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Kişisel bilgilerin işlenmesi bağlamında bireylerin veriye bağlı haklarının korunması için, veri 
koruma yasalarının, insan hakları boyutunu dikkate alması gerekmektedir.

TEKNOLOJIDEKI baş döndürücü 
ilerleme; veriye dayalı inovasyon ve sınır 
ötesi veri akışlarını tahminlerin ötesinde 
artırdı. Her attığımız adım veri üretir hale 
geldi. Geliştirilen her ürün ve hizmetin 
katma değeri, ürettiği ve işlediği veri ile öl-
çülmeye başladı. Veri koruma sınır ötesi 
ticaret üzerinde de etkisi olan bir rekabet 
unsuru haline geldi. Öte yandan tartışma-
lar, düzenlemelerin ilgili tarafların görüşleri 
gözetilmeden yapılması durumunda, eko-
nominin potansiyelini ciddi anlamda sınır-
layabileceğine işaret ediyor. Bu noktada 
en büyük ticaret ve yatırım ortağımız 
Avrupa Birliği’ndeki gelişmeleri çok 
yakından takip etmemiz gerektiğine 
inanıyorum. 

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ile 
2050 yılında karbon nötr bir kıta olma 
hedefini açıkladı. Avrupa Birliği, strateji 
belgelerinde yeşil ve dijital dönüşümün 
beraber yönetileceğini açıkça belirtiyor. Bu 
dönüşümün iş dünyasına etkileri çok büyük 
olacak. Örneğin önümüzdeki dönemde 
üretimde karbon ayak izinin tüm değer 
zinciri boyunca takip edilmesi için gerek 
ülkemizde gerekse küresel olarak tedarik-
çiler ile veri akışını temin edecek dijital uy-
gulamalara ihtiyaç olacak. Benzer şekilde 
ürün tarafında da döngüsel ekonomi başlığı 
altında dijital pasaport gibi uygulamala-
rın hayata geçirilmesi bekleniyor. Dijital 
ticaret ve veri akışları ticaret politikasının 
merkezi konuları arasında ele alınıyor. Bu 
kapsamda, gerek fiziki gerekse hukuki veri 
altyapısı için ülke politikasının oluşturul-
ması ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma 
Tüzüğü’ne (GDPR) uyum düzeyinin iş 
yapmayı kolaylaştıracak biçimde artırıl-
ması büyük önem arz ediyor. 

TÜSİAD olarak 1,5 yıldır Avrupa 
Birliği Yeşil Mutabakatı ve Dijital Tek 

Pazar gelişmelerini yakından takip 
ediyoruz. Türkiye’nin ilgili alanlardaki 
tutum belgelerinin hazırlanmasında ilgili 
kamu kurumlarımız ile yakın temasımızı 
sürdürüyoruz. Aynı zamanda üyesi oldu-
ğumuz Avrupa Iş Dünyası Konfederasyo-
nu BusinessEurope bünyesinde konuyla 
ilgili oluşturulan tutum belgelerine katkı 
sağlıyor, AB Komisyonu başta olmak üzere 
AB kurumlarının üst düzey yetkilileriyle 
Türk iş dünyasının önerilerini ve hassasi-
yetlerini paylaşıyoruz. 

Verinin ekonomik potansiyeli bizleri 
heyecanlandırıyor ancak unutmamalıyız 
ki veri koruma, aynı zamanda bir temel hak 
ve özgürlük meselesidir. Dünyada kişisel 
verilerin korunması ve özel yaşamın gizli-
liği bağlamındaki tartışmalar COVID-19 
ile birlikte hareketlendi. COVID-19 salgın 
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krizi, yüksek kaliteli gerçek zamanlı veri 
paylaşımının rolünü ve ihtiyacını ortaya 
koymasına rağmen; aşı kartları, seyahat 
bilgileri, sağlık geçmişi gibi her türlü 
verinin toplanması, bu verilerin nasıl ko-
runacağı, işleneceği ve transfer edileceği 
konusunu gündeme getirdi.

Kişisel bilgilerin işlenmesi bağla-
mında bireylerin veriye bağlı haklarının 
korunması için, veri koruma yasalarının, 
insan hakları boyutunu dikkate alması 
gerekmektedir. 2016 yılında 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 
kabul edilmesi ile Türkiye’de kişisel verile-
rin, veriye dayalı hak ve özgürlüklerin ko-
runması yönünde önemli bir adım atıldı. 
Kanun ve düzenlemelerle vatandaşların 
verileri üzerindeki kontrolü arttı; veri-
lerini toplama, işleme ve depolama yön-
temlerini düzenlemelerine olanak verildi.  
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu verisi 
işlenen bireylere daha fazla açıklama yapıl-
masını gerektirmesi açısından da şeffaf-
lık ilkesini güçlendirici bir nitelik taşıyor. 
Bununla birlikte Kanunun temel hak ve 
özgürlükler yönünden iyileştirilmesi AB 
ile yıllardır sürmekte olan vize serbestisi 
görüşmelerinin önemli başlıklarından biri 
olarak gündemdeki yerini korumaktadır. 

Veri Koruma ve Teknoloji Hukuku 
Çalışma Grubumuzun faaliyetleri kap-
samında tüm bu gelişmeleri yakından 
takip ediyor, ilgili kamu kuruluşları ile özel 
sektörün görüşlerini paylaşıyoruz. Bugün 
düzenlediğimiz “Kişisel Verilerin Ko-
runması Konferansı” ile bu çabamızın 
etki alanını büyütmeyi, kamu kuruluşla-
rımız ve Avrupa Birliği’ndeki paydaşları-
mız ile işbirliğini güçlendirmeyi, küresel 
ölçekte devam eden tartışmaları Türki-
ye’deki özel sektörün gündemine taşımayı 
amaçlıyoruz. 

Veri koruma sınır ötesi ticaret üzerinde de 
etkisi olan bir rekabet unsuru haline geldi
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AVRUPA Veri Koruma 
Kurulu Denetçisi Wojciech 
Wiewiórowski, veri koruma 
konusuna AB kurumlarının 
çalışmalarını hızlandırdığını 
belirterek, "Meseleye yaklaşı-
mımızda uyum elde edebilmek 
adına veri koruma mercileri-
nin, kuruluşlarının birlikte 
hareket edebilmesi önemli. 
Hem AB'de hem de Türki-
ye'deki kurumların iş birliği 
içerisinde olmasını kıymetli buluyo-
rum" dedi. Wiewiórowski, Kişisel Ve-
rilerin Korunması Konferansı’nda 
bir açılış konuşması yaptı. Wojciech 
Wiewiórowski, veri koruma konusuna 
AB'de verilen öneme dikkati çekerek, 
"Veri koruma konusunda AB kurum-
ları çalışmalarını hızlandırdı" ifade-
lerini kullandı. Veri korumaya ilişkin 
olarak ülkelerde komisyonerlerin ya 
da kurumların sorması gereken şeyler 
olduğunu belirten Wiewiórowski, 
"Çeşitli bireylerin de bu noktada faal 
olabilmesi önemli. Avrupa Veri Koruma 
Süpervizörü, buradan hareketle Avrupa 
Birliği'ndeki kuruluşların veri transferi 
konusuna nasıl daha detaylı bakabilece-
ğini ele aldı. Gereksinimlerin ne olduğu 
üzerinde duruldu" ifadesini kullandı. 
AB'de gerçekleşen veri koruma sü-
reçlerine yönelik yapılan çalışmala-
ra ilişkin bilgi veren Wiewiórowski, 
şunları kaydetti:

MEVZUATLARIN 
YÜZDE 80’İ YENİ
"Şu anda veri kanunu AB'de tartışılan 
konular arasında ama şunu da kabul 
etmek lazım mevzuatların yüzde 80'i 

koruma mercilerinin, kuruluşlarının 
birlikte hareket edebilmesi önemli. 
Hem Avrupa Birliği'nde hem de Türki-
ye'deki kurumların iş birliği içerisinde 
olmasını kıymetli buluyorum."

YÜKSEK STANDART 
TEŞVİK EDİLİYOR
Avrupa Birliği’nin, gizlilik ve veri 
koruma alanında yüksek değer ve 
standartları teşvik ettiğini söyleyen 
Avrupa Veri Koruma Kurulu Denet-
çisi Wiewiórowski, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “GDPR, Avrupa Konseyi 
müktesebatını da dikkate alarak, AB 
üyesi olmayan paydaşlarla işbirliğinin 
sağlanması için çeşitli araçlar sunuyor. 
Hiç şüphesiz ki, veri akışları günümü-
zün dijital ekosistemlerinin doğal bir 
unsuru haline geldi. Bu anlamda GDPR, 
AB dışına veri aktarımı için de yeterli-
lik ve standart sözleşme maddeleri gibi 
mekanizmalar öngörüyor. Denetim oto-
riteleri, özellikle Temmuz 2020'deki 
Schrems II kararından sonra, AB Adalet 
Divanı'nın içtihatlarına uygun olarak 
veri koruma kurallarının uygulan-
masında özel ve güçlü bir rol oynuyor. 
Avrupa Veri Koruma Denetçisi (EDPS), 
AB kurumlarının, organlarının ve kuru-
luşlarının denetimi anlamında, AB’nin 
öncü veri koruma otoritesi olma niteli-
ğini taşıyor.”

Avrupa'da yeni ve bir şekilde kişisel veri 
koruması meselesine bakıyor. Bütün 
veri piyasası ve dünya genelinde kişisel 
verilerin paylaşımıyla ilgili konuları 
ele alıyor. Türkiye'deki meslektaşla-
rımızla da bu şekilde temas içerisinde 
olabilmemizin önemli olduğunu düşü-
nüyorum. Çünkü meseleye yaklaşımı-
mızda uyum elde edebilmek adına veri 

WOJCIECH 
WIEWIÓROWSKI

Avrupa Veri Koruma Kurulu Denetçisi

Avrupa Veri Koruma Kurulu Denetçisi Wojciech Wiewiórowski, kişisel verilerin korunması 
alanına AB'de çok önem verildiğine dikkati çekerek, "Hem AB'de hem de Türkiye'deki 
kurumların iş birliği içerisinde olmasını kıymetli buluyorum" dedi.

Kişisel Verileri Koruma Korumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, bilim ve teknolojiden soyutlanmış 
bir hayatın artık düşünülemez olduğunu belirterek, “Bu çerçevede ülkemiz veriden değer 
üretebilen teknolojileri destekliyor ve veri temelli ekonominin gereklerinin bilinciyle kişisel 
verilerin korunması alanında reform hareketlerini devam ettiriyor” dedi.

AB ile Türkiye veri koruma 
konusunda iş birliği içinde olmalı

Kişisel verilerin korunmasında
reform hareketleri sürüyor

Şu anda veri 
kanunu AB'de 

tartışılan konular 
arasında bunların 

hepsi devam 
ediyor ama şunu da 

kabul etmek lazım 
mevzuatların yüzde 

80'i Avrupa'da yeni 
ve bir şekilde kişisel 

veri koruması 
meselesine bakıyor. 

