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1. GİRİŞ 

 

Gerek ticari hayatta şirketlerin rekabet güçlerine yaptığı katkı, gerekse de kamu sektöründe 

hizmetlerin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda sağladığı imkânlar nedeniyle, son yıllarda 

sayısal ortamlarda depolanan ve işlenen veri hacmi ciddi şekilde artmıştır. Hem kamu sektöründe 

hem de özel sektörde, kurum ve kuruluşların tamamına yakını günlük işlerinde kişisel verilerin çeşitli 

amaçlarla toplanması, depolanması, dağıtılması, kullanılması, pazarlanması, faturalanması vb. 

işlemleri gerçekleştirmektedirler. Kişisel verilerin sağlıklı ve güvenilir şekilde elde edilmesi ve aynı 

şekilde işlenmesi, birçok kurum ve kuruluşun özellikle iş süreçlerinin sürdürülebilirliği ve güvenilirliği 

açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Bunun yanı sıra, kişisel verilerin ticaret hayatında kazandığı önem 

sebebiyle birtakım şirketler de kişisel verilerden oluşan veri tabanlarını bir ürün şeklinde sunmaya ve 

söz konusu veri tabanlarına ilişkin katma değerli hizmetler ortaya çıkarmaya başlamıştır. 

Kişisel verilerin son yıllarda hızla artan bu kullanım şekilleri sonucunda, bu verilerin 

saklanması ve işlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi de önem kazanmıştır. Bu doğrultuda, 

ülkemizde veri koruması hukuku alanında yapılan çalışmalara hız kazandırılması gereği hâsıl olmuştur. 

Türkiye’de ilk kez 2003 yılında hazırlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı çeşitli 

nedenlerle yasalaşamamıştır. Ancak sonraki yıllarda bu konudaki tartışmalar devam etmiş; son olarak, 

2010 yılında veri koruması bir hak olarak Anayasamıza eklenmiştir. Bu gelişme, bir yandan toplumun 

geniş bir kesiminde veri koruma konusundaki farkındalığı yükseltmiş, öte yandan bu konudaki 

münhasır kanun ihtiyacını daha somut hale getirmiştir. Bu çerçevede, konu ile ilgili düzenlemelerin 

ivedilikle tamamlanması hem bireysel hak ve özgürlüklerle ilgili yaşanabilecek sıkıntıların önüne 

geçecek, hem de ülkemizin önemli ekonomik fırsatları değerlendirmesine imkân tanıyacaktır. 

Özellikle yeni teknolojilerin yaygınlaşmasıyla beraber, kişisel verilerin güvenliği konusu daha 

da önem kazanmıştır. Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği olmak üzere dünya genelinde 

artan bir ilgiyle takip edilen ve düzenleme çalışmalarının artan hızda sürdürüldüğü bulut bilişim, 

büyük veri yığınları gibi yeni kavram ve teknolojilere ilişkin çalışmalar yürütülmesi büyük önem 

taşımaktadır. Özellikle bulut bilişim, ana iletişim mekanizması olarak internetin kullanılması ve 

sunucuların kuruluş dışında üçüncü bir tarafça barındırılması sebebiyle veri koruması açısından 

dikkatle incelenmesi gereken bir kavramdır. Bu yeni kavram ve teknolojilerin hukuki ve teknik yönleri 

farklı disiplinlerden uzman kişilerce koordineli bir şekilde incelenmelidir.   

Yukarıda özetlenen konuların ilgili taraflarla birlikte ele alınması amacıyla Kalkınma Bakanlığı 

Bilgi Toplumu Dairesi, Amerika Birleşik Devletleri – Washington DC’de faaliyet gösteren CIPL (Centre 

for Information Policy Leadership), Boğaziçi Üniversitesi ve Microsoft Türkiye işbirliği ile 16 Şubat 
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2012 tarihinde Ankara’da Kalkınma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde “Veri Korumasında Geleceğe Yönelik 

Açılımlar – İnovasyon ve Ekonomik Gelişmeyi Teşvik Edecek İyi Uygulamalar Çalıştayı” düzenlenmiştir. 

Bu rapor, çalıştayda tartışılan konuları ve yapılan sunumları kamuoyu ile paylaşmak üzere 

hazırlanmıştır. 
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2. ÇALIŞTAY’IN AMACI VE KAPSAMI 

 

Ülkemizde veri koruması hukukunun temellerinin oluşturulması sürecine katkıda bulunmak 

üzere tasarlanmış olan; Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi, CIPL (Centre for Information Policy 

Leadership), Boğaziçi Üniversitesi ve Microsoft Türkiye işbirliği ile düzenlenen “Veri Korumasında 

Geleceğe Yönelik Açılımlar – İnovasyon ve Ekonomik Gelişmeyi Teşvik Edecek İyi Uygulamalar 

Çalıştayı” 16 Şubat 2012 tarihinde Kalkınma Bakanlığı 20. Kat Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştay’da söz alan konuşmacılar tarafından verilen bilgiler ve yapılan değerlendirmeler, 

ülkemizde kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir mevzuatın bulunmasının önemini bir kez daha 

gözler önüne sermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, yürürlüğe girmesi ile 

birlikte hem tüketicilerin farklı sektörlerde sunulan ve kişisel verilerin kullanıldığı hizmetlere olan 

güvenini arttıracak, hem de bu sektörlerde faaliyette bulunan şirketler açısından güvenli ve istikrarlı 

bir rekabet ortamı oluşturulmasını sağlayacaktır. Yasal çerçevenin anlaşılır bir şekilde çizilmesi yoluyla 

öngörülebilirliğin sağlandığı bir ortamda, şirketler özgürce rekabet edebilecek ve bu durum 

inovasyonun gelişmesine, tüketicilere sağlanacak ürün ve hizmetlerde kalitenin artmasına ve Türkiye 

ekonomisinin gelişimine olumlu şekilde katkıda bulunacaktır. 

