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TOBBUYUM GDPR KONUSUNDA 

BİLGİLENDİRME WEBINARI 
                      

GDPR 
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION / GENEL VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ 

  

 

EN GÜNCEL VE DETAYLI KİŞİSEL VERİLERİ 

KORUMAYA YÖNELİK DÜZENLEME 
 

 

 

6 NİSAN 2023 

14:00 – 15:30 

(Ücretsiz) 

 
Ücretsiz katılım için kayıt:  

https://anket.tobb.org.tr/#/anket/gdpr 

 

 
 

 
 

Not: Katılımcılarımıza TOBBUYUM GDPR WEBINAR Programı’na katılım linki mail ve sms 

yoluyla gönderilecektir.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Amaç, Kapsam ve Hedef  
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Amaç:  

GDPR uygulaması Avrupa Birliği ülkelerini, vatandaşlarını ve kurumlarını kapsayan bir 

düzenleme gibi görülse de esasen Avrupa’ya yönelik ürün ve hizmet sunan ülkeleri de 

kapsamaktadır. Zira, GDPR’nin 23 numaralı paragrafında belirtildiği üzere; ‘AB üyesi olmayan 

bir ülkeden AB üyesi olan bir ülkeye ürün ya da hizmet sunuluyorsa, ürün ve hizmet sunan taraf 

GDPR’yi açıkça kabul etmek ve uygulamak zorundadır.’ 

  

Avrupa ile ticari iş birliği yapan TOBB üyesi kuruluşlar da kişisel verilerini işledikleri 

müşterilerinin verilerini muhtemel ihlallere karşı, GDPR gereği korumak zorunda olduğundan 

GDPR ile tam uyum sağlama zorunluluğu kaçınılmazdır.        

 

Bu nedenle veri ihlallerinden kaynaklanabilecek büyük parasal yaptırımlar ve daha da önemlisi 

olası müşteri ile itibar kayıplarını engellemek adına, GDPR projemizi başlatmış bulunmaktayız.  

Kapsam:  

Avrupa Komisyonu (EC) tarafından 27 Nisan 2016 tarihinde onaylandıktan sonra 25 Mayıs 2018 

tarihi itibariyle uygulanmaya başlamış olan GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü) dünyadaki en katı 

gizlilik ve güvenlik düzenlemesidir.  

Avrupa Birliği’nde yasayan her gerçek kişinin kişisel verilerini işleyen veya bu kişilere mal ya da 

hizmet sunan şirketler, AB'de de bulunmasalar dahi, GDPR onlar için de bağlayıcı niteliktedir. 

Başka bir deyişle Türkiye’de bulunan ancak Avrupa ülkelerine ürün ya da hizmet sunan kişi ve 

kurumlar, GDPR kapsamındadır ve burada bulunan hükümlere göre hareket etmek zorundadır. 

GDPR' yi ihlal etmenin para cezaları çok yüksektir. Maksimum 20 milyon Euro veya küresel 

gelirin %4'ü olacak şekilde iki kademeli ceza vardır. Ayrıca veri sahipleri zararları için tazminat 

talep etme hakkına sahiptir. 

Hedef:  

Mevzuat, verilerin korunmasının tüm sorumluluğunu veriyi elinde bulunduranlara yüklemiştir. Bu 

noktada şirketlerin ‘Hırsızın hiç mi suçu yok?’ diyerek, kendilerini savunmaları mümkün 

olmadığından gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Aksi takdirde, şirketlerin GDPR'yi ihlal 

etme durumunda çok yüksek para cezaları ödemelerinin yanı sıra, verisinden sorumlu olduğu 

müşterilerinin muhtemel zararları için tazminat ödeme riski de bulunmaktadır. 

Bu nedenle, GDPR ile tam uyum sağlamak ve veri koruma alanındaki risklerini yönetmek için AB 

ile ticari işbirliği yapan TOBB üyesi kuruluşların kişisel verilerini işledikleri müşterilerinin 

verilerinin ihlalleri nedeniyle karşılaşabilecekleri büyük parasal cezalar ve daha da önemlisi 

müşteri ile itibar kayıplarını engellemek adına eğitim, danışmanlık ve uyum projelerini içeren 

GDPR projemiz ile TOBB üyesi kuruluşların Avrupa’daki yatırımlarına ve sürdürülebilir büyüme 

planlarına katkıda bulunmak ile bunu başarmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.  
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