PROF.DR. MEHMET HAKAN KORKMAZ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak; özel
nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerimiz ve diğer hizmetlerimizden
faydalanırken tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin kanuna uygun olarak toplanması ve
işlenmesi adına sizlere işbu Aydınlatma Metni kapsamında Prof. Dr. Mehmet Hakan KORKMAZ
(“Muayenehane”) tarafından bazı bilgilendirmelerde bulunulmaktadır.
Veri Sorumlusu sıfatına sahip Prof. Dr. Mehmet Hakan KORKMAZ, kişisel verilerinizi işbu
Aydınlatma Metninde açıklandığı şekilde, kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek,
mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilerle (hizmet
alan kişinin yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel
kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, muayenehanemizin tabi olduğu mevzuatta
belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü
kişilere) paylaşabilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan
şekillerde işleyebilecektir.
Özel nitelikli kişisel verilerden, ilgili kişilerin sağlık verileri, ilgilinin açık rızası aranmaksızın
ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetim amaçlarıyla, sır saklama
yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.
Ayrıca türü fark etmeksizin, tüm özel nitelikli kişisel veriler, kanun gereği ancak KVKK
tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması halinde işlenebilir.
Kişisel verileriniz muayenehanemiz tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu
hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının
planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi,
internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.
Kısaltmalar ve Tanımlar
Muayenehane / Klinik: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. B Blok No: 274 /7 İç Kapı No: 14
Çankaya/ ANKARA adresinde faaliyet gösteren Prof. Dr. Mehmet Hakan KORKMAZ
KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu
İlgili Kişi/İlgili Kişiler ya da Veri Sahibi: Muayenehanemizin çalışanları, yetkilileri, aday çalışanları,
stajyerleri, ziyaretçileri, tedarikçileri, iş birliği içinde çalıştığı kurumların çalışanları, üçüncü kişiler ve
burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere diğer kişiler gibi kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
Başvuru Tebliği: 10 Mart 2018 tarihli 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik:
28 Ekim 2017 tarihli 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle
yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında
Yönetmelik
Politika: İşbu Muayenehanemiz Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
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TCK: 12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanunu
5651 sayılı Kanun: 23 Mayıs 2007 tarihli 26530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak Prof. Dr. Mehmet Hakan
KORKMAZ muayenehanesini ifade eder.
İşlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları
Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere aşağıda sayılan
kişisel verileriniz, Prof. Dr. Mehmet Hakan KORKMAZ tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla
sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde
işlenebilmektedir:
•

Kimlik Bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici
T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta
protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,

•

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim
verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından sesli veya fiziki görüşme
esnasında veya elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime
geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,

•

Muhasebe: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama
bilgileriniz gibi finansal verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla
özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

•

Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, tanı, tedavi, patoloji, muayene
verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî
teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde
edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz, Prof. Dr. Mehmet Hakan
KORKMAZ’ a iş başvurusunda bulunmanız halinde ise bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil
sair kişisel verileriniz ile muayenehane çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet
akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

