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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KARŞILAŞTIRMALI TABLO

Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat olarak Türkiye’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“KVKK”), EU 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”), Kaliforniya Tüketici Gizlilik Yasası 
(“CCPA”) ve Çin’in Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu (“PIPL”) karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.

Türkiye’de yerleşik olsun ya 
da olmasın Türkiye’de veri 
işleme faaliyeti gerçekleştiren 
veri sorumluları ve veri 
işleyen gerçek ve tüzel kişileri 
kapsamaktadır. 

i)Veri işlemenin AB içerisinde ger-
çekleşip gerçekleşmediğine ba-
kılmaksızın veri işleyen veya veri 
sorumlusunun AB içerisinde bu-
lunuyor olması  ii) AB içerisinde 
kurulu olmayan veri sorumluları 
veya veri işleyenler tarafından, 
mal ve hizmet sunumu faaliyetleri 
için veya veri sahiplerinin davra-
nışlarının gözetlenmesi amacıyla 
AB içerisinde bulunan veri sa-
hiplerinin verilerinin işlenmesi  iii) 
AB üyesi ülkenin milli hukukunun 
somut olaya uygulanabildiği du-
rumlarda uygulanmaktadır.

Kaliforniya’da iş yapan kuruluş-
lar için geçerlidir.

Açıkça belirtilmese de, Kalifor-
niya dışında kurulmuş olması-
na rağmen Kaliforniya’da iş ya-
parken Kaliforniya tüketicilerinin 
kişisel bilgilerini toplayan veya 
satan kuruluşlara da uygulana-
bilir görünmektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti sınırları 
içerisindeki gerçek kişilerin ki-
şisel bilgilerinin işlenmesi faali-
yetlerinde uygulanmaktadır.

Ayrıca, Çin Halk Cumhuriye-
ti sınırları içerisinde bulunan 
gerçek kişilerin kişisel bilgilerini 
aşağıdaki durumlarda işlemek 
için Çin Halk Cumhuriyeti sınır-
ları dışında gerçekleştirilen fa-
aliyetlere de PIPL hükümleri uy-
gulanacaktır:
i) amacın yerli gerçek kişile-
re ürün veya hizmet sağlamak 
olduğu durumlarda ii) amacın 
yerli gerçek kişilerin faaliyetle-
rini analiz etmek ve değerlen-
dirmek olduğu durumlarda iii) 
kanunlar ve idari düzenlemeler 
uyarınca öngörülen diğer hal-
lerde.

Kişisel veri: Kimliği belirli veya 
belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin 
her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel veri: Tanımlanmış veya 
tanımlanabilir bir gerçek kişiye 
ilişkin her türlü bilgiyi ifade 
etmektedir.

Kişisel bilgiler: Belirli bir 
tüketiciye veya hane halkına 
doğrudan veya dolaylı olarak 
ilgili veya makul bir şekilde 
bağlantılı olabilecek bilgileri 
kapsamaktadır.

Kişisel bilgiler: Kimliği belirli 
veya belirlenebilir gerçek 
kişilerle ilgili olarak, anonim 
olarak işlenen bilgiler hariç 
olmak üzere, elektronik veya 
diğer yollarla kaydedilen çeşitli 
türdeki bilgileri ifade etmektedir.

Uygulama 
Kapsamı

Kişisel Veri 
Tanımı

KVKK CCPA PIPLGDPR
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Özel nitelikli kişisel veriler: 
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi 
düşüncesi, felsefi inancı, dini, 
mezhebi veya diğer inançları, 
kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya 
da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel 
hayatı, ceza mahkûmiyeti ve 
güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri 
ile biyometrik ve genetik verileri 
özel nitelikli kişisel veridir.

İlgili kişi: Kişisel verileri işlenen 
gerçek kişiyi ifade etmektedir.

