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Deneyimi
Geleceğe Taşıyoruz



21. yüzyıl insanının ancak hayat boyu 
öğrenmeyi ve gelişmeyi yaşam biçimi 
haline getirmesi durumunda başarılı 
olabileceği bilinen bir gerçek. Bireylerin 
mesleki gelişimine yön veren ve çoğu 
rastlantısal denilebilecek etkenlere 
kıyasla, profesyonel  gelişimi “kariyer 
planları” ve “uzmanlık hedefleri”ne 
paralel olarak inşa edilebilir kılan tek 
yöntem ise mesleki öğrenim.

TILSIMLI SÖZCÜK: BİLGİ!

Bilginin edinimi ve kullanımı 
şüphesiz her meslek grubu için önemli 
fakat avukatlık mesleği özelinde söz 
konusu önem hayati bir anlam taşıyor. 
Yaşam boyu mesleki gelişimin ve 
yeniye adapte olmanın zorunluluk 
arz ettiği avukatlık mesleğinde 
öğrenme kültürünü içselleştirmiş 
ve değişim-dönüşüm süreçlerine 
adapte olabilmiş avukatlar mesleki 
başarıya daha kolay ulaşıyor.  2013 
yılından bu yana “Deneyimi Geleceğe 
Taşıyoruz” sloganı ile eğitim ve öğretim 
faliyetlerine devam eden Hukuk 
Akademisi, mesleki bilgi, deneyim 
ve tecrübe’nin standardize edilmiş 
androgojik yaklaşım ve teknikler ile 
avukatlara aktarılmasını amaçlıyor. 
hukuk disiplininin farklı branşlarında 
uzmanlaşmak isteyen avukatlara en 
uygun öğrenim programlarını sunarak 
hayalleri ve kariyer hedefleri arasında 
kısa bir yol açmaya çalışan Hukuk 
Akademisi, bu yolun engelsiz, hızlı ve 
inşa edilebilir olması için en  etkili aracın 
“Mesleki Öğrenim” olduğuna inanıyor.

İnşa Edilebilir
Mesleki Gelişim
Günümüz dünyasında neredeyse tüm meslek grupları çağın yeni bağlamı 
olan değişim ve gelişim kültürüne uyum sağlamaya çalışıyor.
Bilgi’nin edinimi ve etkin yönetimi konusunda uygun stratejiler ortaya 
koyabilen, sürekli gelişim ve yeniye adaptasyon yeteneğine sahip tüm birey 
ve kurumlar rekabet avantajlarını sürekli kılmak için tek bir araca
ihtiyaç duyuyor; EĞİTİM! 
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 Hukuk Akademisi ve 
Öğretim Yaklaşımı

İnsanları yöneten istek ve beklentiler, yerini öğrenme eylemine bırakabilecek 
besleyici bir çevreye ihtiyaç duyar. Öğrenmek yalnızca alarak kazanılan 

bir edinim değildir, aynı zamanda katılımcı olmayı, etkilemeyi ve yaratıcı 
olmayı gerektirir. Hukuk Akademisi bünyesinde dizayn edilen tüm eğitim 

programları, bireyin mesleki gelişimini teşvik edebilmek için
en uygun araç ve teknikler ile donatılmıştır.

Hukuk disiplinin farklı branşlarında 
uzmanlaşmak isteyen bireylere en uygun 
programları sunarak hayalleri ve kariyer 
hedefleri arasında kısa bir yol bulmaya 
çalışıyoruz. Bu yolun engelsiz, inşa 
edilebilir ve hızlı olması için en  etkili 
aracın eğitim olduğuna inanıyoruz.

ÖĞRETİM HEDEFLERİ

Hukuk Akademisi bünyesinde 
planlanan tüm mesleki öğretim 
programları temelde tek bir hedefe 
ulaşmayı amaçlar; Uygulama odaklı ve 
tecrübe aktarımını teşvik edici öğretim 
içerikleri ile katılımcıların kişisel 
gelişimine katkı sağlayarak mesleki 
yeterliliklerini / kalifikasyonlarını 
artırabilecekleri en uygun ortamı 
sunmak. 