Prof. Dr. Mehmet Hakan KORKMAZ muayenehanesi tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz
sayılan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir; kimliğinizi teyit etme, kamu sağlığının korunması,
koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile
finansmanının planlanması ve yönetimi, muayenehanenin işleyişi ile günlük operasyonların planlanması
ve yönetilmesi, ilaç temini, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme, risk
yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi, sağlık hizmetlerinin geliştirmesi amacıyla
değerlendirmelerde bulunma, araştırma yapılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine
getirilmesi, muayenehane ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, sağlık hizmetlerimiz
karşılığında faturalandırma yapılması, sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta
şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu
kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru
ve şikâyetinize cevap verilmesi, muayenehanemizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği
kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alması, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızın analiz edilmesi ve sağlık
verilerinizi saklanması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri
doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi, çalışanlarımızın eğitimi ve geliştirilmesi, suiistimal ve
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yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve işlemlerin geri alınması, ilgili mevzuat gereği saklanması
gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi, anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size
sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve
bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve
benzeri amaçlar.
Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz
Muayenehanemiz kişisel verileri işlerken, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında işlemektedir.
KVKK’nın 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi işlerken dikkat ettiğimiz temel ilke ve prensipler
aşağıda şekildedir:
Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme: Muayenehanemiz, kişisel verilerin işlenmesinde
hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu
kapsamda kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri
amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.
Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama: Muayenehanemiz, kişisel veri
sahibi kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel
verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır.
Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme: Muayenehanemiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri
işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Muayenehanemiz, kişisel verileri sunmakta olduğu
hizmetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir.
İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma: Muayenehanemiz, kişisel verileri yalnızca
belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın
gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden
kaçınmaktadır.
İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza
Etme: Muayenehanemiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için
gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Muayenehanemiz öncelikle ilgili mevzuatta
kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre
belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç
için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması halinde kişisel veriler Muayenehanemiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim
hale getirilmektedir.
Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi
Kişisel verilerinizi yukarıda sayılan ilkeler gereği yalnızca işleme amacı gerçekleşinceye kadar
saklıyoruz. Bu süreleri belirlerken öncelikle dikkate aldığımız husus kanunlarda sürelerin belirlenmiş
olup olmamasıdır. Nitekim, bazı kanunlar belirli veriler için belirli süreleri belirlemişlerdir. Bu sebeple
toplanan her bir verinin saklama süresi farklılık göstermektedir. İlgili sürelerin sona ermesinin sonunda
verilerinizi saklamak için başkaca bir sebep yoksa kişisel verilerinizi KVKK’ya ve Kişisel Veri Saklama
ve İmha Politikamıza uygun bir şekilde imha ediyoruz.
Kişisel Verilerinizin İmha Edilmesi
KVKK’nın 7. Maddesi ve TCK 138. Maddesine göre kişisel veriler yukarıda sayılan ilkeler kapsamında
işlendikten sonra ve işlenmeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Muayenehanemiz’in
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına veya kişisel veri sahibinin talebine istinaden silinir, imha
edilir veya anonim hâle getirilir.
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Kişisel Verilerinizin Korunması Kapsamında Alınan Tedbirler
KVK Kurumu Kişisel Veri Güvenliği Rehberi adıyla bir rehber yayınlamış ve kişisel verilerin
korunması için alınması gereken teknik ve idari tedbirleri belirtmiştir. Bu doğrultuda Muayenehanemiz
tarafından gerekli idari ve teknik tedbirler alınmakta, taahhütnameler hazırlanmakta, prosedürler
düzenlenmekte ve aydınlatma ve açık rıza metinleri düzenlenmektedir.
Teknik Tedbirler
Muayenehanemiz tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıda
sayılmıştır:
- Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
- Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
- Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri
alınmaktadır.
- Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
- Güncel anti virüs sistemleri kullanılmaktadır.
- Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
- Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de
yapılmaktadır.
- Bulut üzerinden yapılan depolamalar yüksek güvenlikli şifre ile korunmaktadır.
- İş birim bazlı belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak yalnızca belirli kişilere
erişim yetkisi verilmiş, kişisel hesap yönetimi sistemi kurulmuş ve şifreleme sistemleri aktive
edilmiştir.
- Açık Rıza dışında KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen hiçbir şart kapsamında
değerlendirilemeyen ve işleme amacı bakımından Açık Rıza temin edilememiş Kişisel
Veriler maskelenerek işlenmektedir.
İdari Tedbirler
Muayenehanemiz tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıda
sayılmıştır:
- Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel
verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri, sayılı Kanun ve
ilgili diğer mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir.
- Muayenehanemiz tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri ve
taahhütnameler imzalatılmaktadır.
- Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar
hazırlanmış ve uygulanmaya başlamıştır.
- İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
- Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Prof. Dr. Mehmet Hakan KORKMAZ tarafından,
ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
- Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.
- Çalışanlara yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir.
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ve aktarımında ayrı bir koruma politikası
uygulanmaktadır.
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Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması
-

KVKK m. 6’da özel nitelikli kişisel veriler sayılmıştır. Bunlar; ırk, etnik köken, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika
üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile
Biyometrik ve genetik verilerdir. Bu verilerin hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin
mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıdıkları için özel nitelikli kişisel veri olarak
düzenlenmiş ve bu verilerin işlenmesini daha hassas bir şekilde korunmaya muhtaç olduğundan
özel tedbirler öngörülmüştür. Muayenehanemiz tarafından özel nitelikli kişisel verilerin
işlenmesi ve korunması ile ilgili ayrı bir politika hazırlanmış ve yürürlüğe alınmıştır.

-

Muayenehanemiz, KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak, özel nitelikli kişisel verilerin elde
edilmesi sırasında İlgili Kişiler’i aydınlatmaktadır. Bunun yanı sıra açık 6. Maddede belirtilen
özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi halinde veri sahiplerinin Açık Rızaları – KVKK 6/3 ve
5/2. Maddelerinde yer alan istisnalar hariç- alınmaktadır. Ayrıca özel nitelikli kişisel verileri
korumak amacıyla KVKK’ya uygun tedbirler alınarak işlenmektedir.

