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ANTALYA DİŞ HEKİMLERİ ODASI 

KVKK SÜREÇ DANIŞMANLIĞI TEKLİFİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sayın ANTALYA DİŞ HEKİMLERİ ODASI Yönetimi; 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında sunduğumuz hizmetlere ilişkin fiyat teklifimiz aşağıda 

görüşlerinize sunulmuştur.  

Teklifimize hukuki danışmanlık, bilişim danışmanlığı ve süreç danışmanlığı dahil olup, danışmanlık süreci 

sonunda, kanuni tedbirleri yerine getirmek için BT alt yapısına yatırım yapılması gerekmesi durumunda, 

gereksinimler ayrıca tekliflendirilecektir. 

Konu ile ilgili tüm sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyacağız.  

Not: KVKK danışmanlığının, içlerinde en az bir hukukçu bulunan ekip ile yürütülmesi gerekmektedir. 

İyi çalışmalar dileriz. 

  

Saygılarımızla, 

Av. Müge Gezginci Ünsal 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Teklif ve Satış Koşulları 

Çözüm Özeti:  

 

“Kişisel Verileri Koruma Kanunu” uyum süreci boyunca verilecek olan danışmanlık hizmeti kapsamı 

aşağıdaki şekildedir: 

 Çalışanlara KVKK farkındalık eğitimi verilmesi  

Farkındalık eğitimi sonrası;  

 Birim amirleri ile birebir görüşmeler ile iş süreçlerinin idari ve teknik açıdan incelenmesi 

 Sözleşmelerin incelenmesi 

 İş başvuru formu, özlük dosyası vb. İK dokümantasyonunun incelenmesi 

 Misafirlere verilen katma değerli hizmetler (Animasyon, SPA, servis hizmetleri vb) 

 Fiziksel ortamlarda kişisel verilerin ne şekilde saklandığının analiz edilmesi  

 Sosyal medya, web sitesi ve basın yayın süreçlerinin analiz edilmesi 

 KVKK / disiplin komisyonu kurulması 

 Risklerin belirlenmesi 

 Beyanlar ve gözlemler esas alınarak analiz raporu hazırlanması 

 Hazırlanan raporun kurula sunulması ve kararlar alınması 

  

 

Hazırlanması Gereken Prosedürler 

 Kişisel veriye erişim prosedürleri 

 Eposta kullanım prosedürleri 

 Harici disk, Flash Bellek vb. depolama cihazları kullanım prosedürü 

 Dijital ortak alan kullanım prosedürleri 

 Kişisel veri içeren doküman oluşturma, saklama, işleme prosedürleri 

 Fiziksel mekanda veri erişimi ve işleme prosedürleri 

 Anahtar yönetimi prosedürleri 

 

 

Yapılması Gereken İyileştirmeler 

 Bilgi işlem altyapısının, teknik ve idari tedbirler kılavuzuna uygun olarak gözden geçirilmesi, 

raporlanması ve veri sorumlusunun bütçe onayı doğrultusunda iyileştirilmesi  

 Sızma Testi (İyileştirmeler sonrasında, tarafsız bir test firmasından sızma testi hizmeti alınması 

kurul tarafından önerilmektedir) 

 



 

 

 

Kişisel Veri Politikaları ve Dökümantasyon Yönetimi  

 Organizasyon şeması hazırlanması 

 İş tanımlarının oluşturulması 

 Veri envanteri hazırlanması 

 Yetki matrisi hazırlanması 

 Donanım envanteri hazırlanması 

 Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası 

 Çerez politikası 

 Bilgi sistemleri kullanım politikaları 

 Kişisel veri saklama ve imha politikaları 

 Kurumsal iletişim, kurul ve ilgili kişiyi bilgilendirme politikası 

 Erişim ve bilgi güvenliği politikası 

 Verilerin yurtdışına çıkarılması prosedürleri 

 Kuruma asılacak KVKK aydınlatma metin ve tabelaları 

 Düzenleyici ve önleyici form oluşturma  

  

 

