
 
 

 

Bu dokümanda KVKK ve Hassas Veri Keşfi Çözümlerimiz hakkındaki sıkça 

sorduğunuz sorularınızın yanıtlarını bulacaksınız.  
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Benzersiz Özellikler Nelerdir? 

Üstün veri keşif özellikleri ile veri yönetim özelliklerini bir arada sunuyoruz. Verinizi 

keşfediyorsunuz, veriden sonuç çıkarıyorsunuz, tüm verilerinizi tek noktadan 

arayabiliyorsunuz ve bütün bu özellikleri DLP çözümleri ile birlikte veri koruma ve 

sınıflama için kullanabiliyorsunuz. Bu sayede yönetimi daha kolay, maliyetleri daha 

düşük ve gerçekten işe yarayan bir çözüm elde ediyorsunuz.  

Yapay zeka ve doğal dil işleme sayesinde üstün veri keşif özellikleri sunuyoruz. Çok 

sayıda entegrasyon ile bütün dijital varlıklarınızı kapsıyoruz. 

www.dece.com.tr/entegrasyonlar 

Türkçe, Rusça, Arapça veya Çince gibi dillerde de sorunsuz çalışır.  

Detaylar için www.dece.com.tr/geodi 

Sınıflama konusunda bilinen Çözümlerden 

farkınız nedir? 

http://www.dece.com.tr/entegrasyonlar


 
 

 

Lütfen belge sonundaki karşılaştırma tablosuna bakınız.  

Toplu Etiketleme/Sınıflama Yapabilir miyim? 

Evet yapabilirsiniz. Toplu etiketlemede dikkat edilecek en önemli konu keşif ve 

sınıflama için düşük false pozitif ve false negatif oranlarının olmasıdır. Bizim 

çözümümüz size bu imkânı sağlıyor.  

Kolay kullanılan ara yüzler ile verilen kriterlere uygun dokümanlar otomatik olarak 

etiketlenir. Böylece manuel etiketlemenin gerektirdiği zaman ve kaynak tasarruf 

edilir. Geçmiş dokümanlar da işlenir.  

Uyumlu olduğunuz DLP ürünleri hangileridir? 

Esnek etiketleme yönteminde sayesinde bütün DLP’ler ile uyumludur. ForcePoint ve 

Symantec ile uyumluluğu test edilmiştir. Etiket yapısı bilinen sınıflama araçları ile 

tıpkı olabilir. Bu sayede hem farklı DLP’ler hem de aynı ortamda farklı sınıflama 

araçları ile birlikte çalışabiliriz.  

Lisanslama seçenekleri nelerdir? 

Yıllık kiralama ya da satın alma yöntemiyle sahip olabilirsiniz. Çözümümüz 5 eş 

zamanlı kullanıcıdan başlar ve dilediğiniz sayıya ulaşır.  

İhtiyaç duyduğunuz çözüm ve lisanslama modelini netleştirmek için bir analiz formu 

paylaşıyoruz ve buna istinaden fiyat teklifinizi oluşturuyoruz. 

Hangi Kişisel Verileri Buluyorsunuz? 

İhtiyacınıza göre aşağıda belirtilen tanımları kullanabilirsiniz. Kurumunuza özel 

bilgilerin tanımlanması gereken durumlarda kendi eklerinizi yapabilirsiniz.  

Adı, Soyadı 

T.C. Kimlik No 

E-posta adresi 

Telefon Numarası 

Vergi Kimlik No 

IBAN no 



 
 

 

Kredi kartı no 

Araç plaka bilgisi 

Adres 

Kan grubu bilgisi 

Fotoğraf veya Video kayıtları 

Veri işleme hızı nedir? 

Veri işleme hızı Verinin boyutu, formatı, donanım kaynakları gibi parametrelere 

bağlıdır. Kullanıcılarımızın ortalamaları alındığında oldukça standart donanımlar ile 

günde 10-15 Milyon sayfa işleyebiliyoruz. OCR gibi ek ihtiyaçlar varsa hızın oldukça 

düşeceğiniz söylemeliyiz.  

İlk işleme sonrasında sadece değişen veya yeni gelen veriler işlenir. Böylece akan 

veriyi kolayca yakalarsınız. Farklı veri kaynaklarınız için farklı işleme frekansları 

seçebilirsiniz.  

Sıkıştırılmış dosyalar (zip,rar) içindeki dosyaları 

okuyor musunuz? 

GEODI, zip, rar, 7zip, tar gibi yaygın kullanılan tüm sıkıştırma formatlarını açar ve 

içeriklerindeki dokümanları okur. 

Sınıflama Araçları hangi ortamları destekliyor? 

GEODI sınıflama araçları windows işletim sistemlerinde çalışır ve aşağıdaki 

uygulamalar için eklentileri (Add-In) vardır. Active Directory Group Policy gibi 

yöntemlerle ağınızdaki tüm Windows tabanlı bilgisayarlara otomatik kurabilirsiniz.  

