
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

   



 

 

IAB Avrupa Hakkında 

IAB Avrupa, dijital iş dünyasının sesi ve interaktif reklamcılık ekosisteminin Avrupa 

seviyesindeki öncü sektör kuruluşudur. Misyonu, mevzuata tabi ortamı şekillendirmek, 

araştırma ve eğitime yatırım yapmak ve iş standartlarının benimsenmesini kolaylaştırmak 

suretiyle bu yenilikçi sektörün gelişimini teşvik etmektir. 

  

GDPR Uygulama Çalışma Grubu 

Hakkında  

IAB Avrupa GDPR Uygulama Grubu, Avrupa Birliği’nin yeni veri koruma yasası üzerine 

görüşmeler yapmak, en iyi uygulamaları paylaşmak ve sektörle ilgili kritik meselelerde ortak 

yorum ve sektör konumlandırmasına ilişkin mutabakat sağlamak üzere, dijital medya ve 

reklam dünyasının önde gelen uzmanlarını bir araya getirmektedir. GDPR Uygulama Grubu, 

tartışma ve düşünce liderliği konularında üye odaklı bir forumdur. Dijital reklam endüstrisinin 

GDPR'a uyum çabalarına yaptığı önemli katkı, ancak çok sayıda katılımcı üyesinin 

çalışmaları ve liderliği sayesinde mümkün olabilmektedir. 

Teşekkür 

Genel Verilerin Korunması Yönetmeliği uyumluluk rehberi hakkındaki bu Çalışma Raporu, 

IAB Avrupa GDPR Uygulama Grubu üyeleri tarafından Improve Digital öncülüğünde 

hazırlanmıştır. 

 

İletişim 

Matthias Matthiesen (matthiesen@iabeurope.eu)  

Kıdemli Müdür - Gizlilik ve Kamu Politikaları, IAB Avrupa 

 

Chris Hartsuiker (hartsuiker@iabeurope.eu)  

Kamu Politikaları Görevlisi, IAB Avrupa 
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Genel Bakış  
27 Nisan 2017’de Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesi’ni (GDPR) kabul etmiştir.1 

GDPR 25 Mayıs 2018’de geçerli olan ulusal veri koruma kanunlarını hükümsüz kılarak 

Avrupa Birliği’nde ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda geçerli olmuştur.   

GDPR sadece AB'de bulunan şirketler için değil, aynı zamanda dünyanın her tarafından 

Birlik sınırlarında yaşayan insanlara mal ve hizmet sunan ya da içinde yer alan kişilerin 

davranışlarını izleyen şirketlere de uygulanacaktır. Veri koruma kanunu, örneğin dijital 

reklamcılık amacıyla tanımlanmış ya da tanımlanabilir gerçek bir kişiyle ilgili herhangi bir bilgi 

olarak tarif edilen kişisel verilerin işlenmesini düzenlemekte, gerçek kişiyi ayırt etmek için 

kullanılabilecek online ve cihaz tanımlayıcılarını içermektedir.  

GDPR, veri koruma kurumlarına, kanunu ihlal eden işletmelere karşı önemli idari para 

cezaları kesme yetkisi vermektedir. İhlalin ciddiyetine bağlı olarak, para cezaları 20.000.000 

Euro'ya veya bir şirketin yıllık global cirosunun yüzde 4'üne kadar çıkabilmektedir (hangisi 

daha yüksekse o değer esas alınacaktır). 

 Bu belge, IAB Avrupa GDPR Uygulama Grubu üyeleri tarafından, tüm dünyadaki şirketlere, 

GDPR ile yasal uyum konusunda rehberlik etmek üzere hazırlanmıştır.  