Söz konusu genel hedefe paralel 
olarak, planlanan herbir mesleki 
öğretim programı için çıktı hedefleri 
yani katılımcıların öğretim süreci 
sonrası elde edecekleri optimum 
kazanımlar belirlenir ve tüm öğretim 
süreci bu hedef ya da hedeflere 
ulaşmak için baştan planlanır. 

ÖĞRETİM YAKLAŞIMI

Öğretim hedeflerine ilişkin 
çıktıları (kazanımları) ve bu çıktıların 
kalitesini belirleyen temel unsur 
öğretim sürecinde uygulanan araç 
ve tekniklerdir. Uygun araç ve 
tekniklerin seçilmesi aşamasında ise 
ilk adım “hangi öğretim yaklaşımının 

belirleneceği” sorusuna verilecek 
cevaptır.

Lisans düzeyindeki öğretim süreci 
pedagojik yaklaşım baz alınarak 
planlanırken, mesleki gelişim, yeterlilik 
ve kalifikasyon öğretimleri androgojik 
yaklaşım baz alınarak gerçekleştirilmelidir.

Androgoji ; Yunanca andr (yetişkin) 
ve agogos (rehberlik) köklerinden 
türetilmiştir ve “yetişkinlerin öğrenmesine 
yol göstermenin ya da yardımın bilim ve 
sanatı” anlamına gelir.

Yetişkin öğrenmesi özelliklerine göre 
yapılandırılmış öğretime androgojik 
yaklaşım denmektedir. Bu kavram 
‘çocuklara öğretmenin bilimi’ diye 
çevrilebilecek pedagoji’ye koşut olarak 
‘yetişkin öğretimi bilimi’ karşılığı olarak 
kurgulanmıştır. 

Pedagoji ve androgoji arasında 
4 temel fark öne çıkar. Bunlardan 
ilki kendini algılamadır. Pedagojik 
yaklaşımda baskın öğretmen-bağımlı 
öğrenci ilişkisi vardır. Oysa androgojik 
yaklaşımda bunun yerini karşılıklı 
anlaşma ve yardım edici bir ilişki 
almıştır.

İkinci fark ise deneyimlerle ilgilidir. 
Yetişkinlerin deneyimleri öğrenme için 
zengin bir kaynak olarak değerlendirilir 
ve tüm öğretim süreçleri bunun üzerine 
kurgulanır. Yetişkinler bu deneyimleri 
ile “öğretim ortamında oluşturulan çok 
yönlü iletişim vasıtasıyla” diğerlerinin 
öğrenmesine de yardımcı olurlar.

Androgojik öğretim yaklaşımının 
üçüncü farklılığı içeriğin seçiminden 
kaynaklanır. Klasik yöntemdeki tüm 
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sorumluluğun eğitici tarafından 
yüklenilmesinin aksine içerik ve yöntem 
katılımcıların gereksinim ve ilgilerine 
göre belirlenir. Eğitici öğrenmeyi 
kolaylaştırıcı ve yol göstetrici kaynak 
kişi/rehber olarak konumlanır.

Son olarak özellikle örgün 
öğretim geleceğe yönelik kişisel ve 
toplumsal amaçlara sahiptir. Oysa 
yetişkinler var olan sorunlarına 
hemen kullanabilecekleri çözümler 
sağlayan öğretimler isterler. Androgojik 
yaklaşımda öğretim konu merkezli değil 
sorun merkezlidir. 

Günümüzde Avrupalı andragologlar 
sosyal olgu çalışmaları, danışmanlık, 
sosyalleştirme, sosyal grup çalışmaları, 
yetişkin eğitimi, personel yönetimi 
ve toplum kalkınması gibi alanların 
hepsinde androgojinin yöntemlerine 
başvurmakta ve kullanmaktadırlar.

Androgojik yaklaşımda eğitmen 
aynı zamanda grup içi lider rolündedir. 
Mesleki öğretimin tarihsel gelişimi 
de göstermektedir ki mesleki bilgi 
aktarımı özü itibariyle “usta” ve 
“çırak” arasındaki etkili iletişimin 
bir sonucudur.  Hukuk Akademisi 
bünyesinde sunulan tüm mesleki 
öğretim programlarında eğitmenin 
“Liderlik”, “Rehberlik” ve “Ustalık” 
becerileri ön plana çıkartılır. Sorumlu 
eğitmenlerden tüm katılımcıların 
mesleki ve kişisel gelişimine üst düzey 
katkı sunması beklenir.



