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AVRUPA BİRLİĞİ - DİĞER DENETİM DÜZENLEMELERİ

• Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 concerning on-
the-spot checks and inspections carried out by the Commission in order to protect
the European Communities' financial interests against fraud and other irregularities

• Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the
Council of 11 September 2013 concerning investigations conducted by the European
Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EC) No 1073/1999 of the
European Parliament and of the Council and Council Regulation (Euratom) No
1074/1999

• Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council
of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union,
amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013,
(EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU)
No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom)
No 966/2012



Birlik kurumlarının üyeleri, komitelerin üyeleri ve Birliğin
memurları ve diğer görevlileri, görevleri sona erdikten sonra

dahi, başta teşebbüslere, bunların ticari ilişkilerine veya maliyet
unsurlarına ilişkin bilgiler olmak üzere, nitelikleri gereği mesleki

sır kapsamına giren bilgileri açıklamamakla yükümlüdürler.

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma, Madde 339



Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 
December 2002 on the implementation of the 
rules on competition laid down in Articles 81 

and 82 of the Treaty



Explanatory note on Commission 
inspections pursuant to Article 20(4) of 
Council Regulation No 1/2003 (Revised 

on 11 September 2015)



Commission Regulation (EC) No 773/2004 of 7 
April 2004 relating to the conduct of 

proceedings by the Commission pursuant to 
Articles 81 and 82 of the EC Treaty



The Inspectors may search the IT-environment (e.g. servers, 
desktop computers, laptops, tablets and other mobile 

devices) and all storage media (e.g. CD-ROMs, DVDs, USB-
keys, external hard disks, backup tapes, cloud services) of the 
undertaking. This applies also to private devices and media 

that are used for professional reasons (Bring Your Own Device 
-BYOD) when they are found on the premises.



The EU Data Protection rules (Regulation No. 45/2001) apply to all personal data
collected by the Commission during anti-trust investigations. As EU antitrust rules
apply only to undertakings, personal data of individuals as such are not the target
of anti-trust investigations and inspections conducted by the Commission. (…)

All personal data on Commission anti-trust files may only be used for the purpose 
for which they were collected (the enforcement of Articles 101 and/or 102 TFEU) 

and will be processed in compliance with Regulation 45/2001.



Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of 
the Council of 23 October 2018 on the protection of natural 

persons with regard to the processing of personal data by the 
Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free 

movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 
45/2001 and Decision No 1247/2002/EC



European Competition Network (ECN) 
Recommendation on the Power to Collect 

Digital Evidence, including by Forensic Means 
(2013)



The exercise of the powers outlined in this Recommendation should be in 
accordance with the general principles of EU law (such as the principle of 

proportionality, respect for the rights of defence and legal certainty), the rules 
and principles of international law, as well as the observance of fundamental 
rights, including those enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the 

European Union and the European Convention on Human Rights where 
applicable. Such safeguards should also include the respect of the relevant 

legislation and case law on Legal Professional Privilege and the processing of 
personal data, as interpreted under the law of the respective ECN jurisdiction.



Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and 
of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural 
persons with regard to the processing of personal data and 

on the free movement of such data, and repealing 
Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)



Commisssion Decision (EU) 2018/1927 of 5 December 
2018 laying down internal rules concerning the processing 
of personal data by the European Commission in the field 
of competition in relation to the provision of information 

to data subjects and the restriction of certain rights



The Commission shall publish on its website data 
protection notices that inform all data subjects of its 
activities involving processing of their personal data.

Article 3





European Data Protection Supervisor (EDPS) 
Investigative activities of EU institutions and 

GDPR (22 October 2018)



Directive (EU) 2019/1 of the European Parliament and of 
the Council of 11 December 2018 to empower the 

competition authorities of the Member States to be more 
effective enforcers and to ensure the proper functioning of 

the internal market



The investigative powers of national administrative competition authorities 
should be adequate to meet the enforcement challenges of the digital 

environment, and should enable NCAs to obtain all information related to 
the undertaking or association of undertakings which is subject to the 

investigative measure in digital form, including data obtained forensically, 
irrespective of the medium on which the information is stored, such as on 

laptops, mobile phones, other mobile devices or cloud storage.

Directive 2019/1, Recital 30



• National administrative competition authorities should be able to carry out all
necessary inspections of premises of undertakings and associations of undertakings
where, in line with the case law of the Court of Justice of the European Union, they
can show that there are reasonable grounds for suspecting an infringement of Article
101 or 102 TFEU. This Directive should not prevent Member States from requiring
prior authorisation by a national judicial authority for such inspections.