Kanunla birlikte 
kurulan ve 
ülkemizde insan 
haklarını koruma 
mekanizmalarından 
biri olan kurumumuz 
faaliyetlerini 
tarafsızlık, 
bağımsızlık, hukuka 
ve etik ilkelere 
uygunluk, şeffaflık ve 
hesap verilebilirlik, 
doğru ve objektif 
karar alma, iş birliği ve 
katılımcılık, ulusal ve 
uluslararası düzeyde 
hizmet verme gibi 
bir takım ilke ve 
değerlere uyumlu bir 
şekilde sürdürmek 
konusunda 
hassasiyet 
göstermektedir. 

KİŞİSEL Verileri Koruma Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Kişisel 
Verilerin Korunması Konferansı'nın 
açılışında yaptığı konuşmada, mah-
remiyetin kişinin özgürlüğünün bir 
parçası olduğunu söyledi. Dijitalleş-
menin ve teknolojik gelişmelerin Tür-
kiye'de ve uluslararası boyutta hızla 
ilerlediği bu günlerde kişisel verilerin 
ve bu verilerin korunmasının önemin 
daha iyi anlaşıldığına dikkati çeken 
Bilir şunları söyledi: "Gelinen noktada 
kişisel verilen işlenmesinin gerek iş ha-
yatımız gerekse günlük yaşantımızın 
önemli bir parçası haline geldiği orta-
dadır. Bu durum kişisel verilerin hukuk 
düzeni içerisinde koruma altına alınma 
gerekliliğini de beraberinde getirmiş-
tir. Dijital çağda bireylerin hayatları-
na hakim olmasının veriler üzerinde 
kontrol ve denetim hakkına sahip ol-
masıyla mümkün olduğu anlaşılmıştır. 
Buradan hareketle kişisel veriler ülke-
mizde daha önceleri çeşitli mevzuat 
kapsamında koruma altına alınmış 
olsalar da bu anlamdaki asıl dönüm 
noktası 2010 anayasa değişikliğiyle 
olmuştur. Kişisel verilerin korunması-
nı isteme hakkı anayasal teminat altına 
alınmıştır. Söz konusu anayasa değişik-
liğinin bir kazanımı olarak 7 Nisan 2016 
tarihinde Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu yürürlüğe girmiştir. Böylelikle 
ülkemizde kişisel verilerin korunması 
alanında yeni bir dönem başlamıştır."

KANUN YASAKLAYICI 
DEĞİL DÜZENLEYİCİ
Bilir, söz konusu gelişmelerin Türki-
ye'nin kişisel verilerin korunmasına 

hak ve özgürlüklerin korunması 
diğer yandan ise kişisel veri iş-
lemenin disiplin ve düzen altına 
alınması amaçlanmıştır. Dola-
yısıyla kanun yasaklayıcı değil, 
düzenleyici bir kanundur."

Geçtiğimiz mart ayında ya-
yımlanan Insan Hakları Eylem 
Planı ve Ekonomi Reform Pake-
ti’ne de değinen Bilir, söz konusu 
planlar kapsamında Kişisel 
Verileri Koruma Kurumu’nun 

etkinliğinin artırılmasının ve 6698 sayılı 
Kanunun Avrupa Birliği standartları ile 
uyumlu hale getirilmesinin hedeflen-
diğini söyledi. Diğer yandan GDPR yurt 
dışına veri aktarımına yönelik hüküm-
lerinin esas alınarak Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununda birtakım deği-
şikliklerin yapılmasının planlandığını 
belirtti. Bilir, Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu’nun KVKK-GDPR uyumu ile 
ilgili çalışmaları devam ettirdiğini ve bu 
süreçte tüm paydaşlarla iş birliği halinde 
olduklarını da sözlerine ekledi.

verdiği önemin bir göstergesi olduğunu 
belirterek şöyle devam etti: "Kanunla 
birlikte kurulan ve ülkemizde insan hak-
larını koruma mekanizmalarından biri 
olan kurumumuz faaliyetlerini tarafsız-
lık bağımsızlık, hukuka ve etik ilkelere 
uygunluk, şeffaflık ve hesap verilebilir-
lik, doğru ve objektif karar alma, iş birliği 
ve katılımcılık, ulusal ve uluslararası 
düzeyde hizmet verme gibi bir takım ilke 
ve değerlere uyumlu bir şekilde sürdür-
mek konusunda hassasiyet göstermek-
tedir. Kanunla birlikte bir yandan temel 

PROF. DR. FARUK BILIR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Başkanı

Bireylerin farkındalığı çok önemli
Türkiye'nin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hukuki düzenlemeler üzerinde çalışırken 
AB’deki muadil düzenlemeleri de esas alarak hareket ettiğini belirten Bilir, "Kuşkusuz ki 
bilim ve teknolojiden soyutlanmış bir hayat düşünülemez. Bu çerçevede ülkemiz veriden 
değer üretebilen teknolojileri desteklemekte, veri temelli ekonominin gereklerinin bilinciyle 
güncellik gerektiren ve interdisipliner bir alan olan kişisel verilerin korunması alanında reform 
hareketlerini devam ettirmektedir” dedi. Bilir, bireylerin kendilerine tanınmış olan haklar 
konusunda yeterli farkındalık düzeyine ulaşmalarının en az yasal ve teknik düzenlemelerin 
varlığı kadar önem taşıdığına dikkati çekerek, "Bu doğrultuda kişisel verilerin korunması 
alanındaki düzenlemelere uyum ve mahremiyete saygı prensibiyle tasarlanan süreçlerin gün 
geçtikçe etkisini artıracağına inanıyorum" ifadesini kullandı.



6  7  

KİŞİSEL 
VERİLERİN
KORUNMASI 
KONFERANSI

KİŞİSEL 
VERİLERİN
KORUNMASI 
KONFERANSI

TÜSİAD Veri Koruma ve 
Teknoloji Hukuku Çalışma 
Grubu Başkanı Av. Dr. 
Çiğdem Ayözger Öngün 
moderatörlüğünde konuk 
konuşmacı BusinessEuro-
pe Dijital Ekonomi Görev 
Gücü Başkan Yardımcısı 
Liam Benham, verinin ko-
runmasına yönelik çalışmala-
ra ve verinin sınır ötesi akışının 
Türkiye açısından önemine 
değindi.  

Av. Dr. Çiğdem Ayözer Öngün, 
TÜSIAD Veri Koruma ve Teknoloji 
Hukuku Çalışma Grubu olarak Türki-
ye'de veri koruma ve teknoloji hukukun 
dünyadaki en iyi mevzuat ve uygulama 
örnekleri standartlarına ulaşması-
na katkı sağlamaya gayret ettiklerini 
ifade etti. Öngün, konferanstaki temel 
hedeflerinin kişisel verilerin korunma-
sında farkındalığı artırmak olduğunu 
söyledi. Yanı sıra, veri koruma düzen-
lemesindeki yeni ihtiyaçlar noktasın-
da iş dünyasıyla ortak akıl geliştirmek 
olduğunu belirtti. 

ŞİRKETLER VERİLERİN 
KORUNMASINI BİLMELİLER
Veri koruma ile ilgili konuların kendi-
leri için oldukça büyük bir öneme sahip 
olduğunu dile getiren BusinessEurope 
Dijital Ekonomi Görev Gücü Başkan 
Yardımcısı Liam Benham, “Burada yeni 
çalışma yöntemleri karşımıza çıktı. 
Ayrıca pandemi nedeniyle de dijitalleş-
mede artış görüyoruz. Bununla birlikte de 
kişisel verilerin korunması için teknolo-
jik bir evrim geçiriyoruz” dedi. Uluslara-
rası veri akışı ve temel mahremiyetlerden 

‘Veri Temelli Ekonomi ve İş 
Hayatına Etkileri’ başlıklı bölümde 
konuşan Microsoft Türkiye Genel 
Müdürü Levent Özbilgin, KVKK’nın 
sadece iş dünyası değil, bireylerin de 
gündeminde oldukça önemli bir yer 
tuttuğunu belirterek, “Microsoft olarak 
CEO’muzun belirlediği üzere biz veri 
gizliliğinin insan hakkı olduğunu dü-
şünüyoruz” dedi. 

Bu alanın Türkiye’de de gelişme-
si için sorumluluk hissettiklerini dile 
getiren Özbilgin, “Teknolojinin insanla-
rın iyiliği için olduğunu düşünüyorum. 
Microsoft olarak teknolojinin güveni-
lir bir şekilde kullanılmasına öncülük 
ediyoruz. Müşterilerimize ait bilgileri 
üçüncü kişilerle paylaşmıyoruz” diye 
konuştu. Microsoft bulut sistemleri 
için yeni bir veri inisiyatifi de açıkla-
dıklarını kaydeden Özbilgin, “Micro-
soft bulut sistemleri için AB veri sınırı 
düzenlemesi ile mevcut veri depolama 
taahhütlerimizin de ötesine geçecek 
ve AB'deki özel ve kamu sektörü müş-
terilerimiz için tüm verilerini AB’de 
saklama ve işleme imkanı yaratıyor 
olacağız” açıklamasında bulundu. Söz 
konusu inisiyatifin uygulamaya geçil-
mesi için gerekli teknik çalışmaların 
ilgili mühendislik ekipleri tarafından 
başlatıldığını bildiren Özbilgin, “Bu 
çalışmanın önümüzdeki süreçte ta-
mamlanmasını düşünüyoruz” şeklinde 
konuştu.

2 YILDA ELDE EDECEĞİMİZ 
DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ 
2 AYDA TAMAMLADIK
Verinin etkin kullanımının ticari ve-
rimliliği artırdığını düşündüklerini dile 

GDPR’ın bu alanlarda 
çok önemli bir kilometre taşı 
olduğunu aktaran Benham, 
“Avrupa ve dünya genelin-
de de bunun çerçevesinin 
oluşması gerekiyor. Veri ko-
nusunda uyum meselesi açı-
sından birçok şirket çıtayı 
yükseltiyor. Avrupa'nın iş 
yapış ahlakı ve verilerin kul-
lanılmasında bulut sistemler 
üzerinde de duruluyor” diye 

konuştu. Dijital ekonomide güvenin 
çok daha önemli olduğunu vurgulayan 
Benham, “Şirket ve kuruluşların verile-
rini korumayı bilmesi lazım. Şirketler 
de hangi mekanizma doğrultusunda ve-
rilerinin korunacağını bilmek isterler” 
ifadesini kullandı.

Veri korumasının küresel olarak 
da gerçekleştirilmesi gerektiğini 
söyleyen Benham, “Bütün ülkeler bir-
birinden farklı geçmişlere sahipler. 
Meşru güvenlik endişeleri de var. AB 
ve Türkiye ilişkilerine bakacak olursak 
bunun güven içinde gelişmesi gereki-
yor” şeklinde konuştu. Benham, “Dün-
yadaki ülkeler GDPR özelinde mevzuat-
larını yapıyorlar” dedi. Benham, Çin’in 
de yeni gizlilik kanunları çıkaracağını 
ifade etti.

kısa zamanda kat ettik” şeklinde 
konuştu.

