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Kişisel Veri Nedir? 
Nasıl Korunur?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun  
7 Nisan 2018 tarihinde tam kapsamlı olarak 
yürürlüğe girmesiyle günlük hayatımızda 
kişisel verilere ve korunmasına yönelik birçok 
ifade yer almaya başladı. Peki nedir bu “kişisel 
veriler”, neden ve nasıl korunması gerekir?

Kişisel Veri Nedir?
Kişisel veri, biz gerçek kişilere ait olan, bizi 

bireysel olarak belirleyebilecek bütün bilgilerdir. 

Ad, soy ad, doğum tarihi, doğum yeri gibi kimlik 

bilgilerimiz; ev adresi, telefon numarası, e-posta 

adresi gibi iletişim bilgilerimiz; üye olduğumuz 

dernek veya vakıflara ilişkin bilgiler; sağlık 

bilgilerimiz; mali bilgilerimiz; resim ve video 

görüntülerimiz gibi bizi tanımlayan bütün bilgiler 

“kişisel veri” olarak adlandırılmaktadır. 

NedeN Kişisel VerilerimiziN 
KoruNması GereKir?
Bazı bilgilere sahip olmanın ve bu bilgilerden 

yapılacak çıkarımların önemi ve bu yoldan 

sağlanacak faydalar günümüzde gittikçe daha fazla 

fark edilen bir olgudur. Ne var ki yakınlarımızdan 

duyduğumuz, yaşadığımız veya medyaya yansıyan 

örneklerle, bu faydaların her zaman herkes için 

olumlu etkiler yaratmadığı, hatta başkalarının 

çıkarları için de kullanılabildiği görülmektedir. 

http://guvenligunler.com


Örneğin kimlik bilgilerimize sahip kişi ya da kişiler 

tarafından doğum yerimiz veya din hanemizdeki 

bilgilerden ötürü ayrımcılığa maruz kalabiliriz; 

ilgimizin olmadığı adli işlemlerle karşılaşabiliriz; 

iletişim bilgilerimizi gerekli gördüğümüz yerlere 

vermemizden sonra ilgisi olmayan birçok farklı 

ürün veya hizmet satıcı firma tarafından aranarak 

rahatsız edilebiliriz; veya sosyal medya ve e-ticaret 

siteleri üzerinde kendi hesabımızla yaptığımız 

beğeni, ziyaret ve alışveriş işlemlerinin bu 

kurumlar tarafından arka planda incelenmesiyle 

satın alma davranışlarımız, hatta Facebook/

Cambridge Analytica olayında görüldüğü gibi siyasi 

tercihlerimiz biz farkında olmadan yönlendirilmiş 

olabilir. 

Kişisel VerileriN KoruNması 
KaNuNu Bize Ne sağladı?
İşte bu noktada, kişilerin farkında olmadan 

da olsa kendi iradeleriyle paylaştıkları kişisel 

bilgilerinden ötürü zarar görmemesi ve kendileri 

kadar kendilerine ait olan bilgilerinin de korunması 

için ülkemizde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

hazırlanıp yayımlanmıştır. Bu kanunla bize, kişisel 

verilerimizin, veri sorumlusu olarak adlandırılan 

farklı kurumlar tarafından hangi nedenlerle, ne 

amaçla işleneceği (alınma, kullanılma, farklı kişi 

ve kurumlarla paylaşılma, saklanma vb.) yönünde 

bilgilendirilme hakkı tanınmıştır. Kurumlara da 

bu doğrultuda özgür iradelerimizle rızalarımızın 

alınması zorunluluğu ve kendileriyle paylaştığımız 

bilgileri bize belirttikleri doğrultuda güvenli şekilde 

işleme yükümlülüğü getirilmiştir. 

Başka bir deyişle, herhangi bir ürün ya da 

hizmet alımından önce kurum bizden herhangi 

bir kişisel veri talep ediyorsa, hangi bilgilerimizin 

ne amaçla istendiğini ve nasıl kullanılacağını 

doğru, açık ve anlaşılır şekillerde bildirmek 

zorundadır. Eğer söz konusu amacın/amaçların 

herhangi bir hukuki veya meşru dayanağı yoksa 

bizi bilgilendirerek açık rızalarımızı alması 

gerekmektedir. 

Biz Ne YapmalıYız?
Kişisel verilerimizin güvenliğini sağlamak için 

bizim yapmamız gereken ise, herhangi bir 

bilgilendirme yapılmadan kişisel verilerimiz talep 

edildiğinde, bu bilgilerin ne amaçla istendiğini ve 

nasıl kullanılacağını sorgulamamız; bilgilendirme 

yapılıyor ve rızamız isteniyor ise içeriklerini dikkatli 

şekilde okuyarak ya da dinleyip değerlendirerek 

onay vermemiz ve kişisel verilerimizi ancak ondan 

sonra paylaşmamızdır. 

Örneğin kozmetik malzemeler satan bir 

mağazadan ürün alırken ödemeyi kredi kartımızla 

yapacaksak, kredi kartımızın dışında bizden 

herhangi bir bilgi talep edilmemesi gerekmektedir. 

Eğer fiş yerine fatura talep ediyorsak mağazaya 

fatura bilgileri (kişi veya kurum adı, adresi, vergi 

ya da T.C. kimlik numarası) vermemiz, fatura 
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kesilebilmesi için yasal olarak verilmesi zorunlu 

olan bilgilerdir. Bunların ötesinde kampanya 

bildirimleri için telefon/e-posta hesabı istenmesi 

gibi herhangi bir talepleri olması durumundaysa, 

bu bilgileri neden istediklerini sorgulayarak ve bizi 

bilgilendirmelerini talep ederek, verdikleri bilgileri 

değerlendirip uygun görüyorsak rıza göstermeli ve 

bilgilerimizi paylaşmalıyız. 

Burada şu önemli hususu da belirtmek 

gerekir: herhangi bir kanuni veya meşru dayanağı 

olmadan kişisel bilgilerimizin bizden talep edildiği, 

aksi halde kurumlar tarafından ürün veya hizmet 

sağlanmasının engellendiği durumlar için Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu’na ve diğer adli mercilere 

başvurma hakkımız vardır. 

Ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile 

bizlere herhangi bir kuruma kişisel verilerimizin 

kendilerinde olup olmadığını sorma, varsa hangi 

amaçlar için işlendiğini öğrenme, bilgilerimizi 

değiştirme, istemiyorsak daha önce verdiğimiz 

açık rızaları iptal etme, verilerimizin işlenmesi 

yönündeki hukuki ve meşru dayanaklar ortadan 

kalktığında verilerimizin silinmesini talep etme 

ve kişisel verilerimizin işlenmesinden ötürü zarar 

görmüşsek bu zararı talep etme yönünde başvuru 

hakları da tanınmıştır. Kurumların bu başvurulara 

cevap vermemesi veya verilen cevapların yetersiz 

görülmesi durumunda ise Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu’na şikâyette bulunulabilmektedir. 
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