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e-ortamdaki verilerin çoğaltılıp 
paylaşılmasını engelleyecek 

hiçbir mekanizma yok
Devlet Denetleme Kurulu, devletin kişisel 

verileri korumada özensiz olduğu ve zafiyet 
gösterdiğine dikkat çekti. Kurul, korunmaya 

yönelik farkındalığın artırılması ve 
bilinç düzeyinin yükseltilmesi 

gerektiğini kaydetti. 

Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Denetleme Kurulu 
(DDK) tarafından 

hazırlanan “Kişisel Verilerin 
Korunmasına İlişkin Ulusal 
ve Uluslararası Durum 
Değerlendirmesi ile Bilgi 

Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması 
Kapsamında Gerçekleştirilen Denetim 
Çalışmaları” raporu kamuoyu ile paylaşıldı. 
27 Kasım 2013 tarih ve 2013/3 sayılı 13 
bölümlük raporda, kavramlar, uluslararası 
düzenlemeler, ülke karşılaştırmaları, 
kurumsal yapı, mevzuat incelendi. DDK 
raporunda; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik 
Kurumu, Sağlık ve Adalet Bakanlığı 
bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar 
sonucu çarpıcı saptamalar yapıldı. Bilgi 
güvenliği ve kişisel verilerin korunması 
konusundaki risk, tehdit, eksiklik ve 
geliştirilmesi gerekli alanlara ilişkin 
bulgular; uluslararası mevzuat, ülke 
örnekleri, Türkiye’deki mevzuat, kurumsal 
yapı ve uygulamalar ile kişisel verilerin 
korunmasına ilişkin kanun çalışmalarının 
incelendiği raporda, bakanlıklar, kamu 
kurumları ile genel değerlendirme ve 
öneriler de yer aldı. 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
talimatıyla hazırlanan ve 818 sayfadan 
oluşan raporun, sadece sonuç bölümü 
açıklandı. Devletin vatandaşın kimlik, 
adalet, sağlık, vergi, sosyal güvenlik ve 
tapu alanındaki kişisel verilerini korumada 
zafiyet gösterdiğinin olduğunu ortaya 
konulduğu raporda, vatandaşların kişisel 
verilerini koruma konusunda özensizlik 
eleştirildi. Raporda hizmet veren özel 
şirketlerin kişisel verileri kolayca elde 
edebildiği tehlikesine işaret edilirken 
seçmenler ile 68 milyon GSM abonesinin 
kişisel verilerinin ortalıkta dolaştığına 
dikkat çekildi. 

http://www.bilisimdergisi.org/s161



BİLİŞİM AJANDASI2014 OCAK22 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 23

DDK raporunda, kişisel verilerin toplanması, 
işlenmesi, kullanılması, paylaşılması, silinmesi gibi 
her aşamada korunmasına yönelik farkındalığın 
artırılması ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi gerektiği 
belirtilirken acil durum politikasında felaket 
durumunda yapılacak işlemlerin belirlenmesi 
önerildi. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle 
birlikte veri toplama ve bunları otomatik olarak 
işleme kapasitelerinde artış olduğu belirtilen 
raporda “e-ortamdaki verilerin çoğaltılıp 
paylaşılmasını engelleyecek hiçbir mekanizma yok” 
değerlendirmesi yapıldı. Bu artışa dayalı olarak 
kişilerin özel hayat mahremiyet alanının “daha 
savunmasız” hale geldiğinin altı çizilen raporda, bilgi 
sistemlerinin, iş sürekliliği ve bir felaket durumunda 
ayrı bir merkezden hizmet vermeye devam 
edebilmesinin önem kazandığına değinildi. 

“Büyük çaplı doğal felaket durumları için kuruma 
ait fiziksel olarak ayrı bir yerde felaket kurtarma 
merkezi kurulmalıdır” önerisi getirilen raporda, 
kişisel verilerin üçüncü kişilerin eline geçmemesi 
için kullanım dışı kalan veya mülkiyeti devredilen 
üzerine kişisel veri kaydedilmiş donanımların 
güvenli şekilde imhası veya bu donanımlar 
üzerindeki verilerin güvenli şekilde silinmesi 
gerektiği bildirildi.

Kişisel verilerin korunması hakkının, temel insan 
hak ve özgürlükleri arasında yer aldığı ve insanın 
şahsiyetinin korunması, hukuk devleti ilkesi ve 
demokrasinin derinlik kazanması açısından hayati 
öneme sahip olduğuna işaret edilen raporda, kişisel 
veriler dahil, özel hayatın anayasal güvence ile 
koruma altına alınmasındaki temel amacın, insan 
kişiliğinin serbestçe gelişmesine imkân vermek, 
kişiye kendisi ve yakınları ile baş başa kalabileceği, 
devlet veya başkaları tarafından rahatsız 
edilemeyeceği özerk bir alan sağladığı belirtildi. 
Raporun bilgi güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin 
tespit ve önerilere ilişkin bölümünde, bir kurumun 
bilgi güvenliği hedefini ve bu hedefe ulaşmak için 
uygulanacak kural ve metotların çerçevesini çizen 
yazılı bilgi güvenliği politikasının bulunması ve 
bu politika belgesinin tüm çalışanlarla ilgililere 
duyurulması gerektiği kaydedildi.