Bilindiği gibi Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM’ye sunulmak üzere, 

Başbakanlık nezdinde görüşülmektedir. Çalıştay, ilgili kamu kurumlarının ve sektörde öncü 

kuruluşların temsilcileri ile veri koruması konusunda uzun yıllar çalışmalar yapmış akademisyenleri, 

ülkemizde dönüm noktası sayılabilecek bir zamanda bir araya getirmeyi amaçlamıştır. Çalıştay, üç 

oturumda gerçekleştirilmiştir: 

1. Önemli Küresel Teknoloji ve Veri Kullanım Eğilimleri – Faydalar, İmkânlar ve Sorunlar  

2. Veri Koruma Mevzuatının Geleceği ve İyi Uygulamalar 

3. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı ile ilgili Yuvarlak Masa Tartışması 

Çalıştay’ın ilk oturumunda konu genel itibarıyla teknolojik açıdan değerlendirilmiş, ikinci 

oturumda Avrupa Birliği’ndeki mevcut ve taslak düzenlemeler incelenmiş, son oturumda ise 

Türkiye’de veri koruma hukukunun bulunduğu nokta ile ilgili tartışmalar gerçekleşmiştir. Çalıştay 

kapsamında, yerli ve yabancı özel sektör temsilcileri, çeşitli kamu sektörü temsilcileri ve 

akademisyenlerden oluşan konuşmacılar tarafından ülkemizde ve dünyada veri koruması hukukunun 

geçmişi, bugünü ve geleceğine ışık tutulmuş; ülkemizde yürürlüğe konulacak veri koruması yasası ile 

ilgili dikkat edilmesi gereken konular üzerinde durulmuştur. 
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3. ÇALIŞTAY OTURUMLARI 

 

Çalıştay, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Sayın Emin Sadık Aydın’ın 

konuşması ile başlamıştır. Aydın konuşmasında, son yıllarda yaşanan önemli teknolojik gelişmeler 

neticesinde veri ve veriye dayanarak üretilen bilgilerin önemli birer ‘ürün’ haline geldiğinin altını 

çizmiştir. Aydın’a göre, gerek ticari hayatta şirketlerin rekabet güçlerine yaptığı katkı, gerekse de 

kamu sektöründe hizmetlerin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda sağladığı imkânlar 

nedeniyle son yıllarda işlenen ve depolanan kamusal/kişisel veri hacminde ciddi bir artış yaşanmıştır. 

Depolanan veri hacminde yaşanan bu artış, veri toplanması ve işlenmesinde veri sahiplerinin ne 

şekilde korunması gerektiği ile ilgili soruları beraberinde getirmiştir. 

Aydın, dünyada 40 yıla yakın bir geçmişi olan veri koruması hukuku alanında ülkemizde de 

süratli bir şekilde düzenleme yapılması gerektiğini vurgulamış ve düzenlemede gecikilmesi halinde 

hem bireysel hak ve özgürlüklerle ilgili önemli sıkıntılar yaşanabileceğinin hem de ülkemizin birtakım 

ekonomik fırsatları değerlendirme imkânını elinden kaçıracağının altını çizmiştir. Aydın, 

konuşmasında ayrıca bu alanda işleyen dinamik sürecin siber suç ve suça aracılık eden birtakım 

kötüye kullanma risklerini de beraberinde getirdiğine dikkat çekmiştir. Bireyin mahremiyet alanına 

ilişkin bir alanı koruma amacında olan Kanun çalışmaları, aynı zamanda çok farklı suçların işlenmesine 

karşı bir tutum içinde olmalıdır. Teknolojinin çok hızlı bir şekilde geliştiği ve değiştiği günümüz 

dünyasında, bu alana ilişkin düzenlemeler de dinamik ve gelişmeleri yakından izliyor olmalıdır. Bulut 

bilişim de bu çerçevede veri koruma alanına yeni boyutlar getirmiş güncel konulardan biridir. Aydın, 

yapılacak düzenlemelerde, kaçınılmaz olan teknolojik imkânlardan üst seviyede yararlanmak ile bu 

imkânların olası risklerine karşı azami dikkati gösterme çizgisinde doğru bir yerde bulunmanın 

öneminin altını çizmiştir. 

 

3.1. Önemli Küresel Teknoloji ve Veri Kullanım Eğilimleri – Faydalar, İmkânlar ve Sorunlar 

 

Açılış konuşmasının ardından, çalıştay’ın ilk oturumu, aşağıdaki konuşmacıların katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir: 

1. Adalet Bakanlığı – Cengiz Tanrıkulu (Moderatör) 

2. Microsoft Türkiye – Buğra Karabey 

3. Garanti Bankası – Ali Süha Ter 

4. Kalkınma Bakanlığı – M. Raşit Özdaş 
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5. Boğaziçi Üniversitesi – Yrd. Doç. Dr. Ali Coşkun 

Veri korumasının teknolojik açıdan değerlendirildiği bu ilk oturumda masaya yatırılan konular ve 

başlıca yorum ve değerlendirmeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

 Kurum ve kuruluşlar arasında veri transferinin gerçekleştirilmesine ilişkin teknik usullerin ve 

çerçevenin yasalarda anlaşılır şekilde ortaya konulması önemlidir. Bu şekilde açık 

düzenlemeler ortaya koymayan ülkeler, “mevzuatsızlık maliyeti”ne katlanmak durumunda 

kalacaklardır. Özellikle Anayasa’nın 20. maddesine 2010 yılında yapılan ekleme ile veri 

korumasına ilişkin olarak ülkemizde bir düzenleme yapılması uygulama açısından bir 

zorunluluk olmasının yanı sıra, aynı zamanda yasal bir zorunluluk haline de gelmiştir.  

 Günümüzde yazılım, platform ve altyapı hizmeti olarak sunulmakta olan bulut bilişim 

hizmetleri “verimlilik dönemi”ne ulaşmıştır ve hem Avrupa’da hem de dünyanın diğer pek çok 

ülkesinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. International Data Corporation (IDC) tarafından 

yayınlanan verilere göre, önümüzdeki üç yıl içerisinde Avrupa’da bulut bilişim odaklı 

ekosistemin değeri 110 milyon Avro olacaktır. Türkiye’de ise bu tutarın 14 milyon Türk Lirası 

civarlarında olması öngörülmektedir. 

 Bulut bilişimin yaygınlaşması ile birlikte büyük veri (Big Data) konusu da oldukça önem 

kazanmıştır. Kişisel bilgisayarların oldukça yaygın bir şekilde kullanılmasına ek olarak, 

“machine-to-machine” iletişim (cihazlar arası iletişim) nedeniyle kişisel verileri içeren veri 

havuzları son yıllarda ciddi bir artış göstermiştir. Bu durum, veri korumasının önemini büyük 

ölçüde arttırmıştır. Microsoft tarafından geçmiş iki yılda yapılan bir pazar araştırması da 

konunun öneminin altını çizer niteliktedir. Araştırmanın gerçekleştirildiği ilk yılda kamu 

sektörü katılımcılarının %25’i bulut bilişimi kullanmakta, %53’ü ise uygulamaya geçiş 

aşamasında iken, takip eden dönemde söz konusu oran her iki grup için de %14’e inmiştir. 

Bulut bilişim kullanımındaki düşüşün nedeni araştırıldığında, katılımcıların %32’si güvenlik ile 

ilgili, %12’si ise veri koruması ile ilgili endişelerinin bulunduğunu dile getirmiştir. Özellikle 

Vizyon 2023 çerçevesinde bilgi teknolojileri alanında Türkiye’nin bölgesel bir veri merkezi 

haline getirilmesi amaçlanmakta olduğundan, veri koruması ile ilgili düzenleme çalışmalarının 

süratli bir şekilde tamamlanması büyük önem arz etmektedir.  