Sözleşme Yönetimi  

 Çalışan sözleşmelerine ek KVKK protokolü hazırlanması  

 Çalışan gizlilik taahhütnamesi  

 Tedarikçi /taşeron gizlilik sözleşmeleri 

 Veri işleyen sözleşmeleri 

 Disiplin yönetmeliğinin KVKK ya uyarlanması 

 Çalışanlar, hizmet verilen kişiler ve tedarikçiler için aydınlatma metinleri 

 Açık rıza beyanı formları 

 

 

Verilecek Eğitimler (Süreç Tamamlandıktan sonra) 

 Teknik altyapı kullanım eğitimleri (bilgi işlem departmanı tarafından verilebilir) 

 Süreç tamamlama eğitimleri 

 Bilgi güncelleme eğitimleri 

 

 

 Sistem sürekliliğinin korunması  

 Habersiz denetimler 

 Düzenleyici ve önleyici formlar 

 

 

 



 

Teklif Özeti  

     

    Açıklama    Tutar ₺ 

1-4 ÇALIŞANLI KLİNİKLER 3.500 

5-9 ÇALIŞANLI KLİNİKLER 4.500 

10 VE ÜZERİ ÇALIŞANLI KLİNİKLER 6.000 

 Fiyat 

- Yukarıda teklif edilen fiyatlarımıza K.D.V. dâhil değildir. 

 

 Sipariş 

- Teklifimizde yer alan hizmetlerin siparişi, teklif koşullarımızın kabul edildiğini gösteren, yazılı 

onayınız ile geçerli olacaktır. 

 

 Hizmet Şartları 

- Hizmet süresi, veri iletişim sorumlusu ve danışmanın ortak müsaitlik durumuna göre 3-6 ay 

arası olacaktır  

- Mutabık kalınan tarihlerde tarafların yapması gereken işler listelenecek ve konunun ilgilileri 

tarafından gerçekleştirilmek üzere delege edilecektir.  

 

 Kurulum 

- Süreç danışmanlığı hizmeti sadece sistemin kurulması için gereken donanım ve yazılımların 

raporlamasını kapsar. Bu yazılım ve donanımların lisans ve kurulum bedeli ayrıca 

fiyatlandırılacaktır  

 

 Denetimler 

- KVKK usullerine uygun olarak, uyum süreci ve dijital sürecin tamamlanması sonrasında, 

yönetim ile mutabık kalınan zamanda, çalışanlara önceden bilgi verilmeksizin 1 kez denetim 

gerçekleştirilecektir.  

 

 Eğitim 

- Süreç danışmanlığı hizmeti sonunda çalışanlara süreç içinde oluşturulan güvenlik politikaları 

konusunda eğitim verilecektir. Bu eğitim tarihleri çalışanlar ve danışman için uygun olan 

mutabık kalınan zamanlarda gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          www.datumdanismanlik.com 

http://www.datumdanismanlik.com/


 
REFERANSLARIMIZ: 

KONYAALTI BELEDİYESİ 

KONYAALTI BELEDİYESİ PERSONEL LTD.ŞTİ 

KONYAALTI BELEDİYESİ FESLİKAN A.Ş. 

KEMER BELEDİYESİ 

KEMER BELEDİYESİ PERONEL LTD.ŞTİ 

FİNİKE BELEDİYESİ 

FİNİKE BELEDİYESİ ALTIN PORTAKAL A.Ş. 

DEMRE BELEDİYESİ 

DEMRE BELEDİYESİ A.Ş. 

ELMALI BELEDİYESİ 

ELMALI BELEDİYESİ EBTON A.Ş. 

ALANYA BELEDİYESİ PERSONEL LTD.ŞTİ. 

KAŞ BELEDİYESİ 

KAŞ BELEDİYESİ LİKYA A.Ş. 

 TED KOLEJİ ALANYA 

BALABANLAR OTOMATİV 

POLL CAR OTOMOTİV 

BAŞARAN PETROL A.Ş 

ART-MİM LTD.ŞTİ 

ART MARİN LTD. ŞTİ 



REKSAN REKLAM 

ANTROYAL OTEL 

B BUSİNESS OTEL 

NUR OTEL 

NUR BEACH OTEL 

ERGÜN OTEL ALANYA 

MAKİ HOTEL 

VİLLA MAHAL 

FALEZ GIDA 

 

 


