
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Etkinliğin Amacı  

Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nin TBD ve KVKK işbirliğiyle gerçekleştirilmesi ile kişisel verilerin 

korunması konusunda ülkemizde yer alan tüm paydaşlar arasında farkındalık ve etkileşim 

yaratılması amaçlanmıştır. Bir veri ihlalinden milyonlarca kişi etkilenebiliyor. ABD’de 

gerçekleşen toplam 1001 veri ihlalinde toplam 155.8 milyon kişinin etkilendiği rapor edilmiştir. 

Bu nedenle özellikle bireylerde KVKK konusunda farkındalık yaratılması çok önemlidir. Kişisel 

Verileri Koruma Zirvesi’ndeki temel amacımız son yıllarda ivme kazanan dijitalleşme sonucu 

dijital dünyaya entegre olmaya çalışan kurum ve vatandaşlarımızın kişisel verilerin korunması 

konusunda bilinçlendirilmesi ve kişisel verilerinin ihlalinden maddi zarar görmelerinin 

engellenmesidir. Diğer taraftan bu güne kadar çözülemeyen KVKK ile ilgili konuların tekrar 

gündeme getirilerek çözüm arayışlarının hızlandırılmasını sağlamak, ayrıca hızla gelişmekte 

olan dijital dönüşüm teknolojilerin ışığında KVKK ile ilgili gelecek öngörülerinin tartışılması ile 

karar vericilerin bilgilendirilmesi olmuştur. Zirve kapsamında söz konusu amacın 

gerçekleştirilmesine yönelik olarak konusunda uzman konuşmacıların katıldığı toplam üç (3) 

oturumda; " KVK İdari Hususlar ve Çözüm Önerileri ", " KVK Teknik Hususlar ve Çözüm Önerileri 

" ve " KVKK Gelecek Öngörüleri " konuları, insan, süreç ve teknoloji boyutuyla tartışılmış ve 

ortak akıl oluşturularak ülkemizin karar vericilerine ışık tutulması sağlanmıştır.  

 

Katılımcı Portföyü  

Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen 2. Kişisel Verileri Koruma Zirvesi “Dijital Gelecek 

ve Ötesi” temasıyla 24 Mayıs 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu Ana Konferans 

Salonunda yüz yüze gerçekleştirilmiştir. KVKK Başkanı Sayın Prof. Dr. Faruk BİLİR ve TBD İkinci 

Başkanı Sayın M. Ali YAZICI, Kamu, Özel Sektör ve Üniversitelerimizin yöneticileri, Sivil Toplum 

Örgütlerimizin temsilcileri, Bilişim Uzmanları, öğrenciler ve basının katılımı ile gerçekleşen 

zirvede; alanlarında söz sahibi olan ondört (14) konuşmacı yer almış ve 200’ü aşkın katılım 

olmuştur. DataVekili ve Türksat  Şirketleri söz konusu Zirveye sponsor olarak destek vermiştir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Açılış Konuşmaları 

Açılış konuşmaları, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İkinci Başkanı Sayın M. Ali YAZICI ve Kişisel 

Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Sayın Prof. Dr. Faruk BİLİR tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Sayın Prof. Dr. Faruk BİLİR, Kişisel Verileri 

Koruma Zirvesi açılışında yaptığı konuşmaya teknolojik aygıtların geliştikçe teknolojik faydanın 

arttığını, bu kapsamda kişisel verilerin korunmasına yönelik önlemlerin çeşitlilik kazandığını, 

bu çeşitliliğe neden olan asıl etkenin ise bireyin varoluşundan beri duyduğu mahremiyet 

ihtiyacı olduğunu söyleyerek başladı. Birçok teknolojinin odak noktasında kişisel verilerin 

olduğunu dile getiren Sayın BİLİR, bu bağlamda kişisel verilerin korunması hakkının pek çok 

