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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA GÜNCEL 

GELİŞMELER - BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI 

Türkiye'de Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafından, 10 Nisan 2020 tarihinde 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuat kapsamında, grup şirketleri arasında 

yapılacak kişisel veri aktarımına dair izlenmesi gereken prosedür ve usule yönelik bağlayıcı şirket kuralları 

("Bağlayıcı Şirket Kuralları") yayımlanmıştır. 

Bu doğrultuda yurt dışına veri aktarımı hususunda ticari işleyiş ve veri işleme süreçlerini göz önünde 

bulundurarak, uygulamada grup içi şirketler arası transferlerden doğan ihtiyaçları karşılamak üzere Kurum 

tarafından yeni bir mekanizma getirilmiştir. 

GRUP ŞİRKETLERİ1 ARASINDA ULUSLARARASI KİŞİSEL VERİ 
AKTARIMLARINDA BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI MEKANİZMASI 

KVKK Madde 9 uyarınca kişisel verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda 

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

taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ("Kurul") izninin bulunması kaydıyla ilgili kişinin 

açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilmektedir. 

Kurul tarafından daha önce, Türkiye’de yerleşik veri sorumlusu tarafından yeterli veri koruması 

bulunmayan ülkelerde bulunan veri sorumlusuna/veri işleyene kişisel verilerin aktarımında, ilgili tarafların 

yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmelerine imkân sağlayan yöntemlerden biri olarak 

"taahhütnameler" belirlenmiş olup bu taahhütnamelerin asgari unsurları belirlenerek ilan edilmişti. 

Buna karşın söz konusu taahhütnamelerin çok uluslu şirket toplulukları arasında yapılacak veri aktarımları 

bakımından uygulamada yetersiz kalması sebebiyle, Kurum tarafından 10 Nisan 2020 tarihinde yapılan 

duyuru ile yeterli korumanın bulunmadığı ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu grup şirketleri arasında 

gerçekleştirilecek uluslararası veri aktarımlarını kolaylaştırmak amacıyla (AB Genel Veri Koruma Tüzüğü 

(GDPR) düzenlemesi ile paralel şekilde) Kurul izni gerektiren yeni bir mekanizma getirilmiştir. 
  

                                                      
1
 Kurum tarafından yapılan tanıma göre Grup; "bir şirketler topluluğuna bağlı olarak faaliyet gösteren şirketler, 

teşebbüsler ile ortak bir ekonomik faaliyette bulunan veya veri işleme faaliyetine ilişkin ortak bir karar mekanizması 

bulunan veri sorumlularının tümü"nü ifade eder. 
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Başvuru Süreci 

Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu grup şirketlerinin ilgili kişilerin açık 

rızaları olmaksızın uluslararası veri aktarımı gerçekleştirebilmeleri için Kurum'un internet sayfasında 

bulunan Bağlayıcı Şirket Kuralları başvuru formunu ("Başvuru Formu") doldurarak Kurum'a Bağlayıcı 

Şirket Kuralları başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. 

Başvuruyu yapma yetkisini, grubun varsa Türkiye'de bulunan merkezi haiz olup grubun Türkiye'de yerleşik 

merkezi yok ise başvuru, merkez tarafından kişisel verilerin korunması konusunda "yetkili grup üyesi" 

olarak yetkilendirilecek Türkiye'de yerleşik bir grup üyesi aracılığıyla yapılmalıdır. 

Başvuran, aşağıda sayılan belgeleri hazırlayarak elden veya posta yoluyla Kurum'a sunacaktır: 

 Başvuru Formu; 

 Bağlayıcı Şirket Kuralları metni; 

 Başvuru ile ilgili diğer tüm bilgi ve belgeler. 

Kurum gerekmesi halinde başvuran veri sorumlusundan başkaca bilgi ve belge talep edebilecek olup 

başvurular Kurum tarafından resmi başvuru tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde değerlendirilerek 

sonuca bağlanacaktır. Anılan süre, gerekmesi halinde Kurum tarafından 6 (altı) aylık sürelerle 

uzatılabilecektir. 

Başvurunun Kurulca onaylanması halinde, bu durum Kurum tarafından ilgilisine bildirilecek olup 

gerekmesi halinde ilan edilecektir. 