Veri sahibi: Tanımlanmış bir 
gerçek kişi özellikle bir isim, 
kimlik numarası, konum verileri, 
çevrim içi tanımlayıcı ya da 
söz konusu gerçek kişinin 
fiziksel, fizyolojik, genetik, 
ruhsal, ekonomik, kültürel veya 
toplumsal kimliğine özgü 
bir ya da daha fazla sayıda 
faktöre atıfta bulunularak 
doğrudan veya dolaylı olarak 
tanımlanabilen bir kişidir.

Tüketici: Kaliforniya eyaleti 
sınırları içerisinde ikamet eden 
gerçek kişidir;
i) Geçici süre ve geçici amaçlar 
dışında devlet içerisinde 
bulunan gerçek kişi,
ii) Devlet içerisinde ikamet 
eden ancak geçici süreliğine 
veya geçici amaçlarla Devlet 
dışında bulunan gerçek kişi.

Birey: Tanımı yapılmamaktadır.

Hassas veriler: Irk veya etnik 
köken, siyasi görüşler, dini veya 
felsefi inançlar ya da sendika 
üyeliği ve bir gerçek kişinin kimlik 
teşhisinin yapılması amacıyla 
genetik veriler ile biyometrik 
veriler, sağlık ile ilgili veriler veya 
bir gerçek kişinin cinsel yaşamı 
veya cinsel eğilimine ilişkin 
veriler özel kategorideki kişisel 
verilerdir.

Hassas kişisel bilgiler: 
Tüketicinin sosyal güvenliği, 
sürü belgesi, eyalet kimlik kartı 
veya pasaport numarası; 
hesaba izin veren güvenlik veya 
erişim kodu, şifresi ile banka 
kartı veya kredi kartı numarası; 
tüketicinin coğrafi konumu; ırk 
ve etnik kökeni, dini veya felsefi 
inançlar, sendika üyeliği; posta, 
e-posta veya mesajlarının 
içeriği; biyometrik veriler; sağlık 
verileri; cinsel yaşamı ve cinsel 
yönelimi ile ilgili bilgileri ifade 
etmektedir

Hassas kişisel bilgiler: Biyo-
metrik bilgiler, dini inanç, kim-
lik bilgileri, tıbbi sağlık, finansal 
hesaplar ve konum gibi bilgiler 
ile 14 yaşından küçüklerin kişisel 
bilgileri gibi, sızdırıldığında veya 
yasadışı olarak kullanıldığında 
kişinin haysiyetinin kolayca ih-
lal edilmesine, kişisel veya mal 
güvenliğinin zarar görmesine 
neden olabilecek kişisel bilgileri 
ifade etmektedir.

- Kişisel verilerinin işlenip 
işlenmediğini öğrenme ve 
işlenmişse bilgi talep etme hakkı
- Kişisel verilerin düzeltilmesini 
isteme hakkı
- Verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme hakkı
- Verilerin işlenme amacını 

- Bilgi talep etme hakkı
- Erişim hakkı
- Doğru olmayan kişisel verileri 
düzeltme hakkı
- Silme hakkı (Unutulma Hakkı)
- Rızayı geri çekme hakkı
- İşleme faaliyetini kısıtlama 
hakkı

-Bilgi talep etme hakkı
-Erişim hakkı
-Doğru olmayan kişisel bilgile-
rin düzeltilmesi hakkı
-Silme hakkı
-İtiraz etme hakkı
-Bilgilerin işlenmesini ve ifşasını 
kısıtlama hakkı

-Bilgi talep etme hakkı
-Erişim hakkı
-Verileri kopyalama hakkı
-Kişisel bilgilerini düzeltme ve 
değiştirme hakkı
-Bilgilerini silme hakkı
-Rızayı geri çekme hakkı
-Kişisel verilerinin işlenmesini kı-

KVKK

İlgili Kişi

Özel Nitelikli 
Veri Tanımı

İlgili Kişi 
Hakları

CCPA PIPLGDPR
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- Veri taşınabilirliği hakkı
- İtiraz etme hakkı
- Profil çıkarma da dâhil olmak 
üzere otomatik münferit karar 
verme
- Tazminat alma hakkı

