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S�z �ş�n�ze odaklanın, KVKK 
yükümlülükler�n�z� Trusthoop 
yer�ne get�rs�n.

Yazılım ve hukuk ek�pler�m�zle uçtan uca tüm 
KVKK yükümlülükler�n�z� yer�ne get�rerek 
�şletmen�ze daha çok zaman ayırmanızı 
sağlıyoruz.

Trusthoop Ned�r?
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Trusthoop Ned�r?

Trusthoop, K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kanunu (KVKK) uyum sürec�nde firmaların ver� �şleme 
süreçler� �le bu süreçlerde kullandıkları ver�ler� modelleyeb�lmes� ve kanun koyucu kurumlara 
karşı sorumluluklarını gerçekleşt�rmeler�n� sağlayan b�r platformdur.

Kurum ve ş�rketlerde KVKK uyumluluğu �ç�n yapılması zorunlu Hukuk� ve Tekn�k süreçler� 
kolaylaştıran ve sürdürüleb�l�r b�r yapı sağlamak �ç�n gel�şt�r�len en kapsamlı yazılımdır.



KVKK uyumluluğunu en hızlı ve etk�l� b�r 
b�ç�mde sağlamak amacı �le gel�şt�r�lm�şt�r.

Sayfalarca dokümanla manuel yöntemlerle yapamayacağınız şeyler� 
b�r tıkla halledeb�l�rs�n�z.

Gerçek ve tüzel k�ş�ler�n hazırlamaları gereken tüm dokümantasyon 
Trusthoop'da kanuna ve �lg�l� mevzuata uygun olarak hazırlanmış ve 
otomat�ze ed�lm�şt�r.

Trusthoop otomat�k olarak süreç tak�p edeb�leceğ�n�z ve profesyonel 
destek alab�leceğ�n�z b�r platformdur.

Ep�k Yazılım, teknoloj� ve mevzuata hak�m kadrolarıyla ve Trusthoop 
K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kanunu Uyum Sürec� Yönet�m Yazılımı �le 
süreçler�n�z� etk�n b�r şek�lde yürütür.

F�rmanızın kurumsal süreç ve ver� anal�z�n� gerçekleşt�r�r ve ver� 
envanter�n�z� oluşturur, KVKK gerekl�l�kler�n� tam olarak kapsayıcı tüm 
yasal dokümantasyonu çok kısa sürede hazırlar.

Trusthoop k�ş�sel ver�ler� �şleme süreçler�n�zde hızlı ve güvenle 
kullanab�l�r, �ş süreçler�n� modelleyeb�l�rs�n�z.
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Trusthoop Ned�r?

Trusthoop Ned�r?



Trushoop S�ze Ne Kazandırır?

Trusthoop, KVKK sürec�nde ş�rketlere ve danışmanlara yol 
göster�r.

Kanunun zorunlu kıldığı tüm �şlemler�n tek b�r merkezden 
yönet�lmes�ne yardım eder.

Çalışılan sektörlere göre envanter öner�ler� sunar.

K�ş�sel Ver� Yönet�m�nde envanter sorumluluğunu üstlen�r.

Ş�rket süreçler�n�n üst sev�yede modellenmes�n� sağlar.

Ver� yönet�m�n� yaşam döngüsü �le sürekl� güncelleme �mkanı 
sunar.

Ş�rketler�n ver� �şleme pol�t�kalarını kanun, yönetmel�k ve 
mevzuatlara dayandırma �mkanı sunar.

Vers�yonlama s�stem� �le VERBİS s�stem� güncellemeler�n� yönet�r.

İnsan unsurunu en aza �nd�rerek �şlemler�n�z� otomat�ze eder.

KVKK uyum sürec�nde ve devamındak� dokümantasyonu kısa 
sürede hazırlamanızı sağlar.

Ş�rket �ç�nde k�ş�sel ver� koruma ve mahrem�yet b�l�nc� oluşturur.

K�ş�sel ver� yürütme süreçler�n� tanımlayarak departman bazında 
görev tanımlarına yardımcı olur.
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Trusthoop S�ze Ne Kazandırır?
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K�ş�sel Ver�ler� Koruma

Çözümümüz

KVKK çözümler� ve tavs�yeler�n�n yer aldığı, kurumların ver� yönet�m� süreçler�n�n 
otomat�kleşt�r�lmes�n� sağlayan b�r platformdur. Platformda k�ş�sel ver� �şleme süreçler� 
esas alınarak VERBİS uyumlu K�ş�sel Ver� Envanter� ve aks�yon öner�ler� 
oluşturulmaktadır.

