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2010 yılında hayatımıza giren ve dünyada 2 milyardan fazla insanın mesajlaşmak 

ve görüşme yapmak için kullandığı ücretsiz mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 4 
Ocak 2021’de yayınladığı gizlilik ilkeleriyle son günlerde tartışmaların odağı 
konumuna gelmiştir. Bahsi geçen gizlilik ilkelerini içeren Sözleşme birçok kullanıcının 
telefonuna ulaşmış durumdadır. Bazı kullanıcılar ‘’Zaten bilmedikleri bir şey kalmadı, 
onaylayayım gitsin’’ diyerek, uyku sersemliğiyle, önemsemeyerek, okumayarak, 
gerekçeli veya gerekçesiz olarak bu sözleşmeyi onaylamışlardır. Bazı kullanıcılar, 
Sözleşmeyi onaylayıp onaylamama konusunda kararsız kalmış ve beklemeyi tercih 
etmişlerdir. Bazı kullanıcılar ise şimdiden diğer mesajlaşma uygulamaları hakkında 
araştırma yapmaya başlamış, hatta kullanmaya başlayarak mensup oldukları sohbet 
gruplarını bu uygulamalara yönlendirmişlerdir. Kullanıcıların endişeleri, büyük 
ölçüde, son zamanlarda maruz kaldıkları bilgi kirliliğine dayanmaktadır. Bu yazının 
amacı, konuya ilişkin teknik bilgi sahibi kimselerin açıklamaları ve yazılarını derleyip 
kirli bilgi yığınının bir nebze olsun önüne geçebilmek ve sonunda konu hakkında 
hukuki değerlendirmelerimizi paylaşıp okuyucuya bilgi vermektir. Yazımızda; 
WhatsApp’ın yeni Sözleşmesinin kullanıcılar açısından bir risk barındırıp 
barındırmadığı ve risk barındırıyorsa bu risklerin neler olduğu, WhatsApp’ın 
alternatifi olarak kullanılabilecek uygulamaların neler olduğu ve bu uygulamaların 
WhatsApp’a göre tercih edilip edilemeyeceği ve nihayet, konunun kişisel verilerin 
korunması hukuku boyutu ayrıntıya girilmeden incelenmeye çalışılacaktır. 

 
A. WhatsApp’ın Yeni Gizlilik Sözleşmesinin İçeriği ve Kapsamı 

 
2010 yılında hayatımıza giren ve kullanıcı sayısı her geçen gün artan WhatsApp 

uygulaması, 2014 yılında 19 milyon Dolar karşılığında Facebook şirketine satıldı. 
Facebook, uygulamayı satın aldığında uygulamanın henüz 450 milyonu aşkın 
kullanıcısı bulunmaktaydı1. Satılmadan önce, Kaliforniya merkezli WhatsApp'ta her 
gün ortalama 18 milyar mesajın gönderildiği uygulamanın personel sayısı ise 50 
civarındaydı. Uygulama, günümüzde 2 milyardan fazla kullanıcıya hizmet etmekte ve 
en büyük mesajlaşma uygulaması unvanını taşımaktadır. Satıldığı dönemde, 
WhatsApp’ın kurucusu Koum tarafından "Kullanıcılarımız açısından değişen bir şey 
olmayacak. Reklam göstermeyeceğiz. WhatsApp'in temel ilkelerine aykırı olsaydı Facebook ile 
ortaklığı kabul etmezdik." şeklinde açıklama yapılmıştı. Facebook’un adının sık sık veri 
güvenliği ve gizliliği ile ilgili skandallara karışmış olması, pek çok kullanıcı 
için WhatsApp ile ilgili soru işaretlerini de gündeme getirmişti. Bunun üzerine 

 
1 https://www.bbc.com/turkce/ekonomi/2014/02/140220_facebook_whatsapp  



 

Facebook şirketinin resmi sitesinden ‘’Gizliliğinize saygı duyuyoruz, WhatsApp’ı sizin 
hakkınızda olabildiğince az bilgi sahibi olmak amacıyla kurduk. Facebook ile ortaklığımızı, 
bağımsız bir şekilde çalışmaya devam ederek sürdüreceğiz. Temel değerlerimiz ve inançlarımız 
değişmeyecek.” şeklinde kullanıcılara adeta söz vermesi, kullanıcıların güven 
duymalarını ve WhatsApp’ta kalmalarını sağlamıştı. 

 
WhatsApp, diğer sosyal ağlardan farklı olarak en mahrem içeriklerin de yer 

aldığı, kişilerin sosyal medya hesaplarından paylaşamadıkları şeyleri de görüştükleri 
bir platform olarak daha özel bir konumdadır. Ülkemizde, ailelerin dahi WhatsApp 
grubu kurup iletişim sağladıkları yaygın olarak görülmektedir. Diğer bir deyişle; 
arkadaşlık ilişkilerinin, aile ilişkilerinin, iş ilişkilerinin ve hayatın her alanındaki 
iletişimin sağlanmasında WhatsApp, kilit bir roldedir. Dünyada 2 milyardan fazla 
üyesinin bulunduğu da göz önüne alındığında WhatsApp sayesinde edinilen ses, 
video, mesajlaşma, belge, fotoğraf gibi verilerin Facebook şirketine; ticaretin ve 
siyasetin yönünü belirleme gücünü verdiğini düşünmek aşırı bir yorum olmaz2. Sonuç 
olarak, WhatsApp uygulaması kanalıyla elde edilen veriler, diğer sosyal ağlar 
kanalıyla elde edilen verilere göre sayısal ve niteliksel bakımından özellik 
göstermektedir. Zira, diğer sosyal ağlara göre, WhatsApp uygulamasının gizlilik 
politikasının bu günlerde bu kadar tartışılmasının nedeni de bu özelliklerde saklıdır. 

 
WhatsApp, 4 Ocak 2021 tarihinde duyurduğu yeni gizlilik ilkesi ve platform 

koşullarının 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe gireceğini duyurmuştur. Bu kapsamda; 
kullanıcıların telefonlarına, konuyla ilgili bir uygulama içi bildirim de gönderilmeye 
başlanmıştır. Bu bildirimde, yer alan ‘Kabul Et’ butonuna tıklayarak yeni koşulları 

 
2 https://www.nytimes.com/2020/12/01/technology/why-whatsapp-matters.html  



 

onaylamayan kullanıcıların, 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren 
WhatsApp kullanamayacağı ifade edilmektedir.  Diğer deyişle, ancak bildirimdeki 
Sözleşmeyi onaylayıp bilgilerinin Facebook ile paylaşılmasını kabul eden kullanıcılar 
Whatsapp’ı kullanmaya devam edebilecektir. Şimdi, tartışmaların odağındaki 
Sözleşmeyi incelemeye çalışacağız. 

 
Yeni Sözleşmeye göre WhatsApp, kullanıcılara ait aşağıdaki bilgilere 

ulaşmaktadır: 
 

1. Hesap Bilgileri: ‘’WhatsApp hesabı oluşturmak için cep telefonu numaranızı 
ve tercih ettiğiniz bir profil adı dahil olmak üzere temel bilgilerinizi sağlamanız 
gerekir.’’ 
 
