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 pandemi sürecinde hızla dijital dünyaya entegre olan 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; "Küresel Ölçekte Veri
Transferi ve Olası Riskler", "Kişisel Verilerin Korunmasının Ekonomik Etkisi" ve
"KVKK Gelecek Öngörüleri ve AB Eğilimleri" konuları, insan, süreç ve teknoloji
boyutuyla tartışılmış ve ortak akıl oluşturularak ülkemizin karar vericilerine ışık
tutulması sağlanmıştır.

Katılımcı Portföyü
Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Kişisel Verileri Koruma Zirvesi 2 Eylül
2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu Ana Konferans Salonunda yüz yüze ve
çevrimiçi katılım olarak Hibrit konseptinde gerçekleştirilmiştir. KVKK Başkanı Sayın
Prof. Dr. Faruk BİLİR ve TBD Genel Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE, Kamu Üst Düzey
Yöneticileri, Sponsor firma Temsilcileri ve Basın Temsilcilerinin yüz yüze, Kamu, Özel
Sektör ve Üniversitelerimizin yöneticileri, Sivil Toplum Örgütlerimizin temsilcileri ve
Bilişim Uzmanlarının ve öğrencilerin çevrimiçi katılımı ile gerçekleşen zirvede;
alanlarında söz sahibi olan onbeş (15) konuşmacı yer almış ve 350’yi aşkın katılım
olmuştur. Antitoros Hukuk Bürosu, BMDD-CENG , ICT Medya ve LAWTECH Siber
Güvenlik, KVKK ve Bilişim Hukuku Şirketi söz konusu Zirveye sponsor olarak destek
vermiştir.

Açılış Konuşmaları
Açılış konuşmaları, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE
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 kişisel verilerin korunmasını isteme
hakkının Anayasal güvenceye kavuşturulmasının, 6698 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinin
ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun kurulmasının, ülkemizin kişisel verilerin
korunmasına verdiği önemin ispatı niteliğinde olduğunu söylerek başladı.
Ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını
güçlendirecek uygulamaların temel hak ve özgürlükleri de gözetiyor olmasının son derece
memnuniyet verici bir gösterge olduğunu dile getiren Sayın BİLİR, kişisel verilerin
korunmasını temin edebilmek için
Kanuna uyum göstermek gerektiğini
ifade etti.
Kanunun
getirdiği
denetim
mekanizmalarının, bireylere verileri
üzerinde kontrol ve söz sahibi olma
hakkını getirdiğini belirten Sayın BİLİR,
Kanunda kademeli bir başvuru usulü
belirlenerek kişisel verileri işleyenlere,
kişiler tarafından iletilen talepleri
karşılama imkanı sağlandığını kaydetti.
Diğer
yandan
Kişisel
Verilerin
Korunması Kanunu'nun denge esaslı bir
Kanun olduğunun altını çizen Sayın
BİLİR, Kanunda; özgürlük-güvenlik,
teknoloji-mahremiyet,
bireyin
korunması-veri temelli ekonomi ve
kişisel verileri işleyenlerin menfaati ile
verisi işlenen kişilerin temel hakları
bakımından denge gözetildiğini sözlerine ekledi.
Kanunla ilgili yapılan güncelleme çalışmalarına da değinen Sayın BİLİR, ''6698 sayılı Kanun,
95/46 sayılı AB Veri Koruma Direktif'i mehaz alınarak hazırlanmıştır. Bundan dolayı amaç,
kapsam ve diğer hükümleriyle birlikte değerlendirildiğinde 95/46 sayılı Direktif ile büyük
ölçüde uyumluluk arz etmektedir. Bununla birlikte bizim Kanunumuzdan 2 yıl sonra
yürürlüğe giren Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), Avrupa ülkeleri arasında

bu alandaki çok başlılığı ve uygulama farklılığını gidermeyi amaçlamış, bireylere üst düzey bir
koruma getirmiştir. Ülkemiz kişisel verilerin korunması alanındaki reform hareketlerini
devam ettirmektedir. Çeşitli eylem planları ve reform paketleriyle birlikte; Kanunun Avrupa
Birliği standartları ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiştir. Avrupa Birliği Genel Veri
Koruma Tüzüğü’nün yurt dışına kişisel veri aktarımına yönelik hükümleri esas alınarak
Kanunumuzda birtakım değişikliklerin yapılacağı öngörülmüştür. Kurumumuz, diğer ilgili
kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek, daha önceden başlatmış olduğu KVKK-GDPR uyumu
konusundaki çalışmalarını sürdürmektedir.'' olarak düşüncelerini belirtti.
Sayın BİLİR, Kanunun kişisel verilerin korunması ile veri temelli ekonomi arasında bir denge
gözettiğini, Kanunun veriden değer üretebilen teknolojilerden yararlanılmasını
engellemediğini, Kurulun da, bu dengeye bağlı kalarak, Türkiye’de yerleşik firmaların yurt
dışında rekabet gücünün artmasından yana olduğunu söyleyerek, ''burada önemli olan, kişisel
verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesidir'' ifadelerinde bulundu.
Veri mahremiyeti kavramının; kişi, kurum, kuruluş ve hatta ülkeler için hayati bir önem
taşıdığını, mahremiyetin bugün olduğu gibi gelecekte de dijital hayatın vazgeçilmez
unsurlarından biri olacağını ifade eden Sayın BİLİR ''Birçok sistem ve çalışma biçimleri
çevrimiçi olmuş, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi teknolojiler artık günlük hayatımıza
girmiştir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nde de belirtildiği gibi;
yapay zeka sistemleri, kişisel verilerin gizliliğini ve korunmasını sekteye uğratmayacak bir
şekilde geliştirilmelidir. Bu nedenle kişisel verilerin kimden, nasıl sağlandığı ve veriye dayalı
olarak alınan kararların insanları nasıl etkileyeceği denetime açık bir şekilde izlenebilir
olmalıdır. Evrensel ve kültürel etik kurallar ile kişisel verilerin gizliliği aynı ağırlıkta
değerlendirilmelidir.'' diye görüşlerini belirtti.
Sayın BİLİR, ''Algoritmalar, kişiye geleceğini belirlemede yardımcı olabilir. Ancak kişinin
geleceği üzerinde asıl söz sahibi algoritmalar değil, kişinin bizatihi kendisi olmalıdır. Artık
dijital çağın içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz dijital çağda öncelik, güvenliktir. Güvenlik ise
ancak farkındalıkla mümkündür. Algoritmalara dayanılarak alınan kararların, bu kararlara
neden olan verinin ve o veriden elde edilen sonuçların; nerede ve ne amaçla kullanıldığı, açık
ve anlaşılır bir dille kişilere açıklanabilmelidir. Bu anlamda güvenliğin tesisi kadar şeffaflığın
ve hesap verilebilirliğin de tesis edilmesi önemlidir. Bu düşüncelerle Kişisel Verileri Koruma
Zirvesi’nin bütün katılımcılara faydalı olmasını diliyor, Türkiye Bilişim Derneği başta olmak
üzere Zirve’de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'' sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE açılışta yaptığı konuşmaya;
Türkiye Bilişim Derneği olarak, bireyler üzerinde kişisel verilerin korunması konusunda
farkındalık yaratılmasını çok önemsediklerini, verinin sayısal ekonominin gelişiminde en
önemli faktörlerden biri olduğunu ancak mahremiyetin sağlanması için kişisel verilerin
korunması gerektiğinin farkında olduklarını ifade ederek başladı.