Ver� envanterler�n�, aks�yon l�steler�n� platform üzer�nde kolayca tak�p edeb�l�r, Trusthoop 
ayrıcalıklarından faydalanarak tüm KVKK süreçler� boyunca zamandan tasarruf 
edeb�l�rs�n�z. Gel�şen ve değ�şen teknoloj�ler �le 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması 
Kanunu (KVKK) ve �lg�l� mevzuata uyumun sağlanması sürec�n�n devamlılığı amacıyla 
gel�şt�r�len platform, süreç boyunca hayatınızı kolaylaştırmak �ç�n tasarlanmıştır.,

03 

Uyum sürec� yol 
har�tanızı 

çıkarın

Mevcut uyum 
durumunuzu 

öğren�n

İş�n�z� nasıl 
kolaylaştıracağı
mızı keşfed�n

R�skler�n�z�
 yönet�n

K�ş�sel Ver�ler� Koruma Çözümümüz
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KVKK Uyum Süreçler�n�z� 
Tek Merkezden Kolayca Yönet�n 03 

RaporlamaTek�l Platform

Yalnızca Ver� Envanter� değ�l 
tüm KVKK uyum 
operasyonunu tek 
platformdan yönetme

Ş�rket�n KVKK uyumunun 
gerçek zamanlı fotoğrafını 
çekme

Güncelleme

Ver� envanter� değ�şt�kçe 
VERBİS çıktısını otomat�k 
güncelleme

Kurulum

Bulut b�l�ş�m (SaaS) kullanım 
model� ve kurumsal kullanım 
model� (On prem�se) yer�nde 
kurulum �le �ht�yaca uygun 
özel çözümler.

R�sk Yönet�m�

Çapraz raporlama �le ş�rket 
çapında gerçek zamanlı r�sk 
anal�z�

B�rl�kte Çalışma

Tüm �ş b�r�mler�n� KVKK uyum 
operasyonlarına dah�l 
edeb�lme

Tüm �ş 
b�r�mler�n�z� 
sürece katın.

KVKK ve Ötes�

KVKK �le b�rl�kte ş�rket�n�z�n 
d�ğer �ş süreçler�n�n d�j�tal 
ortama taşınması �ç�n altyapı 
oluşturma
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Manuel Kullanım Zorlukları 04 
Ver� Envanter� Excel, Word, e-posta, Google Dr�ve g�b� noktalarda tutulur. Bu 

dokümanları b�r araya get�recek b�r ortak yapı yoktur.

Ver� Envanter� oluşturma dışında d�ğer KVKK uyum gerekl�l�kler�n� yer�ne get�rmek 

zordur.

Bugünün dünyasının en değerl� varlığı olan ver�, kaybolur, yanlış yerde saklanır ya 

da üzer�nde hızlı ve kolay arama yapılamaz.

Kullanıcıların hata yapmasına açıktır.

Güncelleşt�r�lmes� ve tak�b� oldukça karmaşık ve zaman kaybett�r�c�d�r.

Raporlama zordur.

Dağınık Yazılımların Zorlukları

KVKK'ya Özel Bas�t Yazılımların Zorlukları

Genelde, bas�t envanter ve doküman yönet�m� yazılımlarıdır. Çoğunlukla Aks�yon 

Yönet�m� kab�l�yetler� yoktur.

KVKK uyum süreçler�ne özel yazılmış yazılımlar değ�ld�r.

S�stem�n�zde kullandığınız d�ğer yazılımlarla entegre çalışmayab�l�rler.

BT departmanınız ya da kullanıcılarınız b�rçok farklı arayüz, s�stem ve ver� t�p� �le 

çalışmak durumunda kalırlar.

Raporlar ancak dağınık b�ç�mde alınır.

Genelde İhlâl B�ld�r�m�, İmha Yönet�m�, Talep Yönet�m� g�b� operasyonel konuları 

kapsamazlar.

Kategor�k olarak sadece KVKK odaklıdırlar.

Çoğunlukla ş�rket�n�z�n KVKK uyumu ötes�nde  d�j�tal ortama geç�ş� konusunda b�r 

altyapı sunmazlar.

Genell�kle yalnızca KVKK uyum ek�b�n�n kullanımı �ç�n tasarlanmışlardır.

GDPR, CCPA, LGPD g�b� uluslararası ver� koruma mevzuatları �le uyum sağlamak 

üzere tasarlanmamışlardır.

Neden KVKK Yazılımı?

Neden KVKK Yazılımı?
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Teknoloj�m�z

Teknoloj�m�z

Düşük Kodlu Yazılım �le KVKK

05 

Tam Entegre
Kvkk uyumluluğunuzu sağlamak ancak kurumunuz çapında b�r organ�zasyon �le 
mümkün olab�l�r. Kullanacağınız teknoloj�n�n bu kapas�tey� sunması gerek�r.

Kurumunuza Uyarlanab�l�r
Trusthoop kurumunuzun �ht�yaçlarına ver� ve organ�zasyon yapısına ayak uydurur.
Kvkk'nın ötes�nde GDPR g�b� b�r çok uluslararası standarda ve gelecek yen� 
düzenlemelere uyumlu olmanızı sağlayacak alt yapıyı oluşturur.