Program
Hakkında
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AMAÇ

Kişisel verilerin korunması kanunu 
kapsamında uyum çalışmalarının 
başlangıçtan sonuna kadar 
yürütülebilmesi için katılımcıları 
uygulamanın detayları hakkında 
bilgilendirmek ve uygulama 
çalışmaları yaparak örnekler üzerinde 
katılımcıların bağımsız olarak kendi 
bünyelerinde de uyum çalışmalarını 
yürütebilecek düzeyde bilgi sahibi 
olmasını sağlamaktır. 

 İÇERİK

Bu eğitim kapsamında katılımcıların 
Kanun hakkında bilgi sahibi olduğu 
kabul edilerek uyum çalışmalarının 
uygulaması ve uyum projesinde dikkat 
edilmesi gereken konular hakkında bilgi 
aktarımı yapılacaktır.

Eğitimin ilk bölümünde genel anlamda 
uyum süreçleri ve uyum projesinin 
basamakları açıklanacaktır.

Devam eden bölümde ise iki farklı 
sektöre ait, iki farklı konu üzerinden 

Değerlendirme  Soruları  
SORU1: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiye 
_______denir.
Cümle içerisinde boş bırakılan alana ilişkin net bir fikriniz yok ise bu öğretim programı mesleki gelişiminiz açısından beklenen 
faydayı ortaya KOYMAYABİLİR. Bu programa kayıt yaptırmadan önce KVK hakkında temel ve orta düzey bilgiler vermeyi 
amaçlayan, Hukuk Akademisi’nin  KVK HUKUKU ONLINE EĞİTİM MODÜL-1 ve MODÜL-2 eğitimlerini almanızı tavsiye ederiz.

SORU2: VERBİS kayıt yükümlülüğü olmayan veri sorumlularının ________ yükümlülüğü bulunmamaktadır.

SORU3: Kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma 
yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin _________yerine getirilmesi gerekmektedir. 

SORU4: İşe başlayacak çalışanların kişisel sağlık verileri  ___________ dosyaları içerisinde ve  _________ 
dolaplarda saklanmalıdır.  
Dördüncü sorudaki cümle içerisinde boş bırakılan alana ilişkin ileri düzey bilgi, deneyim ve tecrübe sahibi iseniz bu program mesleki 
gelişminiz açısından beklenen faydayı ortaya KOYMAYABİLİR. Hukuk Akademisi bünyesinde düzenlenen ya da düzenlenecek diğer ileri 
düzey programlara kayıt yaptırmanızı tavsiye ederiz.

CASE çalışması yapılacaktır. Bu çalışma 
kapsamında uyum projesi aşamaları 
eğitim katılımcıları ile birlikte interaktif 
şekilde işlenecek ve uyum basamaklar 
detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

KAZANIMLAR

Bu eğitime katılan katılımcılar, 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nun gereklilikleri ve uyum 
projesinin yürütülmesi hakkında bilgi 
sahibi olacaktır.

Ayrıca yapılacak uygulama 
çalışmaları ile edindikleri 
bilgilerin uygulamada ne şekilde 
kullanacaklarını pekiştireceklerdir.

ÖĞRETİM DÜZEYİ : L1 

L1 düzey “Mesleki Öğretim 
Programları”, avukat ya da avukat 
adaylarına belirli konu başlıklarında 
“İleri Düzey” bilgi, deneyim ve 
farkındalık  aktarımını amaçlar. 

L1 düzey programlar, içeriğin 
kapsamına bağlı olarak “aday kabulü” 
aşamasında ek koşullar talep edebilir. 