 Katılımcılar tarafından, mali verilerin korunması ve gizliliği kapsamında, Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemeleri ve ilgili değişiklikler de ele almıştır. BDDK 

tarafından 2007’de yayımlanan Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere 

İlişkin Tebliğ’in yürürlüğe giriş aşamasında sektör genelinde uygulama ile ilgili tedirginlik 

yaşanmış, ancak geçen yıllar içerisinde söz konusu mevzuat ticari anlamda bankaların önünü 

açmış ve bu anlamda sektörün tamamı için olumlu bir gelişme halini almıştır. Mevzuat, 
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sektörlerin ticari açıdan daha sağlıklı bir şekilde işlemesine olanak tanıdığından, önemli olan 

mevzuatın zamanlı bir şekilde yürürlüğe konabilmesidir. 

 İnternet üzerinden sunulan finansal uygulamalar ve mobil hizmetlerin yaygınlaşması suretiyle 

çok ciddi fayda gören bankacılık sektörünün, gerekli düzenlemelerin yapılmasından sonra 

bulut bilişim teknolojisinden de benzer faydalar göreceği düşünülmektedir. Bununla birlikte 

bankacılık sektöründe önemli ve kritik kişisel verilerin tutuluyor olması nedeniyle, bu verilerin 

henüz ucu açık bir noktada, sadece kolaylıklar bağlamında nasıl kullanılacağından ziyade, 

bankanın risk alma yeteneği ve kişilerin bankaya olan güveni arasında titiz davranılması 

gerektiği vurgulanmıştır. Zira özellikle büyük bankaların, gerekli teknik ve hukuki güvenlik 

enstrümanları açıkça hazır olmadan yeni teknolojileri kullanma arzusu başarıyla sonuç 

vermeyebileceğinden, bu riskleri çok dikkatli değerlendirerek hareket etmesi gerektiği 

üzerinde durulmuştur. 

 Bulut bilişim, hâlihazırda muhasebe ve finans alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Özellikle İstanbul’un finans merkezi haline gelmesi ile ilgili projenin (İFM Projesi) hayata 

geçirilmesi için ön koşullardan birisinin, kişisel verilerin korunması ile ilgili düzenlemelerin 

hayata geçirilmesi olduğu düşünülmektedir.  

 Bulut bilişim, düşük maliyet ve esnek yapısı nedeniyle son yollarda oldukça yaygınlaşmıştır. 

Altyapı kurma zorunluluğu bulunmaksızın sistem sahibi olabilme ve işletebilme olanağı, 

kullanıcılar açısından ciddi bir avantaj olarak nitelendirilmektedir. Bulut bilişim kullanımına 

geçen kamu kuruluşları da, bu avantajlardan faydalanarak altyapı, güvenlik ve personel 

maliyetlerini azaltabilmektedirler. Ancak bulut bilişim ile ilgili temel çekince veri koruması ve 

gizlilik konusunda yaşanmaktadır. Kullanıcılar, bir dönem kasalarda saklanan bilgilerin 

önceleri bilgisayarlara aktarılması ile ilgili tedirginlik yaşarken, gelinen son noktada söz 

konusu bilgiler buluta aktarılmaktadır. Ülkemizde veri koruması ile ilgili bir düzenleme 

bulunmamasından kaynaklı hukuki belirsizlikler de, kullanıcıların bu endişesini arttırmaktadır. 

Gerek bulut bilişim gerekse gelecek dönemlerde ortaya çıkacak yeni uygulamaların ülkemizde 

süratli bir şekilde benimsenebilmesi adına, kişisel verilerin kapsamı ve veri kategorileri gibi 

konularda süratli bir şekilde düzenlemeler yapılması ve ilgili standartların oluşturulması 

büyük önem arz etmektedir. 

 Veri koruması ile ilgili olarak getirilecek düzenlemelere ilişkin en önemli hususlardan birinin, 

yasalarla teknik uygulamalar arasındaki uyum olduğu düşünülmektedir. İlgili kurum ve 

kuruluşlar tarafından bilgi güvenliği yönetim sistemi oluşturulması da anılan düzenlemelerin 

başarılı bir şekilde uygulanması açısından önem teşkil etmektedir. Ayrıca, düzenlemelerin 

oluşturulması aşamasında ilgili sektörlerden katkı alınması, düzenlemelerin sektör 

gereksinimleri de dikkate alınarak hazırlanması, ilgili yasanın yürürlüğe girmesini müteakiben 



10 
 

daha yaygın bir kesimde kabul görmesi ve daha hızlı bir şekilde uygulanmaya başlanması 

açısından önemlidir. 

 Bulut bilişimde özellikle yurtdışında faaliyet gösteren firmalardan hizmet alınması 

durumunda, hangi ülkenin kanunlarının ne ölçüde uygulanacağına ilişkin bir takım hukuki 

belirsizlikler oluşmaktadır. Dünya genelinde bu türden hukuki belirsizlikler çözüme 

kavuşturulmaya çalışılmakta olup Türkiye’nin de bu alandaki çalışmalara katkı sağlaması, 

bulut bilişimden azami faydanın elde edilebilmesi açısından önem taşımaktadır. 

 Sunucularında sanallaştırma teknolojisini etkin bir şekilde kullanan kuruluşların özel buluta 

geçmelerinde önemli bir fayda bulunmamaktadır. Bulut bilişimin iki önemli faydasından biri 

olan “kaynakların sanallaştırılması”, zaten kullanılmakta olan sanallaştırma teknolojisi ile elde 

edilmekte olup ikinci fayda olan “kullanılan kaynak miktarınca ücret ödenmesi” faydası ise 

özel bulut için geçerli değildir. 

 Kişisel verilerin gizliliğine ilişkin çekinceler bulunması durumunda, bulut bilişimin “karma 

bulut” modeli tavsiye edilmektedir. Pek çok farklı sektörden örnekleri bulunan bu modelde, 

kuruluş açısından özel niteliği bulunan veriler bulut ortamına aktarılmamakta, fakat bunun 

haricindeki veriler için bulut bilişim altyapısı ihtiyaç miktarınca ve ihtiyaç duyulan süre kadar 

kullanılabilmektedir. Örneğin ilaç sektöründe dönemsel olarak yüksek işlemci gücüne ihtiyaç 

duyulabilmektedir. Telif haklarına konu olabilecek nitelikteki veriler bulut bilişim ortamına 

aktarılmaksızın telife konu olmayan verilerle ilgili hesaplamalar için harici bir bulut bilişim 

altyapısı kullanılabilir. Harici altyapının kullanıldığı süreye tekabül eden ücret ödenerek diğer 

dönemlerde kuruluş bünyesindeki altyapı kullanılmaya devam edilebilir. 