Directive 2019/1, Recital 31



Directive 2019/1, Recital 32

• To be effective, the power of national administrative competition authorities to carry
out inspections should enable them to access information that is accessible to the
undertaking or association of undertakings or person subject to the inspection and
which is related to the undertaking or the association of undertakings under
investigation. This should necessarily include the power to search for documents,
files or data on devices which are not precisely identified in advance. Without such
power, it would be impossible to obtain the information necessary for the
investigation where undertakings or associations of undertakings adopt an
obstructive attitude or refuse to cooperate. The power to examine books or records
should cover all forms of correspondence, including electronic messages,
irrespective of whether they appear to be unread or have been deleted.



Directive 2019/1, Recital 35

• (…) This should include the right to require information in any digital form, including
emails and instant messaging system messages, irrespective of where it is stored,
including in clouds and on servers, provided it is accessible to the undertaking or
association of undertakings which is the addressee of the request for information.



Directive 2019/1, Recital 75

• To support close cooperation in the European Competition Network, the
Commission should maintain, develop, host, operate and support a central
information system (European Competition Network System) in compliance with the
relevant confidentiality, data protection and data security standards. The European
Competition Network relies on interoperability in order to function effectively and
efficiently.



• to enter any premises, land, and means of transport of undertakings and
associations of undertakings;

• to examine the books and other records related to the business irrespective of the
medium on which they are stored, and to have the right to access any information
which is accessible to the entity subject to the inspection;

• to take or obtain, in any form, copies of or extracts from such books or records and,
where they consider it appropriate, to continue making such searches for information
and the selection of copies or extracts at the premises of the national competition
authorities or at any other designated premises;

• to seal any business premises and books or records for the period and to the extent
necessary for the inspection;

• to ask any representative or member of staff of the undertaking or association of
undertakings for explanations on facts or documents relating to the subject matter
and purpose of the inspection and to record the answers.

Power to inspect business premises - Article 6



Power to inspect other premises - Article 7

• Member States shall ensure that if a reasonable suspicion exists that books or other
records related to the business and to the subject matter of the inspection, which
may be relevant to prove an infringement of Article 101 or Article 102 TFEU, are
being kept in any premises, land or means of transport other than those referred to
in point (a) of Article 6(1) of this Directive, including the homes of directors,
managers, and other members of staff of undertakings or associations of
undertakings, national administrative competition authorities are able to conduct
unannounced inspections in such premises, land and means of transport.

• Such inspections shall not be carried out without the prior authorisation of a
national judicial authority.



REKABET İNCELEMELERİ

TÜRK HUKUKU



Yerinde İnceleme
Madde 15 – Kurul, bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken gerekli
gördüğü hallerde, teşebbüs ve teşebbüs birliklerinde incelemelerde bulunabilir. Bu
amaçla teşebbüslerin veya teşebbüs birliklerinin:
a) Defterlerini, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü
verilerini ve belgelerini inceleyebilir, bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini alabilir,
b) Belirli konularda yazılı veya sözlü açıklama isteyebilir,
c) Teşebbüslerin her türlü mal varlığına ilişkin mahallinde incelemeler yapabilir.
İnceleme, Kurul emrinde çalışan uzmanlar tarafından yapılır. Uzmanlar incelemeye
giderken yanlarında incelemenin konusunu, amacını ve yanlış bilgi verilmesi halinde
idari para cezası uygulanacağını gösteren bir yetki belgesi bulundururlar.
İlgililer istenen bilgi, belge, defter ve sair vasıtaların suretlerini vermekle yükümlüdür.
Yerinde incelemenin engellenmesi veya engellenme olasılığının bulunması durumunda
sulh ceza hakimi kararı ile yerinde inceleme yapılır.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun



Defterlerini, her türlü evrak ve belgelerini 
inceleyebilir ve gerekirse suretlerini alabilir.



Defterlerini, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim 
sistemlerinde tutulan her türlü verilerini ve 

belgelerini inceleyebilir, bunların kopyalarını ve 
fiziki örneklerini alabilir.



İlgililer istenen bilgi, belge, defter ve sair 
vasıtaların suretlerini vermekle yükümlüdür. 

Yerinde incelemenin engellenmesi veya 
engellenme olasılığının bulunması durumunda 

sulh ceza hakimi kararı ile yerinde inceleme 
yapılır.



