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Kişisel Veri Yönetimi Platformu yürürlükteki mevzuata 
en etkili şekilde uymanıza ve şirket itibarınızı korumanıza 
yardımcı olmak üzere DPaaS (Data Privacy as a Service) 
modelde tasarlanmıştır.

KVKKobi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 
çerçevesinde veri sorumlularının yapmaları gereken 
uyum ve iş süreçlerini merkezi bir şekilde yönetmelerini 
sağlar.

Detay l ı  b i lg i  i ç in  b iz imle  i l e t i ş ime geçeb i l i rs in iz .

w w w . k v k k o b i . c o m

Siz sadece platformu kullanın, gerisini KVKKobi uzmanlarımız halletsin.



Bi lg i  ve  İ l e t iş im Güven l iğ i  Rehber i  Uyum Dan ışmanl ık  H izmet le r imiz  Hakk ında  Detay l ı  
B i lg i  İ ç in  B iz imle  sa les@jurcom.n l  E-posta  Adres imizden  İ l e t iş ime Geçeb i l rs in iz .

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi 
Uyum Danışmanlığı
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Bilgi güvenliği risklerinin azaltılması, ortadan kaldırılması ve özellikle gizliliği, bütünlüğü veya 

erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına 

yol açabilecek kritik bilgi/verinin güvenliğinin sağlanması için asgari güvenlik tedbirlerinin 

belirlenmesi ve belirlenen tedbirlerin uygulanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm 

Ofisinin yayımladı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi kapsamında uyum danışmanlık hizmeti 

verdiğimizi duyurmaktan memnuniyet duyarız.



Blokzincir ile İş Dünyasının Geleceğini Şekillendiriyoruz
BSN Türkiye Board Member Ali Osman Özdilek'in 
de konuşmacı olarak yer alacağı, BSN Global ile 
Hong Kong, Dublin, Londra, İstanbul, Riyad ve 
Dubai şehirlerinde yapılacak etkinliklerden 
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BSN Türkiye ve Akhadia Holding ailesi olarak 
“İstanbul Enterprise Blockchain Zirvesi" öncesi 
düzenlediğimiz yemekte, Yifan He, (CEO at Red 
Date Tech and Executive Director of BSN) Tim 

GÜNDEM

Bailey (Vice President of Global Sales at Red Date 
Technology) ve Umar Vadillo ile bir araya geldik. 
Kripto dışı blok zinciri ve BSN Spartan Ağı hakkın-
da keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

“İstanbul Kurumsal Blokzincir Zirvesi”, 20 Eylül 
2022 Salı günü sınırlı sayıda davetli ile Levent 
Wyndham Hotel’de gerçekleşti.
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 NFT   |  Carbon  |  E-Spor

JURCOMAG 5

Akhadia Holding grup şirketlerinde NFT, carbon, e-spor ve 
sürpriz bir alanda projelerimizin sonuna gelmek üzereyiz. 
Kısa zaman sonra lansmanlarını yapabilmeyi umuyoruz.



“İklim Temelli 
Kentsel Dönüşüm 
Çalışmaları Acilen 
Başlamalı.”
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Turhan Korkmaz: Ali Osman Bey, kızınızın yaşadığı 
bir kazadan çok önemli bir çıkarım yaparak gün-
deme taşıdığınız önemli bir konu üzerinde konuşa-
cağız. Bilmeyenler için sohbetimize olayı özetleye-
rek başlamak istiyorum izninizle... Küçük kızınız bir 
arkadaşıyla birlikte bir spor salonunun yüzme 
havuzundayken yıldırım düşmesi sonucu tesisin 
çatısı çöküyor. Kızınız ve arkadaşı bir süre suyun 
altında nefessiz kalıyorlar. Daha sonra müdahale 
edilmesiyle birlikte çok sevindirici bir şekilde ikisi-
nin de sağlık durumu iyi olduğunu biliyoruz. Sizin, 
yaşanan bu kazadan sonra bir hukukçu olarak 
“iklim değişikliği modellemelerinin mimari ve inşaat 
alanına yansıtılması ile ilgili olarak ekstrem hava 
koşullarının olası etkileri” üzerine bir çalışmanızın 
olduğunu da biliyoruz. Yine hukukçu eşinizin 
“mücbir sebep” denilen kavramın iklim değişikliği 
kapsamında yeniden tanımlanması gerektiğine dair 
makalesi de bulunmakta. Neticede iklim 
değişikliğine dayalı bir kentsel dönüşümün acilen 
gündeme gelmesi gerektiğini de söylüyorsunuz. 

Yani öngörülebilir bir olayın “mücbir sebep” 
kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek 
“pandemi ve iklim değişikliği ve buna eşlik eden 
büyük dijital dönüşüm hukuki, sosyal ve ekonomik 
anlamda yerleşik tüm kurumların yeniden düzenlen-
mesini gerektiriyor” görüşündesiniz. İsterseniz 
hukuken “mücbir sebep” nedir? Buradan başlay-
alım... 

Ali Osman Özdilek: Mücbir sebep bir hukuki ilişkide, 
o ilişkinin taraflarının öngöremedikleri ve önüne de 
geçemeyecekleri, o hukuki ilişkideki edimlerini yerine 
getirmelerini imkansız kılan hallerdir. 

Turhan Korkmaz: Günümüzde gelişen teknoloji 
sayesinde meteorolojik olaylar birkaç gün öncesin-
den öngörülüp, ilgililere ve kamuya tedbir almaları 
yönünde duyuruluyor. Demek ki artık meteorolojik 
olaylar “mücbir sebep” kategorisinden çıkarak 
“öngörülebilir risk grubuna dahil oluyor” diyebilir 
miyiz? 
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İklim değişikliği modellemelerinin mimari ve 

inşaat alanına yansıtılması ile ilgiliolarak 

ekstrem hava koşullarının olası etkileri üzerine 

çalışmaları olan Jurcom Türkiye Genel 

Müdürü ve AYSAD Hukukçusu Av. Ali Osman 

Özdilek, iklim temelli kentsel dönüşüm 

çalışmalarının acilen başlaması gerektiğine 

dikkat çekiyor...A V .  A L İ  O S M A N  Ö Z D İ L E K
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Ali Osman Özdilek: Gelişen teknoloji ve zengin-
leşen veri ile birlikte büyük veri ve iş zekasının da 
dahil edilmesiyle meteorolojik olaylar artık 
öngörülebilir hale gelmiştir. Hatta o kadar ki artık 
nokta atışı dahi bir yerde ne zaman ne olacağı 
kestirilebilmektedir.
Bu nedenle öngörülemezlik unsurunun ortadan 
kalkmaya başladığını söyleyebiliriz. Ancak 
unutulmamalıdır ki, öngörülemezlik ile birlikte ele 
alınması gereken ve belki de daha önemli olan 
husus bizim mücbir sebebe yol açtığını söyle-
diğimiz ekstrem meteorolojik koşulların artık 
olağan iklim şartları haline gelmeye başladığıdır. 
Bu nokta çok önemlidir çünkü tüm insan türünün 
yaşamı bu yeni duruma göre yeniden düzenlen-
mek zorundadır. 

Turhan Korkmaz: Ortada öngörülebilir bir risk 
varsa, o zaman bu riski minimize etmek için bir 
dizi tedbir almak ve bunları bir dizi yasal düzenle-
melerle yazılı kurallar hale getirmek mümkündür, 
değil mi?