 Bulut bilişimde firma bağımlılığı riski bulunmaktadır. Bu riskin bertaraf edilebilmesi mevcut 

durumda oldukça zor olup, bulut bilişim altyapılarının standartlaşmasına bağlıdır. Altyapıda 

standartlaşma olmadığında ve verilerin başka bir altyapıya kolayca taşınabilmesine ilişkin 

süreçler net bir şekilde tanımlanmamış olduğunda, alternatif olarak daha iyi bulut bilişim 

hizmet sağlayıcıları bulunsa bile, mevcut hizmet sağlayıcısından vazgeçmek güç olacaktır. Bu 

durumun önlenmesi için standartlaşma çalışmalarına destek verilmeli, açık standartları 

destekleyen ürün ve hizmetler tercih edilmelidir. 

 Mevcut yazılımların bulut bilişime aktarılması kolay bir şekilde gerçekleşmeyebilir. Teknik 

olarak bir yazılım, bulut bilişim altyapısına aktarılmış olsa dahi, bulut bilişimin esnekliğinden 

etkin bir şekilde faydalanmak mümkün olmayabilir. Çünkü bir yazılımın, altyapıdaki 

esneklikten ektin bir şekilde faydalanabilmesi için, altyapının esnekliğini kullanabilecek 

şekilde tasarlanması ve kodlanması gerekmektedir. Bir takım ara katmanlarla geleneksel 

ortamlar için yazılmış uygulamalar bulut bilişim altyapısında çalışabilir hale 

getirilebilmektedir. Fakat bu yazılımlar geleneksel mimari göz önünde tutularak 
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geliştirildiklerinden, dağıtık mimaride etkin bir şekilde çalışmaları çoğunlukla mümkün 

olmamaktadır. 

 

3.2. Veri Koruma Mevzuatının Geleceği ve İyi Uygulamalar 

 

Çalıştay’ın ikinci oturumu, aşağıdaki konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilmiştir:  

1. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi – Abdullah Yürektürk (Moderatör) 

2. Microsoft Corporation – Geff Brown 

3. CIPL – Paula Bruening 

4. Intel Corporation - Christoph Luykx 

Veri koruması mevzuatının ve bu alandaki uygulamaların değerlendirildiği Çalıştay’ın bu ikinci 

oturumunda masaya yatırılan konular ve başlıca yorum ve değerlendirmeler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir:  

 Dünyada veri koruması hukuku yaklaşık olarak 40 yıllık bir geçmişe sahiptir. Veri koruma 

hukuku, 1970’li yıllarda, başta İsveç ve Almanya olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 

tartışılmaya başlanmıştır. Veri koruma ve mahremiyet konulara ilişkin tartışmaların, internet, 

bulut bilişim vb. kavramların ortaya çıkmasından çok daha önce başladığı söylenebilir. 1980’li 

yılların başlarında OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 

tarafından veri korumasına ilişkin olarak yayımlanmış olan 8 ilke, günümüzde halen veri 

koruması hukukunun temelini teşkil etmektedir. Bu ilkeler şunlardır: 

1. Veri toplamaya ilişkin sınırlamalar bulunması ilkesi (Yalnızca, sınırları, özellikleri ve 

miktarı tanımlanmış veriler, kullanıcıların bilgisi dâhilinde toplanabilir. Bir uygulama, 

herhangi bir şekilde kullanıcının bilgisi ve rızası olmaksızın, arka planda veri 

toplayamaz.) 

2. Veri kalitesi ilkesi (Yalnızca ilgili ve güncel verilerin toplanması gerekir. Toplanan 

verilerde herhangi bir değişikliğin olması durumunda, söz konusu değişiklik, verinin 

toplandığı sisteme kolay ve sorunsuz şekilde yansıtılabilmelidir.) 

3. Verilerin toplanma amacının belirtilmesi ilkesi (Bir şirket, kamu kurumu veya 

herhangi bir kuruluş, veri toplama nedenlerini ve toplamak istediği verilerin kullanım 

amaçlarını açık şekilde belirtmelidir. Günümüzde bazı kurum ve kuruluşlar, ‘gizlilik 

politikaları’ çerçevesinde, kullanıcılardan topladığı verilerin ve bilgilerin kullanım 

amacını belirtmektedir.) 
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4. Kullanım sınırı ilkesi (Veriler yalnızca, daha önceden belirtilen amaçlar dâhilinde ve 

yasalar çerçevesinde kullanılabilir. Söz konusu kullanım sınırlarının dışına çıkılması 

durumunda, uygulanacak hukuki yaptırımların açık bir şekilde tanımlanması gerekir.) 

5. Şeffaflık ilkesi (Veri toplayan kurum ve kuruluşların, veri kullanım süreçleri 

konusunda açık ve şeffaf olmaları gerekir. Bunun yanı sıra, veri toplayıcıların, tüzel 

kimlikleri, çalışma alanları, kullandıkları kaynaklar, iş ortakları vb. konularda da 

kullanıcılarını bilgilendirmeleri gerekir.) 

6. Bireysel katılım ilkesi (Verinin gerçek sahibin kim olduğundan bağımsız olarak, 

kullanıcılar kendi verilerine kolay şekilde ulaşabilmeli, bu veriler üzerinde kontrol 

sahibi olabilmeli ve daha önceden tanımlanmış haklar çerçevesinde kendi verileri 

üzerinde işlem yapabilmelidir.) 

7. Hesap verebilirlik ilkesi (Bu ilke, 1980’li yıllarda ortaya atılmasına rağmen, özellikle 

son yıllarda yoğun şekilde gündeme gelmiş ve büyük önem kazanmıştır. Bu ilkeye 

göre; veri kullanan bir kamu kurumu, şirket veya birey, kullandığı verilere ilişkin 

hesap verebilir durumda olmalı, hukuki olarak sorumluluk üstlenebilmelidir.)  

8. Verilere ilişkin gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ilkesi (Verilerin güvenli şekilde 

toplanması ve saklanması için gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmalı, buna yönelik 

güvenilir bir altyapı oluşturulmalıdır.) 

 OECD tarafından belirlenen ilkeler, daha sonraki pek çok düzenlemeye temel oluşturmuştur. 

Günümüzde Avrupa Birliği’nde veri koruması ile ilgili ana düzenleme olan 95/46/EC sayılı 

Direktif, ilk olarak 1995 yılında yürürlüğe girmiş ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde 

uygulamaya konmuştur. Söz konusu Direktif’te, OECD ilkelerine ek olarak, veri transferi ile 

ilgili ilkeler ve kurallar da tanımlamıştır. Avrupa Birliği’nin veri koruma alanındaki etkinliği ve 

ekonomik büyüklüğü dikkate alındığında, Direktifin, daha sonraki veri koruma kanunları 

üzerinde önemli bir etki oluşturduğu söylenebilir. Direktifin veri transferlerine ilişkin getirdiği 

ilkeler uyarınca, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden dışarı veri transferi, ancak verileri alacak olan 

ülkede “yeterli seviyede” veri koruması bulunması halinde mümkün olmaktadır. Verilerin 

aktarılacağı ülkede veri koruması ile ilgili düzenleme bulunması bu kapsamda yeterli olmayıp, 

ilgili ülkenin veri koruması uygulamaları açısından, Avrupa Komisyonu tarafından yeterli ve 

güvenli olarak telakki edilmesi gerekmektedir. Bu durum, Avrupa Birliği dışındaki pek çok 

ülkenin, veri korumasına ilişkin mevcut yasalarını gözden geçirmesine neden olmuştur. 

