
Ekim 2019

80

Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Süreleri Uzatıldı

TÜRKİYE’NİN 2023 SANAYİ VE
TEKNOLOJİ STRATEJİSİ AÇIKLANDI

ETHTH

Tüm hakları saklıdır



Ekim 2019

80

ETHTH

Daha fazla bilgi için, contact@gokce.av.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

TÜRKİYE’NİN 2023 SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
STRATEJİSİ AÇIKLANDI 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 18.09.2019 tarihinde Türkiye’nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi1’ni 
(“Strateji Belgesi”) açıkladı. Strateji Belgesi, Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağı 2023 yılı hedef alınarak “Milli Teknoloji, 
Güçlü Sanayi” vizyonu ile hazırlandı. Strateji Belgesi kapsam ve içerik bakımından, daha önce hazırlanıp yayımlanan 
Dijital Türkiye Yol Haritası2, 11. Kalkınma Planı3 ve 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı4 gibi strateji ve eylem 
planları ile benzerlik gösteriyor.  

Kapsam ve içerik detaylı incelendiğinde ise Strateji Belgesi, (i) Yüksek Teknoloji ve İnovasyon, (ii) Dijital Dönüşüm ve 
Sanayi Hamlesi, (iii) Girişimcilik, (iv) Beşerî Sermaye ve 
(v) Altyapı olmak üzere 5 ana bileşen ve 23 alt politikadan 
oluşuyor. Bu kapsamda Strateji Belgesi’nde dikkat çeken 
politikalara yer verildiğini belirtmek gerekir.

Rakamsal Hedefler
Strateji Belgesi 2023 yılı itibariyle, Türkiye genelinde 
yazılım geliştiricilerin sayısının 140 binden 500 bine 
yükselmesini hedefliyor. Teknoloji tabanlı işlere yapılan 
yatırım büyüklüğünün ise 5 Milyar TL’ye ulaşması 
öngörülüyor. Türkiye’nin 2023 yılına kadar küresel ölçekte 
yıkıcı teknolojiler üzerine geliştirilmiş ve dünya lideri 
olmuş en az 23 akıllı ürün veya hizmeti pazara çıkaracağı 
düşünülüyor. Son olarak, girişim seviyesinden başlayıp 1 
milyar ABD Doları ve üzeri değerlemeye ulaşan ve “unicorn” 
olarak adlandırılan şirketlerin tanımı, Strateji Belgesi’nde 
“Turcorn” olarak yerelleştirildi. Bu bağlamda, 1 miyar ABD 
doları değerlemesini aşan Turcorn – Türk teknoloji girişimi 
sayısının 2023’e kadar en az 10 olacağı hedefleniyor.  

Fikri Mülkiyet Hakları Altyapısı Geliştirilecek 
Strateji Belgesi’nde fikri mülkiyet hukuki altyapısı ve uygulamaya yönelik yapısının güçlendirileceği vurgulanıyor. Bu 
kapsamda yazılım ve bilişim ürünlerinin markalaşmasını destekleyen çalışmalar yürütülecek. Ayrıca, stratejik öneme 
sahip girişimlerin fikri mülkiyet haklarının Türkiye’de kalması için önlemler alınması planlandı. Açık bilim, açık inovasyon 
ve açık kaynak yazılımlar için ise fikri mülkiyet mevzuatı altyapısı oluşturulması planlanıyor.

1Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” ,https://www.sanayi.gov.tr/strateji2023/sts-ktp.pdf
2Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “Dijital Türkiye Yol Haritası”, https://www.sanayi.gov.tr/tsddtyh.pdf
3Strateji ve Bütçe Başkanlığı, “11. Kalkınma Planı (2019-2023)”, http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf
4Resmi Gazete, 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181027M1-1.pdf
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Girişimcilik Ekosistemi Canlandırılacak 
Girişimcilik ekosisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması için Türkiye girişim ekosistemi platformu ve internet sitesi 
oluşturulacak. Ekosistemin canlandırılması için ayrıca girişimlerin şirket kuruluşu, yönetim ve erken aşama fonlama 
süreçlerinde kolaylıklar sağlanması planlanıyor. Bu kolaylıklar arasında kolay girişim kurabilme, başarısız olduğunda 
kolay kapama, “Hoşgeldin Paketi” ve “Girişimci Vizesi” gibi destekler de yer alıyor. Girişimlere kurumsallaşma, markalaşma 
ve uluslararası pazar erişim desteği verilmesi bu kapsamda öne çıkan diğer hedefler arasında yerini alıyor. 