YENİ TEKNOLOJİLERE 
YATIRIM YAPAN 
ŞİRKETLERİN 
GELİRLERİNDE 
YÜZDE 30 
ARTIŞ GÖRÜLÜYOR
Dijital dönüşüm alanında 
yatırım yapan şirketlerin ge-
lirlerinde ciddi oranlarda artış 

yaşandığını ifade eden Özbilgin, “Yeni 
iş modellerine ve çalışma düzenlerine 
rahatça geçiş yapabiliyorlar. Bulut bili-
şimlerine ve yeni teknolojilere yatırım 
yapan şirketlerin gelirlerinde yüzde 
30 artış görülüyor” açıklamasında 
bulundu. Şirketlerin çalışma şekille-
rini de kalıcı olarak değiştirmeye baş-
ladığını belirten Özbilgin, “Üst düzey 
yöneticilerin yüzde 94’ü daha inovatif 
olmaları için şirketlerini hibrit çalışma 
modeline yöneltiyor” diye konuştu.  

bahsetmek istediğini söyleyen Benham, 
“Veri korumanın işleri nasıl etkilediği ve 
hükümetlerin neler yapacağı konularına 
değinmek istiyorum. Şirketler pandemi 
ile birlikte hiç görmediğimiz kadar sanal-
laştı. Güven meselesi de epeydir önemli 
hale gelmişti. Avrupa'da verinin güvenliği 
ile ilgili tartışmalar daha önceden başla-
mıştı” diye konuştu. Verinin hem değer 
hem de riskleri beraberinde getirdiğini 
kaydeden Benham, “Şeffaflık, şirketler 
açısından önemli hale geldi. Kişisel ve-
rilerin korunması iş hayatında çeşitli 
alanlarda meydana geliyor. IBM tara-
fında küresel veri büromuz bulunuyor. 
Bu birim teknolojinin güvenli şekilde 
kullanılması ve verinin taraflar arasında 
paylaşılması üzerinde duruyor” değer-
lendirmesinde bulundu.

getiren Özbilgin, “Bu nedenle verilerin iş-
lenmesi büyük önem taşıyor. Yurtdışına 
veri transferin tüm unsurlar üzerindeki 
yansımaları Türkiye'nin küresel veri eko-
nomisi içindeki konumuna yönelik stra-
tejilerin belirlenmesi çok fazla önem ta-
şıyacak” değerlendirmesinde bulundu. 
Teknolojinin ne derece önemli olduğunu 
pandemi döneminde bizzat deneyim-
lendiğini aktaran Özbilgin, “Microsoft 
olarak normalde en az 2 yılda elde ede-
ceğimiz dijital dönüşümü 2 ay gibi çok 

AV. DR. ÇIĞDEM AYÖZGER 
ÖNGÜN

TÜSİAD Veri Koruma ve Teknoloji Hukuku 
Çalışma Grubu Başkanı

AB'nin dışına veri aktarımının birçok tarafın üzerine eğildiği bir konu haline geldiğini söyleyen BusinessEurope 
Dijital Ekonomi Görev Gücü Başkan Yardımcısı Liam Benham, “Dijitalleşmenin olduğu dünyada veri ile ilgili süreçler 
rekabetçiliği de etkileyecek meselelerdir” dedi.

KVKK konusunun sadece şirket ve kuruluşları ilgilendirmediğini bireylerin de bu süreçte önemli bir 
etkiye sahip olduğunu dile getiren Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, “Microsoft olarak 
CEO’muzun belirlediği üzere biz veri gizliliğinin insan hakkı olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. 

Dijitalleşmenin olduğu dünyada veriyle
ilgili süreçler rekabetçiliği de etkileyecektir

“Veri gizliliği iş dünyası kadar 
bireylerin de gündeminde bulunuyor” 

LIAM BENHAM
BusinessEurope Dijital Ekonomi Görev Gücü 

Başkan Yardımcısı

“Hükümetler kuantum şifrelemeye 
yönelik belgeler hazırlamalılar”

“2030 yılına kadar 50 milyar cihaz 
birbiriyle iletişim kuracak”

Avrupa'da ulusal teknoloji stratejisi geliştirildiğini dile getiren BusinessEurope Dijital Ekonomi 
Görev Gücü Başkan Yardımcısı Liam Benham, “Kuantum bilişim de bu süreçte oldukça 
önemli bir alan” diye konuştu. Bunun bilişim gücünü de beraberinde getirdiğini söyleyen 
Benham, “Veri gizliliği dediğimiz zaman hükümetler kuantum şifrelemeye yönelik belgeler de 
hazırlamalılar” diye konuştu. 

Microsoft olarak bulut bilişimin kullanılması için de canla başla çalıştıklarını bildiren Microsoft 
Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, “2030 yılına kadar 50 milyar cihaz birbiriyle iletişim 
kuracak. Bulut bilişim KOBİ’ler için de teknolojiyi demokratikleştiriyor” dedi. Veri yönetimi iyi 
kullanıldığında yıllardır aşılamayan birçok ekonomik ve sosyal sorununun da çözülebileceğini 
dile getiren Özbilgin, “Hindistan'da polisler yüz tanıma teknolojisini kullanarak 4 gün içinde 
3 bin kayıp çocuğu tespit etti” diye konuştu. Özbilgin kendilerinin de bu alanda çalışmaları 
olduğunu söyleyerek, “Türkiye'de biz Kızılay ile işbirliği yaparak kaybolan mülteci aileleri bir 
araya getirmenin heyecanını yaşıyoruz. Bugün veri doğru kullanıldığı zaman ortaya çıkacaklar 
ortada” diye konuştu. “İnsanlar teknolojik şirketlere güvenmezse teknoloji ile olumlu bir 
etki yaratmak da mümkün olamayacak” diyen Özbilgin, bu nedenle güven kazanma 
sorumluluklarını oldukça önemsediklerini belirtti. 

 Microsoft bulut 
sistemleri için yeni 
bir veri inisiyatifi 
de açıkladıklarını 
kaydeden Özbilgin, 
“Microsoft bulut 
sistemleri için AB veri 
sınırı düzenlemesi 
ile mevcut 
veri depolama 
taahhütlerimizin 
de ötesine geçecek 
ve AB'deki özel 
ve kamu sektörü 
müşterilerimiz için 
tüm verilerini AB’de 
saklama ve işleme 
imkanı yaratıyor 
olacağız.

LEVENT ÖZBILGIN
Microsoft Türkiye

Genel Müdürü
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AV. ŞEBNEM KARADUMAN
Allianz Türkiye Hukuk Genel Müdür

Yardımcısı

“Covid-19 Etkisi ve Veri Koruma 
ve Gizliliği Uygulamaları” başlıklı 
panelde konuşmacılar koronavirüs 
pandemisinin finans yönetimi ve veri 
koruma alanlarına etkisini masaya 
yatırdı. Crif İcra Danışma Kurulu 
Başkanı Didem Taner moderatörlü-
ğünde gerçekleşen panelde finans siste-
minde koronavirüs ışığında veri koruma 
uygulamalarına da değinildi. Panelde 
Marsh Risk Danışmanlığı Türkiye 
Lideri Cem Öztürk, Allianz Türkiye 
Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Av. 
Şebnem Karaduman, AKSigorta 
Kurumsal Hukuk ve Uyum Bölüm 
Müdürü Tuğçe Zeren ve Kişisel 
Verileri Koruma Kurumu Başkan-
lık Müşaviri Tuğba Yiğit konuşmacı 
olarak yer aldı.................................
Taner: Veri korumaya 
yeni dizayn gerekli
Crif  Icra Danışma Kurulu Başkanı Didem 
Taner, veri temelli ekonomi ve buna 
yönelik ortaya konan teknoloji yatırımlar 

2006 yılından beri Küresel Riskler 
Raporu hazırladıklarını dile getiren 
Öztürk, “Son 4 yılda çevresel ve sosyolo-
jik konuların ön plana çıktığını, bunlara 
ek olarak veri ihlallerinin ve siber saldırı-
ların da hem olasılık hem  etki açısından 
riskinin arttığının katılımcılar tarafından 
dile getirildiğini görüyoruz” açıklamasın-
da bulundu. 
................................
Karaduman: 
Kompleks ürünler 
yerini basit ve 
anlaşılır ürünlere 
bırakıyor
Panelistlerden Allianz Türkiye Hukuk 
Genel Müdür Yardımcısı Av. Şebnem 
Karaduman ise içinde bulunulan 
dönemin teknolojik gelişmelerinin hem 
sektörü hem de insanları ne yönde değiş-
tirdiği ve bu değişim sonucunda ortaya 
çıkan süreçte uyumun önemine değindi. 
“Öyle bir çağ ki 1 dakikada YouTube'da 5
milyona aşkın video indiriliyor” diyen Ka
raduman, bu kadar yoğun bir data akışına
paralel olarak bir yandan da bireylerin 
değişen ihtiyaçları ve beklentilerine 
dikkat çekti. Düşünüldüğünde gele-
neksel sigortacılık yöntemleri ve gele-
neksel finansal yöntemler ile ihtiyaç-
lara cevap vermenin giderek zor hatta 
imkansız bir hale geldiğinin altını çizdi. 

sebebiyle uluslararası veri transferinin 
giderek daha fazla önem kazandığını dile 
getirdi. Didem Taner, yaptığı değerlen-
dirmede "Dijitalleşme çağını yaşıyoruz. 
COVID-19 salgınıyla birlikte dijitalleşme 
daha da hızlandı. Beklenmedik şekilde 
ortaya çıkan pandemi nedeniyle hali ha-
zırdaki düzenlemelere uyumda güçlük 
yaşanmakta. Veri koruma uygulamala-
rını Türkiye'de ve dünyada yaşanan bu 
gelişimle birlikte dizayn etmek zorun-
dayız" dedi.................................
Yiğit: Dijital 
bağımsızlık kavramı 
gündemimize girdi
Panel kapsamında konuşan dijitalleşme 
üzerine çeşitli açıklamalarda bulunan 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Baş-
kanlık Müşaviri Tuğba Yiğit, “COVID-
19 etkisiyle internet kullanımının yaygın 
ve sık bir şekilde hayatımıza girdiğini be-
lirterek, “Hızlı bir dijital dönüşüm hepi-
mizin hayatında gerçekleşti. Bu da daha 

Kompleks ürünler ve süreçlerin de yer-
lerini teknoloji ile desteklenmiş basit 
ve anlaşılır ürünlere bıraktığını aktaran 
Karaduman, “Hızla alternatif dağıtım ve 
iletişim kanallarından entegre olarak 
kusursuz bir müşteri deneyimi sunarak 
müşterilerimizle bir araya gelmek bizim 
için de çok kıymetli bir yolculuk olmaya 
başladı” şeklinde konuştu. Bir taraftan 
da şirketlerin mücadelede gereken risk 
analizlerini yapması gerektiğini, risk-
lerini azaltıcı önlemleri alması gerekti-
ğini dile getiren Karaduman, “Şirketler 
gerektiğinde çalışanların aile verilerine 
ulaşmaya çalışacaklar. Kişisel verilerin 
doğru ve güncel tutulması noktasında 
veri sorumlusunun yükümlülüğü tam da 
böyle bir kritik dönemde ortaya çıkıyor” 
bilgisini verdi. 

................................
Zeren: COVID-19 
bize mahremiyetin 
ne kadar önemli 
olduğunu gösterdi
Içinde bulunduğumuz dönemde verinin 
büyük bir değer olduğunu kaydeden 
ve  veriye bütüncül yaklaşılmasını çok 
önemsediğini dile getiren AKSigorta 
Kurumsal Hukuk ve Uyum Bölüm 
Müdürü Tuğçe Zeren, “Verilerin bir 
melodisinin olduğunu düşünüyorum. 
KVKK mevzuatı son derece dinamik 

bir şekilde hareket edilmesini gerekli 
kılan bir mevzuattır. Bu dinamik mev-
zuatla birlikte biz verilerin melodisindan 
katma değerli nasıl fayda sağlayabiliriz, 
COVID-19 süreci bize bunu görmemizi 
sağladı” diye konuştu. 

