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Teknik standartlar
Geliştirilmektedir 
ve değişebilir 



Gündem

• Konu: AB Düzenleyici Zorluklar

• Çözüm Yolları

• Kapalı Ekosistem

• Bağımsız ve esnek bir ekosistem içinde Açık Çerçeve

• Standart Çerçeve

• Amaçlar

• Çerçeve

• SSS

• Teknoloji

• Eylem Öğeleri



AdTech Veri Akışı… Satış Tarafı (Sell-Side)

*Veri akışları sadece açıklama amaçlı bir örnektir,  veri akışları farklı taraflar için eksik veya değişik olabilir.

VERİ 

SAHİBİ

KİŞİSEL VERİ



Adtech Veri Akışları… Satın Alan Taraf (Buy-Side)

*Veri akışları sadece açıklama amaçlı bir örnektir, veri akışları farklı taraflar için eksik veya değişik olabilir.



Her şey Rıza ile ilgili değil

• GDPR kapsamında, rıza, kişisel verilerin işlenmesi için 
öngörülen altı «kanuni sebep»ten sadece biridir ve bu nedenle 
her zaman gerekli değildir. 

• e-Gizlilik Direktifi izin şartları, cihazlara ait bilgilere erişilmesi ve 
bunların saklanması amacıyla halihazırda uygulanmaktadır.

• Çerçeve esnek olmak; şeffaflık, kontrol ve seçim üzerine 
odaklanan farklı yayıncı ve satıcı ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla tasarlanmıştır.



Mevcut Zorluklar

• Veri sızdırılması

• Sayfadaki iş ortakları ve talep kaynakları (ve onların ortakları) üzerinde 

kontrol ve şeffaflık eksikliği

• Tek gizlilik politikasının olmaması

• e-Gizlilik

• GDPR gereklikleri

• Süregiden gelir kaynağı haline getirme aksiyonu (monetization) 



Kapalı Ekosistem

Yararları  

• Veri sızdırılmasının kontrolü

• Tek gizlilik politikası

• Daha kolay rıza                                   

• GDPR’ye daha kolay uyum

Zorlukları

• Verilerin ve raporlamanın kontrolü

• Üçüncü taraf ortakların kontrolü

• Talebin kontrolü



Standart Çerçeve
• Tüketici ve Yayıncıların, site ve uygulamalardan gelir elde etmelerine yardımcı olan iş ortaklarına şeffaflık 

• Yayıncıların site ve uygulamaları kullanan ve kullanıcılarının verilerini işleyen iş ortakları üzerindeki 

kontrolü

• Tüketicilerin kişisel verilerinin nasıl ve hangi iş ortakları tarafından kullanıldığı konusunda kontrolü

• Potansiyel bir yasal dayanak olarak Rıza

• Yayıncıların ve iş ortaklarının tek bir açık kaynak standardı kullanarak verimli bir şekilde çalışmasına              

ve iletişim kurmasına izin veren standartlaştırma

• Yayıncıların ve talep kaynaklarının çeşitli rıza yönetimi sağlayıcıları oluşturmasına veya bunlarla

birlikte çalışmasına yönelik esneklik

• İnternetin bozulmasının asgari düzeye indirilmesi, tüketicilere, yayıncılara ve destek şirketlerine            

fayda sağlama



Şeffaflık & 

Rıza Çerçevesi

UI (Kullanıcı 

Arayüzü)

Şeffaflık & 

Kullanıcı 

Tercihi

Referans 

Mimarisi

Prensipler

Küresel 

Tedarikçi 

Listesi

:Merkezi yönetim gerektiriyor. :Merkezi olmayan yönetişim, ihtiyaca göre düzenlenebilir.



Sıkça Sorulan Sorular 

S: Yayıncılar, tedarikçi listesindeki tüm satıcılar için şeffaflığa/rızaya olanak 

sağlamak zorunda mı?

C: Hayır - Yayıncılar, hangi tedarikçi ile çalışmak istediklerini kontrol eder. 

Yayıncılar destek için tedarikçileri seçer, kullanıcılar tedarikçiler ve amaçlar 

arasından seçim yapabilir.

S: Çerçeve sadece küresel (web genelinde) rızayı mı destekler?

C: Hayır – Çerçeve, hizmeti (siteye özgü), grubu (çoklu kontrollü siteler) ve 

küresel (web genelinde) şeffaflığı/rızayı destekler.



Sıkça Sorulan Sorular

S: Bu çerçeve farklı tedarikçiler için farklı amaçları destekliyor mu ?

C: Mevcut irdeleme, tedarikçi üzerindeki kontrolü ve onların amaçlarını 

destekler ancak farklı tedarikçiler için farklı amaçları desteklemez. 

S: Merkezi olarak yönetilmesi gereken çerçevenin parçalarını kim 

koruyacak? (tedarikçi listesi, açıklamalar ve güncellemeler; prensipler; rıza 

saklama/dağıtım referans protokolü)

C: IAB Avrupa, Çerçeve’nin yorumlanmasını ve iletişiminin sürdürülmesini 

yürütmeyi devam ettirecek ve Küresel Tedarikçi Listesi'ni (GVL) yönetecektir. 