Avrupa Komisyonu tarafından, Avrupa dışına veri transferi açısından “güvenilir” olarak 

akredite edilen ülkelerin başında Kanada (2001), Arjantin (2003)  ve İsrail (2010) gelmektedir. 

 Günümüzde, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede, veri koruma kanunu 

oluşturma çalışmaları yürütülmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişme hızı göz önüne 
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alındığında, mevcut veri koruma kanunları ve hukuki düzenlemeler, teknolojik değişimleri 

yansıtma noktasında yetersiz kalabilmektedir. Örneğin, şu an çok yaygın şekilde kullanılan 

internetin ve internet teknolojilerinin, Avrupa Birliği Direktifinin yayımlandığı 1995 yılında, 

henüz başlangıç aşamasında olduğu söylenebilir. 2012 yılı itibarıyla, Avrupa Birliği tarafından, 

mevcut Direktif’i yenileme ve genişletme çalışmalarına devam edilmektedir. 

 Türkiye’de Veri Koruma Yasa Taslağına ilişkin tartışmaların yeniden gündeme gelmesiyle 

beraber, bu süreçte, aşağıdaki soruların dikkate alınması önemlidir: 

1. Türkiye’den dış ülkelere ve dış ülkelerden Türkiye’ye veri akışı hangi kurallara göre 

gerçekleşmelidir? Sınır ötesi veri akışına ilişkin tanımlamalar ve ilkeler, hem 

Türkiye’deki yerli şirketleri hem de Türkiye’de faaliyette bulunan uluslararası 

şirketleri yakından ilgilendirmektedir. Özellikle finansal verilerin uluslararası 

dolaşımına ilişkin yasal belirsizliklerin ortadan kalkması ve sağlıklı bir veri koruma 

kanununun yürürlüğe konması, finans sektörü açısından oldukça önemlidir. 

2. Kişisel verilerin toplanmasında ve kullanılmasında ‘kişinin rızası’ kavramı nasıl 

tanımlanmalıdır? Özellikle, büyük miktarda kişisel veri transferi gerektiren 

uygulamalarda, kullanıcın rızası, tek başına mahremiyetin sağlanması için yeterli 

midir? 

3. Veri güvenliği, teknolojik değişimleri gözetecek şekilde nasıl sağlanmalıdır? OECD 

tarafından bir ilke olarak tanımlanan veri güvenliği kavramı, zaman içinde ortaya 

çıkan teknolojik gelişmeler nedeniyle büyük oranda değişime uğramıştır. Veri 

güvenliğini sağlamaya yönelik oluşturulan yasal düzenlemelerin, hızlı şekilde ortaya 

çıkan teknolojik dönüşümlere uygun şekilde tasarlanması gerekir. 

4. Hesap verebilirlik ilkesi nasıl tanımlanmalıdır? Günümüzde oldukça artan bir öneme 

sahip olan bu ilke çerçevesinde, tarafların sorumluluklarının ve olası yaptırımların 

anlaşılır şekilde tanımlanması gerekir. 

 Veri korumasında en önemli ilke, sorumluluk ilkesidir. Yeni teknolojiler sayesinde meydana 

gelen büyük veri havuzları; eğitim, sağlık, bilimsel araştırma gibi alanlarda önemli gelişmelere 

neden olacaktır. Ancak, veri kullanımında meydana gelen bu değişikliklerin uygun şekilde ele 

alınması gerekmektedir. OECD tarafından ileri sürüldüğü 1980’lerden beri gündemde olan 

sorumluluk konusu, geçtiğimiz 4 yıl içerisinde büyük önem kazanmıştır. Bunun başlıca nedeni, 

teknolojik dönüşümler sonucunda verilerin tüketiciler tarafından kontrol edilebilmesinin 

neredeyse imkânsız hale gelmiş olmasıdır. Sorumluluk ilkesi kapsamında üzerinde durulması 

gereken başlıca noktalar şunlardır: 

1. Kuruluşların veri kullanımından sorumlu olduğunu kabul etmesi ve bu sorumluluğa 

uygun dâhili mekanizmalar geliştirmesi,  
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2. Şeffaflık,  

3. Bireylere kişisel verileri ile ilgili seçeneklerin sağlanması, verilerinin kullanımına 

müdahale imkânı tanınması,  

4. Bireylerin zarar görmesi halinde arabuluculuk imkânının bulunması, 

5. Kuruluşların işlemlerini takip etmek üzere harici kontrol mekanizmaları kurulması. 

Sorumluluk ilkesi son yıllarda ülkelerin iç hukuklarında da yansıma bulmuş olup, örneğin 

İspanya sorumluluk ilkesi çerçevesinde hareket eden şirketlere birtakım istisnalar tanımıştır. 

Kanada ise, sorumluluk ilkesi çerçevesinde şirketlerden neler beklendiğini açıklayan bir 

kılavuz yayımlama sürecine girmiştir. 

 Verilerin, veri sahiplerinin haberi dışında cihazlar arasında dolaşmaya başladığı günümüzde, 

güven unsuru da büyük önem kazanmıştır ve bu güven, ancak güvenlik ve gizliliğin 

sağlanmasıyla tesis edilebilecektir. Yenilenmekte olan 95/46/EC sayılı Direktif’in iki ana amacı 

önemini kaybetmeyecektir: (i) verilerin korunması, (ii) ekonomik gelişme ve inovasyona 

imkân sağlanması. Ancak, yeni teknolojiler sebebiyle kaleme alınan bir düzenlemenin yeni bir 

felsefe benimsemesi de gerekmektedir. Bu çerçevede, Avrupa Birliği dışına veri 

transferlerinde ön koşullu (ex-ante) düzenlemeler içeren ve şirketlere fazlasıyla evrak işi 

yükleyen eski Direktif’teki sistem yerine; transfer sonrasına ilişkin (ex-post) düzenlemeler 

içeren ve şirketleri kâğıt üzerinde takip etmek yerine işlemlerini gerçekleştirdikleri süreç 

içerisinde denetleyen bir sistem kurulmasının sağlıklı olacağı düşünülmektedir.  

