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In October, the significant developments in the field of personal data protection are the cooperation protocol
executed between the Personal Data Protection Authority (“Authority”) and the Radio and Television Supreme
Council (“RTUK”) and the seminar held by the Authority on cookies.
We set out summaries of developments in October in Turkey and from the world below:

Announcement – A cooperation protocol was
signed between the Authority and RTUK
The Authority published a public announcement
regarding the cooperation protocol signed with RTUK on
26 October 2021.
The Authority underlined that disrespect to the right to
privacy and easy disclosure of personal data, especially in
generational programs, constitute a violation as per the
Law on the Protection of Personal Data No. 6698 (“Law”)
and the Law on the Establishment and Broadcasting
Services of Radio and Televisions No. 6112.
Within the scope of the protocol, coordination units
within both institutions will be established in order to
carry out joint seminars, trainings, workshops and similar
activities. The protocol is agreed to remain in force for a
period of two years and be automatically renewed for
one year provided that none of the parties issue a notice
of termination 30 days before the end of this period.
The announcement is available online here (in Turkish).

Announcement – The Authority will host the
44th Global Privacy Assembly (GPA) Conference
in 2022
As a principal member of the GPA, which aims to increase
cooperation and exchange of information between data
protection authorities, the Authority announced that the
44th GPA Conference will be held in Turkey next year.
The announcement is available online here (in Turkish).

Seminar – Recent developments on cookies and
explicit consent
In the seminar organized by the Authority on 6 October
2021, various cookie usage techniques and methods
for obtaining explicit consent were examined. In this
context, having evaluated explicit consent under three
main crieria, namely (i) free will, (ii) active action and (iii)
informing, it was underlined that these criteria can be
vulnerable against infringements via technical methods
and website designs.
Continued on the next page
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In terms of cookie practices, the “opt-in” method, which
refers to the activation of the initially passive cookie
settings, was pointed out to be more in line with the
European Union legislation. Additionally, concealing
the consent for commercial electronic messages under
links such as “click for more information” and obtaining
consent from users by using complicated expressions
are considered as phishing and deemed against the
obligation to inform data subjects.
The companies whose servers are located abroad, and
that procure web design services from third parties,
may lack sufficient information as to use of cookies and
may tend to address their cookie-related questions to
service providers. Since these service providers providing
web design services to data controllers are likely to
be held responsible with respect to data protection
requirements, the Authority advised such data controllers
to revisit their service agreements to reflect necessary
terms as to data protection.

Significant developments from the world
EU and Japan conducted the first review of the
mutual adequacy agreement
On 26 October 2021, the European Commission and
Japan released a joint statement on the first review of
the EU-Japan mutual adequacy arrangement effective
since 2019. According to the statement made by
Didier Reynders, European commissioner for justice,
the adequacy decision created the world’s largest
area of safe data-flows while leading to an increased
convergence between the data protection systems
of both sides. Shuhei Ohshima, commissioner at the
Personal Information Protection Commission, remarked
that remaining procedural steps can be completed by the
end of this year.

Lastly, the Authority pointed out the importance of
awareness by web design and data analysis companies
as to the usage of cookies, and invited these companies
to adopt the “privacy by design” principle.
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Kişisel Verileri Koruma Bülteni
Kasım 2021

Ekim ayının kişisel verilerin korunması alanında göze çarpan gelişmeleri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”)
ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK”) arasındaki iş birliği protokolü ve Kurum’un çerezler üzerine düzenlediği
seminer oldu.
Ekim ayında ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri aşağıda sizler için özetliyoruz:

