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Yeni Yasa Işığında 
Kişisel Verilerimizi 
Nasıl Koruyabiliriz?

Türkiye’nin Avrupa Birliği yolculuğunda en büyük 

kazançlarından biri Avrupa Birliği müktesebatına uyum 

kapsamında birçok yasanın ve düzenlemenin hayatımıza 

girmesi olmuştur. Bu yasalarla, insan hakları ve 

özgürlükler alanında önemli adımlar atılmıştır. 

Türkiye, uyum çerçevesinde, 7 Nisan 2016 tarihinde 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu Resmi Gazete’de 

yayımlayarak kabul etmiştir. Avrupa Birliği’nin 

95/46/EC direktifi örnek alınarak hazırlanan bu yasanın 

Avrupa Birliği’nde yaklaşık 40 yıllık bir geçmişi vardır. Bu 

açıdan bakıldığında, Türkiye’nin, yıllar içinde geliştirilmiş 

bir düzenlemenin mirası üzerine bu yasayı kabul etmiş 

olduğu söylenebilir.

Yasa 7 Nisan 2016’da devreye girse de, önemli bir 

bölümü 7 Ekim 2016’da, yasanın çıkmasından önceki eski 

verilerin uyumu da 7 Nisan 2018’de gerçekleşiyor.



Bu girişten sonra, bu yasanın sizlere tanıdığı hakları 

ve korunmanız için getirdiklerini sıralayalım: 

 » Kişisel verileriniz, belli şartlar (hayati risk, 

devletin güvenliği vb.) dışında izniniz olmadan 

işlenemez. Bizden kişisel verilerimizi isteyen 

ya da daha önce istemiş kişi ve kurumlara bu 

bilgiyi naısl kullanacaklarını söyleme hakkına 

sahibiz. Hatta, bir yasa özellikle saklayın 

demiyorsa ve bu kişilerden aldığımız hizmetler 

bilginin saklanmasını özellikle istemiyorsa 

başvurup bizim hakkımızdaki bilgilerin 

silinmesini talep edebiliriz.

 » Irkınız; etnik kökeniniz; siyasi düşünceniz; 

felsefi ve diğer inançlarınız; dininiz; kılık 

kıyafetiniz; dernek, vakıf, sandık üyelikleriniz; 

sağlığınız; cinsel hayatınız ve biyometrik ya da 

genetik bilgileriniz, özel nitelikli bilgilerdir. Bu 

bilgiler belli şartlar dışında, onayınız olmadan 

işlenemez. İşlense de ek önlemler alınması 

gerekir. Örneğin, bir kitapçıdan ya da internet 

üzerinden aldığınız kitaplar inancınızı, dini 

görüşünüzü ya da siyasi düşüncenizi ortaya 

çıkarabilir. Bu tür bilgiler onayınız olmadan 

işlenemez.
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 » Verileriniz, başvurmanız durumunda, yasal 

bir kısıt yoksa veya verinizi saklayan taraf 

için kullanma ihtiyacı kalmadığında silinmek 

zorundadır.

 » Verileriniz, onayınız olmadan üçüncü taraflarla 

paylaşılamaz. Ne yazık ki özellikle bu konu 

Türkiye’de en az dikkat gösterilen konuların 

başında gelmektedir. Hiç tanımadığınız kişiler/

kurumlar tarafından sizinle, telefon, SMS 

ve e-posta yoluyla iletişime geçilmektedir. 

Bunların bir kısmı kötü niyetli girişimlerdir; 

bir kısmı da pazarlama ya da satış amaçlı 

işlemlerdir. Bu yasa, yasal bir izin yoksa 

verilerinizin, onayınız olmadan üçüncü 

şahıslarla paylaşılmasını engellemektedir. 

Ayrıca bir üst maddeye göre, talebiniz 

durumunda sizi arayan kurum size ait veriyi 

silmek zorundadır; silmemesi durumunda 

ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalması söz 

konusudur.

 » Bir kuruma/kişiye ilettiğinizde verilerinizin 

ne amaçla alındığı, kullanıldığı, kimlere 

aktarılabileceği konusunda kurum/kişi sizi 

bilgilendirmek zorundadır.

