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BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI 
 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) 10 Nisan 2020 tarihli duyurusu
1
 ile yeterli 

korumanın bulunmadığı ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu grup şirketleri arasında 

yapılacak uluslararası veri aktarımına ilişkin olarak Bağlayıcı Şirket Kuralları yöntemi 

getirilmiştir. Kurum’un Bağlayıcı Şirket Kurallarını ele alan duyurusuna ilişkin 

açıklamalarımız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır. 

 

I. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Yurt Dışına Veri Aktarımına 

İlişkin 9. Maddesinin Kapsamı 
 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili 9. Maddesinin 1. 

Fıkrasına göre, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için ilgili kişinin açık rızası aranır. 

Maddenin 2. Fıkrası ise, Kanun’un 5/2 ve özel nitelikli veriler yönünden 6/3 numaralı 

maddelerinde sayılan hukuka uygunluk nedenlerinden bir veya birkaçının varlığı halinde, ikili 

bir ayrıma giderek, bu koşullardan birinin sağlanması üzerine verinin yurtdışına aktarımı için 

ilgili kişinin açık rızasına gerek olmayacağını düzenler. Madde 9/2 (a)’da belirtilen koşul, 

kişisel verilerin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunmasıdır. Madde 9/2 (b)’de ise, 

verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili 

yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) izninin bulunması koşulu düzenlenmiştir.  

 

Aynı maddenin 3. Fıkrasında yeterli korumanın bulunduğu ülkelerin Kurul tarafından ilan 

edileceği öngörülmüş olsa da, yeterli korumanın bulunduğu ülkeler henüz ilan edilmemiştir. 

Dolayısıyla, mevcut durumda yurt dışına veri aktarımı için Madde 9/1 veya Madde 9/2 (b) 

birer seçenektir. 

 

II. Kurum’un Bağlayıcı Şirket Kurallarına İlişkin Duyurusunun Amaç ve 

Kapsamı 
  

Kurum, 10 Nisan 2020 tarihli duyurusunda, hemen yukarıda yer verdiğimiz Kanun’un 9. 

Maddesinde düzenlenen yurtdışına veri aktarımı esaslarından bahsetmiş, ardından Türkiye’de 

yerleşik veri sorumlularının yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere veri aktarımı yapabilmesi 

için Madde 9/2 (b)’ye göre belirlenen “Taahhütnameler” yöntemine değinmiştir. 

 

Nitekim Kurum, “taahhütnamelerin genellikle şirketler arasında gerçekleştirilecek iki taraflı 

veri aktarımlarını kolaylaştırmakla birlikte çok uluslu şirket toplulukları arasında yapılacak 

veri aktarımları bakımından uygulama pratiğini sağlamakta yetersiz kalabildiği” tespitinin 

yapılması üzerine, uluslararası veri aktarımına ilişkin bir başka yöntem olarak Bağlayıcı 

Şirket Kurallarını açıklamıştır. 

 

 

                                                           
1
 Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na ait Kamuoyu Duyurusu için bakınız: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6728/YURT-

DISINA-KISISEL-VERI-AKTARIMINDA-BAGLAYICI-SIRKET-KURALLARI-HAKKINDA-DUYURU 
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Bağlayıcı Şirket Kuralları, yeterli korumanın bulunmadığı ülkelerde faaliyet gösteren çok 

uluslu grup şirketleri için kişisel verilerin yurt dışına aktarımında kullanılan ve yeterli bir 

korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesini sağlayan veri koruma politikalarıdır. Bu 

doğrultuda, bir şirketler topluluğuna bağlı olarak Türkiye’de yerleşik bir veri sorumlusu 

tarafından, bu şirketler topluluğuna bağlı olarak yurtdışında bir veya daha fazla ülkede 

faaliyet gösteren şirketler, teşebbüsler ile ortak bir ekonomik faaliyette bulunan veya veri 

işleme faaliyetine ilişkin ortak bir karar mekanizması bulunan veri sorumlularına yapılacak 

olan kişisel veri aktarımları veya aktarım setlerinde uyulması gereken kişisel veri koruma 

kurallarıdır.  

 

Bu kapsama giren çok uluslu şirketlerin Bağlayıcı Şirket Kuralları başvurusu yapmaları ve 

Kurul’dan izin almaları gerekmektedir.  