COVID-19’un veriye dayalı işlerin 
artacağını ve kişisel verilerin korunma-
sının önemini hatırlattığını kaydeden 
Tuğçe Zeren, "Salgın, veriye dayalı tica-
retin artacağını gösterdi. Yanı sıra mahre-
miyet etki analiz çalışmalarını hatırlattı. 
Özel projelere özel koruma yapılması ge-
rekiyor. Mahremiyet etki analiz çalışma-
ları hem şirketlere  hem de uyum ekiple-
rine son derece ufuklar açarken , kişisel 
verilerin doğru korunmasını  sağlamak-
tadır.Doğru veri anonimleştirmesiyle 
istenen etki yaratılabilir" dedi. Zeren, 
verinin korunmasında yalnızca idari 
yaklaşımların değil, teknik gerçeklerin 
de önemli olduğuna işaret etti.

Salgın bize dünyanın artık başka 
tarafa doğru gittiğini ve bu dünya ekseni 
içerisinde uyumu sağlamak için de mah-
remiyetinin korunmasının ne kadar 
önemli ve veriye dayalı olduğunu söy-
lemeye başladı” değerlendirmesinde 
bulundu. Bu süreçte bireysel farkında-
lığın herkes için son derece önemli ve 
anlamlı kavramlardan biri haline geldi-
ğinin altını çizen Zeren, “Koronavirüs 
pandemisiyle birlikte mobil uygulama-
lar ve çağrı merkezleri de hayatımızın 
vazgeçilmezleri arasındaki yerini aldı” 
şeklinde konuştu. 

DIDEM TANER

CEM ÖZTÜRK

Crif İcra Danışma
Kurulu Başkanı

Marsh Risk Danışmanlığı 
Türkiye Lideri

TUĞÇE ZEREN
AKSigorta Kurumsal Hukuk ve Uyum 

Bölüm Müdürü

fazla kişisel verinin aktarılması anlamına 
geliyor” dedi. Hakim konumdaki ulusla-
rarası şirketlerin piyasa koşullarını şe-
killendirmesinin, kontrol edilen verinin 
COVID-19 koşullarında daha fazla art-
masının karşısında gerek bireylerin gerek 
uluslararası menfaatler doğrultusunda 
kişisel verilerin işlenmesinin önemli hale 
geldiğini de ifade eden Yiğit, “Bir yandan 
ulusal menfaatlerin korunması karşımı-
za çıkarken, diğer yandan sağlık verile-
rinin paylaşılması gibi konularda kişisel 
verilerin işlenmesinin ne kadar önemli 
olduğunu ve dijital bağımsızlık kavramı-
nın da gündemimize girdiğini görüyoruz” 
açıklamasında bulundu. 

Sınır ötesi veri aktarımı meselesinin 
de son derece yaygın bir hale geldiğini dile 
getiren Yiğit, “Bu alanı düzenleme altına 
alırken alternatif imkanlar da duyurul-
malıdır. Kişilerin kabul etmesi durumun-
da kişisel veriler de ortam hazırlandığı 
takdirde yurt dışına aktarılabiliyor” de-
ğerlendirmesinde bulundu.  ................................
Öztürk: Kişisel veri 
yönetimi COVID-
19’dan etkilendi
Panelin bir diğer konuşmacısı olan Marsh 
Risk Danışmanlığı Türkiye Lideri 
Cem Öztürk, “COVID-19’un etkisi ha-
yatımızın her alanında olduğu gibi kişisel 
veri yönetimine de çok ciddi bir şekilde 
girdi” dedi. Veri iletişim süreçlerinde 
şirketlerin de ciddi yatırımlar yaptığını 
kaydeden Öztürk, “Uzaktan çalışma ve 
yeni iş kolları hayatımıza girdikçe şirket-
ler,  korumalarını uzaktan sağlayabilecek-
leri altyapılarına daha çok yatırım yapıyor. 
” dedi. Mart 2020’den bu yana belli başlı 
platformların yüzde 70'lere varan kulla-
nıcı artışları olduğunu aktaran Öztürk, 
“Bunlar da milyonların takip ettiği, üye 
olduğu platformlar, haliyle kötü niyetli 
saldırılara maruz kalacak hedef haline ge-
lecektirler. Bunun yanı sıra son olarak da 
tabii kullanıcı hesaplarının ele geçirilmesi 
ile birçok verinin ifşa edilebilme riski ha-
yatımızda gündem olarak ön plana çıkmış 
durumda” açıklamasında bulundu. 

'COVID-19 Etkisi ve Veri Koruma ve Gizliliği Uygulamaları' oturumunda salgın 
ile hız kazanan dijitalleşme neticesinde artan veri kullanımı ve ortaya çıkan 
yeni ihtiyaçlara karşılık verecek düzenlemelerin gerekliliği ele alındı. Panelde 
şirketlerin bu dönemde karşılaşabileceği riskler,  alınacak önlemler ve veriden 
elde edilebilecek katma değerli faydalar tartışıldı.

Salgın döneminde kişisel verilerin 
korunması daha da önemli hale geldi

TUĞBA YIĞIT
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

Başkanlık Müşaviri

CEM ÖZTÜRK TUĞÇE ZERENAV. ŞEBNEM KARADUMANTUĞBA YİĞİTDİDEM TANER
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TÜSIAD tarafından düzenlenen 
konferansta TÜSİAD Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Yatırım 
Ortamı Yuvarlak Masası 
Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiç-
lioğlu moderatörlüğünde konuk 
konuşmacı Cumhurbaşkan-
lığı Dijital Dönüşüm Ofisi 
Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Tür-
kiye’nin bu alandaki çalışmala-
rından bahsetti. 

Ebiçlioğlu: Yeni 
teknolojiler, küresel 
rekabet gücümüz 
açısından önemli
TÜSIAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım 
Ortamı Yuvarlak masası Başkanı Dr. Fatih 
Kemal  Ebiçlioğlu, “11. Kalkınma Planı’n-
da belirtildiği üzere kamu hizmetlerinin 
iyileştirilmesinde yapay zeka, büyük veri, 
nesnelerin interneti, bulut bilişim gibi yeni 
nesil teknolojilerden faydalanılması ve 
gerekli iyileştirmelerin yapılması ülke-
mizin küresel rekabet gücünün artırıl-
masında oldukça önemli” dedi. Ebiçlioğlu, 
“Teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten 
bir Türkiye” hedefi ile çıkılan yolda Dijital 
Türkiye politikalarının güçlü reformları da 
beraberinde getirdiğini görüyoruz. Baş-
kanlığınız tarafından da sıkça vurgulanan 
bir konu; bu dönüşümün merkezinde veri 
var. Verinin artan önemi ile birlikte dünya 
genelinde verinin korunması etrafındaki 
tartışmalar da büyüyor, birçok ülkenin bu 
alandaki yasal mevzuatlarını güncelledi-
ğini ve artırdığını görüyoruz” değerlen-
dirmesini yaptı.

büyüyen bir öneme sahip hale geliyor” 
diyen Koç, Türkiye’de de 2016 yılında buna 
ilişkin ulusal mevzuatın yürürlüğe girdiği-
ni belirtti. KVKK’yı GDPR ile uyumlaştır-
maya çalıştıklarını ve yakın bir zamanda 
uyumlu hale de geleceğini bildiren Koç, 
“Mart 2022’ye kadar bunu tamamlamayı 
öngörüyoruz. Firmaların KVKK’ya baş-
vurularını da inceliyor ve hızlandırıyoruz. 
Veri gerçekleştirilmesi konusunda da etkin 
bir şekilde çalışıyoruz” dedi. Türkiye’deki 
verilerin Türkiye’de tutulması durumu-

nun da ortaya çıktığını aktaran 
Koç, “Bunun ekonomik etkileri 
de olabiliyor. Veri gerçekleştiril-
mesi kabul ediliyor ama verinin 
neden yerelleştirildiğine yönelik 
risk değerlendirmesi de yapaca-
ğız. Bütün paydaşlarla bu konuda 
çalışıyoruz, ülkemizdeki tüm ya-
tırımcılar için yerel mevzuatla-
rımızı güncelleştirmeye devam 
edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kamunun kendi içinde veri 
paylaşımı konusunda sorunlar yaşadığını 
aktaran Koç, “Bu çerçevede veri sözlüğü 
oluşturuldu, kurumlar buraya verilerini 
giriyorlar. Ülkemizin veri ekonomisi ve 
yönetişime yaklaşımını geliştiriyoruz. 
Sektörel veri sözlüğüne yönelik çalışma-
larımızı başlatacağız. Türkiye global veri 
ekonomisinde çok önemli bir pay alacak-
tır” değerlendirmesinde bulundu.  

“Türkiye'nin verisinin Türkiye'de 
kalması için ülkemizi veri depolama 
ve işleme faaliyetleri alanında bölgesel 
anlamda bir merkez olarak konumlandır-
mak istiyoruz” diyen Koç, komşu ülkelerin 
de verilerine talip olduklarını ve Türkiye'yi 
bölgenin veri merkezi haline getirmeye ça-
lıştıklarını ifade etti. 

Koç: Yatırımcılar için 
yerel mevzuatları 
güncellemeye  
devam edeceğiz
Içinde bulunulan çağın en dikkat çekici 
özelliğinin dijital teknolojiler olduğunu 
söyleyen Cumhurbaşkanlığı Dijital 
Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, 
“Bununla beraber teknolojinin ekonomik 
modeller üzerindeki baş döndürücü etkileri 
var, bizler de bunun farkındayız.” dedi. “Gü-
nümüzde hepimizin bildiği gibi kişisel ve-
rilerin korunması da temel hak ve özgür-
lüklerin korunması kapsamında giderek 

DR. FATIH KEMAL 
EBIÇLIOĞLU

AV. DR. ÇIĞDEM
AYÖZGER ÖNGÜN

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım 
Ortamı Yuvarlak Masası Başkanı

TÜSİAD Veri Koruma ve Teknoloji Hukuku 
Çalışma Grubu Başkanı

Türkiye’nin bölgenin veri depolama ve işleme merkezi olmasını istediklerini söyleyen 
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, komşu ülkelerin 
verilerine de talip olduklarını dile getirdi.

“Türkiye’nin veri depolama ve 
işleme merkezi olmasını istiyoruz”

DR. ALI TAHA KOÇ
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm

Ofisi Başkanı

ALEID WOLFSEN
Avrupa Veri Koruma Kurulu Başkan 

Yardımcısı

Yapay zeka stratejisini devreye alıyoruz
Uluslararası yapay zeka stratejisine ihtiyaç olduğunu bildiren Dr. Ali Taha Koç, “Bu alanda 
ülkemizin ilk uluslararası stratejisi olacak bu çalışmayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla 
hazırladık, yakın zamanda uygulamaya da koyacağız. Yapay zeka alanında insan kaynağının 
geliştirilmesinden teknolojik altyapının geliştirilmesine kadar geniş bir spektrumda stratejimizi 
oluşturduk. Hem kamuda hem de özel sektörde milli teknoloji üretme konusunun artırılması 
konusuna önemli bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Veriniz kömür olsa bile elmasa 
dönüştürülebilir” dedi. 

