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Yönetici Özeti

Günümüzün küresel şirket avukatlarının

hukukun çeşitli dalları ile ilgili bilgi

birikimlerini geliştirmeleri ve güncel

tutmaları büyük önem arz ediyor. Şirket

avukatlarının, kurumlarının imzaladıkları

sözleşmelerden kişisel verilerin koruma

politikasına, e-ticaret ilişkilerinden taraf

oldukları ya da olabilecekleri idari davalara

kadar birçok farklı alanda teknik ve

uygulamada karşılaşılan sorunlar

hakkında farklı ve derin bir bakış açısı

kazanması gerek hukuki gerekse finansal

stratejik kararların verilmesine de büyük

katkı sağlıyor. 

Özlem Güç Alioğlu

Vergi Hizmetleri Şirket

Ortağı - Business School 

Eğitim Hizmetleri Lideri

Nilgün Serdar Şimşek

GSG Hukuk Yönetici Ortak -

PwC Türkiye Vergi Hizmetleri

Şirket Ortağı

Alanlarında uzman seçkin eğitimci kadrosu

ve interaktif eğitim yöntemleriyle şirket

avukatlarının hukuk bilgilerini güncelleyecek

ve mesleki gelişimlerine katkıda

bulunacağını düşündüğümüz "Yeni Nesil

Şirket Avukatı" eğitim programımız ile şirket

avukatlarının uygulamada karşılaştıkları

hukuki durumları yönetirken dikkat etmeleri

gereken püf noktalarına odaklanıyoruz. 

Bu program ile katılımcıların Türk

hukukundaki belirli disiplinler kapsamındaki

kuralları ve ilkeleri daha iyi tanımaları, 

şirketlerinin ilgili kanunlara uyumluluğu

sağlamak adına uygulamada neler yapması, 

hangi somut adımları atması gerektiği, 

sözleşme hazırlama tekniği ve sözleşme

yönetimi, istihdam politikası, uyuşmazlık

çözüm yolları bakımından, güncel ve

teknolojik gelişmeler ışığında nelere dikkat

etmesi gerektiği konularında hukukçuların

sahip olması gereken asgari teknik bilgiler

de verilerek temel düzey bilgi ve yeterlilik

sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Buna ek

olarak, katılımcı şirket avukatlarına finansal

(mali) tabloların nasıl analiz edileceğine, 

analiz yöntemlerine ve sonuçların nasıl

yorumlanması gerektiğine ilişkin bilgi ve

beceri aktarımı hedeflenmektedir. 

25 yılı aşkın süredir Türkiye’de

müşterilerimize sunduğumuz hukuki

danışmanlık tecrübemizle daha stratejik

hukuki kararlar almanızda ve daha etkili bir

liderlik stili geliştirmenizde sizlere rehberlik

edeceğimize inanıyoruz."
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Bu program ile katılımcıların Türk 

hukukundaki belirli disiplinler 

kapsamındaki kuralları ve ilkeleri 

daha iyi tanımaları, şirketlerinin 

ilgili kanunlara uyumluluğu 

sağlamak adına uygulamada neler 

yapması, hangi somut adımları 

atması gerektiği, sözleşme 

hazırlama tekniği ve sözleşme 

yönetimi, istihdam politikası, 

uyuşmazlık çözüm yolları 

bakımından, güncel ve teknolojik 

gelişmeler ışığında nelere dikkat 

etmesi gerektiği konularında 

hukukçuların sahip olması 

gereken asgari teknik bilgiler de 

verilerek temel düzey bilgi ve 

yeterlilik sahibi olmaları 

amaçlanmaktadır. 

Programın Hedefi

Program süresi 44 saattir.

Eğitimler online ve yüz yüze sınıf 

eğitimleri olarak karma modelde 

gerçekleştirilecektir. Eğitime %70 

oranında katılım sağlayan 

katılımcılarımız PwC Business 

School sertifikası almaya hak 

kazanacaktır.

Programın Süresi

Programın Hedefi ve Katılımcı Profili
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Eğitim programımız şirketlerin hukuk bölümünde çalışan

en az 5 yıllık deneyime sahip şirket avukatları için

uygundur. Eğitim kontenjanımız 25 kişi ile sınırlıdır.