ülkede olduğu gibi ülkemizde de güçlendirildiğini ve bu yaklaşımın bir sonucu olarak Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girdiğini ifade etti. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun iki temel amacının bulunduğunu belirten Sayın BİLİR, 

“Kanun; kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyenlerin 

yükümlülükleri ile veri işlemede uymaları 

gereken usul ve esasları düzenlemeyi 

amaçlamaktadır. Kişisel verilerin korunması 

hakkı, bu verilerin ilgisiz üçüncü kişiler 

tarafından kullanılmasına karşı bir güvence 

teşkil etmektedir. Bu çerçevede Kanun ve ikincil 

düzenlemelerle, kişisel verilerin korunmasına 

verilen önem ve ulaşılmak istenen bilinç 

düzeyine paralel olarak; Veriye erişim hakkı, 

Bilgilendirilme hakkı, Düzeltme hakkı, İtiraz 

hakkı ve Unutulma hakkı gibi gerçek ve dijital 

hayatta bireyi koruyan araçlar 

oluşturulmuştur.” ifadelerinde bulundu. 

Diğer taraftan Sayın BİLİR, konuşmasında veri 

temelli ekonomiye de değindi. Kişisel verilerin 

veri temelli ekonominin gelişiminde rol 

oynayan temel faktörlerden biri olduğunu kaydeden Sayın BİLİR, veri temelli ekonominin 

gereklerini yerine getirirken bireyin mahremiyetinin korunmasının da sürecin bir parçası 

olması gerektiğinin altını çizdi. 

Sayın BİLİR, konuşmasına “Kanun, kişisel verilerin korunması ile veri temelli ekonomi arasında 

denge gözetmektedir. Bu nedenle Kanunda kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına nasıl  

 



 

 

 

 

 

aktarılacağına dair maddeler düzenlenmiştir. Kurumumuz bugüne kadar yurt dışına veri 

aktarımı ile ilgili çeşitli çalışmalar yapmıştır ve hali hazırda bununla ilgili diğer çalışmalar da 

sürdürülmektedir. Bu çalışmalara ek olarak, bildiğiniz gibi yurt dışına veri aktarımı konusu 

başta olmak üzere belirlenen konularda Kanunun Avrupa Birliği standartları ile uyumlu hale 

getirilmesi hedeflenmektedir. Bu standartlardan kasıt KVKK-GDPR uyumunun sağlanması olup 

bu çalışmalar devam etmektedir.” sözleriyle devam etti. 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Sayın Prof. Dr. Faruk BİLİR, “Dijitalleşmenin 

etkisiyle hızla değişen ve dönüşen bir dünyada, kişisel verilerin korunması bakımından tüm 

paydaşlarımızı daha fazla iş birliği yapmaya davet ediyorum. Bu düşüncelerle 2. Kişisel Verileri 

Koruma Zirvesi’nin bütün katılımcılara faydalı olmasını diliyor, Zirve’de emeği geçen herkese 

teşekkür ediyorum.”  ifadeleri ile konuşmasını tamamladı. 

Türkiye Bilişim Derneği İkinci Başkanı Sayın M. Ali YAZICI açılışta yaptığı konuşmaya; Türkiye 

Bilişim Derneği olarak, Teknoloji Üreten bir Türkiye yolculuğunda  farkındalık çalışmalarımızı 

51 yıldır yılmadan, azimle ve başarıyla sürdürmekteyiz. Bu faaliyetleri yürütürken ihtiyaç 

duyduğumuz motivasyonu hiç 

kuşkusuzca kuruluşumuzda ortaya 

koyduğumuz “Bilişim Teknik 

Bilimini Toplumsal Kalkınmada bir 

Araç olarak Kullanma” 

hedefimizden almaktayız sözleriyle 

başladı.  