 » Herhangi bir kuruma başvurarak kişisel 

verinizin işlenip işlenmediğini, kimlere 

aktarıldığını, üçüncü taraflarla paylaşılıp 

paylaşılmadığını ve yurt dışına aktarılıp 

aktarılmadığını sorabilirsiniz. Unutmayın, 

onayınız olmadan verileriniz yurt dışına 

çıkarılamaz.

 » Veriyi saklayan, işleyen taraflar yeterli bilgi 

güvenliği önlemlerini almak zorundadır. 

Aksi takdirde verinin yetkisiz kişilerin eline 

geçmesi mümkündür ve ilgili kurum bu tür 

veri sızıntılarından sorumludur. Veri sızıntısı 

gerçekleşmesi durumunda veriyi saklayan/

işleyen taraf Veri Koruma Kurulu’na bilgi 

vermekle yükümlüdür. Bu sayede kendinizi 

koruma altına alma şansınız olacaktır.

Kişisel verilerimizi 
nasıl koruyabiliriz??

Kişisel verilerin Korunması  
neden gereKli?
Ülkemizde, kişisel hayatın gizliliği konusunda 

bazı düzenlemelerin bulunmasına karşılık, 

kişisel verilerin gizliliği ve bu verilerin saklanma 

ile işlenme şartları konusunda, bankacılık 

ve telekomünikasyon gibi özellikli sektörler 

dışında yeterli düzenleme mevcut değildi. Bu 

nedenle verilerin mahremiyeti, saklanması, 

işlenmesi, paylaşımı, gizliliği, korunması ve iletimi 

konusunda ne yazık ki yeterli özenin gösterilmesi 

sağlanamazdı.





 » Verilerimizin kimlerin elinde olduğunu, nasıl 

kullanıldığını, nasıl edinildiğini ve kimlerle 

paylaşıldığını geçmişte bilmediğimiz gibi 

bugün de bilmiyoruz. Ancak artık bu yasayla, 

veri toplama sırasında ilgili firmalar/kurumlar 

verimizin ne amaçla alındığını ve ne şekilde 

kullanılacağını bize bildirmekle yükümlüdür. 

Lütfen herhangi bir kuruma kendinizle 

ilgili bilgi verirken, bu konudaki aydınlatma 

yükümlülüğünün yerine getirilmesini talep 

edin.

 » Kendi elimizle kamuya açıkladığımız, örneğin 

sosyal medyada herkesle paylaştığımız veriler, 

benzer amaçlarla başkaları tarafından izinsiz 

alınabilir, kullanılabilir. Bu nedenle sosyal 

medyadaki paylaşımlarımıza dikkat edin. 
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YazaR HakkıNda

Bu yasa, kişisel verileri korumanın yanı 

sıra kurumlara da, varlıklarını sürdürebilmeleri 

için gerekli olan veri işleme işinde esneklikler 

sağlamaktadır. Unutmamamız gerekir ki, daha 

iyi hizmete ve ürünlere ulaşmamızı sağlayan 

ortamlar ancak verilerimizin işlenmesiyle 

yaratılabilmektedir. Kuşkusuz bu noktada 

kurumların da kişilerin haklarını ve yasayı suistimal 

etmeyecek sözleşmelerle kişilerin karşısına çıkması 

gerekmektedir. Bu gibi durumlarda bize düşen 

görev, imzaladığımız sözleşmelerde bu yasaya 

ilişkin maddeleri gözden geçirmek ve memnun 

kalmadığımız yerlere itiraz etmektir. Unutmayın, 

verilerinizi teslim eden taraf olarak siz, 

sözleşmelerde açık rıza göstermek istemediğiniz 

durumları belirtme hakkına sahipsiniz.

Akıllı telefonların, bu telefonlar üzerindeki 

uygulamaların ve sosyal medyanın hayatımıza bu 

derece nüfuz ettiği günümüzde kişisel verilerin 

korunması çok ama çok daha önemli hale gelmiştir. 

Kişisel bilgilerinizi kimlere açıkladığınızı, hangi 

şartlarla işlenmesine izin verdiğinizi, kimlerle 

paylaşılmasını onayladığınızı lütfen ayrıntılı 

biçimde inceleyin. Çağımız bilgi çağıdır ama kişisel 

bilgileriniz “herkesin bilgisi” olmasın.


