
Süreç Yönetimi Yazılımı Uzmanından Excel Tablolarının Ötesinde

Kişisel Verileri Koruma Kanunu
Uyum Yazılımı

Yerinde Kurulum ve Bulut Kullanım Seçeneği
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Aradığınızı Bulamadınız mı?01. Auditrunner
KVKK Uygulama Paketi

01 AuditRunner KVKK Uygulaması 
binlerce satırlık Excel tablolarının 
ötesinde veri koruma mevzuatlarına 
uyum sağlama ve tüm iş birimlerini 
sürece katarak, operasyonları tek 
noktadan yürütme, yönetme ve 
takip etme imkânı sağlar.

Kişisel Veri Envanteri
İhlâl Bildirimi
Talep Yönetimi
İmha Yönetimi
Bilgi Varlığı Envanteri
Mevzuat Kataloğu
Süreç Kataloğu
Kullanıcı Dostu Arayüz
Entegrasyon Desteği

Manuel Kullanım:
Veri Envanteri, Excel, Word, e-Posta, Google Drive, SharePoint gibi 
ortamlarda tutulur. Bu dokümanları bir araya getirecek bir ortak yapı yoktur. 
Veri Envanteri oluşturma dışında diğer KVKK uyum gerekliliklerini yerine 
getirmek zordur. Bugünün dünyasının en değerli varlığı olan veri, kaybolur, 
yanlış yerde saklanır ya da üzerinde hızlı ve kolay arama yapılamaz.
Kullanıcıların hata yapmasına açıktır. Güncelleştirilmesi ve takibi oldukça 
karmaşık ve zaman kaybettiricidir. Raporlama zordur.

Dağınık Yazılımlar:
Genelde, basit envanter ve doküman yönetimi yazılımlarıdır. Çoğunlukla 
Aksiyon Yönetimi kabiliyetleri yoktur. KVKK uyum süreçlerine özel yazılmış 
yazılımlar değildir. Sisteminizde kullandığınız diğer yazılımlarla entegre 
çalışmayabilirler. BT departmanınız ya da kullanıcılarınız birçok farklı arayüz, 
sistem ve veri tipi ile çalışmak durumunda kalırlar. Raporlar ancak dağınık 
biçimde alınır. Genelde İhlâl Bildirimi, İmha Yönetimi, Talep Yönetimi gibi 
operasyonel konuları kapsamazlar.

KVKK’ya Özel Yazılımlar:
Kategorik olarak sadece KVKK odaklıdırlar. Çoğunlukla şirketinizin KVKK 
uyumu ötesinde dijital ortama geçişi konusunda bir altyapı sunmazlar. Genellikle 
yalnızca KVKK uyum ekibinin kullanımı için tasarlanmışlardır. GDPR, CCPA, 
LGPD gibi uluslararası veri koruma mevzuatları ile uyum sağlamak üzere 
tasarlanmamışlardır.
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02. Teknolojimiz 
Düşük Kodlu Yazılım ile KVKK

02

Tam Entegre
KVKK uyumluluğunu sağlamak 
ancak kurumunuz çapında bir 
organizasyon ile mümkün olabilir. 
Kullanacağınız teknolojinin bu 
kapasiteyi sunması gerekir. 

Tam entegre yapısı ile AuditRunner 
KVKK Uygulaması, kurumunuzun 
KVKK uyumluluğu konusunda 
omurgasını oluşturur. 

KVKK uyum operasyonunuzu 
kurumunuzdaki farklı birimlere 
görev dağılımları yaparak ve tekil 
bir veri seti üzerinde yürütür, 
KVKK uyumu konusunda her 
zaman kurumunuzun “gerçek 
zamanlı fotoğrafını” çekebilirsiniz. 

Kurumunuza 
Uyarlanabilir
AuditRunner KVKK kurmunuzun 
ihtiyaçlarına, veri ve organizasyon 
yapısına ayak uydurur. 

KVKK’nın ötesinde  GDPR 
gibi birçok başka uluslararası 
standarda ve gelecek yeni 
düzenlemelere uyumlu olmanızı 
sağlayacak altyapıyı oluşturur.

Emin Ellerdesiniz 
AuditRunner KVKK 15 yıllık  iş 
süreçleri  yazılım deneyimi üzerine 
kuruludur.

Üzerinde koştuğumuz düşük 
kodlu yazılım platformu Türkiye ve 
global çapta operasyonları olan 
birçok firmanın 4.000’den fazla 
süreci için yazılım geliştirmiştir. 

KVKK uyum sürecinizi
tek platformdan yönetin.

Tüm iş birimlerini KVKK uyum 
operasyonlarına dahil edebilme

Yerinde Kurulum ve Bulut Kullanım 
opsiyonları ile ihtiyacınıza özel 3 gün 
içinde kurulum

Birlikte Çalışma

Kurulum

Tüm 
iş birimlerinizi  
sürece katın.

Raporlama
 
Şirketin KVKK uyumunun gerçek 
zamanlı fotoğrafını çekme

Güncelleme
 
Veri envanteri değiştikçe VERBİS 
çıktısını otomatik güncelleme

Çapraz raporlama ile şirket çapında 
gerçek zamanlı risk analizi

Operasyon ve 
Risk Yönetimi

Tekil Platform
 
Yalnızca Veri Envanteri değil tüm 
KVKK uyum operasyonunu tek 
platformdan yönetme

KVKK ve Ötesi
KVKK ile birlikte şirketinizin diğer iş 
süreçlerinin dijital ortama taşınması 
için altyapı oluşturma
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03

Verilerinizi Excel Tablolarında güncel tutmak, diğer iş birimlerini 
sürece katmak, onları takip etmek ve gerçek zamanlı raporlar almak 
konusunda sıkıntı yaşıyorsanız...

