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14.04.2020 

 

Sayın İlgili,  

 

İşbu bilgi notu; yeni tip Korona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele süresince kamu 

kurum ve kuruluşları tarafından konum verisinin işlenmesi ve kişilerin hareketliliklerinin 

izlenmesine ilişkin bilinmesi gerekenler hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

tarafından 09.04.2020 tarihinde yayımlanan kamuoyu duyurusu ile ilgili olarak sizleri 

bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Dünya genelinde yayılma gösteren Covid-19 virüsünden korunmak için devletler çeşitli 

önlemlere ve tedbirlere başvurmaktadır. Bu hususta; karantina, sosyal mesafe ve 

sosyal izolasyon gibi geleneksel tedbirlerin yanı sıra teknolojik imkanlardan 

yararlanıldığı da görülmektedir. 

 

Çeşitli ülkelerde Covid-19 virüsünün yayılımını önlemek amacıyla; mobil uygulamalar 

üzerinden ve benzeri yöntemlerle, bu hastalığı taşıyan veya taşıma riski bulunan 

kişilerle temasa geçenlerin tespit edilmesi, virüsün yayılma haritası çıkartılarak 

tedavi ve karantina uygulanması, karantinaya alınanların kontrol edilmesi, 

sokağa çıkma yasağının uygulanması ve kalabalık yerlerin tespit edilmesi gibi 

amaçlarla ilgili kişilerin sağlık, konum ve iletişim bilgileri başta olmak üzere 

kişisel verileri işlenmektedir. Toplum sağlığının korunması doğrultusunda kamu 

düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanmasını temin etmek için yetkili kurum ve 

kuruluşlarca bu tür yöntemlere başvurulması yasal olarak mümkündür.  

 

Bu çerçevede, kişisel verilerin işlenmesinin hukuka uygun olması için, bu faaliyetlerin 

veri koruma hukukuna egemen olan temel ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Konum verisi, Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin 

İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik’te tanımlanmaktadır. Gerçek 

kişileri belirlenebilir kılan konum verisinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel veri olduğu açıktır. 

 

Konum verisinin ilgili kişi ile ilişkilendirilerek kullanılmasının gerekli olduğu 

durumlarda; Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde, kişisel verilerin millî 

savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği 

sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi 

halinde Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı düzenlenmiştir.  
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Bu çerçevede, Covid-19 virüsü salgınının sebebiyet verdiği salgın hastalığın kamu 

güvenliğini ve kamu düzenini tehdit etmesi sebebiyle hastalığın yayılımını engellemek 

amacıyla konum verisinin anılan madde hükmü kapsamına giren kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından işlenmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. 

 

Diğer taraftan, kişilerin konum verilerinin sağlık durumlarıyla ilişkilendirilmek suretiyle 

işlenmesi sürecinde söz konusu verilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesi halinde ilgili 

kişiler bakımından ciddi zararlar ortaya çıkabileceği dikkate alınarak, ilgili kurum ve 

kuruluşların kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli her türlü 

teknik ve idari tedbirleri almaları ve bu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin 

ortadan kalkması halinde söz konusu kişisel verileri silmeleri veya yok etmeleri 

gerektiği unutulmamalıdır. 

 

Saygılarımızla, 

 

Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu 
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14.04.2020 

 

Sayın İlgili,  

 

İşbu bilgi notu; uzaktan eğitim platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

tarafından 07.04.2020 tarihinde yayımlanan kamuoyu duyurusu ile ilgili olarak sizleri 

bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Uzaktan eğitim platformlarında, öğrencilerin ad ve soyadları gibi kişisel verileri ile ses 

ve görüntü gibi biyometrik veri kapsamında değerlendirilebilecek bazı özel nitelikli 

kişisel verilerinin işlendiği görülmektedir. 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. maddesinde kişisel 

verilerin işlenme şartları, 6. maddesinde ise biyometrik verilerin dâhil olduğu özel 

nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları belirlenmiştir. Bu noktada, kişisel verilerin 

Kanun’un 5. ve/veya 6. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenmesi 

gerekmektedir. 

 

Bununla birlikte uzaktan eğitim amacıyla kullanılan yazılımların birçoğunun bulut 

hizmet sağlayıcılar aracılığıyla hizmet verdiği ve bu yazılımlara ait veri merkezlerinin 

çoğunlukla yurt dışında olduğu gözlemlenmektedir. Veri merkezleri yurtdışında olan 

platformların kullanılması durumunda yurtdışına veri aktarımı söz konusu olacağından, 

Kanun’un 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olmayan aktarımların Kanun’un ihlali 

anlamına gelebileceği unutulmamalıdır. 

 

Bu bağlamda, uzaktan eğitim hizmeti amacıyla kullanılan bu platformların gerekli veri 

güvenlik tedbirlerini alıp almadıkları ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) 

tarafından hazırlanan “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (İdari ve Teknik Tedbirler)” ile 

Kurul’un 31/01/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin 

İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" kararı göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

 

Saygılarımızla, 

 

Güzeldere | Balkan Hukuk Bürosu 


