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Bu materyaller sadece 

bilgilendirme amaçlı 

hazırlanmıştır ve hukuki 

bildirim özelliği taşımaz. 

Organizasyonunuzda GDPR'nin 

uygulanması ve ilgili yasal 

sorulara yönelik olarak lütfen 

şirket içi veya şirket dışı 

avukatlarınızın tavsiyelerine 

başvurun. 

Blackboard’un GDPR uygulaması 
müşterilerimizi nasıl destekler? 
AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), büyük bir 
değişimdir. Blackboard, bu değişime kucak açar. Veri 
gizliliğine önem veririz ve bunun bir insan hakkı 
olduğunun bilincindeyiz. GDPR, bireylerin haklarına güç 
katar ve daha iyi veri gizlilik pratiklerine erişilmesine yol 
açar. Bu, aralarında bulunan güveni artıracağından, 
bireyler ve organizasyonlar için oldukça faydalı olacaktır. 

Bu dokümanı, müşterilerimize GDPR etrafındaki değişimlere ve söylentilere dair 

genel bir bakış sunmak, uygulama yaklaşımımızı açıklamak ve gayretlerimizin, 

organizasyonunuzu nasıl destekleyeceğini detaylandırmak üzere yayınlıyoruz. 

Burada, sizin için en yararlı olacağını düşündüğümüz bilgilere odaklandık. Bu 

tanıtım bülteni, bu nedenle hiçbir şekilde GDPR1'yi açıklayan kapsamlı bir rehber 

değildir.  

GDPR, önemli değişimleri beraberinde getirir, ancak Blackboard'da, mevcut 

sağlam veri gizliliği uygulamalarımızı geliştirebiliriz (örneğin AB-ABD Gizlilik 

Koruma sertifikası). GDPR'yi, uygulamalarımızı daha fazla güçlendirmek üzere bir 

fırsat olarak görüyoruz. Ayrıca, müşteri odaklı olmaya ve veri gizliliği 

uygunluğunuz ile size destek olmaya devam edeceğiz.
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Blackboard, Gizlilik 

Koruma sertifikasına 

sahiptir, Öğrenci 

Gizlilik Andı'nın imza 

yetkilisi olmanın 

gururunu taşır ve 

Gizlilik Forumu 

Geleceği'nin bir 

üyesidir. 

GDPR – BİLMENİZ GEREKENLER 
GDPR, mevcut AB Veri Koruma Yönetmeliği 96/46 (Yönetmelik) ve 

uygulamadaki AB Üye Ülkelerinde Veri Koruma Kanunlarının (örneğin Birleşik 

Krallık Veri Koruma Kanunu 1998) yerini alacak olan yeni AB veri koruma 

yönetmeliğidir.  

GDPR, uygunluk tarihi 25 Mayıs 2018 olmak üzere Mayıs 2016 tarihinde 

yasalaşmıştır. 

 Aşağıdaki bölümlerde, GDPR gereksinimlerine yönelik çok kısa bir genel 

bakış (ve kapsamlı olmaktan oldukça uzak), tarafımızca sağlanmıştır. 

“Faydalı GDPR kaynakları” bölümünde daha ayrıntılı kılavuzlara yönelik 

bağlantıları bulabilirsiniz. 
 

Neden yeni bir yasa? 

AB'deki kanun koyucular ve düzenleyiciler, yönetmeliğin, yönetmelikten bu 

yana geçen 20 yıl içindeki uyumsuzluğun ve toplumsal ve teknolojik 

gelişmelerin eksikliğini gidermek amacıyla güncellenmesi gerektiği konusunda 

ikna edilmişlerdir. Listenin başında daha güçlü yaptırım yetkileri, daha geniş 

bölgesel erişim ve bireylere yönelik gelişmiş haklar bulunmaktaydı. 

Yeni hükümlerin birçoğu (örneğin ekstra-bölgesel etki), esas olarak sosyal 

medyaya ve AB dışındaki internet şirketlerine yöneliktir. AB kanun koyucuları 

ve düzenleyicileri, mevcut yönetmeliğin, bu tür sosyal medya ve internet 

servislerini kullanan AB bireylerinin veri gizliliği haklarını yeterli olarak 

korumadığını düşünmüşlerdir. 

Blackboard, modeli, kullanıcı verisinin “paraya çevrilmesi” üzerine kurulu olan 

sosyal medya ve diğer internet şirketlerinden farklı şekilde çalışır. 

Müşterilerimizin kişisel bilgilerini2, onların yararına olmak üzere, ürünlerimizi ve 

hizmetlerimizi müşterilerimize ve onların kullanıcılarına sunmak amacıyla toplar 

ve kullanırız. Kişisel bilgileri, bu bilgileri satmak veya reklam olarak pazarlamak 

üzere toplamayız veya kullanmayız. Kişisel bilgilerin bize emanet olduğu ve 

yükümlülükleri beraberinde getirdiği tarafımızca bilinir. Bu nedenle, bu bilgilerin 

korunması amacıyla müşterilerimiz ile ortak bir ilgi ve ortak bir sorumluluğu 

paylaşırız. 
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Yenilikler 

GDPR, mevcut AB veri gizliliği ilkelerine ve 

kavramlarına dayanarak, aşağıdakiler dahil olmak 

üzere, AB'deki veri gizliliği yönetim şeklinde önemli 

değişiklikleri beraberinde getirir: 

• Global cironun en fazla % 4'ü veya 

20 milyon Euro'luk artan 

cezalandırma yetkileri (hangisi daha 

büyük ise) 

• AB dışında kalan ülkelere ürün ve 

hizmetler sunan veya AB sakinlerini 

izleyen AB dışındaki kuruluşlara 

yönelik genişletilmiş bölgesel 

kapsam 

• Veri denetleyicilerine yönelik olarak 

72 saat içinde denetleyici makamlara 

zorunlu ihlal bildirimi3 

• Onaya ilişkin daha sert kurallar 

• Bireylere yönelik geliştirilmiş haklar 

(silme ve veri taşınabilirliği hakkı 

dahil) 

Ancak en önemli değişikliklerden bazıları, tasarım 

yoluyla gizliliğin ve hesap verebilirliğin yeni 

ilkeleridir. Bu ilkeler, bir kurumun GDPR 

gerekliliklerine nasıl uyduğu konusunda daha 

ayrıntılı ve sağlam bir dokümantasyonun yanı sıra, 

etkin veri gizliliği idaresini ve süreçlerini gerektirir. 

Aynı şekilde kalanlar 

GDPR'deki kavramlar ve tanımlardan birçoğu aynı 

şekilde kalır veya Yönetmelik ile karşılaştırıldığında 

benzerlikler taşır: 

• “Kişisel veriler” (veya kişisel bilgiler) tanımı 

genel olarak aynı şekilde kalır, ancak artık açık 

bir şekilde IP adreslerini, çerezleri ve cihaz 

tanımlayıcılarını içerir. 

• “Veri denetleyicisi” ve “veri işleyicileri” 

kavramları aynı şekilde kalır (ancak GDPR, veri 

işleyicilerine daha fazla doğrudan sorumluluk 

yükler)4. 

• Yönetmelik içerisinde (örneğin, yasal ve adil 

işleme, amaç sınırlandırması, kişisel verilerin 

yalnızca gerektiği kadar uzun süre tutulması) 

işlenen yerleşik esaslar korunur. 

• Veri transferi gereksinimleri genel olarak aynı 

şekilde kalır: onaylanmış bir veri transfer 

mekanizması kullanıldığı sürece (örneğin AB-

ABD Gizlilik Koruma veya "model hükümler")5, 

AB/AEA dışındaki veri transferlerine izin verilir. 

GDPR altındaki yüksek seviyeli cezalar, kişisel 

verilerin yalnızca gerektiği süreye kadar korunması 

veya gerektiğinde uygun güvenlik önlemlerinin 

alınması gibi mevcut ilkelere ve gereksinimlere 

uyulmamasının, yüksek bir risk taşıma olasılığının 

varlığı anlamına gelir. 
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Brexit'in etkisi nedir? 

GDPR, 25 Mart 2018'den başlayarak Mart 2019'un sonunda gerçekleşecek “Brexit”e 

kadar İngiltere'de doğrudan uygulanacaktır. Ancak GDPR, Brexit'ten sonra dahi Birleşik 

Krallığa yönelik bir standart belirleyecektir: 

• Birleşik Krallık Hükümeti, GDPR'yi, Brexit'ten6 önce ve sonra uygulayan 2017 

Birleşik Krallık Veri Koruma Tasarısını (mevcut olarak yasama sürecinde) 

yayımladı. 

