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YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMINDA HAZIRLANACAK 

TAAHHÜTNAMELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 7 Mayıs 2020 tarihinde yayımladığı duyuru
1
 ile 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 9. maddesinin ikinci fıkrasının b bendi 

uyarınca yurtdışına veri aktarımı için hazırlanacak taahhütnamelerde dikkat edilmesi gereken 

hususları kamuoyu ile paylaşmıştır.  

 

Kurum’un bu duyurusuna ilişkin detaylar, taahhütnamenin usul ve esasına ilişkin iki ana başlık 

halinde dikkatinize sunulmaktadır. 

 

 

 I. Usule İlişkin Hususlar 

 

 1. Taahhütnamede Yer Alması Gereken Belgeler 

 

Taahhütname, başvuran kişinin yetkili olduğuna dair tevsik edici belgeleri içermelidir. Tüzel 

kişilerin yapacağı başvurular ilgili veri sorumlusunu bu konuda temsil ve ilzama yetkili kişi 

tarafından yapılmalı, başvuruya bu hususu tevsik eden belgeler eklenmelidir. Vekil ile yapılan 

başvuruların da vekaletname aslı ve onaylı örneğini içermesi gerekmektedir. 

 

 2. İmza ve Paraf 

 

Taahhütname ve ekinin sonunda imza ve kaşe yer almalıdır. Ayrıca, taahhütnamenin her sayfasında 

imzacıların parafı bulunmalıdır. 

 

 3. İmza Sirküleri 

 

Türkiye’de yerleşik şirketlerin, imzacılarının yetkisini göstermek amacıyla taahhütname ekine imza 

sirküleri aslını veya onaylı örneğini eklemesi gerekmektedir. 

 

Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine (“Sözleşme”) taraf 

olan ülkelerde yerleşik veri alıcıları ise imzalayanın imzaya yetkili olduğunu gösterir apostil şerhli 

belgenin aslı veya onaylı örneğini taahhütnamenin ekine eklemelidir. Sözleşmeye taraf ülkelerin 

resmi makamlarınca hazırlanmış her belgede apostil şerhi bulunmalı, Sözleşmeye taraf olmayan 

ülkelerin ise belgelerin Türkiye’de hukuken geçerliliğine ilişkin süreci işletmesi gerekmektedir. 

 

 4. Yabancı Dildeki Belgeler 

 

Yabancı dildeki her belgenin noter onaylı çevirisi bulunmalıdır. 

 

 5. Veri Sorumlusunun Hazırlayacağı Taahhütname ve Kurum’un Örnek Taahhütnameleri 

 

                                                 
1
 İlgili duyuru için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6741/YURT-DISINA-KISISEL-VERI-AKTARIMINDA-HAZIRLANACAK-

TAAHHUTNAMELERDE-DIKKAT-EDILMESI-GEREKEN-HUSUSLARA-ILISKIN-DUYURU 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6741/YURT-DISINA-KISISEL-VERI-AKTARIMINDA-HAZIRLANACAK-TAAHHUTNAMELERDE-DIKKAT-EDILMESI-GEREKEN-HUSUSLARA-ILISKIN-DUYURU
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6741/YURT-DISINA-KISISEL-VERI-AKTARIMINDA-HAZIRLANACAK-TAAHHUTNAMELERDE-DIKKAT-EDILMESI-GEREKEN-HUSUSLARA-ILISKIN-DUYURU
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Veri sorumluları taahhütnamede Kurum’un resmi internet sitesinde yayımlanan Veri 

Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Aktarım, Veri Sorumlusundan Veri İşleyene Aktarım
2
 

hükümlerine asgari olarak aynen yer vermeli, taahhütnameye ekleyeceği ilave hükümler mevcut ise 

bunları “İlave Hükümler” başlığı altında ayrıca belirtmelidir. 

 

 6. Taahhüt İçeren Cümlelerde Kullanılacak Dil 

 

Taahhütnamede yer alan taahhüt içeren cümlelerde gelecek zaman kullanılmalıdır.  

 

 

 II. Esasa İlişkin Önem Arz Eden Hususlar 

 

Taahhütnamede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 

 1. Kurum’un taahhütnamelerde bulunması gereken asgari unsurlara ilişkin yayımladığı duyuru, 

hem veri sorumluları hem de veri alıcılarına ilişkin iki ayrı taahhütname örneği içermektedir. 

Bu sebeple alıcı tarafın niteliğine göre, veri sorumlularına ilişkin taahhütname veya veri 

alıcılarına ilişkin taahhütname örneklerinden uygun olanı kullanılmalı, aktarımın tarafları 

arasındaki ilişki doğru bir şekilde belirlenmelidir.  

 

 2. Veri sorumlusundan veri işleyene aktarımlarda, veri sorumlusunun ve veri işleyenin 

gerçekleştirmekte olduğu hizmetler ve veri aktarımına ilişkin faaliyetler anlaşılır detayda 

açıklanmalıdır. 