2. Mesajlar: Bu konuda yeri gelmişken ‘’uçtan uca şifreleme‘’ özelliği 
hakkında açıklama yapmayı gerekli görüyoruz. Son günlerde ortaya çıkan 
bilgi kirliliğinden bazıları da bu özellikle ilgilidir. Bilinmelidir ki, 
WhatsApp kullanarak başka bir kişiyle sohbet ettiğinizde, WhatsApp’ın 
uçtan uca şifreleme özelliği kullanılır. Uçtan uca şifreleme özelliği, 
gönderilen içeriklerin yalnızca siz ve iletişim kurduğunuz kişi tarafından 
okunabilmesini veya dinlenebilmesini sağlar. Böylece WhatsApp dahil 
olmak üzere aradaki hiçbir taraf gönderilen içerikleri okuyamaz veya 
dinleyemez. Bunun nedeni, uçtan uca şifreleme özelliğinin mesajlarınızı bir 
kilitle güvence altına alması ve kilidi açıp mesajları okuyabilmek için 
gereken özel anahtarın yalnızca mesajlarınızın alıcısında ve sizde 
bulunmasıdır3. WhatsApp'ın 5 Nisan 2016 tarihinden sonraki sürümleri 
kullanıldığı takdirde, iletişimin sadece kendi sunucularına değil, iletinin 
gönderildiği kişiye de şifreli olarak gönderildiğini diğer bir deyişle uçtan 
uca şifrelendiğini, böylece iletinin sadece gönderen ve alıcı tarafından 
okunabileceğini garanti etmektedir. Av. Çağatay ÜSKÜDAR’ın konuya 
ilişkin bir makalesinde4 WhatsApp mesajlarınıza erişilmesinin mümkün 
olduğu durumlar şu şekilde açıklanmaktadır: 
‘’Temelde WhatsApp yazışmalarına üçüncü kişilerin müdahale ile 
ulaşamayacağını açıkladık, fakat bazı durumlarda içeriklere erişim mümkün 
olabilmektedir. Ancak bu durumlar WhatsApp yazılımının güvenlik açığı vs. gibi 
durumlardan ötürü değil, mesaj gönderilen kişi veya kişilerin telefonunun veya QR 
kodunun ele geçirilmesi ile gerçekleşebilecek muhtemel durumlardır. Diyelim ki siz 
B kişisine bir mesaj gönderdiniz ve göndermiş olduğunuz B kişisinin telefonu 
başkalarının eline geçti. Böyle bir durumda telefonu elinde bulunduran kişi 7 gün 
önceye kadar silinmiş içeriklere büyük oranda ulaşılabilecektir. WhatsApp, 

 
3 https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/end-to-end-encryption/?lang=tr  
4 İlgili makalenin tam metni için bkz. https://www.webtekno.com/whatsapp-mesajlari-devlet-tarafindan-
incelenebilir-mi-h89988.html  



 

otomatik olarak her gece saat 02:00’da yedekleme işlemi yapmaktadır ve 7 günlük 
yerel yedekleme gerçekleştirir. WhatsApp uygulamasından 7 gün önceye kadar olan 
silinmiş mesajlar ve medyalar bu yedeklerden geriye yüklenebilmektedir.’’ 
Uçtan uca şifrelenen içeriklere erişilmesinin bir yolu olan QR kodun ele 
geçirilmesi konusuna bu kadar değinmekle yetineceğiz.  
Bilindiği üzere, WhatsApp uygulamasındaki mesaj ve içeriklerin, 
kullanıcının isteği doğrultusunda yedeklendiği Cloud hesaplarında veriler 
depolanmaktadır. Böylelikle uçtan uca şifrelendiği belirtilen veriler Cloud 
hesabının sahibi olan şirket tarafından işlenmektedir. Bu durumda ilgili 
şirketlerin gizlilik sözleşmelerine ve veri işleme politikalarını gerekecektir 
ki, bu inceleme çalışmamızın konusunun dışındadır.  
 
WhatsApp, yeni Sözleşmesinde,  bazı durumlarda teslim edilmeleri 
esnasında kullanıcıların mesajlarını saklayabileceğini açıklamaktadır. Bu 
durumlar şu şekildedir: 
a. Teslim Edilmeyen Mesajlar. ‘’Gönderdiğiniz bir mesaj alıcının çevrimdışı 

olması gibi bir sebepten ötürü hemen teslim edilemezse mesajı en fazla 30 gün 
boyunca sunucularımızda şifrelenmiş şekilde saklarız ve bu süre içinde mesajı 
teslim etmeye çalışırız. 30 günden sonra hâlâ teslim edilmemişse bu mesajı 
sileriz.’’ 

b. Medya İletme. ‘’Bir kullanıcı bir mesaj içinde medya ilettiğinde, aynı 
medyanın tekrar iletildiği durumlarda daha verimli şekilde teslim edilmesini 
sağlamak için bu medyayı şifrelenmiş şekilde geçici olarak sunucularımızda 
saklarız.’’ 
 

3. Bağlantılarınız. ‘’Yürürlükteki yasaların izin vermesi halinde, kişileri yükleme 
özelliğini kullanarak Hizmetlerimizi kullanan kişilere ve diğer kişilerinize ait olan 
numaralar dahil olmak üzere, telefon rehberinizdeki telefon numaralarını bize 
düzenli bir şekilde sağlayabilirsiniz. Kişilerinizden herhangi birinin 
Hizmetlerimizi henüz kullanmıyor olması halinde, bu bilgiyi sizin için bu kişilerin 
kimliğinin tarafımızca belirlenememesini sağlayacak şekilde yönetiriz. Gruplar ve 
toplu mesaj listeleri oluşturabilir, bunlara katılabilir veya eklenebilirsiniz ve bu gibi 
gruplar ve listeler, hesap bilgilerinizle ilişkilendirilir.’’ 
 
4. Durum Bilgisi.  

 
5. İşlem ve Ödeme Verileri5. ‘’Ödeme hizmetlerimizi kullanmanız ya da satın 
alma veya diğer finansal işlemler için sunulan Hizmetlerimizi kullanmanız 

 
5 WhatsApp uygulaması üzerinden Facebook şirketinin yeni ticari hedefleri hakkında yazılmış bir makale için bkz. 
https://www.nytimes.com/2020/12/01/technology/why-whatsapp-matters.html 



 

halinde, ödeme hesabı ve işlem bilgileri dahil olmak üzere hakkınızdaki ek bilgileri 
işleriz.’’ 

 
6. Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler. ‘’Müşteri desteği için bize 
başvurduğunuzda veya başka bir şekilde bizimle iletişime geçtiğinizde bize, 
mesajlarınızın kopyaları, faydalı olacağını düşündüğünüz başka bilgiler ve sizinle 
nasıl iletişime geçeceğimiz (ör. bir e-posta adresi) dahil olmak üzere, Hizmetlerimizi 
kullanımınızla ilişkili bilgiler sağlayabilirsiniz.’’ 

 
7. Kullanım ve Kayıt Bilgileri. ‘’Hizmetlerimizde gerçekleştirdiğiniz işlemler 
hakkında bilgiler (örneğin, hizmetle ilgili, tanılama amaçlı veya performansla ilgili 
bilgiler) toplarız. Bu bilgiler; işlemlerinizle ilgili bilgileri (Hizmetlerimizi nasıl 
kullandığınız, Hizmetlerdeki ayarlarınız, Hizmetlerimizi kullanarak başkalarıyla 
nasıl etkileşim kurduğunuz (işletmelerle kurduğunuz etkileşimler dahil), işlem ve 
etkileşimlerinizin zamanı, sıklığı ve süresi dahil), günlük dosyalarını, tanılama, 
çökme, web sitesi ve performans günlüklerini ve raporlarını kapsar. Bu bilgiler 
arasında Hizmetlerimizi kullanmak üzere ne zaman kaydolduğunuz ve 
mesajlaşma, arama, Durum, gruplar (grup adı, grup resmi, grup açıklaması dahil), 
ödemeler veya işletme özellikleri gibi kullandığınız özellikler, profil fotoğrafı, 
“hakkımda” kısmındaki bilgiler, çevrimiçi olup olmadığınız; Hizmetlerimizi en son 
ne zaman kullandığınız (“son görülme” bilginiz) ve “hakkımda” kısmındaki 
bilgileri en son ne zaman güncellediğiniz de yer almaktadır.’’  

 
WhatsApp uygulamasını nasıl kullandığınız, ayarlarınız, WhatsApp’ı 
kullanarak başkalarıyla nasıl etkileşim kurduğunuz (işletmelerle 
kurduğunuz etkileşimler dahil), işlem ve etkileşimlerinizin zamanı, sıklığı 
ve süresi dahil, günlük dosyalarını, tanılama, çökme, web sitesi ve 
performans günlükleri ve raporları WhatsApp’ın otomatik olarak 
depoladığı verilerinizden bazılarıdır. Kısacası, WhatsApp uygulamasını 
kullanırken neredeyse attığınız her adım kaydedilmektedir. 
 
