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WhatsApp, what’s up?   

 

WhatsApp, kullanıcı koşullarını ve gizlilik ilkelerini güncelleyeceğini belirterek aslında bir 

anlamda malumu ilan etti. Bununla birlikte, şimdiye kadar yapılagelen, ancak kamuoyunun 

dikkatini bu denli çekmeyen bir konu -aslında olması gerektiği gibi- derinlemesine masaya 

yatırıldı. Biz de, ilgilenenler için konunun özetini paylaşmak istedik.  

 

Keyifli okumalar dileriz. 

 

 

1.Whatsapp Ne Dedi?  

 

Bilindiği üzere Whatsapp uygulaması, 4 Ocak 2021 tarihinde “Whatsapp Kullanım Koşulları 

ve Gizlilik İlkeleri”nin güncelleneceğine ilişkin kullanıcılarına bilgilendirme yaptı.  

Bilgilendirmede, Whatsapp‟ı kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların kişisel 

verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve 

diğer üçüncü taraflarla paylaşılmasına rıza gösterilmesini içerecek şekilde güncellendiği; bu 

kapsamda rıza göstermeyen kullanıcıların uygulamayı 8 Şubat 2021‟den itibaren 

kullanamayacağı ve hesaplarının silineceği, belirtildi.  

 

Kullanıcıların uygulamaya girerken karşısına bu uyarının çıkması kamuoyunda büyük tepki 

çekti. 

 

2. Önceki Gizlilik Politikası ve Değişikliğin Kapsamı Ne?  

 

Whatsapp, 2014 yılında Facebook şirketler grubu bünyesine katılmıştır. Bu tarihten itibaren 

kullanıcıların bazı verilerinin söz konusu grup şirketler arasında paylaşıldığı da kullanım 

koşullarında belirtilmektedir. Örneğin; istenmeyen mesajlarla (spam) uygulamalar arası 

mücadele etmek, ürün önerileri yapmak, reklam ve ilgili teklifleri göstermek gibi hususlarda 

Facebook ve Whatsapp uygulamaları zaten birlikte çalışmaktaydı. Ancak önemle belirtmek 

gerekir ki; Whatsapp üzerinden paylaşılan mesajlar, fotoğraflar, hesap bilgileri dahil olmak 

üzere herhangi bir verinin Facebook veya diğer uygulamalarda paylaşılmadığı bilgisi 2014 

yılından günümüze kadar mevcut bulunan Whatsapp gizlilik politikasında yer almaktaydı. 

04.01.2021 tarihinde açıklanan değişiklik ile ise paylaşılacak verilerin kapsamı açısından bir 
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farklılık bulunmamakta, tek farklılık yukarıda belirtildiği üzere onay vermeyen kullanıcıların 

artık uygulamayı kullanamaması noktasında ortaya çıkmaktadır. Her iki halde de Whatsapp 

mesajlaşmalarında uçtan uca şifreleme tekniğinin kullanılması sebebiyle hiçbir şekilde 

kullanıcıların iletişim içeriklerine erişilmesinin söz konusu olmadığı belirtilmektedir. 

 

3.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Değerlendirme ve Kurul’un 

Açıklaması 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‟nun 3. maddesinde açık rıza; “Belirli bir 

konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde 

tanımlanmıştır. Ayrıca Anayasa‟nın 20. maddesinin 3. fıkrasında, kişisel verilerin, ancak 

kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği hüküm altına alınmıştır. 

Açık rıza, Kanunda hem özel nitelikli kişisel veriler, hem de özel nitelikli olmayan kişisel 

veriler bakımından hukuka uygunluk sebeplerinden bir tanesidir.  

 

Ayrıca açık rıza, uluslararası belgelerde de yer alan önemli bir kavramdır. Genel olarak Türk 

Hukuku‟nda kişisel veri korunmasına ilişkin düzenlemelerin ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Koruması Kanunu‟nun ilham kaynağı olan Genel Kişisel Veri Koruma Tüzüğünde de 

(GDPR) her türlü kişisel verinin işlenmesi için açık rızaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Tanımdan ve düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere açık rızanın özgür irade ile verildiğinin 

kabulü için, hizmetin rıza şartına bağlanmaması gerekmektedir. Aksi durum, GDPR ve 

KVKK uyarınca verilen rızanın sakatlanmasına sebep olacaktır. Bu çerçevede Whatsapp 

Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası değişikliğine onay vermeyen kullanıcıların 

uygulamayı kullanamayacağına yönelik açıklamalarının açık rızanın özgür iradeyle verilmesi 

hususunu sakatlayacağı ortadadır. Kurul‟un en çok ceza kestiği durumlardan biri olan 

„‟hizmetin rıza verilmesi şartına bağlanamayacağı‟‟ konusunda dikkat çekici ve güncel 

kararlarından biri olan „‟Amazon Türkiye Kararı‟‟ özetini linkte siz değerleri 

bağlantılarımızla paylaşıyoruz (https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6739/2020-173). 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu ise bu hususlarda 12.01.2021 tarihinde açıklama yaparak; veri 

işlemenin hangi durumlarda yapılabileceğini, açık rızanın tanımını, açık rızanın geri 

alınabilmesinin de mümkün olduğunu, hizmetin açık rıza şartına bağlanamayacağını 

bildirmiş, bu konuda vermiş olduğu yaptırıma ilişkin olarak 16.02.2018 tarihli ve 2018/19 

sayılı kararın özetini (https://kvkk.gov.tr/Icerik/5412/Acik-Rizanin-Hizmet-Sartina-

Baglanmasi) yayınlamıştır. Ayrıca Kurul; kişisel verilerin işlenmesi sırasında ilgili kişilerden 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6739/2020-173
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alınan açık rızanın, veri sorumluları tarafından bir hizmetin ifası için ön şart olarak ileri 

sürülemeyeceğini açıkça belirtmiştir. 

