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ŞİRKETLER İÇİN KVKK FARKINDALIK EĞİTİM 
MODÜLÜ

Bu eğitim programı,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(KVKK) , Avrupa Birliği’nin 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü 
(GDPR) ve ikincil mevzuat temelinde şirketlerin veri sorumlusu sıfatı ile 
yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülükleri konu almaktadır.

Bilindiği üzere ‘’Şirket’’ kişilerin ortak amaçları bağlamında oluşturduk-
ları, sermaye, sözleşme ve aktif işbirliği ( Affectio Societatis) unsurla-
rından oluşan bir topluluk olup temel ortak amacı ekonomik kazanç elde 
etmek ve paylaşmaktır. Şirketler bu amaçlarını gerçekleştirmek için 
doğal olarak idari ve teknik bir organizasyon yapısına ihtiyaç duymakta, 
reklam, pazarlama ve satış gibi ticari faaliyetler yürütmektedir. Dolayı-
sıyla personel istihdamı, Web Siteleri, Kapalı Devre Kamera Sistemleri, 
Araç Takip Sistemleri, CRM sistemleri, Elektronik Haberleşme 
Sistemleri, Ziyaretçi Kayıt Sistemleri, pazarlama ve reklam faaliyetleri 
ve bütün bu sistemler yoluyla elde edilen kişisel veriler, şirketleri KVKK 
bağlamında en ciddi ve riskli veri sorumlusu haline getirmektedir. 

Bu eğitim programı ile şirketlerin veri sorumlusu sıfatı bağlamında 
yerine getirmek zorunda bulundukları yükümlülüklere ilişkin en temel 
bilgiler gerek teori, gerek yargısal içtihatlar ve kurum kararları gerekse 
örnek pratik çalışmaları ile belli bir sistematiğe kavuşturulmaya çalışıl-
mıştır. 
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ÜNİTE 1: HUKUKİ BOYUT
Birinci Ünite Şirketlerin neden veri koruma sistemlerine sahip olması 
gerektiği ve kişisel verilerin işlenmesi ve muhafazası hususlarını 
düzenleyen mevzuat hakkında genel bilgiler vermektedir. Bu ünitede 
kişisel verilerin korunması ilkelerinin uygulanmasına yönelik yasal 
yükümlülükler detaylandırılacak ve veri yönetiminin hukuki boyutları 
ortaya konacaktır.

Bu Ünitede Aşağıda Sıralanan Konular İşlenecektir:

• Kişisel Verilerin Korunmasının Yasal Temelleri Ve Kapsamı 

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

• AB Genel Veri Koruma Tüzüğü-General Data Protection Regulation 
(GDPR)

• “Veri Sorumlusu” Ve “Veri İşleyen” Kavramlarının Anlamı, 
Üstlendikleri Roller Ve Birbirleriyle İlişkileri 

• “Kişisel Veri” Ve “Veri Sahibi” Kavramlarının Tanımı 

• Özel Nitelikli Kişisel Veriler 

• Veri İşlenmesi Kavramının Açıklaması 

• Veri İşleme Prensipleri ve Hukuka Uygun Veri İşlemek İçin Gerekli 
Koşullar 

• KVK Politikaları ve Aydınlatma Metinleri 

• Kişisel Verilerin Depolanması ve İmhası 

• Veri Güvenliği ve Tasarımdan ve Başlangıçtan İtibaren Veri Koruma 
Kavramları 

• Hesap Verebilirlik Ve Uyumluluk

• Veri Sahiplerinin Hakları, Düzeltme ve Silme Talepleri 

• Veri Güvenliği İhlalleri, KVKK’ın Öngördüğü Cezalar Ve Yaptırımlar 
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Bu Ünitenin Sonunda Şu Becerilere Sahip Olacaksınız:

• Kişisel Verilerin Korunması Hukukuna İlişkin Genel Bilgi

• KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) mevzuat ile ilgili temel 
kavram ve yasal yükümlülüklere ilişkin bilgi

• GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü) ve mevzuat ile ilgili temel kavram 
ve yasal yükümlülüklere ilişkin bilgi

• Kişisel Veriler Hukuku kapsamında kullanılan temel terminolojiye 
hâkim olacaksınız

• KVKK, GDPR ve diğer mevzuatın Şirketlerin idari yapılanma ve 
işleyişine etkilerini inceleyebileceksiniz

ÜNİTE 2: ŞİRKETLERİN KİŞİSEL VERİLER 
HUKUKUNA UYUM SÜRECİ
Kişisel Veriler Koruma Hukukunun, 
Kanununun ve Kurumunun Veri 
Sorumlusu sıfatına sahip olan 
bütün şirketlerden beklentilerini 
şu şekilde sıralayabiliriz; Kişisel 
Veriler bağlamında bilinç ve farkın-
dalık, Kurumsal Politika ve Strateji, 
Önleyici Hukuk Bağlamında 
tedbirler ve Teknik tedbirler. İşte 
bu beklentiler temelinde Kişisel 
Verilerin elde edilmesinden 
imha edilmesine kadar olan 
sürecin mevzuatın ve içtihatların 
öngördüğü hukuki çerçevede 
yürütülmesi için gerekli hukuki ve 
idari tedbirlerin tamamı hukuki 
uyum sürecini ifade etmektedir. 
İkinci ünite ile uygulamada 
yaşanan bilgi kirliliğini bertaraf 
etmek adına mevzuata uygun bir 
uyum sürecinin temelleri üzerinde 
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durulacaktır. 