8. Cihaz ve Bağlantı Bilgileri. ‘’Hizmetlerimizi yüklediğinizde, kullandığınızda 
veya Hizmetlerimize eriştiğinizde, cihaza ve bağlantıya özgü bilgiler toplarız. Bu 
bilgiler arasında donanım modeli, işletim sistemi bilgileri, pil seviyesi, sinyal gücü, 
uygulama sürümü, tarayıcı bilgileri, mobil şebeke, bağlantı bilgileri (telefon 
numarası, mobil iletişim operatörü veya İnternet servis sağlayıcısı dahil), dil ve saat 
dilimi, IP adresi, cihaz işlem bilgileri ve tanımlayıcılar (aynı cihaz veya hesapla 
ilişkili Facebook Şirketi Ürünlerine özgü tanımlayıcılar dahil) gibi bilgiler 
bulunmaktadır.’’ 
 
9. Konum Bilgileri. ‘’Konumunuzu kişilerinizle paylaşmaya ya da yakındaki 
konumları veya başkalarının sizinle paylaştığı konumları görüntülemeye karar 



 

vermeniz gibi, konumla ilgili özellikleri kullanmayı seçtiğiniz durumlarda, sizden 
izin alarak cihazınızdan elde edilen hassas konum bilgilerini toplar ve kullanırız. 
… Konum bilgileriniz tanılama ve sorun giderme amacıyla da kullanılır.’’ 

 
Konum ayarları açıldığında, WhatsApp’ın hizmet verebilmek için gerekli 
konum bilgilerini işlemesi doğaldır. Ancak uygulamanın konumla ilgili 
özelliklerini kullanmasanız bile genel konumunuzu (ör. şehir ve ülke) 
tahmin etmek için IP adreslerini ve telefon numarası alan kodları gibi diğer 
bilgileri WhatsApp’ın kullanabilme yetkisine sahiptir. 
 
10.  Çerezler6. ‘’Web tabanlı Hizmetlerimizi sunmak, deneyimlerinizi 
iyileştirmek, Hizmetlerimizin nasıl kullanıldığını anlamak ve Hizmetlerimizi 
özelleştirmek dahil olmak üzere, Hizmetlerimizi yürütmek ve sunmak amacıyla 
çerezleri kullanırız. Örneğin, web ve masaüstü için Hizmetlerimizi ve diğer web 
tabanlı hizmetleri sunmak için çerezlerden yararlanırız. Çerezleri ayrıca, en 
popüler Yardım Merkezi makalelerimizin hangileri olduğunu anlamak ve size 
Hizmetlerimizle ilgili uygun içerikleri göstermek için de kullanabiliriz. Buna ek 
olarak, dil tercihleriniz gibi seçimleri hatırlamak, daha güvenli bir deneyim 
sağlamak ve ayrıca Hizmetlerimizi diğer şekillerde sizin için özelleştirmek amacıyla 
da çerezlerden yararlanabiliriz.’’  
 
Çerezlerin, uygulamanın kullanıcıya göre kişiselleştirilmesi amacıyla 
işlendiği belirtilmektedir. Çerez, internet siteleri tarafından internet 
tarayıcılarına depolanan küçük bilgi dosyaları olarak adlandırılmaktadır. 
‘’Özellikle internetin yaygınlaşması, maliyetinin çok düşük olması nedeniyle 
günden güne popülaritesi artan çevrimiçi reklamcılığın rahatsız edici ve rastgele 
gerçekleştirilen yapısını değiştirmiş. Kişisel verileri referans alan, doğru hedefleme 
yeteneğine sahip ve bu nedenle kişiselleştirilmesi mümkün olan kişisel verilere 
dayalı çevrimiçi davranışsal reklamcılık uygulamaları ve benzeri çalışmaları 
mümkün kılmıştır.7’’ Genelde, ‘’hedeflenmiş reklam/tanıtım’’ amacıyla 
tutulan çerezler kullanıcıların davranışlarını tespit etmekte 
kullanılmaktadır8. Çerezlerin işlenmesi, modern toplumda algı yönetimi 
bakımından oldukça önemli bir husustur. Çerezlerin işlenmesinin önemi, 

 
6 https://blog.lexpera.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-cercevesinde-cerezler-turleri-kullanimlari-ve-uygulama-
ornekleriyle/  
7 KONYA, Onur, Büyük Veri ile Reklamda Yaşanan Dijital Dönüşüm ve Tüketiciye Yansımaları’’, İstanbul, 2019, 
s. 150 (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=aEzj_IdWAsjiSAfK3qwrBnb8V-
1o4mogItlL00HvzonZRaA_FcDJ7-hP_Rz-WcLF).  
8 Facebook ve Google’nin, şirketlerin kişisel bilgilere göre belirli bir kişiyi hedefleyen reklam sunmasına yardımcı 
olmak için topladıkları verileri işleyen şirketlerin en önemli örnekleri olduklarına dair ve bu konudaki detalı 
açıklamalar için bkz. BURUS, Çağrı, Büyük Verinin Pazarlamaya Etkileri, İstanbul, 2020, s. 45 vd. 
(https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=_F5QEpayDXGqGZlp9XiFtDZxZryadfuh6Jt1Zt5OwZ
WWcoN32gJLyBBsM6PtoyBs).  



 

WhatsApp’ın çerezlerin de içinde bulunduğu verileri paylaşabileceğini 
belirttiği kişi ve kuruluşlar konusu ele alındığında daha iyi anlaşılmaktadır. 
 
11. Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler. ‘’Başka 
kullanıcılardan sizin hakkınızda bilgiler alırız. Örneğin, tanıdığınız diğer 
kullanıcılar Hizmetlerimizi kullandıklarında telefon numaranızı, adınızı ve cep 
telefonlarının rehberinde bulunan bilgiler gibi başka bilgileri bize sağlayabilirler 
(aynı şekilde siz de bu kişilerin bilgilerini sağlayabilirsiniz). Ayrıca size veya sizin 
de içinde bulunduğunuz gruplara mesaj gönderebilir ya da sizi arayabilirler. Bu 
kullanıcılardan her birinin, bize herhangi bir bilgi sağlamadan önce yasal olarak 
bilgilerinizi toplama, kullanma ve paylaşma hakkına sahip olmasını şart koşarız. ‘’ 

 
Whatsapp uygulamasına kayıtlı olmasanız dahi, WhatsApp kullanıcısı bir 
kimse aracılığıyla uygulama sizin verilerinizi işleyebilmektedir. Diğer 
deyişle, sosyal ağların hiçbir verinize erişememesini sağlamak günümüzde 
imkansıza yakın bir durumdur.  
 
12. Kullanıcı Şikayetleri. ‘’Tıpkı sizin başka kullanıcıları şikayet edebileceğiniz 
gibi, başka kullanıcılar veya üçüncü taraflar da Hizmetlerimiz üzerinden 
kendileriyle veya başkalarıyla sizin aranızda olan etkileşimleri ve mesajları bize 
şikayet etmeyi seçebilirler. Örneğin, Koşullarımıza veya ilkelerimize dair olası 
ihlallerle ilgili şikayette bulunabilirler. Bir şikayette bulunulduğunda, hem şikayet 
eden hem de şikayet edilen kullanıcıyla ilgili bilgi toplarız.’’ 
 
13. WhatsApp’taki İşletmeler. ‘’Hizmetlerimizi kullanarak etkileşim 
kurduğunuz işletmeler, sizinle etkileşimleri hakkında bize bilgi sağlayabilir. Bu 
işletmelerin her birinin bize herhangi bir bilgi sağlarken yürürlükteki yasalara 
uygun hareket etmesini zorunlu kılıyoruz. WhatsApp’ta bir işletmeyle 
mesajlaştığınızda, paylaştığınız içeriğin o işletmedeki pek çok kişi tarafından 
görülebileceğini göz önünde bulundurun. Ek olarak, bazı işletmeler müşterileri ile 
olan iletişimlerini yönetmeye yardımcı olmak üzere üçüncü taraf hizmet 
sağlayıcılarıyla (Facebook’u da içerebilir) çalışıyor olabilirler. Örneğin, bir işletme 
böyle bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısına bunları işletme için göndermesi, 
saklaması, okuması, yönetmesi veya başka bir şekilde işlemesi amacıyla 
iletişimlerine erişim verebilir. Bir işletmenin, bunları üçüncü taraflarla veya 
Facebook ile nasıl paylaşıyor olabileceği dahil olmak üzere bilgilerinizi nasıl 
işlediğini anlamak için o işletmenin gizlilik ilkesini incelemeniz veya doğrudan 
işletmeyle iletişime geçmeniz gerekir.’’ 