Her yerden er�ş�n
B�lg�sayar, tablet ve cep telefonunuzdan er�ş�m sağlayarak süreçler�n�z� tak�p 
edeb�l�rs�n�z.

8www.trusthoop.com



K�ş�sel Ver� (Genel-Özel) �şleyen gerçek ve tüzel k�ş�ler�n KVKK süreçler�n� 
yönetmeler�n� sağlıyor, başka b�r uzman �st�hdam etmeler�ne veya ek b�r 
danışmanlık h�zmet� almalarına gerek kalmaksızın anahtar tesl�m� KVKK çözümü 
sunuyoruz.

KVKK süreçler� �le �lg�l� danışmanlık h�zmet� veren DANIŞMAN, MALİ MÜŞAVİR ve 
AVUKATLARIN danışmanlık sürec�nde hazırlamaları gereken Açık Rıza &Aydınlatma 
Met�nler�, Ver� Envanter� g�b� tüm gerekl� dokümantasyonu dak�kalar �ç�nde ve 
organ�zasyonların süreçler�ne özel olarak tasarlanmış şek�lde hazırlamalarını 
sağlıyoruz. B�r organ�zasyon �ç�n harcanan dokümantasyon süres�n� asgar� on kata 
kadar azaltıyoruz. Böylece hem h�zmet�n kal�tes�n� artırıyor hem de kıymetl� 
zamanlarından tasarruf ederek, aynı zaman sınırı �ç�nde daha çok müşter�ye 
h�zmet vermeler�n� mümkün kılıyoruz.

KİŞESEL VERİ İŞLEYEN BİR ORGANİZASYONSANIZ;

KVKK DANIŞMANIYSANIZ;

Trusthoop K�mler�n �ş�ne yarar?

Trusthoop k�mler�n �ş�ne yarar?
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KVKK Süreçler�n�z� Trusthoop �le yönet�n 
olası r�sklerden korunun. 06 

S.S.S
Maalesef yeterl� değ�ld�r. KVKK canlı b�r süreçt�r. K�ş�sel ver� alırken 
aydınlatma yapmazsanız, ya da yaptığınız halde �spat edemezsen�z, Açık Rıza 
Onayı almadan ver� alırsanız, s�ze k�ş�sel ver�ler �le �lg�l� gelen başvurulara 
cevap veremezsen�z, �mha etmen�z gereken ver�ler� �mha etmezsen�z ve 
daha b�rçok farklı konuda bu canlı sürec� yönetemezsen�z Adl�-İdar� Cezalar 
ve prest�j kayıpları kaçınılmazdır.

K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurumu sık sık VERBİS kayıtları, Aydınlatma Met�nler�, 
Açık Rıza Onayları g�b� konularda yaptıkları �ncelemelerde gördükler� 
aksaklıkları yayınlamaktadır. Doğru olduğu düşünülen ama yanlış yapılan çok 
fazla kayıt ve KVKK çalışması olduğu ortaya çıktı. Ayrıca �ş�n hukuk� 
boyutunun yanısıra b�lg� güvenl�ğ� �le �lg�l� detaylı uzmanlık gerekt�ren tekn�k 
boyutları söz konusudur. Bu neden �le alacağınız danışmanlık h�zmet� �çer�ğ� 
öneml�d�r. KVKKDB �çer�k zeng�nl�ğ� �le bu h�zmet� sağlamaktadır.

KVKK regülasyonları yayınlandıktan sonra, kurumun herhang� b�r danışmanlık 
ya da uzmanlık akred�tasyonu olmadığından, konu �le �lg�l� yeterl� b�lg� ve 
deney�m sah�b� olmayan bazı k�ş�ler de kend�ler�n� danışman olarak tanıtıp 
bazı firmalara yeters�z çözüm sunarak sıkıntılara yol açtığı görülmekted�r.
E-Fatura, E-�mza g�b� b�r çok sürec�n kademel� olarak hayatımıza g�rmes� ve 
ger� döndürülemeyecek şek�lde yerleşmes� g�b�;  KVKK'da hayatımızın b�r 
parçası olacak. Bu sebeple, otomat�k olarak süreç tak�p edeb�leceğ�n�z ve 
profesyonel destek alab�leceğ�n�z b�r platform olmadan yolunuza devam 
etmemel�s�n�z.

Verb�s'e Kayıt Olmak Yeterl� m�?

KVKK Danışmanlık H�zmet� Almak Yeterl� m�?

Pek� ne yapmak lazım?