 Ayrıca, ilgili düzenlemenin büyük ölçüde ilgili tarafların görüşleri alınarak ve günümüzdeki 

veri işleme ve saklama teknolojilerinden bağımsız bir şekilde kaleme alınması, bu 

düzenlemenin kalıcı olması açısından önem arz edecektir. Avrupa Birliği tarafından mevcut 

veri koruması düzenlemelerini tadil eden yeni veri koruması regülasyonu, tüm bu koşulları 

sağlamıştır. Buna ek olarak bu düzenleme, yasal niteliği neticesinde tüm üye ülkelerde aynen 

uygulanacak olması sebebiyle uygulamadaki çelişkileri ortadan kaldıracak mahiyettedir.  

 Avrupa Birliği’nin veri korumasına ilişkin taslak regülasyonu Türkiye açısından da etkili 

olacaktır. Günümüzde pek çok önemli Türk şirketi Avrupa Birliği ile iş yapmaktadır. Bu 

nedenle bu şirketler açısından ilgili düzenlemeye uyum zorunlu hale gelecektir. Buna ek 

olarak, Türkiye’nin de hazırlamakta olduğu veri koruması düzenlemesi açısından Avrupa 

Birliği’ndeki yeni düzenlemenin de göz önüne alınması gerekmektedir.  

 

3.3. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı ile ilgili Yuvarlak Masa Tartışması 

 

Çalıştay’ın son oturumu, aşağıdaki konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilmiştir:  
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1. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Yrd. Doç. Dr. Elif Küzeci (Moderatör) 

2. Adalet Bakanlığı – Erdem Doğan 

3. Adalet Bakanlığı – Ulvi Altınışık 

4. Kalkınma Bakanlığı – Dilek Yüksel Civelek 

5. BTS Avukatlık Ortaklığı– Yasin Beceni 

6. Microsoft Corporation – Geff Brown 

Bu oturumda masaya yatırılan konular ve başlıca yorum ve değerlendirmeler aşağıdaki gibi 

sıralanabilir:  

 Tasarı ile ilgili çalışmalara 2000 yılında başlanmış, ancak yasalaşma süreci çeşitli nedenlerle 

tamamlanamamıştır. Tasarı son olarak 2006 yılında TBMM’ye sevk edilerek ilgili 

komisyonlarda görüşülmüş, 2007 Genel Seçimlerinin araya girmesiyle birlikte, TBMM İç 

Tüzüğü’nün 77. maddesi sebebiyle kadük hale gelerek Başbakanlık’a geri dönmüştür. Yasa 

siyasi alanda ve bürokratik düzeyde pek çok kez masaya yatırılmışsa da, ilgili tarafların 

tamamınca ortak bir paydada buluşulamamıştır. Bu konuda farklı algılar da oluşabilmektedir. 

Bunlardan en belirgini, yasanın fişleme aracı olduğuna ilişkin endişelerdir. Oysa endişeler, 

esasında bu alanın ülkemizde yeni ele alınan ve tanınmayan bir konu olmasından dolayıdır. 

Tasarının Adalet Bakanlığı nezdinde teknik çalışmalarla yeniden gündeme alındığı 

bilinmektedir. 

 Tasarı, kişisel verileri işleme tabi tutulan kişiler ile bu verileri işleme tabi tutan kamu kurum 

ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır. Söz konusu kişisel 

veriler, geleneksel dosyalama yöntemiyle işlemede olduğu gibi, otomatik işlemeye tabi 

tutulduklarında da bu Kanunda belirlenen ilke ve kurallara tabi olacaklar; verileri işlenenler 

ise bu Kanun çerçevesinde çeşitli haklarını kullanabileceklerdir. Kişisel verilerin, kamu 

kuruluşlarınca, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından işlenmesi dolayısıyla kişilik 

hakları ihlal edilenlerin şikâyetleri konusunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu karar verecektir. 

Kişilik hakları ihlal edilen bireyin tazminat hakları ise saklı tutulmuştur. 

Avrupa Konseyi’nin 108 sayılı Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesi ve AB’nin 95/46/AT sayılı 

Direktifinin 11’inci bölümünde devletlerin kişisel veri işleme ilkelerinin ihlali halinde yaptırım 

uygulamaya davet edilmesi de dikkate alınarak, Tasarıda, ihlalin ağırlık derecesine göre idari 

para cezaları ile ayrıca hapis ve para cezaları öngörülmektedir.  

 Tasarı, genel nitelikte hükümler içeren bir Kanun olarak hazırlanmış, veri korumaya ilişkin 

sektörel nitelikteki düzenleme ihtiyaçlarını ise bu çerçeveye bağlı kalacak şekilde, ilgili kurum, 

kuruluş ve meslek birliklerine bırakmayı tercih etmiştir. 
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 Tasarı ile ilgili hâlihazırda iki ayrı görüş bulunmaktadır; bunlardan biri Tasarının mevcut hali ile 

yasalaşmasını savunurken, diğeri ise yeni Avrupa Birliği düzenlemeleri ışığında yeniden 

gözden geçirilmesini savunmaktadır. Avrupa Birliği öz eleştiri yapmakta ve bu yolla kendisini 

geliştirmekte oldukça başarılı bir oluşumdur. Bu nedenle, Avrupa Birliği tarafından 17 yıl önce 

kabul edilmiş ve hâlihazırda güncellenmekte olan bir direktifi aynen benimsemek hata olarak 

değerlendirilebilecektir. Ancak, bu Direktifin gerektirdiği koruma düzeninin hala ülkemizde 

bulunmaması bir eksiklik ve geç kalmış bir durumdur. Bu konu, Türkiye’nin gerek kamu 

hukuku çerçevesinde devletin faaliyetleri, gerekse özel hukuka ilişkin uluslararası çeşitli iş ve 

işlemlerinde sorunlar yaratabilmektedir. Özellikle veri koruma kanununa sahip ülkeler 

ülkemiz ile bir ilişki içinde olduklarında –örneğin suçla mücadele kapsamında aranan şahıslar 

vs.- , kendi vatandaşlarının kişisel verilerini Türkiye’de kanunla koruma düzeyi olmadığından   

vermemekte, paylaşmamaktadırlar. Bu da ülkemizi veri koruma açısından güvensiz ülke 

konumuna getirmektedir.   

 Avrupa Birliği’ne benzer şekilde ülkemizde de başta yasa tasarısı ile ilgili düzenleyici etki 

analizleri yapılması, uygulamaya geçiş aşamasında katlanılması gerekecek maliyetleri 

belirlemek bakımından sağlıklı olacaktır.  

 Veri koruması ile ilgili düzenleme, bireysel hak ve özgürlükler ile şirketlere yüklenecek maliyet 

ve sorumluluklar arasında bir denge kurmalıdır. Bu dengenin sağlanabilmesi için özel 

sektörün katkıları önem arz etmektedir. 