Ali Osman Özdilek: Belirttiğim gibi öncelikle bu 
yeni normali kabullenmek ve tüm insan türünün 
yaşamını derinden etkileyen bu koşulları iyi analiz 
ederek ekonomik ilişkiler başta olmak üzere 
bunun üzerine inşa edilen tüm bir insanlık uygar-
lığının kurumlarını yeniden düzenlemek gerekme-
ktedir. Ancak burada klasik anlamdaki yasa 
değişikliklerinden bahsetmiyorum. Büyük veriye 
ve iş zekasına dayalı olarak toplanan verinin, icrai 
faaliyetlerdeki kullanımının, örneğin bir sözleşme 
ilişkisinin, bir bina yapımının vb tüm uygarlık faali-
yetlerinin yapay zeka, blok zinciri altyapısı ve akıllı 
sözleşmeler ile yeniden tanımlanmasından 
bahsediyorum. 

Turhan Korkmaz: Bundan çok değil, 20-30 yıl 
öncesine kadar Türkiye ılıman Akdeniz iklim 
kuşağında olmasına rağmen, yaşanan iklim 
değişikliğinin etki erinden olsa gerek artık şiddetli 
fırtınaların, yıldırımların, sel baskınlarının daha 

sıkça görüldüğü bir yer haline geldi. Açıklamanızda iklim 
değişikliğine dayalı bir kentsel dönüşümden bahsediyor-
sunuz. Bu konuyu biraz detaylandırır mısınız? 

Ali Osman Özdilek: Türkiye de iklim değişikliğinden 
en fazla etkilenecek ülkelerden biri. Alışık olduğumuz 
tüm iklim koşulları ve buna bağlı olarak tarım uygu-
lamaları, bitki örtüleri, insan-hayvan ve bitki 
demografileri değişecek. Örneğin fındık ve çay gide-
cek, kurak alanlar daha da yayılacak, aşırı ısı ve nem 
artışları normal tarım ve hayvancılık yapmayı 
engelleyeceği gibi göç hareketlerini de hızlandıracak. 
Bütün bunlar suç oranlarında artış, toplumsal huzur-
suzluklar, gelir dağılımında daha da derinleşen ada-
letsizlik gibi çok sayıda konuyu da beraberinde geti-
recek ve aslında halihazırda getirmiş durumda. Bill 
Gates iklim ile ilgili son kitabında, Suriye’deki iç savaş 
öncesi yaşanan uzun süreli kuraklık ve bu kuraklığın 
neden olduğu kente göç olgusunu örnek veriyor ve 
yaşanan iç savaş ile bu kuraklık arasında bir korelas-
yon olduğunu iddia ediyor. 

Bakın tarihteki kavimler göçünün ana nedeni de iklim 
değişikliği idi ve şu anda tüm dünyada bir kavimler 
göçü var. Bunun da nedeni iklim değişikliği. Bu ned-
enle iklim değişikliğine dayalı bütüncül bir eylem 
planı yapılmazsa her şey kaosa doğru gidecek. Önce 
Kyoto Protokolü, ardından Paris Sözleşmesi, 
Glasgow’daki son COP 26* toplantısı ve şimdi COP 
27, dünyada kurulmaya çalışılan gönüllü veya zorun-
lu karbon piyasaları ile karbon denkleştirme ve bunun 
neticesinde 2030 ve 2050 hedefleri bütün bu kaosa 
gidişi engellemek için kök nedeni ortadan kaldırmaya 
yönelmiş durumdadır. Ancak Dünya bu hedefe 
varmaktan henüz çok uzak bulunuyor. Bizim ailece 
yaşadığımız bu olay ile ilgili olarak da mutlaka iklim 
temelli kentsel dönüşüm çalışmaları acilen başlamalı 
ve bu kalitesiz binalar ve rantla sonuçlanan Türk tipi 
sakat bir kentsel dönüşüm anlayışıyla değil gerçek-
ten de gelecek nesilleri ve Dünyayı kurtarmak 
amacıyla yapılmalıdır. Yeni kurulan İklim Başkanlığı-
na da bu noktada çok büyük ve hayati bir görev 
düşmektedir. 



Turhan Korkmaz: Bu konuda Avrupa’da ya da 
dünyanın başka bölgelerinde iyi uygulama 
örnekleri diye niteleyebileceğimiz düzenlemeler var 
mı?

Ali Osman Özdilek: Birleşmiş Milletler nezdinde 
REDD+** gibi programlarla karbon salınımlarının 
azaltılması için uluslararası ve bazen de bölgesel iş 
birlikleri ve çabalar görülse de hem Paris 
Anlaşması gereklerinden halen çok uzak olunması, 
hem de COP26’daki başarısızlık bu konuda iyi 
uygulama örneği göstermemizi güçleştiriyor. Hatta 
o kadar ki 2005 yılında başlayan AB’nin karbon 
piyasası deneyimindeki çok büyük dolandırıcılık 
hikayesi aslına bakarsanız bütün umutları suya 
düşürdü. Konuya şu an sadece ve sadece piyasalar 
ve para gözüyle bakılıyor maalesef. 
Kentsel dönüşüm ve mimari alanında ise iklim 
değişikliği henüz bir parametre olarak çalışmaların 
içinde yer almıyor. Ama inancım odur ki çok yakın-
da meydana gelecek çok büyük, ekstrem doğa 
olayları bu tür kar hırsından başka gözü bir şey 
görmeyen insanlara dahi çeki düzen verecek, aksi 
takdirde zaten hep birlikte yok olacağız. Kimsenin 
parası ya da mevkii kimseyi kurtaramayacak. 

Turhan Korkmaz: Ali Osman Bey son olarak 
konuyla ilgili eklemek istediğiniz notlarınızı almak 
isterim. 

Ali Osman Özdilek: Dünya Ekonomik Forumu’nun 
Strategic IQ isimli bir uygulaması var. Okuyucular 
oraya girerek üye olduktan sonra interaktif bir 
harita var onu kullanabilirler. O interaktif haritada 
iklim değişikliği sekmesini işaretlediklerinde ilişkili 
olduğu tüm alanları görecekler ve detaylı bilgiye 
ulaşacaklar. İklim değişikliği o kadar önemli bir olay 
ki, bizim gibi ailelerin tek tek yaşadıkları acı tecrü-
beler, Dünya’nın şu an karşı karşıya olduğu 
“varoluşsal risk” tehlikesi yanında sadece ateş 
düştüğü yeri yakar misali küçücük sorunlar olarak 
kalacak. Tüm dünyada hızlı bir şekilde “varoluşsal 
risk” birimleri kuruluyor.

Şu an insanoğlu varoluşsal risk evresindedir artık. 
Bizler kısacık ömür çizgimizde bunu anlamıyor veya 
umursamıyor olabiliriz ama bizler ömrümüz olursa 
önümüzdeki maksimum 10 yıl içinde, daha sonrasın-
da ise yine ömrümüz olursa bir miktar bizler ama en 
çok da çocuklarımız ve torunlarımız varoluşsal risk 
içindeki bir Dünya’da yaşamak zorunda olacaklar. 

O nedenle sorumluluğumuz çok büyük. Her plat-
formda sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünyanın 
savunuculuğunu yapmak ve mücadele etmek zorun-
dayız. Aksi takdirde 25 milyonun içinde benim kızımın 
az kalsın hayatına neden olacak yıldırım gibi yıldırım-
lar her yere düşmeye başlayacak, sadece bazı yerleri 
alıp götüren seller her yeri alıp götürmeye başlaya-
cak. Yani “bana ne” diyemeyeceğimiz bir zamana çok 
büyük bir hızla yaklaşıyoruz. Böyle giderse çok yakın-
da kazanılan muazzam karların yenilemeyeceği, 
yaşanmaz bir dünyada insan türü olarak artık son 
bulacağız. Ama öncesinde yaşamımız iyice 
güçleşecek, virüslerin sonunun gelmediği, anlam 
veremediğimiz şekilde kıtlıkların yaşandığı, çatışma-
ların eksik olmadığı bir dünyada var olma savaşı 
vereceğiz. 

* Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı

** REDD+, gelişmekte olan ülkelerdeki ormansı-
zlaşmadan ve orman bozulmasından kaynaklanan 
emisyonların azaltılması; ormanların koruyucu rolü, 
ormanların sürdürülebilir yönetimi, orman karbon 
stoklarının korunması ve artırılması konularını 
kapsamaktadır. 

Gazetenin tamamına buradan erişebilirsiniz.
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İklim 
Konseyi 
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Yoksulluğa Son

Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona 
erdirmek amaçlanmıştır.

2030 yılına kadar, hâlihazırda günlük 1,25 ABD 
Dolarından daha az gelirle yaşayanlar olarak tanım-
lanan aşırı yoksulluğu her yerde ve herkes için 
ortadan kaldırmak.

2030 yılına kadar, ulusal tanımlara göre tüm boyut-
larıyla yoksulluk içindeki her yaştan erkek, kadın ve 
çocuk oranını en az yarıya indirmek.

Açlığa Son

Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye 
ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek 
amaçlanmıştır.

Açlığa son vermek ve yoksullar ve bebekler de dâhil 
kırılgan durumda olan insanlar başta olmak üzere 
herkes için yıl boyunca güvenli, besleyici ve yeterli 
gıdaya erişim sağlamak.

SKA 
NEDİR? “Bilinçsiz Sanayileşme, 

Ormanlık Alanların Yok Edilişi 
ve Özellikle Fosil Yakıt 
Kullanımı Karbon Salınımını 
Artıran En Etkili Faktörlerdir.”

Sürdürülebilir 
Kalkınma 
Amaçları

Küresel hedefler olarak da bilinen 
SKA (Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları), 2015 yılında Birleşmiş 
Milletler tarafından yoksulluğu sona 
erdirmek, gezegeni korumak ve 2030 
yılına kadar tüm insanların barış ve 
refah içinde yaşamasını sağlamak 
için evrensel bir eylem çağrısı olarak 
kabul edildi ve 17 Küresel Amaç 
üzerinde uzlaşıldı. 17 SKA nedir ve 
neleri amaçlamıştır gelin bakalım.

JURCOMAG10
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Yetenek tipine göre bilgi ve iletişim teknolojileri bece-
risine sahip genç ve yetişkinlerin oranının arttırıl-
ması.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız 
çocuklarını güçlendirmek amaçlanmıştır.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü 
ayrımcılığa her yerde son vermek.

Her alanda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması en 
ana öncelik.

Kamusal ve özel alanlarda, tüm kadınlara ve kız 
çocuklarına yönelik, insan kaçakçılığı, cinsel ve her 
türlü istismar dâhil, şiddetin her türünü yok etmek.

Temiz Su ve Sanitasyon

Herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerini ve 
sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak 
amaçlanmıştır.

2030 yılına kadar herkes için güvenilir ve karşıla-
nabilir içme suyuna evrensel ve adil erişim sağla-
mak.

Dünya genelinde kirliliği azaltmak, düzensiz çöp 
depolamayı ortadan kaldırmak, tehlikeli kimyasal-
ların ve maddelerin salınımını asgariye indirmek, 
arıtılmamış atık su oranını yarıya indirmek, geri 
dönüşümü ve güvenli tekrar yeniden kullanımı dünya 
çapında büyük ölçüde artırmak suretiyle su kalitesini 
yükseltmek.

2030 yılına kadar herkes için yeterli ve adil sanita-
syon ve hijyene erişim sağlamak ve kadınların, kız 
çocuklarının ve kırılgan durumda olan kişilerin 
ihtiyaçlarına özel ilgi göstererek kamuya açık alan-
larda dışkılamaya son vermek.

Erişilebilir ve Temiz Enerji

Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve 
modern enerjiye erişimi sağlamak amaçlanmıştır.

2030 yılına kadar karşılanabilir, güvenilir ve modern 
enerji hizmetlerine evrensel erişim sağlamak.

Beş yaşının altındaki çocukların aşırı zayıflıkları ve 
büyümesini engelleyen nedenlere ilişkin uluslar-
arası düzeyde kabul edilmiş 2025 yılı hedeflerine 
ulaşılması da dâhil olmak üzere 2030 yılına kadar, 
her türlü yetersiz beslenmeye son vermek ve 
ergenlik çağındaki kızlar, hamile ve emziren kadın-
lar ve yaşlıların beslenme ihtiyaçlarını ele almak.

Doha Kalkınma Gündemine uygun olarak, her türlü 
tarımsal ihracat sübvansiyonu ve eşdeğer etkili 
tüm ihracat önlemlerinin eşzamanlı olarak kaldırıl-
masını da içerecek biçimde, dünya tarım piyasala-
rındaki ticari kısıtlama ve aksaklıkları düzeltmek ve 
önlemek.

Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam

Sağlıklı ve kaliteli yaşamı her yaşta güvence altına 
almak amaçlanmıştır.

2030 yılına kadar, canlı doğumda küresel anne 
ölüm oranını, 100.000 de 70’in altına düşürmek.

Tüm ülkelerde doğumda yeni doğan ölüm oranının 
1.000 de12 veya daha aza, 5 yaş altı çocuk ölüm 
oranının da 1.000 de 25 veya daha aza düşürülmesi 
hedefiyle, yeni doğan ve 5 yaş altıçocukların önlen-
ebilir ölümlerini sona erdirmek.

Alkolün zararlı kullanımı, ulusal bağlama göre 
tanımlanmış, bir takvim yılında kişi başına (15 yaş 
ve üzeri) tüketilen litre olarak saf alkol miktarının 
azaltılması.

Nitelikli Eğitim

Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi 
sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim 
fırsatlarını teşvik etmek amaçlanmıştır.

2030 yılına kadar tüm kız ve erkek çocuklarının, 
yerinde ve etkili eğitim çıktıları üreten ücretsiz, eşit 
ve kaliteli ilköğretim ve ortaöğretimi bitirmelerini 
sağlamak.

2030 yılına kadar eğitimdeki cinsiyet eşitsizliklerine 
son vermek ve engelliler, yerliler ve savunmasız 
çocuklar da dâhil olmak üzere tüm kırılgan kesim-
lerin her seviyede eğitime ve mesleki kurslara eşit 
erişimini sağlamak.



Yenilenebilir enerjinin küresel enerji bileşimi içinde-
ki payını önemli ölçüde artırmak.

2030 yılına kadar enerji verimliliği küresel iyileşme 
hızını iki katına çıkarmak.

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İstikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik 
büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için 
insana yakışır işleri desteklemek amaçlanmıştır.

Ulusal koşullara uygun olarak kişi başına düşen 
ekonomik büyümeyi sürdürmek ve özellikle en az 
gelişmiş ülkelerde Gayrisafi Yurtiçi Hasılada yıllık 
asgari %7 oranında büyüme gerçekleştirmek.

2030 yılına kadar gençler ve engelliler dâhil tüm 
erkek ve kadınlar için tam ve üretken istihdam ve 
insana yakışır işlere erişmek ve eşit işe eşit ücret 
sağlamak.