Avrupa Veri Koruma 
Kurulu Başkan Yardım-
cısı Aleid Wolfsen, kon-
feransın öğleden sonraki 
bölümünde TÜSİAD Veri 
Koruma ve Teknoloji 
Hukuku Çalışma Grubu 
Başkanı Av. Dr. Çiğdem 
Ayözger Öngün’ün mode-
ratörlüğünde görüşlerini 
açıkladı. Mahremiyet poli-
tikalarının önemine değinen 
Wolfsen, bu politikaların her kesimin 
faydasına olduğunu belirtti.
................................
Öngün: Dijitalleşen 
dünyada veri en 
değerli para birimi 
olacak
TÜSIAD Veri Koruma ve Teknoloji 
Hukuku Çalışma Grubu Başkanı Av. Dr. 
Çiğdem Ayözger Öngün, “Dijital çağda 
kişisel verilere atfedilen değerin önlene-
mez yükselişine paralel olarak kişisel ve-
rilerin korunması ve gizliliğinin sağlan-
masının önemi de gittikçe arttı. Veriye 
erişimin kolaylaşması, sermayenin veri 
olduğu sektörlerde küçük ve büyük ölçekli 
iş yerleri arasındaki uçurumu giderek 
kapattı” dedi. Teknolojik gelişmelerin 
hızına ve buna bağlı olarak giderek diji-
talleşen dünyada çok yakın bir tarihte 
verinin hiç tartışmasız en değerli para 
birimi olacağına değinen Öngün, “20-25 
yılda veriye ulaşmamızı ve onu muhafaza 
etmemizi sağlayan altyapıların gelişimi, 
hızlı artışı ve hatta bu sistemlerin günlük 

kişisel veri kullanımı kanununun Avrupa 
ile uyum çabalarını takdirle karşılıyoruz” 
dedi. Bugün tamamen dijital bir çağda ya-
şandığını ifade eden Wolfsen, “Artık her 
şeyimiz akıllı. Bu alanda birçok araç ve 
uygulamanın kullanıldığı görülüyor. Bu 
teknolojilerin birçoğu hayatımızı kolay-
laştırırken beraberinde birçok zorluklar 
da getiriyor” diye konuştu.  

GDPR’ın bu alanda belli başlı konuları 
ortaya koyduğunu bildiren Wolfsen, 
“Verinin daha rahat hareket edilebilme-
si, birçok önemli değişikliği de ortaya 
çıkardı” dedi. Bu noktada kendi bilgi biri-
kimlerini de paylaşmaya hazır olduklarını 
kaydeden Wolfsen, “Çünkü biz inanıyoruz 
ki dünya genelinde mahremiyet politika-
larına uyumluluk  hem bireylerin hem de 
kurumların, kuruluşların faydasına ola-
caktır. Bireyler buradan daha fazla şeffaflık 
ve güven açısından fayda görecektir. Ve-
rilerinin yeterli şekilde korunduğundan 
emin olacaktır. Kurumlar ve kuruluşlar ise 
daha büyük ölçekte bir hukuki belirlilikten 
faydalanacaktır. Böylelikle en iyi uygula-
malar ile birbirleri arasında hakları bile-
ceklerdir” değerlendirmesinde bulundu.

Teknolojik çözümlerde tüketicinin 
güveni hissetmesinin önemli olduğunu 
dile getiren Aleid Wolfsen şöyle konuştu: 
“Kişinin güveni olmadan şirketlerin 
gelişimi olamaz. Tüketici verilerin ko-
runduğundan emin olmalıdır. Bu alanda 
yeni mevzuat önerileri getirildiğinde 
dünya geneli işin içine katılmalıdır. Veri 
koruması pozitif evrim olarak görülü-
yor. GDPR kopyalanmamalıdır. Dünya 
üzerinde her ülkede birebir aynı kuralla-
rın konulması beklenmiyor. Uluslararası 
veri koruma uygulamalarında yakınsama 
sağlanmalıdır”. 

hayatımızın en önemli vazgeçilmezleri 
oluşu verinin değerini ve geldiği noktayı 
gözler önüne sermekte” şeklinde konuştu. 

Veriyi muhafaza ederken bir yandan 
da verinin dolaşımının önemli olduğunu 
dile getiren ve söz konusu faaliyetlerin 
regüle edilmesine yönelik ihtiyacın 
da giderek arttığına değinen Öngün, 
“Bir sistemin özellikle de ekonomik bir 
sistemin bir ülke içerisindeki entegras-
yonu bakımından en kritik adım, yasal 
zeminin hazırlanması. Ülke içerisin-
de bu alanda faaliyet gösteren oyun-
cuların global pazarda yer bulmasına 
imkan tanımak ve yabancı yatırımcı-
yı da kendi pazarlarına çekmek için o 
ülkedeki yasal zeminin güvenilirliği ve 
öngörülebilirliği önem taşıyor” açıkla-
masında bulundu.................................
Wolfsen: 
Türkiye’nin uyum 
çabalarını takdirle 
karşılıyoruz
Avrupa Veri Koruma Kurulu Başkan 
Yardımcısı Aleid Wolfsen, “Türkiye'nin 

Avrupa Veri Koruma Kurulu Başkan Yardımcısı Aleid Wolfsen “Biz inanıyoruz ki 
mahremiyet politikalarındaki uyumluluk dünya genelinde hem bireylerin hem de 
kurumların faydasına olacaktır” dedi.

“Mahremiyet politikaları dünyada 
bireylerin ve kurumların faydasınadır”
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KONFERANSIN Dijital Hizmet 
Uygulamaları Perspektifinden 
Veri Koruma ve Gizliliği başlığını 
taşıyan panelde 2016’da yürürlüğe giren 
KVKK sonrasında iş yapış şekillerinin 
nasıl değiştiği sorusuna cevap arandı. 
Panelin moderatörlüğünü Bloom-
berg Program Sunucusu Gözde 
Kuyumcu yaptı.................................
Denemeç: Dijital 
ortamda dijital 
ikiz yaratılıyor
Panelde konuşan T.C. Cumhurbaş-
kanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 
Hukuk Müşavirliği Av. Işıl Selen 
Denemeç Avrupa Birliği’nde görüşe 
açılan dijital hizmetler kanun teklifi 
taslağının özellikle kişisel verilerin ko-
runmasına ilişkin hususlarını aktardı. 
“AB'de 1995 tarihli Avrupa Veri Koruma 
Direktifi yürürlükteydi. Ancak tekno-
lojinin gelişmesiyle yetersiz kalmaya 
başlayınca yeni bir mevzuat çalışması 

Teknoloji anlamında hem müşterile-
rine hem de iş birliği yaptıkları firmalara 
en iyi hizmeti sunabilmeyi hedefledikle-
rini ifade eden Mutlu Erturan, bu süreçte 
teknoloji yatırımlarını yaparken, verile-
rin korunması konusunun da en önemli 
gündem maddeleri arasında yer aldığını 
söyledi. Verinin korunması ve verinin iş-
lenmesiyle ilgili bu işlere özel bir bilgi gü-
venliği ekibi oluşturduklarını kaydeden 
Erturan, “Bu ekip 7/24 bu alanda çalış-
malarını devam ettiriyor, gelişmeleri 
takip ediyor. Bu noktada aldığımız ak-
siyonlar ve uygulamalarımızla birlikte 
sektörde öncü olduğumuzu görüyoruz” 
yorumunda bulundu.................................
Kamalıoğlu: 
Şeffaflık, hesap 
verebilirlik, kanunda 
doğrudan yer almıyor
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
KVK Uzmanı Nadire Çoruhlu Kama-
lıoğlu, öncelikle e-ticareti, hesap verebi-
lirlik ve şeffaflık ilkelerine uyumu 6698 
sayılı kanun çerçevesinde ele almak ge-
rektiğini söyledi. Şeffaflık ve hesap vere-
bilirlik ilkesinin KVKK’da doğrudan yer 
almadığına dikkat çeken Nadire Çoruhlu 
Kamalıoğlu, kanunun uygulanabilirliği-
nin sağlanmaya çalışıldığını dile getirdi. 
E-ticaret platformlarının da ilkelere ve 
kanuna uyum açısından öncelikle ilgili 
kişilerin kanunun 11. maddesindeki 

içerisine girildi. 2016'da GDPR kabul 
edildi, 2018’de de yürürlüğe girdi” 
diyen Denemeç, bu süreç içinde global 
anlamda bir paradigma değişikliği-
ne sebep olacak Cambridge Analytica 
skandalının yaşandığını dile getirdi. 
Bu skandalla sosyal medyada çokça 
miktarda bulunan kişisel verilerin 
manipüle edilmesiyle ABD’nin 2016 
seçimlerinin sonucunun etkilendiği 
haberlerinin çıktığını ifade etti.

 Denemeç, “Dolayısıyla bu olayla 
sosyal medyaya, dijital ortama yükledi-
ğimiz verilerimizin aslında toplumsal 
bir etkisi olabileceği farkındalığı oluştu” 
şeklinde konuştu. Mart 2020’de pande-
minin ilan edilmesiyle zorunluluklar ve 
ihtiyaçlar doğrultusunda  dijital ortam-
lardaki varlığın oldukça arttığına vurgu 
yapan Av. Işıl Selen Denemeç, “Toplan-
tılar, seminerler online yapılıyor derken 
aslında biz dijital ortamda dijital ikizi-
mizi yaratıyoruz. Bu durum da verilerin 
düzenlenmesi ihtiyacını doğurdu” dedi.

