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Sayın Başkanım, Değerli Katılımcılar, 
 
Sizleri Şahsım ve Türkiye Bankalar Birliği adına saygıyla selamlıyorum.  
 
Kişisel veri, Kanun’da gerçek kişilerin kimliklerini belirli hale getirmeye 
elverişli her türlü bilgi, olarak nitelendirilmektedir. 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel 
hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini 
korumayı ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri 
ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır. 
 
Yürürlüğe girişinden bu yana geçen 3 yıllık dönemde Kanun’un 
uygulamasına ilişkin alt düzenlemeler ve rehberler yayımlanmıştır. 
Kurumun internet sitesinde yayımlanmaya başlayan Kurul Kararları da 
düzenlemelerin somut olay bazında uygulanmasına ilişkin yol gösterici 
niteliktedir.  
 
Esasen finansal sektör ve bankacılık sistemi kişisel verilerin korunmasına 
ilişkin düzenleme ve uygulamalara aşinadır. Bankacılık Kanunu ve ikincil 
mevzuat, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması açısından önemli 
düzenlemeler getirmiştir. Bankacılık Kanunu’nda çok açık bir şekilde 
düzenlenmiş ve güvence altına alınmış olan bankacılık ve müşteri sırrının 
korunmasına ilişkin düzenlemelerle de kişisel veriler dahil olmak üzere 
müşteri ve banka bilgilerinin güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 
Ayrıca, Bankacılık Kanunu’nda yer alan gizlilik yükümlülükleri de 
bankalarca sıkı sıkıya uygulanmaktadır ve sektöre duyulan güvenin 
korunmasının en temel göstergelerindendir. 
 
Faaliyetlerinin tamamı izne tabi ve kayıt altında olan, başta Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu olmak üzere Devletimizin ilgili tüm 
kurumları tarafından yakından izlenen ve denetlenen finansal sektördeki 
kurumlarımız, sadece kaynakların toplanması, kullandırılması ve ödeme 
sistemlerinde aracılık işlemleriyle değil ticari ve bireysel müşterilerine ait 
bilgilerin işlenmesi, korunması ve değerlendirilmesinde de son derece 
ehil, hassas, dikkatli ve deneyimlidir.  
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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasından ve 
denetiminden sorumlu olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu işbirliğinde 
düzenlediğimiz bu toplantının amacı Kanunun daha iyi anlaşılması ve 
tereddütlerin en aza indirilmesi yoluyla uygulamanın daha etkin hale 
getirilmesidir. Bugüne kadar çok sayıda özel ve genel nitelikli toplantı ve 
yazışma yapılmışsa da, uygulamanın mümkün olan en az hata ile 
gerçekleştirilmesi, düzenleyici ve denetleyici kurumların yaklaşımlarının 
ve tavsiyelerinin daha iyi anlaşılmasından, uygulamadaki güçlüklerin 
anlatılmasından ve ortak davranışların belirlenmesinden geçmektedir. 
 
Bu kapsamda, bankacılık sektörüne özel bir iyi uygulamalar rehberi 
oluşturulmasına yönelik olarak “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin 
Bankacılık Sektörü İyi Uygulamalar Kılavuzu Taslağı” hazırlanmıştır. 
Kurumunuzca yapılacak değerlendirmeler çerçevesinde son şekli 
verildikten sonra, kılavuz finans sektörüne ve kamuoyuna duyurulacaktır.  
 
Birlik olarak, üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmek ve 
Kurumunuza yardımcı olmak için gerekli çabayı her zaman göstereceğiz. 
Türkiye Bankalar Birliği olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile olan 
yakın ve yapıcı iş birliğinin uygulamaların sağlıklı bir şekilde 
sürdürülmesine ve konunun kamuoyu nezdinde bilinirliğinin artırılmasına 
katkı yapacağına inanıyorum.  
 
Kişisel veri ve korunmasına ilişkin zor bir konunun ilgili tüm kişi ve 
kuruluşlar nezdinde farkındalığının oluşmasında gösterdiği çaba ve 
olumlu yaklaşımdan dolayı başta Kurul Başkanı ve Üyelerimize, Kurum 
çalışanlarına, üniversite hocalarımıza ve uygulamacılarımıza teşekkür 
ediyorum. Toplantıda emeği geçenleri kutluyorum.  Beni dinlediğiniz için 
teşekkür ediyor, toplantının verimli geçmesini diliyorum. 
 


