Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni:
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 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 Dr.
Seyit Maki tarafından bazı bilgilendirmelerde bulunulmaktadır.
Veri Sorumlusu sıfatına sahip Dr. Seyit Maki, 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, tabi olunan 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 Dr. Seyit Maki 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.
İşlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları:
Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere
aşağıda sayılan kişisel verileriniz, Dr. Seyit Maki 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 TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz,
cinsiyetiniz, mesleğiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi
tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da
ehliyet fotokopiniz,
İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair
iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi
standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya
sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel
verileriniz;





Finansal Bilgileriniz: 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: Kan grubunuz, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test
sonuçlarınız, 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, vücut analiz ve ölçümleme bilgileriniz, cilt analiz
bilgileriniz, sağlığa zararlı alışkanlıklarınız, hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile
paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,



Sosyal Bilgileriniz: Evcil hayvan besleyip beslemediğiniz, hobileriniz ve ilgi
alanlarınız, yaptığınız sporlar



Muayenehanemizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve
ses kaydınız,



Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,



Web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme
bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler,
anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.



Uluslararası Sağlık Turizmi kapsamında gelen Sağlık Turisti iseniz, transfer
bilgileriniz, uçak bileti gidiş dönüş bilgileriniz, otel konaklama bilgileriniz.
Dr. Seyit Maki’ye iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen
özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Dr. Seyit Maki çalışanı ya da ilişkili çalışan
olmanız halinde hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.



Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar
ile işlenebilecektir:













Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verileri
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,
İç işleyişi planlanma ve yönetme,
Randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama,
Güvenliğiniz için kimliğinizin tespiti ve doğrulanması,
Anlaşmalı kurumlarla olan hak sahipliğinizi sorgulama, sağlık hizmetine ilişkin
finansal mutabakat sağlanması, kurumlarca talep edilen bilgileri paylaşma,
Size özel ilaç, tıbbi malzeme veya cihaz temini,
Faturalandırma işleminin yapılması,
Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen
bilgileri paylaşma ve taleplerine yanıt verme,
Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,









Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz
etme,
İç politika ve prensiplerine uyum sağlama;
İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza
etme,
Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmetlerimize ilişkin olarak
bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,
Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
Bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
geliştirilmesi, bilime katkı yapan çalışmalarda bulunulması, sağlık hizmetleri ile
finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması,
araştırılması ve bağlı nedenler.
İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Dr. Seyit Maki’ye ait
fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de
fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Haller:
Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık
Rızanızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.
1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
2. Fiili imkansızlık 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. Dr. Seyit Maki’nin 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, Seyit Maki’nin
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,
Dr. Seyit Maki tarafından Açık Rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.
Kişisel Verilerinizin Aktarımı:
Kişisel verileriniz,


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 ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,



Türkiye Eczacılar Birliği,



Adli makamlar,



Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında
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,



Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak
üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,



Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,



İşvereniniz ile



Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz,
destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ile
paylaşılabilecektir.

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 Dr. Seyit Maki’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa
edebilmesi için elde edilir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,



3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,



663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname,



Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik,



Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik,



Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Kişisel Verilerinizin, KVKK m. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında
ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız
zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel Verileriniz silinecek, yok edilecek veya
anonim hale getirilecektir.
Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları:


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.

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 Dr. Seyit Maki’ye iletebilir, detaylı bilgi
almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Başvurularınızı;




http://seyitmaki.com.tr/ adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir
nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile [1383 Sokak No:3 Ertem Apt. Kat:2
D:3 Kültür Mah. Alsancak İzmir] adresine iletilmesi,
http://seyitmaki.com.tr/ adresinde bulunan formun doldurulup Elektronik İmza
Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla veya mobil imzanızla
imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun kliniğe ait KEP adresine kayıtlı
elektronik posta veya kliniğe daha önceden bildirilen ve kliniğin sisteminde kayıtlı
bulunan elektronik posta adresiniz ile gönderilmesi 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 klinik tarafından reddedilecektir.

Dr. Seyit Maki’nin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul
kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma
metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle
derhal geçerlilik kazanacaktır.
Şikâyet
Tarafımıza yöneltmiş olduğunuz taleplerin reddedilmesi, verilen cevaptan memnun
kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren
30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.
Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri
Veri Sorumlusu: Dr. Seyit Maki
Adres

: 1383 Sokak No:3 Ertem Apt. Kat:2 D:3 Kültür Mah. Alsancak İzmir

Tel

: 0 (232) 404 0 222
0 (530) 760 88 09

E posta

: info@seyitmaki.com.tr