Denetim faaliyetinin icrası
MADDE 89 – (1) Denetim, bu Kanun kapsamındaki tüm kurum ve kuruluş ile ilgili diğer
gerçek ve tüzel kişilerin bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatın sermaye piyasasına ilişkin
hükümleriyle ilgili faaliyet ve işlemlerini kapsar. Denetimle görevlendirilen personel,
ilgili gerçek ve tüzel kişilerden bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatın sermaye piyasasına
ilişkin hükümleriyle ilgili görecekleri bilgi ve belgeleri istemeye, bunların vergi ile ilgili
kayıtları dâhil olmak üzere tüm defter ve belgeleri ile elektronik ortamda tutulanlar
dâhil tüm kayıtlar ve sair bilgi ihtiva eden vasıtaları, bilgi sistemlerini incelemeye,
bunlara erişimin sağlanmasını istemeye ve bunların örneklerini almaya, işlem ve
hesaplarını denetlemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya, gerekli tutanakları
düzenlemeye yetkilidir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu



Gizlilik ve sır saklama
MADDE 90 – (1) 89 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkraları çerçevesinde kendilerinden
bilgi istenilen gerçek ve tüzel kişiler, bu Kanun ve özel kanunlardaki gizlilik ve sır
saklama hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten imtina edemezler.
(2) İncelemeye konu olan kişiler ile olay ve konu hakkında bilgi ve belge talep edilen
kamu kurumları dâhil gerçek ve tüzel kişilerin, incelemenin varlığını ve niteliğini sır
olarak saklamaları zorunludur.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu



Şikâyet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları
MADDE 15 - (3) Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç; veri sorumlusu, Kurulun,
inceleme konusuyla ilgili istemiş olduğu bilgi ve belgeleri on beş gün içinde göndermek
ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak zorundadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu



ADLİ BİLİŞİM

ADLİ BİLİŞİMİN TEMEL KURALLARI



Adli bilişim bilgisayarlar veya dijital saklama
aygıtlarında veya elektronik ortamda bulunan
yasal delillerin elde edilmesine ilişkin olan «adli
bilimler» altında sınıflandıran bir branştır.



Dijital delil ikilemi:

Dijital delili silmek
hem kolaydır hem de zordur!



Kriminalistik

Adli limnoloji

Adli diş hekimliği

Adli bilişim

Adli entomoloji

Adli patoloji

Adli antropoloji Adli arkeoloji

Adli jeoloji Adli meteoroloji

Adli psikoloji Adli toksikoloji

Adli video analizi Adli mühendislik



Firewall Database Cloud Mobile IoT Car

Computer Network

ADLİ BİLİŞİM 
TÜRLERİ



ISO STANDARTLARI

• ISO/IEC 27037:2012 - Information technology — Security techniques - Guidelines for
identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence

• ISO/IEC 27041 offers guidance on the assurance aspects of digital forensics e.g.
ensuring that the appropriate methods and tools are used properly.

• ISO/IEC 27042 covers what happens after digital evidence has been collected i.e. its
analysis and interpretation.

• ISO/IEC 27043 covers the broader incident investigation activities, within which
forensics usually occur

• ISO/IEC 27050 (in 4 parts) concerns electronic discovery which is pretty much what
the other standards cover
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• Delil içerebileceği düşünülen cihazlar toplanır.
• Adli imaj alma işlemi gerçekleştirilir.
• Muhafaza zincirine uyulur.
• İlave bir veri eklenmeden o an dondurulur.
• Hash ile dijital veriler imzalanır.

HAZIRLIK & TOPLAMA

• İmajlar üzerinden çeşitli araçlar kullanılarak ve elle
incelemeler yapılır.

• İddiaları destekleyen veya çürüten deliller bulunur.

İNCELEME

• Delillerin elde ediliş metotları ve kullanılan araçlar
detaylarıyla açıklanır.

• Delilin manipüle edilmediği matematiksel algoritmalar ile
ispat edilir.

ANALİZ & RAPORLAMA

1

2

3



ÖLÜ ANALİZ

CANLI ANALİZ



ADLİ BİLİŞİM

TÜRK HUKUKUNDA ADLİ BİLİŞİM



Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel
ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması
sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim
kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin
üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin
kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el
koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma
kendiliğinden kalkar.

Anayasa Madde 20(2)



Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir
beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.

Anayasa Madde 38(5)



”Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve
kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma”

Ceza Muhakemesi Kanunu, Madde 134



Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere
dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette
delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, hâkim veya
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı
tarafından şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar
programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına,
bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların
çözülerek metin hâline getirilmesine karar verilir.



Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar
yirmi dört saat içinde hâkim onayına sunulur.
Hâkim kararını en geç yirmi dört saat içinde
verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından
aksine karar verilmesi hâlinde çıkarılan kopyalar
ve çözümü yapılan metinler derhâl imha edilir.



Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine
şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya
gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması ya da işlemin uzun
sürecek olması halinde çözümün yapılabilmesi ve
gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere
elkonulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli
kopyaların alınması halinde, elkonulan cihazlar gecikme
olmaksızın iade edilir.



Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma
işlemi sırasında, sistemdeki bütün verilerin
yedeklemesi yapılır.
Üçüncü fıkraya göre alınan yedekten bir kopya
çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir ve bu
husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır.



Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi
sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır.

Üçüncü fıkraya göre alınan yedekten bir kopya çıkarılarak
şüpheliye veya vekiline verilir ve bu husus tutanağa
geçirilerek imza altına alınır.



Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine
elkoymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının
veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan
veriler kâğıda yazdırılarak, bu husus tutanağa
kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır.



CMK'nin 134. maddesine göre verilmiş bir arama kararı olmadan, 
sanığın işyerinde bulunan bilgisayarı üzerinde CMK'nin 116. ve 
119. maddeleri uyarınca yapılan arama sonucu ele geçen deliller 
hukuka aykırı delil niteliğindedir.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 2019/30045 E. 2020/2782 K.



(…) sanığın iş yerinde bulunan bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar 
kütüklerinde arama yapılması, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılması, bu 
kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesi için sanık tarafından gösterilen 
rızanın yeterli olmayacağı ve mutlaka “Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında 
ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma” başlıklı CMK’nın 134. maddesine 
göre hâkim kararı alınması gerektiği, hâkim kararı olmaksızın bilgisayar ve hard 
disklerde yapılan arama sonucunda elde edilen delillerin hukuka aykırı 
yöntemlerle elde edilen delil niteliğinde olduğunun anlaşılması karşısında(…)

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2017/961 K. 2019/622 T. 22.10.2019



REKABET HUKUKUNDA ADLİ BİLİŞİM

YERİNDE İNCELEMELERDE DİJİTAL VERİLERİN İNCELENMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ



Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz

• İnceleme süreci
 Kapsam: Teşebbüse ait veri içerdiği tespit edilen taşınabilir iletişim cihazları (Sunucu,

masaüstü/dizüstü bilgisayar, taşınabilir cihaz gibi bilişim sistemleri ile CD, DVD, USB,
harici hard disk, yedekleme kayıtları, bulut servisleri gibi depolama araçları)
 İstisnalar: Tümüyle şahsi kullanıma özgü olduğu tespit edilen taşınabilir iletişim cihazları

• İlkeler
 Taşınabilir iletişim cihazlarının (cep telefonu, tablet vb.) teşebbüse ait dijital veri içerip

içermediğinin tespiti amacıyla yapılacak hızlı gözden geçirme sonucunda bu cihazların
incelemeye tabi tutulup tutulmayacağı kararı
 Teşebbüse ait veri ve sistemlerin orijinalliğinin ve bütünlüğünün korunması
 Kısmen veya bütün olarak ayrı veri depolayıcılarına kopyalanan verilerin hash değerinin

alınması
 Kurum tarafından tahsis edilen adli bilişim yazılımı kurulu bilgisayarda adli kopyanın

indekslenip incelenmesi
 Dijital veriler iki ayrı veri depolayıcısına kopyalanarak bir kopya hash değerli olarak

teşebbüse teslim edilmesi
 İnceleme süresince kullanılan tüm veri depolayıcılarının wipe edilmesi
 İnceleme sırasında kopyalanan verilerin avukat-müvekkil gizliliği ilkesinden faydalanması



Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz

• İnceleme yeri
 Kural: Teşebbüse ait yerleşkede inceleme
 İstisna: Gerekli hallerde Kurum bünyesindeki adli bilişim laboratuvarında

inceleme (cep telefonları hariç)
• Kurumda incelemede esaslar
 Kurumda incelemede veriler eşdeğer kopyalar halinde hash değerlerinin

karşılaştırılması
 Kopyanın mühürlenmek suretiyle fiziki güvenlik altına alınması
 İlgili teşebbüs, mühürlü zarfın açılması anında ve Kurumun adli bilişim

laboratuvarında devam edecek inceleme sırasında bir temsilci hazır bulundurmak
üzere Kurum tarafından yazılı olarak davet edilmesi
 Gerekli görülmesi halinde, alınacak bir kararla söz konusu mühürlü zarf,

açılmadan ilgili teşebbüse iade edilebilmesi



Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz

• Teşebbüsün sorumlulukları
 İnceleme süresince, inceleme kapsamındaki verilere ve verilerin tutulduğu

ortama müdahale edilmesini engellemek
 Talep edilen hususlarda tam ve aktif destek vermek

o kullanılan bilişim teknolojileriyle ilgili yazılım ve donanımlar hakkında bilgi
vermek, sistem yöneticisi yetkilerini sağlamak

o teşebbüs çalışanlarının e-posta hesaplarına uzaktan erişim hakkı tanımak
obilgisayar ve sunucuları ağ ortamından izole etmek
o kullanıcıların kurumsal hesaplarına erişimlerini sınırlandırmak
o yedeklenmiş kurumsal verileri geri yüklemek vb.



KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TEMEL İLKELER



“kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği
olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini
korumak”

KVK Kanunu, Madde 1



Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak
görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme
veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin
soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması

KVK Kanunu, Madde 28(2)



• Bu Kanunun amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olma kaydıyla:
 Aydınlatma yükümlülüğü uygulanmaz.
 Zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç ilgili kişinin hakları kullanılamaz.
 Veri sorumluları siciline yönelik yükümlülük uygulanmaz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu - Madde 28(2)



• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar

muhafaza

Temel İlkeler



SONUÇ

DEĞERLENDİRMELER



“Taşınabilir iletişim cihazlarının (cep telefonu, tablet vb.) 
teşebbüse ait dijital veri içerip içermediğinin tespiti 

amacıyla yapılacak hızlı gözden geçirme sonucunda bu 
cihazların incelemeye tabi tutulup tutulmayacağına 

karar verilir.”



“Cep telefonlarından elde edilen dijital verilerin 
incelenmesi her halükarda teşebbüs yerleşkesinde 

tamamlanır.”



“Tümüyle şahsi kullanıma özgü olduğu tespit edilen 
taşınabilir iletişim cihazları inceleme konusu 

yapılmaz.”



Hızlı gözden geçirmede temel kriter nedir?



Teşebbüse ait dijital veri v. Tümüyle şahsi kullanım

Peki ya kısmi şahsi kullanım?



Teşebbüse ait olmanın karineleri nelerdir?



Tümüyle şahsi kullanıma özgü olduğu tespit edilen 
taşınabilir iletişim cihazlarının teşebbüs ağında 
bıraktığı izler inceleme konusu yapılabilir mi?



Kendi cihazını getir politikasının uygulandığı
durumlarda inceleme nasıl yapılmalıdır? 



Şahsi cihazda MDM gibi bir uygulama kurulmasında 
inceleme nasıl yapılmalıdır?



Uzaktan çalışma durumunda inceleme nasıl 
yapılmalıdır?



• KVKK v. Rekabetin Korunması Kanunu Arasında Uyum: KVK Kanunu, kişisel verilerin işlenmesi
ve de slime/imha politikası hazırlanmasını zorunlu kıldığı için rekabet incelemeleri için
kolaylaştırıcı bir fonksiyonu vardır.

• Hızlı gözden geçirme: Hızlı gözden geçirme dahi özel hayata müdahaledir. Sadece hangi
uygulamaların kurulu olduğu veya ekrandaki bir görsel dahi bir kişisel veri ihlaline yol açabilir.
Şahsi kullanıma özgün kullanımın kriterleri net olarak ortaya koyulmalıdır.

• İspat külfeti: Hesap verebilirliği sağlayarak bu cihazın neden incelediğinin ve şahsi kullanım
olmadığının ispat külfeti Kurumda.

• Açık rıza: İnceleme ve teşebbüsün yaptırıma uğrama riski çalışanların şahsi kullanıma ait
cihazlarının incelenmesine yönelik psikolojik bir baskı unsuruna dönüşmemelidir. İncelemeye
ilişkin “açık rızanın” sıhhati her zaman sorgulanmalıdır.

• Adli bilişim: Adli bilişim ilkelerinin normatif dayanağı güçlendirilmelidir.
• Ölçülülük ve Hakim Güvencesi: Özel hayatın gizliliğine ve kişisel verilere en son çare olarak ve

en elverişli yöntemlerle müdahale edilmelidir. Dijital verilere ilişkin hakim güvencesi
sağlanmalıdır.

• Güvenli Ülke Kuralları: Sınır aşan soruşturmalar bakımından kişisel verilerin korunması
bağlamında Türkiye’nin güvenli ülke statüsünde olmamasının rekabet hukuku üzerindeki
olumsuz etkileri ayrıca değerlendirilmelidir.

DEĞERLENDİRMELER



TEŞEKKÜRLER!
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