Av. Işıl Selen Denemeç, GDPR’ın 
tüm üye ülkelerde standartlaştırılmış 
bir veri koruma düzenlemesi getirmeyi 

haklarını kullanabilmesine imkan sağ-
layacak gereçleri sağlamaları gerekti-
ğini aktaran Kamalıoğlu, “Örneğin web 
sitelerinde doğru ve güncel bilgilerini 
sunması, buradan erişilebilir olmaları 
gerekiyor. Diğer bir husus ise ilgili kişile-
rin başvuru yollarının kanuna aykırı bir 
şekilde kısıtlanmaması, sınırlandırılma-
ması ve bu kanunda yer alanların dışında 
buna aykırı şekilde başka bir başvuru 
yolunda sunulmaması bekleniyor. Ayrıca 
hizmet sağlayıcılarına web sitelerin-
de ilgili kişilerin kanundan kaynaklı 
hakkını kullanabilmesine ilişkin doğru 
bilgilendirmenin de ilgili kişiye kolay 
erişilebilir şekilde sunulmasını bekli-
yoruz” dedi.Kamalıoğlu, “Kişisel veri-
lerin korunması anlamında 6698 sayılı 
Kanun en geniş kapsamda olan koruyucu 
hükümleri içeriyor” dedi.  Kamalıoğlu, 
şöyle devam etti: “Dijital platformlarda-
ki hizmet sağlayıcıların aydınlatma yü-
kümlülüğüne uyabilmesi için Aydınlat-
ma Kanunu’nun 10. maddesinde yer alan 
hususları içeren bir aydınlatma metnini, 
şeffaflık ilkesini göstererek kişinin anla-
yabileceği uygun bir dille karmaşık ol-
mayacak şekilde ilgili kişilere sunması 
gerekiyor.”................................
Karadenizli: KVKK, 
insan kaynaklarında 
da birçok başlığı 
değiştirdi
Kariyer.net Strateji ve İş Geliştir-
me Genel Müdür Yardımcısı Barış 
Karadenizli, KVKK sonrasındaki 
değişiklikler hakkında bilgi verdi. Ki-
şilerin özgeçmişlerini firmalarla bu-
luşturan bir platform olarak 21 yıldır 
bu işi yaptıklarını kaydeden Karade-
nizli, KVKK’nın kendi tarihçelerinde 
gördükleri en büyük regülatif değişik-
liklerden biri olduğunu belirtti. Kara-
denizli, bu durumun insan kaynakları 
pratiğinde de birçok başlığın değişi-
mini tetiklediğini dile getirerek, "Yeni 
dönemde sistem içinde arşivleme man-
tığını getirdik" dedi.  Verilerin korun-
masında bazı gri noktaların olduğunu 

dile getiren Barış Karadenizli, yaptığı 
değerlendirmeyi şu başlıklar altında 
topladı: “Kişisel verilerin korunması 
açısından işe alım süreçlerindeki gri 
noktaların ortadan kalkması gerek-
mektedir. Ayrıca bilgiler veri üzerine 
eklenerek gidiyor. Birlikte bir sorum-
luluk var. Ancak sorumlulukların karşı 
tarafa yüklenmesi eğiliminde olunabi-
liyor. Bu açıdan ortak veri sorumlusu 
kavramının gelmesi gerektiğini düşü-
nüyorum. Yanı sıra yapay zeka ile ilgili 
düzenlemelerin işin odağına girmesi 
gerekiyor. Yapay zeka ile ilgili AB'de 
yakın zamanda bir bildiri yayımlandı. 
Bizim de yapay zeka konusunda aksiyon 
almamız gerekiyor.”................................
Sipahi: Tüm süreçleri 
KVKK kapsamında 
ele aldık
Logo Grup Bilgi Teknolojileri ve İş 
Süreçleri Başkanı, CIO’su Uğur Nuri 
Sipahi, KVKK’yı öncelikle kendi içle-
rinde bir uyum süreci olarak gözettik-
lerini belirterek, “Birincil olarak kendi 
iç kaynaklarımızla, kendi hukuk depart-
manımızla süreci yönettik. Daha sonra 
bunu bir proje çerçevesinde ele alıp da-
nışmanlık ve hukuk firmalarıyla birlikte 
sürece devam ettik. Tüm süreçleri bu 
kapsamda ele aldık” dedi. Yazılım sağ-
layıcı bir firma olarak yapılması gereken 
yükümlülüklerden de bahseden Sipahi, 
“Bu aslında kanunen bir yükümlülük ol-
mamakla birlikte müşterileri ve son kul-
lanıcıları da bu kanun açısından uyumlu 
hale getirmek gerekiyor. Yani müşteri-
lerimizin veri sorumlusunun kendileri 
oldukları konularda da onlara kanuna 
uygunluk sağlamalarında hizmet sunu-
yoruz. Onlara verileri anonimleştirmek, 
verileri imha etmek konusunda hatır-
latmalar yapmak, bu süreçte uyumlu-
luğunu üst düzeye çıkarmak konusun-
da yardımcı olmak hem sektör öncüsü 
olarak görevimiz hem de teknoloji sağ-
layıcı olarak bizden pazarın beklediği 
en önemli konulardan biri” açıklama-
sını yaptı.

amaçladığını belirterek, “Bu kapsamda 
AB vatandaşları, verilerinin nasıl kul-
lanıldığını anlamalarını kolaylaştır-
mayı ve şikayette bulunmalarını sağ-
lamayı hedef liyordu. GDPR’ın ülke-
mizde uyum çalışmaları devam ediyor. 
Bu süreç tamamlandığında  ülkemiz 
adına önemli bir kazanım olacak” ifa-
desini kullandı. 
................................
Erturan: Teknoloji 
odaklı  yatırımlarda 
verilerin korunmasını 
gözetiyoruz 
Hepsiburada Ticari Grup Başkanı 
Mutlu Erturan, Hepsiburada’nın 
KVKK kapsamındaki çalışmalar baş-
lamadan önce de hem müşterilerinin 
hem de iş ortaklarının güvenliği açısın-
dan çalışmalar yürüttüğünü söyledi. 
6698 numaralı Kişisel Verileri Koruma 
Kanunu çıktıktan sonra da uyum için 
ciddi bir proje başlattıklarının altını 
çizen Erturan, “Bu proje kapsamında 
bütün süreç ve kontrollerimizi gerçek-
leştirdik.  Biz bunu tüm şirket içerisin-
deki süreç ve uygulamamıza metinleri-
mizin içine şeffaf biçimde paylaşıyoruz. 
Bizden alışveriş yapan tüm müşterile-
rimiz bilgilendirme metinleri içinde 
verileri  ne zaman, ne şekilde, hangi 
sıklıkta işleyeceğimizi gayet net bir 
şekilde görebilirler” dedi. 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşanan salgın ortamında e-ticaret uygulamaları 
hızlı gelişim gösterdi. Bu açıdan e-ticaret hizmetlerinde kişisel verinin korunması konusu 
daha fazla önem taşımaya başladı. Ortaya çıkan yeni gereksinimler, "Dijital Hizmet 
Uygulamaları Perspektifinden Veri Koruma ve Gizliliği" konu başlığını taşıyan panelde, 
ayrıntıları ile ele alındı. 

KVKK, yeni mevzuatların 
rehberi niteliğinde görülmeli

BARIŞ KARADENIZLI
Kariyer.net Strateji ve İş Geliştirme 

Genel Müdür Yardımcısı

MUTLU ERTURAN
Hepsiburada Ticari

Grup Başkanı

UĞUR NURI SIPAHI
Logo Grup Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri 

Başkanı, CIO’su

NADIRE Ç. KAMALIOĞLU
Kişisel Verileri Koruma Kurumu

KVK Uzmanı

AV. IŞIL SELEN DENEMEÇ
T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 

Hukuk Müşavirliği

GÖZDE KUYUMCU
Bloomberg Program

Sunucusu

AV. IŞIL SELEN DENEMEÇ MUTLU ERTURAN NADİRE Ç. KAMALIOĞLU BARIŞ KARADENİZLİ UĞUR NURİ SİPAHİ
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Vodafone Türkiye Sektörel Hukuk
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KOÇSİSTEM Genel Müdürü 
Mehmet Ali Akarca moderatörlü-
ğünde gerçekleşen “Elektronik İle-
tişimin Gizliliği ve Yeni e-Gizlilik 
Düzenlemesi” panelinde KVKK ek-
seninde önemli yasal gelişmeler haber-
leşme sektörünün önde gelen kurumla-
rının temsilcileriyle tartışıldı. 

................................
Akarca: Veri 
güvenliği bireyler
için de yaşamsal  
bir konu 
“Elektronik Iletişimin Gizliliği ve Yeni 
e-Gizlilik Düzenlemesi” panelinin mo-
deratörlüğünü yürüten KoçSistem 
Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, 
KVKK hakkındaki mevcut durumu 
paylaştı. Akarca, “Kişisel verilerin son 
derece açık hale geldiği bir dünyada 

................................
Ergin: Regülasyon da 
GDPR gibi çok çarpıcı 
değişiklikler getirecek
Vodafone Türkiye Sektörel Hukuk 
Müdürü Emre Ergin, bugün GDPR 
gibi elektronik haberleşme sektörün-
de standardı belirleyen küresel bir dü-
zenlemenin bulunmadığına işaret etti. 
Türkiye’nin kişisel verilerin korunma-
sına ilişkin düzenlemeler bakımından 
AB ile kıyaslandığında daha yakın bir 
maziye sahip olduğunu ifade eden Ergin, 
2016 yılında Kişisel Verilerin Korun-
ması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiy-
le birlikte yakın bir tarihte Avrupa’da 
da GDPR’ın yayımlandığını ve 2018’de 
tamamen yürürlüğe girdiğini söyledi. 
Bu kapsamda kendi kanunumuzdaki 
bazı kavramların uygulanması bakı-
mından Avrupa’nın bu alandaki tecrü-
belerinden istifade edilmeye başlandı-
ğını aktaran Ergin, şöyle devam etti: “Bu 
sürede bizim GDPR’a olan aşinalığımız 
gittikçe arttı. Regülasyon ise 4 yıllık uzun 
bir tartışma neticesinde artık sonuçlan-
maya yakın bir hale geldi. Bu regülasyona 
baktığımızda tıpkı GDPR gibi çok çarpıcı 
değişikliklerle birlikte hayatımıza gire-
ceğini söyleyebiliriz. GDPR yürürlüğe 
girdiğinde en fazla konuşulan konular-

veri güvenliği ve mahremiyet ihtiyacı, 
sadece kurumlar değil, bireyler için 
de yaşamsal bir konu olduğu için ka-
muoyunun da gündeminde sıcaklı-
ğını koruyor. Türkiye’de de bu geliş-
melerden uzak kalmamız mümkün 
değil.” dedi. 

KVKK'nın kişisel verilerin korun-
masıyla ilgili yasal çerçeveyi belirler-
ken bireysel ve kurumsal sorumluluk-
ları ve doğal olarak yükümlülükleri de 
tanımladığını kaydeden Mehmet Ali 
Akarca, Avrupa Komisyonu’nun 2017 
yılında bir e-gizlilik yönetmeliği tas-
lağını tartışmaya açtığını vurguladı. 

Akarca, Türkiye’nin de gizlilik ve 
güvenlik çerçevesinde kısa bir süre önce 
önemli bir yönetmeliği Avrupa ile dirsek 
temasıyla yasal yürürlüğe aldığını be-
lirterek, “Elektronik haberleşme sek-
töründe kişisel verilerin işlenmesi ve 
gizliliğinin korunmasına ilişkin bu yö-
netmelik 04 Aralık 2020 tarihinde du-
yuruldu” diye konuştu.

dan biri idari para cezalarının miktarı-
nın çok yüksek olmasıydı, ikincisi ise 
GDPR’ın dünyanın her köşesinde tabiri 
caizse kolunu uzatacak bir regülasyon 
olmasıydı.”................................
Karlıdağ: Kişisel 
verilerin korunması 
her zaman 
öncelikler arasında
Türk Telekom KVKK Yönetişimi 
Müdürü Emre Karlıdağ ise kişisel 
verilerinin korunmasına ilişkin sektöre 
özgü düzenlemeler hakkında bilgi verdi. 
Kişisel verilerin korunması anlamın-
da sektörü yönlendiren en önemli dü-
zenlemenin elektronik haberleşme 
sektöründe Kişisel Verilerin Işlenme-
si ve Gizliliğin Korunması Yönetmeli-
ği olduğunu söyledi. Bu yönetmeliğin 
ilk versiyonunun 2012’de yayımlan-
dığını anlatan Karlıdağ, “Yönetmelik, 
2013 yılında belli başlı değişikliklere 
tabi oluyor. Burada da yine elektronik 
haberleşme kanununda temel sayılan 
ilkelerin yanında kişisel veri ihlalinin 
bildirilmesi, saklanan verilerin güven-
liğinin sağlanması, aboneler açısından 
numaranın gizlenmesi, aboneler için 
hazırlanan rehberler gibi hususlar yer 
almakta ve sektörümüz bu düzenleme-

ler ışığında regüle edilmekteydi. 2017 
yılında ise e-mahremiyet çözümü yer 
almakta. Bu hâlâ taslak durumunda ve 
2021 yılında son taslağı yayımlandı” 
açıklamasını yaptı.