                                                             
1 Gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve bu verinin serbestçe taşınması sırasında korunması hakkında Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi’nin 24 Nisan 2016 tarihli 2016/679 sayılı regülasyonu http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/ 
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GDPR Uyumluluğuna Giden Yol  
Veri İşleme Faaliyetleri ve Güvenlik Önlemlerini Gözden Geçirin 

ve Belgelendirin 

Hesap verebilirlik, GDPR'nin tamamında geçen merkezi bir temadır. Tüm veri işleme ve 

güvenlik faaliyetlerinizi gözden geçirip belgelemek, bu hedefe yönelik doğru bir ilk adımdır. 

Bu sürecin bir parçası olarak, elinizdeki kişisel verileri neden ve nasıl işlediğinizi de 

belirlemelisiniz. Veri işleme faaliyetlerine ilişkin bu temel anlayışa sahip olmak, özellikle 

hassas kişisel verileri işleyip işlemediğiniz gibi özel hususlara dikkat etmenizi gerektirebilir. 

Ayrıca, gözden geçirme süreci, işleme faaliyetlerinizin özel korumalar gerektirdiğini 

gösterebilir, böylece gerçekleşen veri işlemenin niteliğine bağlı olarak, şirketinizdeki güvenlik 

süreçlerinin de yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Şirketlerin ihlal veya başka olaylarda 

maruz kalabilecekleri çok daha yüksek cezalar dikkate alındığında bu, önceden uygun 

önlemler ile engelleme veya hafifletebilme imkanı veren gerekli bir adımdır. 

Bu uygulamaya, şirketinizin farklı bölümlerini bir araya getirerek daha doğru bir şekilde 

yaklaşabilirsiniz. GDPR uyumluluğunun yalnızca yasal ekiplerinize, Veri Koruma Görevlisi'ne 

(VKG) veya IT'ye bırakıldığı bir durumdan kaçınmalısınız. Tüm departmanlardaki çalışanlarla 

– ve potansiyel olarak ana tedarikçiler ve ortaklarla – yapılan mülakatlar ve anketler, 

şirketinizin çalışmasının her alanında hangi türden veri işlemenin gerçekleştiğini 

belirlemenizi sağlayacaktır. Bu süreçlerin tümünü anlamak esastır. Bunlar, bir şirket olarak 

sizin GDPR ile uyumluluğunuzu sağlamak için, son derece değerli bir veri işleme haritası 

çıkarmanıza, amaçlarınıza dayalı olarak her tür işlemeyi kayıt altına almanıza olanak tanır. 

  

Belgelendirme   

Veri işleme faaliyetlerinizi gözden geçirip belgelendirirken, her bir işlemeyi ‘ne, nerede, ne 

zaman, neden’ bazında değerlendirmeli, sürecin beklenen sonuçlarını dikkate almalı ve her 

bir süreç için risk analizi yapmalısınız. Unutmayın ki bu, işlediğiniz tüm çalışan verilerini de 

içerir. Aşağıdaki hususlar bu süreçte size yardımcı olabilir:  

• Verilerin toplanması ve işlenmesi öncesinde hangi bilgiler veriliyor? 

• Kimin, hangi verileri, nerede, ne zaman ve neden işleniyor? (Yasal bir dayanağa 

sahip misiniz, veriyi işleme prensiplerine uygun olarak mı işliyorsunuz)? 

• Hangi veriler anonimleştiriliyor, hangi veriler bulanıklaştırılıyor? 

• Bu verileri ne kadar süreyle saklıyorsunuz? 

• Bu tür verileri kiminle paylaşıyorsunuz? 

• Her işlem için risk seviyesi nedir? 

• İşyeriniz hangi durumlarda kontrolör, işlemci veya ortak kontrolördür2? 

                                                             
2 GDPR bu terimleri Madde 4 (7) ve (8) 'de tanımlamaktadır.  
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• HERHANGİ BİR üye devletin kişisel veri (ör: IP adresi, çerez, herhangi bir online 

tanımlayıcı) olarak kabul edeceği verileri mi işliyorsunuz? 

• İşlemeyi güvenlik nedeniyle mi yapıyorsunuz? Eğer öyleyse, bu konudaki detayları 

belgelendirin. 