 

Bağlayıcı Şirket Kuralları ile ilgili duyuruda, Başvuru Formu ile Veri Sorumluları İçin 

Bağlayıcı Şirket Kurallarında Bulunması Gereken Temel Hususlara İlişkin Yardımcı 

Dokümana yer verilmiştir.  Belgelerin içeriklerinde önemli ve yönlendirici bilgiler mevcuttur. 

Bunların bir kısmına aşağıda başlıklar halinde yer verilmiştir.  

 

2.1.Başvuruya İlişkin Usul ve Esaslar 

 

2.1.1. Başvuru Yapma Yetkisi 

 

Grubun
2
 Türkiye’de yerleşik merkezi var ise, başvuruyu yapmaya bu merkez yetkili 

kılınmıştır. Ancak Grubun Türkiye’de yerleşik merkezi yoksa Türkiye’de yerleşik bir Grup 

üyesi kişisel verilerin korunması konusunda yetkilendirilmelidir. Bu durumda, Grup adına 

başvuru yapma yetkisini de bu Grup üyesi haizdir. 

 

2.1.2. Başvuruda Sunulacak Bilgi ve Belgeler 

 

Başvuru yaparken mutlaka; 

 

a. Başvuru Formu, 

b. Bağlayıcı Şirket Kurallarının metni, 

c. Başvuru ile ilgili görülen diğer tüm bilgi ve belgeler sunulmalıdır. 

 

2.1.3. Başvuru Yöntemi 

 

Başvuruların Kurum’a elden veya posta yolu ile iletilmesi mümkündür. 

 

2.1.4. Başvurunun Sonuçlandırılması 

 

 

 

                                                           
2 Veri Sorumluları İçin Bağlayıcı Şirket Kuralları Başvuru Formunda “Grup” tanımı şu şekilde yapılmaktadır: 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. 

 

https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/0aa5e8ce-8e4e-403c-a444-7212f581ad23.docx
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Başvurular, başvuru tarihinden itibaren bir yıl içinde sonuçlandırılır, gerekirse bu süre altı 

aylık sürelerle uzatılır. Kurul tarafından onaylanan başvurular, başvuru sahibine bildirilir, 

gerektiği takdirde ilan edilir. 

 

2.2.Bağlayıcı Şirket Kurallarının İçermesi Gereken Hususlar 

 

Bağlayıcı Şirket Kurallarının mutlaka içermesi gereken hususlara Başvuru Formunda yer 

verilmiştir.  

 

2.2.1. Bağlayıcılık Unsuru 
 

Bağlayıcı Şirket Kurallarının ulusal mevzuata uygun olarak tarafları bağlayıcı bir etkiye sahip 

olması gerekmektedir.  

 

Bu bağlamda, grup şirketlerinin ve çalışanların Bağlayıcı Şirket Kurallarına uyma 

yükümlülüğü vardır. Başvuruda, grup şirketleri ve çalışanlar bakımından gerekli olan 

bağlayıcılığın nasıl, hangi yöntem ile sağlanacağı açıkça belirtilmelidir. Örneğin, sözleşmeler, 

taahhütler, gizlilik sözleşmeleri, şirket politikaları vb. Grup şirketlerinin belirlenen 

yöntemlere uygun davranmaması, çalışanların Bağlayıcı Şirket Kurallarını ihlal etmesi gibi 

durumlar karşısında alınan tedbirler ve uygulanacak yaptırımlardan da bahsedilmelidir.  

 

Veri işleyenlerden veri güvenliğine ilişkin olarak alınacak taahhütler ve veri işleyenler 

tarafından Bağlayıcı Şirket Kurallarına aykırı davranılmasına bağlanan sonuç ve yaptırımlar 

da başvuruda açıklanmalıdır.  

 

İlgili kişinin Kanun kapsamında sahip olduğu hak ve yetkiler temin edilmelidir. İlgili kişinin 

aydınlatılması (m. 10), işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 

edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı (m. 

11/1/g), veri sorumlusuna başvuru hakkı (m. 13), Kurul’a şikâyet hakkı (m. 14) gibi. 

