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Özel Akademi Sağlık Hizm. İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Paz. Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle “AKADEMİ” 
olarak tanımlanacaktır.), anayasal bir hak olan kişisel verilerin korunmasının aynı zamanda iş ilişkilerinin 
güven temelinde yürütülmesine olan etkisinin bilincindedir. 

Bu doğrultuda, kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerini hukuka uygun olarak 
yerine getirmesinde rehber niteliği taşıyan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“POLİTİKA”) 
ilgililerin erişimine sunulmuştur. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak tanımlanacaktır.) işbu 
POLİTİKA ’ya dayanak teşkil etmektedir. Başta KVK Kanunu olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin 
yasal düzenlemelere uyumun sağlanması önceliklerimiz arasında yer alır. 

Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için AKADEMİ tarafından gereken 
idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu POLİTİKA’ da kişisel verilerin işlenmesinde AKADEMİ’ nin 
benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunmaktadır. 

 Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme, 

 Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma, 

 Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, 

 Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme, 

 Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 
muhafaza etme, 

 İlgili kişileri aydınlatma ve bilgilendirme, 

 İlgili kişilerin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,  

 Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma, 

 Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili 
mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma, 

 Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme. 

1.1. POLİTİKANIN AMACI 

Bu POLİTİKA’nın temel amacı; AKADEMİ tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme 
faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda 
bulunmak, bu kapsamda müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, hissedarlarımız, 
yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve 
üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır. 

1.2. HEDEF VE KAPSAM 

AKADEMİ; kişisel verilerin işlenmesi ve korunması POLİTİKA’ sını yayımlayarak, yürüttüğü kişisel veri işleme 
faaliyetlerine ilişkin gerekli bilgilendirmeyi yapmayı ve böylece bu faaliyetlerin mevzuata uygun ve şeffaf 
bir biçimde yürütüldüğünden emin olmayı hedeflemektedir. 

POLİTİKA, kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlemesinin yanı sıra, kişisel verilerin işlenmesinde AKADEMİ 
tarafından benimsenen temel ilkeleri ortaya koymaktadır. 

POLİTİKA’ nın kapsamı; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, hissedarlarının, 
yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve 
yetkililerinin ve diğer üçüncü kişilerin otomatik yollarla ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası 
olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verileri oluşturur. 

AKADEMİ çalışanlarının kişisel verilerinin korunması ve işlenmesine ilişkin hususlar ise Kişisel Verilerin 
İşlenmesi ve Korunması POLİTİKA’ sının kapsamına girmektedir. 



 

1.3. POLİTİKANIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI 

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle 
uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve POLİTİKA arasında uyumsuzluk bulunması 
durumunda, yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. 

POLİTİKA, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların AKADEMİ uygulamaları kapsamında 
somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. KVK Kanunu’ nda öngörülen yürürlük sürelerine 
uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklarını yürütmektedir.  

1.4. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ  

POLİTİKA süresiz tarihlidir. POLİTİKA’ nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda 
POLİTİKA’ nın yürürlük tarihi güncellenecektir. 

POLİTİKA AKADEMİ’ nin internet sitesinde www.ozelakademiosgb.com yayınlanmış ve ilgili kişilerin talebi 
üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur. 
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