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AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN VERİ SORUMLULARI TARAFINDAN 

YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU 

DUYURUSU 
 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 26 Haziran 2020 tarihinde internet sitesinde yayımladığı 

kamuoyu duyurusu
1
 ile veri sorumlularının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan (“Kanun”) 

doğan aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin açıklamalarda bulunmuştur. 

  

Kamuoyu duyurusunda, Kurum’un tespit ettiği, aydınlatma yükümlülüğüne aykırı uygulamalar ve 

eksiklikler sayılmış, ardından aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken veri sorumluları tarafından 

dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmiştir. 

 

I. Aydınlatma Yükümlülüğüne İlişkin Olarak Mevzuata Aykırı Olduğu Duyurulan 

Uygulamalar ile Kurum’un Örnek Uygulamaları Karşılaştırması:  

 

 

Tespit Edilen Uygulama: Aydınlatma içeriği, 

Kanun’un 10. maddesinde sayılan hususları 

kapsar nitelikte değildir. 

Örnek Uygulama: Aydınlatma yükümlülüğü 

kapsamında yapılacak bilgilendirme asgari 

olarak, Kanun’un 10. maddesinde yer alan 

“veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin 

kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla 

işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve 

hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri 

toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile 

Kanun’un 11. maddesinde sayılan ilgili kişi 

hakları” hususlarını içermelidir. 

Tespit Edilen Uygulama: Aydınlatma 

sürecinde, aktarım amacına ve aktarılan alıcı 

grubu ya da gruplarına yeterince yer 

verilmemiştir. 

Örnek Uygulama: Kişisel verilerin 

aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, 

aktarımın amacına ve aktarılan alıcı grubu ya 

da gruplarına aydınlatma bildirimlerinde ayrıca 

yer verilmelidir. 

Tespit Edilen Uygulama: Aydınlatmanın 

asgari unsurlarından olan “hukuki sebep” ile 

“işleme amacı” kavramları aynı anlamda 

kullanılmış veya hukuki sebep unsuruna hiç 

yer verilmemiştir. 

Örnek Uygulama: “İşleme amacı” ile “hukuki 

sebep” aydınlatma yükümlülüğü yerine 

getirilirken, ilgili kişilere yapılacak bildirimde 

yer alması gereken birbirinden ayrı unsurlardır. 

Veri toplamanın “hukuki sebebi” ifadesiyle, 

kişisel verilerin Kanunun 5. ve 6.  

maddelerinde belirtilen işleme şartlarından 

hangisine dayanılarak işlendiği 

kastedilmektedir. 

 

Tespit Edilen Uygulama: Aydınlatma 

amacıyla kullanılan metinlerde anlaşılır, açık 

ve sade bir dil kullanılmamıştır. Genel 

nitelikte, farklı anlaşılmaya müsait, eksik, ilgili 

kişileri yanıltıcı ve yanlış bilgilere yer 

verilmiştir. 

 

Örnek Uygulama: Aydınlatma metinlerinde 

anlaşılır, açık ve sade bir dil kullanılmalıdır. 

Ayrıca genel nitelikte, muğlak, eksik, yanıltıcı 

ve yanlış bilgilere yer verilmemelidir. 
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Tespit Edilen Uygulama: Aydınlatma 

metninde, kişisel veri işleme amacının, işleme 

faaliyeti ile sınırlı, belirli, açık veya meşru 

olmadığı, gelecekte gündeme gelmesi 

muhtemel başka amaçlar için kişisel verilerin 

işlenebileceği kanaatini uyandıran ifadeler 

kullanılmıştır. 

 

Örnek Uygulama: Aydınlatma yükümlülüğü 

yerine getirilirken açıklanacak olan kişisel veri 

işleme amacı, işleme faaliyeti ile sınırlı, belirli, 

açık ve meşru olmalıdır. Gelecekte gündeme 

gelmesi muhtemel başka amaçlar için kişisel 

verilerin işlenebileceği kanaatini uyandıran 

ifadeler kullanılmamalıdır. 