Veriler yedeklenmeli
Yazılı bir yedekleme politikası 
bulunmayan veya politika belgesi 
ile yedekleme uygulaması arasında 
uyumsuzluk bulunan kurumların 
olduğunun da tespit edildiği raporda, 
kurum bilgi sistemlerindeki veri 
kayıplarını önlemek açısından verilerin 
yedeklenmesinin büyük önem taşıdığı 
vurgulandı. 
Denetimlerde, iş sürekliliği ve felaket 
kurtarma konusundaki farkındalığın 
yetersiz olduğu, çoğu kurumun 
iş sürekliliği ve felaket kurtarma 
politika ve senaryolarına sahip 
olmadığı, omurga veri tabanına sahip 
bazı kurumların felaket kurtarma 
merkezinin dahi bulunmadığının 
tespit edildiği raporda, iş sürekliliği ve 
felaket kurtarma merkezleri oluşturma 
konusunda şu önerilerde bulunuldu:
“Normal çalışma zamanı ile ilgili iş 
sürekliliği politikası oluşturulmalıdır. 
Bu politikada kritik sistemlere ait idame 
süreçleri yazılı hale getirilmelidir. 
Oluşturulan bu süreçler düzenli olarak 
gözden geçirilmeli, değişen şartlara 
ve eklenen sistemlere uygun olarak 
güncellenmelidir. Kritik sistemlere 
yönelik tehdit ve riskler ile bu riskleri 
ortadan kaldırmak için gerekli önlemler 
ve sorumluların belirlendiği acil durum 
politikası oluşturulmalı ve bu politikalar 
belirli aralıklarla gözden geçirilmelidir.” 
Denetimlerde, bilgi işlem personeli 
ve kurum çalışanlarında güvenlik 
konusundaki farkındalığın çok düşük 
olduğu tespitinin de yapıldığı raporda, 
güvenlik farkındalığının artırılmasına 
yönelik, kurum personeline düzenli 
bilgi güvenliği farkındalık eğitimlerinin 
verilmesi, farkındalığı ölçmek amacıyla 
düzenli aralıklarla sosyal mühendislik 
sızma testleri yapılması ve benzeri 
çalışmaların gerçekleştirilmesi istendi.
Raporda, bilgi sistemlerine yetkisiz 
erişimlerin önüne geçmek ve bu alanda 

oluşabilecek güvenlik açıklarını 
en aza indirmek amacıyla, tüm 
çalışanlar, yükleniciler ve üçüncü 
taraf kullanıcıların işten ayrılma, 
uzun süreli ara verme, sözleşmelerin 
sonlandırılması durumları göz önünde 
bulundurularak, bu kişilerin erişim 
haklarının dondurulması veya iptal 
edilmesi önerildi.
Kurumların çoğunun, bilişim 
sistemlerinin kurulması veya 
işletilmesi nedeniyle bilişim 
sistemlerine ve bu sistemlerde 
bulunan verilere ilişkin bilgilere 
sahip bilişim hizmeti alınan 
firmalarla gizlilik sözleşmesi 
imzalamadıkları, imzalanan bazı 
gizlilik sözleşmelerinin ise içerik 
olarak yeterli güvenceyi sağlamaktan 
uzak olduğunun tespit edildiği de 
bildirildi. Bu nedenle bilişim hizmeti 
alınan firmaların gizliliğe uymalarını 
temin amacıyla, ilgili kurum ile 
kuruma hizmet veren firma arasında 
yasal yönden bağlayıcı ayrı bir gizlilik 
anlaşması imzalanması gerektiğinin 
altı çizildi.
Kurumda yer alan verilerin 
hassasiyeti göz önünde 
bulundurularak, firma çalışanlarının 
güvenlik açısından detaylı 
araştırılması ve şartnamelere 
sorumluluk alacak firma personeli 
için güvenlik gereksinim ve 
incelemeleriyle ilgili koşullar 
eklenmesi gerektiği belirtilen 
raporda, kurumun bilgi sistemlerinde 
çalışacak ve kritik bilgilere erişme 
ihtimali bulunan firma personeli için 
güvenlik araştırması yapılması da 
vurgulandı.
Raporda, kurumun bilgi sistemlerinde 
çalışacak ve kritik veya kişisel 
verilere erişme ihtimali bulunan tüm 
personel ile yasal sorumlulukların 
açıkça belirtildiği gizlilik sözleşmeleri 
imzalanması önerildi.
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