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Çıkartılması gerek dersler nelerd�r?
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K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kurumu ("Kurum"), T�kTok hakkındak� çeş�tl� haberler ve ş�kayetler neden�yle T�kTok'a �l�şk�n yürüttüğü
�nceleme sonucunda T�kTok'a 1,75 m�lyon TL �dar� para cezası verd�.

Karar, Kurum'un �nternet s�tes�nde 1 Mart 2023 tar�h�nde yayınlandı.

 
Kararın özet�

T�kTok'un, 13-15 yaş arasındak� kullanıcıları �ç�n varsayılan
g�zl�l�k ayarını "özel" olarak değ�şt�rd�ğ� ve yapılan bu
değ�ş�kl�k doğrultusunda Ocak 2021'de g�zl�l�k pol�t�kasını
güncelled�ğ�, ancak bu değ�ş�kl�kten önce hassas yaş
grubunda olan kullanıcı prof�ller�n�n varsayılan olarak herkese
açık olduğu ve  bu durumun b�r r�sk teşk�l ett�ğ�;

Bu değ�ş�kl�kten önce, uygulamayı kullanan 13 yaşın altındak�
çocukların k�ş�sel ver�ler�n�n görüntüleneb�ld�ğ� ve çocukların
k�ş�sel ver�ler�n�n, T�kTok tarafından uygun ebeveyn �zn�
alınmaksızın toplandığı;

T�kTok'un g�zl�l�k pol�t�kasının ver� �şlemeye �l�şk�n KVKK'nın 5.
maddes�nde yer alan �şleme şartlarının tümünü �çerd�ğ�, fakat
hang� k�ş�sel ver�ler�n hang� amaçla ve hang� �şleme şartına
dayanılarak �şlend�ğ� konusunda net b�r b�lg� �çermed�ğ�;

Kullanıcılara, hesap oluşturmaya devam etmeler� hal�nde
T�kTok'un h�zmet koşullarını ve g�zl�l�k pol�t�kasını kabul etm�ş
sayılacaklarının bel�rt�ld�ğ�, fakat h�zmet koşullarının henüz
Türkçe tercümes�n�n bulunmaması sebeb�yle kullanıcıların
h�zmet koşullarını tam olarak anlayamadan onaylarının
alınmasının gündeme geld�ğ�; 

T�kTok'un, aydınlatma yükümlülüğünü yer�ne get�rmek �ç�n
g�zl�l�k pol�t�kasını kullanıcılarına sağladığı, fakat aynı belgey�
kullanıcılarının açık rızasını almak �ç�n de kullandığı; ve

T�kTok'un, prof�lleme amacıyla çerezler� kullanarak
gerçekleşt�rd�ğ� k�ş�sel ver� �şleme faal�yetler�ne �l�şk�n olarak
kullanıcılardan açık rıza almadığı tesp�t ed�lm�şt�r.

Kurum'un kararını aşağıda özetl�yoruz;  

Karar k�mler� �lg�lend�r�yor?

Karar;

(�) Reş�t olmayanların (özell�kle 13 yaşın altındak�ler�n) k�ş�sel ver�ler�n�
�şleyen,

(��) İlg�l� k�ş�ler�n prof�l�n� çıkarmak amacıyla çerezler� kullanan,

(���) İlg�l� k�ş�lere/kullanıcılara aydınlatma metn�n� veya h�zmet
koşullarını sağlamak �ç�n Türkçe dışında b�r d�l kullanan,  

(�v) Aydınlatma met�nler�nde ver� �şleme süreçler�ne �l�şk�n detaylı
b�lg�lere yer vermeyen ve/veya aydınlatma met�nler�n� -açık rıza metn�
g�b�- rıza almak �ç�n de kullanan ver� sorumlularını �lg�lend�r�yor.

H�zmetler� küçükler� de hedefleyen b�r ver� sorumlusu, küçükler�n
ver�ler�n�n �şlenmes� �ç�n b�r r�sk değerlend�rmes� yapmalıdır;

KVKK'da 13 yaşın altındak� küçükler�n k�ş�sel ver�ler�n�n �şlenmes�
durumunda ne yapılması gerekt�ğ�ne �l�şk�n b�r düzenleme
bulunmamasına rağmen, bu kararla b�rl�kte 13 yaşın altındak�
küçükler�n k�ş�sel ver�ler�, uygun ebeveyn onayı alınmaksızın
toplanması/�şlenmes� r�skl� hale gelm�şt�r;

Aydınlatma metn� (�) �şlenen ver�ler, (��) �şleme amacı ve (���)
�şlemen�n yasal dayanağı (ayrıca KVKK uyarınca toplama yöntem�)
hakkında açık �fadeler �çermel�d�r;

Aydınlatma metn� ve h�zmet koşulları, Türk�ye'dek� �lg�l� k�ş�lere
Türkçe olarak sunulmalıdır;

Açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleşt�r�len k�ş�sel ver� �şleme
faal�yetler� bakımından, �lg�l� k�ş�lere aydınlatma metn�nden ayrı
olarak açık rıza metn� sunulmalıdır,

Çerezler� kullanarak prof�l oluşturma faal�yetler�nde bulunan ver�
sorumluları, �lg�l� k�ş�lerden açık rıza almalıdır.
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Bu not hukuk� b�r tavs�ye n�tel�ğ� taşımamaktadır ve sadece b�lg� amaçlı olarak hazırlanıp yayınlanmıştır. Bu konuda hukuk� tavs�ye almak �st�yorsanız lütfen b�z�mle �let�ş�me geç�n.

 

6 Mart 2023

Kurum'un T�kTok �le �lg�l� kararına �l�şk�n olarak çıkartılması gerek
dersler şunlardır;

T�kTok'a 1.75 m�lyon TL
�dar� para cezası �le
H�zmet koşullarını
Türkçe'ye çev�rme ve
KVKK'ya uygun aydınlatma
metn� hazırlama tal�matı
verm�şt�r. 

Yukarıda bel�rt�len
sebeplerden ötürü, Kurum;
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