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KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI 

Yazan: Enes EDİS* 
A. Genel Olarak
Verilerin aktarılması, kişiye ilişkin verilerin iletilmesi veya inceleme amacıyla

hazır bulundurulması yoluyla üçüncü kişilere duyurulması olarak tanımlanmaktadır. 
Üçüncü kişilere verileri duyurmanın özel bir şekli bulunmamaktadır. Verilerin üçüncü 
kişilere yazılı, sözlü, görsel vb. her türlü yolla aktarımı bu kapsamda 
değerlendirilmektedir. Aktarımın yapıldığı kişinin üçüncü kişi olması gerektiğinden, 
verileri kaydeden kuruluşun bünyesinde verilerin iletilmesi kural olarak verilerin 
aktarılması olarak kabul edilmememektedir. Ancak verilerin sorumlu kuruluş 
içerisinde özel hukuki gerekliliklere bağlı olarak aktarılması durumunda, veri 
aktarımı için üçüncü kişinin varlığı aranmamaktadır. Mesela, mesleki sır söz konusu 
olduğu durumda kuruluşun seçilmiş temsilcisi kısmen bağımsız makam olarak kabul 
edilmektedir.  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) m. 3 hükmü gereğince, 
kişisel veri işleme faaliyetlerinden biri olan ‘’kişisel verilerin üçüncü kişiye aktarımı’’, 
ne 95/46/EC Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair 
Bireylerin Korunması Direktifi’nde (Direktif), ne de GDPR’de özellikle ele 
alınmamıştır. Kişisel verilerin korunması hukukunun bu öncü metinlerinde, verilerin 
üçüncü kişiye aktarımı konusu genel kurallarla açıklanmaktadır. KVKK, bu 
metinlerden farklı olarak, kişisel verilerin aktarılması  konusunu kişisel verilerin yurt 
içinde üçüncü kişilere aktarılması ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarılması olmak 
üzere iki şekilde ele almaktadır. Çalışmamızda KVKK çerçevesinde kişisel verilerin 
yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılması konusu incelenmeye çalışılacaktır. 
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B. Yasal Düzenleme 
Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı, KVKK m. 8 hükmünde 

düzenlenmektedir. KVKK m. 8/I hükmüne göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası 
olmaksızın aktarılamamaktadır. KVKK m. 8/II hükmüne göre, kişisel veriler; KVKK 
m. 5/II hükmünde, yeterli tedbirler alınmak kaydıyla KVKK m. 6/III hükmünde 
belirtilen şartlardan birinin bulunması durumunda ilgili kişinin açık rızası bulunmasa 
dahi aktarılabilmektedir. Nihayet, KVKK m. 8/III hükmü gereğince, kişisel verilerin 
aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı tutulmaktadır. Diğer 
deyişle, kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılması konusunda KVKK m. 8 
hükmü genel bir düzenlemeyi teşkil etmektedir. 

 
C. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Üçüncü Kişilere Aktarılabildiği Durumlar 
Yukarıda ifade edildiği üzere, KVKK kapsamında, kişisel verilerin aktarılması 

faaliyeti de veri işleme faaliyeterinden sayıldığından veri aktarımının söz konusu 
olduğu her durumda kişisel verilerin işlenebilmesinin şartlarının gerçekleşmesi ve bu 
aktarımın KVKK’de belirtilen ve Kurul’un işaret ettiği ilke ve kurallara uygun 
gerçekleşmesi gerekmektedir. Nitekim KVKK m. 4 hükmüne göre, kişisel veriler, 
ancak KVKK ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak 
işlenebilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına 
uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için 
işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta 
öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme 
ilkelerine uygun hareket edilmesi gerekmektedir.  
 

a. İlgili kişinin açık rızasının arandığı durumlar 
KVKK m. 8/I hükmünde, kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın 

aktarılamayacağı ifade edilmiştir. Her ne kadar bu ifadeden kişisel verilerin yurtiçinde 
üçüncü kişiye aktarılmasında, kural olarak, ilgili kişinin açık rızasının arandığı 
sonucuna varılabilirse de bir veri sorumlusunun kişisel veriyi yurtiçinde üçüncü 
kişiye aktarmadan önce yapması gereken ilk şey açık rızanın bulunup bulunmadığı 
değil; KVKK m. 8/II ve m. 8/III hükümlerindeki durumlardan birinin gerçekleşip 
gerçekleşmediğidir. Zira, sırf ilgili kişinin açık rızasına dayanarak yapılan işlemler veri 
sorumlusu bakımından çeşitli riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu risklerden 
başlıcaları açık rızanın tüm durumlar gözetilerek gerektiği şekilde alınmaması ve ilgili 
kişinin vermiş olduğu açık rızayı sonradan geri alma ihtimalinin bulunmasıdır. 
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İlgili kişinin açık rızası aransın veya aranmasın, KVKK m. 10 hükmüne göre, 
kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili 
kişilere; 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, KVKK m. 11 hükmüyle ilgili kişiye 
bahşedilmiş diğer hakları konusunda bilgi vermekle yükümlüdür. 

