunması alanında aldığı cezalara 
bir yenisi daha eklendi. Avrupa 
Topluluğu Adalet Divanı tarafından 
Haziran ayında verilen kararın 
özeti aşağıda yer almaktadır. Karar 
kişisel verilerin ihlalinden doğan 
müşterek sorumluluk ve yetki 
anlamında önemli tespitler içeriyor. 

Alman şirketi Wirtschaftsakademie
Schleswig-Holstein
(“Wirtschaftsakademie”) 
Facebook’ta yer alan fan sayfaları 
aracılığıyla eğitim hizmetleri 
sunmaktadır. Facebook, fan 
sayfalarının da kullanabileceği 
“Facebook Insights” isimli bir 
özelliğe sahiptir. Facebook Insights
uygulaması ile fan sayfasını ziyaret 
eden kullanıcıların bilgisayarlarına 
çerezler yerleştirilmekte ve bu 
sayede fan sayfası yöneticisi olan 
Wirtschaftsakademie ve Facebook 
istatistiksel bilgi edinmektedir.

Alman Veri Koruma Otoritesi, 

Facebook Insights özelliği sebebiyle 
hem Facebook’u hem de 
Wirtschaftsakademie’yi 95/46/EC 
sayılı Direktifin ihlalinden sorumlu 
tutmuştur. 
Wirtschaftsakademie’nin Facebook 
sayfası oluşturarak aktif bir 
biçimde ve kasten Facebook 
tarafından kişisel veri 
toplanmasına katkıda bulunduğunu 
ve bu durumdan menfaat 
sağladığını belirtmiştir. 

Buradaki istatistiksel bilgiler, fan 
sayfasının ne zaman ziyaret 
edildiğini, hangi ülkeden ziyaret 
edildiğini, yaş gruplarını ve kişilere 
ilişkin birtakım diğer verileri 
içermektedir. İhlal iddiası 
Facebook Insights uygulaması 
kapsamında kullanıcılar hakkında 
kişisel verileri işlenirken, 
kullanıcılara bu konuda 
Wirtschaftsakademie ve/veya 
Facebook tarafından herhangi bir 
aydınlatma yapılmaması ve bu 
durumun kullanıcıların 
mahremiyet alanına bir tehdit 
oluşturmasına ilişkindir.

Wirtschaftsakademie, Veri Koruma 
Otoritesinin 3 Kasım 2011’de fan 
sayfasının kullanımının 
durdurulması kararını Federal 
İdare Mahkemesine taşımıştır. 
Wirtschaftsakademie iddiasında, 
Facebook’a böyle bir kişisel veri 
işleme faaliyeti için onay 
vermediğini, Veri Koruma 
Otoritesinin doğrudan Facebook’a 
karşı aksiyon alması gerektiğini 
belirtmiş ve Federal Mahkeme bu 
iddianın yorumunu Adalet 
Divanına bırakmıştır. 

Adalet Divanı, 
Wirtschaftsakademie’nin Facebook 
Insights vasıtasıyla kişisel verilerin 
toplanmasını ve işlenmesini talep 
edebileceğini gözlemlemiştir. Bu 
doğrultuda, 
Wirtschaftsakademie’nin kendisi 
tarafından sağlanan hizmetlerle 
birlikte bu kişisel verileri kendi iş 

faaliyetleri kapsamında 
kullanılabileceğini ve bu kişisel 
veriler kendisi tarafından 
toplanmasa dahi, kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin 
yükümlülüklerinden muaf 
tutulamayacağı yönünde görüş 
belirtmiştir. 
Wirtschaftsakademie’nin Veri 
Sorumlusu olarak kişisel verileri 
istatistiksel amaçlarla işlemesi 
sebebiyle Facebook İrlanda ile 
müteselsilen sorumlu tutulması 
gerektiğini belirtmiştir. Başka bir 
deyişle sayfa yöneticisi olarak 
Wirtschaftsakademie, kişisel 
verilerin işlenmesinin amaç ve 
araçlarını belirlemede rol sahibi 
olmasından ötürü sorumlu 
tutulmuştur. 

Söz konusu müteselsil sorumluluk 
sebebiyle, Wirtschaftsakademie ve 
Facebook’un birlikte Veri 
Sorumlusu olacakları ve 95/46/EC 
sayılı Direktif’te yer alan 
yükümlülükleri birlikte yerine 
getirmek için gerekli idari ve teknik 
önlemleri almaları gerektiği 
belirtilmiştir. 

Bu karar, ilk etapta Facebook 
Insights özelliğinin Facebook 
tarafından sunulması ve söz 
konusu kişisel verilerin ilk 
etapta Facebook tarafından 
işlenmesi sebebiyle 
Wirtschaftsakademie’nin
sorumlu tutulmayacağı 
yönünde görüşlere yol 
açmıştır. Adalet Divanı’nın 
söz konusu durumdan 
Wirtschaftsakademie’yi de 
sorumlu tutması oldukça 
çarpıcı bir karar olarak 
nitelendirilebilir. Karar, 
sosyal medya platformları 
vasıtasıyla kişisel veri işleyen 
şirketler için büyük önem 
taşımaktadır.  
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Ancak yukarıdaki kararın 

95/46/EC sayılı Direktif 

kapsamında verildiğini ve GDPR 

kapsamında farklı bir 

değerlendirmeye varılabileceğini 

söylemek mümkündür. Avrupa 

Birliği’nde kararla ilgili yorumlara 

bakıldığında günümüzde Adalet 

Divanı’nın GDPR ile birlikte 

kararını değiştirebileceği 

söylenebilir. 