• AB dışında saklanan veya AB dışına gönderilen herhangi bir “kişisel” verinin Sınır 

Ötesi Transfer Kuralları'na (Bölüm 13 GDPR) uyması gerektiğini göz önünde 

bulundurun. 

• Şu anda işlemcilere ve diğer üçüncü taraflara rıza gönderiyor ya da onlardan rıza 

alıyor musunuz? Rıza sadece sizin için mi, yoksa aynı zamanda üçüncü taraflar için 

de mi alınıyor? 

• Güvenlik süreçlerini gözden geçirin ve belgelendirin. 

• Siz ya da işlemci, alt işlemci veya ortak kontrolör olarak hareket eden herhangi bir 

şirket, verileri nasıl güvende tutuyor? GDPR'ye göre, veri ihlalleri ihlal sonrası 72 saat 

içinde Veri Koruma Kurumu (VKK)'ya bildirilmelidir.3 Bu konuda bir planınız yoksa, 

oluşturmanız gerekir. Bu bilgileri göndermek için bir şablon oluşturma fikrini 

değerlendirin. 

  

GDPR Uyumluluk Yol Haritası Oluşturun ve Uygulayın 

Yukarıdaki değerlendirme – kısmen ya da bir bütün olarak – GDPR ile uyuşmazlık 

yaratabilecek ve bu nedenle de değişiklik gerektirebilecek faaliyetleri tanımlamanıza 

yardımcı olacaktır. Bu süreçte aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: 

• Mevcut süreçleriniz GDPR ile hangi şekilde uyuşmuyor ve bunu çözmek için 

yapabileceğiniz değişiklikler var mı? 

• Gerekli değişiklikleri yapmanız ne kadar zaman alacak? 

• Verileri kullanıcıların rızası bazında mı işliyorsunuz? Üçüncü taraflardan ve 

işlemcilerden rızaları almak ya da onlara rızaları iletmek için standart bir yöntem 

kullanıyor musunuz? 

• Ek günlükler oluşturmaya ihtiyacınız var mı? 

o Örneğin, verilerin kullanıcı rızası bazında işlenmesi durumunda, rıza 

verildiğinde, verilmediğinde veya iptal edildiğinde (IP adresine,                

çerez ve / veya diğer tanımlayıcıya bağlı) bir zaman damgasıyla 

kaydedilmesi. 

• Bir kullanıcının “erişim hakkı”nı ve diğer veri sahibi haklarını nasıl ele alacaksınız 

(GDPR'nin III. Bölümü, 12-22. Maddeler) ve uyumluluk kanıtınızı nasıl 

saklayacaksınız? 

                                                             
3 GDPR, Madde 33, Mütalaalar 73, 85-88. 
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• Verilerin işlenmesiyle ilgili belgelendirilmiş talimatlar oluşturmak için işlemcileriniz ve 

alt işlemcilerle birlikte çalışın (Veri İşlem Anlaşmaları).  

  

Veri Koruma Etki Değerlendirmesi Yapın4 

GDPR, aşağıdaki durumlarda herhangi bir yeni veri işleme faaliyeti öncesinde, veri 

kontrolörlerinin bir Etki Değerlendirmesi yapmasını gerektirmektedir: 

• Yeni bir teknolojinin kullanıldığı yerlerde; 

• İşlemenin veri sahipleri için yüksek bir risk içermesi durumunda. Benzer riskler 

barındırdıkları sürece çoklu işlem operasyonları için tek bir Etki Değerlendirmesi 

yapabilirsiniz; 

• Profilleme de dahil olmak üzere, otomatik işlemeye dayanan ve gerçek kişi ile ilgili 

yasal sonuçlar üreten ya da benzer şekilde gerçek kişiyi önemli ölçüde etkileyen 

kararları esas alan, gerçek kişilerle ilgili kişisel hususların sistematik ve kapsamlı bir 

değerlendirmesini içeren durumlarda; 

• Büyük ölçekli hassas kişisel veri işlerken;5 

• Genel olarak erişilebilen bir alanı büyük ölçekte sistematik olarak izlediğinizde.  