 Mevcut Tasarı kapsamında üzerinde durulan önemli bir konu, Tasarı kapsamında 

oluşturulması öngörülen veri koruma kuruludur. Avrupa Birliği Direktifi’nde de bu tip tam 

bağımsız bir kuruluş öngörülmekte olup; ülke uygulamalarında tek kişilik komiser, 

komisyon/kurul ve ajans gibi modellere rastlanmaktadır. Komiser adı verilen ve tek kişiden 

oluşan bu mekanizma bürokrasiyi minimize etmesi nedeniyle çok süratli bir şekilde işlemekle 

birlikte, bir Kurul yerine tek kişinin yetkili olması yasayı yorumlamada sıkıntı yaşanmasına, 

zaman zaman belli eğilimlerde karar verilebilmesine neden olabilmektedir. Komisyon ve ajans 

gibi modeller ise, kurumsal bilgi birikimi, objektivite ve çok taraflı bakışın sağlanması 

açısından daha avantajlı görülmektedir.  

 Burada en önemli nokta veri korumasına özel uzmanlık geliştirilmesi olduğundan, bu 

komisyon ve ajansların bağımsız ve özerk olması önem arz etmektedir. Ülkemizde 

uygulanabilecek yapı ise, ilk etapta veri koruma ile ilgili en temel görevleri yerine getirmekten 

sorumlu olacak “sicil işleri birimi”, “şikâyet değerlendirme birimi”, “denetim birimi” ve “dış 

ilişkiler birimi” olarak dört alt birimden oluşan basit bir kurul yapısıdır.  

 Oldukça dinamik bir konu olması sebebiyle, Kurulun işleyişine ve ihtiyaçlara göre ilerleyen 

dönemde kurumsal yapılanma ihtiyaçları yeniden ele alınabilmelidir. Türkiye’nin mevcut 
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durumda veri koruması düzenlemesi bulunmaması nedeniyle güvensiz ülke kabul edilmesi, 

ülkemizde bulunan ve Avrupa Birliği ile iş yapan ya da Avrupa Birliği ülkelerinde iştirakleri 

bulunan holding, aile şirketleri ve diğer büyük şirketler açısından önemli sıkıntılar 

yaratmaktadır.  

 Verilerin Türkiye’ye aktarımında yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu tip şirketlerde bilgi 

teknolojileri operasyonlarının tek merkezden yürütülememesi şirketlerin efektif bir şekilde 

yönetilebilmesini imkânsız kılmaktadır. Ayrıca, verileri işleme imkânı bulunmayan şirketlerin 

servis ihracatında ilerlemesi de mümkün olmamaktadır.  

 Katılımcılar tarafından veri korumasına ilişkin herhangi bir düzenlemede bulunması gerektiği 

düşünülen ilkeler ile yasa tasarısında yer alması gerektiği düşünülen diğer hususlar şu şekilde 

sıralanmıştır: 

o Yalnız gerçek kişilere ait verilere ilişkin koruma sağlanması,  

o Hassas veri ayrımının yeniden ele alınması, (Burada hassas veriye ilişkin bir tartışma 

yapılmıştır. Bu veriler açıklandıklarında toplumda ayrımcılık yaratma riski yüksek olan 

verilerdir. Dolayısıyla bu veriler kendine özgü koşullarda, daha sıkı şekilde 

korunabilmektedir. Bu verilerin gerçekten kişisel veri kavramı içinde değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceği, mutlaka ayrı başlıkta yer almasının olumlu ve olumsuz 

olabilecek yönleri üzerinde görüşler ifade edilmiştir.) 

o Verilerin kullanım şekillerine göre farklı ilkeler benimseyen bir yapı oluşturulması 

amacıyla esneklik,  

o Yasanın ne olduğu, neleri düzenlediği konusunda açıklık,  

o Yasanın ne yükümlülükler getirdiği ve uyum şartlarının neler olduğu konusunda 

belirginlik,  

o Yasanın günümüz teknolojilerinden bağımsız bir şekilde kaleme alınması, (Zira 

değişen teknolojik usuller, yasanın uygulanma kapasitesini kısıtlayabilmektedir. 

Aslolan, koruma altına alınacak olan kişi kavramının ön plana çıkarılması olmalıdır.) 

o Bürokrasi ve usule ilişkin şartların asgari düzeye indirilmesi,  

o Anonimleştirme kavramının farklı seviyelerde anonimleştirme için farklı kurallara tabi 

olması, 

o İlgili kişinin meşru menfaati istisnasının hangi hallerde uygulanacağının net bir şekilde 

belirlenmesi. 
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EK-1. KATILIMCI LİSTESİ 

 

Ad Soyad Kurum 

Mustafa AKGÜL Bilkent Üniversitesi 

Ulvi ALTINIŞIK Adalet Bakanlığı 

Emin Sadık AYDIN Kalkınma Bakanlığı 

Yusuf Ziya AYRIM AB Bakanlığı 

Yasin BECENİ BTS & Partners 

Geff BROWN Microsoft 

Paula BRUENING CIPL 

Abdullah BÜYÜKBAYRAM TÜBİSAD 

Ercüment BÜYÜKŞUMNULA BKM AŞ. 

Thomas COLEMAN ABD Büyükelçiliği 

Ali COŞKUN Boğaziçi Üniversitesi 

Nurdan ÇAVDAROĞLU AVEA 

Metin ÇOKMUTLU Adalet Bakanlığı 

Banu DEMİR TTNET 

Ali Saip DEMİRÖZ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Hüseyin DİKİCİER SGK 

Erdem DOĞAN Adalet Bakanlığı 

Nilay ERDEM BTS & Partners 

Yasemin GENÇ Microsoft 

Murat GÜNGÖR Kalkınma Bakanlığı 

Necmi Murat GÜNGÖR BTK Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 

Ahmet KAPLAN TÜBİTAK 

Buğra KARABEY Microsoft 

Hakan KARATAŞ AB Bakanlığı 

Elif KÜZECİ Bahçeşehir Üniversitesi 

Christoph LUYKX INTEL 

Turhan MULUK INTEL 

İzzet Gökhan ÖZBİLGİN TBD 

M. Raşit ÖZDAŞ Kalkınma Bakanlığı 

Mehmet ÖZTÜRK SGK 

Heba RAMZY Microsoft 

Nihat SAYAR SGK 

Ayşe ŞEKER Türk Telekom 

Cengiz TANRIKULU Adalet Bakanlığı 

Ali Süha TER Garanti Bankası 

Osman TURAN BTK Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 

Ahmet Türkay VARLI BDDK 

Dilek YÜKSEL CİVELEK Kalkınma Bakanlığı 

Abdullah YÜREKTÜRK Kalkınma Bakanlığı 
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EK-2. SUNUMLAR 

 

 