KAYIT KABUL KOŞULLARI

Bu eğitimden maks. fayda elde 
etmek için;

1- KVKH alanında orta ya da orta-
ileri düzey bilgi sahibi olmanız gerekir. 
Kayıt öncesinde, aşağıda yer alan 
DEĞERLENDİRME SORULARINI ve ilgili 
açıklamaları okumanızı, kayıt işlemine 
ilişkin kararınızı bu kısa değerlendirme 
sonrası vermenizi rica ederiz.

2- Bu öğretim programında teorik 
içerik ve uygulama çalışmaları 
paralel şekilde yürütülecektir. 
Tüm katılımcıların DİZÜSTÜ 
BİLGİSAYARLARINI yanlarında 
getirmeleri zorunludur.

3- Öğretim programının içeriğine 
ilişkin olarak, bu belgeden detaylı 
bilgi edinemediyseniz,  bilgi@
hukukakademisi.com.tr adresi 
üzerinden bizimle iletişime geçip 
sorularınızı paylaşabilirsiniz. 

KAYIT ÖNCESİ BU BÖLÜMÜ
DİKKATLİCE OKUYUN 6
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Konu

GENEL ANLAMDA UYUM PROJESİ VE AŞAMALARI,

PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ AŞAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER,

KİŞİSEL VERİ ENVANTERİNİN HAZIRLANMASI VE DİKKATE EDİLMESİ GEREKEN 

HUSUSLAR,

BOŞLUK ANALİZİ,

UYUM ÇALIŞMALARI ÇIKTILARI VE BU ÇIKTILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

CASE-1

KİŞİSEL VERİ ENVANTERİNİN UYGULAMALI HAZIRLANMASI,

BOŞLUK ANALİZİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER VE RAPORUN 

OLUŞTURULMASI,

UYUM ÇALIŞMALARI VE UYUM DOKÜMANTASYONU HAZIRLANIRKEN DİKKAT 

EDİLMESİ GEREKENLER,

UYUM ÇALIŞMALARININ YERLİ VE YABANCI KARARLAR IŞIĞINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ

CASE-2

KİŞİSEL VERİ ENVANTERİNİN UYGULAMALI HAZIRLANMASI,

BOŞLUK ANALİZİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER VE RAPORUN 

OLUŞTURULMASI,

UYUM ÇALIŞMALARI VE UYUM DOKÜMANTASYONU HAZIRLANIRKEN DİKKAT 

EDİLMESİ GEREKENLER

Saat

3

4

2

5

14

Eğitmen

Murat Volkan DÜLGER

Yavuz Selim DİCLE

Murat Volkan DÜLGER

Yavuz Selim DİCLE

Öğretim İçeriği ve 
Eğitmenler

Toplam 14 ders saatinden oluşan L1 Düzey mesleki öğretim
programı’nın içeriği aşağıda belirtildiği gibidir;

ÖNEMLİ: 
Eğitim sonrası katılım belgesi almak için         işaretli derslere katılım zorunludur. 
Bir ders saati 50 dakikalık süreyi kapsamaktadır. Eğitmen, ihtiyaç duyması durumunda blok ders yapabilir. 

Program Künyesi
Öğretim Tarihleri   Öğretim Süresi          Saat Aralığı
04 & 05 Nisan 2020   14 Ders Saati / 2 Tam Gün        10:30 / 18:30
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19 & 20  Eylül 2020
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M1
Master
Class

M2
Master
Class

Q1
Professional 
Qualification

Q2
Professional 
Qualification

L1
Vocational 
Learning

L2
Vocational 
Learning

Q1 “Mesleki Kalifikasyon” eğitimleri, 
avukatların belirli konu başlıklarındaki bilgi, 
deneyim ve tecrübelerini “geliştirmelerine” 
ve “tescil etmelerine” olanak sunar. Öğretim 
programına ilişkin “optimum çıktı” (kazanım) 
düzeyi, öğretim partneri olan hukuk bürosu’nun 
kendi personellerinden beklediği “min. 
yeterliliği” temsil eder.

Q2 “Mesleki Kalifikasyon” eğitimleri, 
katılımcıların belirli konu başlıklarında bilgi, 
deneyim ve tecrübe “kazanmalarını” ve söz 
konusu kazanımları “tescil etmelerine” olanak 
sunar. Öğretim programına ilişkin “optimum 
çıktı” (kazanım) düzeyi, öğretim partneri olan 
hukuk bürosu’nun kendi personellerinden 
beklediği “min. yeterliliği” temsil eder.