 
14. Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları. ‘’Hizmetlerimizi yürütmemize, 
sağlamamıza, iyileştirmemize, anlamamıza, özelleştirmemize, desteklememize ve 
pazarlamamıza yardımcı olmaları için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarıyla ve diğer 



 

Facebook Şirketleriyle çalışırız. Örneğin uygulamalarımızı dağıtmak, teknik ve 
fiziksel altyapı, yayın ve diğer sistemlerimizi sağlamak, mühendislik desteği, siber 
güvenlik desteği ve işletim desteği sağlamak, konum, harita ve yer bilgileri 
sağlamak, ödemeleri gerçekleştirmek, insanların Hizmetlerimizi nasıl kullandığını 
anlamak, Hizmetlerimizi pazarlamak, Hizmetlerimizi kullanarak işletmelerle 
bağlantı kurmanıza yardımcı olmak, anketler ve araştırmalar yaptırmak, güvenliği, 
emniyeti ve bütünlüğü temin etmek ve müşteri hizmetleri yardımı sunmak 
amacıyla onlarla çalışırız. Bu şirketler, bazı durumlarda bize sizin hakkınızda 
bilgiler sağlayabilir. Örneğin, uygulama mağazaları hizmetteki sorunları 
tanılamamıza ve düzeltmemize yardımcı olmak için bize raporlar sağlayabilir.’’ 

 
Son zamanlarda uygulama hakkında yaşanan tartışmaların önemli bir 
nedeni, WhatsApp uygulaması ile diğer Facebook şirketleri ve üçüncü 
kişiler arasındaki veri aktarımı meselesidir. Üçüncü kişilere veri 
aktarımının amaçları sayılırken genel ve muğlak ifadelerin kullanılması, 
kullanıcıların veri güvenliği bakımından risk taşımaktadır. 
 
WhatsApp’ın yeni sözleşmesindeki ‘’Diğer Facebook Şirketleriyle Nasıl 
Çalışırız?’’ başlıklı kısımda yapılan açıklamalar şu şekildedir9: 
‘’Facebook Şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook Şirketlerinden 
bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook 
Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, 
iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması 
amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim 
onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler. Bu amaçlar şunları içerir: 
 

• Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak, 
• Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak, 
• Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü 

artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye 
kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek, 

• Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, 
örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları 
veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler), özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, 
satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve  

• Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek 
ve 

• WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile 
birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp’ta 

 
9 https://www.whatsapp.com/legal/updates/privacy-policy?eea=0#privacy-policy-updates-how-we-work-with-
other-facebook-companies 



 

satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı 
bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak 
arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden 
sohbet etmenize olanak sağlamak. 

 
Kısacası, WhatsApp ile diğer Facebook şirketleri arasındaki ilişki, ne 
uygulamanın kurucusu Koum’un 2014 yılının Şubat ayında yaptığı 
açıklamadaki gibi, ne de aynı tarihlerde Facebook’un verdiği sözdeki gibi 
değildir. WhatsApp uygulamasının, diğer Facebook şirketleri ile ve Üçüncü 
Taraf Hizmet Sağlayıcıları ile bu verileri paylaşacağı açıkça belirtilmiştir. 
 
15. Üçüncü Taraf Hizmetleri. ‘’Hizmetlerimizi, üçüncü taraf hizmetleriyle ve 
Facebook Şirketi Ürünleriyle bağlantılı olarak kullanmanıza olanak sunuyoruz. 
Hizmetlerimizi bu tür üçüncü taraf hizmetleriyle veya Facebook Şirketi 
Ürünleriyle birlikte kullanmanız durumunda, bu hizmetlerden sizin hakkınızda 
bilgiler alabiliriz. Bir haber makalesini Hizmetlerimiz üzerinden WhatsApp 
kişilerinizle, gruplarınızla veya toplu mesaj listelerinizle paylaşmak için haber 
hizmetinin sayfasındaki WhatsApp paylaş düğmesini kullanmanız veya 
Hizmetlerimize bir mobil iletişim operatörünün ya da cihaz sağlayıcısının 
Hizmetlerimize yönelik tanıtımı üzerinden erişmeyi tercih etmeniz buna örnek 
olarak verilebilir. Üçüncü taraf hizmetlerini veya Facebook Şirketi Ürünlerini 
kullandığınızda, ilgili hizmetleri ve ürünleri kullanmanızın bu hizmetlerin kendi 
koşullarına ve gizlilik ilkelerine tabi olacağını lütfen unutmayın.’’ 
 

B. WhatsApp kullanmak artık tehlikeli midir? 
  

Yukarıda, WhatsApp uygulamasının çok tartışılan yeni Sözleşmesini ve gizlilik 
ilkelerini incelemeye çalıştık. Kimilerine göre, WhatsApp bu verileri 4 Ocak 2021 
tarihinden önce de işlendiğinden yürütülen tartışmalar gereksizdir. Kimileri ise, 
WhatsApp uygulamasının 8 Şubat’tan sonra kullanıcılarının tüm bilgilerini ele 
geçireceğini düşünürek panik haline kapılmıştır. Konu, ne ilk kesimin geçiştirdiği 
kadar önemsiz, ne de diğer kesimin paniğe kapıldığı kadar endişe vericidir. 
Bilinmelidir ki kişi, sosyal ağlara bağlanmakla doğal olarak bazı bilgilerinin işlenmesi 
konusunda hizmet sağlayıcılara yetki vermektedir. Diğer deyişle, sosyal ağlarda yer 
alan herkes mahremiyetinden bir miktar da olsa hizmet sağlayıcılarla paylaşmaktadır. 
Mühim olan, bilgi ve teknoloji çağında bir nebze olsun kendi verilerinizin güvenliğini 
sağlamak için gereken önlemlerin hizmet sağlayıcılar tarafından alındığından emin 
olmaktır. Aydınlatma metinlerinde ve sözleşmelerde, veri koruma konusunda 
hassasiyet göstereceğini bildiren hizmet sağlayıcılarının hiçbirinin hukuka uygun 
davranacağının garantisi bulunmamaktadır. Kullanıcıya düşen, hukuken gerekli 
tedbirlerin alındığından emin olmak ve hukuka aykırı uygulamalara karşı yetkili 
merciler kanalıyla yasal haklarını kullanmaktır. WhatsApp, önceden de kullanıcıların 



 

giriş bilgilerini, grup bilgilerini, profil fotoğraflarını, telefon, iletişim ve konum 
bilgilerini otomatik şekilde işlemekte idi. Lakin, 4 Ocak 2021 tarihinde yayınladığı ve 
8 Şubatv 2021 tarihinde uygulanmaya başlayacak Sözleşme ve gizlilik ilkeleriyle, diğer 
Facebook şirketleri ile veri paylaşımının sağlanması ve bu doğrultuda diğer Facebook 
şirketlerine veri aktarımının sağlanması, diğer Facebook şirketleri ile veri 
paylaşımının içeriğinin de şekillendirilmesi ve kişinin ilgilendiği reklamların 
görüntülenebilmesi, Facebook Pay üzerinden yapılan alışverişlerde ödeme yapılan 
hesabın WhatsAppta’da kullanılabilmesi gibi durumlar söz konusu olabilecektir10. 
Yeni Sözleşmenin getirdiği yenilikler yukarıda anlatıldığından tekrardan 
kaçınılmıştır. WhatsApp, 8 Şubat’ta yürürlüğe girecek olan yeni Sözleşmeyi kabul 
etmeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacaklarını da belirtmiştir. Bu da, 
WhatsApp şirketinin bir Sözleşmeden çok tek taraflı bir emir yayınladığını 
göstermektedir. Zira Sözleşmenin kurucu unsurlarının başında, tarafların ortak 
iradeleri gelmektedir. Sonuç olarak, 8 Şubat 2021 tarihinin öncesi ve sonrası arasında, 
WhatsApp kullanıcılarının kişisel verilerinin güvenliği bakımından önemli farklılıklar 
söz konusu olacaktır. Veri aktarımına ve kullanımına yetki veren yeni Sözleşmenin, 
kullanıcılar bakımından öngörülebilirlikten uzak ve riskli olduğu söylenebilir. 