-Hakların kullanılması için ay-
rımcılığa maruz kalmama hakkı
-Veri taşınabilirliği hakkı
- İtiraz etme veya diğer hakların 
kullanılması nedeniyle tüketici-
lere misilleme yapmama hakkı

sıtlama veya reddetme hakkı
-Veri taşınabilirliği hakkı
-İtiraz etme hakkı
-Otomatik karar vermeye tabi 
olmayı reddetme hakkı
-Tazminat talep hakkı

Veri 
Sorumlusu

Veri Sorumlusu 
Yükümlülükleri

ve bunların amacına uygun 
kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme hakkı
- Yurt içinde veya yurt dışında 
kişisel verilerin aktarıldığı 3.kişileri 
bilme hakkı
- İtiraz etme hakkı
- Tazminat isteme hakkı

- Aydınlatma yükümlülüğü
- Veri güvenliğini sağlama yü-
kümlülüğü

- Bilgilendirme Yükümlülüğü
- Teknik ve düzenlemeye ilişkin 
tedbirleri uygulama yükümlülüğü

-Bilgilendirme yükümlülüğü
-Bilgi güvenliğinin sağlanması 
amacıyla uygun ve makul gü-

-Bilgilendirme yükümlülüğü
-Kişisel bilgilerin güvenliğinin 
sağlanması için gerekli tedbir-

Veri sorumlusu: Kişisel 
verilerin işleme amaçlarını ve 
vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 
sisteminin kurulmasından ve 
yönetilmesinden sorumlu olan 
gerçek ve tüzel kişidir.

Kontrolör: Yalnız başına 
veya başkalarıyla birlikte 
kişisel verilerin işlenmesine 
ilişkin amaçlar ve yöntemleri 
belirleyen gerçek veya tüzel kişi, 
kamu kuruluşu, kurumu veya 
diğer herhangi bir organdır.

Kuruluş/İşletme: Tüketicilerin 
kişisel bilgilerini işleme amaç-
larını ve amaçlarını belirleyerek, 
kişiler verilerini işleyen ve Kali-
forniya’da faaliyetlerini sürdü-
ren kar amaçlı işletmedir;

Söz konusu kuruluşun aşağıdaki 
eşiklerden herhangi birini karşı-
laması gerekmektedir;
i) 25 milyon doları aşan yıllık 
brüt gelir elde etmek
ii) Yıllık olarak 50.000 veya daha 
fazla tüketicinin, hanenin veya 
cihazın kişisel bilgilerini işletme-
nin ticari amaçları için satın al-
mak, satmak veya paylaşmak;
iii) Yıllık gelirinin %50’sini veya 
daha fazlasını tüketicilerin kişi-
sel bilgilerinin satışından elde 
etmek

Kişisel bilgi işleyicisi: Kişisel bilgi 
işleme faaliyetlerinde işleme 
amacını ve yöntemini bağımsız 
olarak belirleyen herhangi bir 
kuruluş veya bireyi ifade eder.

İlgili Kişi 
Hakları
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- İşleme güvenliğini sağlama 
yükümlülüğü
- Bir kişisel veri ihlalini denetim 
makamına bildirme yükümlülüğü

venlik prosedürlerini uygulama 
yükümlülüğü 
-Kuruluşun ana sayfasında “Ki-
şisel Bilgilerimi Satmayın” baş-
lıklı bir bağlantının sağlanması 
yükümlülüğü

leri alma yükümlülüğü
-Veri ihlalini ilgili kişiye ve resmi 
kurumlara bildirme yükümlülü-
ğü

Veri İşleme 
Faaliyetlerinin 

Alenileştirilmesi 
kapsamında Sicil 

Bilgi Sistemi

Veri Koruma Etki 
Değerlendirmesi

Veri İşleyen

Veri Koruma 
Görevlisi/ Veri 

Koruma Temsilcisi

GDPR kapsamında veri sorum-
larının işleme faaliyetlerini ka-
muya açık bir sistem üzerinde 
alenileştirmesi öngörülmemek-
tedir.

