KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
FİYAT TEKLİFİ

ANTALYA DİŞ HEKİMLERİ ODASI
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ
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Antalya Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu’na,
KVKK uyum sürecinin hukuki altyapısı Antalya Barosu’na kayıtlı Ayşe Evrim Zeybek
Akçay tarafından, bilişim sistemleri Mühendis Onur Zeybek tarafından yönetilecektir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum projesi detayları ve fiyat teklifimiz aşağıda
yer almaktadır.
Uyum Projesi Kapsamı
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri bünyesinde tutulan özel nitelikli kişisel veriler ve kişisel veriler olmak üzere kayıt edilen tüm kişisel verilerin 31 Aralık 2021 tarihine kadar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, Yönetmeliklere, Tebliğlere, Kurul Kararlarına, Taahhütnamelere uygun hale getirilmesinin uzman ve deneyimli ekibimiz tarafından sağlanmasıdır.
Şirketimizce Verilecek Hizmetler
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt yapılması için gerekli yasal
prosedürler tarafımızca yerine getirilecektir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında tam uyumluluk sağlanacaktır.
Kişisel verilerin Türkiye’nin imzalayarak taraf olduğu AB Direktifleri kapsamında uyumlu
hale getirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde, uluslararası düzenlemelere uygun olup
olmadığı kontrol edilecektir. (GDPR – AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği 2016/679)
Şirketin internet üzerinde sahip olduğu tüm dijital varlıkları KVKK ve GDPR kapsamında
incelenecek ve yapılacak değerlendirme sonucunda dijital uygunlaştırma projesi hazırlanacaktır. Özellikle GDPR yükümlülükleri baz alınacaktır.
Uyum projesi kapsamında ISO 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemine entegre edilmiş
bir KVKK kurulumu gerçekleştirilerek bu standarda uygunluk takip edilecektir.
Tüm şirket çalışanları için, şirketteki sorumluluklarına ve yetkilerine göre eğitimler
düzenlenecektir. Çalışanların, şirkete ve veri sahibine karşı hukuki ve cezai sorumlulukları sözleşme ile taahhüt altına alınacaktır. Düzenlenecek eğitim ile de çalışanlar sözleşme
ile taahhüt altına alınan sorumluluklarının kapsamı konusunda bilgilendirileceklerdir.
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Gizlilik sözleşmelerinin yapılması, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetki
kapsamlarının ve sürelerinin net olarak tanımlanması, periyodik olarak yetki kontrollerinin gerçekleştirilmesi, görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların
bu alandaki yetkilerinin derhal kaldırılması takip edilecektir. Bu kapsamda, veri sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanterin iade alınması, Bilgi Güvenliği Yönetim
Sisteminin tam olarak sağlanabilmesi için olası risk analizi hazırlanacaktır.
Verilerin kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmesi, kriptografik
anahtarların güvenli ve farklı ortamlarda tutulması, veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli olarak loglanması, verilerin
bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmesi, gerekli
güvenlik testlerinin düzenli olarak yaptırılmasının sağlanması, test sonuçlarının kayıt
altına alınması, verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmelerinin yapılması, bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak yaptırılmasının sağlanması, test sonuçlarının kayıt altına alınması, verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin kullanılmasının sağlanması, özel
nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve erişildiği ortamlar fiziksel ortam ise
özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemlerinin alınması sağlanacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kuralları net şekilde
belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir bir politika ve prosedürün belirlenmesindeki
temel amaç kurumsal itibarın korunmasıdır. Bununla birlikte kişisel veri koruma
mevzuatı uyarınca söz konusu olabilecek hukuki ve cezai sorumlulukların önlenmesidir.
Fiyat Teklifi
Yukarıda yazılı hizmetler için teklifimiz
1-5 çalışanlı merkezler 3.500 TL + KDV
6-9 çalışanlı merkezler 5.000 TL + KDV
10-12 çalışanlı merkezler 6.500 TL + KDV
13-15 çalışanlı merkezler 8.000 TL + KDV
16 ve üzeri çalışanlı merkezler 9.500 TL + KDV şeklinde olmaktadır.
Teklifimiz kapsamında Antalya Diş Hekimleri Odası KVKK uyum süreci ücretsiz olarak
yönetilecektir.
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