Sayın AKTEPE “Son yıllarda sayısal dönüşüm teknolojileri alanında yaşanmakta olan hızlı
gelişim, özellikle pandemi döneminde büyük bir ivme kazanmıştır. Her teknolojik ve bilimsel
gelişimin insanlığa getirdiği olumlu etkisinin yanı sıra olumsuz etkilerinin olabildiği ve
kötücül amaçlar için de kullanılabildiği malumdur. 2020 yılında yaşamış olduğumuz ve halen
de devam etmekte olan Covid-19 pandemisi ile sayısal dönüşüm tüm sektörler ve bireyler için
bir zaruret haline gelmiş ve sayısal teknolojilerinin kullanımı çok artmıştır. Yeni normal diye
de adlandırılan bu yeni dünya
düzeninde evden çalışma, uzaktan
eğitim
ve
sayısal
platformlar
aracılığıyla ticaret gibi birçok yeni
alışkanlık hayatımıza girmiş oldu. Bu
süreçte siber dayanıklılık, kişisel
verilerin korunması ve iş sürekliliği
önemli bir kavram olarak karşımıza
çıkmıştır. 2020 yılında Covid-19’un
başladığı Mart ayından yılsonuna
kadar, siber saldırlar da yaklaşık % 300
artış olduğu bilinmektedir. Söz konusu
saldırıların daha çok kimlik avı
girişimleri, veri ihlalleri ve rehin alma
(fidye) saldırıları üzerinde yoğunlaştığı
görülmektedir. Önümüzdeki yıllarda
da veri ihlallerinin artarak devam
edeceği öngörülmektedir. Yapılan
araştırmalara göre veri ihlallerinin
yaklaşık % 60’ını kişisel veri ihlalleri
oluşturmaktadır. Diğer taraftan mobil teknoloji ve sosyal medyadaki gelişmeler ile birlikte
gerçek zamanlı verinin önemi artmış, veri hacminin yanında çeşitliliği ve veri artış hızı da bu
gelişmelerden etkilenmiştir. Akıllı telefonların kullanım oranındaki artış, İnternete 7/24
erişim olanağı sağlamasının yanı sıra Facebook, instegram gibi sosyal medya uygulamaları ile
WhatsApp ve benzeri çevrim içi mesajlaşma uygulamaları ile anlık mesaj, fotoğraf ve video
paylaşımları öngörülmeyecek şekilde artmış ve kişisel verilerin kullanımı konusunda da ciddi
sorunlara neden olmuştur. Kişisel veri ihlalleri her ne kadar sayı olarak az görünse de, bir veri
ihlali çok sayıda insanı etkileyebiliyor. Örneğin 3 Nisan 2021 tarihinde bir bilgisayar
korsanlığı forumunda 533 milyondan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerini içeren
bir veri tabanı yayınlanmıştır. ABD’de gerçekleşen toplam 1001 veri ihlalinde ise toplam
155.8 milyon kişinin etkilendiği raporedilmiştir. Bu anlamda özellikle bireyler üzerinde
kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık yaratılmasını TBD olarak çok önemsiyoruz.
Kişisel verilerin, ister yurt dışında, ister yurt içinde, hangi amaçla olursa olsun, bireylerin
kontrolü dışında ortalara saçılması, kişilerin mahremiyetini ortadan kaldırmaktadır. Hatta
kişisel verilerin bir bütün olarak analiziyle ülke güvenliğini ve geleceğini bile tehdit edebilir