 

Tespit Edilen Uygulama: Aydınlatma 

metinleri, genellikle işleme faaliyeti ile sınırlı 

olmayan, veri sorumlusu için genel veri işleme 

belgesi niteliğinde olan “gizlilik politikaları” 

veya “veri işleme politikaları”dır. 

 

Örnek Uygulama: İşleme faaliyeti ile sınırlı 

olmayan, veri sorumlusu için genel veri işleme 

belgesi niteliğinde olan gizlilik politikaları 

veya veri işleme politikaları, aydınlatma 

metinleri olarak kullanılmamalıdır. 

 

Tespit Edilen Uygulama: Aydınlatma 

metinleri, ilgili kişi tarafından kolayca 

erişilebilecek bir platformda sunulmamıştır. 

Örnek Uygulama: Aydınlatma bildirimlerinin 

kolayca erişilebilir ve fark edilebilir olmasına 

dikkat edilmeli, ilgili kişilerin aydınlatmaya 

erişimini zorlaştıracak yöntemler 

kullanılmamalıdır. 

Tespit Edilen Uygulama: Katmanlı 

aydınlatma yöntemi tercih edildiğinde, ilgili 

kişilerin ayrıntılı bilgi için başka bir mecraya 

yönlendirilmesinden önce, ilk aşamada temel 

bilgiler sunulmamış, detaylı aydınlatmaya 

erişim için uygun yol ve yöntemler 

izlenmemiş, genellikle gizlilik politikaları veya 

veri işleme politikalarına yönlendirilmiştir. 

 

Örnek Uygulama: Katmanlı aydınlatma 

yöntemi tercih ediliyorsa, ilgili kişilerin 

ayrıntılı bilgi için başka bir mecraya 

yönlendirilmesinden önce, ilk aşamada temel 

bilgilerin (örneğin veri sorumlusunun kimliği 

ve veri işlemenin amacı) sunulduğundan emin 

olunmalı, yönlendirilen metinlerin işleme 

faaliyeti ile sınırlı içeriğe sahip olduğuna 

dikkat edilmelidir. 

 

 

Tespit Edilen Uygulama: Veri sorumlusu, 

kişisel verilerin ilgili kişiden elde edilmesi 

sırasında aydınlatma yapmamış, sonradan 

yapmış veya hiç yapmamıştır. 

 

 

Örnek Uygulama: Aydınlatma yükümlülüğü 

en geç kişisel veriyi elde etme anında 

yapılmalıdır.  

Tespit Edilen Uygulama: Açık rıza ve 

aydınlatma, aynı metin veya platformda aynı 

başlık altında birlikte sunulmuştur. 

 

Örnek Uygulama: Açık rıza ile aydınlatma 

metinleri birbirinden ayrı olmalı, açık rıza, 

aydınlatmanın devamında ve ayrıca 

alınmalıdır.  

Tespit Edilen Uygulama: Aydınlatma 

yapıldığına dair onayın talep edildiği ve onayın 

verilmemesi durumunda hizmetin sunulmadığı 

tespit edilmiştir. 

Örnek Uygulama: Aydınlatma yükümlülüğü 

veri sorumlusunun tek taraflı yerine getirmesi 

gereken bir yükümlülüktür, karşı tarafın 

onayına tabii değildir. 

 

II. Aydınlatma Yükümlülüğü Yerine Getirilirken Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar: 

 

1. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin ispatı veri sorumlusuna aittir. 

 

2. Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin ilgili kişiden elde edilmesi esnasında, veri sorumlusu 

veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmelidir. 
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3. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ’e göre; kişisel verilerin fiili imkânsızlık veya ilgili kişiye ulaşılamaması nedeniyle ilgili 

kişiden elde edilmemesi durumunda, kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre 

içerisinde veya kişisel verinin ilgili kişiyle iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda ilk 

iletişim kurulması esnasında aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmelidir.  

 

4. Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken, Kanun, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 

Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tebliği ile Kurum’un internet sayfasında yayımlanmış 

olan Kurul kararları ve Kurum tarafından hazırlanmış olan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 

Getirilmesi Rehberine göre hareket edilmelidir. 

 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

 
*Yukarıda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin 

kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer 

verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz 

sorumlu tutulamaz. 


