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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA (KVKK) ŞİRKETLERİN 

HAZIR OLMA DURUMUNUN TESPİTİ VE UYUM SAĞLAMA EĞİTİMİ 

 
 

EĞİTMEN 

Av. Halil Murat BERBERER 

 

EĞİTİM TARİHLERİ 

        Başlangıç          Bitiş 

29.05.2021 30.05.2021 
 

Cumartesi: 10.00 – 14.00 

Pazar:         10.00 – 14.00 

 

EĞİTİM SÜRESİ 

8 Saat 
 

EĞİTİM MODELİ 

Uzaktan (Online) Eğitim 

EĞİTİM ÜCRETİ 

350TL (KDV Dâhil)

ONLINE KAYIT 

http://tobbuyum.com.tr/egitim6.php 

 

İLETİŞİM 
    Tel: 0(312) 969 8986 (UYUM) 
     E-mail: bilgi@tobbuyum.com.tr 
  Web Sitesi: www.tobbuyum.com.tr 

 

EĞİTİMİN KAPSAMI 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca şirketlerimizin çeşitli 

şekillerde işledikleri/kullandıkları ve sakladıkları kişisel verileri hukuka uygun şekilde yönetmeleri mecburi 

kılınmıştır. 

Şirketlerimiz belirtilen yasal zorunluluk kapsamında birtakım tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlüdür. 

Bu tedbirlerin alınmaması halinde bahse konu Kanun’un emredici düzenlemeleri nedeniyle önemli 

miktarlardaki para cezasını gerektiren yaptırımların yanı sıra hukuki ve cezai müeyyidelerle karşı kaşıya 

kalınması riski bulunmaktadır. Bu itibarla, ticari faaliyetlerinde hali hazırda çeşitli riskleri bertaraf etmekle 

meşgul şirketlerimizin kişisel verilerin korunması hakkında bu ve benzeri yaptırımlarla yüz yüze gelmemesi 

büyük önem taşımaktadır. 

Bu risklerin önüne geçmek maksadıyla, şirketlerimize KVKK uyumu kapsamında farkındalık kazandırmak 

ve takip etmeleri gereken yol haritasını oluşturmaları konusunda yetkinlik sağlamalarına yardımcı olmak 

eğitimin amacını oluşturmaktadır. 
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Bu yaklaşım, şirketlerimizde bir yaptırıma uğramadan evvel tedbir alınması gerektiği hususunda farkındalık 

yaratacak, böylece kendi imkânlarıyla ilgili tedbirleri almaları yönünde değerlendirme yapmalarına fırsat 

tanınacak, ayrıca hangi noktada eksiklikleri olduğunu görmelerini sağlanarak bu alanlardaki noksanlıkları 

gidermeleri yönünde olumlu bir etki yaratılmasına katkı sağlanacaktır. 

Bu kapsamda yukarıda açıklanan hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak eğitim konuları şöyledir: 

 

 

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun tarihsel gelişimi, amacı, tanımı ve getirdiği yenilikler ve 

yükümlülükler nelerdir? 

Kanun kapsamında olan şirketler ve kurumlar hangileri olduğu, özel nitelikli kişisel veriler, kişisel 

veriler toplanmadan önce kişinin açık rızasının nasıl alınacağı, kişisel veriler ne zaman ve nasıl yok 

edileceği, kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin nasıl işlenebileceği, Kişisel Veri 

Koruma Kurumu ve Kurulu ile Veri Sorumluları Sicili hakkında bilgiler verilecektir.  

 

 Kişisel Verilerin Korunması Faaliyetinde Boşluk Analizi Nasıl Yapılır? 

KVK sürecinde mevcut durum ve ideal durum arasındaki farkların tespit edilerek bir proje yönetimi 

süreciyle KVK sisteminin Şirket bünyesine kazandırılması süreci ele alınacaktır. 

 

 Veri sorumlusu kimdir? Veri sorumlusunun sorumlulukları nelerdir? 

Veri Sorumlusunun asgari güvenlik düzeyinin temini için alması gereken teknik ve idari tedbirler 

üzerinde durulacaktır. 

 

 Kişisel Verilerin Korunması Alınacak Tedbirler Proje Yönetimi Nasıl Gerçekleştirilmelidir? 