DOĞRU YERDESİNİZ. 

03. KVKK Uyum Yönetimi
Kişisel Veri Envanteri

Kurumunuzdaki bütün departmanların tüm süreçlerinde 
işledikleri kişisel verileri kolaylıkla envantere kaydedin. 
Süreçleriniz değiştikçe envanter detaylarını kolayca değiştirin.

Birlikte Çalışma
İş birimlerini envanter oluşturma 
ve güncelleme süreçlerine 
aktif olarak dâhil edin.
 
Süreç sahipleri, kendi süreçlerine 
dair kişisel veri envanterlerini 
kolayca oluştursun ve 
güncellesin.
 
Departmanların ekleme ve 
düzenlemeleri merkezî Veri 
Yönetimi ekibi tarafından 
incelensin, onay sonrası 
kaydedilsin.
 

Hem iş yükünü organizasyon 
sathına dağıtın, hem de kurum 
çapında KVKK uyumu konusunda 
farkındalık sağlayın.
 
Otomatik VERBİS 
Çıktısı
 
Süreç bazlı veri envanteri 
değiştikçe VERBİS’e yüklenecek
envanter kaydı da otomatik olarak 
değişir. 
 
Değişiklikleri VERBİS üzerinde 
kolayca ve hızla uygulayın. 

Dokümanlar

Süreç bazlı Açık Rıza Beyanı 
ve Aydınlatma Metni üretip 
yayınlayın.

Önceki 
Revizyonlar

Envanterde yapılan tüm 
değişikliklere dair 
detaylı bilgileri görme imkanı.

Süreç Odaklı Veri 
Envanteri   

Tüm departmanların 
faaliyetlerinin yer aldığı merkezî 
Süreç Kataloğu’nu yönetin.

Hukukî Dayanak

İşlenen verilerin, kurumunuzun 
tâbi olduğu hangi standart 
ve mevzuata dayandığını 
ilişkilendirin.

Teknik & İdarî 
Tedbirler

İşlenen verilerin korunması 
için hangi teknik ve idarî 
tedbirlerin uygulandığını seçin.

İşlenen Kişisel 
Veriler

İşlenen verileri; saklama süresi, 
imha yöntemi, işleme amacı ve 
toplama kaynağı detaylarıyla 
kaydedin. 

İlgili Kişiler

Süreç bazında verisi işlenen 
kişileri seçin, Kişi Kategorisi 
otomatik atansın.

Veri Aktarım

İşlenen verilerin kurum içinde 
ve dışında kimlerle, hangi 
kanallardan paylaşıldığını, 
Yurt Dışı Aktarım detaylarıyla 
kaydedin.

Depolama ve 
Yedekleme 

İşlenen verilerin hangi 
dosya, defter, evrak, sunucu, 
yazılım ve bulut ortamlarında 
saklandığı ve arşivlendiğini 
seçin.
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KVKK Uyum Yönetimi
İhlâl Bildirimi

İhlâl Bildirimi modülü ile veri ihlallerini 72 saat içinde kuruma bildirmek 
için gerekli operasyonu ve takip bildirimlerini yönetin. 
 

Bildirim Gönderimi
Kişisel veri ihlâli ihbarlarını, veri sorumlusu, 
hukuk, BT gibi farklı iş birimlerini konuya 
dâhil ederek değerlendirin. İhlâl söz 
konusu ise 72 saat içinde Kurul’a bildirimi 
uygulama üzerinden gönderin.

Bildirim formunu Kurul’un belirlediği 
formata uygun olarak otomatik üretin ve 
Kurul’a uygulama üzerinden otomatik 
olarak e-posta ile gönderin.

KVKK Uyum Yönetimi
İmha Yönetimi

İmha Yönetimi Modülü ile Kişisel Verilerin Bilgi Varlıklarınızdan 
imha edilmesi ile ilgili operasyonu yönetin. 

Her bir varlık sahibine “imha görevi” gönderin ve “imha beyanı” alın.
 
Hangi verinin, hangi talebe istinaden, ne zaman ve kim tarafından imha edildiğini otomatik 
olarak kaydedin.
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Talep Yönetimi modülü ile kişisel verilere dair gelen tüm taleplere ilişkin operasyonunuzu 
yönetin.
 
Veri Sahibi’nin ilettiği tüm talepleri kayıt edin, ilgili kişi veya birimlere yönlendirin. 

Talebin karşılanması ile ilgili operasyonu yönetin, süreci takip edin.

Talep karşılandıktan sonra Veri Sahibi’ne uygulama üzerinden yanıt verin.

Gelen e-postadan ve KEP iletilerinden otomatik talep oluşturun.

Web sayfası üzerindeki form ile entegrasyon ile otomatik talep oluşturun.

KVKK Uyum Yönetimi
Talep Yönetimi

KVKK Uyum Yönetimi
Raporlar

Talep Yönetimi Modülü ile kişisel verilere dair gelen tüm 
taleplere ilişkin operasyonunuzu şeffaf ve etkili biçimde yönetin.

KVKK uyumluluk operasyonunuza dair detayları raporlar alın, operasyon ve risk yönetimine yönelik 
analizler yapın. 
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Demo almak için:
demo@auditrunner.com

Sorularınız için bize ulaşın.
www.auditrunner.com/KVKK

Marmara Üniversitesi Teknopark 
TGB-1, Kadıköy 34722 İstanbul 
 
)  +90 (216) 706 1273

* info@auditrunner.com
www.auditrunner.com
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