
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRME METNİ 

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında 
Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine GeFrilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili 
mevzuata uygun bir biçimde veri sorumlusu sıfaQyla Prof. Dr. Haluk AKPINAR taraXndan hazırlanmışQr. 

1. İşlenen Kişisel Verileriniz 
Hasta/Ziyaretçi olarak almakta olduğunuz hizmetler kapsamında aşağıda listelenen kişisel ve özel nitelikli kişisel 
verileriniz, veri sorumlusu Prof. Dr. Haluk AKPINAR ve personeli taraXndan sözlü, yazılı, fiziksel ya da elektronik 
ortamda toplanmakta ve işlenmektedir. 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri 
BelirFlen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz,  

▪ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,  

▪ 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,  

▪ 1219 sayılı Tababet ve ŞuabaQ Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun 

▪ Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve MahremiyeFnin Korunması Yönetmeliği,  

ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri kapsamında ve şartlarında işlenmektedir.  

KVKK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde hukuki sebeplerle açık rızanız 
aranmaksızın aşağıda belirFlen kişisel verileriniz ile nitelikli kişisel verileriniz işlenebilir: 

▪ Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, 

1. Kimlik Bilgileri 
a. Ad Soyad 
b. Kimlik Numarası 
c. Cinsiyet 
d. Doğum Yeri ve Tarihi 
e. Medeni Hal 

2. Demografik Bilgiler 
a. Çocuk Sayısı 
b. Meslek 

3. İleFşim Bilgileri 
a. Adres 
b. Telefon 
c. E-Posta 

4. Sağlık Sigortası ve Sosyal Güvenlik Bilgileri 
a. Özel sağl ık s igortasına i l işkin 

verileriniz 

b. Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz 

5. Hasta/Müşteri İşlem 

a. Kredi karQ bilgileriniz 

b. Banka hesap ve/veya IBAN  

c. Fatura bilgileri

6. Sağlık Bilgileri 
a. Tanı ve Hastalık Bilgisi 
b. Biyometrik ve geneFk veriler,  
c. Laboratuvar sonuçları 
d. Ameliyat ve Tedavi  Bilgisi 
e. Tıbbi Öykü Bilgileri 
f. Anemnez Raporu 
g. Tıbbi Görüntülemeler 
h. Test Raporu 
i. Kullanılan İlaç Bilgisi 
j. Alkol Sigara Kullanım Bilgisi 

7. Web Sitesi 
a. IP Adresi 
b. Çerezler 
c. Kullanıcı taraXndan girilen veriler 

8. Muayenehane Ortak Alan Kamera Kayıtları 
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▪ Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza 
hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayaQ veya beden bütünlüğünün 
korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması, 

▪ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına 
ait Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenmesinin gerekli olması, 

▪ Bir hukuki yükümlülüğün yerine geFrilebilmesi için zorunlu olması, 

▪ Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin taraXnızca alenileşFrilmiş olması, 

▪ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

▪ Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, kliniğimizin meşru menfaatleri 
için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Kişisel sağlık verileri, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, Qbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yöneFmi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü 
alQnda bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar taraXndan ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 

Kişisel verileriniz ve nitelikli kişisel verileriniz yukarıda sayılan haller ve hukuki sebeplere ek olarak, 

▪ Ziyaretçi/hasta kayıtlarının oluşturulması, 

▪ Randevu işlemleri ve randevulara ilişkin ileFşimlerin yapılması, 

▪ Sigorta firmaları aracılığıyla tetkik, teşhis ve tedavi giderlerimin karşılanması işlemlerinin yerine 
geFrilmesi, 

▪ Faturalandırma ve mali hizmet süreçlerinin gerekFrdiği faaliyetlerin yerine geFrilmesi, 

▪ Kalite, hasta deneyimi, bilgi işlem süreçleri iyileşFrme ve  gelişFrme süreçlerinin yürütülmesi, 

▪ Muayenehane iç işleyişinin planlanması ve yöneFlmesi, 

▪ Bilimsel ve istaFsFki analizler gerçekleşFrilmesi, 

▪ Pazarlama, ileFşim ve şikayet yöneFmi akFvitelerinin gerçekleşFrilmesi, 

▪ Bilgi sistemleri için yürütülen gelişFrme, risk yöneFmi, analiz ve güvenlik akFvitelerinin yerine geFrilmesi 

amaçları doğrultusunda Prof. Dr. Haluk AKPINAR’a ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem 
dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza alQnda tutulup ve işlenebileceklerdir. 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarımı 
Kişisel verileriniz ve nitelikli kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili sağlık mevzuaQ uyarınca ve 2. Maddede sayılan 
kanunların oluşturduğu hukuki sebeplere dayanarak, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her 
türlü teknik ve idari tedbirler alınarak, 

▪ Tedavinin parçası olarak bildirdiğim özel sigorta şirketleri, 

▪ Tıbbi teşhis ve tedavi için Prof. Dr. Haluk AKPINAR’ın iş birliği içerisinde olduğu yurt içinde veya yurt 
dışında bulunan Qp doktorları, laboratuvarlar, Qp merkezleri, ambulans, Qbbi cihaz ve sağlık hizmeF 
sunan kişi ya da kurumlar, 

▪ Sevk edilmem durumunda sevk edildiğim veya kendi başvurduğum başka bir sağlık kuruluşu, 

▪ Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri, 

▪ Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile yetkili resmi merciler ve kamu kurumları, 
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▪ Bilgi işlem, veri yöneFmi ve veri güvenliği için Prof. Dr. Haluk AKPINAR’ın yetkilendirdiği kişi ya da 
kurumlar, 

▪ Yetki vermiş olduğum kanuni temsilciler 

ile paylaşılabilir. 

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 
KVKK’nın veri sahibinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki; 

▪ Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

▪ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

▪ Kişisel verilerinin 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 düzelFlmesini isteme, 

▪ Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

▪ Kişisel verilerin düzelFlmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı 
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

▪ İşlenen verilerin münhasıran otomaFk sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sureFyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına iFraz etme, 

▪ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 
talep etme, 

Başvurularınız için www.akpinarmd.com adresinde bulunan KVKK Bilgi/Başvuru Formu’nu doldurup, veri 
sorumlusu Prof. Dr. Haluk AKPINAR’a aşağıda belirFlen posta ya da e-posta adreslerini kullanarak iletebilirsiniz. 

Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Haluk AKPINAR 

Adres: Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad. Vital Fulya Plaza No:23/30 Şişli / İSTANBUL 

Telefon: 0 549 712 6993 

e-posta: giraysaglik1996@gmail.com 

OKUDUM, ANLADIM. 

Hasta Adı Soyadı:     ………………………………………………  İmza:      …………………………. …………. Tarih: ……./……./………  
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