• Brexit'in ardından, GDPR, doğrudan AB sakinlerine ürün ve hizmet sunan veya 

onları takip eden Birleşik Krallık organizasyonları için geçerlidir (örneğin Birleşik 

Krallık üniversitelerinin aktif olarak AB öğrencilerini işe alması). 

Birleşik Krallığa giden ve oradan gelen veri transferlerinin etkisi: 

• AB, Brexit sonrasında Birleşik Krallığın bir "üçüncü ülke" olarak değerlendirileceğini 

açıkça belirtmiştir, bu, Birleşik Krallığın artık veri transferleri için "uygun" (beyaz-

listede) bir ülke olmadığı anlamına gelir. 

• Birleşik Krallık AB Komisyonu tarafından uygun ilan edilmediği sürece (örneğin bir 

geçiş anlaşmasının bir parçası olarak), AB'den Birleşik Krallığa kişisel bilgilerin 

transfer edilmesine yönelik olarak, veri transfer anlaşmaları veya diğer bir veri 

transfer mekanizması devreye sokulmalıdır. 

• Bunların tersi olarak, Birleşik Krallığın, hangi ülkelerin uygun olarak addedildiğini 

tespit etmesi gereklidir (muhtemelen AB ülkeleri ve AB tarafından beyaz listeye 

alınan ülkeler dahil). Uygun olarak kabul görmeyen ülkelere yönelik olarak, Birleşik 

Krallık tarafından tanınan veri transfer mekanizmalarının, kişisel bilgilerin Birleşik 

Krallık dışına transfer edilmesine yönelik olarak kullanılması gerekir. 



|  6  |  BLACKBOARD’UN GDPR UYGULAMASI MÜŞTERİLERİMİZİ NASIL DESTEKLER? 31 MART 2018 

 

 

 
 
 
 

GDPR'nin açıklığa kavuşturulması 

GDPR'nin bir amacı, daha ayrıntılı talimatlar üzerinden daha fazla açıklık sağlanmasıdır. Bununla 

birlikte, GDPR, halen yoruma açık olan birçok açıya sahiptir. Buna ek olarak, GDPR'nin 

karmaşıklığı, abartılı beyanların yanı sıra aynı zamanda anlam eksikliğine yol açmıştır. Bu, birçok 

söylentinin ortaya çıkmasına neden olmuştur, bunlardan birkaçı aşağıda tarafımızca açıklığa 

kavuşturulmuştur:7 

Söylenti 1: Tüm kişisel bilgilerin 

işlenmesine yönelik olarak onay gereklidir 

Gerçek: Onay, kişisel bilgilerin işlenmesine olanak 

sağlayan çeşitli yasal dayanaklardan yalnızca biridir 

(örneğin bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi veya bir 

organizasyonun 'meşru menfaati' için gerekli olan 

işlem). Onaya yönelik çıta oldukça yükselmiştir. 

Örneğin, bireyler gerçek bir özgür seçim yapmadıkça 

ve herhangi bir dezavantaj olmaksızın, onaylarını 

istedikleri zaman geri almaları mümkün olmadıkça, 

bu, geçerli bir onay olarak kabul edilmeyecektir. 

Birçok veri işleme tasarısında diğer yasal dayanaklar 

daha uygun olacaktır.8 

Söylenti 2: Tüm tedarik zincirine 72 saat 

ihlal bildirim süresi uygulanır (başka bir 

deyişle, bir (alt) işleyicinin ihlalin 

farkında olduğu andan itibaren) 

Gerçek: GDPR, kişisel veri ihlali durumunda, veri 

işleyicilerinin “fazla gecikmeden” veri denetleyicilerini 

bilgilendirmesini şart koşar. Veri denetleyicisine yönelik 

72 saatlik bildirim süresi, yalnızca veri işleyicisinin veri 

denetleyicisini bilgilendirmesinin ardından başlar. 

Çalışma Grubu (WP29) 29. Madde, AB veri koruma 

yetkilileri grubu, final talimatlarında bulunan “fazla 

gecikmeden” söyleminin “hızlı” bildirim anlamına geldiğini 

açıklığa kavuşturmuştur (önceki taslakta önerildiği üzere 

“anında” bildirim değil). 

Söylenti 3: AB/AEA dışındaki veri 

transferlerine izin verilmez veya her bir 

veri aktarımı için yalnızca müşterinin onayı 

alınmak kaydıyla izin verilir 

Gerçek: GDPR, mevcut veri aktarımı 

gereksinimlerini geniş ölçüde korur. Burada olduğu 

üzere, AB-ABD Gizlilik Koruma veya AB onaylı 

model hükümleri gibi AB onaylı bir veri aktarım 

mekanizmasının mevcut olması halinde veri 

aktarımlarına izin verilir. Blackboard, 

müşterilerin kişisel bilgilerini uyumlu bir şekilde transfer 

etmek üzere bu mekanizmaların her ikisine de 

sahiptir.10 Blackboard'un bir veri işleyicisi olarak görev 

yapması nedeniyle, müşteriden gelen veri 

transferlerine yönelik genel bir talimat gereklidir (bu, 

standart veri işleme anlaşmamızda bulunur), ancak her 

bir veriye yönelik olarak müşteri onayları gerekli 

değildir. 

Söylenti 4: Silme hakkı, 

organizasyonun, bir birey ile ilgili 

tüm verileri silmesini gerektirir 

Gerçek: Yeni silme hakkı mutlak bir “unutulma hakkı” 

değildir. Bunun yerine, verinin daha fazla gerekli 

olmaması ve diğer durumlarda organizasyonun GDPR 

gereksinimlerine uymaması halinde verinin silinmesi 

hakkı oluşur. Bir organizasyonun verileri yasal olarak 

tutması gerekiyorsa (örneğin kayıt tutma gereklilikleri 

nedeniyle), bu kişisel bilgilerin silinmesi gerekmez. 

Söylenti 5: GDPR, AB öğrencilerine sahip 

tüm üniversiteler için geçerlidir. 

Gerçek: Yalnızca AB kayıtlı öğrencilere sahip olmak 

GDPR'nin uygulanması için yeterli değildir. GDPR genel 

olarak AB'de yerleşik olan kurumlara uygulanır. Ayrıca, 

AB'deki bireylere ürün ve hizmet sunması ve AB'deki 

bireylerin davranışlarını takip etmesi halinde, AB 

dışındaki üniversiteler için geçerli olur. "Hizmet sunma" 

kavramı altında değerlendirilmek için gereken, belirli bir 

düzeyde hedef belirlemedir. AB öğrencilerinin kayıt 

altında olduğu gerçeği yeterli değildir. Bununla birlikte, 

GDPR, üniversitelerin aktif olarak AB sakinlerini hedef 

alması (örneğin çevrim içi kurslar için) veya aktif olarak 

AB ülkelerindeki öğrencileri alması durumunda 

uygulanabilir. Bu kriterler yoruma açıktır. Müşterilerin 

kendi hukuki tavsiyelerini almalarını öneririz. 
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GDPR'NİN 
UYGULANMASI 

Veri gizliliği ve GDPR'nin 

anlaşılması neden önemlidir? 

% 4 oranında global ciro cezası riski, kesinlikle 

birçok organizasyonun veri gizliliğini daha ciddiye 

almaya başlamalarına neden olur. Ancak, iyi veri 

gizliliği pratiklerine yönelik olumlu durumun mecburi 

olduğu düşüncesindeyiz, çünkü veri gizliliği bir insan 

hakkıdır ve sağlam veri gizliliği uygulamaları güven 

oluşturur.  

Günümüz toplumunda kişisel bilgiler her yerdedir. 

Kişisel bilgiler genellikle ekonominin yeni yakıtı 

olarak adlandırılır. Her birimiz çevrim içi hizmetleri 

kullanırız ve bu yol ile kişisel bilgilerimizi aktarırız. 

Ancak yapılan onlarca çalışma sonrasında, konu 

kişisel bilgilere geldiğinde organizasyonlara olan 

güvenin oldukça düşük olduğu gözlemlenir. 

Bireylerin verileri üzerinde kontrolü kaybettiklerine 

yönelik bir algı mevcuttur. Kanun koyucular ve 

düzenleyiciler bu duruma tepki göstermektedir. 

GDPR büyük olasılıkla en belirgin örnektir. 

Organizasyonlar, bireylerin güvenlerini yeniden 

kazanmalıdır. İyi veri gizliliği pratikleri, bu güvenin 

oluşması için anahtar görevi görür. Bunlar ayrıca 

rekabetçi bir avantajdır. Son olarak, bunlar ayrıca 

organizasyonlara yenilik konusunda yardımcı olur. 

Öğrencilerin (ve personel) kurumunuza güven 

duyması halinde, bilgilerini paylaşma ve yeni 

araçları kullanma olasılıkları artacaktır.  