 
C. Yeni WhatsApp Sözleşmesinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (KVKK) Bakımından Değerlendirilmesi 
 
Yeni Sözleşmenin 6698 sayılı KVKK bakımından değerlendirilmesini kişisel 

verilerin işlenmesine ilişkin temel ilkeler ve kişisel verilerin yurtdışına aktarımı 
konularıyla sınırlı olarak açıklamaya çalışacağız. 

KVKK m. 4 hükmü gereğince, kişisel verilerin işlenmesinde, hukuka ve 
dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesine; doğru ve gerektiğinde güncel olma 
ilkesine; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ilkesine; işlendikleri amaçla 
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesine ve ilgili mevzuatta öngörülen veya 
işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesine uygun hareket 
edilmesi yasal bir zorunluluktur. Bu ilkeler, KVKK’nin ‘’kişisel verilerin işlenmesinde 
başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma’’ 
amacına hizmet etmesine yönelik olarak hem mevzuattaki boşlukların giderilmesi 
hususunda hem de bu amaca hizmet eden bir uygulamanın geliştirilmesinde yol 
gösterici niteliktedir. Bu ilkelerin KVKK metnine alınmasında 108 sayılı Sözleşme’den 
(m.5) ve 95/46 EC sayılı Direktiften (m.6) ilham alınmıştır. GDPR m. 5 hükmünde de 
kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkelere yer verilmiştir. 

KVKK m. 4 hükmünde açıkça yer almasa da Şeffaflık ilkesi, kişisel verilerin 
dürüstlük kuralına uygun bir şekilde işlenebilmesi için uyulması zorunluluk arz eden 
ilkelerden biridir. Şeffaflık ilkesi, özellikle ilgili kişinin bilgilendirilme hakkı ve veri 
sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü ile yakın ilişki içerisindedir. Dürüstlük 

 
10 https://www.adaletmedya.net/whatsappda-onaylatilmak-istenen-yeni-gizlilik-sozlesmesi-ve-degerlendirmeler/  



 

kuralı, veri sorumlusunun veri işleyebilmesine dayanak teşkil eden hukuk kuralının 
amacının esas alınıp mümkün olduğunca en az miktarda veri işlenmesini 
gerektirmektedir. Bu konuda emsal teşkil edebilecek 2019/104 sayılı 11.04.2019 tarihli 
Facebook kararında Kurul, ‘’… Yapılan inceleme neticesinde, … Üçüncü taraf bir 
uygulamaya Facebook platformu üzerinden Facebook kullanıcısı tarafından fotoğraflarına 
erişim izni verildiğinde sadece zaman çizelgesinde paylaştığı fotoğraflara erişim sağlaması 
gerekirken, açıklanan ihlalden kaynaklı Marketplace veya Facebook Stories'de paylaşılan diğer 
fotoğraflara da üçüncü taraf uygulamaların erişim sağladığı, ayrıca Facebook kullanıcılarının 
Facebook'a taslak olarak yüklediği ve henüz paylaşıma açmadığı fotoğraflara da söz konusu 
üçüncü taraf uygulamaların erişim sağladığı dikkate alındığında, Facebook kullanıcılarının 
genel olarak izin vermiş olduğu kapasiteden çok daha fazla sayıda fotoğraflara erişim 
sağlanmasının, Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına ve 4 üncü maddesinin (2) 
numaralı fıkrasının (a) bendinde belirtilen “Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun 
olma” ve (ç) bendinde belirtilen “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 
olma” ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, … Facebook platformu uygulamaları daha ilk 
aşamada “Arkadaşların, bağlantıların ve birlikte oyun oynadığın diğer kişiler senin oyun 
hareketlerini görebilecek. Oyunun senin herkese açık profiline ve bu oyunu oynayan tanıdığın 
kişilere erişimi vardır” ifadesini kullanarak, kullanıcının arkadaş bilgilerine veya diğer bilgilere 
kişi istemese bile ulaşabilecek şekilde çalışması hususunda izin almaktadır. İlgili kişilerin 
uygulamada paylaşmaya izin verecekleri kişisel verilerinin neler olması gerektiği ve yükleme 
aşamasında gizlilik ayarlarıyla ilgili seçimlere imkân sağlamayarak, kişisel verilerin bu şekilde 
işlenmesini açık rızaya dayandırmaktadır. Açık rızanın özgür irade ile açıklanması 
gerektiğinden, ilgili kişinin açık rızasının alınması, bir ürün veya hizmetin sunulmasının ya 
da ürün veya hizmetten yararlandırılmasının ön şartı olarak ileri sürülmemelidir. Bu 
durumun Kanunun 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendine belirtilen 
“Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma” ilkesine aykırılık teşkil ettiği 
…’’gerekçesiyle Facebook aleyhine idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 
Bu karar, kişisel verilerin dürüstlük kuralına uygun olarak işlenme şartlarının her 
somut olayın özelliklerine göre farklılık arz ettiğini göstermektedir. Kurul, aynı 
konuda başka bir kararında (https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5417/Kanunda-Yer-
Alan-Genel-Ilkelere-Aykiri-Sekilde-Kisisel-Veri-Islenmesi-Hukuka-ve-Durustluk-
Kurallarina-Uygun-Olma-ile-Belirli-Acik-Ve-Mesru-Amaclar-Icin-Isleme-Ilkelerine-
Aykiri-Kisisel-Veri-Islenmesi-) da ‘’Veri sorumlusu tarafından ilgili kişinin talebi üzerine 
gerçekleştirilen işlemde veri sorumlusu tarafından işlemin gerektirmediği kişisel veri içeren bir 
belgenin müşteriden istenilmesinin; ilgili mevzuatta yer almaması ve ulaşılmak istenen amaç 
ile bağdaşmaması nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) 
bendinde yer verilen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesi ile (c) bendinde 
yer verilen belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ilkesine aykırılık teşkil ettiği’’ne karar 
vermiştir. 

Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesinin zorunlu şartlarından biri de, kişiel 
verinin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesidir. Bu ilke, veri sorumlusunun 
veri işlemesine hukuki dayanak teşkil eden norm ile doğrudan ilgilidir. Veri işleme 



 

faaliyetinin belirli, açık ve meşru amaçlarla gerçekleştirilmesi, veri işlemeye dayanak 
teşkil eden normun da aynı niteliklerde olmasıyla yakından ilgilidir. Ne var ki veri 
işlemenin söz konusu olabildiği her durum hakkında yasal düzenleme 
bulunmamaktadır. Bu durum ise ilkenin uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Kişisel 
verilerin işlenmesinde belirlenen amacın açık ve belirli olmasından öncelikle 
anlaşılması gereken, ilgili kişinin bu amaca tam olarak vakıf olmasıdır. İlaveten, 
işlenen verilerin kapsamı genişledikçe ilgili kişinin daha ayrıntılı ve açık bir şekilde 
bilgilendirilmesi gerektiği kabul edilmektedir. Nitekim Kurul, 2019/82 sayılı 
25.03.2019 tarihli kararında, ‘… aydınlatma metninde Şirketleri tarafından özel nitelikli 
kişisel verilerin de (sendika/dernek/vakıf üyeliklerine ilişkin bilgiler, ceza mahkûmiyeti, 
güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, cinsel hayat, biyometrik veri ve sağlık durumunuza ilişkin 
bilgiler gibi) işlenebileceği ifadelerine yer verildiği görülmüş olup, Şirketin temel faaliyet 
alanının gıda ve ihtiyaç maddelerinin perakende olarak tüketicilere ulaştırılması olduğu, 
Şirkete ait tüm işyerlerinde sunulan Sadakat Kart uygulamasının ise bir pazarlama programı 
olarak tasarlandığı dikkate alındığında, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler 
gibi özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin veri sorumlusunun faaliyetleri kapsamında 
amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmadığı değerlendirildiğinden, “Üyelik ve Rıza 
Beyanı” ile “Aydınlatma Metni” arasındaki tutarsızlıkların giderilmesi ve Şirketin 
Aydınlatma Metninin Kanunun temel ilkeleri ve Tebliğ hükümleri de dikkate alınmak suretiyle 
güncellenmesi gerektiği hususunda Şirketin talimatlandırılmasına …’’ ifadeleriyle 
aydınlatma metninin amacın açık, belirli ve ölçülü olması ilkesiyle uyumlu olması 
gerektiğine hükmetmiştir.  