Ulusal Blockchain Altyapısı Oluşturulacak
Kamu uygulamalarından blockchain altyapısına taşınabilir olanların tespit edilmesi ve projelendirilmesi öngörülüyor. 
Geliştirilen blockchain uygulamalarının mevzuata uyumlu olup olmadığını test etmek için ise “sanal mevzuat test 
alanı (regulatory sandbox)” oluşturulacak. Finansal teknoloji alanında daha çok uygulanan ve uyumluluk bakımından 
önem arz eden sanal mevzuat test alanı, inovatif iş modellerinin test aşamasındayken düzenleyici kurumlar tarafından 
denetlenmesini ve iş modeli geliştiriciler ile düzenleyici kurumların bir arada çalışmasını öngörüyor. Böyle bir test modelinin 
Strateji Belgesi aracılığıyla hedeflerin arasına dâhil edilmesinin, inovatif iş modellerinin geleceği için umut vaat eden bir 
gelişme olduğu söylenebilir.

Finansman Enstrümanları Geliştirilecek
Bankaların sanayi, teknoloji şirketleri ve yeni girişimlere yönelik ürün çeşitliliğini artırması hedefleniyor. Ürün çeşitliliği; yeni 
girişimlere inovasyon fikirleri, patentleri ve iş planı karşılığında mikro kredi verilmesi veya fikri hak varlıkları karşılığında 
kredi verilmesi gibi mekanizmaları da bünyesinde barındıracak. Kitle fonlaması, girişim ve risk sermayesi, hisseye 
dönüşebilir tahvil ihracı gibi enstrümanlar Strateji Belgesi kapsamında öne çıkan uygulamalar olarak sıralanıyor.

Veri Güvenliği ve İletişimi Güçlendirilecek ve Siber Güvenlik Önlemleri Artırılacak
Strateji Belgesi’nde Türkiye’de tutulması gereken verinin tanım ve standardı belirleniyorken bir yandan da veri güvenliği 
çerçeve mevzuatı oluşturulması düzenleniyor. Bu bağlamda veri iletişim hızı ve güvenilir veri iletişim altyapısı için gerekli 
destekler sağlanacak. Ayrıca bulut teknolojilerine uyumlu yazılım ve altyapılar geliştirilecek. Siber güvenlik önlemlerinin 
artırılması için ise siber saldırılara hassas olan sektörler için mevzuat düzenlemesi getirilecek ve ek finansman desteği 
sunulacak.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Hayata Geçirilecek 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektör ürünlerinin yerli imkânlar 
ile üretimi artırılacak. Strateji Belgesi’nin açıklanması ile aynı gün Resmi Gazete’de yayımlanan Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği5’nin de bu amaçla yürürlüğe girdiği görülüyor.

Sonuç
Strateji belgesi kapsamında yukarıda açıklanan ve öne çıkan politikalar, Türkiye’nin 2023 yılına kadar teknoloji ve sanayi 
odaklı hedeflerini içeriyor. Bu bağlamda belirlenen politikalar doğrultusunda önümüzdeki süreçte; yeni mekanizmaların 
oluşturulması, pilot  uygulamaların  başlatılması ve  ilgili mevzuat değişikliklerinin yapılması beklenen gelişmeler 
arasındadır. 

5Resmi Gazete, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190918-7.htm
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VERİ SORUMLULARI SİCİLİ’NE KAYIT SÜRELERİ UZATILDI  
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2019/265 sayılı ve 03.09.2019 tarihli kararıyla, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya 
yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek 
ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğünün süresi uzatıldı. 

İlgili karar ile yukarıda belirtilen veri sorumluları 30 Eylül 2019 tarihine kadar VERBİS’e kayıt olmakla yükümlüyken 
bu süre 31 Aralık 2019’a uzatıldı. VERBİS’e kayıt yükümlülüğü altında bulunan diğer veri sorumlularının ise kayıt için 
belirlenmiş son tarihleri değişmedi. Buna göre yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyondan 
az olmakla beraber asli faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işlemek olan veri sorumlularının 31 Mart 2020 tarihine 
kadar, kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının ise 30 Haziran 2020 tarihine kadar VERBİS’e kayıt yükümlülüğü 
devam etmektedir. İlgili kararın tam metni için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5525/2019-265  
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olmasına rağmen, Gökçe Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki 
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