Veri gizliliğinin yanlış anlaşılması yıkıcı sonuçları 

doğurabilir. Veri ihlalleri düzenli olarak haberlerde 

yer almaktadır. Bunu itibar kaybı, bireylerin güvenini 

kaybetme ve verileri yanlış yönetilen kişilerin 

iddiaları ile yüzleşme riski takip eder. Veri koruma 

yetkilileri, doğrudan doğruya % 4 oranındaki ciro 

cezasını kullanamazlar, ancak ellerinde birçok 

başka uygulama aracına sahiptirler ve kurumları veri 

uygulamalarını değiştirmeye ve 

düzenli dış denetimlerle veri gizliliği 

programlarını uygulamaya zorlayabilirler. 

Bizim ve sizin 

organizasyonunuzun GDPR 

altındaki rolü 

GDPR, "veri denetleyicisi" ve "veri işleyicisi" 

kavramlarını korur. Bu kavram, organizasyonlar ve 

bunların hizmet sağlayıcılarının sorumlulukları ve 

yükümlülüklerini belirlemesi bakımından oldukça 

önemlidir. 

Bir organizasyon, kişisel bilgilerin işlenmesine 

yönelik " araçlar ve amaçları", başka bir deyişle 

kişisel bilgilerin neden ve nasıl kullanıldığını tespit 

etmeleri halinde, bir veri denetleyicisi olarak kabul 

edilir. Diğer bir yandan veri işleyicisi, veri 

denetleyicisi adına ve onun talimatları altında 

hareket eden organizasyondur. 

Blackboard’un ürün ve hizmetlerinin çoğunda 

(örneğin Learn, Collaborate, Open LMS), 

Blackboard bir veri işlemcisi ve müşterilerimizin veri 

denetleyicisi olarak kabul edilir. 

GDPR, Blackboard gibi veri işlemcileri üzerinde 

daha direkt gereksinimleri uygular. Bununla birlikte, 

GDPR gereksinimlerinin büyük bir çoğunluğu halen 

veri denetleyicileri için geçerlidir (örneğin, bireyleri, 

verilerinin nasıl kullanıldığına dair bilgilendirme 

sorumluluğu, bireylerin, verilerine ulaşmak üzere 

yaptıkları talepler ile uyumlu olma, veri koruma 

makamlarına ve yetkililerine zorunlu ihlal bildirimi 

yapma). 

GDPR'ye hazırlanmak için 

neler yapabilirsiniz? 

GDPR kapsamındaki tüm organizasyonlar, 25 

Mayıs 2018 tarihine kadar hazır olmalıdır. Burada 

müşterilerin kendilerini hazırlamak için yapabileceği 

birkaç önemli noktayı bulabilirsiniz. Bu adımlar 

listesi kendi deneyimimize dayanır ve hiçbir şekilde 

kapsamlı olma amacını taşımaz. Uygulamanızda 

yardımcı olması amacıyla lütfen veri gizliliği 

uzmanlarına danışın. Birçok veri koruma makamı 

ayrıca, GDPR'nin nasıl uygulanacağına dair  

kılavuzlarını oluşturmuştur.11
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Halihazırda adım atmış olduğunuzu 1-6 ve eylem planlarınızı hayata geçirmenin tam ortasında olduğunuzu 

umarız. Ancak adım atmak için asla geç değildir. Yeni başlasanız dahi, en fazla öneme sahip değişiklikleri 

uygulayabilirsiniz. Ayrıca bu, veri koruma merciinize bir plan üzerinde çalıştığınızı gösterebilmeniz 

anlamına gelir. GDPR'nin görmezden gelinmesi bir seçenek değildir. 

1. GDPR'nin 
organizasyonunuz için 
geçerli olup olmadığını 
kontrol edin  

Organizasyonunuzun AB içerisinde yerleşik 

olması halinde, GDPR geçerli olacaktır. Ancak 

bununla birlikte GDPR, AB dışındaki 

organizasyonlar için geçerlidir. 12 

2. Bir GDPR projesi 
oluşturma 

Özel bir GDPR projesi tasarlayın ve uygulayın. 

İdeal olarak, proje yönetim desteğine ve sizi her 

departmanda destekleyebilen, bu görev için 

atanan kişilerin desteğine sahip olacaksınız. Bu 

proje, kurumunuzun tüm departmanlarını 

kapsayacak ve bu konuda yardıma ihtiyacınız 

olacak. 

3. Projeyi yönetmek üzere deneyim 
sahibi bir GDPR liderini 
görevlendirin 

Lider yalnızca deneyimli bir veri gizliliği lideri 

olmakla kalmayıp, aynı zamanda harici desteğe 

(örneğin, hukuk firması) erişimin yanı sıra ayrıca 

yeterli zaman ve kaynaklara sahip olmalıdır. 

Organizasyonunuzun, AB içerisinde yerleşik 

olan bir kamu kuruluşu olması halinde, ayrıca 

bir Veri Koruma Yetkilisini görevlendirmeniz 

gerekecektir. 

4. Üst yönetim desteği ve 
denetimi sağlayın 

Üst yönetime sağlanan destek, yön ve denetim 

olmaksızın bir GDPR projesinin uygulanması 

zordur. 

5. Kişisel bilgi kullanımınızı gözden 
geçirin ve fark analizi yapın 

Kişisel bilgilerin nerede ve nasıl kullanıldığı 

ve GDPR geliştirmelerinin hangi durumlarda 

gerekli olduğunun anlaşılması, GDPR 

projesinin ilk önemli aşamasıdır. 

6. Farkın kapatılması için eylem 

planları geliştirin 

GDPR'nin yüksek düzey 

gereksinimlerinin, çeşitli süreçler ve 

sistemlere yönelik olarak özel ve 

uygulanabilir eylemlere dönüştürülmesini 

gerektirdiği için muhtemelen GDPR'nin en 

zor kısmıdır. 

7. Eylem planları uygulayın 

Güven iyidir, ancak bu durumda kontrol daha 

iyidir. Bu aşama, süre sonunun 

karşılandığından emin olmak amacıyla 

diğerlerinin eylem planlarının takip edilmesini 

gerektirir. 

8. Sağlayıcılarınızı gözden geçirin 

GDPR altında, sağlayıcılarınızın 

sorumluluğu size aittir. Doğru sözleşme 

hükümlerine sahip olmak önemlidir, ancak 

yeterli değildir. Sağlayıcılarınızın GDPR 

gereksinimlerini karşıladığından ve 

uyumluluğunuz çerçevesinde size destek 

verebileceğinden emin olmalısınız. 

GDPR'nin nasıl uygulandığı ile ilgili sorular 

sorun. 

9. Yasal / düzenleyici gelişmelerden 
haberdar olun (29. Madde Çalışma 
Grubu talimatları, kanunları 
uygulayan Üye Devletler) 

GDPR'nin bilinmesi yeterli olacaktır değil mi? 

Hayır! GDPR doğrudan uygulanırken, tüm 

AB Üye Devletleri ulusal destekleyici veri 

koruma yasalarını uygular. Bunlar, Üye 

Devletlerin yasama yetkisine sahip oldukları 

alanları (örneğin, çalışanların bilgi gizliliği) 

veya GDPR'nin, bu devletlere daha fazla 

yasama (örneğin DPO ve DPIA'lar için 

kriterler) imkanı sağladığı alanların 

düzenlenmesi amacıyla gereklidir. Buna ek 

olarak, WP29, önemli bir kılavuz 

yayınlamaktadır. Güncelliğin korunması 

hususu zor ama önemlidir.13 
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BLACKBOARD’UN PLAN VE YAKLAŞIMI 

Blackboard'da veri gizliliği ve güvenliği 

Veri gizliliği ve güvenliği, Blackboard'un uzun soluklu, önemli bir önceliği olmuştur. Bize göre, GDPR, 

mevcut veri gizliliği uygulamalarımızı daha fazla güçlendirmek adına bir fırsattır. 

Veri gizliliğine olan yaklaşımımız daima müşteri odaklı olmuştur. Müşterilerimizin yüzleştiği zorlukları 

anlıyoruz ve bu zorlukların aşılması konusunda sizlere yardımcı olmak istiyoruz. 

İyi bir veri gizliliği pratiği, mükemmel bir yönetim modeline ihtiyaç duyar. Blackboard veri gizliliği ve 

güvenliği, yönetim önceliğimizdir ve yönetim modelimiz (aşağıya göz atınız), üst yönetimin, veri 

güvenliğimizi ve güvenlik çabalarımızı denetlemesini ve desteklemesini sağlar. 