Sayın Christoph Luykx’ın Sunumu 
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Sayın Dilek Yüksel Civelek’in Sunumu 
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Sayın Geff Brown’ın Sunumu 
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Sayın Paula Bruening’in Sunumu 
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Sayın Buğra Karabey’in Sunumu 
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EK-3. ÇALIŞTAY GÜNDEMİ 

 

Veri Korumasında Geleceğe Yönelik Açılımlar 

İnovasyon ve Ekonomik Gelişmeyi Teşvik Edecek İyi Uygulamalar Çalıştayı 

Kalkınma Bakanlığı, CIPL (Centre for Information Policy Leadership), Boğaziçi Üniversitesi ve Microsoft 

Türkiye işbirliğiyle 

16 Şubat 2012 / 9:45 – 16:30 

Kalkınma Bakanlığı,  20. Kat Toplantı Salonu, Necatibey Cad. No:108 Bakanlıklar / Ankara 

 

PROGRAM 

09:45 – 10:00  Kayıt 

 

10:00 – 10:10 Karşılama ve Çalıştaya Genel Bakış 

Kalkınma Bakanlığı 

 

10:10 – 10:30 Açılış Konuşması: Büyüme, Gelişme ve Rekabeti Sağlayıcı Bir Faktör olarak BİT  

Emin Sadık Aydın – Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı, Kalkınma Bakanlığı 

Türkiye’de ekonomik gelişmenin sağlanması ve 2023 Vizyonu’nun gerçekleştirilebilmesi 

açısından önümüzdeki 5 sene içerisinde BİT stratejilerinin önemi daha da artacaktır. 

Yenilikçilik, “bulut bilişim” dahil yeni teknolojiler ve ekonomik gelişmeyi hızlandıran temel 

politika ve düzenlemeler söz konusu vizyonun gerçekleşmesi sürecinde önemli yapı taşları 

olacaktır. Türkiye’nin ekonomik gelişmeyi artırma girişimleri içerisinde veri yoğun işletmeler 

ile veri gizliliği ve kişisel verilerin korunması konularındaki mevcut uygulamalarını geliştirme 

de önem kazanmaya başlamıştır.  

 

10:30 – 11:30 Önemli Küresel Teknoloji ve Veri Kullanım Eğilimleri – Faydalar, İmkanlar ve 

Sorunlar  

Teknolojinin çerçevesi hızlı bir şekilde değişmekte olup; günümüzde “büyük veri”, bulut 

bilişim, konum belirleme (geo-location), analiz ve yüz tanımlama önemli eğilimler arasında 

yer almaktadır. Ayrıca, gittikçe artan hizmet, araç, uygulama ve neredeyse sınırsız ucuz 

saklama imkanı; işletmeler, sağlık kuruluşları, kamu kurumları ve diğer pek çok organizasyon 
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için önemli fırsatlar oluşturmaktadır. Ancak, veri korumasına ilişkin geleneksel yaklaşımlar, 

mevcut veri fazlalığı ile birlikte gelen risklerle mücadelede yetersiz kalabilmektedir. 

 

Bu oturumda katılımcılar bulut bilişimin getirdiği genel fayda ve imkanlar ile uygun bir 

düzenleme çerçevesinin bu modelin gelişimine sağlayacağı katkıyı tartışacaktır. Bulut bilişimin 

başarıya ulaşmasının önündeki gizlilik, güvenlik ve yetki alanı gibi engeller de panel 

katılımcıları tarafından Türkiye özelinde incelenecektir.  

Moderatör – Cengiz Tanrıkulu – Adalet Bakanlığı 

 Buğra Karabey – Microsoft Türkiye 

 Ali Süha Ter – Garanti Bankası 

 M. Raşit Özdaş – Kalkınma Bakanlığı 

 Yrd. Doç. Dr. Ali Coşkun – Boğaziçi Üniversitesi 

 

11:30 – 11.45 Kahve Arası  

 

11:45 – 13:15 Veri Koruma Mevzuatının Geleceği ve İyi Uygulamalar  

Bu oturumda katılımcılar mevcut veri koruması mevzuatı ile iyi uygulamaları gözden 

geçirecek, bunların tüketici ve işletmeler açısından faydaları ile eksik kaldıkları alanları 

belirlemeye çalışacaktır. Katılımcılar, OECD Kılavuzlarını, APEC Gizlilik Çerçevesini, Kanada’da 

mevcut PIPEDA’yı ve A.B.D.’de yürürlükte bulunan yasaları ele alacaktır. Buna ek olarak 

katılımcılar tarafından Avrupa veri koruması düzenlemelerinin gelişimi ile AB Veri Koruması 

Direktifi önerisi ve diğer ikincil mevzuatın olumlu ve olumsuz yönleri tartışılacaktır. Bu 

oturumda ayrıca bireysel ve kurumsal kullanıcılar açısından veri gizliliği ve güvenliği 

konularında sektörün rolü de incelenecektir.  

Moderatör – Abdullah Yürektürk – Kalkınma Bakanlığı  

 Paula Bruening – Centre for Information Policy Leadership 

 Geff Brown – Global Regülasyon Birimi, Microsoft Corporation  

 Christoph Luykx – EMEA Veri Koruması Müdürü, Intel Corporation  

 

13:15 – 14:30 Öğle Yemeği    

(Kalkınma Bakanlığı 4. Kat Kafeteryası) 

 

14:30 – 15:30 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı ile ilgili Yuvarlak Masa Tartışması – 

Soru-Cevap  
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Bu oturumda, önceki bölümlerde tartışılan yeni eğilimler ve çeşitli düzenlemeler ışığında 

Türkiye’deki mevcut Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı analiz edilecektir. 

  

Kişisel veri, küresel birlikte işlerlik, AB model hükümleri, mevcut “onay” tanımı ve kamu, iş 

dünyası ve vatandaşların rolü üzerinde tartışma yapılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 

ayrıca yeni yayımlanan AB Veri Koruma Tüzüğünün sonuçları, inovasyon ve yeni teknolojiler 

üzerindeki etkileri ve veri koruması kurullarının rolü de tartışılacaktır. 

Moderatör – Dr. Elif KUZECİ, Bahçeşehir Üniversitesi  

 Av. Yasin Beceni – BTS Avukatlık Ortaklığı  

 Geff Brown – Global Regülasyon Birimi, Microsoft Corporation 

 Dilek Yüksel Civelek – Kalkınma Bakanlığı 

 Erdem Doğa – Adalet Bakanlığı 

 Ulvi Altınışık – Adalet Bakanlığı 

 

15:30 – 15:45  Kahve Arası  

 

15:45 – 16:15 Günün Özeti  

Paula Bruening – Centre for Information Policy Leadership  

 

 

Not: Çalıştay’ın görsellerine aşağıdaki adresten ulaşılabilir. 

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/calistaylar/veri_koruma 

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/calistaylar/veri_koruma


 