Bu Ünitede aşağıda sıralanan konular işlenecektir:

• Kişisel Veriler Hukukuna Uyum Sürecinin Temel Mantığı

• Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) Ve Sicile Kayıt Yükümlülüğü

• Kişisel Veri Envanteri

• Bilgi Güvenliği Ve Kişisel Veriler Çerçeve Politikası

• Politikalar

• Kurum içi Yönergeler

• Aydınlatma Metinleri

• Veri Sorumlusu Olunması Sıfatıyla Hazırlanması Gereken Asgari 
Metinler

• Veri Sorumlusunun İdari ve Teknik Organizasyonu Bağlamında 
Hazırlanması gereken belgeler

• Veri Sorumlusunun İdari, Sosyal ve Ticari Faaliyetleri Nazara 
Alınarak Tanzim Edilecek Belgeler

• Saha Çalışmaları

• Eğitim Süreci ve Beşeri Davranış Boyutları

Bu Ünitenin sonunda şu becerilere sahip olacaksınız:

• Kişisel Veriler Hukukuna Uyum Sürecinin Temel Mantığı

• VERBİS Kayıt Yükümlülüğü ve Hukuki Uyum Süreci arasındaki 
farklar

• Mevzuata Uygun bir Hukuki Uyum Sürecine İlişkin Hizmet Süreci

• KVKK Uyum Sisteminin Sürdürülebilirliğine İlişkin Temel 
Gereklilikler
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ÜNİTE:3 VERİ KORUMANIN BEŞERİ DAVRANIŞ 
BOYUTLARI
Kişisel veri işleme ve depolama faaliyetlerinde bulunan işletmeler 
gerek yaygınlaşmakta olan siber saldırılar gerekse de çalışanların bilgi 
eksikliği ya da dikkatsizlikleri nedeniyle artan oranda veri ihlali tehdit-
leriyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu riskin bertaraf edilmesi için teknik 
tedbirler alınabilir. Fakat veri güvenliği ele alınırken eğitim, iletişim 
ve çalışanlara karşı şeffaf olma gibi hususlar göz ardı edilirse kullanı-
cılar getirilen uygulamaları uygulamada isteksizlik gösterip sistemin 
arkasından dolanmaktadır. Bu ise alınan tedbirlerin etkinliğine zarar 
vermekte ve daha fazla riske neden olmaktadır. İşletmeler açısından 
insan kaynakları veri güvenliğinin en zayıf halkasını teşkil eder. Beşeri 
hata ya da yanlış değerlendirmede bulunabilecekleri gibi özellikle 
elektronik ortamdaki faaliyetleri takip edilebildiğinden saldırganlar 
için hedef haline gelebilmektedirler. Ayrıca, her bireyin kendine özgü 
kişilik özellikleri nedeniyle ön görülemeyen davranışlar sergilemeleri, 
bilgi güvenliği noktasındaki bilgi ve algılarının farklı olması nedeniyle 
paylaşmamaları gereken bilgileri paylaşmak için ikna edilebilir ya da 
güvendikleri kişi ya da hizmet sağlayıcıları tarafından kandırılabilirler. 

Bu Ünitede çalışanların veri kaybı ya da veri ihlali risklerine karşı far-
kındalık sahibi oldukları ve işletme içerisinde siber güvenlik kültürünün 
içselleştirildiği kurumsal bir profesyonel çalışma kültürünün nasıl geliş-
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tirilebileceği konusuna odaklanılacaktır. Bunun yanı sıra beşeri hata, 
kişisel verilerin korunması noktasında motivasyon artırma gibi insani 
davranışlar ele alınacaktır.

Bu Ünitede aşağıda sıralanan konular işlenecektir:

• Çalışanların veri kaybı ya da veri ihlali risklerine karşı farkındalık 
sahibi oldukları ve işletme içerisinde siber güvenlik kültürünün 
içselleştirildiği kurumsal bir profesyonel çalışma kültürünün nasıl 
geliştirilmesi gerektiği

• Beşeri hata, kişisel verilerin korunması noktasında motivasyon 
artırma yöntemleri

Bu Ünitede verilen teorik bilgiler ve ilgili alıştırmalar ile önerilen 
kaynaklar incelendikten sonra katılımcıların aşağıdaki yetkinlikleri 
kazanmaları ön görülmektedir:

• Çalışanların eylemlerinden kaynaklanabilecek veri güvenliği 
risk faktörlerinin ön görülerek riskleri elimine edecek teknik ve 
davranışsal tedbirlerin farkına varma 

• Salt teknik tedbirlerin uygulanmasıyla güvenlik risklerinin bertaraf 
edilmesinin imkânsızlığı ve teknik tedbirlerin etki sınırlarının tespit 
edilerek etkin davranışsal eylemlerin ön görülmesi 

• Kurumsal veri güvenliği kültürünün çalışanlar arasında inşa edilmesi 
için gerekli ilkeler ve sürecin başlatılabilmesi için atılacak birincil 
adımlar hakkında farkındalık. 
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