
KVKK UZMANLIK EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI

KVKK Uzmanlık Eğitimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili 
mevzuatı ayrıntılarıyla izah eden ve hem şirketler bazında hem de ilgili kişiler düzeyinde 
uygulama içerisinden doğrudan örnekler sunan bir eğitim sürecidir. Bu eğitimle amaçlanan, 
katılımcıların mevzuat gereklilikleri konusunda derinlemesine bilgi sahibi olması ve bir veri 
sorumlusunun KVKK uyum sürecini yürütebilecek seviyeye ulaşmasıdır. 

KVKK Uzmanlık Eğitimi, Üniversitemizin yetkin ve tecrübeli eğitmen kadrosu ile katılımcılara 
teorik bilginin yanı sıra, uygulamaya yönelik de açıklayıcı bilgilerin sunulduğu bir eğitimdir. 

Bu eğitimin farkı, katılımcıların Kanun ve ilgili mevzuatı bu alanda başarılı çalışmalar yürüten 
akademisyenlerimizden ve sürecin başından bugüne kadar sahada aktif çalışan uygulayıcı 
hukukçu eğitmenlerimizden dinleyecek olmasıdır. Eğitimimizde salt bir kanun anlatımı ile 
karşılaşmayacak, Kanun’un ve ilgili bütün terimlerin mantığını öğrenecek, uygulamadaki 
karşılıklarını göreceksiniz. 

Eğitim boyunca anlatımlarımız görsel ve yazılı içeriklerle destekleneceği için, dikkatiniz 
dağılmayacak ve anlayamadığınız yahut kaçırdığınız yerleri metin üzerinden takip ederek daha 
rahat ilerleyebileceksiniz. Eğitimde Kurul karar incelemeleri, örnek metin çalışmaları 
yapılacak, KVKK uyum sürecinde gerekli tüm dokümanlar teker teker irdelenecek ve 
açıklanacaktır. Eğitimimiz interaktif bir tecrübe sunacağından katılımcılarımız anlayamadıkları 
veya kaçırdıkları kısımları eğitmenlerimize sorarak yanıtlarını alabilecektir.  

EĞİTİM İÇERİĞİ 

Eğitimin içeriği ülkemiz mevzuatı başta gelmek üzere kişisel verilerin korunması alanında 
uluslararası yaklaşımlar da dikkate alınarak tasarlanmıştır. KVKK alanının mevzuatımızı 
ilgilendiren tüm kavramları bilimsel bir yaklaşımla, eğitim programına dahil edilmiştir. 
Eğitimin öğrenme-öğretme teknikleri arasında interaktif anlatım, soru-cevap, örneklendirmeler 
gibi teknikler yer almaktadır. KVKK Uzmanlık Eğitiminin içeriği şu şekildedir:

Başlangıç ve Bitiş 26-27 Haziran 2021

Süresi 12 saat 

Günleri Cumartesi, Pazar 

Saat 11:00-17:00

Ücreti 400 TL(KDV dâhil)

Yeri Online



1. GÜN 2. GÜN
 Kişisel Veri Nedir?
 Kişisel Verinin Niteliği
 Özel Nitelikli Kişisel Veriler
 Bilişim Çağında Kişisel 

Veriler(Verilerimiz Gerçekten 
Tehlikede mi?)

 Şirketler Sizi Nasıl Tanır?
 Ülkemizde Kişisel Verilerin 

Korunması Hukukunun Tarihi
 Kanun’un Kapsamı
 KVKK’da Öne Çıkan Kavramlar
 İlgili Kişinin Hakları
 Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
 VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü
 Kayıttan İstisna Tutulanlar
 Yıllık Mali Bilanço ve Çalışan Sayısı 

Nasıl Tespit Edilir?
 Envanterin Hazırlanması
 Politikanın Hazırlanması
 İdari Para Cezası
 Hapis Cezaları
 İtiraz Aşamaları/Yargılama Süreci
 Kurul Kararlarının İncelenmesi
 Soru-Cevap

 İş Planının Yapılması
 Veri Sorumluları ile İletişim Nasıl 

Kurulur? Bir Veri Sorumlusunda 
Nelerle Karşılaşabiliriz? 