• MS Word 2007 ve üzeri 

• MS Excel 2007 ve üzeri 

• MS PowerPoint 2007 ve üzeri 

• MS Outlook 2007 ve üzeri 

• CAD ve Video gibi diğer dosya formatları shell-extention çözümü kullanılır.  

• Web tabanlı mail uygulaması MS Exchange Server (2013 ve üzeri)  



 
 

 

Taranmış dokümanları sınıflayabiliyor 

musunuz? 

Evet. GEODI, taranmış ya da fotoğrafı çekilmiş dokümanları metne çevirebilen OCR 

modülü ile bu içerikleri de okur ve otomatik olarak sınıflandırabilir.  

Güvenlik amaçlı video kayıtlarından kişileri 

bulabilir miyiz? 

GEODI KVKK çözümü videolardan yüzleri de tanıyacak yeteneklere sahiptir. Kişisel 

veri kaydını sorgulayan bir kişinin bir fotoğrafı sorgulama için yeterlidir. Bu fotoğraf 

ile hangi videolarda, hangi zaman aralıklarından görünmüş kolaylıkla bulursunuz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konu GEODI Other 

Veri Keşfi   

KVKK için gereken Kişisel 

Verilerin Keşfi 
Kişiye ait isim, telefon, adres, doğum tarihi, tc 

kimlik no gibi bilgilerin keşfi. Farklı çözümler bu 

konuda farklı liste sunabilirler.   

  

Regular Expression ile Keşif 
Basit kurallar ile metin eşleştirme. Regex kuralları 

metinleri iyi eşleştirmekle birlikte çok sayıda false 

pozitif/hatalı sonuç üretebilirler.  Bu durumun en 

büyük sebebi örneğin kan grubu gibi aynı metnin 

farklı yerlerde farklı anlama geldiği durumlar veya 

TC Kimlik Numarası gibi 11 haneli ama belli 

kontrol kodlarının olduğu metinlerdir.   

  



 
 

 

Yapay Zekalı Keşif Yeteneği 
Yapay Zeka bazlı kurallar regular expression için 

söz konusu olan sorunları büyük oranda aşarlar. Bu 

teknikler bir metnin içinde geçtiği konuyu daha iyi 

anlar ve dolayısı ile çok daha yüksek hassasiyet ile 

çalışırlar. 

  

Para İçeren İçeriklerin Keşfi 
İçinde para geçen dokümanları bulmak hassas 

verileri saptamak için önemli birliği sağlar. Sistem 

içinde para geçen belgeleri bulur ve bu miktara 

göre sorgulamaya izin verir. İçinde para geçen ve 

miktarın … dan büyük olduğu belgeler 

sorgulanabilir. Bu özellik ile hassas veriler içeren, 

teklif, keşif, sözleşme gibi belgeleri çok daha doğru 

şekilde saptayabilirsiniz. 

  

Yapısal ve Yapısal Olmayan 

Veri Keşfi 
Yapısal olmayan veriler belli bir yapıya bağlı 

olmayan ver 

  

Genel Amaçlı Veri Keşfi 

Yetenekleri 
Keşif yetenekleri sadece koruma amaçlı değil, 

Firma ve Kurumların genel ihtiyaçları için de 

önemli. Bu yetenekler ile çıkan öngörüler 

yöneticilerin karar vermesini kolaylaştırır ve 

hızlandırır. 

  

Ön bilgi olmadan isimlerin 

keşfi 
Bu özellik sayesinde yapısal ve yapısal olmayan her 

türlü veri için yer alan kişi isimlerini keşfedersiniz. 

Bu şekilde içinde kişi ismi olan belgeler gibi 

sorgularla veri korumayı kolaylaştırırsınız. 

  

Eski yedek/backup dosyaları da veri keşfine dahil 

olmalıdır. Veeam gibi yazılımlar tarafından üretilen 

bu dosyaların keşfi yedekler tam açılmadan 

yapılmalıdır.    

  

Veri her işletmenin sahip olduğu yüzlerce/binlerce 

PC ye dağılmış veriler içinde çok sayıda Kişisel Veri 

ve diğer hassas veri olduğu bir gerçek. Veri keşfi bu 

PCleri de kapsamalı. 

  



 
 

 

Fotoğraf ve Güvenlik 

Kamera Video Kayıtlarından 

Yüz Tanıma 
Otelleri alışveriş merkezleri ve diğer pek çok 

işletme kişisel görüntülerin de yer aldığı videoları 

kaydediyor. Bu kişilerden birisi talep ettiği zaman 

işletme görüntüyü bulmak ve yok etmekle 

yükümlü. 

 

  

Duplike İçeriklerin Keşfi 
Duplike içerikler tipik bir kurumda toplam içeriğin 

%40'ını oluşturuyor. Bu gereksiz bilginin 

ayıklanması veri koruma ve diğer operasyonlar için 

çok sayıda fayda sağlayacaktır.   

  

Taranmış Dokümanlardan 

keşif, OCR   
Taranmış dokümanlar, faxlar ve akıllı telefonlar ile 

çekilmiş belge fotoğrafları keşif öncesi metne 

çevrilmelidir. 