Sahip olduğumuz dijital beceriler 

sayesinde mevcut altyapılar ve üst 

yapılar aracılığıyla çevrim içi olarak 

her yerden her yere ve her türlü 

bilgiye 7/24 erişebilir durumda 

olduğumuzu belirten Sayın YAZICI, 

“Dijital teknolojilerin kullanımı, 

yaşamın her alanına nüfuz etmekte 

ve insanlar bağlantılı hale 

gelmekte, dolayısıyla da siber 

saldırıların odağı olmaktadır. Akıllı şehirler, akıllı fabrikalar, akıllı tüketici elektroniği ve benzeri. 

Örneğin ev robotları çok yoğun olarak kullanılıyor. Söz konusu robotlar ev haritalama ve izleme 

sensörlerinin yanısıra yüz tanıma özelliğine de sahipler. Bu konu ABD’de tartışılıyor. 

İnsanlarımızın büyük çoğunluğu kalp pili, holter cihazı, insülin pompası veya benzeri çok değişik 

akıllı sağlık ürünlerini üzerlerinde taşıyorlar. ABD’de tartışılan bir konu, hem veri ihlalleri hem 

de ciddi saldırılar var. Diğer taraftan Dijital Dönüşümün ötesi yani bir sonraki aşaması olan  



 

 

 

 

 

Metaverse: Evren Ötesi, hızla hayıtımıza girmeye başlamıştır. Evren  Ötesi, gerçek kimlikler ile 

sanal kimliklerin birleştiği bir evren olacaktır. Arttırılmış gerçeklik gözlükleri ve giyilebilir 

teknolojiler aracılığıyla; görme, duyma, koku ve tat alma duyularını hissedebiliyor ve farklı bir 

alemde yaşıyor olacağız. İş hayatı, eğitim, sağlık, turizm vb. Dolayısıyla da yeni normal diye de 

adlandırılan bu süreçte kişisel verilerin korunması çok daha önem kazanacaktır. Buna ek olarak 

siber dayanıklılık ve iş sürekliliği de önemli kavramlar olarak karşımıza çıkacaktır. “ ifadelerinde 

bulundu. 

Sayın YAZICI, “Yapay Zeka, Makine Öğretisi, Derin Öğrenme, Bulut Bilişim, Nesnelerin 

İnterneti, Otonom Araçlar ve Giyilebilir Teknolojiler başta olmak üzere gelişen teknolojilere 

paralel olarak siber saldırı yüzeyleri genişlemekte, saldırı vektörleri, profilleri gelişmekte ve 

etkinleşmektedir. Son yıllarda % 55 artışla veri kaybı, % 51 artışla kimlik avı, % 44 artışla hesap 

ele geçirme, % 44 artışla kötücül yazılımlar ve rehin alma (fidye) saldırıları ön plana 

çıkmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da veri ihlallerinin artarak devam edeceği öngörülmektedir. 

Yapılan araştırmalara göre veri ihlallerinin yaklaşık % 60’ının kişisel veri ihlallerinden oluştuğu 

görülmektedir.  Her ne kadar siber güvenliğin teknik önlemler ile sağlanacağı düşünülse de 

yapılan araştırmalar siber saldırıların % 80 insan hatalarından kaynaklandığını açıkça 

göstermektedir. Siber dayanıklılığın arttırılması amacıyla girişimcilere ve tüm bireylere siber 

güvenlik farkındalığı eğitimlerinin düzenli olarak verilmesi önemli kazımlar sağlamaktadır. Bu 

konuda TBD olarak elimizden gelen çabayı göstermekte ve siber güvenlik farkındalık eğitim 

faaliyetlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile yürütmekteyiz.” sözleriyle konuşmasına 

devam etti. 