 A’dan Z’ye KVKK Uyum Sürecinde 
Gerekli Dokümanların İncelenmesi 
ve Hazırlanması Süreci (Toplamda 27 
doküman teker teker incelenecektir.)

 Uygulamalı VERBİS Kaydı 
 Uygulamada Sıkça Karşılaşılan 

Sorunlar
 Tavsiyeler Listesi
 Pratik Çalışması (Hatalı evrak tespiti, 

doğru evrak oluşturma)
 Soru-Cevap

KİMLER KATILABİLİR?

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında çalışmak isteyen avukat, stajyer avukat, hukuk 
fakültesi öğrencileri başta gelmek üzere; bu sahada faaliyet yürütmek isteyen kişiler ve veri 
sorumluları ile irtibat kişileri. 

Ayrıca yalnızca haklarından haberdar olmak ve bunları korumak isteyen tüm bireyler.

KONTENJAN

25 kişi ile sınırlıdır.

BELGELENDİRME

Programa % 70 devam koşulunu sağlayan katılımcılara imzalı resmi katılım belgesi verilir.

KAYIT

Programa başvurmak isteyenler online başvuru butonuna tıklayarak kayıt yaptırabileceklerdir. 
Eğitimin açılması kesinleştiğinde tarafınıza ödeme ve kesin kayıt ile ilgili e-posta 
gönderilecektir.



EĞİTMENLERİMİZ

Av. Emin Hamdi UYSAL

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuştur.

Hamdi UYSAL, öğrenciliği döneminde çeşitli 
hukuk bürolarında çalışmış ve 
mezuniyetinin ardından Ankara’da bir 
hukuk bürosunda çalışmaya başlamıştır.

Ardından 2019 senesinde buradan 
ayrılarak ortağı ile birlikte U&K Hukuk ve 
Danışmanlık Bürosunu kurmuş olup, 
çalışmalarına kendi bürosunda devam 
etmektedir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde Fikri Mülkiyet Hukuku 
alanında tezli yüksek lisansa başlamış olup, 
halen yüksek lisans eğitimi devam 
etmektedir. 

2018 senesinden bu yana kişisel verilerin 
korunması hukuku alanında doğrudan 
faaliyet yürütmekte, şirketlere ve kamu 

kurumlarına danışmanlık hizmeti 
vermektedir. Ayrıca halen Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi bünyesinde ve özel 
olarak kişisel verilerin korunması hukuku 
alanında birçok kişiye eğitimler 
vermektedir.

Aralarında Ankara Barosu Hukuk Gündemi 
Dergisi de bulunan çeşitli dergilerde 
makaleleri yayınlanmıştır.

Osmanlı Türkçesi alanında da okuma 
çalışmaları yapmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilen Hamdi UYSAL 
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Fikri 
Mülkiyet Hukuku, Ticaret Hukuku ve İş 
Hukuku alanlarında çalışmaktadır.



Av. Bilal KARAGÖZ

Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Bilal KARAGÖZ, öğrenciliği döneminde 
çeşitli hukuk bürolarında çalışmış, staj 
döneminde Türkiye’nin önde gelen 
şirketlerinden birisinde stajını tamamlamış 
ardından 2019 senesinde buradan ayrılarak 
ortağı ile birlikte U&K Hukuk ve 
Danışmanlık Bürosunu kurmuş olup, 
çalışmalarına kendi bürosunda devam 
etmektedir.

2018 senesinden bu yana kişisel verilerin 
korunması hukuku alanında doğrudan 
faaliyet yürütmekte, şirketlere ve kamu 
kurumlarına danışmanlık hizmeti 
vermektedir. Ayrıca halen Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi bünyesinde ve özel 
olarak kişisel verilerin korunması hukuku 
alanında birçok kişiye eğitimler 
vermektedir.

Bunlara ek olarak şirketlere sosyal medya 
yöneticiliği hususunda da danışmanlık 
vermektedir.

Osmanlı Türkçesi alanında da arşiv 
araştırmaları ve okuma çalışmaları 
yapmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilen Bilal KARAGÖZ 
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Ceza 
Hukuku ve İş Hukuku alanlarında 
çalışmaktadır.



Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Güllüoğlu 
ALTUN

Eğitmen hakkında detaylı bilgi için: 
https://unis.asbu.edu.tr/akademisyen/yas
emin.gulluoglu