  

Entegrasyonlar 
Günümüzün modern dijital ofislerinde bilgi çok 

sayıda sisteme dağılmış durumda. Bu bilginin bir 

araya getirilmesi elzem olduğu gibi klasik çözümler 

için önemli de bir zorluk. GEODI bu konuyu 200'ü 

aşklın entegrasyon ve bağlantı ile kolayca çözüyor 

ve bütün dijital varlıklarınıza tek bir kaynaktan 

erişmenizi sağlıyor.   

  

Sınıflandırma   

MS Ofis Sınıflandırıcı 
Microsoft Ofise entegre sınıflandırma, alt 

bilgi/fligram oluşturabilme yeteneği. Bu yetenekler 

manuel ve otomatik sınıflama seçenekleri içermeli. 

Bizim çözümümüzde eklentiler GEODI sınıflama ve 

keşif yeteneklerini kullanırlar.                                         

  

CAD Sınıflandırıcı      
AutoCAD, Microstation gibi CAD dosyaları için 

sınıflama aracı.           

 
                             

  



 
 

 

Dosya Sınıflandırıcı         
Etiket desteği olmayan dosyalar için NTFS dosya 

sisteminin yetenekleri ile etiket üretme.                                   
  

e-Posta Sınıflandırıcı               
Microsoft Exchange Mail Sunucu’ya entegre bir 

araç ile giden e-Postaların e-Posta içeriğine ve ek 

dosyaların sınıflarına göre otomatik veya manuel 

sınıflandırılması.                           

  

Otomatik Toplu 

Sınıflandırma      
Kurumlar ve firmalar veri koruma aşamasına 

gelmeden önce çok büyük miktarlarda veri 

toplamış oluyorlar. Bu nedenle otomatik sınıflama 

bir zorunluluk. Ancak otomatik sınıflama yüksek 

doğruluk gerektiriyor. GEODI’nin size sunduğu 

budur.                      

  

Semantik Sınıflandırma     
Public / Private / TopSecret ile sınırlı bir 

sınıflandırma modern ihtiyaçları çözmekte yetersiz 

kalıyor. Günümüz kuruluşlarının "Kişisel veri içeren 

belgeler", "100.000 $ 'dan fazla para bilgisi olan 

belgeler", "2 yıldan daha eski tarihler hakkında 

belgeler" gibi sorulara veya sınıflara ihtiyacı vardır. 

Bu özellikler gerçekten çalışan bir sınıflandırma 

şemasını mümkün kılar. GEODI bunu sunar.                                 

  

Uyumluluk ve Sistem 

Konuları 
  

Keşif sonrası veri imhası ve 

değiştirme 
Verileri keşfettiniz. Uygun olmayan yerlerde kişisel 

veri içeren belgeler var. Bunları nasıl yok 

edeceksiniz?. 

  

DLP uyumluluğu 
Forcepoint, Sysmantec ve diğerleri 

  

Low-Code keşif yetenekleri 
Her kurum ve kuruluşun kendine ait keşif ve 

sınıflama ihtiyaçları olacaktır. Bu ihtiyaçların kolay 

ve kod yazmadan karşılanabilmesi gereklidir.    

  



 
 

 

Merkezi Sınıflama/Keşif ve 

Sistem Yönetimi 
Merkez yönetim IT birimlerinin işlerini kolaylaştırıp 

ana konuya odaklanmalarına yardım eder. 

  

İşlem Günlükleri 
Her bir sınıflama için loglama, yetkili kullanıcılar 

için sınıf değiştirme durumlarının loglanması. 

Loglar CEF formatında olmalı. 

  

Keşif Hızı              
Veriniz büyüdükçe keşif hızı önem kazanır.                                                                

1TB/gün ? 

Bütün fonksiyonlar için full 

API       
Yeni bir veri kaynağı, var olan bir sistem ile 

entegrasyon veya keşif yeteneklerinin diğer 

sistemlerde kullanılması gibi her türlü ihtiyacı 

karşılamak için açık ve dokümente bir API 

sunulmalıdır.        

  

Kurumsal Arama ve İçerik 

Yönetimi 
  

Kurumsal Arama    
Kurumunuzun sahip olduğu bütün verilere tek 

noktadan erişmek bütün kurumsal süreçleri 

hızlandıracaktır. Veri keşfi, sınıflama ve aramanın 

aynı sistemde olması yönetimi basitleştirir, etkinliği 

arttırır ve maliyetleri düşürür. Kullanıcıların farklı 

sistemlerle uğraşmasının engellenmesinin 

kazanımları ise sayılamaz.                                             

  

Kişisel Bilgi Sorgulama 
Bir kişi kendisi hakkında tutulan bilgiyi sorguladığı 

zaman, kurum 15 gün gibi sınırlı bir süre içinde 

yanıt vermek zorunda. Bu sürelere uyabilmek için 

mutlaka bir kurumsal aramaya sahip olmanız 

gereklidir. 

  

 

*** 

 