Blackboard'un veri gizliliği ve güvenliği konusuna verdiği önem ayrıca, Global Gizlilik Yetkilisi ve Bilgi 

Güvenliği Yöneticisinin14 CEO Liderlik Ekibine rapor vermesi ile vurgulanır (aşağıdaki organizasyonel 

şemaya göz atınız) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seviyesi 

Blackboard Yönetim Kurulu 

• Veri gizliliği ve güvenliği, bir yönetim kurulu önceliğidir 

• Gizlilik ve güvenlik dahil olmak üzere uyumluluk risk yönetimi 

üzerinde düzenli güncellemeleri alır 

• 

Üst 
Yönetim 
Seviyesi 

Uyumluluk Komitesi 

Veri gizliliği ve güvenliği dahil 

olmak üzere uyumluluk riski 

üzerinde çapraz-işlevli denetim 

• CEO, Hukuki İşler Başkanı, 
CFO, Uyumluluk Yetkilisi dahil 

olmak üzere üst yönetim 

üyeliği 

CIO Kurulu 

• Kurumsal Bilgi Teknolojileri ve ilgili 
riskler üzerinde çapraz-işlevli denetim 

• CIO, Uyumluluk Yetkilisi ve İnsan 

Kaynakları üyeleri, Finans, Müşteri 

Desteği, Pazarlama ve Ürün ekipleri dahil 

olmak üzere üst yönetim üyeliği 

• 
 

Seviyesi 

Blackboard Güvenlik 
Kurulu 

Yenilikçi ve etkili teknolojiler, politikalar 

ve prosedürlerin güvenli bir şekilde 

uygulanması üzerinde denetim. 

• Üyelik: CISO, Ürün Güvenlik 

Müdürü, Uyumluluk Yöneticisi, 

Global Gizlilik Yetkilisi 

Gizlilik Programı Çalışma Grubu 

• Global Veri Gizliliği Programı / 
GDPR Uygulamasını destekler 

• Üyelik: Global Gizlilik Yetkilisi, CISO, 

Uyumluluk Yetkilisi, PD, PM, Sağlayıcı 

Risk Yönetimi 
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Blackboard’un GDPR yaklaşımı 

Aşağıdaki yaklaşımı kullanarak, GDPR'nin 

gereksinimlerini yerine getirmek üzere kapsamlı 

bir proje oluşturduk: 

• GDPR uygulaması, Blackboard’un mevcut 

veri gizliliği deneyimi ve uyumluluk 

mekanizmalarına dayanır. 

• GDPR uygulaması, Global Gizlilik Yetkilisi 

tarafından yönetilir ve her bir işlevsel alanda 

özel bir proje yöneticisi ve “GDPR liderleri” 

tarafından desteklenir. 

• Ünlü hukuk firması, Bristows LLP, diğer 

birçoğu arasından, GDPR uygulamasını 

desteklemek üzere devreye girmiştir. 

• GDPR uygulaması, şirketin CEO'su, Hukuki 

İşler Başkanı ve diğer üst yetkililerini içeren 

Blackboard'un Uyumluluk Komitesi 

tarafından denetlenir 

Bir fırsat olarak GDPR 

GDPR uygulamasının yeni AB veri gizliliği şartlarına 

uyum sağlamak amacıyla bir çaba olarak değil, aynı 

zamanda bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu 

nedenle, aşağıdakileri gerçekleştirmek üzere GDPR 

uygulamasını kullanmayı hedefleriz: 

• Global veri gizlilik pratiklerinin 

güçlendirilmesi - AB ve ötesinde 

global veri gizliliği programımızı 

geliştirmek amacıyla GDPR projesini 

kullanacağız 

• Veri gizliliği ile olan uyumluluğumuzu 

ayrıca günlük süreçlerimize ekleyen 

tasarım süreçleri ile gizliliğin 

geliştirilmesi. 

• GDPR ile uyumlulukta gayret gösteren 

müşterilerimizin desteklenmesi 

• Blackboard'un, Eğitim Teknolojilerinde 

tanınmış veri gizliliği lideri olarak 

konumlandırılması 

Gizlilik ve Güvenlik 

Blackboard'un veri 

gizliliği ve güvenliği 

üzerinde gösterdiği 

önem ayrıca, 

Global Gizlilik 

Yetkilisi ve Bilgi 

Güvenliği 

Yöneticisinin, CEO 

Liderlik Ekibine 

rapor vermesi ile 

vurgulanır. 

Bill Ballhaus 

İcra Kurulu Başkanı 
Officer 

Stuart Kupinsky 

Hukuki İşler Başkanı 

Tim Tomlinson 

Ürün Müdürü 

Stephan Geering 

Global Gizlilik Yetkilisi 

Rebecca McHale 

Bilgi Güvenliği Yöneticisi 
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Uygulama planımız 

Global Veri Gizliliği / GDPR programımızı uygulamak üzere Bristow LLP’nin 3 aşamalı metodolojisini 

takip ederiz. Bu metodoloji, önde gelen teknoloji şirketleri dahil olmak üzere diğer birçok şirket için 

kullanılır. Üç temel aşama aşağıda görülebilir: 

• 1. AŞAMA - Bilgi toplama 

• 2. AŞAMA - Çözümlerin geliştirilmesi 

• 3. AŞAMA - İş akışlarının 

uygulanması 

Programımızı aşağıdaki dört temel aşama ile 

geliştirmek üzere, bu 3-aşamalı metodoloji 

tarafımızca kullanılmıştır: 

Proje Başlangıcı 

Proje başlangıç aşaması, aşağıdaki faaliyetleri 

içerir: 

• Üst yönetim bilgilendirme ve destek 

• GDPR projesini yürütmek üzere sorumluluk 

sahibi bir Global Gizlilik Yetkilisinin işe alınması 

• Proje planı ve proje yönetiminin geliştirilmesi 

• İlk bilgilerin toplanması ve GDPR altında 

geliştirme gerekliliği olan alanlara yönelik 

mevcut uyumluluk faaliyetlerinin 

değerlendirilmesi 

1. AŞAMA - Bilgi toplama 

(Çalışma grupları) 

Bu ilk aşama esnasında, Blackboard'un işlevsel 
alanları ve ürün grupları içerisinde veri işleme 
pratikleri ile ilgili detaylı bilgi edinmek üzere, bu 
alanlardaki ana pay sahipleri ile yapılandırılmış 
görüşmeler / seminerler gerçekleştirdik. 

Seminerlerden elde edilen sonuç, fark analizini 
yapmak ve 2. aşamadaki çözümleri ve uygulama 
planlarını geliştirmek amacıyla kullanılmıştır. 

2. AŞAMA - Çözümlerin geliştirilmesi 

Seminerlerden gelen bilgilere dayanarak, 
tarafımızca, aşağıda bulunan çözümler ve 
dokümantasyon geliştirilmiştir: 

• GDPR gereksinimlerini yansıtan ve çeşitli 

veri işleme faaliyetlerine (örneğin müşteri 

verisinin işlenmesine yönelik 

gereksinimler, tasarım süreçleri ile gizlilik) 

yönelik olarak GDPR gereksinimlerinin 

nasıl karşılanması gerektiğini açıklayan 

geliştirilmiş dahili veri gizliliği 

dokümantasyonu (politika ve detaylı 

operasyonel standartlar) 

• Ürün gereksinimleri 

• İşlevsel alanlar ve merkezi olarak gereken 

gayretlere yönelik uygulama planları 

3. AŞAMA - İş Akışlarının uygulanması 

Final aşaması süresince, geliştirilmiş veri gizliliği 

dokümantasyonunu uygularız ve uygulama 

planlarını yürütürüz. Uygulamanın başarıya 

ulaşması için altı temek iş akışı uygulanacaktır: 

1. İşlevsel alanlar ve ürün gruplarına yönelik 

uygulama planlarının yürütülmesi 

2. Kamuya dönük politikaların, bildirimlerin ve 

onayların incelenmesi ve güncellenmesi 

3. Yönetimin genişletilmesi (roller & 

sorumluluklar, eğitim, tasarım ile gizlilik vb.) 

4. Sağlayıcı sözleşmelerinin incelenmesi ve 

güncellenmesi (ihtiyaç olduğunda)15 

5. IT sistemleri değişiklikleri (ihtiyaç olduğunda) 

6. Veri işleme kaydının oluşturulması 
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Değişikliklere genel bakış 

Aşağıdaki tablo, uygulama faaliyetlerini takiben GDPR / veri gizliliği programımızın son durumunun 

tarafımızca nasıl öngörüldüğünü gösterir. GDPR'nin uygulanmasının ardından, ayrıca veri gizliliği 

pratiklerimizi olgunlaştırmak üzere yeniliklere imza atmaya ve adapte olmaya devam edeceğiz. 
 
