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Kişisel Verilerin Korunmasl Mevzuatlna Uyum Eğitimi

(Online - §zoom } 270 TL (KDV dahil)

2016 5enesinde yürürlüğ€ girmiş olan Ki§ise] Verierin Korunmasl Kanunu iKVKK), kişiselVeril€ri

işlenen gerçek kişiIere yeni haklar tanlmakta, kişisel Verileri işleyen kişilere ise (örneğin,

şirketlere) pek çok yeni Yüküm ülük yüklemekte, hukuka uygun şek lde Veri ]şlemeyenler için

ciddiyaptınm]ar öngörmektedir. KVKK'ya uy8un hareket etmer.enin net c€5inde yaklaşlk 10 bin

TL'den 2 mi]Von TrYe kadar artan para cezalarlna muhatap kallnabi ir.

8U eğitime k|mler katlmah?
Gerek çallşanlannln g€rek müşlerilerinln 8erekse temasta olduklan diğer kişilelin k]9isel

Verilerini m€vzuata uygun şekiIde işlemek isteYen; ancak, konuya yabancl olan şirketl€rin,
işletmelerin sahip Ve Yön€t]cile.i bu eğitimin hedef kitlesidir.

Bu eğitim katlllmc|lara ne sağlar?
Eğitim 5onunda katllImcllal kişGelVerilerin korunmas! hukukunun temel kaVramlarrnl, Kanun'un
getird]ği yeni koruma mekanizmaslnin işleyişini, riskleri, flrsatlan, Veri işleme faaliyetinde

sorumluluğun ne şekilde işlediğini, V€risi işlenenlerin haklarlnl, hak arama usulünü, kişisel

Verileri koruma envanterinin ne olduğunu, VERBis'e kaylt, aydlnlatma, kişisel Veri koruma
politikasl hazlrlama gibj mutlaka yerine getirilmesi gereken çeşita aşamalan öğrenmiş,

farklndal k sah]bi olmuş olurlar,

Kat|llm bel8esi:
Eğitinrin%70'inedevamedenkatlllmctlaradlnadijitaldoğrulanabilirkatlllmbeIgesihazırlanacak
ve e,posta adreslerine gönderilecektir.

Eğitim içeriğİ:
- konunun takdimive teme kavramlar
, Genelolalak hukuka uygun şekildeveriiremeyimümkün k lan nedenler (Verii§leme

şartlan)
- Özel nitelikli kişıselVerilere özgü Veri i§leme şartlan
, KişaselVeriişlerkenUyuImaslzorunluolanilkeler
, Kişisel verilerin başkalann. aktalllabilm€sini mümkün kllan nedenler (ve.i aktarma

şartlan)
- Veri sorumlusıJnun yüküm|ülükleri Ve yaptlnm ar
, Verisiişlenen kişilerin (ilgili kişilerin) haklan ve hak arama usulü

Dr. öğr. üyesi E.tuğrul Akçaoğlu'nun Klsa ÖzEeçmişi
Dr. ErtuğrulAkçaoğlu, Hacett€pe Ünivers]tesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Mali
hukUkve biliş]m hukuku konularünda 20 y]llaşkln bi gi Ve tecrübesi olan Dr. Akçaoğlu,2010
yıllndan ber] yüksek lisans Ve doktora düzeYinde kişiseL verilerin korunmasl hukuku konulu

dersler vermektedil.
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