Kişisel veri ihlallerinin çok sayıda insanı etkilemesi sebebiyle toplumda kişisel verilerin 

korunması konusunda farkındalık yaratılmasını TBD olarak çok önemsediklerini belirten Sayın 

YAZICI, “ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) olarak; Verinin sayısal ekonominin gelişiminde en 

önemli faktörlerden biri olduğunu ancak kişisel verilerin korunmasının da mahremiyetin 

sağlanması için gerekli olduğunun farkındayız. Diğer taraftan hem bilişim sektörünün hem de 

bilişim ekosisteminin gelişimi ve sürdürülebilirliği açısından; ülkemizdeki 6698 sayılı Kişisel 

Verileri Koruma Kanununun Genel Veri koruma Yönetmeliği olarak tanımlanan GDPR’a 

uyumluluğunun sağlanmasını önemli buluyoruz. Avrupa Veri Koruma Denetçisi EDPS 

tarafından halka açık olarak pilot projesi başlatılan ve kullanıcıları mahremiyet odaklı bir 

ortamda birbirine bağlayan, merkezi olmayan, ücretsiz ve açık kaynaklı “EU Voice” ve “EU 

Video” sosyal medya platformlarına benzer Platformların ülkemizde hayata geçirilmesinin 

önemli kazanımlar sağlayacağını değerlendiriyoruz, Ayrıca Sosyal Medya Yasasının; toplumun 

haber alma hakkını ve ifade özgürlüğünü kısıtlamayan, anayasadan ve uluslararası 

sözleşmelerden kaynaklanan hakların kullanılmasına engel olmayan, teknolojiye dair 

bütüncüllüğe sahip, tüm paydaşları gözeten ancak sosyal medya kullanımına düzen getiren, 

teknoloji şirketlerini şeffaf ve denetlenebilir kılan ve dezenformasyonu da engelleyen şekilde  

 



 

 

 

 

 

STK’ların da görüşü alınarak ortak akılla hazırlanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.” 

İfadelerinde bulundu.  

Veri merkezli dünyada lider olma hedefiyle, verinin yenilikçi amaçlarla kullanıma açılmasına 

olanak sağlayarak verilerin ekonomik değerini arttırmayı amaçlayan ve GDPR ile uyumlu olarak 

hazırlanan AB Veri Yasasına (Data ACT) benzer bir yasanın KVKK uyumlu olarak ülkemizde 

gündeme alınmasının dijital ekonomiyi geliştirmek için önemli bir çerçeve olacağını, KOBİ’lerin 

ve hizmet sağlayıcıların rekabet gücünü arttıracağını belirten Sayın YAZICI, “ Başta yapay zekâ 

teknolojileri ve karar destek sistemleri olmak üzere her türlü araştırma, geliştirme ve üretim 

faaliyetinde; kamu verileri de dahil olmak üzere verilerin kullanılabilmesi amacıyla, 

mahremiyeti sağlanmış bir şekilde bölgesel olarak Açık Veri Portalleri üzerinden anlık olarak 

güncellenen veri setleri şeklinde paylaşılmasının ülkemizde veriden değer yaratılmasının 

önünü açacağını, hem girişimcilik hem de yapay zeka ekosistemlerinin gelişimine önemli 

katkılar sağlayacağını öngörüyoruz. ” sözleriyle konuşmasını tamamladı. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Etkinlik Oturumları  

Zirvede “Küresel Ölçekte Veri Transferi ve Olası Riskler", "Kişisel Verilerin Korunmasının 

Ekonomik Etkisi" ve "KVKK Gelecek Öngörüleri ve AB Eğilimleri" adında üç (3) oturum 

gerçekleştirilmiştir.  

Oturum-1: KVK İdari Hususlar ve Çözüm Önerileri 

TBD İkinci Başkanı Sayın M. Ali YAZICI’nın moderatörlüğünü yaptığı “KVK İdari Hususlar ve 

Çözüm Önerileri“ oturumunda; KVKK Başkanlık Müşaviri Sayın Tuğba YİĞİT, Turkcell Veri 

Koruma ve Rekabet Direktörü, DPO Sayın Didem KALAYCIOĞLU BİROL ve KP Veri Danışmanlığı 

Kurucusu Sayın Mehmet Ali KÖKSAL konuşmacı olarak yer almıştır. 

