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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ
Değerli hastalarımız ve misafirlerimiz,
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“KVKK”) 10.
Maddesindeki “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında, Mustafa Kemal
Mahallesi 2118 Cad. Maidan İş Merkezi A Blok No:9 Çankaya/Ankara adresinde özel sağlık
hizmetleri veren Kliniği işleten Dr. Dt. Berk Köni tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla
hazırlanmıştır.
Kişisel veriler, sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu
kapsamda Dr. Berk Köni ’nin sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine
getirilebilmesi amacı ile toplanır. Kişisel veriler, verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak
değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi, internet
sitesi, formlar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel
Verileriniz; Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik
numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, kliniğimize özgü hasta
numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon numaranız,
elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, ödeme ve faturalama bilgileriniz gibi
finansal verileriniz, kliniğimizi ziyaret etmeniz halinde kamera kayıtları görüntüleriniz, otoparkı
kullanmanız halinde araç plaka veriniz, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla
özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, internet sitemiz
üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verileriniz ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal
verileriniz, teşhis ve tedavide kullanılmak üzere alınan formlarda belirtilen özel ve/veya genel
tüm kişisel bilgiler, yapılan muayenelerde tespit edilen bulguların kayıtlar, çekilmiş olan
radyografiler, fotoğraflar, video ve ses kayıtları, 3 boyutlu taramalar, alınan ölçü modelleri
tedavi
ile
ilgili
olarak
saklanabilecektir.
Söz
konusu
kayıtlar
bilimsel
yayınlarda/sunumlarda/kurslarda, muayene içi sunumlarda, kimliğiniz belirtilmeden ve/veya
kimliğiniz anlaşılmayacak şekilde sosyal/basılı medyada bilgilendirme amaçlı kullanılabilir,
tedavi planlama ve/veya şeffaf plakla tedavi hizmeti sunan firmalar ve/veya bilimsel araştırma
gereği akademisyen ve/veya doktor vb. çalışma yürütücüler ile gerektiğinde paylaşılabilir ve
işlenebilir. Ayrıca, klinik internet sitemizi kullandığınızda kullanıma dair verileriniz
işlenebilecektir. Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartlar ve amaçları dahilinde işlenecektir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel
nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı
olmamak üzere diğer verileriniz kliniğimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla
işlenebilecektir;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel
Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve
ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi,
Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;
Randevular hakkında sizi haberdar edebilme;
Kliniğimizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi;
Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi;
Araştırma yapılması;
Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma;
Kimliğinizi doğrulama;
Kliniğimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme;
Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen
bilgileri paylaşma;
Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme;
Kliniğimiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve
idari tedbirleri alma;
Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık
hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama;
İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza
etme;
Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal
mutabakat sağlanması;
Hasta memnuniyetinin ölçülmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, benzeri
amaçlarla işlenebilecektir.

Dr. Berk Köni, Anayasa ’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu ’nun 4. Maddesindeki
ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Kişisel veriler, kanunlarda
öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmektedir.
Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar
Kişisel verileriniz, Kanun ve benzeri mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen
amaçlarla:
•
•
•

Sosyal Güvenlik Kurumu,
Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Aile Hekimliği Merkezleri
Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri)
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Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri,
Nüfus Genel Müdürlüğü,
Türkiye Eczacılar Birliği, Türkiye Dişhekimleri Birliği, Dişhekimleri odası gibi kuruluşlar,
Mahkemeler,
Tıbbi teşhis için iş birliği yapılan laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler,
Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu
Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık
aldığımız üçüncü kişiler,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler Hizmetlerinden faydalandığımız
veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve
iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile KVKK ’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca;
•
•
•
•
•

•
•

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi
talep etme,
Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve
bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine
ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme,
Haklarına sahipsiniz.
Sağlıklı günler dileriz.
Saygılarımızla,
Dr.Dt.Berk Köni