10
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Envanter 
Modülü

01 

F�rma Yönet�m� 
Modülü

02 

Duyuru/Talep ve 
B�ld�r�m Modülü

03 

Onay 
Modülü

04 

Doküman 
Modülü

05 

Görevler
Modülü

06 

Raporlar
Modülü

07 

R�sk Anal�z� 
Modülü

08 

Modüller�m�z

KVKK Uyum Sürec� 
Yönet�m Modüller�m�z

07 
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01 K�ş�sel Ver� Envanter Modülü

Envanter Yönet�m�

07 

Gen�ş kapsamlı ver� set� seç�mler� �le VERBİS'e uygun envanter g�r�şler�n�z� 
hızlı ve kolayca b�r şek�lde oluşturab�lmen�z� sağlar.

Kurumlara özel yetk� matr�sler� �le envanter güncellemeler�n�z� onaya 
göndermen�z� sağlar. 

Her b�r departman kend� envanter�n� hazırlayab�l�r. Tek platform üzer�nden 
bütün departman envanterler�n� yöneteb�l�rs�n�z. 

Oluşturulan ver� envanterler�n� Excel'e aktarab�l�r �lg�l� k�ş�ler �le 
paylaşab�l�rs�n�z

12

Modüller�m�z

www.trusthoop.com



01 K�ş�sel Ver� Envanter Modülü

Süreç Yönet�m�

07 

Süreç yönet�m� �le kurumunuza özel 
süreçler� kolayca tanımlayab�l�rs�n�z. 

Süreçler�n yetk� matr�s� dah�l�nde onaylara 
göndereb�l�r, son değ�ş�kl�kler� 
�zleyeb�l�rs�n�z. 

“Süreç odaklı K�ş�sel Ver� Envanter� �le ver� envanter�n�z� sadece 
KVKK �le değ�l, GDPR �lede uyumlu yönetmen�z mümkün.”

13
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01 K�ş�sel Ver� Envanter Modülü

Ver� Setler�n� Tanımlama Modülü

İş�n�z� büyütmeye odaklanın !

07 

Envanter oluşturmak �ç�n kullanılan ver� kaynaklarının tanımlandığı modüldür. Gen�ş 
kaynak tanımlama özell�ğ� �le kurumunuza özel ver� setler� �le de envanter�n�z� 
oluşturab�l�rs�n�z. 

Ver� Kategor�ler�

Güvenl�k Tedb�rler�

Faal�yet

Ver�

İşlem Amaçları

K�ş� Grupları

Saklama Yer�

Ver� Saklama Süres�

İmha Yönet�m�

Alıcı Grubu

Departmanlar

Ver� İmha Sebeb�

Ver� İşleme Yönet�m�

Üret�len Çıktı L�stes�

Mevzuatlar

Sözleşmeler

Aks�yonlar

Role base kullanıcı 
yönet�m�

Ver� İmha Süres�

Ver� Kaynağı

14
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02 F�rma Yönet�m� Modülü

F�rma Yönet�m�

Çoklu F�rma Yönet�m� Modülü

Kullanıcı Yönet�m� ve Yetk�lend�rme

07 
Kurumunuzun departmanlarını tanımlayıp, kullanıcılarını oluşturab�l�rs�n�z.

KVKK süreçler�nden sorumlu k�ş�ler� s�steme tanımlayab�l�r görev süreler�n� tak�p 
edeb�l�rs�n�z. 

Çoklu firma yönet�m� �le tek uygulama üzer�nden b�rden fazla ş�rket� 
tanımlayab�l�r KVKK süreçler�n� ortak yöneteb�l�rs�n�z. 

Organ�zasyonuna özgü süreçler� tek b�r platform üzer�nden yöneteb�l�rs�n�z. 

Departmanlarda ve ya kurumda yer alan kullanıcıları s�steme tanımlayab�l�r 
yöneteb�l�rs�n�z.

Kullanıcıların s�tem üzer�nde yapacağı her b�r  �şlem� yetk� ağacından 
seçeb�l�rs�n�z. 

15
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03 Duyuru / Talep ve B�ld�r�m Modülü

Duyuru Yönet�m�

Talep Yönet�m�

B�ld�r�m Yönet�m�

07 

Departmanların veya kurumun ver� envanter�nde değ�ş�kl�k var �se �lg�ler�ne 
duyuru yapab�l�r, alınan aks�yonları �zleyeb�l�rs�n�z. 

Gen�ş duyuru yöntem� �le kurumunuza özel duyuruları s�steme tanımlayab�l�r 
�lg�ler�ne duyuru yapab�l�rs�n�z. 

Ver� �mha talepler�n�n alınmasıyla, b�ld�r�len �hlaller� s�steme kaydedeb�l�r, 
durumlarını �zleyeb�l�rs�n�z.

Taleplere ger� b�ld�r�mler�n yapılması

Ş�kayetler�n alınması 

İhlal B�ld�r�m� talepler�n�n alınmasıyla, b�ld�r�len �hlaller� s�steme kaydedeb�l�r, 
durumlarını �zleyeb�l�rs�n�z. 

