
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY FORMU 
 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, 
 
• ftsakademi.org web sitesine kayıt olmak için tarafımdan istenen “ad, soyad, telefon, e-mail, kurum, 
bölüm” kişisel verilerimin FTS Akademi tarafından aydınlatma metninde belirtmiş olduğu amaçlarla 
işleneceği, 
• KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak bu amaçlar dahilinde; yasal zorunluluk gereği bu 
verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, teknoloji çözüm ortaklarına 
aktarılabileceği hususları, 
• Kişisel verilerimin hangi yöntemlerle ftsakademi.org tarafından elde edildiği, 
• KVKK uyarınca haklarımın neler olduğu Aydınlatma Metni ile tarafıma bildirilmiş olup, aydınlatma 
metninde belirtilen tüm hususları okuduğumu, anladığımı ve kişisel verilerimin aydınlatma metni 
çerçevesinde ftsakademi.org tarafından işlenmesine açıkça ve kendi irademle rıza gösterdiğimi beyan 
ederim. 
 
Eğitimlerin sağlık profesyonelleri için yapıldığını biliyorum ve "Kayıt İşlemini Bitir" butonuna basarak 
Sağlık Profesyoneli olduğumu kabul ediyorum. 
 
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni; 
 
Değerli kullanıcılarımız, 
 
ftsakademi.org olarak kişisel verilerinizin güvenliği, T.C. Anayasası, insan haklarına ilişkin ülkemizin 
tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta 
olmak üzere, tüm ilgili mevzuat çerçevesinde işlenmesi ve muhafaza edilmesi hususlarına büyük önem 
veriyoruz. Bu çerçevede KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla işbu aydınlatma metnini 
yayınlıyoruz. 
 
KVKK uyarınca; 
Kişisel veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 
Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri 
kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, 
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, 
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi 
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. 
 
1- Veri Sorumlusu 
Kişisel verileriniz KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla FTS Turizm Kongre Organizasyon Hizmetleri 
Tic. Ltd. Şti. (veri sorumlusu) tarafından işbu aydınlatma metni kapsamında işlenecektir. 
 
2- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

a. Kişisel verileriniz KVKK’nın düzenlemesine uygun olarak, 
b. Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, 
c. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, 
d. Doğru ve güncel olarak, 
e. Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. 

 
Kişisel verileriniz (ad, soyad, telefon, e-mail, çalıştığınız kurum vb.) KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde 
belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, sunduğumuz hizmetin bir parçası olarak sizlerle 
iletişim kurabilmek, hizmetlerimiz ile kullanım koşulları ve hizmet değişikliklerimiz hakkında 



bilgilendirebilmek, şikayet ve taleplerinizi değerlendirebilmek, sektörle ilgili pazar araştırmaları ve 
istatistiksel çalışmalar yapabilmek, kişilere özel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, mevzuat tarafından 
düzenlenen yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, sizi sitemizdeki haber, tanıtım, eğitim, makale vb. 
materyallerden yararlandırabilmek, tarafımızca verilecek yeni hizmet, eğitim, etkinlik vb. haberdar 
edebilmek, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı durumlarda, hukuki 
yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, il bazında ihtiyaç yoğunluğu ve eğitim ihtiyaçlarını 
belirleyebilmek amacı ile işlenebilecektir.  
 
3- Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği 
KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar 
dahilinde; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, 
faaliyetlerimiz gereği teknoloji çözüm ortaklarımıza aktarılabilecektir. 
 
4- Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri 
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan kapsam ve amaçlarla, www.ftsakademi.org uzantılı kurumsal 
internet sitesi, mobil uygulamalar, üçüncü kişilerin internet sitelerinde yer alan, tarafımızla iletişime 
geçmek için doldurduğunuz iletişim formları, ftsakademi.org’un erişimine izin verdiğiniz sosyal medya 
mecraları üzerinden ve benzeri otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü şekilde ya da 
elektronik olarak toplanabilecektir. 
5- Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması 
KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla, 
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme, 
f) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep 
ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir 
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın 
giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. 
 