Denetim otoritelerinin – veri koruma etki değerlendirmesi gerektiren işlemlerin genel bir 

listesini oluşturmakla görevlidirler – çalışmalarını yakından takip edin. Ayrıca, veri koruma 

etki değerlendirmesi gerektirmeyen işlem faaliyetleri için “Beyaz ilste / whitelist” yayınlamayı 

da tercih edebilirler. 

  

Mevcut Satıcı Sözleşmelerini ve Gizlilik Politikalarını Gözden 

Geçirin ve Değiştirin 

İç süreçlerinizi, gerektiğinde, gözden geçirmek ve değiştirmek, uyum yolculuğunun sadece 

bir parçasıdır. Bir diğer önemli husus, bunların ortaklarla yaptığınız sözleşmelere 

yansımasını sağlamaktır. GDPR, şirketinizin ve başka bir şirketin “ortak kontrolörler” olarak 

kabul edilmesi gibi bazı durumlarda, birlikte çalıştığınız şirketlerle spesifik anlaşmalar 

yapmanızı gerektirmektedir. Bir hatırlatma olarak, veri kontrolörü, kişisel verilerin 

işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını belirleyendir. 

Şirketler en azından mevcut satıcı sözleşmelerini ve kendi gizlilik politikalarını gözden 

geçirmelidir. 

Size önerimiz: 

• Tüm tedarikçi sözleşmelerinizi gözden geçirin ve gerektiğinde değiştirin. 

                                                             
4 Taslak Madde 29 Çalışma Grubu: Veri Koruma Etki Değerlendirmeleri Yönergeleri (WP 248), şu adreste bulunabilir: 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44137. 
5 GDPR, Madde 9, Mütalaalar 51-56 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44137
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o Birden fazla veri işlemciyle uğraşırken, veri işlemcilerinin uyumluluk 
sorumluluklarını kendi aralarında bölüştürmek için ortak işlemciler arasında 
bir “düzenleme” oluşturulmalıdır6. 

• Hükümler ve Koşullarınızı gözden geçirin. 

• Gizlilik Bildirimlerinizi (dış açıklama) ve Gizlilik Politikalarınızı (iç kurallar) gözden 
geçirin. 

o Kişisel verilerle çalışan ve gizlilik politikalarıyla belgelendirme yapan 
çalışanlar için kurallara ve prosedürlere sahip olmalısınız. 

o Veri sahiplerine, kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesi hakkında belirli 
bilgiler sağlanmalıdır. Bu bilgi, genellikle bir gizlilik bildirimi şeklinde "açık ve 
sade bir dil kullanarak özlü, şeffaf, anlaşılır ve kolay erişilebilir bir biçimde 
[…]" sunulmalıdır.7 

o Veri sahiplerine ortak kontrolörler düzeninin bir özeti sunulmalıdır. 

 

Üçüncü tarafların, üzerinde anlaşmaya varılmış sözleşme ve gizlilik politikalarına uygun 

olarak hareket edip etmediğini izlemek için araç veya yazılımlar kullanmayı düşünebilirsiniz. 

Etiket yönetimi çözümleri, gizlilik araçları, veri kaybı önleme araçları gibi veri sızıntısına 

yönelik çeşitli pazar çözümleri bulunmaktadır. 