boyutlara gelebilmektedir. TBD olarak verinin sayısal ekonominin gelişiminde en önemli
faktörlerden biri olduğunu ancak kişisel verilerin korunmasının da mahremiyetin sağlanması
için gerekli olduğunun farkındayız “ sözleriyle konuşmasına devam etti.
Sayın AKTEPE, “TBD olarak temel amacımız pandemi sürecinde hızla sayısal dünyaya
entegre olan vatandaşlarımızın kişisel verilerin korunması konusunda bilinçlendirilmesi ve
kişisel verilerinin ihlalinden dolayı 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 sayısal dönüşüm
teknolojilerin ışığında KVKK ile ilgili gelecek öngörülerinin tartışılması ile karar vericilerin
bilgilendirilmesi hedeflenmiştir. Ülkemizde bu güne kadar birçok KVKK ile ilgi etkinlik
gerçekleştirilmiş ve bu etkinliklerde KVKK ile ilgili çözülemeyen konular ve GDPR
uyumluluğu konuşulmuştur. TBD olarak gerçekleştirmekte olduğumuz bu zirvede bahse konu
sorunlara ek olarak KVKK’nın gelecek öngörülerinin ve ekonomik etkilerinin de tartışılmasına
aracı ve öncü olacağız. Veri ihlallerinin anlaşılması yaklaşık 207 gün, yaşam döngüsü ise 280
gün süre almaktadır. Söz konusu bir veri ihlalinin kurumlara maliyeti ise yaklaşık 3.9 milyon
dolar olduğu bilinmektedir. 2019 yılında gerçekleşen veri ihlallerinin şirketlere maliyetinin
toplam 2 trilyon dolar olduğu yayınlanan çeşitli raporlarda belirtilmektedir. 2020 yılında veri
ihlallerinde 2019 yılına kıyasla %141'lik bir artış söz konusudur. 2020 yılı baz alındığında
kişisel veri ihlallerinin şirketlere toplam maliyetinin yaklaşık 3 trilyon ABD doları seviyesinde
olduğu kolayca hesaplanmaktadır. Dünya nüfusu ve dünya ekonomisine katkısı oranında bir
yaklaşım ile söz konusu ihlallerin 2020 yılında şirketlerimize verdiği zararın yaklaşık 3 Milyar
ABD doları olduğu görülmektedir. Bu zararın oluşmasını engellemek ve/veya en aza
indirgemek için ortak akıl ile farkındalık yaratılmasının, ülkemizdeki sayısal ekonominin
geliştirilmesi ve/veya sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir.“ ifadeleri ile 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: Küresel Ölçekte Veri Transferi ve Olası Riskler
TBD İcra Kurulu Başkanı Sayın Dr. Aydın KOLAT’ın moderatörlüğünü yaptığı “Küresel
Ölçekte Veri Transferi ve Olası Riskler“ oturumunda; KVKK Hukuk İşleri Dairesi
Başkanı Sayın Demet ARSLANER KEKLİKKIRAN, TBD İcra Kurulu Üyesi Sayın Kemal
KUMKUMOĞLU, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Siber Güvenlik Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Dr. Ahmet Ali SÜZEN ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital
Dönüşüm Ofisi, Siber Güvenlik Daire Başkanı Sayın Salih TALAY konuşmacı olarak yer
almıştır.

KVKK Hukuk İşleri Dairesi Başkanı Sayın Demet ARSLANER KEKLİKKIRAN, oturumda
yaptığı konuşmada, “ Kişisel verilerin işlenmesi şartları ile kişisel verilerin aktarılması
hükümlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanununda (6698 sayılı Kanun)
ayrı düzenlenmesi nedeniyle veri sorumluları nezdinde bir karışıklık olabilmektedir;
ancak kişisel verilerin aktarılması da bir kişisel veri işleme faaliyetidir. Özellikle yurt
dışına aktarım hususunun ayrı düzenlenmesinin önemi, kendi ülkemizde sağlanan
güvencelerin aktarılan ülkelerde de temin edilmesine yönelik gerekli mekanizmaların
düzenleme altına alınmasıdır. 6698 sayılı Kanun, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma
Tüzüğünden önce yürürlükte olan 95/46 sayılı AB Direktifi esas alınarak düzenlenmiş bir
kanundur ve 6698 sayılı Kanunda öngörülen yurt dışına aktarımına ilişkin yöntemler ile

Avrupa Birliğinde öngörülen yöntemler büyük oranda benzerlik göstermektedir. İlgili
kişilerin açık rızası ile kişisel veriler yurt dışına aktarılabilmektedir; ancak diğer veri
işleme şartları varsa aktarım için diğer veri işleme şartları için öngörülmüş olan ilgili
mekanizmalar işletilmelidir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkelerin belirlenmesi yetkisi
Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ait olup, eğer aktarılan ülke yeterli korumanın
bulunduğu ülke statüsünde bulunmuyor ise, verilerin işlenme şartları da bulunmak
kaydıyla verinin aktarılacağı ülkedeki veri alıcısı ile Taahhütname mekanizması veyahut
Bağlayıcı Şirket Kuralları mekanizması işletilebilecektir. Taahhütname metinleri ile
Bağlayıcı Şirket Kuralları metinleri Kurumumuz resmi internet sitesinde yayımlanmıştır.
Taahhütname kapsamında veri aktarımına izin verme yetkisi de Kurula aittir. Bağlayıcı
şirket kuralları ise, aynı ortak ekonomik faaliyet içerisinde bulunan çok uluslu grup
şirketleri arasında veri aktarımını sağlayan bir mekanizmadır. Bu mekanizmada da Kurul
onayına sunularak yurt dışına veri aktarımı faaliyetinde bulunulması mümkündür.
Taahhütnamelerin hazırlanmasında veri sorumluları tarafından dikkat edilmesi gereken,
gerek usule gerek esasa ilişkin hususlar ile ilgili “Yurt Dışına Kişisel Veri Aktarımında
Hazırlanacak Taahhütnamelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Duyuru”
başlıklı bir kamuoyu duyurusu hazırlanarak Kurumumuz resmi internet sitesinde
yayımlanmıştır. Kurum faaliyete geçtiği dönemden bu yana Avrupa Birliği uygulamalarını
da takip etmektedir. 6698 sayılı Kanunun AB mevzuatı ile uyumlaştırılması hususunun
11. Kalkınma Planı, İnsan Hakları Eylem Planı ve Ekonomi Reformları Eylem Planı gibi
resmi belgelerde de hedef olarak yer aldığı görülmektedir. Söz konusu uyum süreci, ilgili
kurum ve kuruluşları ile birlikte işbirliği içinde yürütülmektedir. 6698 sayılı Kanunun 9
uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin
diğer kanunlarda yer alan hükümlerin saklı olduğu hüküm altına alınmıştır. Diğer bir
deyişle, kişisel verilerin yurt dışına aktarımına ilişkin başka bir kanunda özel bir hüküm
varsa, bu özel hükümler saklı tutulmuştur. Bir kanunda aktarıma cevaz veren veya
yasaklayıcı nitelikte hükümler olabilir; bu durumda söz konusu hükümlere uygun hareket
edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, Anayasanın 90 ıncı maddesine göre usulüne
göre yürürlüğe konulmuş olan uluslararası anlaşmalar da kanun hükmünde olduğu için,
usulüne göre yürürlüğe konulmuş olan uluslararası anlaşmalar bakımından da aynı husus
söz konusu olabilecektir. “ ifadelerini kullandı.
TBD İcra Kurulu Üyesi Sayın Kemal KUMKUMOĞLU, oturumda yaptığı konuşmada
“Toplumsal ve ekonomik hayatımız dijital teknolojiler ve sürekli veri aktarımı, ciddi
oranda da yurt dışına veri aktarımı üzerine temellenmektedir. Ülkemizde bunun en yakın
ve çarpıcı örneklerinden birini EBA (Eğitim Bilişim Ağı) örneğinde yaşadık. Dolayısıyla
işlenen verilerin hukuki, teknik korunması ve siber güvenlik boyutu oldukça önem
kazanmıştır. Bu konuda mevzuat ve uyum projelerinin yanı sıra yeterli global stratejiler
ve iş birliği de gerekmektedir. AB her ne kadar regülatif anlamda yol gösterici olsa da hala
mevcut düzenlemeler yeterli değildir ve bu alanda öncü olmak, farklılık yaratmak
mümkündür. Yeni düzenlemeler yapılırken hukuk güvenliği her zaman ön planda
tutulmalıdır. Hukuki belirsizlikler ortadan kaldırılmalı ve yeterli güvenceler
getirilmelidir. Bu konuda devletlere de iş düşmektedir. Schrems davaları ve sonrasındaki
gelişmeler göstermektedir ki, veri koruma konusundaki en büyük tartışma konularından