Taleplerde, görev atamalarında b�ld�r�mler�n yapılması

İşlem sonrasında ger� b�ld�r�mler�n yapılması

16

Modüller�m�z
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04 Onay Modülü

Süreç Onay Yönet�m�

Envanter Ver� G�r�ş� Onay Yönet�m�

Doküman Onay Yönet�m�

Tanımlanan süreç, envanter, doküman, 
rev�zyon g�b� �şlemler�n yetk� matr�s�ne 
göre onay gönder�lmes� 

07 

Onay Yönet�m�

17

Modüller�m�z
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06 Görev Modülü 07 

07 Raporlar Modülü

Görev Yönet�m�

Rapor Yönet�m�

Talepler sonunda alınacak aks�yonları 
görev olarak kullanıcı, departmana göre 
atayab�l�rs�n�z. 

VERBİS raporlarının alınması

Ver� paylaşımı yapılan firmalara raporu

İhlal b�ld�r�m raporu

İmha b�ld�r�m raporu

Görev süreçler�n� tak�p edeb�l�rs�n�z. 

Dashbord raporları (İşlenen K�ş�sel Ver� 
sayısı, Departmana göre Envanter Sayısı, 
Paylaşılan k�ş�sel ver� 

19
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05 Doküman Modülü

Pol�t�ka Yönet�m�1

2

3

4

Aydınlatma Metn� Yönet�m�

Açık Rıza Metn� Yönet�m� 

Doküman Rev�zyon Yönet�m�

Farklı ver� sah�pler�ne, farklı departmanlara 
göre kurumunuza özel met�nler� hazırlayab�l�r, 
rev�zyon durumlarını tek b�r platformda 
yürüteb�l�rs�n�z. 

07 

Doküman Yönet�m�

18

Modüller�m�z

www.trusthoop.com



08 R�sk Anal�z� Modülü

Uyum sürec�n� şek�llend�ren, �dar� ve tekn�k r�sk anal�z� �le panelden kolayca 
cevapları �şleyeb�l�r ve değerlend�reb�l�rs�n�z. R�sk değer� hesaplamasında b�lg� 
varlığı �ç�n g�zl�l�k, bütünlük, er�ş�leb�l�rl�k parametreler� �le r�sk�n önem�n� hesaplar.

07 
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fintech solution

Ep�k Yazılım Hakkında

Ep�k Yazılım  A.Ş. 2005 yılından �t�baren Gebze GOSB Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges�nde 
“RPA” Robot�k Süreç Otomasyonu ve “AI” Yapay Zeka konularında  AR- GE  faal�yet� 
yürütmekted�r. B�lg� Güvenl�ğ�, Bankacılık ve F�nansal Teknoloj�ler konusunda b�r çok 
büyük projey� müşter�ler�ne kazandırmıştır.

S�ze güvenen ve s�z� terc�h eden müşter�, çalışan ve �lg�l� tüm tarafların k�ş�sel 
ver�ler�n�n güvenl�ğ� �ç�n en doğru çözüm b�leşen� sağlayarak, ş�rket�n�z�n prest�j�n� 
korumanız ve b�lg� güvenl�ğ� noktasında atmanız gereken tüm adımları, almanız 
gereken tüm önlemler� der�nlemes�ne etüt etmen�ze destek oluyoruz.

Alanında Uzman Danışman, Eğ�tmen, Hukukçu ve Mühend�s kadromuzla firmanızın tüm 
b�lg� güvenl�ğ� �ht�yaçlarını anal�z ed�yor, ölçeklend�r�yor ve �ht�yaçlarınıza uygun çözümler 
üret�yoruz. KVKKDB, KVKK çözümüyle d�nam�k ve hassas b�r süreç olan k�ş�sel ver�ler�n 
korunması hususunda kurumsal altyapınızı deney�mlemen�z ve b�r yaptırımla 
karşılaşmamanız �ç�n daha başlangıçta almanız gereken tüm önlemler� detaylı b�r anal�z 
ve raporlamayla yönet�m�n�z�n b�lg�s�ne sunuyor. VERBİS kayıt ve KVKK uyum sürec�n�z� 
on kat hızlandırıyoruz. 

21
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K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kanunu (KVKK) ned�r?

Özel hayatın g�zl�l�ğ�n� koruma hedefiyle k�ş�lere a�t b�lg�ler�n ver� sorumlusu �şletmeler 
tarafından korunmasını amaçlayan, K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu adıyla çıkarılan b�r 
kanundur.