2030 yılına kadar, tüketim ve üretimdeki küresel 
kaynak verimliliğini aşamalı biçimde iyileştirmek ve 
gelişmiş ülkelerin önderliğinde, Sürdürülebilir Tüke-
tim ve Üretim Modellerine Yönelik 10 Yıllık Çerçeve 
Programıyla uyumlu şekilde, ekonomik büyümenin 
çevresel bozunmadan ayrıştırılması için çaba gös-
termek.

Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve 
sürdürülebilir sanayileşmeyi ve inovasyonu 
desteklemek amaçlanmıştır.

Ekonomik kalkınma ve insan refahını desteklemek 
üzere, herkesin adil erişimine ve karşılanabilirliğe 
odaklanan bölgesel ve sınır ötesi altyapıyı da içeren 
kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve dayanıklı 
altyapılar tesis etmek.

Küçük ölçekli sanayi işletmeleri ve diğer işletmeler-
in, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, uygun koşul-
lu krediyi de kapsayan finansal hizmetlere erişim-
lerini ve değer zincirleri ile piyasalara entegrasyon-
larını artırmak.

Eşitsizliklerin Azaltılması

Eşitsizlikleri hem vatandaşlar arasında hem de 
uluslararası boyutta azaltmak amaçlanmıştır.

2030 yılına kadar nüfusun %40’lık en alt kesiminin 
gelirinin ulusal ortalamadan daha yüksek bir oranda, 
aşamalı olarak artmasını ve sürdürülmesini sağla-
mak.

Özellikle mali, ücret ve sosyal koruma politikaları 
olmak üzere politika tesis etmek ve aşamalı olarak 
daha fazla eşitlik sağlamak.

2030 yılına kadar yaş, cinsiyet, engellilik, ırk, etnik 
köken, din, ekonomik ya da başka bir durumuna 
bakılmaksızın herkesin sosyal, ekonomik ve siyasi 
olarak kapsanmasını sağlamak ve güçlendirmek.

Sürdürülebilir Şehir ve Topluluklar

Şehirleri ve her türlü insan yerleşimlerini kapsayıcı, 
güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak amaçlan-
mıştır.

2030 yılına kadar, herkesin yeterli, güvenli ve karşıla-
nabilir konuta ve temel hizmetlere erişimini sağlamak 
ve gecekondu alanlarını iyileştirmek.

2030 yılına kadar, özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar 
ve engelliler için güvenli, kapsayıcı ve ulaşılabilir, yeşil 
ve kamusal alanlara genel erişim sağlamak.

Sorumlu Üretim ve Tüketim

Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak 
amaçlanmıştır.

Gelişmiş ülkelerin önderliğinde, gelişmekte olan 
ülkelerin gelişme seviyesi ve kapasiteleri göz önünde 
bulundurularak, her ülkenin eyleme geçmesiyle 
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Modellerine Yönelik 
10 Yıllık Çerçeve Programını uygulamak.

2030 yılına kadar önleme, azaltma, geri kazanım ve 
yeniden kullanım yoluyla atık oluşumunu kayda 
değer miktarda azaltmak.

JURCOMAG12
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İklim Eylemi

İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen 
eyleme geçmek amaçlanmıştır.

Tüm ülkelerde iklim değişikliğiyle ilgili tehlikeler ile 
doğal afetlere karşı dayanıklılık ve uyum kapasitesi-
ni güçlendirmek.
İklim değişikliğinin önlenmesi ve etkilerinin azaltıl-
ması ile iklim değişikliğine uyum ve erken uyarı 
konularında eğitim, farkındalık bireysel ve kurumsal 
kapasite geliştirmek.

Sudaki Yaşam

Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve 
deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kılmak 
amaçlanmıştır.

2025 yılına kadar deniz atıkları ve besin maddesi 
kirliliği dâhil, özellikle karasal faaliyetlerden kaynak-
lanan her türlü deniz kirliliğini önlemek ve kayda 
değer miktarda azaltmak.

Her düzeyde geliştirilmiş bilimsel işbirliği yolunu da 
içerecek şekilde okyanus asitlenmesinin etkilerini 
ele almak ve mümkün olduğunca azaltmak.

Karasal Yaşam

Karasal ekosistemleri, yaşamları korumak, 
iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını destekle-
mek; sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak; 
çölleşme ile mücadele etmek; arazi bozunumunu 
durdurmak ve tersine çevirmek; biyolojik çeşitlilik 
kaybını engellemek amaçlanmıştır.

2030 yılına kadar dağ ekosistemlerinin, sürdürülebilir 
kalkınma için vazgeçilmez olan faydalarını sağlama 
kapasitesini geliştirmek için, biyolojik çeşitliliği de 
içerecek şekilde, muhafazasının sağlanması.

Genel olarak Paris İklim Anlaşması ve Kyoto 
Protokolünde belirlenen esasların aynı şekilde muh-
afazası ve uygulanması.

Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı 
toplumlar tesis etmek, herkes için adalete erişimi 

sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve 
kapsayıcı kurumlar oluşturmak amaçlanmıştır.

Her yerde her türlü şiddeti ve şiddet kaynaklı ölüm 
oranlarını kayda değer miktarda azaltmak.

2030 yılına kadar yasadışı finansal ve silah akışlarını 
kayda değer miktarda azaltmak, çalınmış varlıkların 
kurtarılmasını ve iade edilmesini sağlamak ve her 
türlü organize suçla mücadele etmek.

2030 yılına kadar, doğum kayıtları da dâhil olmak 
üzere herkese yasal kimlik sağlamak.

Amaçlar için Ortaklık

Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir 
kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak 
amaçlanmıştır.

Yurt içi vergi ve diğer gelir tahsilatı kapasitesini 
geliştirmek için, gelişmekte olan ülkelere uluslararası 
destek yolunu da içerecek şekilde, yurtiçi kaynakları 
harekete geçirmeyi güçlendirmek.

Uzun-vadeli borç sürdürülebilirliğine erişmek için 
uygun olan durumlarda, borç finansmanı, borç 
yardımı ve borcun yeniden yapılandırmasını teşvik 
etmeyi hedefleyen eşgüdümlü politikalar yoluyla, 
gelişmekte olan ülkelere yardım etmek ve borç 
yükünü azaltmak için aşırı borçlanmış yoksul ülkel-
erin dış borçlarını ele almak.

Mutabık kılınan bu 17 hedefin geçtiğimiz 7 senede 
ne kadarının başarıya ulaşıldığı veya başarıya 
ulaşmada katedilen yol ise tartışma konusu olabilir.

Kaynak: https://sdgs.un.org/goals

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA / SDG) 
Uyum Danışmanlık Hizmetlerimiz ve Çözümlerimiz 
Hakkında Ayrıntılı Bilgi Almak İçin sales@jurcom.nl 
E-posta Adresimizden Bizimle İletişime Geçebilir-
siniz.