 

 

   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dokümantasyon Sistemler Süreçler İnsanlar 

Tasarım / Hesap 
verebilirlik ile 
gizlilik 

• Tasarım süreci ile 
gizlilik 

• Yüksek riskli veri 
kullanımına yönelik 
Veri Koruma Etki 
Değerlendirmeleri 

• İşleme kaydı 

• Mevcut değişiklik 
süreçlerinde 
yerleşik 

Yönetim 

• Yaklaşımlar ve 
kararların 
dokümantasyonu 
(örneğin DPO) 

• DP Çalışma Grubu 

• Veri Gizliliği 
Şampiyonları Ağı 

Çalışanlar 

• Çalışan 
bildirimi 

• İşe alım 
bildirimi Yeni 

AÇIKLAMA 
 

Geliştirilmiş 

Dahili 

• Global DP Politikası 

• Standartlar (örneğin 
İnsan kaynakları, 
Pazarlama, Müşteri 
Verisi) 

Müşteri 
Sözleşmeleri 

• MSA ve Veri İşleme 

Anlaşması 

• Müşteri Verisi) 

Sağlayıcı 
sözleşmeleri 

• GDPR eki 

Pazarlama 
bildirimleri 

• Çevrim içi 

• Etkinlikler 

Harici Gizlilik 
Beyanı 
('Politika') 

Ürünler 

• Mevcut ürünler: 
GDPR gereksinimleri 

• Yeni / 
değiştirilmiş 
ürünler: en iyi 
pratikler 

Diğer sistemler 

• GDPR gereksinimleri 

Bireysel hak 
talepleri (IRR) 

• Müşterilere / son 
kullanıcılara 

• yönelik tutarlı IRR 
süreçleri 

• Çalışan 
süreci 

Eğitim 

• Genel eğitim modülü 

• Tasarım eğitimi ile 
gizlilik 

• İnsan Kaynakları 
Eğitimi 

• Pazarlama eğitimi 

• Devam eden 
farkındalık 

Uyumluluk 
İncelemesi 

• Düzenli uyumluluk 
inceleme yaklaşımı 

• Yönetim Kurulu / 
Denetim Komitesine 
sunulan yıllık rapor 



|  13  |  BLACKBOARD’UN GDPR UYGULAMASI MÜŞTERİLERİMİZİ NASIL DESTEKLER? 31 MART 2018 

 

 

 
 
 

 

 

 

GDPR PROGRAMIMIZ SİZE NASIL YARDIMCI 
OLACAK? 
Blackboard’un Global Veri Gizliliği / GDPR uygulama programı, GDPR’nin tarafınızca uygulanması ile 

organizasyonunuzu desteklemeye odaklanır. Aşağıdaki bölümlerde daha fazla ayrıntı sağlanacaktır, ancak 

özet olarak temel 7 nokta şu şekildedir: 

1. GDPR ile halihazırda uyumlu 

olan ürünler: Şeffaflık gereksinimleri, 

bireysel hak talepleri vb. ile müşterileri 

desteklemek için ürün gereksinimlerini 

uygularız. 

2. Tasarım ile gizlilik: Uyumluluğun 

belgelendirilmesini kolaylaştırmak üzere 

tasarım ile gizliliği ve Veri Koruma Etki 

Değerlendirmesi (DPIA) tarafımızca 

uygulanır. 

3. Veri transferleri: Çok katmanlı 

yaklaşımlarımıza devam edeceğiz: 

Bölgeselleştirme, AB-ABD Gizlilik Koruma ve 

AB-onaylı model hükümleri 

4. Müşteriler ile yapılan sözleşme: 

Standart ana sözleşmemize eklenen GDPR 

ile uyumlu bir veri işleme ekine sahibiz. 

5. Sağlayıcılarımız: Sağlam sözleşmelerimiz 

ve geçerli bir Sağlayıcı Risk Yönetimi 

sistemimiz vardır. 

6. Güvenlik: Tarafımızca, müşteri verilerinin 

güvenliğini korumak üzere, devamlı olarak 

geliştirilen politika, prosedürler ve yönetim 

biçimi oluşturulmuştur. 

7. İhlal Bildirimi: Belgelenmiş ve test 

edilmiş bir Güvenlik Durumu Müdahale 

sürecimiz vardır. 

1.  GDPR ile halihazırda uyumlu olan ürünler 

Ürünlerimizi GDPR ile uyumlu hale getirerek 

müşterilerimize destek olmak, uygulama iş 

akışlarımızın temel yönlerinden biridir. Bu amaçla, 

ürünlerimize yönelik olarak minimum GDPR/veri 

gizliliği gereksinimlerini düzenlendik. Veri gizliliği 

uygulamalarımızı global olarak güçlendirmek için 

yaptığımız yaklaşım doğrultusunda, bu 

gereksinimlerin çoğu, yalnızca AB’de hazır hale 

getirdiğimiz ürünler için değil, tüm ürünlerimiz için 

geçerlidir. Bu ayrıca, GDPR kapsamına girmesi 

olası olan AB dışındaki müşterilerimizi destekler. 

GDPR/veri gizliliği ürün gereksinimlerimizi, sağlam 

ve yoğun bir süreç sonucunda geliştirdik. Şirket 

dışından gelen bir danışman ile birlikte ilk 

versiyonu hazırladık. Ürün geliştirme ve ürün 

yönetimi ekiplerimizin çoklu çalışma oturumları ve 

önemli pay sahipleri ile yapıkları incelemeler 

esnasında, versiyonu detaylı rehberlik ile spesifik 

ve eyleme geçirilebilir genel ürün gereksinimlerine 

göre geliştirdik. GDPR/veri gizliliği ürün 

gereksinimleri, akabinde, ürün uygulama 

planlarında, her bir ürün grubu için ürüne özel 

eylemlere dönüştürülür. 
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Ürün gereksinimlerimiz16, aşağıda görüldüğü 

üzere kategorize edilebilir: 

Şeffaflık 

• Müşterilerin gizlilik politikaları / 

bildirimlerine bağlanma becerisi. 

• Kişisel bilgilerin genellikle bir üründe 

nasıl kullanıldığına dair bilginin 

sağlanması 

Veri azaltımı / silinmesi 

• Ürünlerin gereksiz /isteğe bağlı alanlara 

yönelik olarak incelenmesi 

• Ürünlerin, kişisel bilgiler yerine sahte veya 

anonim verilerin kullanılması fırsatına yönelik 

olarak incelenmesi 

• Müşteriler tarafından talep edilmesi 

durumunda kişisel bilgilerin silinmesi 

(müşterilerin/kullanıcıların kendi verilerini 

silememesi durumunda) 

Genel bireysel haklar 

• Bireyler tarafından talep edilmesi 

durumunda kişisel bilgilerin düzeltilmesi 

ve bunlara erişim sağlanması 

• Bireyler tarafından talep edilmesi 

durumunda kişisel bilgilerin silinmesi 

AB bireysel hakları 

• Veri taşınabilirliği talepleri ile başa çıkma 

(bireylerin, belirli durumlarda makine 

tarafından okunabilir biçimde veri alma 

hakkı) 

• Kişisel bilgilerin kullanımının durdurulması 

(belirli durumlarda kısıtlama / itiraz hakkı) 

Blackboard halihazırda ürün güvenliği için 

GDPR'yi dikkate alan programları 

tanımlamıştır. Bu nedenle tarafımızca, ek 

GDPR spesifik güvenlik gereksinimleri 

tanımlanmamıştır.17 

2. Tasarım ile gizlilik 

Günümüz dünyasında, bireylerin bilgileri 

üzerindeki kontrolü sürdürmelerinin daha da 

fazla zorlaşmasıyla (bu konu ile ilgili günlük 

gizlilik blog gönderimize göz atınız), 

bireylerin, müşterilerin ve düzenleyicilerin 

güvenini korumak ve bir organizasyonun 

GDPR ile nasıl uyumlu hale geldiğini 

belgelemek üzere tasarım ve hesap 

verebilirlik ile ortaya çıkan gizlilik giderek 

önem kazanır. Bu nedenle, tasarım ile 

gizlilik yaklaşımımızı, Global Veri Gizliliği / 

GDPR programının tam temeline 

yerleştiririz. 

Blackboard için bu, bir devrimden ziyade bir 

evrimdir. Daima yeni ürün ve uygulamalara 

yönelik yasal incelemeleri gerçekleştirdik. 

Tasarım ile gizlilik yaklaşımımız aracılığıyla, 

bu incelemeleri resmileştirir ve daha iyi 

şekilde belgeleriz. 

Yaklaşım 

• Tasarım ile gizlilik süreci ve denetim listesine 

göre belgelenmiş bir gizlilik tarafımızca 

oluşturulmuştur. 

