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         KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

 

Veri sorumlusu ve irtibat kişisi sıfatıyla RAMİ ASKER ( Doktor ), kişisel verilerin işlenmesi 

ve korunmasında her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(“KVKK”) kapsamında olması ve bu kanuna uygun şekilde işlenerek saklanması hususlarına 

önem vermektedir. Bu bağlamda muayenehanemizde bizzat kendisi için veya bir yakını için 

tarafımızla iletişime geçen hastalarımız, hasta yakınlarımız, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda 

bulunmak veya internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle 

ilişki tesis eden gerçek kişilerin kişisel verilerini “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlemekteyiz. 

Kişisel verileriniz; Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve 

bakım hizmetlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu 

kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, yasal ve düzenleyici 

gereksinimlerin yerine getirilmesi amacıyla, Doktor tarafından sağlık hizmetlerinin finansmanı, 

tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel 

sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, muhasebe birimi tarafından 

hizmetleriniz karşılığında faturalandırma yapılması, Doktor, tarafından tedavilerin etkinliğinin 

değerlendirilmesi, tedavi planının yapılması, kamunun yapılan işlemler girişimler ve 

ameliyatlar hakkında aydınlatılması/bilgilendirilmesi, çalışanların kanundan ve hizmet 

sözleşmesinden doğan hakları gereği şirket yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, meşru 

menfaatlerimiz, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu 

olması, ilgili kişinin kişisel verisini alenileştirmesi, hukuki yükümlülüklerimizi yerine 

getirmek, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgi olması, kanunlarda açıkça 

öngörülmesi, ilgili kişinin açık rızasının bulunması hallerinde; Kanuna uygun şekilde, hukuka 

ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru 

amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta 

öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uymak 

şartı ile ve Kanun’ un alınmasını öngördüğü bütün idari ve teknik önlemleri almak, kişisel 

verilerin aktarılmasını yine Kanun’ un belirlediği şartlara uygun olmak şartı ile yapmak üzere 

işlemekteyiz. Bu koşulların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak 

için kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktayız. İşlenen verileriniz doktor 

muayenehanesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine 

riayet edilerek muhafaza edilecektir. 

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER  

 

Veri sahibinin açık rızasıyla ve   KVKK’ nun 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde İlgili 

mevzuat ve işbu bilgilendirme ve aydınlatma metninde yer alan esaslar doğrultusunda genel ve 

özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz. Tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım 

hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta 

olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır; 

Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport 

numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet 

bilginiz, veli, vasi ve vekile ilişkin bilgiler, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta 

adresiniz gibi iletişim verileriniz, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel 

sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz gibi finansal 

verileriniz ile tahsilat ve fatura düzenlenmesi için gerekli veriler, dosyanızda takip edilmesi 

amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene 

verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi 

sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz, Veri sahibi tarafından alınan 

hizmete ilişkin gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler ile ilgili veriler kendi rızanız ile 
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ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz ve çalışanlarımızın 

özlük dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgelerdir. 

                                                                       

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA AMACIMIZ VE SAKLAMA YÖNTEMLERİMİZ  

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, ya da elektronik ortamda, doktorun faaliyet konusuna 

dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda doktorun akdi ve kanuni 

yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için ,3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 

Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname, Acil Sağlık Yönetmeliği,  Hasta Hakları Yönetmeliği, Kişisel 

Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, bir sözleşmenin 

kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait 

kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve 

işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Tarafımızdan temin 

edilen ve saklanan kişisel verilerinizin uygun ve güvenli şekilde saklanmaları, yetkisiz erişime 

maruz kalmamaları, hasar ve zarar görmemeleri amacıyla gerekli tüm idari ve teknik tedbirler 

alınmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaç ve kapsam doğrultusunda kullanılmak 

kaydı ile işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme 

amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel 

verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile veri akışlarından 

çıkarılacaktır.  Veri sorumlusunun meşru menfaatinin olduğu durumlarda, kanunun buna cevaz 

vermesi şartıyla işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine 

rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler 

saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, 

yukarıda belirtilen prosedüre göre silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

 

KVK Kanunu’nun 8.ve 9. Maddelerine uygun olarak kişisel veriler,  

Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri, özel sigorta şirketleri 

(sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel 

Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Adli 

makamlar, tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde bulunan 

laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, hastanın 

sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, yetki vermiş olduğunuz 

kanuni temsilcileriniz ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi mercilere 

aktarılmaktadır. 

 

KVKK GEREĞİ HAKLARINIZ 

 

Kişisel veri sahipleri, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna 

ilişkin bilgi talep etme, 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 ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme, 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, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz 

edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel 
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verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 

talep etme haklarına sahiptirler. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, 

yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.  

 

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI İLE İLGİLİ BAŞVURU YÖNTEM VE ŞEKLİ: 

 

Kişisel veri sahipleri bizzat veya kişisel veri konusunda düzenlenmiş olan özel vekaletname 

olması kaydıyla vekil marifetiyle yukarıda sayılan haklarını muayenehanemize yazılı olarak  

bizzat veya kayıtlı elektronik posta adresi veya daha önce bildirilmiş olan ve sistemimizde 

kayıtlı bulunan elektronik posta adresine iletebileceklerdir. 

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler; 

1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi. 

2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC kimlik numarası eğer değil ise uyruğu 

ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası. 

3. Başvuru sahibinin, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi. 

4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon. 

5. Başvuru sahibinin, talep konusu. 

6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler. 

 

Posta Adresi: Dr. RAMİ ASKER  

Valikonağı Cad. Poyracık Sokak. No.47 Bakırcı Apt.D:6 Nişantaşı Şişli/İstanbul 

Elektronik Posta Adresi: info@drramiasker.com 

 

Kişisel veri sahipleri tarafından iletilen talep ve başvurulara yönelik cevap en geç 30 gün içinde 

fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır. Yasa gereği, ek bilgi talep etme 

hakkı kapsamında ek bilgi talep edilmesinin maliyet gerektirmesi halinde maliyeti talep edene 

yükleme hakkımız bulunmaktadır. 

Verdiği yanıta karşı kişisel veri sahibinin KVK Kanunu gereği süresi içinde KVK Kurulu’na 

şikayette bulunma hakkı mevcuttur. 
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