 

Kurul, Whatsapp Inc. hakkında, Whatsapp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların 

kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan üçüncü taraflara aktarılmasına rıza 

verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiğinin tespit edilmesi sebebiyle, 

12.01.2021 tarihli ve 2021/28 sayılı kararı ile resen inceleme başlatılmasına karar verildiğini 

duyurmuştur. 

 

Kurul tarafından; 

 Söz konusu değişikliğin Kanun‟da belirlenen açık rıza unsurlarından „‟özgür iradeyle 

açıklanması‟‟ açısından ihlal oluşturup oluşturmadığı, 

 Başka bir şirkete aktarım yapılmak şartıyla uygulamanın kullanılmasına izin 

verilmesinin Kanun‟un 4. Maddesinde sayılan ilkelerden „‟hukuka ve dürüstlük 

kurallarına uygun olma‟‟, „‟belirli, açık ve meşru amaçlar için ilenme‟‟ ve 

„‟işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma‟‟ ilkeleri açısından bir ihlale 

sebebiyet verip vermediği, 

 Hizmetin rıza şartına bağlanması durumunun ortaya çıkıp çıkmadığı, 

 Whatsapp Inc. tarafından yurt dışında yerleşik veri sorumlularına yapılacak aktarım 

hususunda Kanun‟un 9. Maddesi hükümlerine aykırılık olup olmadığı 

hususlarında inceleme yapılacaktır. 

 

Kurul, süreç bakımından 08.02.2021 tarihinde yeni bir değerlendirme yaparak kamuoyuna 

duyuracaktır. 

 

4. Rekabet Kurulu Soruşturması 

 

11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı Rekabet Kurulu Kararı ile, veri paylaşma zorunluluğu 

sebebiyle Facebook ve grup şirketleri hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 

Kanun‟un 6. Maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma 

açılmıştır. 

 

Alınan kararda ayrıca söz konusu uygulamaların soruşturma sonucunda alınacak nihai karara 

kadar ciddi ve telafisi mümkün olmayan zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 

sayılı Kanun‟un 9. Maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook‟un 

Türkiye‟de, Whatsapp kullanıcılarının verilerin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka 

hizmetler için  kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul 
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eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook‟un veri 

paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine 

karar verilmiştir. 

 

5. Gizlilik Politikası Bakımından Anlık Haberleşme Uygulamalarının Teknik 

Karşılaştırılması 

 

Whatsapp‟ın, tartışma yaratan yeni gizlilik politikası açıklamasının ardından kullanıcıları, 

alternatif ücretsiz haberleşme uygulamalarına yönelmeye başladı. Bu alternatif uygulamalar 

arasında en çok tercih edilen Telegram ve Signal‟in gizlilik politikalarının Whatsapp ile 

karşılaştırmasını yapmak gerekirse, hangisi kullanıcılar için güvenli? 

 

Whatsapp hâlihazırda, Signal Vakfı‟nın kurucuları ve aynı zamanda Signal uygulamasının 

yazılımcıları tarafından geliştirilen ve Signal Protokolü olarak bilinen, sadece uç noktadaki 

kullanıcıların (yani sadece mesajı gönderen ve mesajı alanın) okuyabildiği bir iletişim sistemi 

olan uçtan uca (E2E) şifrelemeyi kullanmaktadır. Yeni gizlilik protokolü ile, kullanıcıların 

uygulama içindeki paylaşımlarının E2E şifreleme yolu ile şifrelenmiş şekilde aktarılmaya 

devam edeceği ancak üst verilerin (örneğin: kiminle ne zaman iletişim kurulduğu bilgisi, 

kullanılan cihaz bilgisi, konum bilgisi, telefon numarası, IP adresi vb.) ortaklarıyla 

paylaşılacağı belirtilmiştir. Whatsapp‟ın istemci (client) ve sunucu (server) katmanlarındaki 

kaynak kodlarının tamamı kapalı olmasının aksine Signal, açık kaynaklı bir uygulama olarak 

dikkat çekiyor ve kullanıcılarının uygulama içindeki paylaşımlarının yanı sıra üst verilerini de 

E2E şifreleme yoluyla şifrelemektedir. Telegram ise E2E şifreleme bakımından Signal 

Protokolü‟nü değil, kendi geliştirdiği MTProto‟yu kullanıyor ancak E2E şifleme varsayılan 

olarak aktif hale gelmezken sadece “gizli sohbet” başlatıldığında aktif hale geliyor. Bunun 

yanında Whatsapp ve Signal‟in aksine grup mesajlaşmalarında Telegram, E2E şifreleme 

korumasını kullanıcılarına sunmuyor.  

 

 

Sonuçta hangi uygulama daha güvenli, sorusunun cevabı, uygulamaların artı eksilerinin 

bulunması sebebiyle 2x2=4 kadar net değil. Karar sizin.  

 

 

 

Bülten içeriği genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Detaylı bilgi ya da spesifik 

sorun veya sorularınız için hukukçunuza danışınız.  

 