biri verilerin aktarıldığı ülkedeki potansiyel hükümet müdahaleleridir. Dolayısıyla
ülkemizin AB tarafından güvenli ülke olarak kabul edilebilmesi ve veri aktarımıyla katma
değer üretebilmesi için GDPR uyumluluğundan sonra özellikle kolluk ve istihbarat
faaliyetlerinin veri işlemesine ilişkin mevzuatın uyumlaştırılması gerekmektedir. Ayrıca
AB, veri transferlerinde etki analizleri yapılmasının bir zorunluluk haline gelmesini
istemektedir. Dolayısıyla Türkiye’ye veri aktarımı yapılacaksa Türk hukukunda mevcut
kanunların nasıl uygulandığı ve mevzuatın ne olduğu AB’ye açıklanıyor ve bu beklentileri
karşılıyor olmalıdır. Bu nedenle kolluk ve istihbarat veri toplama faaliyetleri istisna
hükümlerden, torba hükümlerden kurtarılıp etkin güvenceler getirilmelidir.” diye görüş
belirtti.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürü Sayın Dr. Ahmet Ali SÜZEN oturumda yaptığı konuşmada “Gelişen teknoloji
veya teknolojinin artan kullanımı siber saldırılar için geniş bir alan oluşturmaktadır. Bu
yüzden siber güvenlik ekosistemi içerisinde en çok kullanıcılar hedef alınmaktadır.
Kurumlar siber güvenlik olaylarının %50’sine yakınının personel eylemleri sonucunda
gerçekleştiğini vurgulamaktadır. Bu noktadan baktığımızda etkili ve dengeli siber
savunma; farkında olmak, güvenli olmak ve dayanıklı olmak üzere 3 temek özellik üzerine
kurulmaktadır. Bir kurum içerisinde atak yüzey yönetiminin yapılması için sadece CEO ve
CTO düzeyinde değil güvenlik görevlisine kadar inen bir siber güvenlik farkındalığı
oluşması gerekir. Küresel çapta yaşanan veri sızıntılarına baktığımızda temel problemin
farkındalık çatısı altında alınması gereken temel önlemler olduğu görülmektedir.
Bunlardan en önemlileri; antivirüs yazılımlarının kullanılması, güçlü parola, lisanslı ürün
tercihi, yedekleme, varlık envanteri, yetkilendirme ve bilgi güvenliği politikaları olarak
sıralanabilir. Diğer bir yandan siber tehditler son 10 yılda her yıl %10-20 arası artmakta
iken pandemi döneminde %250-350 arası artmaktadır. Kurumlar en çok Front Line
Phishing, Crytojacking, Ransomware, DDOS, ZeroDay ve API saldırıları ile karşı karşıya
kalmaktadır. Bu siber tehditlerin sonunda veri sızıntıları ve kayıpları yaşanmaktadır. Tüm
bu saldırı vektörlerinde zararın en aza indirilmesi için siber güvenlik farkındalığının
bilişim ekosistemi içerisinde yer alan herkese aşılanması gerekir.” ifadelerini kullandı.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Siber Güvenlik Daire Başkanı Sayın Salih
TALAY oturumda yaptığı konuşmada “Toplumsal olarak dijital teknolojilere bağımlılığın
giderek artması, beraberinde kişisel verilerin korunması ve erişilebilirlik konularını
ulusal menfaat açısından daha da önemli hale getirmiştir. Bundan dolayı kişisel verilerin
güvenliği 21. yüzyılın en önemli konularından bir tanesidir. Kişisel verilerin güvenliğinin
sağlanması sürecinde karşılaşılan küresel zorluk, serbest veri akışları ve veri koruması
arasında doğru dengeyi sağlamaktır. Günümüzde karşılaşılan tehdit ve risklerin çeşitliliği,
teknik ve idari zafiyetler, bilinçsiz teknoloji kullanımı ve en önemlisi bireylerin
farkındalığının düşük olması gibi nedenlerle, bilgi güvenliği ve siber güvenliğin
sağlanması kapsamında teknik, idari ve hukuksal konularda alınacak önlemlerin
sistematik bir şekilde belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Dijital
Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, insan merkezli veri yönetişiminin sağlanması ve kişisel
verilerin ele geçirilmesinden dolayı bireylere gelebilecek zararı engellemek için uygun
güvenlik ve gizlilik mekanizmalarının uygulanması konularında çalışmalar