• İşlevsel alanlar ve ürün grupları, tasarım ile 

gizlilik denetim listelerini, değişim süreçlerine 

dahil eder. 

• Kişisel bilgilerin nasıl kullanıldığı ile ilgili her 

materyal değişikliği, tasarım ile gizlilik denetim 

listesinin tamamlanmasını gerektirir.Bu, 

spesifik olarak GDPR'de gerekli olmamasına 

rağmen, en iyi pratiktir. 

• Denetim listesi, kişisel bilgilerin yüksek riskli 

kullanımı için daha ayrıntılı Veri Koruma Etki 

Değerlendirmesinin (DPIA) yapılmasına neden 

olacaktır (GDPR gereksinimi). 
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Yüksek-risk? 

 Aşağıda bulunan tablo, yaklaşımı gösterir: 

3. Veri transferleri

GDPR, kişisel bilgilerin, AB/AEA dışına nasıl 

transfer edilebileceğine yönelik herhangi önemli bir 

değişiklik sunmaz. Mevcut kısıtlamalar ve veri 

transfer mekanizmaları aynı şekilde kalır. Bu, AB-

ABD Gizlilik Koruma veya AB onaylı model 

hükümleri gibi AB onaylı bir veri aktarım 

mekanizmasının mevcut olması halinde veri 

aktarımlarına izin verileceği anlamına gelir. Bu 

mekanizmalar, kişisel bilgilerin, AB/AEA'dan 

ayrılırken dahi yeterli düzeyde korunmasını sağlar. 

Veri aktarımı gizliliğine veya güvenliğine yönelik 

çok katmanlı ve ihtiyacın üstünde olan 

yaklaşımımıza devam edeceğiz. 

18birçok AB müşterisinin, verilerinin AB 

içerisinde saklanmasını tercih ettiği 

tarafımızca bilinir. 

• Güvenlik Koruma: Blackboard, kişisel

verileri ABD'ye yasal olarak aktarmamızı

sağlayan AB-ABD Güvenlik Koruma

sertifikasına sahiptir.

• Model hükümler: Ayrıca, AEA

dışındaki kişisel verileri Blackboard’un

şirketler grubu içerisinde (“Müşteri Veri

Transferi Anlaşması”) uygun bir şekilde

transfer etmemize olanak sağlayan AB

onaylı “model hüküm” sözleşmelerini

kullanırız.

• Sağlayıcılar: Veri aktarım gerekliliklerinin

(ve diğer veri koruma yükümlülüklerinin)

sağlayıcılarımıza ve ortaklarımıza transfer

edilmesini sağlamak üzere sağlayıcılar ve

ortaklar ile (örneğin IBM, Amazon Web

Servisleri) yapılan sağlam sözleşmeler

mevcuttur.

AB içerisinde AB müşterilerine yönelik veri 

işlemeyi desteklemek üzere mevcut olarak19 

birkaç bölgesel veri merkezimiz vardır: 

• İdari barındırma (Blackboard veri merkezleri):

Veri merkezleri, Amsterdam (Hollanda) ve

Frankfurt'ta (Almanya) bulunur.

• Bulut barındırma (AWS veri merkezi): AWS

bölgesi, Frankfurt, Almanya (ab-merkezi-1).

Bu, bilgilerinize yönelik doğru önlemlerin 

alındığından emin olmak için veri transferi 

gereksinimlerini birden fazla yolla ele aldığımız 

anlamına gelir: 

• Bölgesel Barındırma: AB'de barındırılan

neredeyse tüm ürünler ve bölgesel barındırma

çözümlerine taşınması planlanan diğer ürünlerle

yönelik bölgesel bir barındırma stratejimiz vardır.

Bölgesel depolama, GDPR için gerekli değildir

ve bize göre veri lokalizasyonu daha iyi verilere

yol açmaz ve

AWS veri merkezleri, ISO 27001 ve ISO 27018'den 
SOC2'ye ve GDPR'ye olan uyumluluğun yanı sıra 
Alman C5 ve IT-Grundschutz gibi yerel 
gereksinimlere uygun bir dizi sertifikasyon ve 
gereksinimleri karşılar.20 

Müşterilerin kişisel bilgileri, AB müşterilerine 

yönelik ürünlerin çoğunda (Learn 9.1, Learn SaaS, 

Open LMS ve Collaborate dahil) bu veri 

merkezlerinde saklanırken, bu verilere AB/AEA 

dışından sağlanan erişimin, örneğin 7/24 destekte 

olduğu üzere ürünleri ve hizmetleri sağlamak için 

gerekli olabileceğinin kavranması önemlidir. Söz 

konusu veri aktarmaları, belirtilen AB-ABD Gizlilik 

Koruma sertifikası ve model hükümleri sayesinde 

gerçekleştirilir. 

Materyal değişimi? 
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4. Müşteriler ile yapılan sözleşmeler 

Mevcut Yönetmelik, bir veri denetleyicisinin 

sağlayıcı ile (veri işleyicisi) yerinde bir sözleşmeye 

sahip olmasını gerektirir, ancak sözleşmenin 

içeriğini ayrıntılı olarak belirtmez. GDPR, daha 

kuralcıdır ve gerekli içeriklere ait bir listeyi içerir.21
 

Mevcut standart veri işleme ekimiz, aşağıda 

görüldüğü üzere gerekli tüm noktaları içerir. GDPR 

kapsamında yer alan standart ana sözleşmemizdeki 

müşteriler için otomatik olarak dahil edilir. 

✓ Kişisel verilerin yalnızca talimatlar uyarınca 

kullanılması 

✓ Çalışanlar, gizlilik sözleşmeleri imzalamalıdır 

✓ Uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır 

 

✓ Yalnızca sağlayıcılar ile aşağıdaki koşullar 

çerçevesinde gerçekleştirilmelidir (alt-

işleyiciler) … 

- Veri denetleyicisi tarafından yetkilendirildiği 

üzere (genel bir yetkilendirme olabilir) 

- Yalnızca aynı veri koruma yükümlülüklerini 

yerine getirmek üzere sözleşmeye bağlı olarak 

gereken 

✓ Denetleyiciye, bireysel hak taleplerine yanıt 

verme konusunda yardımcı olmak  

✓ Denetleyiciye, güvenlik önlemleri, ihlal 

bildirimi ve veri koruma etki 

değerlendirmeleri konularında yardımcı 

olmak 

✓ Sözleşmenin bitiminde verilerin iade edilmesi 

veya silinmesi 

✓ Veri denetleyicisinin uyumluluğu göstermek 

için gerekli bilgilerin sağlanması 

✓ Veri denetleyicisinden gelen herhangi bir 

talimatın GDPR'yi ihlal etmesi durumunda veri 

denetleyicisine derhal bilgi verilmesi. 

 

5. Sağlayıcılarımızın yönetimi 

Blackboard, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi 

müşterilerimize sunmamıza yardımcı olmak üzere 

sağlayıcıları (örneğin IBM, Amazon Web 

Hizmetleri) kullanır. Bu durumun, müşterilerimizin 

kişisel bilgilerine erişim sağlanmasını gerektirmesi 

halinde, Blackboard, sağlayıcıların veri gizliliği 

uygulamalarından sorumludur. 

GDPR programımızın bir parçası olarak, tasarım 

ile gizlilik yaklaşımımızı, mevcut Sağlayıcı Risk 

Yönetimi ve Tedarik süreçlerimiz ile oldukça yakın 

bir şekilde bağlarız. Bu, aşağıdaki temel 

denetimlerin ortaya çıkması ile sonuçlanır: 

• Müşterilerimiz ile yaptığımız maddi yönden 

eşit hükümleri uygulayan, üçüncü taraflar ile 

imzaladığımız Gizlilik ve GDPR Ekini içeren 

sağlam sözleşmeler 

• Sağlayıcılarımıza yasal veri aktarımını 

sağlamak amacıyla "model hüküm” 

sözleşmeleri ve/veya GDPR ve Gizlilik 

Koruma Eki 

• Belgelenmiş Sağlayıcı Risk Yönetimi 

politikası ve sistemi 

• Kişisel bilgilere erişimi olan yeni 

sağlayıcıların, veri gizliliği uyumluluğu 

sorularını içeren bir Sağlayıcı Güvenlik 

Değerlendirme Anketini doldurmaları 

gerekir 

• Blackboard yönetimli sistemlere erişimi olan 

sağlayıcıların, hesap incelemelerini uygun 

bir şekilde dahil etmek üzere, Blackboard 

iç erişim kontrolünü ve kimlik ve 

yetkilendirme politikalarını takip etmeleri 

gerekir. 