WhatsApp, yeni gizlilik ilkelerinde kişilerin hangi verilerini işleyeceğini teker 
teker saymaktadır. İlk bakışta durum böyle görünse de işlenen verilerin sayıldığı 
başlıkların altında verilen izinlerin aşırılığı göze çarpmaktadır. Ayrıca ifadelerin 
muğlak ve genel olması da, aydınlatma yükümlülüğü ile ilgili olarak dürüstlük ilkesi 
ve kişisel verinin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi ilkesi ile bağdaşmayan 
bir durumun söz konusu olduğunu göstermektedir. 

Veri sorumlusunun, ilgili kişilerin kişisel verilerini toplama amacı dışında 
kullanması ve bu durum hakkında ilgili kişiyi bilgilendirmemesi durumunda söz 
konusu verilerin KVKK m. 4 hükmünde zikredilen dürüstlük kuralına aykırı olarak 
işlenmesi söz konusudur. Bunun en yaygın örneği, ticari reklam ve tanıtımlardan 
haberdar olmak için tüketicilerden alınan kişisel iletişim bilgilerinin başka şirketlerle 
paylaşılması durumudur. WhatsApp uygulamasının son gelişmeyle birlikte verileri 
diğer Facebook şirketleriyle ve üçüncü kişilerle paylaşacağını yukarıda belirtmiştik. 
Verilerin paylaşılma amaçları sayılırken, WhatsApp’a geniş bir yetki verildiği de göz 
önünde tutulması gereken bir durumdur.  

Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, o verinin belli bir amaçla 
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmesine bağlıdır. Bu ilke, çeşitli düzenlemelerde 
‘’veri minimizasyonu’’, ‘’veri ekonomisi’’, ‘’verileri asgarileştirme’’ ve ‘’yeterlilik 
ilkesi’’ gibi kavramlarla açıklanmaktadır. Bu ilkeye göre veri işleme, belirlenen amaçla 
sınırlı olarak ve amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak mümkün mertebe en az 



 

miktarda veriyle gerçekleştirilmelidir. Veri işlemeyi minimum düzeye indirgeme, veri 
toplama ve işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için mümkün olan en az 
miktara indirgemeyi ifade etmektedir. WhatsApp uygulamasının, yeni Sözleşmede 
belirtilen gizlilik ilkelerinde ‘’veri maksimizasyonu’’ yaklaşımıyla hareket ettiğini 
söylemek yanlış olmaz. 

 
 
 
 
 
KVKK m. 9 hükmüne göre, yurt dışına veri aktarımı; 
• İlgili kişinin açık rızasının bulunması, 
• Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere (Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

tarafından güvenli kabul edilen ülkeler) kişisel veri aktarımında, KVKK’de belirtilen 
hallerin varlığı, (KVKK m. 5/II ile KVKK m 6/III hükümlerinde belirtilen şartlar), 

• Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere kişisel veri aktarımında, Kanun’da 
belirtilen hallerin varlığı durumunda ((KVKK m. 5/II ile KVKK m 6/III hükümlerinde 
belirtilen şartlar) yeterli korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesi ve Kurul’un izninin 
bulunması, durumlarında gerçekleştirilebilir. 

WhatsApp uygulamasının, WhatsApp kullanıcılarının kişisel verilerini yurt 
dışına aktarabilmeleri için öncelikle KVKK m. 9 hükmünde zikredilen şartların varlığı 
gerekmektedir. Veri aktarımının yapılacağı ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 
uluslararası anlaşmanın bulunup bulunmadığı ve Kurul’un güvenli ülkeleri 
belirlemesi bu hususta önem teşkil etmektedir. Son gelişmeler, Kurul’un yurtdışına 
veri aktarımı konusuna açıklık getirmesini zorunlu kılmaktadır. 

 
D. WhatsApp Uygulamasının Alternatiflerindeki Durum 
Whatsapp yerine kullanabileceğiniz ve onu aratmayacak uygulamalar: 
1-Turkcell Bip 
2- Dedi 
3-Signal 
4-Skype 
5-Viber 
6-Google Meet 
7-Telegram 
Hangi uygulamanın daha güvenilir olduğu konusu, teknik bilgiyi 

gerektirdiğinden, bu hususta bilgili kişilerin yazdıklarına daha fazla yer vermeye 
çalışacağım.  

‘’… 
WhatsApp-Signal-Telegram Güvenlik Karşılaştırılması 



 

Her işletmenin, her bireyin farklı ihtiyaçları, istekleri ve gereksinimleri vardır. Şifreli 
mesajlaşma uygulamasının seçimi, işletmenizin ne yaptığına, sizin kim olduğunuza, işinizin 
ne olduğuna ve kiminle konuştuğunuza bağlıdır. 

Wazzep’in kullanımı kolay ve popüler, ancak özellikle geçmişleri göz önüne alındığında 
güvenlikleri gerçekten güvenilir (!) değil. Yine de, Wazzep kullana-rak mesaj göndermek hiç 
şifreleme yapmamaktan daha iyidir. Çoğu Wazzep kullanıcısı bunu aile ve arkadaşlarla kişisel 
iletişim için kullanır. Ancak, şirketinizin gizli veya gizli olarak değerlendireceği konuşmalar 
için kullanmanızı tavsiye etmem. 

Telegram gerçekten harika şeyler yapabiliyor. Çok esnek ve kullanımı da çok kolay. En 
yüksek güvenlik seviyesi varsayılan olarak gelmiyor, sizin ayarlama-nız gerekiyor. Hong 
Kong’daki protesto eylemlerindeki eylemciler Telegram üzerinden haberleşti. 

Signal, iş odaklı kullanıcılar için en iyi uygulama olabilir. Kullanımı Wazzep'ten biraz 
daha zor, dolayısıyla kullanımı daha zorsa herkes kullanmayacaktır. Güvenlik-Kullanılabilirlik 
karşılaştırması yaparken ibre Signal’de güvenlik yönünde. Bu da onu yüksek riskli, gizli 
iletişimler için ideal kılıyor. 

Yani uzun lafın kısası, güvenlik gerektiren bi iş yapıyorsanız kesinlikle Signal’i 
kullanmanızı öneririm. Eğer sizin için güvenlik önemli değil, sadece kek tarif-leri, geyik 
muhabbeti yapıyorsanız Wazzep de, Telegram da fark etmiyor. 

Bu işin bi ucu. İki ucu kakalı değnek hesabı işin bir de sizin bir ticaret öğesi olarak bir 
mal olarak görülmeniz var. Bi video izlemiştim, pizza siparişi veren adam siparişi alanın 
kendisinin şeker değerlerini, mali durumunu kendisinden daha iyi bildiğini görüyor ve 
şaşırıyordu. 

Hiçbirimiz James Bond ya da İngiliz Kemal değiliz ama benim takip ettiğim si-telerden 
satın aldığım kitapların bıraktığı çerezlerden beğenilerimin, sağlık durumumun, siyasi 
görüşümün, cinsel tercihimin takip edilmeyeceği manasına da gelmiyor. Cem Yılmaz’ın 
vulgerleştirdiği “sanki CIA seni neden izleyecek ki” mantığı değil ama Amazon’un fişeklediği 
“bunu satın alanlar bunu da aldı” önermeleriyle başlayan bu “big bro is watchin U” rüzgârı 
sizin geçen sene aldığınız don renginden karakter tahlili yapmaya kadar gidecek. Paranoyak 
olmamız takip edilmediğimiz anlamına gelmiyor. 