Başvuruların içeriğinde aşağıdaki bilgilerin bulunması KVKK gereği zorunlu olup, bilgilerin eksikliği 
halinde başvurunuz işleme alınmayacaktır. Başvuruda bulunması gerekli bilgi ve belgeler, 
 
a. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, 
b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlar için T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası 
veya varsa kimlik numarası, 
c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, 
d. Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, 
e. Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir. 
 
Yukarıda sayılan haklarınızı kullanma talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile bize iletebilirsiniz. Yazılı talebinizi 
Güzeltepe Mah. Alper Sok. 14/9 06540 Çankaya/Ankara adresine ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz 
veya info@ftsakademi.org adresine mail yolu ile iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa süre içinde ve her halde 
30 gün içinde cevaplandırılacaktır. 
 
 



Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında bilgilendirme metni; 
 
www.ftsakademi.org internet sitesi (“Site”) FTS Turizm Kongre Organizasyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 
(“Şirket”) tarafından faaliyete geçirilmiş olup Sitenin tüm hakları Şirket’e aittir. Siteye üye olmakla işbu 
kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz. 
 
1- Kullanım koşullarının konusu uzmanlar tarafından verilen eğitim seminerlerinin (“Video”) canlı yayın 
ile site portalı (“portal”) üzerinden yayınlanması, yayınlanan videoların bant kayıtlarının izlenmek üzere 
portal üzerinde tutulması, üyelerin bu videoları izleyebilmesi ve uzmanlarla iletişime geçebilmesine 
ilişkin esasların, bunlarla sınırlı olmaksızın tek taraflı olarak Şirket tarafından belirlenecek çeşitli 
seminer, ilaç, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin reklamlar, diğer web sitelerine, uygulamalara ilişkin 
linkler ve her türlü görsel-işitsel ve/veya görsel, işitsel yayının/eserin ("İçerik") Sitede yer alması ve 
içeriklere Kullanıcı tarafından ne şekilde erişim sağlanabileceğine ve söz konusu İçerik’in Kullanıcı 
tarafından ne şekilde kullanabileceğine ilişkin sınırların ve sorumluluk esaslarının belirlenmesidir. 
 
2- Şirket, Siteyi ve/veya Sitede yer alan/alacak olan bilgileri, formları, her türlü içeriği ve/veya işbu 
Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmakta olup, Kullanıcı bu hususta 
herhangi bir hak/talebi olmayacağını peşinen kabul eder. 
 
3- İnternet Sitesinde yayınlanan videolar, uzman doktorlar tarafından, Siteye üye olan sağlık 
personeline (“Kullanıcı”) yönelik eğitim amaçlı yayınlar olup, videoları yalnızca Siteye kayıt olan 
Kullanıcılar izleyebilecektir. 
 
4- Siteye üyelik başvurusunda bulunan kişilerin sitedeki üyelik formunda belirtilen sağlık personeli 
olduğunu teyit amacı ile üyelik aşamasında ad, soyad, cep telefonu, e-mail, kurum bilgilerinin verilmesi 
zorunludur. Başvuru sahibinin üyelik başvurusu değerlendirildikten sonra Siteye bildirmiş olduğu cep 
telefonu numarasına ve/veya e-mail adresine onay SMS’i / e-maili gönderilmektedir. 
 
5- Kullanıcı siteye üye olurken yukarıda belirtilen (ad, soyad, cep telefonu, e-mail, kurum) sağlık 
personeli olduğuna dair ve diğer tüm verdiği bilgilerin doğru olduğunu, aksi halde doğabilecek tüm 
hukuki ve cezai ve idari sorumluluğun kendisinde olduğunu, Şirkete karşı herhangi bir talebinin 
olamayacağını peşinen kabul eder. 
 