Gel�şen teknoloj�n�n etk�s�yle k�ş�lere a�t b�rçok k�ş�sel ver�, manuel veya otomat�k yollarla 
farklı platformlarda kayded�lmekte, saklanmakta veya aktarılmakta, kısaca �şlenmekted�r. 
K�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�, mal ve h�zmet sunan �şletmelere bazı kolaylık ve avantajlar 
sağlasa da k�ş�sel ver�ler�n �st�smar ed�lmes�n� beraber�nde get�rmekted�r. Bundan 
korunmak amacıyla Türk�ye Cumhur�yet� nezd�nde hukuk� b�r altyapının oluşturulması 
zorunluluk hal�ne gelm�şt�r. Bu doğrultuda 07.04.2016 tar�h�nde 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n 
Korunması Kanunu (KVKK) yürürlüğe g�rm�şt�r. KVKK uyarınca k�ş�sel ver�ler�n korunması 
yükümlülüğü ver� sorumlusuna bırakılmıştır.

Kanun, k�ş�sel ver�ler�n korunmasıyla �lg�l� yasal çerçevey�, k�ş�sel, kurumsal sorumlulukları 
ve aynı zamanda yükümlülükler� de bel�rlem�şt�r. Böylece kanun ver�ler�n k�m tarafından, 
hang� amaçlara yönel�k toplanacağını, nasıl kullanılacağını ve nasıl �mha ed�leceğ�ne �l�şk�n 
düzenlemeler get�rm�şt�r.

Kanun ve �lg�l� mevzuatlar çerçeves�nde Cumhurbaşkanlığı'na bağlı teşk�latlanan K�ş�sel 
Ver�ler� Koruma Kurulu, kanunun muhattabı olan tarafların yükümlülükler�n� yer�ne get�r�p 
get�rmed�kler�n� denetlemek ve �hlal durumunda yaptırımlar uygulamakla yetk�l� ve 
sorumludur. F�rmalar kullandıkları tüm k�ş�sel ver�lerle �lg�l� yasada bel�rt�len tüm b�ld�r�mler� 
VERBİS s�stem�ne �şlemekle mükelleft�r.

Sınırsız b�ç�mde ve gel�ş�güzel toplanmasının,

Yetk�s�z k�ş�ler�n er�ş�m�ne açılmasının,

İfşa ed�lmes�n�n,

Amaç dışı ya da kötüye kullanımının önlenmes� hedeflenmekted�r.

KVKK �le k�ş�sel ver�ler�n,

09 
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Aydınlatma yükümlülüğünü yer�ne get�rmeme

Ver� Güvenl�ğ�n� sağlayamama

Kurul kurallarını yer�ne get�rmeme

VERBİS'e kayıt olmama

Hukuka aykırı olarak kaydetme

Hukuka aykırı olarak b�r başkasıyla paylaşma

Ver�ler� kanun� süres�nden daha fazla saklama

N�tel�kl� k�ş�sel ver�ler� hukuka aykırı kaydetme

5.000 – 100.000 TL 

15.000 – 1.000.000 TL 

25.000 - 1.000.000 TL 

20.000 - 1.000.000 TL

1-3 yıl Hap�s

2-4 yıl Hap�s

1-2 Yıl Hap�s

1,5 – 4,5 Yıl Hap�s

Uygunsuzluk durumunda ne g�b� 
yaptırımlar uygulanır?

KVKK Yaptırımları

Kanun'da bel�rt�len �st�snalar har�c�nde, k�ş�sel ver�ler �lg�l� k�ş�n�n açık rızası olmaksızın 
�şlenemeyecek; üçüncü k�ş�lere ve yurtdışına aktarılamayacaktır. Kanun'da ayrı ayrı 
maddelerde de bel�rt�lm�ş olan bu maddelere uyulmaması hal�nde, kurumlar �dar� para 
cezasına çarptırılab�leceklerd�r.
50 ve üzer� çalışanınız varsa veya firmanızın akt�f büyüklüğü 25 M�lyon TL 'n�n üzer�ndeyse 
VERBİS kaydınızı en geç 31 Aralık 2021 tar�h�ne kadar gerçekleşt�rmen�z gerekmekted�r. 
Aks� takd�rde firmanıza 5.000  TL �le 3.100.000 TL arası b�r yaptırım uygulanab�l�r.

Kabahatlar/Suçlar Yaptırımlar

KVKK uyumluluğunu en hızlı ve etk�l� b�r 
b�ç�mde sağlamak amacı �le gel�şt�r�lm�şt�r.

Uyum sürec�nde k�ş�sel ver�ler�n güvenl�ğ�n� kontrol altına 
alma ve etk�n b�r yönet�m sağlamak amacı �le gel�şt�r�ld�.
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KVKK
K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kanunu

Ver� Koruma Yönet�c�s�

KVKK Pol�t�kası

Ver� Envanter� Gerekl� Dokümantasyon

VERBİS B�ld�r�m�

Prosedürler

Atanması, görev 
tanımının amaç ve 
prosedürler�n�n 
bel�rlenmes�

F�rmanın envanter� 
özel�nde aydınlatma, açık 
rıza, g�zl�l�k taahhütler�, 
d�s�pl�n yönetmel�kler� vb.