Kişisel Veriler Yönetmeliği’nin 
aboneler ve operatörler bakımından 
neler getirdiğini de değerlendiren Emre 
Karlıdağ, Yönetmeliğin temellerinin 
2004 yılında atıldığını aktardı. “Önce-
likle diğer yönetmeliklerde de Elektro-
nik Haberleşme Kanunu ve KVKK’da 
geçtiği şekilde kişisel verilerin hukuka 
uygun olarak işlenmesi, doğru ve gerek-
tiğinde güncel olması önem taşımakta-
dır. Bunun yanı sıra meşru amaçlar için 
işlenmesi; işlendikleri amaç için bağlan-
tılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mev-
zuatın öngörülen veya amaç için gerekli 
olan süre kadar muhafaza edilmesi gibi 
temel ilkelerin en başta gözetilmesi 
gerekiyor.  Bunlar kişisel verilerin iş-
lendiği, tüm süreçlerimiz için geçerli 
temel ilkeler” yorumunda bulundu. 
Karlıdağ; bunun dışında operatörlerin, 
hem Elektronik Haberleşme Kanunu 
hem KVKK hem de ulusal ve uluslara-
rası standartlarda yer alan tüm idareyi 
ve teknik tedbirleri almakla yükümlü 
olduğunu belirterek, “Son olarak tüm 
operatörlerimiz adına şunu söyleyebi-
lirim ki kişisel verilerin korunması her 
zaman bizlerin öncelikleri arasında yer 
almaktadır” diye konuştu.

................................
Birol: AB’yi esas 
alırsak eli kulağında 
da düzenlemeler var
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin 
düzenlemelerin temelini mahremiyet 
ve özel hayatın gizliliğinin korunması-
nın oluşturduğunu belirten Turkcell 
Kişisel Veri ve Rekabet Hukuku 
Müdürü Didem Kalaycıoğlu Birol, 
bilgi toplumuyla beraber teknolojinin 
hızla gelişmesi ile toplanan ve işlenen 
verilerin son derece büyük miktarlara 
ulaştığını vurguladı. Birol, bu verile-
rin işlenmesi ve verisi işlenen kişinin 
hak ve menfaat dengesi gözetilme-
si arasında önemli bir hususun öne 
çıktığını kaydetti. Bu bakış açısıyla 
dünyada birçok yerde kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin genel düzenleme-
lerin yapıldığını ifade eden Birol, “Bazı 
sektörlerde de sektöre özel ek düzen-
lemelerle ilave korumalar getirildiği-
ni görüyoruz. Elektronik haberleşme 
sektörü de bunlardan bir tanesi. Ha-
berleşme hürriyetinin anayasal hak 
olarak düzenlenmesinin doğal sonucu 
olarak elektronik haberleşme sektörü-
ne ilişkin özel düzenlemeler var ülke-
mizde” dedi. AB’de elektronik haber-
leşme sektörüne ilişkin düzenlemele-
ri içeren direktif olduğunu kaydeden 
Didem Kalaycıoğlu Birol, Türkiye’de 
elektronik haberleşme sektörünün 
ve bu sektördeki oyuncuların hem di-
jitalleşme hem teknoloji anlamında 
çok ciddi bir lokomotif haline geldiği-
ni aktardı. Bu noktada işletmecilerin 
hem Ar-Ge yatırımını hem altyapı ya-
tırımlarını çok ciddi şekilde artırarak 
bu altyapıları daha da öne çıkardığını 
ifade eden Birol, bunun sadece özel 
sektör için değil, kamu hizmetleri için 
de oldukça önemli olduğunu vurguladı. 

Didem Kalaycıoğlu Birol, bu 
kapsamda Türkiye’deki düzenlemele-
rin işletmecilerin global rakipleriyle 
rekabet etmesini engellemeyecek bakış 
açılarıyla kaleme alınması gerektiğine 
dikkat çekti.

"Elektronik İletişimin Gizliliği ve Yeni e-Gizlilik Düzenlemesi" başlığını 
taşıyan panelde, geçen Haziran ayında yürürlüğe giren yeni yönetmelik 
değerlendirildi. Panelde, elektronik haberleşme sektörüne ilişkin yeni 
düzenlemelerin hem Türkiye hem de AB'deki uygulamaya getireceği etkiler 
ayrıntıları ile ele alındı. 

Veri güvenliği, kapsayıcı, güvenli ve
rekabete uygun olarak şekillenmeli

EMRE KARLIDAĞ
Türk Telekom KVKK Yönetişimi

Müdürü

DIDEM KALAYCIOĞLU 
BIROL

Turkcell Kişisel Veri ve Rekabet Hukuku 
Müdürü

MEHMET ALI AKARCA
KoçSistem

Genel Müdürü

Kişisel verilerin
son derece açık hale 

geldiği bir dünyada 
veri güvenliği 

ve mahremiyet 
ihtiyacı, sadece 
kurumlar değil 
bireyler için de 

yaşamsal bir 
konu olduğundan 

kamuoyunun 
da gündeminde 

sıcaklığını koruyor. 

DİDEM KALAYCIOĞLU BİROL EMRE ERGİN EMRE KARLIDAĞ MEHMET ALİ AKARCA
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Siemens Türkiye Baş Hukuk 
Müşaviri Bige Yücel moderatör-
lüğünde gerçekleşen “Veri Koruma 
ve GDPR Uygulamalarına Yönelik 
Küresel Yaklaşımlar” panelinde tek-
noloji ve teknik tedbirler olarak neler ya-
pıldığı konuşuldu. Moderatör Siemens 
Türkiye Baş Hukuk Müşaviri Bige 
Yücel yaptı.
................................
Yücel: Kişisel veriler 
Türk hukuk sistemine 
2005 yılında girdi
Siemens Türkiye Baş Hukuk 
Müşaviri Bige Yücel, kişisel veriler 
kavramının hukuk sistemine ilk olarak 
2005 yılında Türk Ceza Kanunu’na 
eklenen bir madde ile girdiğini ifade etti. 
“Bunun bir suç olarak değerlendirilme-
sinden önce, bir anayasal hak ve özgürlük 
olarak değerlendirilmesi gerektiğinden 
dolayı 2010 yılında anayasamızda da bu 
konu hakkında bir değişiklik yapıldı” 

................................
Kırca: Veriyi 
korumaya 
başlamadan  önce 
keşfetmek gerekiyor
Micro Focus gibi global ölçekli şirketle-
rin yıllardan beri veri korumaya yönelik 
çözümler sunduğunu dile getiren Micro 
Focus Türkiye ve Yunanistan Genel 
Müdürü Deniz Kırca, “Kişisel veriyle 
birlikte aslında herhangi bir şeyi koruya-
bilmek için önce neye sahip olduğumuzu 
bilmemiz gerekiyor. Biz buna veri keşfi 
diyoruz. Yani veriyi korumaya başlama-
dan önce keşfetmemiz gerekiyor. Asıl bu 
çok daha önemli bir adım. Türkiye’de 
KVKK olsun, Avrupa’da GDPR olsun 
gördüğümüz şey şu: veri keşfi kısmı çok 
daha zahmetli bir alan. Neye sahip oldu-
ğumuzu bilirsek daha iyi koruyabiliriz” 
ifadesini kullandı.

Bu konuda olgunluğa ulaşmış firma-
ların bile KVKK ile birlikte bocaladığı-
nı belirten Deniz Kırca, “Çünkü tanım 
çok farklı. Kişisel veri kavramı KVKK 
ile birlikte hayatımıza girdi. KVKK, 
kurumlar için sadece bir regülasyon 
değil, bir fırsat. Bu kanun, halı altına 
süpürülen dijital çöplerden kurtulmak 
için büyük bir fırsat sunuyor. Dolayısıyla 
veri keşfiyle başlayan koruma konusun-
da bunun bir fırsata çevrilmesi gerek-
tiğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı. 
Ardından her verinin bir yaşam döngüsü 
olması gerektiğini söyleyen Kırca, “Eğer 
bu veri sizin için kritikse, kişisel veriyse 

diyen Yücel, 2016 yılında Türkiye’nin 
Avrupa Konseyi’nin bu konudaki söz-
leşmesini onayladığını ve 6698 sayılı 
KVKK'nın Nisan 2016’da yürürlüğe gir-
diğini hatırlattı.................................
Duru: Teknolojiyle 
desteklenmiş 
regülasyonlar veri 
gizliliği için önemli
Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem 
Duru, şirketlerin veri koruma için tek-
nolojik adımları atması ve gerekli yatı-
rımları yapmasının çok önemli olduğunu 
belirterek, “Bu şekilde şirketlerin müş-
terilere daha fazla güven verebileceği-
ni söyleyebiliriz. Ancak bir yandan da 
müşterilerin; şirketlerin kullandıkla-
rı teknolojiyi,  yapılan yatırımı kolayca 
anlaması da mümkün olmayabiliyor. 
Dolayısıyla da çok faktörlü koruma 
ve kimlik doğrulama yöntemini daha 
güvenli hale getirmiş şirketlerin bu 

saklama sürelerinin belirlenmesi 
lazım. Belirli süreden sonra imha 
edilmeli. Micro Focus olarak yapısal 
olan ve yapısal olmayan tüm verilerin 

keşfedilmesi, veri yaşam döngüsünün 
içerisine dahil edilmesi, gerekirse yok 

edilmesi, sınıflandırılması, şifrelenme-
si ve ardından güvenlik önlemlerine dair 
önlemlerin alınması ve uygulama güven-
liğini içeren bütüncül bir bakış açısının 
kurumlarda daha sağlıklı olduğuna ina-
nıyoruz.” .......................
Başlıgil: En büyük 
500 şirketin üçte 
ikisine bulut 
hizmeti veriyoruz
Bulut servislerinin KVKK çerçeve-
sinde tam olarak nerede durduğunu 
anlatan Bulutistan Genel Müdürü 
Begim Başlıgil, Türkiye’de en büyük 
500 şirketin üçte ikisine bulut hizmeti 
verdiklerini dile getirdi. 56 ülkede bulut 
hizmetleri kullanıldığına dikkat çeken 
Başlıgil, “Başta Türkiye’de olmak üzere 
birçok farklı kişisel verileri koruma 
kanunuyla karşı karşıya kalıyoruz. 
Onlarla ilgili çalışmalarımız da oluyor. 
KVKK özelinde artık hayatımızda 
sadece şirketlerin kendi lokasyonunda 
veri işlemesi değil, bulut hizmetleriyle 
beraber bunu yönetmesi var. Bu da be-
raberinde yeni bir yönetişim anlayışını 
getiriyor. Kurumsal politika ve prosedür-
lerimizi de buna uydurmamız gerekiyor.” 