 

Veri sorumlusundan veri sorumlusuna veya veri sorumlusundan veri işleyene yapılacak 

aktarımlarda tarafların hukuki statülerine ilişkin anlaşılır detayda açıklamalara yer verilmeli ve 

aralarındaki ilişkiyi tevsik eden belgenin (sözleşme vs.) bulunması halinde bu belgeler 

taahhütname ile gönderilmelidir. 

 

 3. Kanun’da yer alan terminoloji birebir kullanılmalıdır. Yapılacak tanımlar Kanun’da ya da 

ikincil düzenlemelerde yer alan tanımlarla uyumlu olmalıdır. 

 

 4. Birbiriyle ilişkili başlıklar arasında bağ kurulmalıdır. Hangi veri konusu kişi grubunun, hangi 

kişisel verilerinin, hangi amaca ve hukuki sebebe bağlı olarak aktarılacağı hususu söz konusu 

başlıklar arasında bağ kurulmak suretiyle anlaşılır detayda açıklanmalıdır. 

 

 5. Açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilecek olan yurtdışı kişisel veri aktarımları 

taahhütnameye konu edilemeyecektir. 

 

 6. Taahhütname ve ekinde yer verilen belgeler düzenlenirken kişisel verilerin işlenme amacına 

ilişkin “belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme ilkesi” ve “işlendikleri amaçla bağlantılı, 

sınırlı ve ölçülü olma ilkesi” başta olmak üzere Kanun’un 4. maddesinde yer alan genel ilkeler 

gözetilmelidir. 

 

                                                 
2  İlgili duyuru için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4236/Yurtdisina-Veri-Aktariminda-Veri-Sorumlularinca-Hazirlanacak-

Taahhutnamede-Yer-Alacak-Asgari-Unsurlar 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4236/Yurtdisina-Veri-Aktariminda-Veri-Sorumlularinca-Hazirlanacak-Taahhutnamede-Yer-Alacak-Asgari-Unsurlar
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4236/Yurtdisina-Veri-Aktariminda-Veri-Sorumlularinca-Hazirlanacak-Taahhutnamede-Yer-Alacak-Asgari-Unsurlar
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EK-1’de Yer Verilen Açıklamalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 

 1. Veri Konusu Kişi Grubu ve Grupları 

 

Veri konusu kişi ve kişi grupları belirtilirken “gibi, ve benzeri, olası, muhtemel” gibi muğlak 

ifadelerin kullanımından kaçınılmalıdır. Veri konusu kişi grubu ve grupları net bir şekilde ortaya 

konulmalıdır. 

 

 2. Veri Kategorileri 

 

Veri kategorileri belirlenirken işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesine riayet 

edilmeli, bu doğrultuda, ancak belirli, açık ve meşru bir veri aktarımı amacıyla bağlantılı, sınırlı ve 

ölçülü olacak şekilde veri kategorileri belirlenmelidir. 

 

Veri kategorileri ifade edilirken muğlak, geniş ve anlaşılması zor ifadelerden kaçınılmalı, 

kategoriler anlaşılır detayda ortaya konulmalıdır. 

 

Aktarılacak kişisel verilerin bu başlık altında sayılan kişi gruplarından hangisine ait olduğu “Veri 

Konusu Kişi Grubu ve Grupları” başlığı ile bağ kurularak açıkça belirtilmelidir.  

 

 3. Veri Aktarımının Amaçları 

 

Kişisel veri aktarımının amaçları, veri kategorileri ile bağ kurularak açıklanmalıdır. Kişisel verilerin 

işlenme amacı, sınırları belirli ve açık bir şekilde anlaşılır detayda açıklanmalıdır. 

 

 4. Veri Aktarımının Hukuki Sebebi 

 

Taahhütnameye konu kişisel veri aktarım faaliyetinin hangi veri işleme şartına dayanılarak 

gerçekleştirildiği “Veri Kategorileri” başlığı altında yer verilecek unsurlar ile bağ kurularak ayrı 

ayrı gerekçeli ve anlaşılır detayda ortaya konulmalıdır. 

 

Meşru menfaat veri işleme şartına dayanılarak yapılacak aktarımlarda denge testi uygulanmalı, her 

bir veri konusu kişi grubu ve veri kategorisi bakımından somut olay bağlamında anlaşılır detayda 

açıklamalıdır.  

 

 5. Alıcı ve Alıcı Grupları 

 

Sonraki devam eden aktarıma taraf veri sorumlularının veri alıcısının mevzuatta öngörülen hukuki 

yükümlülükleri gereğince aktarım gerektiren yetkili kurum ve kuruluşlar kapsamında olması 

gerekmektedir. 