yürütmektedir. Bu doğrultuda bilgi güvenliği risklerinin azaltılması ve kritik verilerin
güvenliğinin sağlanması amacıyla 2019/12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 6 Temmuz
2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş, genelge ülke çapında bilgi güvenliğini
artırmaya ve veri mahremiyetini sağlamaya yönelik büyük bir adım olmuştur. Genelge
kapsamında hazırlanan “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” de 24 Temmuz 2020
tarihinde onaylanarak cbddo.gov.tr web sitesinde yayımlanmıştır. Rehber kapsamında
uygulama ve teknoloji alanlarına yönelik güvenlik tedbirleri bölümü altında “Kişisel
Verinin Güvenliği” konusunu müstakil bir ana başlık olarak ele alınmış, 8 alt başlık altında
toplamda 33 adet Seviye 1, 9 adet Seviye 2 ve 7 adet Seviye 3 olmak üzere 49 tedbir
maddesi ile Rehberde yer almıştır. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, siber
güvenlik ve bilgi güvenliği alanlarında farkındalığı yüksek bireyler ile ulusal ve
uluslararası kabul görmüş standartlar çerçevesinde işletilen süreçlerin birbiriyle entegre
olduğu güvenilir bir dijital ekosistem yaratmak öncelikli hedefleri ile çalışmalarını
sürdürmektedir.” diye görüş belirtti.

Oturum-2: Kişisel Verilerin Korunmasının Ekonomik Etkisi
KVKK, KVK Kurul Üyesi Sayın Şaban BABA’ın moderatörlüğünü yaptığı “Kişisel Verilerin
Korunmasının Ekonomik Etkisi “ oturumunda; Antitoros Hukuk Bürosu Avukatı Sayın Av.
Nilhan ANTİTOROS, TBD Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Av. Barış
GÜNAYDIN, TBD İcra Kurulu Üyesi Sayın Celal ÜNALP ve BMDD-CENG İngiltere
Temsilcisi Sayın Av. Özgecan SÖZERİ konuşmacı olarak yer almıştır.

KVKK, KVK Kurul Üyesi Sayın Şaban BABA, oturumun açılışında yaptığı konuşmada
“Bundan 20 yıl önce dünyanın en zengin şirketleri enerji ve otomotiv şirketleri iken
günümüzde ilk sıralarda tamamıyla veriyi işleyen şirketler gelmektedir. Günümüzün
dijital dünyasında şirketler için veriyi işlemeden büyümek hatta varlığını sürdürmek bile
imkansız hale gelmiştir. Veri koruma mevzuatı ve otoriteler gerçek kişilerin özel hayatının
ve kişisel verilerinin korunmasını gözetirken, şirketler ve kurumlar ise kişisel verileri
işleyerek bundan ekonomik anlamda bir değer yaratmak istemektedirler. İlk bakışta bir
çelişki gibi gözüken bu durum bugün artık ikisinin birlikte düşünülmesini gerekli
kılmaktadır. ICO Başkanının da ifadesi ile "Data Protection or innovation" değil "Data
Protection and innovation" olması gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu olarak
da yola çıkarken benimsediğimiz misyon Ülkemizde kişisel verilerin korunmasını
sağlamak, aynı zamanda veri temelli ekonomide özel ve kamusal aktörlerin uluslararası
rekabet kapasitelerini arttırıcı bir ortam oluşturmaktır. Şirketler KVKK ya uyumu bir yük
ve kaçınılması gereken bir durum gibi görmeyip artık dönüşü olmayan dijital gelişim
karşısında bir an önce uyum sağlayıp kendilerini geleceğe taşımaları gerekmektedir.” diye
görüşlerini belirtti.
Antitoros Hukuk Bürosu Avukatı Sayın Av. Nilhan ANTİTOROS oturumda yaptığı
konuşmada “Kişisel verilerin korunması kavramı tüm ticari ve sosyal hayat ve bunlara
bağlı faaliyetlerin içerisinde yer almaktadır. Bu faaliyetlerin kurumsallaşması ve örgütlü
bir hale gelmesini sağlayan özellikle Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları her
biri kanun ile kurulmuş ve alt mevzuatlarında da üyelerinin hangi bilgi ve belgelerini
işleyeceklerini belirlemiş kurumlardır. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları;
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Esnaf Birlik ve Odaları, Barolar, Tabipler
Odaları, Mimar ve Mühendis Odaları başta olmak üzere birçok mesleği ve ticari faaliyeti
temsil etmektedirler. Buralarda üyelerin toplanan bilgilerin hangilerinin zorunlu
hangilerinin ihtiyari olduğu büyük önem arz etmekte, bu bilgilerin klasifiye edilmesi KVK
Mevzuatı açısından bir gereklilik oluşturmaktadır. Keza, Türk Ticaret Kanunundan
kaynaklanan Ticaret Sicillerinin, Esnaf Sicillerinin ve Sanayici Sicillerin tutulmasında ve
buradaki verilerin işlenmesinde “Aleniyet” ilkesi, yani dosyaların üçüncü kişilerce rahatça
incelenebilmesi bu konunun hassasiyetini göstermektedir. Bu kurumların yanı sıra, iş
yaşamı, ticaret ve ekonomide çeşitli konu ve sektörlerde, lobicilik faaliyetlerini
kolaylaştırmak için kurulan sivil toplum örgütlerinin de birçok üyesi bulunmaktadır.
Özellikle İş İnsanları Dernekleri, bunların oluşturduğu, federasyon ve konfederasyonlar
da üyelerine ait bilgileri işlemekte ve bunlarla ilgili birçok işlem yapmaktadırlar. İyiniyetli
olarak söz konusu bilgilerin farklı amaçlarla kullanılması bu kurumları da her ne kadar
kar amacı gütmeyen kuruluşlar da olsa, zor durumda bırakma potansiyelini
oluşturmaktadır.” ifadelerini kullandı.
TBD Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Av. Barış GÜNAYDIN oturumda
yaptığı konuşmada “ Sadece sayısal ifadelerden oluşan veri tek başına anlam ifade etmez
iken bu verilerin anlamlandırılması, yorum ve analizi ile etkin biçimde kullanılabilir ve
katma değeri olan ekonomik bir kıymete dönüşmektedir. Bu genel veriler içerisinde yer
alan özellikle kişisel veriler de internet teknolojisinin gelişimi ile önemi gittikçe artan bir
konu haline gelmiştir. Bilişim teknolojilerinde yaşanan bu hızlı gelişmeler sonucunda,