 
b. İlgili kişinin açık rızasının aranmadığı durumlar 
Yukarıda ifade edildiği üzere, KVKK’nin kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü 

kişilere aktarımına ilişkin düzenlemesinde kişisel verilerin işlenme şartlarını 
düzenleyen KVKK m. 5 ve KVKK m. 6 hükümlerine atıf yapılmaktadır. Kişisel 
verilerin aktarılması,KVKK m. 3 hükmü gereğince bir veri işleme faaliyeti olarak kabul 
edilmişken KVKK m. 8/II hükmünde ilgili kişinin açık rızası olmaksızın veri işleme 
şartlarına ayrıca atıf yapılması doktrinde birçok yazar tarafından haklı olarak 
eleştirilmiştir. Çalışmamızın kapsamı bakımından doktrindeki tartışmalara sadece bu 
kapsamda değinmekle iktifa edilmiştir. 

 
KVKK m. 8/II hükmüne göre, özel nitelikli olmayan kişisel veriler; KVKK m. 

5/II hükmünde belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası 
aranmaksızın yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Demek ki, özel nitelikli 
olmayan kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmadan yurtiçinde üçüncü kişilere 
aktarılabildiği durumlar şu şekildedir: 

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya 

rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının 
hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 
kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 
olması. 

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 
zorunlu olması. 

•  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu 

olması. 
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 
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KVKK m. 8/II hükmüne göre, KVKK m. 6/I hükmünde sayılan özel nitelikli 
kişisel verilerden (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, 
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, 
sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile 
biyometrik ve genetik verileri) sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler; yeterli 
önlemler alınmak şartıyla, durumun kanunlarda öngörüldüğü durumlarda, ilgili 
kişinin açık rızası aranmaksızın yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.  

 
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere 

aktarımı, yeterli önlemler alınmak kaydıyla, ancak kamu sağlığının korunması, 
koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık 
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama 
yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 
ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yapılabilmektedir. 

 
Önemle belirtelim ki, Kurul, 05/12/2018 tarih ve 2018/143 sayılı Kararında 

“Doktor kontrolünde ilaç kullanan ilgili kişinin, özel nitelikli bu sağlık verisinin 
ilaçların temin edildiği eczane tarafından herhangi bir işleme şartına dayanmadan 
üçüncü kişiyle paylaşılması hususunda Kuruma yapılan şikâyet başvurusu hakkında 
Kurul, doktor kontrolünde ilaç kullanan ilgili kişinin sağlığı ile ilgili özel nitelikli 
kişisel verilerinin, ilaçları temin ettiği eczane tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununun 8 inci maddesinde sayılan şartlar sağlanmadan üçüncü kişiyle 
paylaşılmasının Kanunun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasına aykırılık teşkil 
etmesi nedeniyle veri sorumlusu eczane hakkında Kanunun 18 inci maddesi uyarınca 
idari para cezası uygulanmıştır.” 
 

D. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Üçüncü Kişilere Aktarılmasında Dikkat 
Edilmesi Gereken Bazı Hususlar 

Veri aktarımının gerçekleştiği üçüncü kişinin gerçek veya tüzel kişi olmasının; 
özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişisi olmasının; kamu veya özel sektör çalışanı 
olmasının; yakını veya akrabası olmasının, veri sorumlusunun da bünyesinde 
bulunduğu holding mensubu bir kişi veya kuruluş olmasının; veri sorumlusunun 
hissedarı veya sahibi olduğu bir şirket olmasının arasında bir fark bulunmamaktadır. 
KVKK m. 8 hükmünde sayılan şartlar sağlanmadan üçüncü kişilere yapılan her türlü 
kişisel veri aktarımı, KVKK m. 12 anlamında veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin 
ihlaline vücut vermektedir.  
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Kurul, ‘’bir şirketler topluluğu bünyesinde yer alan birden çok veri sorumlusu 