6- Site, yalnızca uzmanlar tarafından verilen eğitimlere ilişkin video içeriklerinin Kullanıcılara 
ulaşmasına aracılık eden yayın hizmeti sağlamakta olup, yayın içeriğinden dolayı herhangi bir 
sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı içeriklere ilişkin herhangi bir hak kaybı/zarar meydana 
gelmesi halinde, bundan dolayı Şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve kendisinden 
talepte bulunulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
7- Şirket, Sitenin kullanım esaslarını tek taraflı olarak değiştirebilir, siteye erişimi durdurabilir/askıya 
alabilir, gerekli gördüğünde Kullanıcı üyeliğini iptal edebilir, Sitede verilen hizmet içeriğini ve amaçlarını 
değiştirebilir. Bu gibi durumlarda Kullanıcı herhangi bir hak iddiası olmayacağını ve Şirket’in hiçbir 
sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
8- Sitenin kullanımında işlemin kesintiye uğraması, veri kaybı, erişimin, işlemin veya iletişimin 
gecikmesi/gerçekleşmemesi, bilgisayar virüsü yayılması, sistem hatası; hırsızlık, imha veya izinsiz olarak 
kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması durumlarında Şirketin herhangi bir 
sorumluluğu bulunmamaktadır. 
 
9- Kullanıcının Sitede yayınlanan içeriklerde hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak 
sahipliği, tasarruf yetkisi bulunmamaktadır. Kullanıcı bu içeriklerin hiçbir kısmını ses/görüntü/yazı vb. 
iletişim araçları ile hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, üçüncü kişilerin eline geçmemesi 



için gerekli tedbirleri alacağını, dijital ortam da dahil herhangi bir mecrada yayınlamayacağını, bu 
içeriklerin gizli kalacağını, aksi halde Şirketin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı herhangi bir 
Resmi Kurum Kararı, Hakem Heyeti/Mahkeme Kararına gerek kalmaksızın derhal ödeyeceğini, bu 
fiillerinden ötürü her türlü hukuki, cezai ve idari yaptırımdan sorumlu olacağını peşinen kabul, beyan 
ve taahhüt eder. 
 
10- Kullanıcı site aracılığı ile Şirketin ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını zedeleyecek 
herhangi bir fiilde bulunmayacağını, herhangi bir hakkını ihlal etmeyeceğini, aksi halde her türlü hukuki, 
cezai ve idari sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder. 
 
11- Kullanıcı, Şirket tarafından Sitenin kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi talep edilmesi veya işbu 
Kullanım Koşulları’nın değiştirilmesi halinde, söz konusu bilgileri doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz 
olarak sağlayacağını ve gerekli değişikliklere uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
12- Kullanıcının işbu Kullanım Koşullarına aykırı davranması halinde Şirket duruma müdahale etme, 
kullanıcı erişimini kısıtlama veya üyeliği iptal etme haklarına sahiptir. 
 
13- Sitede, üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği ve Şirket’in kendi kontrolünde olmayan web 
sitelerine, uygulamalara ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara link vermek suretiyle bağlantı 
sağlanabilir. Bu linkler sadece referans amacıyla verilmekte olup ilgili web sitesi ve/veya içerdiği 
bilgilere yönelik bir beyan, taahhüt veya garanti niteliği taşımamaktadır. 
 
14- Sitede dış reklamlara, başka web sitelerine yönlendirme yapan linklere yer verilebilmekte olup, 
Şirketin buralarda tanıtılan ürünler/verilen hizmetlere ilişkin hiçbir taahhüdü, garantisi, hukuki ve/ veya 
cezai anlamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
 
15- İşbu Kullanım Koşulları’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı ile Şirket arasında 
çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, ihtilaf halinde Ankara 
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
 
16- Kullanıcı işbu kullanım koşullarını kabul etmekle, Sitede yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu kapsamında yayınlanan Aydınlatma Metni ve Onay Formunu da okuyarak onayladığını kabul 
eder. 
 
17- İşbu Kullanım Koşulları, Sitede yayınlandığı an yürürlüğe girer ve Kullanıcı Kullanım Koşulları’nın 
güncel haline her zaman site üzerinden erişebilir, koşullarda güncelleme olması durumunda en son 
güncellenen hali esas alınır. 
 