Madde 35 kapsamında öngö-
rülen durumlarda veri koruma 
etki değerlendirmesinin (Data 
Protection Impact Assess-
ment-DPIA) gerçekleştirilmesi 
öngörülmektedir.

CCPA kapsamında veri sorum-
larının işleme faaliyetlerini ka-
muya açık bir sistem üzerinde 
alenileştirmesi öngörülmemek-
tedir.

CCPA kapsamında düzenlen-
memektedir.

CCPA kapsamında düzenlen-
memektedir.

PIPL kapsamında veri sorum-
larının işleme faaliyetlerini ka-
muya açık bir sistem üzerinde 
alenileştirmesi öngörülmemek-
tedir.

Madde 55 kapsamında öngö-
rülen durumlarda veri koruma 
etki değerlendirmesinin ger-
çekleştirilmesi öngörülmektedir.

Madde 52 uyarınca, belli bir 
miktar (henüz belirlenmemiş-
tir) üzerinde veri işleyen veri so-
rumlularının, bazı hallerde veri 

- İlgili kişi tarafından yapılan baş-
vurunun cevaplanması yükümlü-
lüğü
- Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) 
kayıt yükümlülüğü
- KVK Kurula bildirim yükümlülüğü

Madde 16 uyarınca, belirli istis-
nalar haricinde, veri sorumla-
rının veri işleme faaliyetlerinin 
kapsamlı bir şekilde aktarıldığı 
Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) 
kayıt yükümlülüğü bulunmak-
tadır.

Veri işleyen: Veri sorumlusunun 
verdiği yetkiye dayanarak onun 
adına kişisel veri işleyen gerçek 
veya tüzel kişidir.

KVKK kapsamında düzenlen-
mese dahi, “Veri Sorumluları 
Sicili Hakkında Yönetmelik” uya-
rınca yurt dışında yerleşik veri 

Belli koşulların varlığı halinde 
madde 37 uyarınca Veri Koru-
ma Görevlisi  (Data Protection 
Officer-DPO) ; madde 27 uya-

İşleyici: Kontrolör adına kişisel 
verileri işleyen bir gerçek ya da 
tüzel kişi, kamu kuruluşu, kuru-
mu veya diğer herhangi bir or-
gandır.

Hizmet sağlayıcı: Bir işletme 
adına kişisel bilgileri işleyen ve 
yazılı bir sözleşme uyarınca ti-
cari bir amaç için tüketicinin ki-
şisel bilgilerini alan kişidir.

Emanet edilen taraf: Kişisel bilgi 
işleyicisi tarafından belirlenen 
amaç, süre, yöntem ve koruma 
tedbirleri uyarınca kişisel bilgi 
işleme faaliyetlerini gerçekleş-
tiren taraftır. 

Veri koruma etki değerlendir-
mesi, KVKK kapsamında açıkça 
düzenlenmemektedir. 

Ancak KVK Kurulu tarafından 
verilen kararlarda, etki analizi 
yapılması gerektiğini belirten 
kararlar bulunmaktadır.

Veri Sorumlusu 
Yükümlülükleri
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rınca ise Veri Koruma Temsilcisi 
(Data Protection Representati-
ve-DPR) atanması zorunlu kılın-
mıştır.

koruma görevlisi ataması zo-
runludur.

Madde 53 uyarınca, yurt dışın-
da faaliyet gösteren veri so-
rumluları ise, Çin’de veri işleme 
sürecine ilişkin konuları idare 
etmek üzere bir yerel temsilci 
atamakla yükümlüdür.

Kişisel Verilerin 
İşlenmesi

Veri İşleme 
İlkeleri

Otomatik yöntemlerle olsun 
veya olmasın, kişisel veri veya 
kişisel veri setleri üzerinde ger-
çekleştirilen toplama, kaydet-
me, düzenleme, yapılandırma, 
saklama, uyarlama veya değiş-
tirme, elde etme, danışma, kul-
lanma, iletim yoluyla açıklama, 
yayma veya kullanıma sunma, 
uyumlaştırma ya da birleştirme, 
kısıtlama, silme veya imha gibi 
herhangi bir işlem veya işlem 
dizisidir.