şirketler arasında veri aktarımı gerçekleştirilmesinin, üçüncü kişiye veri aktarımı 
olarak değerlendirildiği, bu itibarla aynı şirketler topluluğu bünyesinde yer alan veri 
sorumluları arasında gerçekleşecek veri aktarımında da 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununun 8 inci maddesi hükümlerinin esas alınması gerektiği dikkate 
alındığında, iş başvurusunda bulunan bir adayın açık rızası olmadan kişisel 
verilerinin bir şirketler topluluğu altında yer alan veri sorumluları arasında aynı veri 
tabanını kullanmak suretiyle paylaşılmasının Kanunun 12 nci maddesinin (1) 
numaralı fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, anılan Şirket hakkında Kanunun 
18 inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmıştır.’’ Kurul’un bu kararından, 
bir şirket grubunda farklı şirketlerin ortak veri tabanı kullanarak veri işlemeleri ve 
şirketlerinin birbirlerinin verilerine erişebildiği durumlarda kişisel verilerin aktarımı 
söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Şüphesiz ki, KVKK uyum sürecinde gözden 
geçirilmesi gereken durumlardan biri de veri aktarımıdır. Şirketlerin bu durumu 
gözden geçirip durumlarını KVKK’ye uygun hale getirmeleri gerekmektedir.  

 
Tüzel kişi olan veri sorumlusunun, kendi bünyesinde bir kişisel veriyi farklı 

birimler yahut kişiler arasında aktarması KVKK m. 8 anlamında veri aktarımı teşkil 
etmemektedir. Veri sorumlusunun, işlediği kişisel verileri veri işleyene aktarması da 
KVKK m. 8 anlamında veri aktarımı kabul edilmemektedir. Yukarıda da ifade edildiği 
üzere, amaçla sınırlı işleme ilkesi gereğince veri sorumlusunun bünyesindeki birim 
veya kişilerin bu kişisel verilere ‘’bilmesi gereken’’ prensibi çerçevesinde vakıf 
olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu durum da KVKK m. 12 anlamında veri 
güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin ihlaline vücut vermektedir. 

 
Kişisel verilerin aktarımı ile ilgili kararlarından birinde Kurul, veri sorumlusu 

tarafından, bir şirketin çalışanlarına e-posta yoluyla gönderilen sözleşme örneklerinde 
veri sorumlusu tarafından, işveren iletişim adresi kısmına şirketin adresinin yazılması 
gerekirken, KVKK m. 5 hükmünde sayılan kişisel veri işleme şartlarından herhangi 
birine dayanmaksızın şirket adına sürecin yönetiminden sorumlu kişinin (ilgili kişi) 
ev adresinin yazılması nedeniyle, KVKK m. 12 hükmü kapsamında veri güvenliğini 
sağlayamayan veri sorumlusu hakkında KVKK m. 18 hükmü gereğince idari yaptırım 
uygulanmasına karar vermiştir. Bu karardan çıkarılması gereken önemli sonuçlar 
vardır. Kurul, açıkça, şirketin bünyesinde çalışan kişilerin kişisel verilerinin hata 
sonucu dahi olsa üçüncü kişilere aktarılması da veri sorumlusunun yükümlülüğünün 
ihlalini teşkil etmektedir.  
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Veri sorumlusunun yükümlülüğü, KVKK m. 8 hükmündeki veri aktarımına 