L1 düzey “Mesleki Öğretim Programları”, 
avukat ya da avukat adaylarına belirli konu 
başlıklarında “İleri Düzey” bilgi, deneyim ve 
farkındalık  aktarımını amaçlar.

L2 düzey “Mesleki Öğretim Programları”, 
avukat, avukat adayı ve farklı mesleklerden 
katılımcılara belirli konu başlıklarında 
“Temel Düzey” bilgi aktarımı ve farkındalık 
kazandırılmasını amaçlar.
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Kişi

Yalnızca
Kıdemli

Avukatlar

*Ek Koşullar
Talep 
Edilir.

Avukatlar ve 
Farklı Meslek 
Gruplarından 

Uzmanlar

*Ek Koşullar
Talep 

Edilebilir.

Yalnızca
Avukatlar

*Ek Koşullar
Talep 
Edilir.

Yalnızca
Avukat,

Stajyer Avukat 
ve Öğrenci

*Ek Koşullar
Talep Edilir.

Yalnızca
Avukat,

Stajyer Avukat 

*Ek Koşullar
Talep

Edilebilir.

Genel
Katılıma

Açık

*Ek Koşullar
Talep

Edilebilir.

Katılımcı

Sayısı

Eğitim

Seviyesi

Aday

Kabulleri
Akreditasyon

Öğretim Programına İlişkin 

Genel Açıklama

Program

Adı

M1 “Master Class” programlar, Hukuk 
Akademisi bünyesinde sunulan en üst düzey 
öğretim içeriğini ve sunumunu temsil eder. 
Eğitmenin “kaynak kişi” olarak konumlandığı 
bu programlar, kıdemli avukatların “aktif 
şekilde katılım göstermesini” teşvik edici, 
uygulama ağırlıkı öğretim programlarıdır.

M2 “Master Class” programlar, üst düzey 
öğretim içeriğini ve sunumunu temsil eder.
Eğitmenin “kaynak kişi” olarak konumlandığı 
bu programlar, katılımcıların “öğrenim sürecine 
aktif şekilde katılım göstermesini” teşvik edici, 
uygulama ağırlıkı öğretim programlarıdır.

Partner
Hukuk
Bürosu
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Kişi

20

Kişi

20

Kişi

20

Kişi

20

Kişi

Partner
Hukuk
Bürosu

Öğretim Seviyesi - L1
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MURAT VOLKAN DÜLGER

Dülger, 2000 yılında İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuş, 2004 yılında yüksek 
lisans, 2010 yılında doktora derecesini 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsünden almış, 2016 yılında da 
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 
doçenti unvanını almıştır.

Dülger, halen İstanbul Aydın 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ceza 
Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku 
ve Bilişim Hukuku öğretim üyesi 
olarak görev yapmaktadır. Dülger, 
çalışmalarını Ceza Hukuku, Ceza 
Muhakemesi Hukuku, Bilişim Hukuku, 
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve 
Yapay Zekaların Hukuki Sorumluluğu 
alanlarında yoğunlaştırmıştır. Dülger, 
2001 yılından bu yana İstanbul 
Barosu’na kayıtlı avukat olup, 
kendi hukuk bürosunda avukatlık 
yapmaktadır.

volkan.dulger@dulger.av.tr

YAVUZ SELİM DİCLE

2010 yılında Gazi Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nden mezun 
olan DİCLE,  Kanada/Toronto’da 
bulunan International Language 
Academy(ILAC)’de tamamladığı dil 
eğitiminin ardından 2016 yılında 
Dülger Hukuk Bürosu’nun ekibine 
dahil oldu. 2017 yılından bu yana 
Dülger Hukuk Bürosunda yönetici 
avukat olarak çalışan DİCLE, Bilişim 
ve Ceza Hukuku, Kişisel Verilerin 
Korunması Hukuku, Ticaret Hukuku, 
Tüketici Hukuku, İş Hukuku, Borçlar 
Hukuku ve Medeni Hukuk alanlarında 
çalışmaktadır.

