Sivil Toplum Kuruluşları ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu*
1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) nedir? Ne getirmiştir?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu pek çok kişinin günlük hayatlarında farklı sistemlere
bir şekilde kaydolmuş olan kişisel verilerinin kullanımına belli bir standart getiren ve bu
standartın dışına çıkılması halinde cezalar öngören bir yasal düzenlemedir.

2. Kişisel Verilerin Korunması Kanununu kimlere uygulanır?
Herkese. Büyük bir firmanın kişisel verileri sistemi dahilinde saklaması da küçük bir
bakkal dükkanında tutulan veresiye defteri de kişilere ait içerdiği bilgiler sebebiyle aynı
şekilde Kanun kapsamında değerlendirilmektedir.

3. Kişisel veri nedir? Hangi durumlarda kişisel veriyi işlemiş oluruz?
Bir kişi hakkında çıkarımda bulunabileceğimiz veya kişiyi belirleyebileceğimiz her türlü
bilgi kişisel veri olarak kabul edilmektedir. Örneğin kişinin ismi, fotoğrafı gibi bilgilerin
dışında kendisine ait plaka bilgisinin bile bu kapsamda değerlendirildiği göze
çarpmaktadır. “Veri işleme” faaliyeti ise; verinin elde edilmesi, saklanması, paylaşılması
gibi fiillerden oluşmaktadır. Örneğin; iş hayatında sıklıkla karşılaştığımız kişiler
arasındaki
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değerlendirilmektedir.

4. Kişisel veriyi işlememizde bir sakınca var mı?
Kişisel veriyi Kanun'daki ilkelere1 uygun olarak işler, gereken yerlerde kişiden açık rıza2
alır ve zamanı geldiğinde Kanun’un öngördüğü şekilde imha edersek3 veriyi
işlememizde hiçbir bir sakınca yoktur. Kanun’un mantığı, uyulması gereken süreci takip
ederek iş akışımızı bozmadan kişisel veri ile işlerimizi devam ettirmemiz yönündedir.
Örneğin, gerekli yerlerde kişinin iznini aldıktan ve verisini nerede kullanacağımız
hakkında
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verdikten

sonra

bu

kanun
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oluşmayacaktır.
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6698 Sayılı KVKK madde 4/2.
Açık rıza: “Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza”.
3
6669 Sayılı KVKK madde 7.
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sorun

5. Kanun’a uyum sürecini gerçekleştirmemiz durumunda ne olur?
Kanun, kişisel verinin usulüne uygun olarak işlenmemesi durumunda gerek idari para
cezası gerekse de ceza kanunu kapsamında cezalar öngörmüştür. Söz konusu cezalar
şikayet üzerine veya yapılacak denetimler üzerine kesilmektedir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için lütfen avukatınıza danışınız.

*Bu rehber Pro Bono Ağı’nın davetiyle Kavlak Avukatlık Bürosu tarafından hazırlanmıştır.