 

Turkcell Veri Koruma ve Rekabet Direktörü, DPO Sayın Didem KALAYCIOĞLU BİROL oturumda 

“KVKK Uyum Programı Temel Adımlar-İdari Tedbirler” adlı bir sunum yapmıştır. Sayın BİROL 

tarafından söz konusu uyum programı kapsamındaki temel adımlar; programın organizasyon 

içerisindeki yerinin belirlenmesi, program ekibinin oluşturulması, kapsamın belirlenmesi, 

envanterin hazırlanması, risk analizi yapılması, 3. kişilere veya yurtdışına aktarımın, aktarım  



 

 

 

 

 

yapılan kişi ve ülkelere dair yükümlülüklerin tespiti, şirket içi ve dışı veri işleme politikalarının 

belirlenmesi, kurumsal iletişim planının hazırlanması, teknik ve idari tedbirlerin alınması, tüm 

belge ve sözleşmelerin veri işleme ve aktarımı açısından tadili ve eğitim ve denetim olarak 11 

adımda özetlenmiştir. 

KVKK Başkanlık Müşaviri Sayın Tuğba YİĞİT oturumda “Çalışma İlişkilerinde Kişisel Verilerin 

İşlenmesi” adlı bir sunum yapmıştır. Sayın YİĞİT tarafından; kavramlar, işveren tarafından iş 

sözleşmesi öncesinde çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesi, İş sözleşmesine 

dayanılarak kişisel veri işlenmesi ve hukuki yükümlülükler ve iş sözleşmesinin sona ermesi 

hususları detaylı olarak anlatılmıştır. 

KP Veri Danışmanlığı Kurucusu Sayın Mehmet Ali KÖKSAL oturumda “KVKK ve  

Riski Yönetmek” adlı bir sunum yapmıştır. Sayın KÖKSAL tarafından; hapis cezası gerektiren 

yaptırımlar, şirket yönetimlerinin yaklaşımı, yetişmiş uzman personel olmaması, 

sürdürülebilirlik algısı/gereksiniminin oluşmaması, yönetişim modeli eksikliği ve yönetişim 

aracı eksikliği konularını kapsayan sorun ve çözüm önerileri anlatılmıştır. 

 

 



 

 

 

 

 

  

Oturum-2: KVK Teknik Hususlar ve Çözüm Önerileri 

KVKK, Kurul Üyesi Sayın Dr. Cengiz PAŞAOĞLU’nun, moderatörlüğünü yaptığı “KVK Teknik 

Hususlar ve Çözüm Önerileri“ oturumunda; Data Vekili Kurucu Ortak Sayın Av. M. Tufan 

YAZIRLI, KVKK Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Sayın Ersin CAN,  T.C. Sağlık 

Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bilişimi Mevzuatı Geliştirme Birim 

Sorumlusu Sayın Av. Ferhat DOĞRUSÖZ ve Hacettepe Teknokent A.Ş Hukuk Müşaviri Sayın Av. 

Ilgın YAZICI konuşmacı olarak yer almıştır. 

Data Vekili Kurucu Ortak Sayın Av. M. Tufan YAZIRLI oturumda “KVKK Uyumluluk Sürecinde 

Karşılaşılan Sorunlar ve Teknolojik Çözümler” adlı bir sunum yapmıştır. Sayın YAZIRLI 

tarafından; “Belirli bir sistematiğe göre algoritma oluşturulmuş programlar aracılığıyla ilk 

olarak hazırlık yapılması gerekmektedir. Buna göre; Envanter, VERBİS raporu, Kişisel Verileri 

İşleme Politikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ve Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni 

oluşturmalıdır. Ancak bu şekilde senkronizasyon yapılarak doğru sonuca ulaşılabilir. Dinamik 

olarak oluşturulacak raporlarla düzenlenmesi işyeri için önem arz etmektedir.” sözleriyle 

görüşlerini ifade ettikten sonra kendileri tarafından geliştirilen çözüm hakkında bilgi vermiştir. 