Bugüne kadar 50’den fazla KVK 
Uyum Projesinde proje yöneticisi 
ve uygulayıcı olarak yer almasının 
yanı sıra çok sayıda mesleki eğitim 
programı-seminer ve konferansta 
eğitmen/konuşmacı olarak görev 
almıştır.

yavuzselim.dicle@dulger.av.tr
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Eğitim Merkezi
ve Ek Bilgiler

Hukuk Akademisi

EĞİTİM ADRESİ

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent199, 
Workinton, Levent - İSTANBUL

Eğitimin Yapılacağı Salon:
B7 - Hukuk Akademisi

* Google Map görüntüsü için aşağıdaki 
resmi tıklayınız...

EK BİLGİLER

Gün boyu çay ve kahve servisi vardır

Gün boyu atıştırmalık servisi vardır

Şarj için masa üstü priz vardır

Ücretsiz Wi-Fi bağlantısı vardır

Öğle yemeği hizmeti yoktur

Otopark hizmeti yoktur

B3-B4 (Hukuk Akademisi)
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Deneyimi Geleceğe Taşıyoruz

Kayıt Ücreti ve
İade Garantisi

ÜCRET İADE GARANTİSİ

Hukuk Akademisi bünyesinde 
planlanan tüm mesleki öğretim 
programları temelde tek bir hedefe 
ulaşmayı amaçlar; Uygulama odaklı ve 
tecrübe aktarımını teşvik edici öğretim 
içerikleri ile katılımcıların kişisel 
gelişimine katkı sağlayarak mesleki 
yeterliliklerini / kalifikasyonlarını 
artırabilecekleri en uygun ortamı 
sunmak.

Bu öğretim programının içerik 
seviyesi (ileri ya da düşük seviye) 
mesleki gelişiminiz için uygun 
olmayabilir. Lütfen, kayıt öncesinde 
bu programa ilişkin detaylı 
değerlendirmeyi yapın ve varsa içeriğe 
ilişkin sorularınızı bizimle paylaşın.

Tüm bu değerlendirme ve kayıt 
işlemlerinin ardından, eğitim esnasında 
ya da sonrasında “EĞİTİM İÇERİĞİNİN 
MESLEKİ GELİŞİMİNİZE FAYDALI 
OLMAYACAĞINI” düşünürseniz, sebep 
belirtmeksizin kayıt iptali ve ücret 
iadesi hakkınızı kullanabilirsiniz.

Ücret İade Garantisi ile Hukuk 
Akademisi olarak, katılımcıların olası 
mağduriyetlerini min. düzeye indirmeyi 
amaçlıyoruz. Bununla birlikte, sizin için 
uygun olmayan bir öğretim programına 
kayıt yaptırmanız hem kontenjan 
kısıtı sebebiyle söz konusu eğitimi 
alma ihtiyacı duyan adayların kayıt 
yaptıramamasına hem de ücret iadeniz 
sebebiyle Hukuk Akademisi’nin finansal 
açıdan zarar görmesine sebebiyet 
verebilir. Anlayışınız için teşekkür 
ederiz.

 

PROGRAM ÜCRETİ

2.100,00 TL +%18  KDV ( 2.478,20 TL)

ÖNEMLİ:
BU PROGRAMA YALNIZCA 20 
KATILIMCI KABUL EDİLECEKTİR.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Banka Havalesi, EFT ya da
Kredi Kartı 

BANKA HESAP BİLGİLERİ

HUKUK AKADEMİSİ EĞİTİM VE 
YAYINCILIK LTD. ŞTİ.
YAPI VE KREDİ BANKASI
IBAN: TR85 0006 7010 0000 0050 
8820 52

KREDİ KARTI İLE ÖDEME SEÇENEĞİ

Hukuk Akademisi, kredi kartı ile kayıt 
ücreti ödenmesi sürecinde IYZICO alt 
yapısını kullanmaktadır. 

Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen 
katılımcı adayları 
www.hukukakademisi.com.tr 
adresi üzerinden kayıt işlemlerini 
tamamlayabilir.