kişisel veriler üzerinde geleneksel yöntemlerle mümkün olmayan birçok eylemin
gerçekleştirilebilecek hale gelmesi ve kişisel verilerin işletmeler için kıymetli bir varlık
niteliği kazanması sonucunda veri güvenliğinin sağlanamaması hallerinde, risklerin
artması ve suç örgütlerinin kişisel verileri elde etme yönündeki faaliyetlere girişmesi gibi
etkenler dolayısıyla kişisel verilerin en üst seviyede korunmasını da zorunlu hale
getirmiştir. Günümüzde yaşanan pandemi nedeniyle belki biraz da zorunlu olarak
yaşanan dijital dönüşüm süreciyle birlikte, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kişisel
verilerin önemi anlaşılmıştır. Veriye bağlı olarak katma değer üreten teknolojik
gelişmeler, kişisel verilerin kıymet ve değer ifade eden ekonomik bir yapıya dönüşmesine
yol açmıştır. Bununla birlikte veri işlemeye dayalı teknolojiler söz konusu bu kişisel
verilerin de mutlak surette korunması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler, terazide dengeyi sağlayacak
unsurları içermeli yani kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin haklarını korumakla birlikte
iş ve ticaret hayatının ulusal ve uluslararası arenada rekabet gücünü artırmasına olanak
sağlamalıdır. Sonuç olarak, veri temelli ekonominin sağlanması esas olmakla birlikte
kişisel verilerin korunması temel insan hak ve özgürlükleri içerisinde anayasal bir hak
olarak korunmasının sağlanması için gereken hukuki, idari ve teknik tedbirlerin alınması
gerekmektedir. Kişisel verilerin korunmasında hedef; veri sahibinin temel hak ve
özgürlüklerinin koruması olmalıdır. Bu temel anlayıştan ödün vermeden, ekonomik
haklar ile temel insan hak ve özgürlüklerinin dengede tutularak korunması esas
olmalıdır.” diye görüş belirtti.
TBD İcra Kurulu Üyesi Sayın Celal ÜNALP oturumda yaptığı konuşmada” Pandemi
sırasındaki deneyimlerle küresel ve kurumsal organizasyonlar, sayısal ekosistemlerini
keşfetmek, teknolojik güçlerini açığa çıkartarak yeni yeteneklerini bulmak ve
potansiyellerini eksiksiz biçimde tamamlamak için yeni normale yatırımlar yapmakta,
digerati sınıfı güçlenirken sayısal uçurum (digital gap / digital divide) derinleşmektedir.
Bu noktada sayısal uçurum, aynı dil engeli gibi ülkemizi etkileyebilecek yeni riskleri
bünyesinde barındırmaktadır. Uluslararası pazarlara, modern yatırım finansmanı ve
düşük maliyetli kaynaklara erişim, gelişmiş ekonomilerin değer zincirine (Melek
yatırımcı, HUB, kuluçka, çekirdek, hızlandırıcı vb. paydaş ekosistemlere erişim) katılmak
için izlenebilecek en iyi yol olmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda mercek altına alınan BT
süreçleri, ancak GDPR, ITIL, COBIT, CMMI ve TOGAF gibi olgunluk modelleriyle
çerçevelendiği zaman beklenen uyumlulukları karşılayabilmektedir. Tüm bu
Metodolojilerin amacı sürdürülebilir veri, erişim ve iletişim güvenliğinin sağlanmasıdır.
1984 yılında ortaya atılan siber uzay kavramı günümüzde yerini Metaverse tanımına
bırakırken, “yeni normal” hayatımızın sanal ve artırılmış gerçeklik ile daha derin bir
şekilde harmanlandığı ve dijital-analog ayrımının ortadan kalktığı bir geleceğe doğru
evrilmekteyiz. Toplum olarak her gün iletişimde bulunduğumuz dijital altyapıları ve
hizmetleri menşei, kaynağı, sağlayıcısı, satıcısı, kullanım şartları, sınırlamaları, fiyatı ve
gizli maliyetlerini değerlendirmeden daha da fazla kullanmaktayız. (!) Davranışsal iktisat
(behavioral economics) yaklaşımına göre bizler, iktisat biliminde öne çıkan gelenekselklasik teoride ifade edildiği gibi kararlarımızı rasyonel biçimde alan “homo
economicus’lar” değiliz. Bu yaklaşım, paramızı yönetirken, alışveriş veya yatırım kararı