JURCOMAG14

Teknoloji ve Regülasyon Uyumu

Kişisel Veri Yönetimi Platformu

Denetim ve Risk Değerlendirme

Sürekli Danışmanlık

w w w . j u r c o m . n l

KVKK Danışmanlık Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KVKK 
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
kapsamında yasal düzenlemelere 
uyum projeleri, denetim ve risk 
değerlendirme hizmetlerinin yanı sıra 
veri keşfi yapılması, kişisel veri işleme 
envanteri oluşturulması ve güncel-
lenmesi, ilgili kişi başvuru ve talep 
yönetimi yapılmasına ilişkin hizmetler 
ve çözümler sunmaktayız.
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“İlgili kişinin, bir sadakat programı kapsamında veri 
sorumlusunca hukuka aykırı kişisel veri işlendiği 
yolundaki ihbarı” hakkında Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun 05/07/2019 tarihli ve 2019/198 sayılı 
Karar Özeti
 
“İlgili kişinin kişisel verilerinin iş akdinin sona erdiği 
veri sorumlusu şirket tarafından hukuka aykırı 
olarak işlenmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun 16/12/2021 tarihli ve 2021/1258 sayılı 
Karar Özeti
 
“Bir sigorta şirketi tarafından ilgili kişinin banka 
verilerinin işlenmesi” hakkında Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunun 16/12/2021 tarihli ve 2021/1262 
sayılı Karar Özeti
 
“Araç kiralama programları yazılımcısı ve satıcısı 
firmalar tarafından, ilgili kişilerin verilerinin işlenme-
si ve bu verilerin araç kiralama firmaları arasında 
paylaşılmasını sağlayan bir kara liste programı 
oluşturulması” hakkında Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun 23/12/2021 tarihli ve 2021/1303 sayılı 
Karar Özeti
 
“İlgili kişinin eski ortağı olduğu şirketin sicil bilgileri-
nin görüntülendiği internet adresinde kişisel verileri-

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 
18.07.2022 tarihli yayımladığı Kurul 
Karar Özetlerini sizlerle 
paylaşmaktayız.
 

nin hukuka aykırı olarak paylaşılması” hakkında Kişis-
el Verileri Koruma Kurulunun 06/01/2022 tarih ve 
2022/6 sayılı Karar Özeti
 
“Sağlık sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu 
tarafından ilgili kişinin kişisel verilerinin açık rızası 
alınmaksızın ticarî elektronik ileti gönderilmesi 
amacıyla işlenmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun 18/01/2022 tarihli ve 2022/31 sayılı Karar 
Özeti
 
“Unvanında ilgili kişinin adının geçtiği bir şirket hak-
kında başlatılan icra takibine ilişkin dosya içeriğinin 
sosyal medyada paylaşılması” hakkında Kişisel Veril-
eri Koruma Kurulunun 10/02/2022 tarihli ve 2022/103 
sayılı Karar Özeti
 
“Yurt dışında mukim veri sorumlusunun Türkiye’deki 
irtibat bürosu tarafından işe alım sürecinde adaylar-
dan özel nitelikli kişisel veri talep edilmesi” hakkında 
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24/02/2022 tarihli 
ve 2022/172 sayılı Karar Özeti
 
“Bir alacak yönetim şirketi tarafından ilgili kişinin borç 
bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılması” hakkında 
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 04/03/2022 tarihli 
ve 2022/184 sayılı Karar Özeti
 
“Bir bankanın çağrı merkezi tarafından ilgili kişinin 
telefon numarasının üçüncü kişilerle paylaşılması” 
hakkında Kişisel Verilerin Koruma Kurulunun 
10/03/2022 tarihli ve 2022/224 sayılı Karar Özeti
 
“Aynı isme sahip bir kişi tarafından internet üzerinden 
sipariş verilirken ilgili kişinin e-posta adresinin 
kullanılması üzerine faturanın ilgili kişiye gönderilmesi 
suretiyle kişisel verilerinin işlenmesi” hakkında Kişisel 
Verileri Koruma Kurulunun 17/03/2022 tarihli ve 
2022/243 sayılı Karar Özeti

KVKK 
Karar 
Özetleri



Veri mahremiyeti tasarımı (“PbD”); ürün 

ve hizmetlerin, tasarım safhasının 

başından itibaren mahremiyet ilkelerine 

uyum sağlayacak biçimde ele alınan 

risk yönetimi odaklı veri mimari 

metodolojisidir.

P r i v a c y  b y  D e s i g n  &  D e f a u l t  

M a h r e m i y e t  T a s a r ı m ı

PbD

Tasarımda Mahremiyet (Privacy by Design & Default) Uyum Danışmanlık Hizmetlerimiz ve Çözümlerimiz 

Hakkında Ayrıntılı Bilgi Almak İçin sales@jurcom.nl E-posta Adresimizden Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

w w w . j u r c o m . n l
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"Hesaptan Hesaba Ödeme Akışlarını Yönetmek İçin Tek Bir Uygulama" 
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Demo Talep Edin



ISO 27002 : 2022 Standardı ile 
Gelen Yenilikler

ISO 27002 standardı, kuruluşlara kontrollerin 

seçilmesi, uygulanması ve yönetimini içeren 

bilgi güvenliği standartları ve bilgi güvenliği 

yönetimi uygulamaları için referans 

niteliğindedir. Uluslararası Standartlar Organi-

zasyonu (“ISO”) ISO 27002 standardında gün-

celleme yaparak 2022 Mart ayında standardın 

doğrulanmış versiyonunu yayınlamıştır.

JURCOMAG18
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ISO 27002 : 2022 Standardı ile kontroller 
yeniden düzenlenmiş olup 4 temel konu 
altında 93 kontrole yer verilmiştir:

Organizasyonel Kontroller (37)

Teknolojik Kontroller (34)

Fiziksel Kontroller (14)

İnsan Kontrolleri (8)

Yapılan güncellemeyle birlikte veri maskeleme, veri 

sızıntısını önleme, bulut hizmetlerinin kullanımı, 

fiziksel güvenlik izleme, tehdit istihbaratı, güvenli 

kodlama, web filtreleme, izleme faaliyetleri, bilgi 

silme, iş sürekliliği hazırlığı, konfigürasyon yönetimi 

gibi yeni kontrollere de yer verilmiştir.

ISO 27002: 
2022 Standardı ile 
Gelen Yenilikler ve 

ISO 27001 
Standardına Etkisi



ISO 27002 : 2022 Standardı ile 
Gelen Yenilikler

ISO 27002 standardı, kuruluşlara kontrollerin 

seçilmesi, uygulanması ve yönetimini içeren 

bilgi güvenliği standartları ve bilgi güvenliği 

yönetimi uygulamaları için referans 

niteliğindedir. Uluslararası Standartlar Organi-

zasyonu (“ISO”) ISO 27002 standardında gün-

celleme yaparak 2022 Mart ayında standardın 

doğrulanmış versiyonunu yayınlamıştır.

ISO 27001 ‘de Yapılacak 
Güncellemenin Etkileri

Değişiklikler, ISO 27001:2013 standardı 

EK-A’nın içerisinde ISO 27002 standardına 

atıfların bulunması sebebiyle, EK-A’da yer alan 

kontrollerin organizasyonu ve sınıflandırılması 

konusunda ISO 27001 standardı için önem 

taşımaktadır.

ISO, ISO 27001 standardının 3. versiyonun 

yapım aşamasında olduğunu sitesinde duyur-

muştur. Güncellemeyle birlikte bilgi güven-

liğine ilişkin yeni düzenlemelerin yanında 

EK-A’da ISO 27002 standardıyla uyum sağlan-
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ması adına değişikliklerin yapılacağı düşünülme-

ktedir. Hali hazırda ISO 27001 sertifikasına sahip 

kuruluşlar bakımından, güncellemenin gelmesi-

yle birlikte belirli bir geçiş döneminin öngörülme-

si ve sonrasında güncel standarda uyumluluğun 

sağlanmasına yönelik düzenlemelere yer veri-

leceği değerlendirilmektedir.