Boşluk analizi sonrasında alınacak tedbirlerin nasıl yapılandırılacağı, teknik ve idari tedbirlerin 

yönetiminin ne şekilde gerçekleştirileceği ele alınacaktır. 

 

 Aydınlatma yükümlülüğü nedir, bir aydınlatma metni nasıl hazırlanır? 

Örnek bir aydınlatma yükümlüğü hazırlanarak Şirket çalışanlarının kendilerine özgü bir aydınlatma 

yükümlülüğünü hazırlama ve güncelleme faaliyetine kazanma yetisine katkı sağlanacaktır. 

 

 Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisi Hakkında Şirkete Yaptığı Başvuru Yönetimi Nasıl Yapılır? 

KVK Kanunun 11. Maddesi uyarınca bir başvuru alınması halinde yapılması gerekenler ve yönetim 

süreci ele alınacaktır. 

 

 Kişisel Veri İhlali Oluşması Halinde Alınması Gereken Tedbirler Nelerdir? 

Kişisel veri ihlali oluşması halinde alınacak ilk tedbirler Şirketlerin ileride telafisi mümkün olmayan 

hasarlardan kaçınmasını sağlayacak önemi bulunan önlemleri içermelidir. Buna ilişkin 

oluşturulması gereken plan ele alınacaktır. 

 

 Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedürü Nasıl Oluşturulur? 

 

 KVK Kapsamında Uyarı ve İşaretlemeler Nasıl Yapılır? 

Şirketler kişisel veri toplama alanlarında birtakım uyarı ve işaretlerle KV toplandığına ilişkin uyarı 

ve işaretlemede bulunarak aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmelidirler. Bu hususta dikkate 

değer noktalar ele alınacaktır. 

 

 Bilgi Güvenliği Yönetimi ISO 27001 sertifikasyonu neyi ifade eder? 

 

 Kişisel Veri İhlalinde Türk Ceza Kanunu yaptırımları nelerdir? Kabahatler ve idari para cezaları 

nelerdir? 
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 EĞİTİME NİÇİN KATILINMALI?  

 2016 yılında yürürlüğe giren ve özellikle muaf olmayan şirketler bakımından uyum sürecinin 

tamamlanması zorunlu kılınan KVKK konusunda öğrenmeniz gereken tüm temel bilgiler Uzaktan 

Eğitim formatında hazırlanmıştır. Bu eğitimle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu konusunda geniş 

kapsamlı bilinçlenme sağlamak için. 

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uygulamaların öğrenilmesi için. 

 Kurum ve kuruluşların yasal çerçeveye uyumu için gereken hukuki altyapının oluşmasına katkı 

sağlamak için. 

 Avukatlar müvekkil şirket personellerine farkındalık eğitimleri düzenleyerek ve şirketlerce yazılı 

veya elektronik ortamda düzenlenmesi zorunlu olan kişisel verilere ilişkin aydınlatma metinleri 

hakkında bilgi sahibi olabilmek için. 

 Avukatlar ayrıca VERBİS'e kayıt için gereken ön çalışma, envanter ve kayıt süreci hakkında da 

bilgilenmek için. 

 İnsan Kaynakları yönetici/çalışanları firmalarının yüksek cezalar almaması için ne 

yapıp/yapmamaları gerektiğini öğrenmeleri için. 

 Muhasebe/Mali Müşavirler kurumların işlerini yürütürken hangi bilgilerin/verilerin kanun 

kapsamında olduğunu öğrenmeleri için. 

 Bilgi İşlem Yönetici/Personelleri teknik konularda nelere dikkat edeceğini öğrenmeleri için. 

 Halkla İlişkiler, Tanıtım Pazarlama ve kişisel verilerle ilgilenen herkes KVKK konusunda 

farkındalık bilgisi almaları için.  

 

EĞİTİME KİMLER KATILMALI? 

 

 Şirketlerde görev yapan orta ve üst düzey yöneticiler. 

 İnsan Kaynakları Yöneticileri ve İnsan kaynakları çalışanları,  

 Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri ve Bilgi İşlem çalışanları,  

 Halkla İlişkiler Bölüm yöneticileri ve çalışanları,  

 Satış, pazarlama ve İş geliştirme bölüm yöneticileri ve personeli 

 Şirketlerin Kişisel Veri sorumluları 

 Şirketlerin hukuk müşavirleri ve avukatları,  

 Kişisel verilerin korunması konusunda bilinçlenmek isteyen tüm bireyler. 
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