alırken yalnızca ekonomik veya finansal göstergelerle değil, aynı zamanda kendi iç
dünyamız, deneyimlerimiz, psikolojik ve sosyolojik etkiler altındaki sezgilerimizle de
hareket ettiğimizi savunuyor. Her şeye ve herkese yetişmeye çalıştığımız bir dünyada
çoğu zaman farkına bile varmadan Teknoloji Kabul Modeli (TAM), bedava etkisi, çapa
etkisi, varsayılan seçeneklere yatkınlık, kayıptan kaçınma, gizlilik paradoksu ve bilgi
asimetrisi sebebiyle bazı davranış ve düşünce kalıpları geliştirebiliyoruz. İşte tüm bu
örneklerde de görebileceğimiz gibi davranışsal iktisat, insan faktörünü ön plana alarak
ortaya koyduğu deneyler ve gözlemlerle neden her zaman rasyonel kararlar
alamayacağımızı bizlere gösteriyor. Ekonominin içine psikoloji ve sosyoloji gibi diğer
sosyal bilimlerin de girmesi sonucunda rasyonel olmayan insan davranışlarının sebepleri
daha anlaşılabilir hale geliyor. Her adım veri üretir hale geldi. Geliştirilen her ürün ve
hizmetin katma değeri üretilen veriyle ölçülmeye başlandı. Dijital alan diğer ekonomik
alanlara göre yüksek potansiyel barındırırken, rekabet, temel hak ve özgürlüklere ilişkin
endişeleri de artırmıştır. Veri altyapılarına uygun ülke politikalarına ve GDPR uyum
düzeyinin İŞ YAPMA kolaylaştıracak şekilde konumlanması gibi başlıkları TBD olarak
başından bu yana yakında takip ediyoruz. Salgın kaliteli ve gerçek zamanlı veri
paylaşımının rolü ve ihtiyacını ortaya koydu. Aşı kartı, seyahat ve sağlık geçmişi gibi
verilerin toplanıp, işlenmesi ve transferi gündeme geldi. Sayısal ekonomi beraberinde
sayısal güven gerektirirken, Avrupa’da verinin egemenliği ve ülke sınırları içinde kalması
sınırlar ötesi veri akışı, şirketlerin küresel faaliyet yürütüp, müşterilerine hizmet
götürebilmeleri, farklı sektör ve coğrafyalarda faal olmaları için çok önemli hale geldi.”
ifadelerinde bulundu.
BMDD-CENG İngiltere Temsilcisi Sayın Av. Özgecan SÖZERİ oturumda yaptığı
konuşmada GDPR uyumluluğu konusunda İngilterede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi
arzında bulundu.

Oturum-3: KVKK Gelecek Öngörüleri ve AB Eğilimleri
ICT Media Genel Yayın Yönetmeni Sayın Murat PEHLİVAN’ın moderatörlüğünü yaptığı
“KVKK Gelecek Öngörüleri ve AB Eğilimleri“ oturumunda; TBD İcra Kurulu Üyesi
Sayın Mehmet Ali İNCEEFE, KVKK kurum uzmanı Sayın Ezgi Ergüneş DURAN, Türkcell
Avukatı Sayın Didem KALAYCIOĞLU ve BMDD-CENG İsviçre Temsilcisi Sayın Veysel
ORUÇLAR konuşmacı olarak yer almıştır.
TBD İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali İNCEEFE “Kişisel Veriler ve
Gelecek” başlıklı sunumunda, kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak 1980 yılında
OECD ve Avrupa Topluluğu tarafından başlanılan düzenlemelerin teknolojilerdeki,
özellikle bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle ilişkisini anlatarak, internet ve
mobil iletişimdeki gelişmelere paralel olarak 95/46 veri Koruma Direktifi ve daha sonra
Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) kadar olan süreci örneklerle açıkladı.
Bilişim ve iletişim teknolojilerinin bugün geldiği noktada, akıllı şehirler, akıllı ulaşım, akıllı
enerji, akıllı telefonlar türündeki gelişmelerin kişisel verileri koruma düzenlemelerinde

yer alan kavram ve bağlamları nasıl değiştirdiğini bağlı araçlar (connected car/connected
vehicle) özelinde ayrıntılı olarak örneklendiren Sayın İNCEEFE, IoT, büyük veri, yapay
zeka, makine öğrenmesi ve Deepfake gibi teknolojik gelişmelerin yanısıra tıptaki ve
biyoloji alanındaki klonlama, yüz nakli ve benzeri gelişmelerin de kişisel veriler
konusundaki temel kavramları daha fazla zorlayacağını, bu nedenle bugün varolan
düzenlemelerin bu gelişmeleri de kapsayacak biçimde gözden geçirilmesini gerektireceği
değerlendirmeleri ile sunumunu tamamladı.

KVKK kurum uzmanı Sayın Ezgi Ergüneş DURAN oturumda yaptığı konuşmada kişisel
verilerin korunması hakkının tarihçesinden ve Türkiye’de 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanununa giden süreçten söz edilmiştir. Kanunun temellerinin 95/46 sayılı
AB Direktifi olması nedeniyle konunun temelini Avrupa hukukundan aldığına değindi.
KVKK’nın gidişatının özellikle üç noktaya temas ettiğini belirten Sayın DURAN,
bunlardan ilki olan veri işleme süreçlerinin gelişen teknoloji ile şekillenmesinin yeni veri
işleme modelleri ortaya koyduğundan, ikinci olarak yeni veri işleme modellerinin ilgili
kişilere unutulma hakkı gibi yeni haklar sağladığından, son olarak söz konusu değişimin
veri işlemeyi ve verinin serbest dolaşımını kolaylaştırması neticesinde veri
sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerinin de paralel bir şekilde artması
gerektiğine vurgu yaptı.
KVKK AB eğilimlerinin ise Kanun değişikliği çalışmaları, Kurul içtihatları ve Kurum
nezdinde yürütülen komisyon çalışmaları ile şekillendiğine vurgu yapan Sayın DURAN,
bu kapsamda AB ve Avrupa’da yer alan diğer veri koruma otoritelerinin görüş ve

