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14 Nisan 2020 

YURT DIŞINA VERİ AKTARIMINDA YENİ BİR YÖNTEM: BAĞLAYICI ŞİRKET 

KURALLARI 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) 10 Nisan 2020 tarihinde yaptığı kamuoyu duyurusunda 

(“Duyuru”), kişisel verilerin yurt dışına aktarımında ek bir yöntem olan “Bağlayıcı Şirket 

Kuralları”nın Kurul tarafından kabul edildiğini açıkladı. Bağlayıcı Şirket Kuralları, yeterli 

korumanın bulunmadığı ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu grup şirketleri için, 

• kişisel verilerin yurt dışına aktarımında kullanılabilecek ve  

• grup şirketlerinin yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmelerini öngören 

veri koruma kurallarını ifade etmektedir.1 

Bilindiği üzere, Türkiye’deki gerçek kişilere ait kişisel veriler ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) öngörüldüğü şekilde yurt dışına aktarılabilir. KVKK uyarınca, 

gerçek kişilere ait kişisel veriler, aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık 

rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilmektedir: 

• Kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması. Yeterli 

korumanın bulunduğu ülkeler Kurul tarafından belirlenecektir. Kurul henüz yeterli 

korumanın bulunduğu ülkeleri belirlememiştir. Ancak, Kurul, yeterli korumanın bulunduğu 

ülkelerin belirlenmesinde kullanacağı kriterleri internet sitesinde yayınlamıştır. 

• Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ilgili tarafların taahhüdü ve Kurul’un 

izninin bulunması. İlgili tarafların, yeterli hukuki korunmanın bulunmadığı ülkelerdeki veri 

sorumlusuna ve/veya veri işleyene kişisel veri aktarımı için yeterli koruma sağlayacaklarını 

yazılı olarak taahhüt etmeleri gerekmektedir. Kurul, söz konusu taahhütnamelerde bulunması 

gereken asgari unsurları belirleyerek ilan etmiştir. Yurt dışına veri aktarımı, Kurul 

taahhütnameleri onayladıktan sonra yapılabilir. 

Kurul, Duyuru’da, çok uluslu şirket toplulukları arasında yapılacak veri aktarımları için 

taahhütname verilmesinin yetersiz kalabileceğine işaret etmiştir. Bu nedenle, ilgili kişinin açık 

rızası alınmaksızın yurt dışına yapılacak veri aktarımlarında, yukarıda izah edilen yöntemlere ilave 

olarak, Bağlayıcı Şirket Kuralları uygulamasının da benimsendiği belirtilmiştir. 

Kurul, aynı zamanda, çok uluslu şirketlerin Bağlayıcı Şirket Kuralları başvurusu yaparken Kurul’a 

sunması gereken başvuru formunu da yayınlamıştır. İlgili bir şirketler grubunun Türkiye’de 

yerleşik merkezi olduğu takdirde, başvuru yetkisi Türkiye’de yerleşik şirkette olacaktır. Aksi halde, 

Türkiye’de yerleşik grup üyesi bir şirket veya ilgili unsuru, kişisel verilerin korunması konusunda, 

  
1  Halihazırda Avrupa Birliği’nden yeterli koruma olmayan ülkelere veri aktarımı Bağlayıcı Şirket Kuralları 

(Binding Corporate Rules) ile yapılabilmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan ve en son 24 

Mayıs 2018 tarihinde güncellenen “Bağlayıcı Şirket Kuralları”na sahip şirketlerin listesine buradan 

ulaşabilirsiniz. 

https://kvkk.gov.tr/Icerik/6728/YURT-DISINA-KISISEL-VERI-AKTARIMINDA-BAGLAYICI-SIRKET-KURALLARI-HAKKINDA-DUYURU
https://kvkk.gov.tr/Icerik/5469/-Yeterli-korumanin-bulundugu-ulkelerin-tayininde-kullanilmak-uzere-olusturulan-form-hakkindaki-02-05-2019-tarihli-ve-2019-125-sayili-Kurul-Karari
https://kvkk.gov.tr/Icerik/5255/Taahhutnameler
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_en
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=613841
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“yetkili grup üyesi” olarak yetkilendirilmelidir. Bu durumda, Türkiye’de merkezi bulunmamakla 

birlikte, örneğin şube, temsilcilik ve irtibat bürosu adı altında Türkiye’de faaliyette bulunan 

unsurlar da başvuru yapmaya yetkili olacaklardır. 

Başvuru ile birlikte, Şirket tarafından hazırlanan Bağlayıcı Şirket Kuralları metninin Kurul’a 

sunulması gerekmektedir. Kurul, başvuruları, başvuru tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 

değerlendirilerek sonuca bağlar. Gerekmesi halinde bu süre, altı aylık sürelerle uzatılabilir. 

Yurt dışına veri aktarımı amacıyla hazırlanacak kurallar bağlayıcı olmalıdır. Bir diğer ifade ile, 

uyulmaması halinde ihlal edenlere yönelik uygulanabilir yaptırımlar olmalıdır. Bu nedenle, söz 

konusu kurallar, 

• tüm grup şirketleri, şirket yöneticileri ve çalışanları bakımından, 

• veri sorumlusu ile veri işleyen arasındaki veri aktarımı bakımından ve 

• veri aktarılan tüm grup üyeleri bakımından 

bağlayıcı ve pratikte uygulanabilir yaptırımlar içermelidir. Aynı zamanda, veri sorumlusunun, 

veriyi aktardığı veri işleyen veya üçüncü şahıslarla yapacağı sözleşmeler ihlal halinde uygulanacak 

yaptırımları da içermelidir. 

Ayrıca, Bağlayıcı Şirket Kuralları, bu kurallara tabi olacak grup şirketlerinin veri ihlali halinde 

sorumluluğu kabul ettiklerine ve Bağlayıcı Şirket Kurallarının ihlalinden kaynaklanan zararların 

tazmini için yeterli varlığa sahip olduklarına ilişkin bir taahhüt içermelidir. 

Kurul tarafından kabul edilen Bağlayıcı Şirket Kurallarının uygulanması süreye tabi değildir. 

Bununla birlikte, Kurul, gerekli gördüğü takdirde Bağlayıcı Şirket Kurallarının uygulanmasını 

askıya alabilir ya da sona erdirebilir. 

Türkiye’de faaliyette bulunan çok uluslu şirketlerin ve yurt dışında herhangi bir tür mevcudiyeti 

olan Türk şirketlerinin Bağlayıcı Şirket Kuralları uygulamasından yararlanma seçeneğini 

değerlendirmelerinin yerinde olacağı görüşündeyiz. 

________________ 

Yukarıda anılan hususlar, ilgili konunun genel bir değerlendirmesidir ve hukuki mütalaa niteliğinde 

değildir. Her durum ayrıca incelenerek, kendi özellikleri çerçevesinde değerlendirilmeli, hukuki 

yapı buna göre tertip edilmelidir. Konuyla ilgili sorularınıza Dr. Esin Çamlıbel 

(ecamlibel@turunc.av.tr) memnuniyetle cevap verecektir. 
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