Katılımcı Profili

Programın Hedefi ve Katılımcı Profili
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Program Açılış Kokteyli, 

Tanışma (fiziki oturum) 15 Ekim 2021, 

Cuma

17:00-18:00 Nilgün Serdar 

Şimşek

Makroekonomik Veriler

Çerçevesinde Türkiye

Ekonomisini Okumak

(sanal sınıf eğitimi)

21 Ekim 2021, 

Perşembe

17:00-20:30 Başar Yıldırım

Kişisel Verilerin Korunması 

Hukuku-1 (sanal sınıf eğitimi)

23 Ekim 2021, 

Cumartesi

14:00-17:30 İpek Okucu Taftalı, 

Mert Taşkın

Kişisel Verilerin Korunması 

Hukuku-2 (sanal sınıf eğitimi)

27 Ekim 2021, 

Çarşambai

17:00-20:30 İpek Okucu Taftalı, 

Mert Taşkın

İş Hukukunda Şirket

Mutfağında Olmak-1

(fiziki oturum)

4 Kasım 2021, 

Perşembe

17:00-20:30 Çağıl Şahin, 

Rıza Eroğlu

İş Hukukunda Şirket

Mutfağında Olmak-2

(sanal sınıf eğitimi)

6 Kasım 2021,  

Cumartesi

14:00-17:30 Çağıl Şahin, 

Rıza Eroğlu

Hukuka Uyum

(sanal sınıf eğitimi)

11 Kasım 2021, 

Perşembe

17:00-20:30 İlke Fadıllıoğlu, 

İpek Okucu Taftalı

Oturumlar Eğitmenler

Eğitim Takvimi
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E-Ticaret Hukukuna İlişkin Püf 

Noktaları (sanal sınıf eğitimi)

13 Kasım 2021, 

Cumartesi

14:00-17:30 İlke Fadıllıoğlu, 

Büşra Demir

Rekabet Hukukunda Dikkat 

Edilmesi Gereken Noktalar 

(sanal sınıf eğitimi)

18 Kasım 2021, 

Perşembe

17:00-20:30 Nilgün Serdar 

Şimşek veya

Kadir Baş

Vergi Süreçlerinin Hukuki

Yönetimi, İdari Davalarda ve

Vergi Davalarında Usul

(sanal sınıf eğitimi)

25 Kasım 2021, 

Perşembe

17:00-20:30 Zeki Gündüz, 

Ezgi Türkmen

Sözleşmeler Hukuku-

Sözleşme Hazırlanırken Dikkat

Edilmesi Gereken Önemli

Maddeler (sanal sınıf eğitimi)

2 Aralık 2021, 

Perşembe

17:00-20:30 Yavuz Dayıoğlu, 

İlke Fadıllıoğlu

Sözleşmeler Hukuku-

Sözleşmesel Sorumluluk 

Rejimi ve Uyuşmazlıkların 

Çözümü (sanal sınıf eğitimi)

4 Aralık 2021, 

Cumartesi

14:00-17:30 Yavuz Dayıoğlu, 

İlke Fadıllıoğlu

Sözleşmeler Hukuku-Sözleşme 

Yönetimi (fiziki oturum)

9 Aralık 2021, 

Perşembe

17:00-20:30 Yavuz Dayıoğlu, 

İlke Fadıllıoğlu

Banka Sözleşmelerinde

Nelere Dikkat Etmeli

(sanal sınıf eğitimi)

16 Aralık 2021, 

Perşembe

17:00-20:30 Umurcan Gago, 

Özgür Altındaş

Bilanço Okuma

(sanal sınıf eğitimi)

23 Aralık 2021, 

Perşembe

17:00-20:30 Ramazan 

Yüksekkaya

Kapanış, Sertifika Töreni

(fiziki oturum)

25 Aralık 2021, 

Cumartesi

17:00-18:00

Oturumlar Eğitmenler

Eğitim Takvimi

* Fiziki oturumlar pandemi koşullarına göre sanal sınıf eğitimine dönüşebilir.
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Kişisel Verilerin Korunması
Hukuku