Otomatik olsun ya da olmasın, 
kişisel bilgiler veya kişisel bilgi 
grupları üzerinde gerçekleştiri-
len herhangi bir işlem veya iş-
lem dizisi anlamına gelmekte-
dir.

Bu kapsamda işleme faaliye-
ti, kişisel bilgilerin toplanması, 
satılması veya paylaşılması sü-
reçlerini kapsamaktadır.

Kişisel bilgilerin işlenmesi faali-
yeti; kişisel bilgilerin toplanması, 
saklanması, kullanılması, işlen-
mesi, iletilmesi, sağlanması, ya-
yınlanması ve silinmesini içerir.

a) Hukuka uygunluk, meşruiyet, 
gereklilik ve iyi niyet ilkelerine 
uygunluk
b) Belirli ve makul amaçlar için 
işleme

sorumlusu tüzel kişi, Türkiye’de 
yerleşik olan bir tüzel kişiyi ya da 
Türk vatandaşı bir gerçek kişiyi 
veri sorumlusu temsilcisi olarak 
atamak zorundadır. 

Bunun yanı sıra, veri sorumlu-
su eğer Türkiye’de yerleşik olan 
bir tüzel kişi ise, bir irtibat kişisi 
atamak ve atadığı bu kişiye ait 
bilgileri VERBİS’e işlemek zorun-
dadır.

Kişisel verilerin tamamen veya 
kısmen otomatik olan ya da 
herhangi bir veri kayıt siste-
minin parçası olmak kaydıy-
la otomatik olmayan yollarla 
elde edilmesi, kaydedilmesi, 
depolanması, muhafaza edil-
mesi, değiştirilmesi, yeniden 
düzenlenmesi, açıklanması, 
aktarılması, devralınması, elde 
edilebilir hâle getirilmesi, sınıf-
landırılması ya da kullanılma-
sının engellenmesi gibi veriler 
üzerinde gerçekleştirilen her 
türlü işlemi ifade etmektedir.

a) Hukuka ve dürüstlük kuralla-
rına uygun olma
b) Doğru ve gerektiğinde gün-
cel olma
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar 
için işleme

a) Hukuk uygunluk, adil ve şef-
faflık
b) Amacın sınırlandırılması
c) Veri minimizasyonu (Veri iş-
lenmesinin en az seviyeye indi-
rilmesi)

CCPA kapsamında kişisel bilgi-
leri işleme ilkeleri ayrıca düzen-
lenmemektedir.

Veri Koruma 
Görevlisi/ Veri 

Koruma Temsilcisi
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ç) Doğruluk ve güncellik
d) Saklama süresinin sınırlandı-
rılması
e) Bütünlük ve Gizlilik
f) Hesap Verilebilirlik

Veri İşleme 
Şartları

Açık Rıza 
Tanımı

Yurt İçi Veri 
Aktarımı

Madde 6’da öngörülen yasal 
dayanaklardan en az birinin 
geçerli olması halinde veri işle-
me faaliyeti hukuka uygun ka-
bul edilmektedir.

CCPA kapsamında Kişisel bilgi-
leri işleme şartları ayrıca belir-
tilmemektedir.

Yalnızca, toplanan kişisel bil-
gilere dayanarak finansal teş-
vikler veren bir plana girilmesi 
halinde tüketicilerin onayının 
alınması gerekmektedir.

Madde 13’te öngörüldüğü üzere, 
ilgili kişinin rızasının olduğu du-
rumlarda; rızanın bulunmadığı 
halleder ise madde kapsamın-
da belirtilen yasal dayanaklar-
dan en az birinin varlığı halinde 
kişisel bilgi işleme faaliyetin hu-
kuka uygun kabul edilmektedir.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, 
sınırlı ve ölçülü olma
d) İlgili mevzuatta öngörülen 
veya işlendikleri amaç için ge-
rekli olan süre kadar muhafaza 
edilme

Kural olarak kişisel veriler ancak 
ilgili kişinin açık rızası ile işlene-
bilir.

