
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

Doç Dr Bora Coşkun ve Doç Dr Buğra Coşkun olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine önem vermekte ve 

sizlere ait her türlü kişisel verinin özel hayatın gizliliği ile kişisel verilerin korunması ilkelerine uygun 

olarak özenle işlenip muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Sahip olduğumuz bu 

bilinçle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri 

Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz. 

VERİ SORUMLUSUNUN BİLGİLERİ 

Veri Sorumluları : Doç Dr Bora Coşkun ve Doç Dr Buğra Coşkun 
Adres   : Söğütözü Cadeesi No:2/b D:32 Söğütözü Çankaya/Ankara 
E-posta               : info@bb-clinic.com  
 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ  

• Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız ve/veya Pasaport Numaranız ve/veya Geçici T.C. 
Kimlik Numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, mesleğiniz, imzanız 

• Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz. 
• Kan grubunuz, alerjileriniz, kronik hastalıklarınız, zührevi hastalıklarınız, bulaşıcı 

hastalıklarınız, daha önce geçirmiş olduğunuz ameliyatlara/operasyonlara ilişkin verileriniz, 
sürekli olarak kullandığınız ilaçlar, tıbbi tedavileriniz, sağlık raporlarınız, tahlil ve görüntüleme 
sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz, tarafımıza ilettiğiniz 
tıbbi belgeleriniz ve tarafınıza uygulanacak tedavi ve tıbbi uygulamalar için gerekli olan sağlık 
verileriniz. 

• Tıbbi işlem öncesi ve sonrası, muayene ya da sadece danışma sırasında çekilen fotoğraf, video 
verileriniz 

• Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, fatura bilgileriniz, Sağlık hizmetlerinin finansmanı 
ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
verileriniz, 

• Uluslararası Sağlık Turizmi kapsamında gelen Sağlık Turisti iseniz, transfer bilgileriniz, uçak 
bileti gidiş dönüş bilgileriniz, otel konaklama bilgileriniz, 

• Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız, 
• Web sitemizin kullanımı esnasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve 

form bilgileriniz 
 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verilerinizi aşağıdaki yer alan amaçlar 

doğrultusunda işlenmekteyiz: 

• Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, 

• Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
• Kliniğin iç 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, SGK ve diğer kurumlarca talep edilen bilgileri paylaşma, 
• Size özel ilaç, tıbbi malzeme veya cihaz temini, 
• Faturalandırma işleminin yapılması, 



• Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı, SGK 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,  
• 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  

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KANUN UYARINCA AÇIK RIZA BULUNMAKSIZIN İŞLENEBİLECEĞİ DURUMLAR 

Kanun’un 5. Maddesi uyarınca kişisel verileriniz; 

• Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, 
• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya 

rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı 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 getirilebilmesi için zorunlu olması, 
• Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin tarafınızca alenileştirilmiş 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 hallerinde ve 
• Özel nitelikli kişisel veri kapsamında bulunan sağlık verileriniz; kamu sağlığının korunması, 

koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile 
finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan 
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 
 

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” doktor muayenehanesi ve dış hizmet 

sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde Kanun uyarınca her tür idari ve teknik tedbir 

alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ  

Her tür tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla 

elde edilen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçların yanı sıra sizlere 

en yüksek standartlarda hizmet sunabilmek, faaliyet alanımıza dair dahil her tür işlemin yasal 

çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizin tam ve gereği 

gibi ifa edebilmesi amaçlarıyla,  hizmetin niteliğine bağlı olarak telefon, internet, fiziksel mekânlar ve 

benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde edilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEPLERİ 

• 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 Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, 
• Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir. 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI 

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 

Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin 

Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve 

yukarıda açıklanan amaçlarla sınırlı olarak; 

• 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, 
• 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, 
• Hizmetlerimizi etkin bir şekilde yürütebilmek amacıyla sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, 

işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar 
• 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, 
• Hizmetlerimizi etkin bir şekilde yürütebilmek amacıyla sözleşmesel olarak hizmet aldığımız 

veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş 
ortaklarımız ile paylaşılabilecektir. 
 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI KAPSAMINDA HAKLARINIZ 

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, veri sorumlusuna başvurarak kendinizle ilgili;  

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna dair bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
• Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve/veya 

kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 
 

 



VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU 

Kişisel verileriniz Kanun uyarınca alınan idari ve teknik tedbir kapsamında titizlikle korunmaktadır.  

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı; www.dryesimkaymak.com web sitemizde ve 
Veri sorumlusu bünyesinde yer alan “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA VERİ 
SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU” nu doldurarak,  
 
• İmzalı bir örneğini Söğütözü Caddesi No:2/B D:32 SöğütözüÇankaya/Ankara adresine bizzat teslim 
edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,  
 
• info@bb-clinic.com adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta 
adresi veya sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz. 
 