rehberlerinin takip edildiği, iç hukukla uyumu ölçüsünde bu çalışmalardan da
yararlanılabildiğini belirterek sözlerini tamamladı.
Türkcell Avukatı Sayın Didem KALAYCIOĞLU oturumda yaptığı konuşmada “ Bilindiği
gibi GDPR son derece kapsamlı bir düzenleme olarak yürürlüğe girdi. Bu çerçevede birçok
ülkeyi etkilediğini söyleyebiliriz. GDPR’ın yürürlüğe girişi, bu konuda düzenlemesi
olmayan ülkelerin kişisel veri ve mahremiyet konusunda düzenleme çıkarmalarına,
mevcut düzenlemesi olan ülkelerin ise bu düzenlemeleri GDPR’a yakınsar şekilde revize
etmelerine sebep oldu demek yanlış olmaz. Ülkemizde de sayın Kurul tarafından çıkarılan
kararlarda, Kanunumuza uygun olduğu ölçüde GDPR’ı esas alınan hususlar mevcuttu.
Yakın zamanda insan hakları eylem planında ise mevzuatımızın AB düzenlemeleriyle
uyumlu hale getirileceği açıkça vurgulandı. Ülkemizde kişisel verilerin korunmasına
yönelik farkındalığın arttığını ve Kurum’un aktif çalışmalarıyla veri sorumlularının
şeffaflık ve veri mahremiyeti konularında daha hassas olmaya başladığını söyleyebiliriz.
Bugünkü gündemlerimizin yanı sıra gelecekte hem dünyada hem ülkemizde en çok
gündemimizde olacak konuların IOT ve yüz tanıma ve biyometrik veri kullanımı olacağını
değerlendiriyoruz. Turkcell olarak uyum programına çok önem veriyoruz ve kapsamlı bir
uyum programı yürütüyoruz. Burada en önemli husus “sürdürülebilir bir uyum programı”
hedeflemek olmalı. Şirketlerin dinamik yapılarında süreçleri uyumlu tutabilmek için
önemli bir efor gerekiyor. Kurum içerisinde tüm ekiplerde mahremiyet kültürünün
oluşturulması ve benimsetilmesi çok önemli. Uyum sadece hukuk ekibinin ve teknik
ekiplerin sorumluluğu gibi görülmemeli. İK ekiplerden güvenlik ekiplerine, pazarlama
ekiplerine şirketim tüm ekiplerini içine alan bir süreç yaratmak ve bu kültürü
yerleştirmek sürdürülebilir uyumun olmazsa olmazı.” diye görüşlerini belirtti.
BMDD-CENG İsviçre Temsilcisi Sayın Veysel ORUÇLAR, oturumda yaptığı konuşmada
“Avrupa Birliği'nin (AB) yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 25 Mayıs 2018'den
beri yürürlüktedir. Bu noktadan itibaren GDPR, Avrupa Birliği'nde aktif olan tüm aktörler
için doğrudan geçerlidir. Ancak bu yönetmeliğin uygulanması, birçok madde ve terimin
yorumlanması gerektiğinden birçok şirket için zorluklara neden olmaktadır. Bu aynı
zamanda şirketlerin son üç yılda aldığı birçok cezayı da açıklıyor. Sonuç olarak, bu alanda
tavsiyeye duyulan ihtiyaç AB ve İsviçre'de büyük ölçüde artmıştır. AB-ABD Gizlilik
Kalkanı'nın yürürlükten kaldırıldığı ABAD'ın Schrems II kararından (C-311/18) bu yana,
şirketler için üçüncü ülkelere veri aktarımı gibi başka bir sorun alanı ortaya çıkmıştır.
Haziran 2021'de Avrupa Veri Koruma Kurulu (EDPB), üçüncü ülkelere veri aktarımına
ilişkin tavsiyelerinin son halini yayınladı. Öneri, GDPR'nin 46. Maddesine ek olarak özellikle de 46. Maddesinin 2. paragrafına göre standart sözleşme maddelerinde,
sorumluların, devir işleminin yapılıp yapılmadığını değerlendirebilecekleri altı aşamalı
bir test programı içermektedir. Olası ek önlemlere rağmen kullanılmamalıdır. İsviçre
ayrıca veri koruma yasasını Avrupa yasalarına göre uyarlayacaktır. Yeni yasanın 2022'nin
ikinci yarısında yürürlüğe girmesi bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

Sonuç ve Değerlendirme
Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Kişisel Verileri Koruma Zirvesi 2 Eylül
2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu Ana Konferans Salonunda yüz yüze ve
çevrimiçi katılım olarak Hibrit konseptinde gerçekleştirilmiştir. KVKK Başkanı Sayın
Prof. Dr. Faruk BİLİR ve TBD Genel Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE açılış konuşmalarını
yaptığı Zirveye, kamu üst düzey yöneticileri, sponsor firma temsilcileri ve basın
temsilcileri yüz yüze katılım sağlamıştır.
Zirve kapsamında gerçekleştirilen üç oturumda hem bu güne kadar çözülemeyen kişisel
verilerin korunmasına yönelik konular hem kişisel verilerin maddi değeri ve bu değer
üzerinden ekonomiye olan etkileri, hem de hızla gelişmekte olan dijital dönüşüm
teknolojileri ışığında KVKK ile ilgili gelecek öngörüleri ve Avrupa Birliğindeki eğilimler
konunun uzmanları tarafından mevzuat, hukuk, teknoloji ve sosyolojik açıdan tartışılmış,
ortak akıl oluşturulmaya ve karar vericilere yol göstermeye çalışılmıştır. TBD olarak
toplumun tüm katmanlarında kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalık
oluşturmaya ve mevcut sorunların çözümüne ek olarak KVKK’nın gelecek öngörüleri ve
ekonomik etkilerinin tartışılmasına aracı ve öncü olmaya devam edeceğiz.
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