  

Bir Veri Koruma Görevlisi (VKG) Atayın8 

GDPR, şirketlerin bir veri koruma görevlisi tayin etmesini gerektirir: 

• Üye Devletin yasası gerektiriyorsa; 
• Şirketin temel faaliyetleri, veri sahiplerinin büyük ölçekte düzenli ve sistematik bir 

şekilde izlenmesini gerektiren işlemeden oluşuyorsa; 
• Veri işleme bir ana faaliyetse ve veri sahiplerinin büyük ölçekte düzenli ve 

sistematik olarak izlenmesini içeriyorsa; ya da işlenen veriler, ırksal veya etnik 
köken, politik görüşler, dini ya da felsefi inançlar, sendika üyeliği, genetik veriler 
veya biyometrik veriler ve sağlıkla ya da gerçek kişinin cinsel yaşamı ya da 
cinsel yönelimi ile ilgili verilerini ifşa eden hassas bilgilerse. 

Bir VKG, bir kuruluşun, veri koruma sorumluluklarını bilmesini ve bunlara uymasını sağlamak 

üzere resmi olarak görevlendirilir. VKG'ler, veri koruma kanunu ve uygulamaları konusunda 

uzman bilgisine sahip olmalı ve aşağıdaki işlevleri yerine getirebilmelidir: 

• İlgili kontrolör veya işlemciyi (ve kişisel verileri işleyen tüm çalışanların) GDPR 
kapsamındaki yükümlülükleri hakkında bilgilendirmek ve tavsiyede bulunmak; 

• Bir kontrolör veya işlemci aracılığıyla GDPR ile uyumluluğu izlemek; 
• Etki değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunmak ve VKK'larla ön istişarelerde 

bulunmak; 
• VKK'larla işbirliği yapmak ve iletişim noktası olarak hareket etmek; 

                                                             
6 GDPR, Madde 4(7), Madde 26(1), Mütalaa 79. 
7 GDPR, Madde 5(1)(a), Madde 12-14, Mütalaalar 39, 58, 60.  
8 Madde 29 Çalışma Grubu Veri Koruma Görevlileri (‘VKG’ler) konulu Yönerge (WP243 rev.01)  

 http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44100 adresinde bulunabilir.  

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44100
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• Kontrolörü veya işlemciyi etkileyen tüm veri koruma sorunları ile zamanında 
ilgilenmek. Kontrolör veya işlemci VKG'ye gerekli kaynakları sunmalı ve bunu 
yapması için destek vermelidir. 
 

VKG bir çalışan veya dışardan bir danışman olabilir; GDPR, VKG'nin şirketlerin her biri için 

işlevlerini yerine getirebilmesi durumunda, şirketler grubunun tek bir VKG atayabileceğini 

öngörmektedir. VKG, kendi işiyle ilgili olarak bir gizlilik yükümlülüğü taşır ve VKG'nin de 

işverenlerine karşı özel bir koruması vardır. Organizasyon VKG'ye görevlerini yerine 

getirirken talimat veremez ve VKG’nin istihdamını sona erdiremez ve görevlerinin yerine 

getirilmesinden kaynaklanan herhangi bir disiplin cezası veremez. 

  

VKK'nız ile "Tek Yetkili Mercii" ("One Stop Shop") Oluşturun9 

GDPR'nin şirketler için sağlayabileceği potansiyel faydalardan biri de Tek Yetkili Mercii (One 

Stop Shop) konseptidir. Bu, AB genelinde birden fazla kuruluşa sahip olan organizasyonlar 

için geçerlidir ve “lider denetleyici otorite” atamasına izin verir. Bu nedenle, birden çok üye 

devlette faaliyet gösteren kuruluşların, Tek Yetkili Mercii oluşturulmasına ilişkin seçenekleri 

dikkatli bir şekilde gözden geçirmeleri gerekecektir. 

GDPR'ye göre, örgütün “ana kuruluşu”nun bulunduğu AB ülkesinin VKK'sı “lider otorite” 

olacaktır. Lider otorite, tüm üye devletlerde bu organizasyonun ilgili düzenlemelerine ilişkin 

yetkiye sahiptir. Tek Yetkili Mercii olarak nitelendirilebilmek için kuruluşun AB'de “ana 

kuruluş yeri” olmalıdır. Ana kuruluş genellikle şirketin Avrupa genel merkezidir, ancak AB 

şirket hukuku bakımından bu durum bazen farklı olabilir. 

