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(“KVKK”) hakkında gerekli temel bilginin edinilmesi ile KVKK’ nın
getirdikleri yanında, öngördüğü yükümlülükler üzerinde durulacaktır.
KVKK hakkında sağlanacak bilgilendirme yanında sektöre yönelik
düzenlemelere de değinilecek olup, tüm bu bilgiler ışığında
organizasyonun KVKK çerçevesinde alması gereken önlemler ile
uyumluluğun sağlanabilmesi adına atması gereken adımlar bakımından
geliştirilmiş uygulamalarla birlikte destek sağlaması amaçlanmaktadır.

Modül 1: KVKK’ nın Tanıtılması, İçerik ve Anahtar Terimler
İlk modülde kanun ile amaçlananlar, kanun ile kanuna bağlı mevzuatın tanımı ve
hükümler ile ilgili bilgi verilecek. Böylece takip eden modüllerde bahsedilecek olan
hususlar anlaşılabilir olacak.
Kanunun amacı ve Adalet Komisyonu Raporu çerçevesinde kapsamı
Kişisel veri ile hassas veri kavramı
Kişisel verilerin işlenmesi kavramı
Kanunda düzenlenen anahtar terimler ve genel ilkeler
Modül 2: Kişisel Verilerin Korunması Kavramının Gelişimi ile Avrupa
Kapsamındaki Düzenlemeler
Kanunun dayandığı Avrupa Birliği düzenlemelerinden bahsedilecek. Özellikle
GDPR’ ın yürürlüğe girmesi ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’ de de Avrupa
Birliği üyesi ülke vatandaşlarının verilerini işleyenlerin GDPR’ a uyumluluk yükümü
ve buna bağlı sorumluluklar konuşulacak.
GDPR, 95/46 EC Direktifi ile Article 29 Working Party düzenlemeleri
Data Privacy Act düzenlemeleri
Avrupa’ nın veri korumasına yaklaşımı ve Türkiye’ deki yansımaları
Modül 3: KVKK Çerçevesinde Yükümlülükler
Bu modül ile veri sorumlusu ile veri işleyen sıfatıyla hareket eden
kurumlar/organizasyonlar bakımından yükümlülüklerin anlatılmasına girilecek.
Yerine getirilmesi gerekenlerle, kurulun bekledikleri organizasyon bazında
anlatılırken, departmanlar bazında veri sınıflandırması, verilerin korunma şartları
ve organizasyon ile mevcut departmanları çerçevesinde korumanın nasıl
gerçekleşeceği konuşulacak. Veri kategorisi, silme, yok etme ve anonim hale
getirme gibi hususlarda kullanılan yöntemler, envanter oluşturulması, personel
eğitimleri, faydalı araçlar, veri güvenliğine ilişkin alınması beklenen tedbirler
konuşulacak.

Kanunda belirlenen kişisel verilerin işlenme şartları ile özel nitelikli
verilerin işlenme şartları
Kişisel verilerin aktarılması hususu
Kanun çerçevesinde veri sahibine tanınmış haklar
Kanun çerçevesinde belirlenmiş yükümlülükler
Modül 4: Kişisel Verilere Yönelik Mevcut Mevzuat ve Kurul Nezdindeki Beklentiler
Organizasyonun dahil olduğu sektör özelinde Avrupa Birliği örnekleri ile case
study ve sektöre yönelik çözüm örnekleri yanında KVKK’ ya yönelik oluşturulmuş
mevzuat ile birlikte Kurul kararları çerçevesinde veri işleme ve muhafaza
süreçlerinde kurum/organizasyon nezdinde atılması beklenen adımlar
konuşulacak.
Mevcut kanuni düzenlemelere ilişkin temel bilgilendirme
Avrupa Birliği Kapsamında Sektöre yönelik düzenlemeler hakkında
görüşler
Modül 5: KVKK Uyumluluğu Sağlanmasına Yönelik Workshop
Hazırlamış olduğumuz uygulamaların kullanımı ile uyumluluk sürecinin
otomizasyonu; departman yetkililerinin katılımıyla yanıtlanacak soru setleri ile
çıkan sonuç neticesinde atılması gereken adımların belirlenmesi yanında envanter
oluşturulması ve açık rıza alımının düzenlenmesi üzerinde konuşulacak olmasının
yanı sıra, KVKK’ ya uyumlu teknik altyapının oluşturulması üzere ürün ağacı
paylaşılarak hangi eksikliklerin giderilebileceği üzerine çalışılacak.
Organizasyona yöneltilen uyumluluğa ilişkin soruların açıklamalar ile
birlikte yanıtlanması
Yanıtlar çerçevesinde organizasyonun eksikliklerinin tespit edilmesi
Test sonuçlarına dayalı olarak PeakUp uzmanlarının organizasyon
bağlamında hazırlayacağı temel adımları içeren raporun
düzenlenmesi ve organizasyona iletilmesi
KVKK ile GDPR’ a uyumlu olarak hazırlanmış envanter uygulamasının
kullanımı ve departmanlar arası süreçlerin ne şekilde işleyecek
olduğunun anlatılması
Açık rıza teminine ilişkin uygulama ile sürecin otomize edilişinin
anlatılması
KVKK ile GDPR’ a uyumluluğun sağlanabilmesi adına altyapının
oluşturulabilmesi üzere ürünlerin anlatılması