ISO 27001 standardına ilişkin güncelleme yayın-

lanana kadar, bilgi güvenliği yönetim sistemi 

kullanmayan kuruluşların bir an önce bilgi 

güvenliği yönetim sisteminin hayata geçirilmes-

ine yönelik uyum projelerine başlaması; bilgi 

güvenliği yönetimi sistemi mevcut olan kuru-

luşlarda ise aşağıdaki hususlara ilişkin aksiyon 

alınması önerilmektedir:

- Mevcut Kontrollerin Yeni Kontrol 

Setiyle Karşılaştırılması

- Risk Analizinin Güncellenmesi

- Uygulanabilirlik Bildirgesinin Güncellenmesi

- Politika ve Prosedürlerin Gözden Geçirilmesi

ISO 27002 : 2022 Standardı ile kontroller 
yeniden düzenlenmiş olup 4 temel konu 
altında 93 kontrole yer verilmiştir:

Organizasyonel Kontroller (37)

Teknolojik Kontroller (34)

Fiziksel Kontroller (14)

İnsan Kontrolleri (8)

Yapılan güncellemeyle birlikte veri maskeleme, veri 

sızıntısını önleme, bulut hizmetlerinin kullanımı, 

fiziksel güvenlik izleme, tehdit istihbaratı, güvenli 

kodlama, web filtreleme, izleme faaliyetleri, bilgi 

silme, iş sürekliliği hazırlığı, konfigürasyon yönetimi 

gibi yeni kontrollere de yer verilmiştir.
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Hassas Veri Yönetimini 
Otomatikleştirin ve Basitleştirin

Şeffaf  Görünür lük
Hassas verilerinizin sürekli haritalanması ve 
sınıflandırılması. Infognito'nun hassas veri panosu, 
hassas verilerin depolandığı yerlerde doğru ve 
güncel görünürlük sağlar.

Ver i  Maskeleme
Verilerinizi güvende tutun. Infognito'nun veri 
maskeleme ürünü ile hassas verilerinizin üretim dışı 
ve bulut ortamlarına ulaşmasını önleyin. Verilerinizin 
aynı anda tablolar, uygulamalar ve veritabanları 
arasında tutarlılığını korurken hassas verilerinizi 
yüksek kaliteli alternatiflerle değiştirin.

7/24 Uyum Takibi
PII ve hassas verilerinizin her zaman tam olarak 
nerede olduğunu anlayın ve bilin. Tüm yaşam 
döngüsü boyunca PII ve hassas verileri takip edin ve 
mevcut düzenleme politikalarına uymayabilecek 
potansiyel yeni hassas veriler veritabanınızdan 
geldiğinde otomatik uyarılar alın.

Demo Talep Edin
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Genetik 
Verilerin 
İşlenmesi 
Rehberi
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 
24.08.2022 tarihli "Genetik Verilerin İşlenme-
sinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin 
Rehber Taslağı Hakkında Kamuoyu Duyurusu" 
kapsamında Kişisel Verilerin Korunması 
Kurumu (“Kurum”) tarafından “Genetik Verilerin 
İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken 
Hususlara İlişkin Rehber Taslağı” (“Rehber 
Taslağı”) yayımlanmıştır. 

Rehber Taslağı genel bir çerçevede aşağıda 
sayılan temel hususları barındırmaktadır.

-Veri sorumlusu ile veri işleyen sıfatlarına ilişkin 
değerlendirmeler

-Veri sorumlularının karşılaması gereken aydın-
latma ve VERBİS yükümlülükleri

-Genetik verinin işlenmesi ve aktarılmasına 
faaliyetleri kapsamında kişisel verilerin korun-
masına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat 
hükümlerinin değerlendirilmesi

-Genetik veri güvenliğinin sağlanması adına 
alınması gereken idari ve teknik tedbirler

-Genetik veri faaliyetlerine ilişkin ulusal ve 
uluslararası mevzuat hükümleri

-Genetik verilere ilişkin veri işleme ve 
aktarımı faaliyetleri sırasında örnek uygula-
ma tavsiyeleri

Tüm bu hususlar dışında Rehber Taslağı’nda 
yapılan “Mahremiyet Temelli Tasarım” (Pri-
vacy by Design) atfı, veri mahremiyeti uygu-
lamaları açısından önemli bir gelişme old-
uğunu değerlendirmekteyiz.

Kurul kararı uyarınca ile Rehber Taslağı’na 
ilişkin kamuoyunun görüşlerinin alınması 
öngörülmüş olup bu kapsamda Rehber 
Taslağı’na ilişkin görüş ve değerlendirmeler-
in 24.09.2022 tarihine kadar yazı ile Kuruma 
ve/veya e-posta ile genetikveri@kvkk.gov.tr 
elektronik posta adresine gönderilmesi 
mümkündür.

Görüşlerin toplu hale getirilip Kurul’a iletilmesi 

adına Rehber Taslağı hakkındaki fikirlerinizi 

Firma’mızın sales@jurcom.nl e-posta adresine 

de iletebilirsiniz.
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“Hesap Verilebilirlik”, “Yönetişim”, “Şeffaflık” gibi önemli 

prensipleri adresleyen GDPR hükümlerine tabi 

veri sorumlusu / veri işleyenlerin uyum sağlaması gereken bazı 

önemli yükümlülükler bulunmaktadır.

Siber 
Dayanıklılık 
Yasası

Avrupa Komisyonu tarafından "Siber Dayanıklılık 
Yasası" (Cyber Resilience Act) duyuruldu.

Buna göre, akıllı cihaz ve yazılım satın alan veya kulla-
nan tüketiciler ve işletmeler için daha güvenli bir ortam 
yaratılması amaçlanıyor. 
 
Dijital ürün ve yazılımları piyasaya sürenlere siber 
güvenlik konusunda sorumluluklar yüklenecek. 
 

Üreticiler, cihazların güvelik açıklarını giderecek şekilde 
konumlanacak ve güvenlik desteği, yazılım güncellemel-
eri gibi hizmetleri sunmak zorunda olacak. 
 
Bir ürün veya yazılım içerisinde güvenlik açığı belirleyen 
üreticilerin derhal tedbir alması ve 24 saat içinde Avrupa 
Birliği siber güvenlik birimine bilgi vermesi gerekecek.
 
Tüketici ve işletmelere satın aldıkları ve kullandıkları ürün 
veya yazılımların siber güvenliği konusunda yeterli bilgi 
sunulacak.
 
Yetkili kurumlar, siber güvenlik açığı bulunan akıllı 
cihazların geri çekilmesine karar verebilecek.
 
Kurallara uymayan şirketlere 15 milyon avroya veya 
küresel cirolarının yüzde 2,5'ine kadar para cezası uygu-
lanabilecek.
 
Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyinin onayından 
sonra yasa yürürlüğe girecek. 
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F A R K I N D A L I K  E Ğ İ T İ M İ

F A R K I N D A L I K  E Ğ İ T İ M İ F A R K I N D A L I K  E Ğ İ T İ M İSÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
BİLGİ GÜVENLİĞİ KVKK

S İ Z  F A R K I N D A  M I S I N I Z ?

FARKINDALIK
YARATIYORUZ!

CIPP/E ve ISO 27001 Baş Denetçisi  Av. Ali Osman Özdilek'in 

Anlatımı İle KVKK, Bilgi Güvenliği ve Sürdürülebilirlik Farkındalık Eğitimlerimiz

Kurumunuza Özel Teklif Seçenekleriyle Sizleri Bekliyor. 
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F a r k ı n d a l ı k  E ğ i t i m i

Rekabet Hukuku Farkındalık Eğitimi, Av. Ali Osman Özdilek'in Anlatımı ile 

Jurcom Academy Online Eğitim Platformunda Kurumunuza Özel Teklif 

Seçenekleriyle Sizleri Bekliyor.