Verinin bulut şirketlerine kayma-
sıyla bulut şirketlerinin burada çok 
önemli bir parti olarak devreye girdiğini 
söyleyen Begim Başlıgil, şunları kaydetti: 
“Bizler de farklı yazılımları kullanarak, 
farklı çözümlerle bu çalışmaları yapıyo-
ruz. KVVK ile bulut şirketlerinin hayatı 
nasıl değişiyor? Müşteriler mutlaka 
bizden penetrasyon olarak tabir ettiği-
miz sızma testleri yapmamızı istiyor-
lar. Veri işleyenler olarak başka sorum-
luluklarımız da var. Bu sorumluluklar 
doğrultusunda da yine farklı teknolojik 
çözümleri kullanarak müşterilerin veri-
lerini en iyi şekilde koruyoruz.”

................................
Tüfekçi: Kişisel veri 
değerli çünkü para 
ediyor, dolayısıyla 
korunması gerekiyor
Palo Alto Networks Türkiye Ülke 
Direktörü Vedat Tüfekçi ise kanunun 
öncelikle burada erişimi önlemek ve bu 
verileri korumak için her türlü teknik 
ve idari tedbirleri almaktan bahsetti-
ğini söyledi. Bununla birlikte işin tek-
noloji ve teknik kısmının biraz daha 
karmaşık olduğunu dile getiren Tüfekçi, 
“Burada verinin ve koruyacağımız şeyin 
ne olduğunu tanımlamamız, nerede 
olduğunu bilmemiz, bunun politikala-
rını yapmamız gerekiyor. Kişisel veri 
değerli çünkü para ediyor. Dolayısıyla 
bunun korunması gerekiyor. Burada 
da şirketler rekabet şartları ve büyüme 
istekleri dolayısıyla dijitalleşme çabası 
içine giriyorlar” açıklamasını yaptı. 
Tüfekçi, dijital dönüşümü yaparken 
de şirketlerin bulut teknolojileri ve 
mobilite gibi teknolojileri kullandı-
ğını ifade ederek, “Bir süre sonra her 
şey online akmaya başlıyor. Burada da 
bir yandan koruyacağız, diğer yandan 
açacağız paradoksu yaşanıyor. Bağlan-
tıyı açtıkça bir de üzerine evden çalışma 
pandemi süreci girdiğinde her ortam 
şirketlerin bir uzantısı  haline geliyor. 
Evler şirketlerin networku oluyor. 
Bunların da korunması gerekiyor” dedi.   
“Palo Alto Networks’un yapmaya çalış-
tığı hem güvenli bir şekilde dijitalleş-
mek hem de KVKK temelinde bu değerli 
kişisel verileri koruyabilmek” diyen 
Vedat Tüfekçi, çözümleriyle verinin 
aktığı yerleri görünebilir hale getirmeye 
çalıştıklarını vurguladı. Verilerin dolaş-
tığı yerlerdeki görünürlüğün artırıldığı 
takdirde güvenlik politikalarını uygula-
yabildiklerini söyleyen Tüfekçi, şunları 
kaydetti: “Bizim oradaki ağın bir röntge-
nini çekmemiz gerekiyor. Röntgeni çek-
tikten sonra bununla ilgili bazı kararlar 
alabilelim ve koruyabilelim. Bizim 
yaklaşımımız olay olmadan önleme 
üzerine. Testi kırılmadan önlemini 
alabilmek.”

güveni daha iyi sağla-
yabileceğini düşünü-
yorum” dedi. Pandemi 
döneminde virüsü ya-
vaşlatmak için kişisel 
bilgilerin paylaşılması-
nın beklendiğini ve hatta 
bazı durumlarda zorunlu 
tutulduğunu da dile getiren 
Duru, “Bu süreçte de tüketiciler 
ve halkın genelinin aslında kişisel 
bilgilerinin nasıl kullanıldığı konusun-
daki kaygılarının çok arttığını gözlemli-
yoruz” diye konuştu. 

Cisco olarak 2020 yılında Avru-
pa-Ortadoğu bölgesinde 25 ülkede 
bir veri gizliliği çalışması yaptıklarını 
anlatan Didem Duru, “Bu çalışmaya 
5 bin kadar kişi katıldı. Bu katılımcı-
ların yüzde 79’u gerekli teknolojiyle 
desteklenmiş regülasyonların olumlu 
etkileri olduğunu belirttiler. Dolayı-
sıyla teknolojiyle desteklenmiş re-
gülasyonlar veri gizliliği ve koruması 
açısından çok önemli bir yer tutuyor. 
Güvenlik alanında atılmış adımlar, ge-
liştirilmiş standart ve yapılan uygula-
malar arasında herkes tarafından kabul 
gören ve olumlu etkileri hissedilen 
nadir alanlardan biri de veri koruma ve 
kişisel verilerin korunması oldu. Bu ih-
tiyaçları karşılayacak teknoloji hayata 
geçirildiğinde şirketler, müşterilere 
daha fazla güven vermenin yanında ih-
lallerde yaşanan kayıpları ve satışlarda 
yaşanan gecikmeleri azaltabiliyor” yo-
rumunda bulundu.

GDPR ve KVKK çerçevesinde 
hangi çözümler ya da güvenlik ürünle-
rinin tercih edilmesi gerektiği sorusuna 
karşılık Didem Duru, veri korumada 
önemli olanın şirketlerin etkin bir veri 
güvenliği ve gizliliği yaklaşımına sahip 
olmaları olduğunu söyledi. Ayrıca kişisel 
bilgilerin bulunduğu her yerde güven-
liğin uçtan uca hangi kurallarla koru-
nacağının belirlenmesinin gerektiğini 
dile getiren Duru, “Dolayısıyla sadece 
bir noktayı koruyacak bir güvenlik ürünü 
satın almak bir şirketi uyumlu hale getir-
meyecek. Ancak süreçler ve eğitim çok 
önemli. Teknoloji arasında doğru dengeyi 
kurmak bunu sağlayacaktır” dedi.

"Veri Koruma ve GDPR Uygulamalarına Yönelik Küresel Yaklaşımlar" konulu panelde, 
kişisel verinin korunması uygulamalarının tarihi süreçleri ve ülkelere yönelik 
metodolojileri konularında değerlendirmeler yapıldı. Kişisel verilerin korunması 
süreçleri ile birlikte global ticaret ortamında yaşanan değişimlere ilişkin görüşlerin 
paylaşıldığı panelde, yeni teknolojik gelişmelerde veri koruma çerçevesinde ihtiyaç 
duyulan yeni yönetişim anlayışları tartışıldı.

Veri koruma uygulamaları güvenli 
ticaretin de altın kuralı haline geldi

BIGE YÜCEL
Siemens Türkiye Baş Hukuk

Müşaviri

BEGIM BAŞLIGIL
Bulutistan

Genel Müdürü

DIDEM DURU
Cisco Türkiye Genel

Müdürü

VEDAT TÜFEKÇI
Palo Alto Networks Türkiye

Ülke Direktörü

DENIZ KIRCA
Micro Focus Türkiye ve Yunanistan

Genel Müdürü
BİGE YÜCEL

BEGİM BAŞLIGİL VEDAT TÜFEKÇİ DİDEM DURU DENİZ KIRCA
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TÜSİAD Kişisel Verilerin Korunması Konferansı videolarını TÜSİAD’ın
youtube adresinden izleyebilirsiniz. Konferans hakkında detaylı bilgiye

ulaşmak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz:

https://kvkkonferansi.com/
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Kişisel Verilerin Korunması Konferansı, kapanış konuşmalarıyla sona erdi. TÜSİAD Veri Koruma ve Teknoloji 
Hukuku Çalışma Grubu Başkanı Av. Dr. Çiğdem Ayözger Öngün ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım 
Ortamı Yuvarlak Masası Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, kapanış konuşmalarını yapan isimler oldu.

Her şey dijitalleşmeyle değişti

Kişisel verilerin korunması fark 
yaratmak için de önem taşıyor

Veri, iş modelleri açısından 
çok kıymetli bir hale geldi

Av. Dr. Çiğdem AYÖZGER ÖNGÜN
TÜSIAD Veri Koruma ve Teknoloji Hukuku Çalışma Grubu Başkanı 

GENEL olarak bakıldığında kişisel verilerin korunmasını pek çok  konuş-
macı ikiye ayırarak inceledi. Ilk olarak  kişisel verilerin korunması bir temel 
hak ve özgürlük olarak görülüyor. Kişisel veriler nasıl korunmalı? Hem 
Avrupa Birliği hem de Türkiye tarafında kamu ve özel sektör perspektifin-
den bu konuyu dinledik. Bir de iş dünyası açısından kişisel verilerin korun-
masına yönelik regülasyonlar ne anlama gelir diye sorduk ve burada da bir 
ortak akıl bulmaya çalıştık. Ortak aklı bulmaya çalışırken de en çok şunu 
gördük: bundan bir iki yıl öncesine döndüğümüzde hayal edemediğimiz bir 
dünyanın içerisindeyiz. Her şey dijitalleşmeyle değişti. Bugün şirketler ne 
kadar veriye sahip olduğunun bile farkında değiller. Iş dünyası için sadece 
uyum değil, aynı zamanda fark yaratmak için de kişisel verilerin koruması 
düzenlenmelerinin ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Konferansta kamu 
tarafından çok değerli konuşmacılarımız vardı. Özellikle regülasyon ta-
rafında kamudan çok güzel haberler aldık. Kendilerinden ihtiyaçları açık 
şekilde birlikte gelin tartışalım mesajı aldık. Yanı sıra 'Biz zaten yapılma-
sı gerekenlerin farkındayız, uygun tarihlerde yapacağız' müjdesini aldık.  
GDPR, olgunlaşmasını tamamlamış bir düzenlemedir.Tabi ki herkes için 
tek düzenleme mümkün değil ama en azından bu çalışmanın bir değer kabul 
edilip, bir kriter kabul edilebilecek bir düzenleme olduğundan bahsettik. 
Veri güvenliği ve güvenlik tarafında yapılması gerekenleri de bulut bilişim 
açısından değerlendirdik. 

Dr. Fatih Kemal EBİÇLİOĞLU
TÜSIAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım Ortamı 
Yuvarlak Masası Başkanı 

KIŞISEL verilerin korunmasını demokratik haklar olarak ele aldık ama 
bunun dışında iş dünyası açısından bu konu neyi ifade ediyor, kapsamlı 
şekilde ele alındı. Veri, önümüzdeki dönemin iş modelleri açısından çok 
kıymetli hale geldi. Veriyi herkes sahiplenmek istiyor. Ikinci önemli konu 
ise ülkeler de rekabetçiliğini artırmak için çeşitli inisiyatifler alıyorlar. 
Yatırım ortamının iyileştirilmesi Türkiye’nin en önemli gündem madde-
lerinden biri. Dolayısıyla veri konusunda alınacak tüm inisiyatifler yatırım 
ortamını etkileyen sonuçlar doğuruyor. Hem kamunun hem de önemli bir 
iş ortağımız olan AB’nin bir takım inisiyatifleri bizim buradaki pozisyonu-
muzu, durumumuzu belirleyecek. Bu konuda dikkatli olunması gerektiği 
anlaşılıyor. Son olarak Türkiye’nin veri merkezi olması konusunda çeşitli 
teşviklerin gündeme geleceği, bu konuda inisiyatiflerin alınacağı söylendi. 
Birçok işbirliğine de açık olacağı söylendi. 
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