İşletmen�n d�nam�kler� 
Kanun d�kkate alınarak 
pol�t�kalaştırılır.

F�rmanın k�ş�sel ver� 
data har�tasının 
çıkarılması

Tüm �dar� ve tekn�k tedb�rler 
kapsamında alınan aks�yonlar 
doğrultusunda VERBİS 
kaydına yapılır.

Pol�t�kalar göz önüne 
alınarak k�ş�sel ver� 
�şleme (kayıttan �mhaya 
kadar) süreçler�n�n 
oluşturulması

1
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K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurumu'nun 
ş�rketlerden beklent�s� ned�r?

Ver� sah�pler� aydınlatılmalıdır, '”Açık Rıza” alınmalıdır.

Gerekt�ğ�nde açık rızanın alındığı �spat ed�lmel�d�r.

Ver� sah�pler�n�n KVKK �le �lg�l� tüm başvurularına cevap ver�lmel�d�r.

Yasal saklama süres� dolan,  tutulması �ç�n rasyonel neden  bulunmayan 

ver�ler �mha ed�lmel�d�r.

Ver�ler sürekl� korunmalı, ver�ler�n korunması �ç�n tekn�k ve �dar� önlemler, 

zafiyete yer vermeyecek şek�lde sürekl� gözden geç�r�lmel�d�r.

K�ş�sel ver� paylaşımı yapılıyorsa kayıt altına alınmalı ve gerekt�ğ�nde �spat 

ed�leb�lmel�d�r.

K�ş�sel ver�ler� �şleyen tüm çalışanları ver� güvenl�ğ� konusunda eğ�t�mler� 

tab� tutulmalıdır.

09 
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KVKK Ned�r?

Kr�t�k Sorular ?
El�n�zde hang� k�ş�sel ver�ler var ?

Sadece �ht�yacınız olan k�ş�sel ver�ler� m� topluyorsunuz ?

K�ş�sel ver�ler� sadece �ht�yaç duyulduğu sürece m� tutuyorsunuz ?

K�ş�sel ver�ler güvende m� ?

Tedb�r aldınız mı ?

Sorumluluklarınızı b�l�yor musunuz ?

Ceza� yaptırımlardan haberdar mısınız ?

www.trusthoop.com



1. Kuruluşunuzu hazırlayın:

Kuruluşunuzdak� paydaşları GDPR gerekl�l�kler�yle tanıştırın. S�ber Güvenl�k, Tasarıma Göre 
G�zl�l�k ve Varsayılanlara Göre G�zl�l�k �lkeler� konusunda çalışan eğ�t�m� gerçekleşt�r�n. 
Gerek�rse, yan� 250'den fazla k�ş� çalıştırıyorsanız, b�r Ver� Koruma Görevl�s� (DPO) atayın.

2. Ver�ler�n�z� denetley�n:

Tüm ver�ler�n�z�n nerede yaşadığını, k�m�n er�ş�m� olduğunu ve hang� c�hazlarda olduğunu 
b�ld�ğ�n�zden em�n olun. Üçüncü taraf �şlemc�ler de dah�l olmak üzere k�ş�sel ver�ler�n 
nerede �şlend�ğ�n� bel�rley�n. Yasal �şleme gerekçeler�n� belgeley�n ve mevcut g�zl�l�k 
pol�t�kalarını güncelley�n.

3. Denet�m h�zmet� ortakları:

H�zmet ortaklarının, yan� web s�ten�ze yerleşt�r�lm�ş üçüncü taraf h�zmetler�n veya H�zmet 
Olarak Yazılım sağlayıcılarının da GDPR �le uyumlu olduğundan veya resm� olarak 
onaylanmış b�r ver� yargı yetk�s� altında olduğundan em�n olun. Uluslararası ver� akışlarını 
gözden geç�r�n ve har�talayın.

4. Onay alın:

Uyumluluğu sağlamak �ç�n �z�n arama, alma ve kaydetme yöntemler�n� uygulayın. Her b�r 
ver� sah�b�n�n neye rıza gösterd�ğ�n�n net b�r kaydını tutun ve ver� konusunun b�r rızayı 
�ptal etmes� veya değ�şt�rmes� �ç�n seçenekler sağlayın.

5. Ver� haklarına yanıt ver�n:

Kuruluşunuzun ver� sah�b� haklarına yanıt vermes�n� sağlayan prosedürler� uygulayın, yan� 
ver� er�ş�m�, düzeltme ve s�lme. Hem müşter� hem de çalışan bağlamında nasıl 
uygulanacaklarını belgeley�n.