Madde 5/2 ve madde 6/3’te ön-
görülen hallerde ilgili kişinin açık 
rızası aranmaksızın kişisel verile-
rinin işlenmesi mümkündür.

Kural olarak kişisel veriler ancak 
ilgilinin açık rızası ile aktarılabilir. 
Madde 5/2 ve madde 6/3’te 

Kişisel verilerin Avrupa Birliği içe-
risinde dolaşımı/aktarılması ser-
besttir ve kısıtlanmamaktadır.

Veri aktarımı, kişisel verilerin sa-
tışı başlığı altında kısıtlı olarak 
öngörülmektedir.

Kişisel bilgilerin aktarılması, işle-
me faaliyeti kapsamında kabul 
edilmekte olup işleme faaliyeti 

Açık Rıza: Belirli bir konuya iliş-
kin, bilgilendirilmeye dayanan 
ve özgür iradeyle açıklanan rı-
zayı ifade eder.

Rıza ve Açık Rıza şeklinde iki ifa-
de kullanılmıştır. 
i) Rıza; Veri sahibinin bir beyan 
yoluyla ya da açık bir onay ey-
lemiyle kendisine ait kişisel ve-
rilerin işlenmesine onay verdi-
ğini gösteren özgür bir şekilde 
verilmiş, spesifik, bilinçli ve açık 
göstergedir.
ii) Açık Rıza’nın GDPR’da net bir 
tanımı yapılmamış olmakla bir-
likte, yalnızca ilgili kişinin açık bir 
olumlu eylemi ile geçerli olan 
rıza türünü ifade ettiğine deği-
nilmiştir.

Rıza: Tüketici, tüketicinin yasal 
temsilcisi veya vekili tarafından, 
özgür iradeyle, bilgilendirmeye 
dayalı olarak, şüpheye bırak-
mayacak şekilde belirli bir ko-
nuya ilişkin verilen rızayı ifade 
eder.

Rıza: İlgili kişi tarafından, gönül-
lü olarak, açık bir onay davranı-
şıyla ve bilgilendirmeye dayalı 
şekilde verilen rızayı ifade eder.

Veri İşleme 
İlkeleri

c) İşleme amacı ile sınırlı olması 
ve aşırı olmaması
d) Açıklık ve şeffaflık ilkelerine 
uygun
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Yurt İçi Veri 
Aktarımı

Yurt Dışına Veri 
Aktarımı

öngörülen şartlardan birinin 
bulunması halinde, ilgili kişinin 
açık rızası aranmaksızın aktarı-
labilir.

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rı-
zası olmaksızın yurt dışına akta-
rılamaz.

Ancak madde 5/2 ve 6/3’te be-
lirtilen şartlardan birinin varlığı 
ve kişisel verinin aktarılacağı 
yabancı ülkede;
1- Yeterli korumanın bulunması, 
2- Yeterli korumanın bulunma-
ması durumunda Türkiye’deki 
ve ilgili yabancı ülkedeki veri so-
rumlularının yeterli bir korumayı 
yazılı olarak taahhüt etmeleri ve 
Kurulun izninin bulunması kay-
dıyla ilgili kişinin açık rızası aran-
maksızın yurt dışına aktarılabilir.

Üçüncü bir ülkeye veya ulusla-
rarası bir kuruluşa veri aktarımı 
aşağıdaki şekilde gerçekleşebi-
lir;
1-Bir yeterlilik kararına dayalı 
olarak (45.madde)
2-Uygun güvencelere tabi ola-
rak (46.madde)
3-Bağlayıcı kurumsal kurallar 
kapsamında (47.madde)
4-Yeterlilik kararı, bağlayıcı ku-
rumsal kurallar ve uygun gü-
vencelerin bulunmaması halin-
de ise, 49.maddede öngörülen 
spesifik durumların gerçekleş-
mesi

Kural olarak, kritik bilgi altyapısı 
operatörlerinin veya devlet ta-
rafından belirlenecek olan sınırın 
(henüz belirlenmemiştir) üzerin-
de kişisel veri toplayan organi-
zasyonların Çin’de topladıkları 
kişisel verilerin Çin’de muhafaza 
edilmesi zorunludur.