Tek Yetkili Mercii ve tek bir irtibat noktası olarak bir Lider Otoriteye sahip olmak (birçok üye 

devlette VKK'lar ile uğraşmak yerine), AB pazarlarında uyumluluğun daha düzgün bir şekilde 

uygulanmasını sağlayacaktır.10 

  

Bilgilendirin, Bilgi Alın ve Zorunlu Kılın  

Çalışanlarınızı GDPR'nin etkileri ve yeni gizlilik politikalarınız hakkında bilgilendirmeli, 

eğitmeli ve gerekli olan yerlerde uygun disiplin tedbirleriyle gizliliğinize saygı duyulmasını 

sağladığınızdan emin olmalısınız. 

Faaliyet gösterdiğiniz pazarlarda IAB Avrupa ve IAB'lere katılarak, bunlarla bağlantı kurarak 

ve aynı zamanda 29. Madde Çalışma Grubunun (gelecekteki Avrupa Veri Koruma Kurulu) 

ve aktif olduğunuz pazarlarda veri koruma yetkililerinin çalışmalarını takip ederek sektördeki 

inisiyatiflerin ve standartların takibini yapın.  

GDPR'ye uyum çabalarınıza ilişkin olarak ürünlerinizde veya hizmetlerinizde yaptığınız 

değişikliklerin iş ortaklarınıza zamanında bildirilmesi de önemlidir. Kuruluşunuzun tüketiciye 

yönelik olması durumunda, onların da güncellenmiş gizlilik politikalarınızdan haberdar 

                                                             
9 Madde 29 Çalışma Grubu Lider Denetleyici Otorite konulu Yönerge (WP244 rev.01) 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44102 adresinde bulabilirsiniz  
10 Avrupa'daki veri koruma kurumlarının tam listesini şu adreste bulabilirsiniz: 

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44102
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
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olmaları gerekir. Özellikle, kişisel veri işleme için rıza yasal bir dayanak olarak 

kullanıldığında, yeni süreçlerin tüm taraflara iletilmesi son derece önemlidir. 

• Çalışanları, İşlemcileri, Kullanıcıları ve Müşterileri, hükümler ve koşullarınızdaki ve 

gizlilik politikalarınızdaki değişiklikler hakkında (25 Mayıs 2018'den önce) bilgilendirin. 

• Tedarikçileri, işlemcileri, alt işlemcileri ve ortak kontrolörleri gerekli sözleşme 

değişiklikleri konusunda bilgilendirin. 
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IAB Avrupa GDPR Uygulama 

Çalışma Grubu Hakkında 

             

    

IAB Avrupa GDPR Uygulama Grubu, Avrupa Birliği’nin yeni veri 

koruma yasası üzerine görüşmeler yapmak, en iyi uygulamaları 

paylaşmak ve sektörle ilgili kritik meselelerde ortak yorum ve 

sektör konumlandırmasına ilişkin mutabakat sağlamak üzere dijital 

reklam sektörünün önde gelen uzmanlarını bir araya getirir.  

 

GDPR Uygulama Grubu, tartışma ve fikir liderliği konularında 

çalışan üye odaklı bir forumdur. Dijital reklam endüstrisinin GDPR'a 

uyum çabalarına yaptığı önemli katkı, ancak çok sayıda katılımcı 

üyesinin çalışmaları ve liderliği sayesinde mümkün olabilmektedir. 

 

Daha fazla bilgi için: 

Matthias Matthiesen (matthiesen@iabeurope.eu) 

Kıdemli Müdür - Gizlilik ve Kamu Politikaları  

IAB Avrupa 

 

Chris Hartsuiker (hartsuiker@iabeurope.eu) 

Kamu Politikaları Görevlisi  

IAB Avrupa 
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