• Kişisel verilerin yurt dışına

aktarılmasında mevcut alternatifler

ve çözüm önerileri

• Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun

verdiği cezaların sektör, konu ve

miktar açısından incelenmesi

• Kişisel verilerin yönetiminde

teknolojiden faydalanma ve

verimliliği arttırma

• Kişisel verilerin korunması ve

tüketici hukuku

• Online alışverişlerde kişisel verilerin

korunması

• Veri sorumlusu ve veri işleyen

kavramları ve bu rollerin

belirlenmesinin önemi

• Kişisel verilerin korunmasının şirket

kültürüne aktarılmasının önemi

İş Hukukunda Şirket 
Mutfağında Olmak

• Çalışana rağmen iş sağlığı ve

güvenliği

• Aşı ve sonrası

• İşe alım ve fesih görüşmelerinde

dokuz kusurlu hareket

• İş sözleşmeleri ve insan

kaynaklarının kullandığı belgeleri

düzenlerken dikkat edilmesi

gereken hususlar

• Şirketimiz yeniden yapılanıyor? 

Çalışanlar ne olacak (Şirket

birleşme, bölünme, tasfiye ve

işkolu/malvarlığı devirlerinde

çalışanların durumları, ayrımcılık

yasağı)

• Arabuluculuk fesihlerde etkili

olabilir mi? Fesihlerde dikkat

edilecek hususlar

Eğitim İçerikleri

İpek Okucu Taftalı

Mert Taşkın

Çağıl Şahin

Rıza Eroğlu

https://www.linkedin.com/in/mert-ta%C5%9Fk%C4%B1n-262912159/
https://www.linkedin.com/in/ipek-okucu-taftal%C4%B1-10863819/
https://www.linkedin.com/in/%C3%A7a%C4%9F%C4%B1l-%C5%9Fahin-434b6728/
https://www.linkedin.com/in/r%C4%B1za-ero%C4%9Flu-7a78b595/
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• Hukuka uyum (compliance) nedir?

• Hukuka uyum hangi sektörlerde

daha da öne çıkmaktadır? (IT, 

telecom, pharmaceuticals, energy, 

banking and finance)

• Şirketlerin ortak olarak tabi 

oldukları hukuka uyum alanları

(white-collar crime, fraud, 

whistleblowing, anti-bribery, 

competition, data protection etc.)

• İyi bir hukuka uyum sistematiği

oturtmak için gerekli hususlar

nelerdir?

• Hukuka uyum programları içinde

şirket avukatlarına düşen görevler

Eğitim İçerikleri

Hukuka Uyum

İlke Fadıllıoğlu

İpek Okucu

• Elektronik ticaret nedir?

• E-ticarette aktörler

• E-ticaret modelleri

• E-ticaret mevzuatı

• Mevzuata uyumluluk

• E-ticaret mevzuatında temel

kavramlar

• Etbis

• Ticari elektronik ileti ve İYS

• E-ticaret web sitesinde yer alması

gereken hukuki dokümanlar

• Kişisel verilerin korunması

• Ödeme hizmetleri ve güven

damgası

E-Ticaret Hukukuna İlişkin 
Püf Noktaları

İlke Fadıllıoğlu

Büşra Demir

https://www.linkedin.com/in/ilke-t%C3%BCreyen-fad%C4%B1ll%C4%B1o%C4%9Flu-8153051b/
https://www.linkedin.com/in/ipek-okucu-taftal%C4%B1-10863819/
https://www.linkedin.com/in/ilke-t%C3%BCreyen-fad%C4%B1ll%C4%B1o%C4%9Flu-8153051b/
https://www.linkedin.com/in/bu%C5%9Fra-demir-a6837972/
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Rekabet Hukukunda 

Dikkat Edilmesi Gereken 

Noktalar

Eğitim İçerikleri

• Rekabet hukukundaki temel

kavramlar

• Rekabet Kurumu'nun

inceleme ve

araştırmalarında usül ve

yaptırımlar

• Rekabetin korunması

mevzuatında önem taşıyan

anlaşmalar

Nilgün Serdar Şimşek

Vergi Süreçlerinin Hukuki Yönetimi, 

İdari Davalarda ve Vergi 

Davalarında Usul

• Vergi incelemesi öncesi vergi riskleri, vergi 

inceleme, ortaklar ve raporlama birimleri 

ile ilişki, ihtiyati tedbir ihtimali, RDK 

aşaması, uzlaşma aşaması, özel esaslara 

alınma ihtimali, ceza yargısı ihtimali, 

karşılıklar, yargı aşaması, af dönemlerine 

ilişkin süreç yönetimleri, ilk derece 

mahkemesi ve temyiz aşamalarında 

olumsuz karar ihtimalleri 

• İdari ve Vergi Davalarında Usul 

(ihbarname tebliği ve ödeme emri tebliği 

halinde usül kuralları, diğer düzenleyici 

kurumların incelemelerinde usul, adli 

davalar ve idari cezalarda usul) 