 

Bunlarla birlikte ilgili kişiler bakımından başvuruda; 

 

- Grup üyelerinden herhangi birinin, yabancı bir ülkede tabi olduğu ve Bağlayıcı Şirket 

Kuralları ile ilgili kişiye sağlanan teminatlar üzerinde önemli olumsuz etkileri olma 

ihtimali bulunan tüm yasal yükümlülükler,  

 

- Bağlayıcı Şirket Kuralları kapsamında, ilgili kişilerin, her türlü zararının tazmini için 

açılacak davalar bakımından Türk mahkemelerine başvurulabileceği, 

 

- İlgili kişilerin hakları bakımından diğer ülkelerde açılacak davalarda ilgili kişiye tercüme, 

avukat sağlanması vb. her türlü yardımın sağlanacağı, 

 

- Grup içerisinde Bağlayıcı Şirket Kuralları hükümlerinin ihlalinden kaynaklanan zararın, 

Grubun Türkiye’de yerleşik merkezi veya kişisel verilerin korunması konusunda 

yetkilendirilmiş Türkiye’de yerleşik bir Grup üyesi tarafından giderilmesi gerektiğinden, 

bu kapsamda, yetkili Grup üyesi ve alınan finansal güvenceler belirtilmelidir. 
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Ayrıca, Bağlayıcı Şirket Kuralları hükümlerinin ihlali iddiasında Grubun Türkiye’de yerleşik 

merkezinde veya Grubun merkezi Türkiye’de değil ise kişisel verilerin korunması konusunda 

yetkilendirilmiş Türkiye’de yerleşik Grup üyesinde ispat yükümlülüğünün nasıl yerine 

getirileceğine dair süreç açıklanmalıdır.  

 

2.2.2. Etkili Uygulama 

 

Bağlayıcı Şirket Kurallarının etkili bir şekilde uygulanabilmesini sağlamak için hangi 

mekanizmaların nasıl kullanıldığı, Grup içerisinde Bağlayıcı Şirket Kurallarının nasıl 

uygulamaya geçirileceği, yurt dışına aktarılan veriler bakımından yeterli korumayı sağlayacak 

önlemlerin alınıp alınmadığı hususları oldukça önemlidir. Bu doğrultuda, Başvuru Formunda, 

eğitim ve farkındalık çalışmaları ile uyumluluk denetimleri hakkında bilgi verilmesi 

istenmektedir. Bağlayıcı Şirket Kurallarına uyumlu hareket edilmemesi halinde, Grup 

içerisinde bir şikâyet mekanizmasının öngörülmüş olması da beklentiler arasındadır. Formda 

görevli personel ifadesi geçmekte, Bağlayıcı Şirket Kurallarının Uygulanması konusunda, 

özellikle uyumun sağlanması ve takibi için “görevli personel” veya “görevli birim” olup 

olmadığı sorulmaktadır.    

 

2.2.3. Kurum ile Koordinasyon  

 

Bağlayıcı Şirket Kurallarının uygulanması bakımından Kurum ile gerçekleştirilecek iş birliği 

hakkında bilgi verilmelidir. 

 

2.2.4. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması 

 

Bağlayıcı Şirket Kurallarının kişisel verilerin aktarımında yeterli güvenceyi sağlayıp 

sağlamadığının değerlendirilebilmesi için Grup içerisindeki kişisel veri işleme süreçlerinin 

açık ve anlaşılır şekilde tanımlanması gerekmektedir. 

 

2.2.5. Raporlama ve Kayıt Değişikliği Mekanizmaları 

 

Grup üyelerinin ve Kurum’un, Bağlayıcı Şirket Kurallarında yapılacak herhangi bir değişiklik 

hakkında en kısa sürede bilgilendirilmesi gerekmektedir. Kurum, ilgili kişinin haklarına zarar 

verebilecek veya veri güvenliğini önemli ölçüde etkileyecek türden değişikliklerin ise 

önceden bildirilmesini istemektedir.  

 

2.2.6. Veri Güvenliği 

 

Kişisel verilerin niteliğine uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari 

tedbirlerin nasıl ele alındığına dair detayların, destekleyici dokümanlarla birlikte açıklanması 

gerekmektedir. Verinin aktarılacağı ülkedeki veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen teknik 

ve idari tedbirler ile veri ihlali bildirimine ilişkin süreçler de var olmalı ve haklarında bilgi 

verilmelidir.  