ilişkin şartları kontrol etmekle ve bunlara uygun davranmakla sınırlı değildir. Veri 
sorumlusu, KVKK m. 12 hükmü gereğince veri güvenliğinden de sorumludur. Şöyle 
ki, veri sorumlusu; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel 
verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını 
sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü 
teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Veri sorumlusu, kendi kurum veya 
kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli 
denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. Veri sorumluları ile veri işleyen 
kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına 
açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden 
ayrılmalarından sonra da devam eder. Nitekim, Kurul, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin 
İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler ile ilgili 
31.1.2018 tarihli ve 2018/10 sayılı Kararında özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasına 
ilişkin yeterli önlemlere yer vermiştir. Buna göre, "verilerin e-posta yoluyla aktarılması 
gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı 
kullanılarak aktarılması, taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması 
gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi ve kriptografik anahtarın farklı ortamda 
tutulması, farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, 
sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımının gerçekleştirilmesi, 
verilerin kâğıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz 
kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemlerin alınması ve evrakın gizlilik 
dereceli belgeler formatında gönderilmesi gerekir". Bu durumun bazı kanunlarda karşılığı 
bulunmaktadır. Örneğin, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu m. 3 hükmü gereğince, mahallî 
adli siciller tarafından, sicildeki bilgilerin Merkezî Adlî Sicile aktarılması ve ilgili şahıs 
veya kurumlara iletilmesinde yeterli önlemlerin alınması gerekir. Diğer bir örnek, 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu m. 20/IV hükmü gereğince, 
konfederasyonlara üye olma, üyelikten çekilme ve çıkarılma kararlarının Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmesi elektronik posta ile sağlanıyorsa, belgenin 
şifrelenmesi gerekmektedir. 
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Kurul’un 01.07.2019 tarihli ve 2019/188 numaralı kararına göre, her bir 
öğrencisinin sınav sonuçlarını diğer öğrencilerin erişebileceği şekilde ilan eden bir 
ünversite hakkında ‘’üniversite tarafından sonuçların internette aramaya açık biçimde 
yayınlanarak, üniversite bitirilmiş ve aradan yıllar geçmiş olsa dahi sonuçların üçüncü 
kişilerin erişimine açık ve arama motorlarında sorgulama yapıldığında bu sonuçlara 
kolayca ulaşılabilir tarzda bir duyuru yönteminin benimsenerek yerine getirildiği, 
ancak söz konusu duyuru yönteminin Kanun hükümleri çerçevesinde 
değerlendirildiğinde kişisel veriler bağlamında mahremiyet odaklı olmayıp, sınava 
giren bireylerin kişisel verilerinin herhangi bir işleme şartına dayanmaksızın üçüncü 
kişilerin de kolaylıkla ulaşabileceği şekilde açıklandığı kanaatine varıldığını; bu 
kapsamda, sınav sonuç duyuru sisteminin Üniversite tarafından tekrar gözden 
geçirilerek kimlik doğrulama yöntemi şeklinde sadece sınava giren bireyin kendi TC 
Kimlik numarası ve doğrulama kodu ile yalnızca kendi sonuç verilerine ulaştığı, 
ÖSYM’nin sonuç açıklama yöntemi gibi bir düzenleme ile kişisel verilerin 
paylaşımında mahremiyet odaklı bir anlayışı uygulamaya koyması gerektiğini’’ 
saptamaktadır. Kurul tarafından, bu şekilde yapılan veri paylaşımının hukuka aykırı 
olduğuna ve üniversitenin ihlali gidermek ve ilgili personel hakkında disiplin işlemi 
yapmak konularında talimatlandırılmasına karar verilmiştir. 

 
Kurul’un bu konuda verdiği kararlardan biri de, işe alım süreçlerinde alınan 

kişisel verilerin paylaşımı konusundadır. Kurul, ‘’İlgili kişi tarafından, online olarak 
insan kaynakları hizmeti sunan veri sorumlusuna ait bir platform üzerinden yapılan 
iş başvurusunun akabinde; veri sorulusunun, ilgili kişiye ait başvuru bilgisi, ad ve 
soyadı ile e-posta adresi bilgisini içeren kişisel verileri herhangi bir hukuki sebebe 
dayanmadan diğer işe başvuranlarla paylaştığı tespit edildiğinden; bu durumun; 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı 
fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle anılan Şirket hakkında Kanunun 18 inci 
maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmıştır.’’  

Yukarıda da ifade edildiği üzere, KVKK, kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü 
kişilere aktarımında, kişisel verinin işlenme hallerinden olan ve KVKK m. 2 
hükmünde tanımı yapılan depolama, değiştirilme, sınıflandırma vs. hallerden farklı 
bir düzenleme getirmemektedir. Yani bir kişisel verinin KVKK kapsamında nasıl elde 
edilmesi ya da muhafaza edilmesi gerekiyorsa yurt içi aktarımda da aynı esaslar 
geçerlidir. KVKK m. 8/II hükmünün lafzına dikkat edildiğinde, özel nitelikteki kişisel 
verilerin aktarımında yeterli korumanın sağlanması halinde aktarımın 
gerçekleşebileceğinin vurgulandığı anlaşılmaktadır. Yeterli korumanın nasıl 
sağlanacağı hususunda KVKK’de bir açıklık bulunmadığından süreç içerisinde 
Kurul’un verdiği kararlar yol gösterici olacaktır. 
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