Dolayısıyla tercihlerimiz karakterimizi, kişiliğimiz belirliyor. Kapitalizm de bu profile 
uygun satın alma davranışımızı yönlendirecek her türlü puştluğa meylediyor. 

Olabildiğince az teknik anlatmaya çalışarak “güvenlik” kısmına kısaca değin-dim. Fırsat 
bulduğumda ve Signal’i biraz daha incelediğimde işin reklam-pazarlama kısmına da gelecek ay 
değineceğim. Görüşmek üzere, sağlıcakla ve esen kalınız.… 

Hangi platformu kullanırsanız kullanın, görüşmelerin iki kullanıcı arasında olduğunu 
ve söz konusu hizmeti veren firmanın iletişimin içeriğini kontrol etmemesinin önemli 
olduğunu da özellikle belirtmem gerekir. Siz yazdıktan sonra silseniz bile gönderdiğiniz 
yazılanların da, gönderilen dosyaların da karşı tarafta da kalacağını da unutmayın. Ama daha 



 

önemlisi her ne kadar da karşılıklı şifrelenen iletişimin hizmeti veren firmanın sunucularında 
da bulunduğunu unutmayın.11’’ 

 
Telegram ve Signal uygulamaları dışında bu günlerde en çok rağbet gören 

uygulamaların başında gelen BiP uygulamasında kişisel verilerin nasıl işlendiğini, 
BiP’in resmi sitesindeki gizlilik ilkelerinden hareketle açıklamaya çalışacağız12. 

BiP’te Hangi Kişisel Verileriniz Toplanıyor? 
‘’Topladığımız Kişisel Verilere ilişkin kategorileri aşağıda daha ayrıntılı olarak 
açıklıyoruz: 

• Kimlik ve İletişim Bilgileri: Telefon numarası, kullanıcı adı (rumuz), avatar, GSM 
operatörü, e-posta adresi ve diğer benzer veriler, üyelik bilgileri, Uygulamada (varsa) 
kimlik doğrulama ve hesaba erişim için kullanılan şifreler gibi veriler; 

• Kullanım Bilgileri ve Favoriler: Cihazınızdan teknik ekipmanlar yoluyla toplanan 
çeşitli teknik veriler, (içeriği hakkında hiçbir bilgi toplamaksızın) gönderilmiş iletilerin 
türü (yazılı mesaj, video vb.), tercih ettiğiniz dil, aktif kullanılan zamanlar, kullanılan 
hizmetlerin türü, Uygulama arayüzüne ilişkin kullanım alışkanlıkları, Uygulamaya en 
son giriş yapılan tarih, Uygulamanın kullanımı sırasında meydana gelen hatalar dâhil, 
ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Uygulama aracılığıyla yapılan memnuniyet 
anketi veya benzer anketlerin sonuçlarına ilişkin veriler; 

• Konum Bilgileri: Kullanıcıların (yaklaşık) konumlarına ilişkin veriler. Bunlar, 
tarafınızca kontrol edilen cihaz ayarlarına bağlı olarak, GPS verilerinin yanı sıra 
yakınlardaki baz iletim istasyonları, etkin Wi-Fi noktaları ve IP adreslerinden alınan 
konum ve navigasyon verilerini kapsamaktadır. 

• Ödeme Bilgileri: Herhangi bir Uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirmeniz 
durumunda ilgili fiyat, fatura, fatura numarası, vergi tutarı ve ödeme yöntemini içeren 
ödeme bilgileri. 

• Cihaz Bilgileri: Cihaz modeli, cihazın işletim sistemi, tercih edilen telefon dili, 
kullanıcıların hangi operatörü kullandığına ilişkin bilgiler, ülke bilgileri gibi veriler. 

• Trafik Bilgileri: İletişim türü (BiP Çağrıları, anlık mesajlar vb.), iletişimin süresi, 
tarihi ve tarafları, iletişim kurulan kişiler ile ilgili veriler.  BiP, Uygulama üzerinden 
kurulan iletişiminizin içeriğiyle ilgili herhangi bir veri toplamaz. 

• Yedekleme Bilgileri: Kullanıcıların talep etmesi durumunda, iletişim verileri BiP 
tarafından yedeklenebilir. 

• Adres Defteri Bilgileri: TTelefon numaraları, kişi adları, soyadları ve kullanıcının 
cihazında depolanan ilgili ayrıntıları içeren Kişi Listesi. 

• Rumuz, Profil Fotoğrafı, Durum Bilgisi, Engellenen Numaralar.’’ 
 
BiP’te Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleniyor? 

 
11 Suat Koyuncu tarafından yazılan incelemenin tam metni için bkz. https://yenisoluk.com/whatsapp-telegram-
signal-guvenlik-karsilastirilmasi  
12 https://bip.com/tr/gizlilik-politikasi/#HangiKi%C5%9FiselVerilerinizToplan%C4%B1yor?  



 

‘’Kişisel Verileriniz BiP tarafından aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda 
işlenmektedir: 
• Kimlik Bilgileri: Bu bilgiler kullanıcı kaydı, hata/arıza bildirimleri, operasyonel 

faaliyetlerin kontrolü, geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi, iş geliştirme, müşteri 
portföyü yönetimi, hizmet kalitesinin ölçümü, iletişim, şirket içi değerlendirme, 
tanıtım, hizmet analizi, şikâyet yönetimi, müşteri anket sürecinin yönetimi ve 
Uygulama aboneliğinin diğer cihazlara iletilmesi gibi amaçlar doğrultusunda 
işlenmektedir. 

• Veri Kullanımı ve Favoriler: Bu Kişisel Veriler iş geliştirme, doğrudan veya dolaylı 
pazarlama (uygulama içerisindeki müşteri kampanyaları, reklam, hizmet ve 
fonksiyonların müşterilere tavsiye edilmesi, reklamların sunulması), profilleme 
(reklamların tercihlerinize göre sunulması, müşterilerin konum, operatör, kullanım 
süresi, uygulamada kalma süresi ve işlevlerine göre sınıflandırılması), denetim ve 
kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, şirket içi değerlendirme, 
portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçümü ve geliştirilmesi, iletişim, şikâyet yönetim 
süreçlerinin icrası, operasyonel faaliyetlerin icrası ve geliştirilmesi, (aşağıda daha 
ayrıntılı olarak belirtildiği üzere) Microsoft ve Google tarafından sağlanan çeviri 
hizmetinin sunulması, hata/arıza bildirimleri ve kullanım alışkanlıklarına dayalı 
hizmet kalitesinin iyileştirilmesi gibi amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Bu bilgiler 
tanıtım, şirket içi değerlendirme, anonim veriler üzerinden (kullanıcıların belirlenebilir 
kılınamayacağı bir şekilde)  analiz ve iletişim ve ayrıca istatistiksel değerlendirme gibi 
amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. 

• Konum Bilgileri: Bu Kişisel Veriler, kullanıcıların konumlarını birbirleriyle 
paylaşmalarına imkân tanımak, “Keşfet” alanı ile ilişkili konum hizmetlerini 
denetlemek ve kontrol etmek ve ayrıca ürün ve strateji geliştirmek gibi amaçlar 
doğrultusunda işlenmektedir. 

• Ödeme Bilgileri: Bu Kişisel Veriler, faturalandırma süreçlerinin ve uygulama içi 
hizmet satın alan kullanıcılara ait ödeme bilgilerinin (söz konusu kullanıcının hangi 
operatörü kullandığına bakılmaksızın) yönetilmesi, ödeme bilgilerinin yönetimi, 
muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, şirket içi değerlendirme, 
müşteri portföyü yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim ve 
kontrol gibi amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. 

• Cihaz Bilgileri: Bu Kişisel Veriler, Uygulamayı ve Uygulama ile bağlantılı hizmetleri 
optimize etmek ve kullanıcıya ait cihazın Uygulama ve Uygulamaya ilişkin ayarlar ile 
uygun şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla işlenmektedir. 

