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Güncel Hukuki Gelişmeler - 12 Mart 2021 
 
Güncel hukuki gelişmelere ilişkin açıklamalarımızı aşağıda bilginize sunuyoruz: 
 

• Kişisel verilerin korunması 
 

➢ VERBİS için kayıt süreleri dün beşinci kez ertelenerek, tüm veri sorumluları için 
son kayıt tarihi 31 Aralık 2021 olarak belirlendi. 

 
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6903/VERBIS-E-KAYIT-SURELERININ-UZATILMASI-
HAKKINDA-DUYURU  
 

➢ TEB Avral’dan sonra Amazon’un Türkiye iştiraklerinin (Amazon Turkey 
Perakende Hizmetleri Ltd. Şti. ve Amazon Turkey Yönetim Destek Hizmetleri 
Ltd. Şti.) yurtdışı veri aktarımı taahhütnameleri 4 Mart 2021 tarihinde KVKK 
tarafından onaylandı. 

 
Not: Kurul’un vermiş olduğu bu onay, tüm veri sorumlularınca Amazon’a (AWS vb.) 
yapılan aktarımlara ilişkin değil, Amazon’un Türkiye iştiraklerinin taahhütnamede 
karşı taraf olarak belirttiği (kamuya açıklamamıştır) kişilere yapacağı yurtdışına 
aktarıma ilişkin olduğunu hatırlatmak isteriz. 
 
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6898/TAAHHUTNAME-BASVURUSU-HAKKINDA-
DUYURU  

 
➢ KVKK, bir eğitim kurumu tarafından şikayetçinin çocuklarına CAS testi 

yapılması ve bunun çocuğun psikolojisine ilişkin veriler barındırması sebebiyle 
özel nitelikli kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi nedeniyle ceza 
verdi. 
 
Karara göre, eğitim kurumunun bir çocuğa yaptırdığı CAS testi adlı test ile elde edilen 
sonuçların, çocuğun psikolojisine ilişkin veriler barındırması sebebiyle, bu eğitim 
kurumunun özel nitelikli kişisel veri işlediği değerlendirilmiştir.  
 
Bu kapsamda, KVKK söz konusu işleme faaliyeti için açık rıza alınmamasını göz 
önüne alarak eğitim kurumuna 50.000 TL idari para cezası uygulanmasına, eğitim 
kurumunun süreçlerini hukuka uygun hale getirilmesi ve hukuka aykırı elde edilen 
verilerin imha edilmesi (silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi) için 
talimatlandırılmasına karar vermiştir. 
 
Bu çerçevede çalışanlara işe alımda ve terfileri için yapılan kişilik envanterlerinin 
çalışanların psikolojisine ilişkin veriler barındırıp barındırmadığı dikkatlice 
değerlendirmeli, eğer barındırıyorsa buna göre gerekli önlemler alınmalıdır.  
 
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6894/2020-255  
 

➢ Google arka planda konum (lokasyon) verisine erişen mobil uygulamaların 
yayıncılarının 29 Mart 2021 tarihine kadar belli şartları yerine getirmesi 
gerektiğini duyurdu. 
 
Google tarafından yayınlanan duyuruya göre, Google Play’de yer alan veya bundan 
sonra yer alacak mobil uygulamalardan arka planda konuma erişenlerin belli şartları 
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taşıması, bu mobil uygulamaları yayınlayanların bazı onay süreçlerini yürütmesi ve 
aydınlatma metinlerini güncellemesi gerekmektedir. Google tarafından belirttiğimiz 
hususların aranmaya başlayacağı tarih halihazırda Google Play’de bulunan mobil 
uygulamalar için 29 Mart 2021 tarihidir. 
 
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9799150?hl=tr  

 

• Diğer hukuki konular 
 
➢ Uzaktan Çalışma Yönetmeliği 10 Mart 2021 tarihinde yayımlandı. 

 
Yayımlanan yönetmelikte, uzaktan çalışmanın genel koşulları düzenlenmiştir. Bu 
koşullarla birlikte, işverenlere kişisel verilerin korunması konusunda birtakım 
yükümlülükler de yüklenmiştir.  
 

Buna yönetmeliğin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümlerine göre işverenler:  
(i) işyerine ve yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme 

kuralları ve ilgili mevzuat hakkında çalışanları bilgilendirmekle,  
(ii) bu verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri almakla ve  
(iii) korunması gereken verinin tanım ve kapsamını yazılı olarak yapılması 

gereken uzaktan çalışma sözleşmesinde belirlemekle yükümlü tutulmuştur. 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210310-2.htm  
 

➢ İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izne çıkarmaya ilişkin süreler 17 Mayıs 2021 
tarihine kadar uzatıldı. 
 
9 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
uyarınca işten çıkarma yasağı ve işverenin tek taraflı ücretsiz izne çıkarma hakkı 17 
Mart 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay daha uzatılmıştır. 

 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210309-1.pdf  

 
➢ Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği 11 Mart 2021 tarihinde yayımlandı. 

 
Yayınlanan yönetmelikle, piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya tedarik 
edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici için 
amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketici tarafından 
kullanılabilecek ürünlerin güvenli olmasının sağlanması ve bu alanda yetkili 
kuruluşların görevleri ile üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerinin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. 

 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210311-18.htm 

 
Herhangi bir sorunuz olursa yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. 
 
Yazıcıoğlu Avukatlık Bürosu 
 
Bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Hukuki görüş niteliğinde değildir. Sorunuz olursa ya da hukuk görüş almak 

isterseniz lütfen bizimle info@yazicioglulegal.com adresinden bağlantı kurunuz 
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