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Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun
Bağlayıcı Şirket Kurallarına ilişkin duyurusu
Nisan 2020

Değerli Meslektaşlarımız, Müvekkillerimiz ve Çalışma Arkadaşlarımız,
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) 10 Nisan 2020 tarihli duyurusunda çok uluslu şirket toplulukları
arasında yapılacak veri aktarımları için hukuki bir mekanizma olarak “Bağlayıcı Şirket Kuralları”nın (“BŞK”)
kullanılabileceğini duyurdu.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerin aktarılacağı ülkede yeterli
korunmanın 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 izninin bulunması
kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilmektedir. Kurum, çok uluslu şirket toplulukları
arasında yapılacak veri aktarımları bakımından söz konusu taahhütnamelerin pratikte yetersiz kaldığını
belirterek, Kanun’da açıkça tanımlanmamış olsa da, BŞK’nin taahhütnamelerin yerini alabileceğini belirtmiştir.
Bağlayıcı Şirket Kuralları
Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü kapsamında uygulaması oldukça yaygın olan BŞK, bir şirketler
topluluğuna bağlı olarak Türkiye’de yerleşik bir veri sorumlusu tarafından, bu şirketler topluluğuna bağlı olarak
yurt dışında 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 aktarımlarında uyulması gereken kişisel veri koruma kurallarıdır. Bu kapsama giren şirketler,
Kurum’un yayımladığı başvuru formunu doldurarak Kurum’a BŞK başvurusu yapabilecektir. Yaptıkları başvuru
sonucunda Kurum tarafından BŞK’si onaylanan şirketlerin, kendi aralarında yapacakları veri aktarımları için
ayrıca açık rıza almaları veya Kurum’a taahhütname sunmaları gerekmeyecektir.
Başvuru prosedürü
Kurum’a yapılacak olan başvuru, grubun Türkiye’de yerleşik merkezi var ise bu şirket tarafından yapılacaktır.
Grubun Türkiye’de yerleşik merkezi yok ise Türkiye’de yerleşik bir grup üyesi kişisel verilerin korunması
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konusunda yetkilendirilerek “yetkili grup üyesi” olarak başvuruyu yapacaktır. Başvuruda, Kurum’un onayına
sunulacak BŞK metni, başvuru formu ve başvuru için ilgili görülen diğer tüm bilgi ve belgeler elden veya posta
yoluyla Kurum’a sunulmalıdır.
Başvuru formunda BŞK’nin tüm grup üyeleri ve grup adına veri işleme faaliyetini gerçekleştirenler bakımından
bağlayıcılığının nasıl sağlanacağı, BŞK’nin etkili bir şekilde uygulanabilmesini sağlamak için öngörülen
mekanizmalar, Kurum ile koordinasyon, kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması ile ilgili detaylar, raporlama
ve değişiklikleri bildirme mekanizmaları, veri güvenliğine ilişkin hususlar, hesap verilebilirlik, başvuruya ilişkin
yardımcı bilgi ve belgeler ve genel hükümler yer almaktadır. Kurum’un yayımladığı başvuru belgeleri büyük
ölçüde Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde düzenlenen “Binding Corporate Rules” mekanizması için
kullanılan dokümanlara paralel olarak hazırlanmıştır.
Başvuru Süreci
Kurum tarafından yayımlanan başvuru formunda, başvuruların Kurum tarafından bir yıl içerisinde
değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu süre gerekli olması halinde altı aylık sürelerle uzatılabilir. Oldukça uzun
sürebilecek olan söz konusu başvuru süreci, BŞK yöntemini uygulamak isteyen grup şirketleri tarafından göz
önünde bulundurulmalıdır. Kurum duyurusunda BŞK’nin onaylanmasından önceki dönemde gerçekleştirilecek
grup içi veri aktarımları için herhangi bir ara rejim öngörülmemektedir. Bu nedenle, kişisel verilerin yurt dışına
aktarımı için uygulanacak olan mevcut kurallar uygulanmaya devam edecektir.
Yazımızla ilgili olarak arzu ettiğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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Bu not sadece bilgilendirme amaçlı olup hukuki görüş içermemektedir. Bu bilgi notundaki konulara ilişkin bir
sorunuz olması halinde lütfen bizi arayınız.Tüm hakları saklıdır.
Paksoy Ortak Avukat Bürosu, yerli ve yabancı yatırımcılara Türkiye’de hukuki danışmanlık ve avukatlık
hizmeti sağlamak üzere ortak girişimler, şirket birleşme ve satın almaları, rekabet hukuku, gayrimenkul
yatırımları, banka ve finans hukuku, enerji mevzuatı, alt yapı yatırımları, ticari ve idari davalar, iş davaları ve
vergi uyuşmazlıkları gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren yerel avukatlık firmasıdır.
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