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KONU: Kişisel verilerin korunması hakkındaki 6698 sayılı Kanun  

  

  

Kişisel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi nedeniyle  bir 

çok mağduriyet ortaya çıkmaktadır. Bu mağduriyetler daha çok maddi çıkar elde 

etmeye yönelik hırsızlıklardan olsa da, bazen de mahkûmiyet, hak ihlali ve daha 

ağır zararlar da vukuu bulmaktadır.  

 

Toplum içerisinde yaşamanın gereği, bireysel ve çalışma hayatının 

getirdiği her türlü ihtiyaç ve diğer zorunlu nedenlerle, iletişim ve ilişki içerisinde 

olmak zorunda kaldığımız Kurum, Kuruluş,  Tüzel ve gerçek kişiler vardır.  

 

Telefon aboneliğinden tutun da, Belediyeler, Okullar, Vergi daireleri, 

gerçek kişiler gibi diğer birçok yere ve kişiye kimlik bilgilerimizi, kimlik 

fotokopilerimizi vermek zorunda kalıyoruz. Okul kapılarında, Bazı Kamu 

Kurum ve kuruluşlarında, Serbest bölge giriş kapısında ve benzeri bir 

çok yere ziyaret veya görüşme için gittiğimizde, kimliklerimiz kapıdaki görevli 

tarafından alıkonulmakta ve bize ziyaretçi kartı verilmektedir. Kişiler içeride 

işlerini tamamlayıp geri kapıdan çıkana kadar, kimlikler kapıdaki görevliler de 

kalmaktadır. Bunun gerekçesi ise, verdikleri ziyaretçi kartını yanımızda 

götürmemek ve geri iadesini sağlamak olarak ifade edilmektedir. Bir saat veya 

bir gün boyunca giriş kapısında tanımadığımız kişilerce alıkoyulan 

kimliklerimizin fotokopilerinin çekilmesi, kopyalanması veya başkaca işlemlere 

tabi tutulması ihtimal dâhilindedir. Buradaki kontrol mekanizması tamamen 

güven üzerine kurulu bir sistemdir. Buralarda kesinlikle kimlikler 

alıkonulmamalı, Kimlik bilgileri defter ve belgelere kayıt yapıldıktan sonra, 

kimlikler kişilere geri iade edilmelidir.   

 

Yine Abonelik veya başka nedenlerde, bir yere kimlik fotokopisi 

verilecekse, verilmek zorunda kalınıyorsa, fotokopi üzerine mutlaka ne için 

alındığı yönünde Kırmızı renkli bir kaşe basılmalıdır.(Telefon aboneliği için, 

Vergi Kaydı yapılması için, Belediye Emlak sicil dosyası için, Banka hesabı 

açılması için alınmıştır..gibi)  

 

 

 

 

 



Yukarıda anlatılan ve çoğumuzun karşılaştığı olaylara  sebebiyet vermemek için, 

grubumuzun da başvurusunu yapıp takip ettiği 24.03.2016 tarihinde  kabul 

edilen 6698 sayılı  Kişisel verilerin korunması kanunu 07.04.2016 

tarihinde Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği 

olmak üzere kişilerin temek hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri 

işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları 

düzenlemektir.  

 

Kanunun kişisel verilerin işlenmesini düzenleyen 4. Maddesinde “ 

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ve kimlik bilgilerinin işlendikleri 

amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” şartı ile alınabileceği açıkça ifade 

edilmiştir. 5. Maddesinde ise” Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın 

işlenemez” denilmektedir. Ancak zorunlu olarak kimlik bilgilerinin alınması 

gerekiyor ise de kimlik sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 

kaydıyla alınabileceği ifade edilmiştir.  

 

SONUÇ: Bu kanunun çıkması ve etkin uygulanması önemlidir. Bu 

amaçla ilgili kanunun daha etkin uygulanmasının takibi ve duyurulması 

gerekmektedir.  

 

Antalya Valiliğine bağlı ,tüm il ve ilçelerde bulunan ,Kamu Kurum ve 

kuruluşlarında, Antalya serbest bölgesinde, kimliklerin kapı girişlerinde 

alıkonulmaması, kimlik fotokopilerinin de mutlaka alınması zorunlu ise, kimlik 

fotokopilerinin üzerine ne için alındığı yönünde kırmızı renkli bir kaşe ile bilgi 

notu basılmasının temini istenmelidir.  

 

Bu amaçla Antalya Valiliğine bilgi verilmeli  ve müracaat yapılmalıdır.  

  

 