• Satıcıların, Blackboard kaynaklarına, onaylı 

mekanizmalar ile erişmesi gerekir (örneğin 

VPN) 

• Sağlayıcılar trafik, kullanıcılar ve varlıklar 

üzerinde kısıtlı erişime sahiptir 
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6. Güvenlik 

GDPR, kişisel bilgilerin güvenliği için teknik ve operasyonel önlemleri (“TOM”) maddi yönden 

değiştirmez. Bu önlemlerin, mevcut Yönetmelik kapsamında yer alan riske “uygun” olması gerekir. Bu 

nedenle yerleşik bilgi güvenliği programlarımıza güvenmeye devam ederiz. 
 

Yönetim bilgileri güvenlik riski 

İşletmemiz üzerinde IT güvenlik risklerini 

yönetebilmek üzere politika, prosedürler, yönetim 

ve teknik gereksinimler belirledik. 

Blackboard personeli, birinci günden itibaren, 

müşterilerin kişisel verilerini koruma 

sorumluluklarının bilincinde olmalıdır: 

• Hassas bilgilerin koruması amacıyla 

politikanın kabul edilmesi 

• Yıllık kullanıcı güvenliği ve veri gizliliği 

eğitimi 

• Yemleme tatbikatları 

• Farkındalık bültenleri 

Verilerin personelimiz tarafından korunması için 

aşağıdaki gereksinimler mevcuttur: 

• Veri sınıflandırmaları, her bir veri türünü 

korumak için gereksinimler ile tanımlanır. En 

yüksek hassasiyet, müşterimizin verileri, 

kurumların verileri ve öğrenenler üzerinde 

gösterilir. 

• Verileri korumak için teknik denetimler 

mevcuttur, örneğin: 

- şifreleme kullanımı 

- seri güvenlik güncellemeleri 

- gelişmiş kimlik doğrulama kontrolleri 

- kötü niyetli e-posta ve web trafiğine karşı 
koruma 

- uç nokta koruma teknolojileri 

- gizli bilgiler sebebiyle erişimin 

kısıtlanması 

Bu yalnızca GDPR değildir … 

Eğitim topluluğuna hizmet veren global bir şirket 

olarak, ilgili coğrafi ve eğitim sektörüne özgü 

veri gizliliği ve güvenlik yasa ve yönetmeliklerini 

yakından takip ederiz. 

 

Aşağıdaki liste, güvenlik politikalarımız, süreçlerimiz 

ve teknik kontrollerimizi geliştirirken, GDPR'ye ek 

olarak Blackboard'un göz önünde bulundurduğu 

güvenlik ve veri gizliliği düzenlemeleri, standartları ve 

sistemlerine ilişkin bazı örneklerdir. 

• ABD Aile Eğitimi Hakları ve Mahremiyet 

Yasası (FERPA), Öğrenci Haklarını 

Koruma Yasası (PPRA) 

• ABD Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma 

Yasası (COPPA) 

• ABD Eyalet Kanunları (var olan ve 

çıkacak olan 50-eyaletlik yasalar 

bütünü) 

• ABD hükümeti standartları – FedRAMP 

• Uygulanabildiği durumlarda PCI Veri 

Güvenliği Standartları,  

• ISO/IEC, OWASP, NIST 

• Uluslararası standartlar (MTCS, IRAP) 
 

Güvenlik olgunluğu 

değerlendirmeleri & yol 

haritaları 

Teknik ve operasyonel güvenlik önlemlerimizi 

devamlı olarak geliştirmek için sıkı şekilde 

çalışıyoruz. 

Bir sonraki sayfada yer alan diyagram, devamlı 

olgunluk değerlendirmelerimizi ve yol 

haritalarımızı gösterir.
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Sistemlerin Hayata Geçirilmesi: Güvenlik Olgunluğu 

Değerlendirmeleri & Yol haritaları 
 

Sisteme yönelik 
                                                   Fark 

Değerlendirmesi 

 
2019 

Projenin icrası ve 
öğrenilen dersler 

 
 

Kaynakların 
tahsisi 

Yeterlilik Olgunluğu 
puanlaması ve 

önceliklendirme 
 

Gelişimin  
tanımlanması

 
 

2018 

 
 

• Sertifikaların 
genişletmeye devam 
edilmesi 

• Tehdit istihbaratı 
entegrasyonunun 
ilerletilmesi 

Zaman  
çizelgelerinin  
geliştirilmesi 

 

 

  2016 

2017 
 
 

• Kimlik doğrulama denetimlerinin 
ilerletilmesi 

• Kapsamlı tehdit tablosu için 
güvenlik operasyonlarının 
merkezde toplanması 

2015 

 
• Özel Bilgi Güvenliği 

Programının kurulması 

• Durum Müdahale 
Stratejisi standart 
hale getirilmesi 

 
• Yönetimin kurulması 

• Kurumsal güvenlik 
politikalarının standart 
hale getirilmesi 

• Görünürlüğün 
arttırılması 

• İş ve risk kararlarına 
ilişkin daha iyi bilgiler 
sunabilmek için Güvenlik 
işlevinin yükseltilmesi 

• Kimlik Yönetimi stratejisi ve Rol Tabanlı 
Erişim Kontrollerinin ilerletilmesi 

• Kurtarma stratejilerinin ilerletilmesi 

• Ürün Temel Hat Güvenlik Kontrolleri 

• GSYİH Desteği 

• Sertifikaların eklenmesi 

 

7. İhlal bildirimi 

GDPR’deki temel değişikliklerden biri, kişisel 

veri ihlallerine yönelik bildirimlerin, ilgili veri 

koruma yetkilisi ve (bazı durumlarda) bu 

ihlallerden etkilenen bireylere zorunlu olarak 

bildirilmesidir.22
 

Blackboard, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin 

çoğuna yönelik olarak, GDPR kapsamındaki 

bir veri işleyicisidir. Blackboard'u içeren bir 

ihlal durumunda veri koruma yetkililerini ve 

bireyleri bildirme yükümlülüğü bu nedenle 

müşterilerimizin sorumluluğunda olacaktır. 

Bununla birlikte GDPR, böyle bir durumda, 

müşterilerine (veri denetleyicileri) fazla 

gecikmeden (başka bir deyişle "derhal")24 

bildirim gönderen Blackboard gibi veri 

işleyicilerine ihtiyaç duyar. 

Bir müşteri ile ilgili olarak Blackboard'da gerçekleşen kişisel 

bir veri ihlali durumunda, müşterilerin yükümlülüklerini 

yerine getirmelerini desteklemek üzere aşağıdaki önlemlere 

sahibiz: 

• Blackboard’un Güvenlik Durum Müdahale 

(SIR) süreci 

- Belgelenir ve düzenli olarak test edilir 

- Bir olay durumunda hızlı tanımlama, soruşturma ve 

iyileştirmeyi kolaylaştırır 

- Müşterilere hızlı bildirimlerin gitmesine olanak 

sağlar 

- Yerleşik güvenlik durum müdahale ekibine 

güvenir (Bilgi Güvenliği Yetkilisi ve Global 

Gizlilik Yetkilisini içerir) 

• Müşterilere hızlı bir şekilde bildirim gönderme 

yükümlülüğümüz, mevcut standart ana 

sözleşmemiz ve veri koruma ekimizde açıkça 

belirtilir.25
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SONUÇ 
GDPR, 25 Mayıs 2018 tarihli uyumluluk tarihinden sonra önemli değişiklikler yapılmasını gerektirir. Bu 

tanıtım bülteninin, GDPR'nin, tarafınızca başarılı bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunabilmesini 

umuyoruz ve ayrıca bu bültenin, Blackboard'un GDPR ve veri gizliliği uyumluluğunu ne kadar ciddiye 

aldığını gösterdiğini düşünüyoruz. 

Bundan sonraki bölümler, faydalı olabilecek ek bilgileri içerir ve bu tanıtım bültenine ilişkin herhangi bir 

sorunuz veya geri bildiriminiz olması halinde ulaşabileceğiniz irtibat e-posta adreslerimizi listeler. 
 

FAYDALI GDPR KAYNAKLARI 
Aşağıda bağlantısı verilen kaynaklar, çevrimiçi olarak mevcut olan küçük bir yardımcı materyal seçimidir. 

Kapsamlı bir liste olma amacını taşımaz. 

GDPR'nin size nasıl uygulanabileceği ile ilgili detaylı analiz için uzmanlardan ayrıca tavsiye alınmalıdır. 

Deneyimli veri koruma uzmanlarına güven duyulması oldukça önemlidir (örneğin, seçtiğiniz hukuk 

firması). 
 