Günümüz yaklaşımında, 

Wirtschaftsakademie gibi şirketler 

Facebook ile aynı derecede sorumlu 

tutulmayabilir. Bunun yerine 

Amerikan şirketi Facebook ve 

AB’de yer alan Facebook kuruluşu 

Facebook İrlanda, Facebook 

kullanıcılarının kişisel verilerinin 

işlenmesinden ve Facebook’ta 

barındırılan fan sayfalarıyla 

ilgilenen kurumlar olarak 

değerlendirilebilir. 

Kişisel veri işleme amaçlarını ve 

vasıtalarını Facebook belirlediği 

için Adalet Divanı tarafından asıl 

sorumlu Facebook olarak 

değerlendirilebilir.
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KVK Makaleleri:

Veri Koruma Görevlisi Kavramı

Veri koruma görevlisi (“DPO”), 

GDPR tarafından getirilmiş bir 

kurumsal veri güvenliği liderliği 

rolüdür. DPO, bir kurum ve 

kuruluşta veri koruma stratejilerini 

oluşturan ve GDPR’ın getirmiş 

olduğu yükümlülüklerin bir şirket 

tarafından yerine getirilmesi için 

gereken denetim faaliyetlerini 

yürüten kişi ve/veya kişilerdir.  

GDPR’ın yürürlüğe girmesiyle 

birlikte aşağıda yer alan 

kriterlerden birine giren kurum ve 

kuruluşların DPO ataması 

yapmaları zorunludur. 

 Kamu kurumlarının veri 

işleyen olduğu durumlarda;

 Veri sorumlusu veya veri 

işleyenin ana faaliyetinin 

bireyleri düzenli ve 

sistematik bir şekilde büyük 

çapta gözetleme 

faaliyetlerinde (profiling

faaliyetleri) bulunduğu 

durumlarda;

 Ana faaliyetin büyük çaplı 

olarak hassas nitelikteki 

kişisel verilerin işlenmesi 

olduğu durumlarda.

GDPR madde 37 doğrultusunda 

yukarıda yer alan şartların varlığı 

durumunda DPO’nun kurum ve 

kuruluşlarca atanması zorunludur. 

DPO'lar ayrıca, Kişisel Veri Koruma 

Otoriteleriyle kurum ve kuruluşlar 

nezdinde temas halinde olan kişi 

olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

GDPR madde 39 DPO’nun bir 

kurum ve kuruluşta aşağıdakilerle 

sınırlı olmamak üzere yapması 

gereken görevlerini sıralamıştır:

 Kurum ve kuruluşların 

nezdinde GDPR uyumluluğu 

konusunda veri koruma 

politikalarının, stratejilerinin 

oluşturulması ve bunun 

takibinin sağlanması adına 

denetimlerin yapılması,

 Bünyesinde bulunduğu 

kurum ve kuruluşların 

çalışanlarının GDPR 

konusunda farkındalığının 

arttırılması amacıyla 

eğitimlerinin verilmesi,

 Kurum kuruluşlar ile Veri 

Koruma Otoriteleri 

arasındaki bağı sağlamak ve 

sorunlara çözüm getirmek,

 Performans 

değerlendirmeleri yapmak ve 

veri güvenliğine ilişkin yeni 

teknolojik uygulamaların 

takibini sağlamak,

 Veri sahiplerine kişisel 

verileri hakkında 

bilgilendirmelerde 

bulunmak, veri sahiplerinin 

talep ve şikayetleri 

doğrultusunda, gerekli 

düzenlemeleri yapmak, 

bünyesinde bulunduğu 

kurum ve kuruluşların bu 

kişisel verileri korumak için 

geliştirdiği veri güvenliği 

politikaları hakkında veri 

sahiplerini bilgilendirmektir. 

Ülkemizde yürürlükte bulunan 

Kanun’da DPO atama 

zorunluluğunu sadece kamu 

kurumları için öngörmüşken özel 

sektörde faaliyet gösteren Veri 

Sorumluları için DPO atanması 

zorunlu tutulmamıştır.

www.gsghukuk.com

KISALTMALAR

ICO Information Commissioner's Office

DPO Data Protection Officer (Veri Koruma Görevlisi)

GDPR General Data Protection Regulation

Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVKK Kişisel Verileri Koruma Kanunu

m. Madde

SPK Sermaye Piyasası Kurumu
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Nilgün Serdar Şimşek, LL.M.

Ortak, Avukat

T: +90 (212) 326 63 68

nilgun.simsek@gsghukuk.com

Rıza Eroğlu

Kıdemli Müdür

T: +90 (212) 326 64 61

riza.eroglu@gsghukuk.com

İpek Okucu Taftalı

Müdür, Avukat

T: +90 (212) 326 60 60/3881

ipek.okucu@gsghukuk.com
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KVKK kapsamında yerine 
getirmeniz gereken hukuki 
yükümlülükler hakkında 
daha detaylı bilgi almak için 
bizimle iletişime geçin

+90 212 326 68 68

+90 212 326 68 69
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