6. Ver� �hlaller�ne hazırlanın:

GDPR'n�n 72 saatl�k son b�ld�r�m tar�h�n� karşılamak �ç�n k�ş�sel ver� �hlaller�n� tesp�t etmek, 
araştırmak ve raporlamak �ç�n prosedürler�n mevcut olduğundan em�n olun.

D�kkat Ed�lmes� Gereken Konular 10 
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Ÿ Avrupa b�rl�ğ� sınırları �çer�s�nde yaşayan b�reyler�n ver�ler�n� �şleyen ş�rketler�n nerde 
bulunduğu öneml� değ�ld�r. Avrupa b�rl�ğ�ne üye ülkeler�n vatandaşlarının ver�ler�n� 
�şleyen tüm �şletmeler konumu ne olursa olsun bu yönetmel�kten sorumludur.

Ÿ Yönetmel�ğe uyumlu olmayan s�teler �ç�n yüksek m�ktarlarda ceza kes�leb�l�r.

Ÿ Kullanıcıdan k�ş�sel ver�ler� alınırken bas�t b�r s�stemle ve kolay anlaşılır b�r şek�lde onayı 
alınmalı ve �ptal� de bu şek�lde gerçekleşt�r�lmel�d�r.

Ÿ Ş�rketler �ç�n İhlal b�ld�r�mler� zorunlu tutulmaktadır.

Ÿ Kullanıcıların hang� ver�ler�n�n alındığına, nerelerde nasıl kullanıldığına, ne kadar süreyle 
tutulacağını b�lme hakkına sah�pt�rler.

Ÿ Kullanıcılar kayded�len ver�ler� er�ş�m hakkına ve ver�ler�n� güncelleme hakkına veya 
s�lme hakkına sah�pt�r. Ver�ler� üstünde kısıtlama da get�reb�l�rler.

www.trusthoop.com



Genel Ver� Koruma Regülasyonu (GDPR - General Data Protect�on Regulat�on) Avrupa 
genel�nde AB vatandaşlarının k�ş�sel ver�ler�n� korumaya yönel�k oluşturulmuş 
yönetmel�kt�r. 25 Mayıs 2018 tar�h�nden �t�baren Avrupa B�rl�ğ�'ne üye ülkelerde 
yürütmel�ğe g�ren GDPR, Avrupa B�rl�ğ�'ne üye ülkelerde büyük kurum ve kuruluşlarda var 
olan k�ş�sel ver�ler�n yönetmel�kte bel�rt�len kurallar çerçeves�nde güvenl�ğ�n� sağlamayı 
konu ed�nmekted�r.

GDPR Avrupa b�rl�ğ� sınırları �çer�s�ndek� vatandaşlarının k�ş�sel ver�ler�n� barındıran bütün 
�şletmeler� kapsar. 

Ş�rket�n konumu Avrupa b�rl�ğ� sınırları �çer�s�nde bulunmasa dah� bu vatandaşların 
ver�ler�n� topladığı �ç�n yönetmel�kten sorumlu tutulmaktadır.

H�çb�r k�ş�sel ver�, yönetmel�kte bel�rt�ld�ğ� şek�lde yapılmadığı veya �lg�l� k�ş�den (k�ş�sel ver� 
sah�b�nden) açık b�r onay almadığı sürece �şlenemez. İlg�l� k�ş� bu �zn� �sted�ğ� zaman �ptal 
etme hakkına sah�p olmaktadır. GDPR geçm�şte saklanmış ver�ler� de kapsamaktadır. 
Genel Ver� Koruma Tüzüğü GDPR maddeler�ne uyum sağlamayan �şletmeler� c�dd� ceza 
ve yaptırımlar beklemekted�r.

Bu k�ş�sel ver�ler:

Ÿ İs�m, adres, k�ml�k numarası
Ÿ Konum, Ip adres�, cook�e b�lg�ler� vb. �nternet ver�ler�
Ÿ F�z�ksel görünüme a�t ver�ler ve b�ometr�k ver�ler
Ÿ Irk köken b�lg�ler�
Ÿ S�yas� görüş
Ÿ Tıbb� ver�ler g�b� vb. ver�ler� kapsamaktadır.

Kullanıcı profil� oluşturan forum s�teler�, ürün satışı yapıp kullanıcı ver�ler� kaydeden e-
t�caret s�teler�, yorum yapma �z� veren wordpress s�tes� vb. s�teler GDPR ‘dan 
etk�lenmekted�r.

GDPR ned�r? 
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AB ver� koruma reformu, 27 N�san 2016 tar�h�nde Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konsey� 

tarafından kabul ed�lm�şt�r. Uygunsuzluk durumundak� kuruluşlar, hang�s� daha yüksekse, 20 

m�lyon Euro'ya veya kuruluşun küresel yıllık c�rosunun %4'üne kadar ağır para cezaları 

r�sk�yle karşı karşıyadır.
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