 

Örneğin, aktarımın gerçekleşeceği ülkede yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemeler bu 

kapsamda değerlendirilmektedir. 

 

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının rekabet, telekomünikasyon otoritesi gibi belirlenebilir olması 

halinde bunların açıkça ortaya konulması gerekmektedir. 
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Taahhütnameye taraf veri alıcısından, alıcının mukim olduğu ülkede yerleşik başka yukarıda 

belirtilenlerden farklı bir veri sorumlusuna ya da veri alıcısının mukim olduğu ülkeden başka bir 

ülkede yerleşik veri sorumlusu veya veri işleyene, taahhütname kapsamında sonraki devam eden 

veri aktarımı gerçekleşemeyecektir. Bu durumdaki veri sorumluları veya veri işleyenlerle ayrıca 

taahhütname imzalanması gerekmektedir. Bu gibi durumlarda aktarımın amacı ve niteliğine uygun 

düştüğü ölçüde, farklılıklar varsa bu farklılıklar da her bir veri sorumlusu ya da veri işleyen 

bakımından açık ve net bir şekilde ortaya konularak tek bir taahhütname metinin veri aktarılan veri 

alıcısı ile söz konusu veri sorumluları ya da veri işleyenler tarafından birlikte imzalanması 

mümkündür. 

 

 6. Veri Alıcısı Tarafından Alınacak Teknik ve İdari Tedbirler 

 

Taahhütnamenin veri alıcısı tarafından alınacak teknik ve idari tedbirler bölümü hazırlanırken 

Kurum’un yayınladığı Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)
3

 dikkate 

alınmalıdır.  

 

Taahhüt edilen teknik ve idari tedbirler ayrı başlıklar halinde açıklanarak, bu tedbirlere ilişkin tevsik 

edici belgeler başvuruya eklenmelidir. 

 

 7. Özel Nitelikli Kişisel Veriler İçin Alınan Ek Önlemler 

 

Taahhütnamenin özel nitelikli kişisel veriler için alınan ek önlemlere ilişkin bölümü hazırlanırken 

Kurul’un 31.01.2018 ve 2018/10 sayılı kararı
4
 ile belirlenen özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi 

sırasında alınması zorunlu olan teknik ve idari tedbirlere yer verilmesi ve bu tedbirleri tevsik edici 

belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 

 

 8. Veri Aktaranın Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Bilgileri 

 

Kayıt yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı bilgisi gerekçesi ile birlikte açıklanmalıdır. Kayıt 

yükümlülüğünün bulunması halinde VERBİS bilgilerine bu başlık altında yer verilmelidir. 

 

 9. Ek Faydalı Bilgiler 

 

Saklama süreleri ve ilgili bilgilere bu başlık altında yer verilmelidir. Kişisel verilerin işlenme süresi 

en azından azami süreyi gösterecek şekilde gerekçeli şekilde belirtilmelidir. 

 

Süre belirlenirken ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 

muhafaza edilme ilkesi göz önünde bulundurulmalıdır. Mevzuattan kaynaklı bir süre mevcut ise, bu 

sürenin hangi mevzuat hükmüne dayandırıldığı belirtilmelidir. 

 

Taahhütname ekinde yer alan başlıklar dışında ayrıca belirtilmek istenen hususlar “Ek Faydalı 

Bilgiler” başlığı altından açıklanmalıdır. 

 

 10. İrtibat Kişisi İletişim Bilgileri 

 

İrtibat kişisine ait bilgilere bu başlık altında yer verilmelidir. 

                                                 
3 İlgili rehber için: https://www.kvkk.gov.tr/yayinlar/veri_guvenligi_rehberi.pdf 
4 İlgili karar için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4110/2018-10 

https://www.kvkk.gov.tr/yayinlar/veri_guvenligi_rehberi.pdf
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4110/2018-10


 

5 

 

 

 11. “Veri Sorumlusundan Veri İşleyene Aktarım” Başlıklı Taahhütname Örneği EK-1’de Yer 

Alan “Veri Sorumlusu” ve “Veri İşleyen” Başlıkları 

 

 

Bu başlıklar altında yapılacak açıklamalarda veri sorumlusu ve veri işleyenin faaliyet alanları 

açıklanmalı, veri sorumlusunun veri aktarımına, veri işleyenin ise aktarım sonrasında 

gerçekleştireceği işleme faaliyetlerine ilişkin açıklamalar anlaşılır detayda ortaya konulmalıdır. 

 

 12. “Veri Sorumlusundan Veri İşleyene Aktarım” başlıklı Taahhütname örneği EK-1’de yer 

alan “İşleme Faaliyetleri” başlığı 

 

Aktarılan kişisel verilerin aktarım amacıyla bağlantılı olacak şekilde ne tür bir işleme faaliyetine 

tabi tutulacağı somut aktarım bağlamında anlaşılır detayda ortaya konulmalıdır. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

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. 

 


