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YURTDIŞINA VERİ AKTARIMINDA VERİ SORUMLULARINCA 

HAZIRLANACAK TAAHHÜTNAMEDE YER ALACAK ASGARİ 

UNSURLAR 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) kişisel verilerin kural 

olarak ilgili kişinin açık rızasının varlığı halinde yurtdışına aktarılabileceği düzenlenmiştir. 

Bununla birlikte, Kanun’un 9. maddesinin 2. fıkrasında, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer 

alan hukuka uygunluk sebeplerinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın da 

kişisel verilerin yurtdışına aktarılabileceği öngörülmüştür.  

Bu çerçevede, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurtdışına aktarımın yapılabilmesi 

için, (i) yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması veya (ii) yeterli koruma bulunmuyor ise 

Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak 

taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) izninin bulunması 

gerekmektedir. 

Kanun’un 9. maddesinin 3. fıkrasında, yeterli korumanın bulunduğu ülkelerin (güvenli 

ülkeler) Kurulca belirlenerek ilan edileceği öngörülmüş olmakla birlikte, bu ülkeler henüz 

Kurul tarafından ilan edilmemiştir. 

Kişisel verilerin Türkiye’de yerleşik veri sorumlusu tarafından yeterli veri 

koruması bulunmayan ülkelere aktarımı için alınması gereken taahhütnamelerde 

yer alması gereken asgari unsurlar ise, 16.05.2018 tarihinde Kişisel Verileri 

Koruma Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanmıştır. Bu kapsamda: 

 veri sorumluları ile veri sorumluları ve 

 veri sorumluları ile veri işleyenler  

arasındaki sözleşmelerde yer alması gereken asgari unsurlar belirlenmiştir. 

Kurum tarafından yayımlanan taahhütnamelerde, veri sorumluları ve veri işleyenin 

yükümlülükleri ayrı ayrı belirlenmiştir. Tarafların, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 

işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin 

muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre gerekli her türlü teknik ve 

idari tedbirleri alarak veri güvenliğini sağlamaları öngörülmüştür. Veri sorumlusunun veri 

aktarımını askıya alabileceği veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olabileceği haller 

düzenlenmiştir. 

Bununla birlikte, veri alıcısı olan veri sorumlusuna ve veri işleyene, kişisel verilere 

ilişkin olarak sözleşme tarihinde, sözleşmeye aykırı bir ulusal düzenleme olup olmadığını 

araştırma; böyle bir düzenleme var ise veya sözleşmede yer alan taahhütlerini yerine 

getirmesini etkilemesi muhtemel bir mevzuat değişikliği yapılması halinde bu durumu en kısa 

sürede veriyi aktaran veri sorumlusuna bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. 
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Ayrıca, veri sorumlusundan veri işleyene aktarımda, veri sorumlusunun ve veri 

işleyenin veri aktarımı ile ilgili faaliyetleri, veri aktarımının hukuki sebebi, veri konusu kişi 

grubu, veri kategorileri, işleme faaliyetleri, veri işleyen tarafından alınacak teknik ve idari 

tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler için alınacak ek önlemler, veri sorumlusunun kayıt 

yükümlülüğünün bulunması halinde VERBİS bilgileri ve irtibat kişisinin iletişim bilgilerinin 

belirtilmesi öngörülmüştür. 

Veri sorumlusundan veri sorumlusuna aktarımda ise, veri konusu kişi grubu, 

veri kategorileri, veri aktarımının amaçları, veri aktarımının hukuki sebebi, alıcı ve alıcı 

grupları, veri alıcısı tarafından alınacak teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler 

için alınacak ek önlemler, veri aktaran veri sorumlusunun kayıt yükümlülüğünün bulunması 

halinde VERBİS bilgileri ile irtibat kişisinin iletişim bilgilerinin taraflarca belirtilmesi 

gerekmektedir. 

Kurum tarafından yayımlanan söz konusu asgari unsurları barındıracak şekilde 

hazırlanmış taahhütnamenin, veri aktarımına başlanmadan önce, veriyi aktaran 

Türkiye’de yerleşik veri sorumlusunca Kurula onaylatılması öngörülmüştür. 

 

 Veri sorumlusundan veri sorumlusuna aktarımda Kurumun 

yayınladığı taahhütname içeriği 

Veri konusu kişi grubu ve grupları 

Aktarılan kişisel veriler, aşağıda belirtilen kişi grubu ve grupları (örneğin; çalışan verisi, 

müşteri verisi gibi) ile ilgilidir. 

____ 

Veri kategorileri 

Aktarılan kişisel veriler, aşağıda belirtilen veri kategorileri (kişisel veri veya özel nitelikli 

kişisel veri) ile ilgilidir. 

____  

Veri aktarımının amaçları 

Veri aktarımı, aşağıda belirtilen amaçlarla yapılmaktadır. 

____  

Veri aktarımının hukuki sebebi  

____ 

Alıcı ve alıcı grupları 

Aktarılan kişisel veriler, sadece aşağıda belirtilen alıcılarla paylaşılabilir.  

____ 
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Veri alıcısı tarafından alınacak teknik ve idari tedbirler 

____ 

Özel Nitelikli Kişisel veriler için alınan ek önlemler 

____ 

Veri aktaranın Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Bilgileri  

Veri aktaranın kayıt yükümlülüğünün bulunması halinde eklenecektir. 

____ 

Ek faydalı bilgiler  

(Saklama süreleri ve ilgili diğer bilgiler) 

____ 

İrtibat kişisi iletişim bilgileri 

____ 

 

 Veri sorumlusundan veri işleyene aktarımda Kurumun yayınladığı 

taahhütname içeriği  

Veri sorumlusu 

(Veri aktarımı ile ilgili faaliyetlerinizi kısaca belirtiniz.) 

____ 

Veri işleyen 

(Veri işleme ile ilgili faaliyetlerinizi kısaca belirtiniz.) 

____ 

Veri aktarımının hukuki sebebi 

____ 

Veri konusu kişi grubu ve grupları  

İşlenecek kişisel veriler, aşağıda belirtilen kişi grubu ve grupları (örneğin; çalışan verisi, 

müşteri verisi gibi) ile ilgilidir 

____ 

Veri kategorileri 

İşlenecek kişisel veriler, aşağıda belirtilen veri kategorileri (kişisel veri veya özel nitelikli kişisel 

veri) ile ilgilidir. 

____ 
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İşleme faaliyetleri 

Aktarılan kişisel veriler, aşağıda belirtilen temel işleme faaliyetlerine tâbi tutulacaktır: (Açıkça 

belirtiniz.) 

____ 

Veri işleyen tarafından alınacak teknik ve idari tedbirler 

____ 

Özel nitelikli kişisel veriler için alınacak ek önlemler  

____ 

Veri sorumlusunun Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Bilgileri   

(Kayıt yükümlülüğünün bulunması halinde) 

_____ 

Ek faydalı bilgiler  

(Saklama süreleri ve ilgili diğer bilgiler) 

____ 

İrtibat kişisi iletişim bilgileri 

____ 

 

Saygılarımızla,  

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

* Bültenimizde 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. 

 