IAB Tech Lab, teknik şartnameleri ve Çerçeve’de devam eden 

güncellemeleri yönetecektir.



Teknik İçerik
Rıza 
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Teknoloji

1. Standart politika ve protokollere bağlı endüstri çapındaki tedarikçi 

listesi (Hangi tedarikçilerin aktive edileceği konusunda yayıncı tercihi)

2. Onaylı satıcıları ve rızayı talep etmek, saklamak ve isteğe bağlı olarak

paylaşmak için standartlaştırılmış mekanizma

• Standart JS API

• Standart tedarikçi/rıza depolama formatı (şu an birinci ve üçüncü parti 

çerezleri) 

• Tedarikçi/rıza durumu iletmek için standart veri yapısı

3. Referans uygulamaları ile tamamlanan açık kaynak spesifikasyonu



Küresel Tedarikçi Listesi

• Tedarikçilerin, amaçlarının, gizlilik 

politikalarının URL’sinin ve diğerlerinin 

merkezi ve dinamik bir listesi

• Denetim yollarına izin vermek için 

uyarlanmıştır.

• Tedarikçiler, küresel tedarikçi listesini 

bildirim ve rıza taleplerine dayanak olarak 

kullanacaktır.

• Hem tedarikçilerin hem de yayıncıların 

temel  ilkelere ve asgari standartlara bağlı 

kalmaları gerekmektedir.



Şeffaflık Sağlamak ve Rıza Talep Etmek

Yayıncıların şeffaflık açıklamalarını sağlama ve rıza talep etme 

deneyimlerini uyarlamalarını sağlayan JavaScript kütüphanesi/API 

• Rıza kontrol ve depolama zorluklarını özetler.

• Standartlaştırılmış minimum açıklama dilini uygular.

• Tedarikçi listesi ve açıklama dilinin en son sürüme güncellenmiş 

olarak  kalmasını sağlar.

• Rıza tanımlama mekanizması ile entegre olur.

• Papatya zinciri (daisy chain) ile aşağı akım kullanımı için onaylanmış 

tedarikçi ve rıza verilerini mevcut hale getirir.



Özel kullanıcı arayüzü örneği 

Seviye 1: 

Seçilmiş tüm tedarikçiler 

ve amaçlar için basit rıza temini



Özel kullanıcı arayüzü örneği 

Seviye 2:

Tüketiciler için amaç 

seviyesinde rıza seçenekleri



Özel kullanıcı arayüzü örneği

Aşama 3:

Tüketiciler için tedarikçi 

seviyesinde rıza seçenekleri



Tedarikçi ve Rıza Sinyallerini Depolama 

• Onaylı Tedarikçi ve Rıza depolaması iki mekanizma gerektirir: kullanıcı tanımlama 

metodu ve devamlılık metodu.

• Tanımlama metodu

• Küresel rıza için gerekli olan tanımlama, çoklu mekanizmalarla (ör. Kimlik 

senkronizasyonu) yapılabilir.

• Uygulama yayıncı ve tedarikçi tarafından belirlenecektir. API, uygulamayı değil 

etkileşimi standartlaştıracaktır.

• Devamlılık metodu

• Mümkün olan çoklu depolama seçenekleri: Çerez, mobil uygulama yazılım 

geliştirme kiti (SDK), oturum açma bağlaşıklıkları (login alliances), 

merkezileştirilmiş kayıtlar vb.

• Javascript kütüphanesi, tedarikçilere, hem masaüstü hem de mobil cihazları 

destekleyen, uygun gördükleri herhangi bir mekanizmada depolama esnekliği sağlar.



Onay Verilen Tedarikçilerin ve Rızanın Aktarılması

• Rıza verilip verilmediği 1 veya 0 şeklinde bir değer olacaktır.

• Rıza değerleri olabildiğince küçük bir veri yapısına sıkıştırılacaktır.

• Rıza veri yapısı esnek olacaktır.

• En son uygulanacak yapı mevzuatın gereklilikleri ve teknolojik imkanlar 

dahilinde şekillenecektir.

• Rıza bir Papatya Zinciri (Daisy Chain) üzerinden iletilecektir.

• Tüm veri çıkışı üyeleri, sistem çıkışı taleplerine bir rıza kodu iliştirerek 

cevap verecektir.

• Open RTB doğrudan rıza iletişimini destekleyecektir.



Depolama & Aktarım için Seçenekleri Kodlama



Onaylanmış Tedarikçilerin ve 

Rızanın Aktarılması



Birleştirilince, 

• Yayıncılar tarafından devreye sokulmuş tedarikçiler üzerinde kontrol,

• Tüketiciler ve yayıncılar için tedarik zincirinde şeffaflık,

• Daha verimli bir açıklama mekanizmasıyla bütün tedarik zinciri üyelerine 

güven veren, şirketlerin kullanıcı ile rıza durumunu “varsaymak” yerine 

“tanıma” olanağı sağlayan denetlenebilir rıza izi,

• Her yayıncının kendi başına çözüm üretmesinden durumundan çok daha 

iyi bir kullanıcı deneyimi,

sağlar. 



Destekleyenler 



Takip edin