• Trafik Bilgileri: Bu Kişisel Veriler, iş geliştirme, pazarlama, hizmet kalitesini artırma 
amacıyla kullanım alışkanlıklarını belirlemek ve yetkisiz ve hileli kullanımı tespit etmek 
için kullanılmaktadır. Bu kategorideki kişisel verilerin işlenmesi sırasında, iletişimin 
içeriği ile ilgili herhangi bir veriye ulaşılmamaktadır. 

• Yedekleme Bilgileri: Bu Kişisel Veriler, kullanıcıların talebi doğrultusunda 
iletişimlerin yedeklenmesi için kullanılır. Kullanıcının başka bir kullanıcıdan aldığı 



 

veya başka bir kullanıcıya gönderdiği mesajlar yalnızca diğer kullanıcının talebi 
doğrultusunda arşivlenecektir. 

 
BiP toplanan verilerin her birini anonimleştirebilir ve birleştirebilir (böylece söz konusu 
kullanıcılar belirli veya belirlenebilir kılınmamaktadır). BiP anonimleştirilmiş verileri 
kendisine ait bilgi teknolojileri sistemlerini test etme, araştırma, veri analizi, Uygulamayı 
iyileştirme, yeni ürünler geliştirme, doğrudan veya dolaylı pazarlama, reklam, profilleme 
veya Uygulama üzerinden yapılan satın alımlar (örneğin en popüler satın alımlar veya belli 
bir konuma dayalı satın alımlar) hakkında bilgileri görüntüleme gibi amaçlar 
doğrultusunda kullanabilir.’’ 

 
Kişisel Veriler Nerede Saklanıyor ve İşleniyor? 
‘’BiP tarafından toplanan Kişisel Veriler, Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik 

Bölgesi (AEB) dışındaki ülkeler dâhil olmak üzere kullanıcıların bulunduğu yetki alanı 
dışındaki ülkelere aktarılabilir ve bu ülkelerde saklanabilir. Bu ülkelerin bazıları Kişisel Veriler 
açısından farklı seviyelerde koruma sunmakta olup bazı durumlarda kullanıcının ikamet ettiği 
ülkeden daha az koruyucu olabilir. BiP, Kişisel Verilerin güvenli bir şekilde ve bu Politika ile 
Veri Koruma Mevzuatına uygun olarak işlenmesini sağlamak için makul tüm tedbirleri 
almaktadır. Kişisel Verilerin aktarımı yalnızca yürürlükteki Veri Koruma Mevzuatına uygun 
olarak ve yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde tarafların yeterli koruma düzeyini güvence 
altına alan uygun koruma önlemlerini alması halinde gerçekleştirilir.’’ 

 
Kişisel Veriler Kiminle Paylaşılıyor? 
‘’BiP, elde ettiği Kişisel Verileri aşağıdaki taraflarla paylaşabilecektir: 

• Kullanıcılar: BiP ve kullanıcı, Uygulamanın bir parçası olarak Kişisel Verileri diğer 
kullanıcılarla (Resmi Hesaplar dâhil) paylaşabilir, böylece kullanıcılar hizmetin 
işlevselliği ve kendi tercihleri doğrultusunda ve yürürlükteki yasalar tarafından izin 
verildiği ölçüde diğer kullanıcılarla etkileşime girebilirler. Bir Kullanıcının başka bir 
ilgili kişiye ait Kişisel Verileri paylaşması durumunda, söz konusu Kullanıcı, bu 
paylaşımın tüm sorumluluğunu üstlenir. 

• Hizmet sağlayıcılar, ortaklar ve danışmanlar: BiP’e veya BiP’in ortaklarına 
pazarlama ve diğer ticari faaliyetler alanında hizmet veren, BiP’e danışmanlık eden veya 
diğer ticari faaliyetlerde BiP’in birlikte çalıştığı üçüncü şahıslar. BiP, hukuka uygun 
olması durumunda, Kişisel Verileri pazarlama ve diğer iş ortaklarına, ayrıca  BiP veya 
üçüncü şahıslarca ilginizi çekebileceği düşünülen farklı ürün veya hizmetleri size 
sunmak isteyen özenle seçilmiş diğer üçüncü şahıslara iletebilir.  Söz konusu üçüncü 
şahısların Kişisel Verileri yalnızca BiP’in talimatlarına veya kullanıcıların (varsa) 
pazarlama tercihlerine uygun olarak kullanmasına izin verilir ve uygulanabilir olduğu 
ölçüde söz konusu şahıslarla imzalanan veri işleme anlaşmalarına uygun olarak bu 
bilgileri güvende tutmaları gerekir. 

• Yasal yükümlülükler doğrultusunda adli makamlar, düzenleyici kurumlar ve 
diğer taraflar: BiP’in yasal bir yükümlülük dâhilinde Kişisel Verileri sunmakla 



 

yükümlü olduğu ve gerek kendi haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini gerekse üçüncü 
kişilerin haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak, yasa dışı faaliyetleri veya 
sizinle yapmış olduğumuz herhangi bir anlaşmaya ilişkin ihlalleri tespit etmek ve 
araştırmak adına Kişisel Verileri ifşa etmek zorunda olduğu üçüncü şahıslar. 

BiP, üçüncü şahıslara Uygulamanın kullanıcıları hakkında toplulaştırılmış istatistiksel 
veriler ve analizler sağlayabilir. BiP, kendisi tarafından ifşa edilmediği sürece, bu şekilde 
paylaşılan verilerden ilgili kişilerin belirlenebilir kılınamayacağını beyan eder. 

Kullanıcılar arasındaki iletişim içeriği veya Keşfet alanındaki üçüncü şahıs hizmet 
sağlayıcılarıyla yürütülen işlemler izlenmemektedir. 

Otomatik çeviri işlevini etkinleştirirseniz, gönderdiğiniz sözcükler Microsoft veya Google 
olmak üzere üçüncü taraf hizmet sağlayıcısıyla paylaşılacaktır. BiP, söz konusu üçüncü taraf 
hizmet sağlayıcılardan sorumlu değildir.’’ 

 
 BiP uygulamasında da, uygulamanın gizlilik ilkelerinden hareketle, kişisel 

verilerin kullanılması, aktarılması ve anonimleştirilmesi konusunda muğlak ve genel 
ifadelerin kullanıldığı görünmektedir. En azından WhatsApp’ın gizlilik ilkelerinden 
daha fazla güven verdiğini söylemek mümkündür. Yine de BiP uygulamasına, 
kullanıcılara verilerinin güvende olduğunu hissettirecek şekilde veri politikasının ve 
gizlilik ilkelerinin güncellemesini öneriyoruz. 

 
 
 
 
E. Konuya İlişkin Kaynak Önerisi 
Dipnotta yer verilen kaynakların yanı sıra; 
1. SCHREINER, Michel / HESS, Thomas, Examining the Role of Privacy in 

Virtual Migration: The Case of WhatsApp and Threema 
(https://aisel.aisnet.org/amcis2015/ISSecurity/GeneralPresentations/33/)  

2. FIESLER, Casey / HALLINAN, Blake, "We Are the Product": Public Reactions 
to Online Data Sharing and Privacy Controversies in the Media 
(https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3173574.3173627)  

3. TERPSTRA, Martijin, WhatsApp & Privacy (https://www.cs.ru.nl/bachelors-
theses/2013/Martijn_Terpstra___0814962___WhatsApp_and_privacy.pdf)  

4. PINAR, Hamdi, WhatsApp ve Facebook Türkiye’de ne yapabilir ve Alman 
Federal Rekabet Kurumunun (Bundeskartellamt) Emsal Niteliğinde 
Facebook Kararı (https://hamdipinar.blogspot.com/2021/01/whatsapp-ve-
facebook-turkiyede-ne.html) 

5. GÜREL, Begüm, WhatsApp’da Onaylatılmak İstenen Yeni Gizlilik Sözleşmesi 
ve Değerlendirmeler (https://www.adaletmedya.net/whatsappda-
onaylatilmak-istenen-yeni-gizlilik-sozlesmesi-ve-degerlendirmeler/)  

 
 