KVKK Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Sayın Ersin CAN oturumda “Veri 

Güvenliğinin Sağlanmasında Teknik ve İdari Tedbirler”  adlı bir sunum yapmıştır. Sayın CAN 

tarafından yapılan sunumda kurum tarafından bu kapsamda yapılan çalışmalar ve alınan kurul 

kararları örnekler ile açıklanmıştır. 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilişimi Mevzuatı Geliştirme 

Birim Sorumlusu Sayın Av. Ferhat DOĞRUSÖZ oturumda “Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması”  

adlı bir sunum yapmıştır. Sayın DOĞRUSÖZ tarafından yapılan sunumda;  kişisel verilerin 

korunması hukukunda taraflar, veri sorumlusu olarak sağlık bakanlığı, sağlık bakanlığından ayrı 

veri sorumluları, kişisel sağlık verilerine ilişkin mevzuat, kişisel sağlık verileri hakkında 

yönetmelik e-nabız sistemi ve e-nabız sisteminde güvenlik ayarları detaylı olarak ile 

açıklanmıştır. 

Hacettepe Teknokent A.Ş Hukuk Müşaviri Sayın Av. Ilgın YAZICI oturumda “VERBİS  

ve Farklı Ülkelerdeki Veri Sorumluları Sicili Uygulamalarına Örnekler” adlı bir sunum yapmıştır. 

Sayın YAZICI tarafından yapılan sunumda GDPR, Estonya, İngiltere ve ABD tarafından bu 

kapsamda yapılan çalışmalar hakkında  örnekler vermiş ve VERBİS kayıt yükümlülüğünün  

KVKK’ya uyum sürecinin yalnızca bir parçası olduğunu kesinlikle, uyum için veya veri envanteri 

oluşturup ilgili protokollerin hazırlanması için bir amaç olmadığını belirtmiştir. 

 

 



 

 

 

 

 

Oturum-3: KVK Gelecek Öngörüleri 

ICT Media Genel Yayın Yönetmeni Murat PEHLİVAN’ın moderatörlüğünü yaptığı “KVK Gelecek 

Öngörüleri“ oturumunda; Antalya Barosu Bilişim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Av. 

Yaren ERDEM (L.LM), KVKK KVK Uzmanı Sayın Kumru DÖNE, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku 

Komisyonu Başkanı sayın Av. Fehmi Ünsal ÖZMESTİK ve Türkiye Bilişim Derneği İcra Kurulu 

Başkan Yardımcısı Sayın M. Ali İNCEEFE konuşmacı olarak yer almıştır. 

KVKK KVK Uzmanı Sayın Kumru DÖNE oturumda “Prıvacy By Desıgn Prıvacy By Default”  adlı 

bir sunum yapmıştır. Sayın DÖNE tarafından yapılan sunumda; kavramsal çerçeve, tarihçe, 

genel veri koruma tüzüğü kapsamında privacy by design uygulamaları, mahremiyet etki analizi 

ve Türkiye’de durum detaylı olarak açıklanmıştır. 

Antalya Barosu Bilişim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Av. Yaren ERDEM oturumda 

“Uygulamadaki Sıkıntılar Eşliğinde KVKK Öngörüleri”  adlı bir sunum yapmıştır. Sayın ERDEM 

tarafından yapılan sunumda; gerekli yetki matrislerinin yapılmaması, güncel yazılımlar 

kullanılmaması, lisansız ürünler kullanılması, penetrasyon testlerinin yapılmaması, güvenilir 

olmayan sistemlerin kullanılması, Usb- Hdd açık olması ve kurumsal mail yerine webmaillerin 

kullanılmasına dikkat çekilmiştir. 

Türkiye Bilişim Derneği İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın M. Ali İNCEEFE oturumda “İnsani 

Yardım Süreçlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesi”  adlı bir sunum yapmıştır. Sayın İNCEEFE 

tarafından yapılan sunumda; kavramlar ve uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan 

uygulamalar örnekler verilerek detaylı olarak açıklanmıştır. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


