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HASTA AYDINLATMA METNİ 

Değerli hastamız, 

 

Prof. Dr. Mehmet Hakan KORKMAZ olarak muayenehanemizde özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve 

önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında 

kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz. 

 

a) Veri Sorumlusu  

Prof. Dr. Mehmet Hakan KORKMAZ olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz. 

 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz,  

- Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

- Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

- Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

- Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 

- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi 

- Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

- Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

- Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi 

- Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 

- İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

- Tedarik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

- Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 

- Hizmet Süreçlerinin Yürütülmesi 

- Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

 

amaçlarıyla KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,  “c) Bir sözleşmenin 

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

işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu 

olması, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, “f) İlgili kişinin 

temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin 

zorunlu olması”, hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.  

Özel nitelikli verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, 

yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi, iş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 6/2 maddesinde 

belirtilen hukuki sebebe dayanarak açık rızanıza istinaden işlenecek olup, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ile 

paylaşılacaktır. 

 

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Bana yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerimi, verilen hizmetin niteliğine bağlı 

olarak çağrı merkezi, internet, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik 

olarak elde ettiğiniz konusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/Bilgilendirme metnini 

okuyarak bilgilendirildim. 

Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu 

amaçla elde edilen kişisel sağlık verilerim başta olmak üzere, elde edilen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel 

verilerim aşağıda sıralanmıştır; 

• Adım, soyadım, T.C. kimlik numaram, Türk vatandaşı olmamam halinde pasaport numaram veya geçici 

T.C. kimlik numaram, doğum yeri ve tarihim, medeni halim, mesleğim, cinsiyet bilgim gibi kimlik 

verilerim ve ibraz ettiğim T.C. Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopim, 

• Adresim, telefon numaram, elektronik posta adresim gibi iletişim verilerim, 
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• Dosyamda takip edilmesi amacıyla kendim sunduğum laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarım, test 

sonuçlarım, muayene verilerim, reçete bilgilerim gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 

yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verilerim, 

• Hizmetlerinizi değerlendirmek amacı ile paylaştığım yanıt ve yorumlar, 

• Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verilerim ve 

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerim, 

• Web siteniz kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgilerim, IP adresim, tarayıcı bilgilerim ve kendi 

rızam ile ilettiğim tıbbi belgeler, anketler, form bilgilerim, 

Yukarıda sayılmış olan kişisel verilerim ile özel nitelikli kişisel verilerimin aşağıdaki amaçlar ile 

işlenebileceği konusunda bilgilendirildim; 

• Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, 

• İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin 

paylaşılması, 

• Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, 

• Hasta Hizmetleri, Mali İşler tarafından sağlık hizmetlerimin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi 

giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen 

bilgilerin paylaşılması, 

• İletişim adresleri aracılığı ile randevum hakkında bilgilendirilmek, 

• Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, 

• Kalite, Hasta Deneyimi amacıyla risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, 

• Hasta Hizmetleri, Mali İşler tarafından hizmetleriniz karşılığında faturalandırma yapılması, 

• Hasta Hizmetleri, Mali İşler tarafından muayenehaneniz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkimin teyit 

edilmesi, 

• Muayenehane yetkili çalışanları tarafından bana verilmiş olan/verilecek olan sağlık hizmetlerine ilişkin 

her türlü soru ve şikâyetime cevap verilebilmesi, 

• Muayenehaneniz tarafından sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve 

idari tedbirlerin alınması, 

• Muayenehaneniz tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması, 

• Prof. Dr. Mehmet Hakan KORKMAZ’ ın iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim 

ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla. 

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verilerimin” Prof. Dr. Mehmet Hakan KORKMAZ bünyesinde 

fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza 

edilebileceği konusunda detaylı olarak bilgilendirildim. 

 

e) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız  

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda sayılan haklara sahipsiniz:  

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,  

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme,  

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,  

• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize 

bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini 

talep etmek. 

 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen 

bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna 

Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,  

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

muayenehanemize bizzat gelerek, 

• kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli 

taahhütlü mektup ile, 
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•  güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce muayenehanemize bildirilen ve 

sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle dr.mhkorkmaz@gmail.com 

adresine elektronik posta göndererek  

 veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.  

 

g) Değişiklik ve Güncellemeler 

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında 

hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Mehmet Hakan KORKMAZ’ ın kişisel veri işleme amaç ve 

politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler 

yapılabilir. 

 

Okudum, anladım. 

Tarih   : __/__/2021       

Ad-Soyad : ______________           

İmza : ______________                     

 