Resmi AB kaynakları 

• GDPR metni 

• 29. Madde Çalışma Grubu talimatları 

• AB Komisyonu GDPR web sitesi 

AB Veri Koruma Kurumu 
materyali 

• Birleşik Krallık Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), 

devamlı olarak güncellenen, yalın bir dilde 

faydalı materyalleri içeren mükemmel bir 

GDPR web sitesine sahiptir 

• İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) 

organizasyonlara yönelik özel bir GDPR 

sayfasına sahiptir. 

• Fransız CNIL, ücretsiz bir Gizlilik Etki 

Değerlendirmesi yazılımı (ve Fransızca 

dilinde çok daha fazla materyal) dahil olmak 

üzere İngilizce dilinde bazı materyaller 

sağlar. 

• İspanyol AEPD eğitim kurumlarına 

yönelik bir kılavuz oluşturmuştur 

(İspanyolca PDF) 

Hukuk firmaları kılavuzları 

• Bird & Bird’ün GDPR kılavuzu 

• Bird & Bird’ün Üye Devlet kanun takibi 

(ulusal GDPR değişimlerini takip eder) 

• Linklaters’in GDPR sürdürülebilirlik kılavuzu (PDF) 

• White & Case GDPR el kitabı 

Diğer organizasyonlar 

• JISC UK, GDPR üzerine faydalı kaynaklar, 

olaylar ve blog güncellemelerine sahiptir. 

• UCISA, uygulamalı adımlar ve durum 

çalışmalarını içeren bir GDPR en iyi 

pratikler dokümanı yayınlamıştır. 

• Uluslararası Gizlilik Uzmanları Birliği 

(IAPP), Avrupa veri gizliliği gelişmeleri 

hakkında faydalı (ücretsiz) haftalık bir 

bültene sahiptir. 

• IAPP ayrıca, veri gizliliği araçları 

sağlayıcılarına faydalı, genel bir bakış 

sunar (PDF) 

• Amazon Web Hizmetleri özel bir 

GDPR Merkezine sahiptir. 
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BİYOGRAFİLER 

Stephan Geering 
Global Gizlilik Yetkilisi 

 
• Veri gizliliği ve güvenliği kanunları ile 

uyumluluğa yönelik Global sorumluluk 

• Global Veri Gizliliği / GDPR 

uygulama programını yönetir 

• Hukuki İşler Başkanına rapor verir; 

Blackboard Hukuki İşler ekibi üyesi 

• Londra ikametli 

Stephan’ın özgeçmişi: 

• Avukat / bir İsviçre kantonu Veri Koruma 

Kurumunda Veri Koruma Komisyonu 

Başkan Yardımcısı (2002-2008) 

• Londra Üniversitesi Akademisi’nde 

LLM (2008-2009) 

• Barclays’de Grup Gizliliği Müdür 

Yardımcısı (2010-2012) 

• Citigroup’ta Veri Gizliliği Operasyonları 

Bölgesel Müdürü EMEA (2012-2014) 

• Citigroup’ta Gizlilik Baş Yetkilisi 

EMEA ve APAC (2014-2017) 

• CIPP/E sertifikasına sahiptir 

 
 

Rebecca McHale 
Bilgi Güvenliği Yöneticisi 

 
• Ürünler ve altyapıya yönelik güvenlik 

stratejilerini yönetir 

• Blackboard’un siber 

güvenlik yönetimini denetler 

• Ürün Müdürüne rapor verir 

• Washington, D.C ikametli 

Rebecca’nın özgeçmişi: 

• Blackboard’a 2016 yılında katıldı; yakın 

zamanda güvenlik ekiplerini birleştirdi ve 

güvenlik organizasyonunun şirket içerisindeki 

rolünü artırdı 

• Royal Holloway, Londra Üniversitesi'nde MS 

Ayrık Matematik ve Bilgi İşlem Uygulamaları 

• Daha önce ABD hükümeti ve ticari 

müşterilere hizmet veren Novetta ve 

CSRA'da Siber Programlar Kıdemli Müdürü 

– örneğin, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma 

Güvenliği İdaresi (TSA), ve Federal Mevduat 

Sigorta Kurumu (FDIC) 

 
 

 

 

DAHA FAZLA BİLGİ 
Özel Veri Gizliliği ve Güvenliği Topluluğu sayfamızdan daha fazla bilgi 

edinebilirsiniz. 

Ayrıca bir Veri Gizliliği Bültenimiz vardır. Haber bültenimizi edinmek istemeniz 

veya bu bülten ile ilgili herhangi bir sorunuzun olması veya geri bildirim almak 

istemeniz halinde, lütfen privacy@blackboard.com adresinden bizimle iletişime 

geçin. 
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Kaynaklar 

1 GDPR hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip 
olmak için son kısımda yer alan “Faydalı 
GDPR kaynakları” bölümüne göz atınız. 

2 “Kişisel veri” yerine “kişisel bilgi” terimini tercih 
ederiz, ancak bu terimi, “kişisel veri” ile aynı 
anlam ve kapsamda kullanırız. 

3 Veri denetleyicisi, veri işleme araçlarını ve 

amaçlarını (kişisel bilgilerin nasıl ve neden 

kullanıldığı) belirleyen organizasyondur. 

4 “Bizim ve sizin kuruluşunuzun GDPR 
altındaki rolü” bölümüne göz atınız. 

5 Veri transferleri hakkında daha ayrıntılı 
bilgiler edinmek için “GDPR'nin açıklığa 
kavuşturulması” bölümüne göz atınız. 

6 Tasarıya ait faydalı bir genel bakışın yer aldığı 
ICO’nun “Veri Koruma Tasarısına Giriş” 
dokümanına göz atınız. 

7 GDPR söylentileri ile ilgili UK ICO’Nun blog 
gönderilerine göz atınız. 

8 Ayrıca WP29 (tasarı) WP29 2016/679 
sayılı Yönetmelik kapsamında Onay 
ile ilgili ana esaslara (WP259) ve 
ICO’nun onay ile ilgili kılavuzuna göz atınız. 

9 WP29 2016/679 sayılı Yönetmelik 
kapsamında Onay ile ilgili ana esaslar 
(WP250rev.01). 

10 Ayrıca “Veri Transferleri” bölümüne göz atınız. 

11 Örneğin UK ICO’nun GDPR’ye Hazırlık - 
Hemen atılmak üzere 12 adım (PDF) 
dokümanına göz atınız. 

12 Ayrıca “GDPR'nin açıklığa kavuşturulması” 
bölümüne göz atınız. 

13 “Faydalı GDPR kaynakları” bölümüne göz 
atınız. 

14 Global Gizlilik Yetkilisi ve Bilgi Güvenliği 

Yöneticisi ile ilgili daha fazla bilgi için Biyografi 

bölümüne göz atınız. 

 

 
15 AB-ABD Gizlilik Koruma sertifikasyon 

projesinin bir parçası olarak, AB kişisel 

bilgilerine erişimi olan sağlayıcılarımız (alt 

işleyiciler) ile imzaladığımız sözleşmelerin 

birçoğunda gerekli olan GDPR sözleşme 

hükümleri, halihazırda tarafımızca dahil 

edilmiştir. 

16 Tüm ürün gereksinimlerinin, her bir ürün için 

geçerli olmadığını lütfen göz önünde 

bulundurun. Örneğin bazı ürünler, 

müşterilerin gizlilik politikalarına/bildirimlerine 

bağlanmalarını sağlayacak bir kullanıcı 
arayüzüne sahip değildir. 

17 Daha fazla ayrıntı için “Güvenlik” bölümüne 
göz atınız. 

18 Bir ağ veya sistem internete bağlandığında, 
verilerin fiziksel konumunun güvenlik 
tehditleri üzerinde neredeyse hiçbir etkisi 
yoktur. Veri lokalizasyonuna karşı etkili 
argümanlar için, Amazon Web Hizmetlerinin 
(AWS) tanıtım bülteninde yer alan “Veri 
Konaklaması AWS Politika 
Perspektifi” bölümüne göz atınız (özellikle 
2. ve 3. sayfalar). 

19 Bu dokümanın tarihi itibariyle. 

20 Sertifikalar ve yasal uyumluluklar ile ilgili 

tam liste için AWS Uyumluluk 

Programlarına göz atınız. 

21  GDPR 28(2)-(4). Madde 

22 GDPR 33. ve 34. Madde 

23 Veri işleyicilerinin rolüne yönelik bir açıklama 
için “Bizim ve sizin kuruluşunuzun GDPR 
altındaki rolü” bölümüne göz atınız. 

24 Kişisel veri ihlali bildirimine ait zamanlama 
ve süreç ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler için 
yukarıda yer alan “GDPR'nin açıklığa 
kavuşturulması” bölümüne göz atınız. 

25 Ayrıca “Müşteriler ile yapılan sözleşmeler” 
bölümüne göz atınız.
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