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AYDINLATMA METNİ 

İşbu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, AKY 
Bilişim Teknoloji Enj. Dan. San. Tic. Ltd. Şti. (AKY Tech) tarafından, “Veri Sorumlusu” 
sıfatıyla, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, güvenli muhafaza ve imha 
edilmesi uygulamaları hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla 
hazırlanmıştır. 

Firma, AKY tech tarafından hazırlanan İSGBYS yazılımını satın alan veya kullanan firmayı; 
Kullanıcı, AKY Tech tarafından hazırlanan İSGBYS yazılımını kullanan kullanıcıyı; İlgili 
Kişi, AKY Tech tarafından hizmet verilen ve kişisel verileri işlenen kullanıcı ve kullanıcının 
yazılıma verilerinin girişini yaptığı gerçek kişiyi ifade eder.  

AKY Tech, kişisel ve özel nitelikli verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, 
saklanmasını ve erişilmesini önlemek için gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almaktadır.  

Veri sorumlusu şirket olarak işlenen kişisel veriler arasında özel nitelikli veri sayılan 
(kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, 
kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti 
ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ve biyometrik ve genetik veriler) de dahil olmak üzere 
ilgili kişisel veriler bulunmaktadır. 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği ve İşlenen Veriler 

Veri Sorumlusu: AKY Bilişim Teknoloji Enerji Dan. San. Tic. Ltd. Şti. 
Adres: Bahçelievler Mah. 319. Cad. No: 35/E-Z40 Ankara Üni. Teknokent Gölbaşı/Ankara  
Telefon: 0850 303 55 11 
E-Mail: info@aky-tech.com 
 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Kişisel verileriniz; 

ü İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin yürütülmesinde ve bilgilendirme yapılmasında, 
ü İlgili kişilerin teşhis ve tedavi süreçlerinde,  
ü Koruyucu Hekimlik hizmetlerinde, 
ü İlgili kanun ve mevzuatlar uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu belge ve bilgilerin 

düzenlenmesi, kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin saklanması, 
paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal sorumlulukların 
yerine getirilmesinde, 

ü Size özel kampanya, yeni ürünlerimize ilişkin kampanya ve bilgilendirme faaliyetlerinin 
yapılmasında, 

ü Elektronik posta veya online reklam gibi yollarla yeni ürünlerimiz, yeni versiyonlar, 
güncelleme ve bakım gibi durumların bildirilmesinde, 

ü Çağrı merkezi kalitesi ve müşteri memnuniyetinin ölçülmesinde, 
ü Ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, teknolojik alt yapı değişikliklerin 

bilgilendirilmesinde, 
ü AKY Tech ürün ve hizmetlerinin sürdürülmesinde, 
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ü AKY Tech’e ait fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem 
dijital ortamda hem de fiziki ortamda arşiv oluşturulmasında, 

işlenebilecektir. 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği 

Kişisel verileriniz, KVKK mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlar doğrultusunda;  

• T.C. Sağlık Bakanlığına ve Birimlerine, 
• T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve Birimlerine,  
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça 

talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,  
• Yetki verdiğimiz iş ortaklarımıza, danışmanlarımıza ve temsilcilerimize  
aktarılabilecektir. 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Tarafınızca paylaşılan kişisel veriler; T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 27.02.2018 tarihli, 23240837-
010.06.02[010.06.02]-E.10255 sayılı 2018-1 Nolu Dış Genelge’si İş Sağlığı ve Güvenliği 
Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) kapsamında ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmletler 
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu 'nun 22/12/2017 tarihli İşyeri Hekimlerinde E-Reçete 
Uygulaması Hakkında Duyurusu kapsamında elektronik ortamda işlenmektedir. 

Kişisel Veriler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi 
Yönetim Sistemi (İBYS) faaliyetlerini yürütmek amacıyla İSGBYS yazılımını kullanan Firma 
ve Firmanın belirlediği kullanıcılar tarafından toplanmaktadır. AKY Tech ile paylaştığınız 
kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, yazılımlar, 
mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla elektronik olarak toplanmaktadır. Bu Kişisel veriler 
elektronik ortamlarda ve yurt içinde AKY Tech sunucularında saklanacaktır. AKY Tech 
tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz 
erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar 
görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı 
geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel verilere sadece Firma ve Firma tarafından tanımlanan 
kullanıcılar erişebilir. Erişim kullanıcı adı ve şifre ile sağlanır ve bu bilgiler veritabanında 
kriptolanarak saklanır. Firma ve Firma tarafından tanımlanan kullanıcılar, kullanıcı adı ve 
şifrelerini AKY Tech dahil olmak üzere 3. taraflara vermediği sürece 3. Taraflar tarafından 
kişisel verilere erişim sağlanamaz. Kullanıcı adının ve şifrenin güvenliği Firma ve Firma 
tarafından tanımlanan kullanıcıların sorumluluğundadır. Bunların dışında, uygulama 
kullanıcıları tarafından verilen veya elde edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için 
gerekli önlemler, AKY Tech’in sunucu sistemlerinde ve internet altyapısında, teknolojik 
olanaklar ve maliyet unsurları dâhilinde, uygun teknolojik ve idari yöntemler ile alınmıştır. 
Bu bağlamda AKY Tech, İSGBYS yazılımındaki verilerin güvenliği için SSL kullanmaktadır. 
Uygulamamıza bilgi güncelleme amaçlı girilen kişisel veriler, diğer site ve internet 
kullanıcıları tarafından erişilemez ve görüntülenemez. Kişisel verileriniz, size bildirilen 
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amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamaktadır. Kişisel veriler yasal saklama süresi boyunca 
veya yasal saklama süresi belirtilmemiş ise AKY Tech’in ihtiyacı olduğu süre boyunca 
saklanacak ve işlenecektir. Herhangi bir sebeple bu saklama süresi sona erdiğinde ise kişisel 
verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile AKY Tech’in veri 
akışlarından çıkarılacaktır. 

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız 

AKY Tech’e başvurarak, kişisel verilerinizin;  

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme,  
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme 

ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme,  

6. KVKK mevzuatının ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına 
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin 
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

8. Verilerinizin KVKK mevzuatına aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız 
hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahipsiniz. 
 
KVK Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile 

ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer 
yöntemlerle AKY Tech’e iletebilirsiniz. Yukarıda detaylarıyla açıkladığımız haklarınızı 
kullanmak için talep dilekçenizi (kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile) bizzat elden 
teslim edebilir, noter kanalıyla veya KVKK mevzuatındaki diğer yöntemleri kullanarak 
gönderebilirsiniz. Ayrıca güvenli elektronik imza kullanıyorsanız info@aky-tech.com 
adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

 