Rekabet Hukuku

    w w w . j u r c o m a c a d e m y . c o m



AB'nin dijital alan düzenlemesi ihtiyacına tepkisi 
dijital hizmetler paketidir. İnovasyonu teşvik 
ederken çevrimiçi tüketiciler için güvenlik 
önlemlerinin ana hatlarını çizmektedir.
AB'deki dijital pazar ve ekonomi, çevrimiçi plat-
formlardan önemli ölçüde etkilenmektedir. AB 
üyeleri, dijital hizmetleri yöneten düzenlemelerin 
aşağıdakiler için güçlendirilmesi, modernize 
edilmesi ve açıklığa kavuşturulması gerektiğini 
kabul etmektedir:
 
-Çevrimiçi kullanıcı güvenliğinin sağlanması
-Yaratıcı dijital şirketlerin genişlemesinin 
sağlanması
 

Avrupa Komisyonu, Aralık 2020'de Dijital Hizmetler 
Yasası paketini açıkladı. Paket şunları içerir:
 
-Dijital Hizmetler Yasası
-Dijital Piyasalar Yasası
 
Dijital Hizmetler Yasası nedir?
Dijital Hizmetler Yasası (DSA), aşağıdaki konularda 
yeni düzenlemeler getirerek dijital alanda temel 
hakları savunmayı ve interneti işletmeler ve tüketi-
ciler için daha güvenli bir yer haline getirmeyi 
amaçlar:
 
-Toplumsal tehlikeleri ele almak
-Bayilerin internet pazaryerlerini kullanarak çevrim-
içi olarak takip edilebilmesi
-İnternet platformları için şeffaflık önlemleri
-Artan gözetim

 
DSA'nın Faydaları
Dijital Hizmetler Yasası, çoğunluğu AB'de ikamet 
eden ilgili tüm tarafların haklarını ve meşru çıkar-
larını koruyacaktır.
 
AB'deki çevrimiçi kullanıcılar, görüntüledikleri 
reklamları anlama veya bu reklamlar hakkında 
bilgi sahibi olma da dahil olmak üzere çevrimiçi 
gördükleri üzerinde daha fazla kontrole sahip 
olacak. Kullanıcılar yasa dışı içeriği bildirebilecek 
ve platformun alınan kararları onlara bildirmesi 
istenecek.
 
Kanun, çevrimiçi içerik yönetimine ilişkin düzenle-
meleri daha şeffaf hale getirirken, aynı zamanda 
yetkililerin ve araştırmacıların çevrimiçi alanı, 
toplumsal etkisini ve potansiyel tehditleri daha iyi 
anlamaları için veri kullanılabilirliğini artıracaktır.
 
Dijital Piyasalar Yasası nedir?
Dijital Piyasalar Yasası (DMA), büyüklüğü ne 

Dijital Piyasalar 
Yasası ve 
Dijital Hizmetler 
Yasası

Dijital Piyasalar Kanunu ve 
Dijital Hizmetler Kanunu Daha 
Adil ve Rekabetçi Bir Dijital 
Ekonominin Önünü Açıyor

olursa olsun tüm dijital işletmeler için eşit bir oyun 
alanı yaratmayı hedeflemektedir ve 14 Eylül 
2022'de Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi 
Başkanları tarafından imzalanmıştır. Dijital Piyas-
alar Yasası, teknolojik girişimler için yaratıcılığı ve 
daha adil bir çevrimiçi platform ortamını teşvik 
eden devasa çevrimiçi platformlara belirli haklar 
ve gereksinimler koyarak rekabetçi ve adil bir 
dijital endüstri sağlamayı amaçlamaktadır.
 
Hangi Platformlar Gatekeeper Olarak Görülüyor?
Bir platformun, Avrupa Birliği (AB) içinde önceki üç 
yılda yıllık en az 7,5 milyar Euro ciroya veya “gate-
keeper” olarak kabul edilebilmesi için en az 75 
milyar Euro piyasa değerlemesine sahip olması, 
ayrıca en az 45 milyon aylık son kullanıcıya ve en 
az 10.000 iş kullanıcısına sahip olması gerekmek-
tedir
 
Son olarak, platform en az üç üye ülkede bir veya 
daha fazla temel platform hizmetini ele almalıdır.
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AB'nin dijital alan düzenlemesi ihtiyacına tepkisi 
dijital hizmetler paketidir. İnovasyonu teşvik 
ederken çevrimiçi tüketiciler için güvenlik 
önlemlerinin ana hatlarını çizmektedir.
AB'deki dijital pazar ve ekonomi, çevrimiçi plat-
formlardan önemli ölçüde etkilenmektedir. AB 
üyeleri, dijital hizmetleri yöneten düzenlemelerin 
aşağıdakiler için güçlendirilmesi, modernize 
edilmesi ve açıklığa kavuşturulması gerektiğini 
kabul etmektedir:
 
-Çevrimiçi kullanıcı güvenliğinin sağlanması
-Yaratıcı dijital şirketlerin genişlemesinin 
sağlanması
 

Avrupa Komisyonu, Aralık 2020'de Dijital Hizmetler 
Yasası paketini açıkladı. Paket şunları içerir:
 
-Dijital Hizmetler Yasası
-Dijital Piyasalar Yasası
 
Dijital Hizmetler Yasası nedir?
Dijital Hizmetler Yasası (DSA), aşağıdaki konularda 
yeni düzenlemeler getirerek dijital alanda temel 
hakları savunmayı ve interneti işletmeler ve tüketi-
ciler için daha güvenli bir yer haline getirmeyi 
amaçlar:
 
-Toplumsal tehlikeleri ele almak
-Bayilerin internet pazaryerlerini kullanarak çevrim-
içi olarak takip edilebilmesi
-İnternet platformları için şeffaflık önlemleri
-Artan gözetim

 
DSA'nın Faydaları
Dijital Hizmetler Yasası, çoğunluğu AB'de ikamet 
eden ilgili tüm tarafların haklarını ve meşru çıkar-
larını koruyacaktır.
 
AB'deki çevrimiçi kullanıcılar, görüntüledikleri 
reklamları anlama veya bu reklamlar hakkında 
bilgi sahibi olma da dahil olmak üzere çevrimiçi 
gördükleri üzerinde daha fazla kontrole sahip 
olacak. Kullanıcılar yasa dışı içeriği bildirebilecek 
ve platformun alınan kararları onlara bildirmesi 
istenecek.
 
Kanun, çevrimiçi içerik yönetimine ilişkin düzenle-
meleri daha şeffaf hale getirirken, aynı zamanda 
yetkililerin ve araştırmacıların çevrimiçi alanı, 
toplumsal etkisini ve potansiyel tehditleri daha iyi 
anlamaları için veri kullanılabilirliğini artıracaktır.
 
Dijital Piyasalar Yasası nedir?
Dijital Piyasalar Yasası (DMA), büyüklüğü ne 

olursa olsun tüm dijital işletmeler için eşit bir oyun 
alanı yaratmayı hedeflemektedir ve 14 Eylül 
2022'de Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi 
Başkanları tarafından imzalanmıştır. Dijital Piyas-
alar Yasası, teknolojik girişimler için yaratıcılığı ve 
daha adil bir çevrimiçi platform ortamını teşvik 
eden devasa çevrimiçi platformlara belirli haklar 
ve gereksinimler koyarak rekabetçi ve adil bir 
dijital endüstri sağlamayı amaçlamaktadır.
 