Ancak aşağıdaki 4 şartın gerçek-
leştirilmesi halinde kişisel veriler 
yurt dışına aktarılabilir (her halü-
karda veri sahibine aydınlatma 
yapılmalı ve açık rıza alınmalıdır):
1-Anılan organizasyonlar için 
öngörülen güvenlik değerlendir-
mesinden geçilmesi
2-Yetkili kurumlardan kişisel veri-
lerin korunması sertifikası alınmış 
olması
3-Yurt dışında bulunan aktarım 
yapılacak taraf ile devlet tarafın-
dan hazırlanmış bir standart söz-
leşmenin imzalanması
4-Diğer kanunlar ve düzenleme-
lerden görülen veya devlet tara-
fından belirlenen diğer durumlar.

CCPA kapsamında satış, kişi-
sel bilgilerin işletme tarafından 
başka bir işletmeye veya üçün-
cü bir tarafa parasal veya di-
ğer değerli bedeller karşılığında 
aktarılmasını veya iletilmesini 
içermektedir.

CCPA kapsamında yurt dışına 
veri aktarımına ilişkin hüküm 
bulunmamaktadır.

için öngörülen ilkeler ve şartlar, 
aktarım için de uygulanmakta-
dır.
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Madde 17’deki hallerden biri-
nin geçerli olması durumunda, 
kontrolörün kişisel verileri silme 
yükümlülüğü bulunmaktadır.

Tüketicinin talebi üzerine işlet-
menin kişisel bilgileri silme yü-
kümlülüğü bulunmaktadır.

Veri İhlali/
Bildirim

Veri İhlalinden 
Sorumluluk

Madde 33 uyarınca, bir kişisel veri 
ihlali olması durumunda, kontro-
lör, gereksiz gecikmeye mahal 
vermeden ve ihlalden haberdar 
olduktan itibaren en geç 72 saat 
içerisinde veri ihlalini yetkin de-
netim makamına bildirmelidir.

Bu kapsamda, risk temelli bir 
yaklaşım benimsenmekte olup 
ilgili kişilerin olumsuz etkilere ma-
ruz kalması olasılığı değerlendi-
rilerek, ilgili kişilerin temel hak ve 
özgürlükleri açısından yüksek risk 
teşkil eden hallerde bildirim ya-
pılması öngörülmektedir.

CCPA kapsamında veri ihlal bil-
dirimi açıkça öngörülmese de, 
sağlık verileri bakımından diğer 
yasal düzenlemelerde yer alan 
bildirim yükümlülüklerinin yeri-
ne getirilmesi gerekmektedir.

İhlal bildirimlerine ilişkin genel 
hususlar Kaliforniya Medeni Ka-
nunu’nda düzenlenmektedir.

Kişisel bilgilerin kaybolması, 
sızdırılması, bilgilerin yasadışı 
biçimde değiştirilmesi durum-
larında veri sorumlarının resmi 
kurumlara ve ilgili kişilere bildi-
rim yükümlülüğü bulunmakta-
dır. Ancak bildirim için belirli bir 
süre öngörülmemiştir.

Bunun yanı sıra, ilgili kişilerin bir 
zarara uğramayacağının temin 
edilmesi halinde, ilgili kişilere 
bildirimde bulunulmayabilece-
ği düzenlenmiştir.

Kişisel bilgi işleyicisi, kişisel bil-
gilerin işlenmesinden sorumlu 
olmakta ve işlenen kişisel bilgi-
lerin güvenliğini sağlamak için 
gerekli önlemleri almakla yü-
kümlüdür.