Duyuru - Kurum ile RTÜK arasında iş birliği
protokolü imzalandı
Kurum, 26 Ekim 2021 tarihinde, RTÜK ile imzaladığı iş
birliği protokolü ile ilgili bir kamuoyu duyurusu yayımladı.
Özellikle gündüz kuşağı programlarında kişilerin özel
hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiğini ve kişisel
verilerin kolayca ifşa edilebildiğini belirten Kurum, bu
durumun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“Kanun”) ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş
ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil
ettiğini vurguladı.
Protokol kapsamında ortak seminerler, eğitimler, çalıştay
ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla her iki
kurum nezdinde koordinasyon birimi belirlenmesine karar
verildi. 2 yıl süreyle yürürlükte kalacak olan protokolün,
sürenin bitiminden 30 gün öncesinde taraflardan birinin
fesih bildiriminde bulunmaması halinde 1 yıl süreyle
kendiliğinden yenileneceği kararlaştırıldı.
Duyuru metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Duyuru - Kurum 2022 yılında 44. Küresel
Mahremiyet Asamblesi (GPA) Konferansı’na ev
sahipliği yapacak
Kurum, 28 Ekim 2021 tarihli duyurusunda veri koruma
otoriteleri arasındaki iş birliği ve bilgi paylaşımını
artırmayı hedefleyen GPA’in asli üyesi olarak önümüzdeki
yıl 44.sü düzenlenecek olan GPA Konferansı’nın Türkiye’de
düzenleneceğini açıkladı.
Duyuru metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Seminer - Çerezler ve açık rıza bağlamında
güncel gelişmeler
Kurum’un 6 Ekim 2021 tarihinde düzenlediği seminerde,
farklı çerez kullanım teknikleri örnekler üzerinden
incelenerek açık rıza alma yöntemlerine ilişkin
değerlendirmeler yapıldı. Bu kapsamda, açık rıza; (i)
hür irade, (ii) aktif fiil ve (iii) bilgilendirme şeklinde
3 temel unsur altında değerlendirilerek, kullanılan
teknik yöntemler ve web tasarımı ile bu unsurların
zedelenebildiğine dikkat çekildi.
Sonraki sayfada devam etti
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Çerez uygulamaları bakımından, kullanıcıların ilk aşamada
pasif olan çerez ayarlarını aktif hale getirmesini ifade
eden “opt-in” yönteminin, Avrupa Birliği içtihatları ile
daha uyumlu olduğu belirtildi. İlaveten, ticari elektronik
ileti onayının “daha fazla bilgi için tıklayınız” gibi
bölümlerde gizlenmesi ve karmaşık ifadelerle kişilerden
rıza alınması oltalama olarak nitelendirilerek aydınlatma
yükümlülüğüne aykırı olduğu belirtildi.
Özellikle sunucuları yurtdışında olan, dışarıdan web
tasarımı hizmeti alan veri sorumlularının, çerez
kullanımına ilişkin yeterli bilgisi olmadığı ve bu konudaki
soruları sıklıkla dışarıdan hizmet alınan şirketlere
yönlendirdiği vurgulandı. Bu doğrultuda, artık dışarıdan
hizmet veren şirketlerin de sorumlu tutulabileceği,
dolayısıyla alınan hizmete ilişkin sözleşmelerin kişisel
verilerden doğabilecek sorumluluklar bakımından gözden
geçirilmesinde fayda olduğu belirtildi.

Dünyadan Göze Çarpan Gelişmeler
AB ve Japonya, karşılıklı yeterlilik anlaşmasını ilk
kez değerlendirdi
26 Ekim 2021’de Avrupa Komisyonu ve Japonya,
2019’da yürürlüğe giren AB-Japonya karşılıklı yeterlilik
düzenlemesini ilk kez değerlendirerek ortak bir bildiri
yayımladı. Avrupa Adalet Komiseri Didier Reynders’in
açıklamasına göre, söz konusu yeterlilik kararı, dünyanın
en büyük güvenli veri akışını yaratmanın yanı sıra, iki
tarafın kişisel verileri koruma sistemi arasındaki benzerliği
de artırdı. Kişisel Verileri Koruma Komisyonu üyesi Shuhei
Ohshima, kalan prosedürel sürecin bu yılın sonuna kadar
tamamlanabileceğini belirtti.

Son olarak, web tasarımı ve veri analizi hizmeti veren
şirketlerin de çerezlere özen göstererek “privacy by design”
ilkesi uyarınca hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.
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