Ezgi Türkmen

Zeki Gündüz

Kadir Baş

https://www.linkedin.com/in/nilgun-serdar-simsek-ll-m-41a60237/
https://www.linkedin.com/in/kadirbas/
https://www.linkedin.com/in/zekigunduz/
https://www.linkedin.com/in/ezgi-turkmen-0b23b72/
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Sözleşmelere genel bakış:

• Önemli sözleşme hükümlerine

yönelik püf noktaları (temerrüt, 

cezai şart, tahkim şartı, mücbir

sebep, fesih vb.)

• Sözleşme imzalanırken "diğer

hükümler"in farkında olmak

Sözleşmesel sorumluluk rejimi

ve uyuşmazlıkların çözümü:

• Genel olarak sözleşmesel

sorumluluk halleri

• Sözleşmesel sorumluluğa

ilişkin temel konular (ifa, zarar

kavramı ve türleri, tazminat

sorumluluğu)

• Sözleşmeden doğan

uyuşmazlıkların çözümü

(arabuluculuk, tahkim, 

uygulanacak hukuk ve yetkili

makam seçimi)

Sözleşme yönetimi:

• Sözleşme taslağının

hazırlanması (karşı tarafla

görüşmeler, ana hususlar

üzerinde anlaşma sağlanması)

• Sözleşme Listesi

• Yenileme tarihlerinin takibi

• Sözleşmelerin elektronik

ortamda ve fiziken yönetimi

• Arşivleme

11

Eğitim İçerikleri

Sözleşme Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Maddeler

Yavuz Dayıoğlu

İlke Fadıllıoğlu

https://www.linkedin.com/in/yavuz-dayioglu-8067952b/
https://www.linkedin.com/in/ilke-t%C3%BCreyen-fad%C4%B1ll%C4%B1o%C4%9Flu-8153051b/
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Eğitim İçerikleri
Banka Sözleşmelerinde Nelere
Dikkat Edilmeli

• Banka ve banka hukuku

kavramları

• Banka tevdiat sözleşmeleri

• Banka kredi sözleşmeleri

• Banka teminat sözleşmeleri

Umurcan Gago

Özgür Altındaş

https://www.linkedin.com/in/umurcan-gago-0790825/
https://www.linkedin.com/in/%C5%9Fevki-%C3%B6zg%C3%BCr-altinda%C5%9F-a01ba113/
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Eğitim İçerikleri

Bilanço Okuma

Ramazan Yüksekkaya

• Genel hatlarıyla muhasebe

ilkeleri

• Temel finansal tablolar ve

finansal tablo ilkeleri

• Örnek üzerinden bilanço ve

gelir tablosunun incelenmesi

ve anlaşılması

https://www.linkedin.com/in/ramazan-y%C3%BCksekkaya-2520b264/
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• 15 Ekim 2021- 25 Aralık

2021 tarihleri arasında, 

toplam 44 saat süreli

programın ücreti 15.000 

TL + KDV’dir. Ödeme

havale ya da EFT yöntemi

ile tahsil edilecektir.

• Programa kayıt olmak için

https://www.okul.pwc.com.
tr/next-business

• linkinden gerekli bilgilerin

doldurulması

gerekmektedir.

• Programla ilgili her türlü

sorunuz için bizlere

ulaşabilirsiniz.

Program başlama tarihinden 10 gün öncesine

kadar iptal hakkı saklıdır. Daha sonraki günlerde

yapılacak iptaller için ancak katılımcı değişikliği

yapılabilecektir.

Ücret ve Kayıt Bilgileri

https://www.okul.pwc.com.tr/next-business
https://www.okul.pwc.com.tr/next-business
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