-

Öte yandan Muayenehanemiz, özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için özel
önlemler almaktadır. Özel nitelikli kişisel verilere erişimi olan çalışanlara taahhütnameler
imzalatılmaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler, ilgili iş süreci için gerekli olmadığı sürece
toplanmamakta ve yalnızca gerekli durumlarda işlenmektedir. Özel nitelikli kişisel veri
işlenmesi durumunda kanuni yükümlülüklere uymak ve KVK Kurulu tarafından belirlenen
önlemlere uyum sağlamak için gerekli görülen teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Haller
Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık Rıza’nızın
bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.
1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için
zorunlu olması,
3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
4. Porf.Dr. Mehmet Hakan KORKMAZ’ ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması,
5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Prof.Dr. Mehmet Hakan
KORKMAZ ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
8. Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması,
koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile
finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Prof. Dr. Mehmet Hakan KORKMAZ
tarafından Açık Rıza’nız aranmaksızın işlenebilecektir.
Kişisel Verilerinizin Aktarımı
Hizmet alanlarımıza ait kişisel verileriniz, Prof. Dr. Mehmet Hakan KORKMAZ tarafından sunulan
hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve
ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Prof. Dr. Mehmet Hakan KORKMAZ ticari yahut bilimsel
stratejilerinin planlanması ve icrası, Prof. Dr. Mehmet Hakan KORKMAZ ile ilişki içerisinde olan
kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla; özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı
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ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri,
Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve
sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, konuya ilişkin vekalet verdiğiniz avukatlar,
vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen
amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler
ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt
içinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarabilecektir
Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesinin Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar
ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Prof. Dr. Mehmet
Hakan KORKMAZ akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir.
Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları
Dilediğiniz zaman veri sorumlusu sıfatıyla Prof. Dr. Mehmet Hakan KORKMAZ’ a başvurarak kişisel
verilerinizin;
•
•
•
•
•
•
•

İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir
ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
Kanun’a uygun olarak bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok
edilmesini talep edebilir,
Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin
bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz edebilir veya
Kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara
uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma
Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen
ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya
kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır.
Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt
ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde
sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe
olmak kaydıyla yazılı olarak Prof. Dr. Mehmet Hakan KORKMAZ’ a iletebilir, detaylı bilgi almak için
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Başvurularınızı;
No.

Başvuru Yöntemi

1

Veri sahibinin
muayenehanemize gelerek
şahsen başvuru yapması ile
(veri sahibinin kimliğini tevsik

Başvurunun Yapılacağı
Adres
Mustafa
Kemal
Mah.
Dumlupınar Blv. B Blok No:
274 /7 İç Kapı No: 14
Çankaya/ ANKARA
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Yapılması Gereken
Zarfın üzerine “Kişisel
Verilerin Korunması Bilgi
Talebi” yazılmalıdır.

2

edici belgeleri yanına
bulundurması zorunludur)
Noter yoluyla tebligat

3

E-posta yöntemiyle

Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Blv. B Blok
No: 274 /7 İç Kapı No: 14
Çankaya/ ANKARA

Tebligat zarfının üzerine
“Kişisel
Verilerin
Korunması Bilgi Talebi”
yazılmalıdır.

Tarafımıza
daha
önce
bildirilen ve sistemizde kayıtlı
bulunan e-posta adresinizi
kullanmak suretiyle yazılı
olarak iletilmesi

E-posta’nın konusu “Kişisel
Verilerin
Korunması
Kanunu Bilgi Talebi”
olmalıdır.

yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız
ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun
açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket
ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.
Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi,
telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular
muayenehanemiz tarafından reddedilecektir.
DİĞER HUSUSLAR
KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle
KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
Zaman içinde değişebilecek mevzuat hükümleri ve politikalarımızda meydana gelebilecek değişiklikler
sebebiyle bu bildirimde güncellemeler yapılabilir. Değişiklik yapılması halinde Web sitemizde
Bildirimin en güncel versiyonunu yayınlayacağız.
Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik
Politikası’nı okuduklarını, burada belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan
içeriklerin ve Muayenehanemize ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk
Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve
taahhüt etmişlerdir.

VERİ SORUMLUSU:
Prof. Dr. Mehmet Hakan KORKMAZ
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. B Blok No: 274 /7 İç Kapı No: 14 Çankaya/ ANKARA
Tel: 0552 242 55 45
https://..........com/
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