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Sayın Başkanım, Değerli Katılımcılar, 
 
Sizleri Şahsım ve Türkiye Bankalar Birliği adına saygıyla selamlıyorum. 
Hoş geldiniz. 
 
Veri, artık bir ürün ve varlık haline dönüşme yolunda. Veriden, bilgi ve 
değer üretmek yakın ve uzun vadede en önemli faaliyet alanları arasında 
değerlendirilmektedir. Veri bilimi, yeni bir bilim alanı olarak üniversitelerde 
çalışılmaya başlandı bile.  
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulamasından ve denetiminden 
sorumlu olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu işbirliğinde düzenlediğimiz 
bu toplantının amacı Kanunun doğru anlaşılması ve uygulanmasına etkin 
iletişim ile katkı sağlamaktır.  
 
BDDK başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar tarafından yakından izlenen, 
denetlenen finansal kurumlarımız, sadece bankacılık ana faaliyeti değil 
ticari ve bireysel müşterilerine ait bilgilerin işlenmesi, korunması ve 
değerlendirilmesinde de son derece ehil, hassas, dikkatli ve deneyimlidir.  
 
Bankalarımız, esasen Bankacılık Kanununda çok açık bir şekilde 
düzenlenmiş ve güvence altına alınmış olan müşteri sırrının aynı 
zamanda bankacılık sırrı, dolayısıyla meslek sırrı olduğunu, bankacılık 
sektörüne duyulan güvenin korunmasının en temel kavramları arasında 
yer aldığının sorumluluğunda ve bilincinde davranmaktadır.  
 
Bankacılık sektörü olarak Kanunun uygulanmasında üzerimize düşen 
görevi layıkıyla yerine getirmek ve Kurumunuza yardımcı olmak ve kişisel 
verilerin korunması hususunun kurumsallaşmasını temin için gerekli 
çabayı elbette göstereceğiz ve işbirliği içinde olacağız.  
 
Bu çerçevede, aşağıdaki hususlara ilişkin Kurumunuzun desteklerini talep 
ediyoruz: 
 



2 
 

1. Düzenlemelerin uygulanması sürecinde; kanunun amacı ile 
ekonomik ve bankacılık faaliyetinin sağlıklı olarak sürdürülmesi 
arasındaki dengenin sağlanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.    
 
2. Bankaların ve finansal kuruluşların tabi olduğu özel nitelikli 
düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu arasında çelişen 
düzenlemelere açıklık getirilmelidir.   

 
3. Uygulamanın, izlemenin, raporlamanın elektronik ortamda 
gerçekleştirildiği dikkate alınarak düzenlemelere uyum için gerekli 
yazılımların, altyapı yatırımlarının ve süreçlerin tamamlanmasını teminen 
makul geçiş süreleri verilmesi talebimizi ifade ediyoruz.  

 
4. Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere yapılacak veri aktarımında, 
veri aktarımına başlamadan önce taahhütnamelerin Kurula onaylatılması 
gerekmektedir.   Bu nedenle, sektörde haksız rekabetin engellenmesini 
teminen Kurumunuzca izin sürecinin usul ve esaslarının belirlenmesine 
ihtiyaç duyulmaktadır.  

 
Kanunda Kurul’un her bir ihlal için ayrı idari para cezası verebilmesi 
mümkündür.  Bu nedenlerle, Kanunda yer alan idari para cezası 
yaptırımları ölçülülük ve caydırıcılık ilkeleri de gözetilerek, daha makul bir 
düzeyde belirlenmeli ve üst sınır getirilmelidir.  

 
Türkiye Bankalar Birliği olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile olan 
yakın, samimi ve yapıcı işbirliğimizin Kanun’un uygulamalarının sorunsuz 
olarak sürdürülmesi ve kamuoyu nezdinde bilinirliğinin artırılmasına katkı 
yapacağına inanıyorum.  
 
Panelin düzenlenmesine destek olan Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk 
Bilir’e ve konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum.  
 
Panelin ortak akıl geliştirmemize katkı sağlamasını temenni ediyorum.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 