 

2.2.7. Hesap Verebilirlik  

 

Grup üyelerinin, Bağlayıcı Şirket Kurallarına nasıl uyum sağlayacakları ve Bağlayıcı Şirket 

Kurallarından nasıl sorumlu tutulacakları açıklanmalıdır. Grup üyeleri tarafından her bir veri 
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sorumlusu adına Bağlayıcı Şirket Kuralları kapsamında gerçekleştirilecek işleme 

faaliyetlerinin kaydının nasıl tutulacağı da açıklanmalıdır. 

 

2.3.Bağlayıcı Şirket Kurallarına İlişkin Genel Hükümler 

 

Duyurunun kapsamında yer alan Başvuru Formunda, genel düzenleyici hükümler olarak 

sayılan genel hükümlerden bazıları ise şunlardır: 

 

- Başvuru ve uygulama aşamasında, Grup ve Grup üyelerinden her biri Bağlayıcı Şirket 

Kurallarının yorumlanması ve uygulanmasıyla ilgili Kurum’un talimatlarına uygun 

hareket etmeyi kabul etmektedir. 

 

- Bağlayıcı Şirket Kurallarının uygulanması bakımından Bağlayıcı Şirket Kuralları 

başvurusunu yapmaya yetkili Grubun Türkiye’de yerleşik merkezi veya Grubun merkezi 

Türkiye’de değil ise kişisel verilerin korunması konusunda yetkilendirilmiş Türkiye’de 

yerleşik bir Grup üyesi muhataptır. 

 

- Grup, Bağlayıcı Şirket Kuralları kapsamında aktarılan kişisel verileri Kanun’a ve 

Bağlayıcı Şirket Kurallarına uygun olarak işler, herhangi bir sebeple Kanun’a ve 

Taahhüde uygunluk sağlanamazsa Kurum’u konu ile ilgili derhal bilgilendirir. Bu 

durumda Kurum’un, veri aktarımını askıya alma ve Bağlayıcı Şirket Kurallarını feshetme 

hakları vardır.  

 

- Bağlayıcı Şirket Kuralları kapsamında işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla 

başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durum en kısa sürede Grubun Türkiye’de 

yerleşik merkezine veya Grubun merkezi Türkiye’de değil ise kişisel verilerin korunması 

konusunda yetkilendirilmiş Türkiye’de yerleşik bir Grup üyesine bildirilir. Söz konusu 

durum en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirilmelidir. Kurul, gerekmesi halinde bu 

durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir. 

 

- Bağlayıcı Şirket Kuralları, yalnızca bir bütün olarak Grup içerisinde ve Grup üyeleri 

arasındaki veri aktarımlarına ilişkindir. Bağlayıcı Şirket Kuralları kapsamında aktarımına 

izin verilen kişisel veriler, Grup üyeleri dışındaki kişilere aktarılamaz. Türkiye’de yerleşik 

olmayan bir Grup üyesinden, grup üyesi olmayan herhangi bir şirkete veri aktarımı 

(sonraki aktarım) yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde Kurul’un 02.04.2018 tarih ve 

2018/33 sayılı kararı ekinde yer alan “Taahhütnameler” in kullanılması gerekmektedir. 

 

- Grup üyelerinden herhangi birinin Grup ile bağının kesilmesi, Bağlayıcı Şirket 

Kurallarının herhangi bir sebeple sona ermesi gibi durumlarda aktarıma konu kişisel 

veriler yedekleri ile Grubun Türkiye’de yerleşik merkezine veya Grubun merkezi 

Türkiye’de değil ise kişisel verilerin korunması konusunda yetkilendirilmiş Türkiye’de 

yerleşik bir Grup üyesine gönderilir. Ulusal mevzuatta bu yükümlülüğün yerine 

getirilmesini engelleyen hükümler varsa aktarıma konu kişisel verilerin gizliliğini 

güvence altına almak için gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak, veri işleme faaliyeti 

sınırlandırılır. 

 

- Bir bütün olarak Grup ve Grup üyeleri, işledikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine 

aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. Bu yükümlülük 

herhangi bir süre ile sınırlı değildir. 
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- Kurul tarafından kabul edilen Bağlayıcı Şirket Kurallarının uygulanması süreye tabi 

değildir. Gerekmesi halinde Kurul tarafından Bağlayıcı Şirket Kurallarının uygulanması 

askıya alınabilir ya da feshedilebilir. 

 

 

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. 

 

 

 

 