Başvuru Formu 

Başvuran veri sorumlusu tarafından Kurum'a sunulacak olan Başvuru Formu'nda ana hatlarıyla aşağıdaki 

bilgilere yer verilecektir: 

 Başvuruda bulunan şirketler topluluğu ve başvuru işlemini gerçekleştiren veri sorumlusu şirket 

bakımından genel bilgiler; 

 Türkiye'den veri aktarımının gerçekleşeceği ülkeler ile Bağlayıcı Şirket Kuralları'nın kapsayacağı tüm 

grup üyeleri ile iletişim bilgileri; 

 Bağlayıcı Şirket Kuralları'nın grup şirketleri, çalışanlar, veri işleyenler ve ilgili kişi üzerindeki 

bağlayıcılığının sağlanmasına yönelik açıklamalar ve beyanlar; 

 Etkili uygulamanın sağlanabilmesi adına çalışanlar bakımından eğitim ve farkındalık çalışmalarına, 

grup içi şikâyet mekanizmasına, uyumluluk denetimine ve bağlayıcı şirket kurallarının uygulanması 

konusunda görevli personele ilişkin açıklamalar; 

 Kurum ile koordinasyon ve işbirliği sağlanmasına yönelik bilgiler; 

 Grup içerisinde kişisel veri işleme süreçlerine dair detaylı bilgiler (aktarıma konu veri kategorileri, 

amaç, süreler, yöntem vb.); 

 Raporlama ve kayıt değişikliği mekanizmalarına dair bilgiler; 

 Veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin bilgiler; 

 Hesap verebilirliğe ilişkin açıklamalar; 

 Yardımcı bilgi ve belgeler (uluslararası sözleşmelere taraf olma durumu ile verinin aktarıldığı ülke 

mevzuatı ve uygulaması). 
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Bağlayıcı Şirket Kuralları Metni 

Veri sorumluları için Bağlayıcı Şirket Kuralları metni, kişisel verilerin, Türkiye’de yerleşik veri 

sorumlularından aynı grup içerisindeki ve Türkiye dışındaki diğer veri sorumluları veya veri işleyenlere 

aktarımı için uygulanacak olup bu metinde belirtilen yükümlülükler, Türkiye'den elde edilen verilerin 

aktarımını yapan aynı gruba bağlı veri sorumlusu veya veri işleyenler için de geçerli olacaktır. 

Diğer taraftan bağlayıcılığın sağlanması amacı ile veri sorumlusu ile veri işleyen arasında Türk Hukuku 

uyarınca geçerli yasal bir sözleşme ya da diğer bir hukuki işlem düzenlenmesi gerekmektedir.  

Yayımlanmış taslak bir Bağlayıcı Şirket Kuralları metni bulunmamakla birlikte Kurum tarafından,  Bağlayıcı 

Şirket Kuralları metninin içeriğinde zorunlu olarak bulunması gereken hususlar ile ilgili olarak  yardımcı bir 

doküman yayımlanmıştır..  

Kurul tarafından kabul edilen Bağlayıcı Şirket Kuralları'nın uygulanması herhangi bir süreye tabi olmayıp 

gerekmesi halinde uygulaması Kurul tarafından askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. 

 

   
 

Avukatlık mevzuatına uygun olarak, bu bültende yer alan Türk hukukuna ilişkin tüm bilgiler Gide Loyrette 

Nouel'in Türkiye'de işbirliği içinde çalıştığı Özdirekcan Dündar Şenocak Avukatlık Ortaklığı tarafından 

verilmektedir. 

 

 

 

 

Güncel hukuki bilgilere web sitemizin News & Insights bölümünden de ulaşabilirsiniz: gide.com 
 
Bu bülten Gide Loyrette Nouel ("Avukatlık Bürosu") tarafından hazırlanan ücretsiz ve periyodik elektronik bir duyuru olup 
Gide'in müvekkilleri ve iş ortakları için yayımlanmaktadır. Bülten sadece adresine gönderilenlerin kişisel kullanımı içindir ve 
ele alınan konu hakkında sadece genel nitelikli hukuki bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bülten, hukuki görüş sunmamaktadır 
ve bu şekilde yorumlanmamalıdır. Gönderilen kişi, kendisine sunulan bilgilerin kullanımından münhasıran sorumludur ve 
Avukatlık Bürosu söz konusu kullanımdan doğacak doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. İletişim 

birimimizin işleme tabi tuttuğu kişisel verileriniz ile ilgili olarak her zaman erişim, düzeltilme veya silinme talebinde 
bulunabilirsiniz (privacy@gide.com). 
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