Kişisel veri işlenmesini gerek-
tiren sebeplerin ortadan kalk-
ması halinde kişisel veriler resen 
veya ilgili kişinin talebi üzerine 
veri sorumlusu tarafından sili-
nir, yok edilir veya anonim hâle 
getirilir.

Madde 12 uyarınca veri sorum-
lusu, işlenen kişisel verilerin ka-
nuni olmayan yollarla başkaları 
tarafından elde edilmesi halin-
de, önem veya tehlike değer-
lendirilmesi yapılmaksızın, bu 
durumu en kısa sürede ilgilisine 
ve KVK Kuruluna bildirmekle yü-
kümlüdür.

KVKK kapsamında bildirim için 
belirli bir süre öngörülmemiş 
olsa da KVK Kurul Kararı uya-
rınca bu sürenin 72 saat olması 
gerektiği belirtilmektedir.

Madde 18/2 uyarınca, veri so-
rumlusu ve veri işleyenin so-
rumlulukları ayrı ayrı düzen-
lenmiş olup KVKK kapsamında 
öngörülen idari para cezala-
rından sadece veri sorumlusu 
sorumlu tutulmaktadır. Veri so-
rumlusu ve veri işleyen arasın-
daki rücu ilişkisi saklıdır.

Madde 82 uyarınca, veri ihlali 
nedeniyle maddi veya mane-
vi zarar gören kişi, zarara ilişkin 
olarak veri sorumlusu veya veri 
işleyenden tazminat alma hak-
kında sahiptir. Bu kapsamda 
hem veri sorumlusu hem veri 
işleyen sorumlu tutulmaktadır.

Kuralları ihlal eden herhangi bir 
işletme, hizmet sağlayıcı, mü-
teahhit veya başka bir kişi söz 
konusu ihlalden sorumlu tutul-
maktadır.

Veri İmhası

Talep edilmesi üzerine kimlik 
gizleme, anonimleştirme yön-
temleri uygulanmaktadır.
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İdari para cezalarının üst sınırı 
20.000.000 Euro veya bir önceki 
mali yılın yıllık dünya çapındaki 
cirosunun %4’üne kadar belirle-
nebilmektedir.

Gerçekleşen ihlale bağlı olarak;
-Her ihlal için 2.500 ABD Doları,
-Her kasıtlı ihlal için ise 7.500 
ABD Doları para cezası öngö-
rülmektedir.

PIPL hükümlerinin ihlali halinde 
veri sorumluları için yıllık ciro-
nun %5’i veya 50 milyon Yu-
an’a (yaklaşık 7,7 milyon dolar) 
kadar, ihlalden doğrudan so-
rumlu olan gerçek kişiler için 
ise 100.000 Yuan’dan (yaklaşık 
15.000 dolar) 1 milyon Yuan’a 
(yaklaşık 154.000 dolar) kadar 
idari para cezası öngörülmek-
tedir.

Bunun yanı sıra tazminat yü-
kümlülüğü ve cezai sorumluluk 
da doğabilmektedir.

Yürürlük Tarihi

2022 yılına ait değerleme oranı 
(%36,20) uyarınca hesaplanan 
yaptırım tutarları;
-Aydınlatma yükümlülüğünün 
ihlali: 13.393,90 TL – 267.886,33 TL
-Veri güvenliğine ilişkin yüküm-
lülüklerin ihlali: 40.183,08 TL – 
2.678.866,04 TL
-Sicil kayıt ve bildirim yüküm-
lülüğünün ihlali: 53.576,99 TL - 
2.678.866,04 TL
-Kurul tarafından verilen ka-
rarlara aykırılık: 66.972,26 TL-  
2.678.866,04 TL

Bunun yanı sıra, 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunu’nun 135 ila 140.
madde hükümleri uyarınca, 
hapis cezaları da öngörülmek-
tedir.

7 Nisan 2016 24 Mayıs 2016 28 Haziran 2018 1 Kasım 2021

Yaptırımlar
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