Hangi Platformlar Gatekeeper Olarak Görülüyor?
Bir platformun, Avrupa Birliği (AB) içinde önceki üç 
yılda yıllık en az 7,5 milyar Euro ciroya veya “gate-
keeper” olarak kabul edilebilmesi için en az 75 
milyar Euro piyasa değerlemesine sahip olması, 
ayrıca en az 45 milyon aylık son kullanıcıya ve en 
az 10.000 iş kullanıcısına sahip olması gerekmek-
tedir
 
Son olarak, platform en az üç üye ülkede bir veya 
daha fazla temel platform hizmetini ele almalıdır.
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İnternet siteleri aracılığıyla çok fazla kişisel 

veri toplanılmaktadır. Kişisel verilerin 

işlenmesinin kaçınılmaz olduğu göz önüne 

alındığında, internet sitelerini tasarlarken 

belirli bir hukuki ve teknolojik uyumluluğun 

sağlanması son derece önemlidir. 

Uyumlu 
Mu?

Web Siteniz

Web Sitesi Uyum Danışmanlık 

Hizmetlerimiz ve Çözümlerimiz 

Hakkında Ayrıntılı Bilgi Almak İçin 

sales@jurcom.nl E-posta 

Adresimizden Bizimle 

İletişime Geçebilirsiniz.

w w w . j u r c o m . n l
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Onların katkıları, Jurcom'un müşterilerimiz için daha iyi sonuçlara ulaşmasına 
ve disiplinler arası vizyonumuzu sürdürmeye  yardımcı olacaktır.

Yeni yöneticilerimizin atandığını paylaşmaktan heyecan duyuyoruz!
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İş Sağlığı ve Güvenliği 
Farkındalık Yaratma Etkinliği

AYSAD tarafından 
düzenlenen, Av. Ali Osman 
Özdilek’'in konuşmacısı 
olduğu "İş Sağlığı ve 
Güvenliği Farkındalık 
Yaratma" konulu etkinlik 
gerçekleşti. Etkinliğe 
katılan herkese ve 
AYSAD'a teşekkürler.

#İşSağlığıGüvenliği

AYŞE
ÜNDEVLİ

Director of PMO Director of
Governance, Risk
and Compliance

Deputy General 
Manager at Sales and 
Channel Management

Director of Marketing Director of 
RnD & Esports

MURAT
KORKMAZ

EBRU
GÜÇ

MERT
UZCAN

DOĞANER
DOĞANAY



U y u m  D a n ı ş m a n l ı ğ ı

Rekabetin 
Korunması ve 
Rekabet 

Rekabet Uyum Programı’nın uygulanması 

şirketlere hem barındırdığı veya barındırabi-

leceği riskleri azaltması kapsamında destek-

leyici rol oynar hem de ileride olabilecek bir 

yerinde inceleme için indirim nedeni olarak 

kabul edilebilir. 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da 23 

Ocak 2008 tarihinde yapılan düzenlemeler ile 

ceza verme yetkisi Rekabet Kurulu’na 

tanınmıştır. Bu düzenleme ile verilen idari para 

cezası oranları da artış göstermiştir.
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Dünyanın iklim değişikliği odaklı tek hukuk firması 
olarak, net sıfır, iklime dayanıklı bir geleceğe geçişe 
derinden bağlıyız. Kamu ve özel iklim şirketleri, 
hükümetler, finans kurumları, endüstri dernekleri, sivil 
toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar için hizmetler 
sunuyoruz.

Amacımız , müşterilerimizin uzun vadeli başarısını ve 
dayanıklılığını ve içinde çalıştıkları pazarların ve 
ekosistemlerin sürdürülebilir evrimini kolaylaştırmaya 
yardımcı olmaktır.

w w w . c a r b o n t i e r . d e
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“İlgili kişinin, bir sadakat programı kapsamında veri 
sorumlusunca hukuka aykırı kişisel veri işlendiği 
yolundaki ihbarı” hakkında Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun 05/07/2019 tarihli ve 2019/198 sayılı 
Karar Özeti
 
“İlgili kişinin kişisel verilerinin iş akdinin sona erdiği 
veri sorumlusu şirket tarafından hukuka aykırı 
olarak işlenmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun 16/12/2021 tarihli ve 2021/1258 sayılı 
Karar Özeti
 
“Bir sigorta şirketi tarafından ilgili kişinin banka 
verilerinin işlenmesi” hakkında Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunun 16/12/2021 tarihli ve 2021/1262 
sayılı Karar Özeti
 
“Araç kiralama programları yazılımcısı ve satıcısı 
firmalar tarafından, ilgili kişilerin verilerinin işlenme-
si ve bu verilerin araç kiralama firmaları arasında 
paylaşılmasını sağlayan bir kara liste programı 
oluşturulması” hakkında Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun 23/12/2021 tarihli ve 2021/1303 sayılı 
Karar Özeti
 
“İlgili kişinin eski ortağı olduğu şirketin sicil bilgileri-
nin görüntülendiği internet adresinde kişisel verileri-

nin hukuka aykırı olarak paylaşılması” hakkında Kişis-
el Verileri Koruma Kurulunun 06/01/2022 tarih ve 
2022/6 sayılı Karar Özeti
 
“Sağlık sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu 
tarafından ilgili kişinin kişisel verilerinin açık rızası 
alınmaksızın ticarî elektronik ileti gönderilmesi 
amacıyla işlenmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun 18/01/2022 tarihli ve 2022/31 sayılı Karar 
Özeti
 
“Unvanında ilgili kişinin adının geçtiği bir şirket hak-
kında başlatılan icra takibine ilişkin dosya içeriğinin 
sosyal medyada paylaşılması” hakkında Kişisel Veril-
eri Koruma Kurulunun 10/02/2022 tarihli ve 2022/103 
sayılı Karar Özeti
 
“Yurt dışında mukim veri sorumlusunun Türkiye’deki 
irtibat bürosu tarafından işe alım sürecinde adaylar-
dan özel nitelikli kişisel veri talep edilmesi” hakkında 
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24/02/2022 tarihli 
ve 2022/172 sayılı Karar Özeti
 
“Bir alacak yönetim şirketi tarafından ilgili kişinin borç 
bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılması” hakkında 
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 04/03/2022 tarihli 
ve 2022/184 sayılı Karar Özeti
 
“Bir bankanın çağrı merkezi tarafından ilgili kişinin 
telefon numarasının üçüncü kişilerle paylaşılması” 
hakkında Kişisel Verilerin Koruma Kurulunun 
10/03/2022 tarihli ve 2022/224 sayılı Karar Özeti
 
“Aynı isme sahip bir kişi tarafından internet üzerinden 
sipariş verilirken ilgili kişinin e-posta adresinin 
kullanılması üzerine faturanın ilgili kişiye gönderilmesi 
suretiyle kişisel verilerinin işlenmesi” hakkında Kişisel 
Verileri Koruma Kurulunun 17/03/2022 tarihli ve 
2022/243 sayılı Karar Özeti
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Yolu Cad. Celil Ağa İş Merkezi No:10 

Kat:10 Daire:39-40 Şişli/İstanbul

Bonn, FGS Campus

Fritz-Schaeffer-Strasse 1, 
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Merkez Ofis

Sosyal Medyada Jurcom

KVKKobi, yürürlükteki mevzuata en etkili 

şekilde uymanıza ve kuruluş itibarınıza 

yardımcı olmak üzere DPAAS (data privacy 

as a services) modelde tasarlanmış bir 

kişisel veri yönetimi platformudur.
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