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1.1. Giriş 
 
Kişisel verilerin korunması, Dr. Mukaddes ÖZCAN (Bundan sonra ‘’Klinik’’ veya ‘’Kliniğimiz’’ olarak anılacaktır) 
için büyük hassasiyet arz etmekte olup Kliniğimizin öncelikleri arasındadır. Bu konunun en önemli ayağını ise 
işbu Politika ile yönetilen;  

 Çalışan Adaylarımızın, 

 Ortaklarımızın 

 Ziyaretçilerimizin 

 İş Ortaklarımızın, 

 İş Birliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanlarının, 

 Diğer Üçüncü Kişilerin 
Kişisel verilerinin korunması oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin yürütülen 
faaliyetler ise, bu Politikadaki esaslarla paralel olarak sürdürülür. 
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme 
hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, Kliniğimiz, işbu Politika ile 
yönetilen; Çalışan Adaylarımızın, Ortaklarımızın, Kliniğimiz Çalışanlarının, Ziyaretçilerimizin, I ̇s ̧birlig ̆i İçinde 
Olduğumuz Kurumların Çalışanlarının, klinik sahinimizi ve U ̈c ̧üncu ̈ Kişilerin kişisel verilerinin korunmasına 
gerekli özeni göstermekte ve bunu bir Kliniğimiz politikası haline getirmektedir. 
 
Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Kliniğimiz tarafından gereken 
idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Bu Politikada kişisel verilerin islenmesinde Kliniğimiz ‘in benimsediği ve 
aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkine detaylı açıklamalarda bulunulacaktır: 
 

 Kişisel verileri hukuka ve du ̈rüstlu ̈k kurallarına uygun işleme, 

 Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma, 

 Kişisel verileri belirli, acık ve meşru amaçlar için işleme, 

 Kişisel verileri islendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme, 

 Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç ̧ için gerekli olan süre kadar muhafaza 
etme, 

 Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme, 

 Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma, 

 Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma, 

 Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda U ̈çu ̈ncu ̈ kişilere aktarılmasında, İlgili 
mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma, 

 Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme. 
 
 
1.2. Politikanın Amacı 
 
Bu politikanın temel amacı, Kliniğimiz tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme 
faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu 
kapsamda Çalışan Adaylarımızın, Ortaklarımız, Kliniğimiz Çalışanları, Ziyaretçilerimizin, I ̇s ̧birlig ̆i İçinde 
Olduğumuz Kurumların Çalışanlarının, Hissedarlarının ve Yetkilileri ‘nin ve U ̈c ̧u ̈ncu ̈ Kişilerin başta olmak üzere 
kişisel verileri Kliniğimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır. 
 
1.3. Kapsam 
 
Bu Politika; Çalışan Adaylarımızın, Ortaklarımızın, Ziyaretçilerimizin, I ̇s ̧birlig ̆i İçinde Olduğumuz Kurumların 
Çalışanlarının, Hissedarlarının ve Yetkilileri ‘nin ve U ̈çu ̈ncu ̈ Kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. 
Yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel veri sahipleri gruplarına ilişkin işbu Politikanın uygulama 
kapsamı Politikanın tamamı olabileceği gibi (Örn. Ziyaretçimiz de olan Çalışan Adaylarımız gibi); yalnızca bir 
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kısım hükümleri de (Örn. yalnızca Ziyaretçilerimiz gibi) olabilecektir. 
 
1.4. Politikanın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması 
 
Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle 
uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, 
Kliniğimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. 
 
Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların Kliniğimiz uygulamaları kapsamında 
somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur. Kliniğimiz, KVK Kanunu’nda öngörülen yürürlük 
sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıklarını yürütmektedir. 
 
1.5. Politikanın Yürürlülüğü 
 
Kliniğimiz tarafından düzenlenerek 19 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren Politikamız, internet sitemizde 
yayınlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur. 

 
 

2. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hususlar 
 

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 
2.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İslenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler 
 
Kişisel verilerin hukuka uygun islenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre 
teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 
 
Kişisel Verilerin Hukuka Uygun işlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler: 
Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda 
sıralanmaktadır: 
 

 Kliniğimiz bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle 
uluslararası kabul görmüş standartlar çerçevesinde denetlenmektedir. 

 Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır. 

 Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir. 
 
Kişisel Verilerin Hukuka Uygun işlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler: 
Kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda 
sıralanmaktadır: 
 

 Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi 
konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. 

 Kliniğimiz ‘in yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm is ̧ birimleri özelinde analiz edilerek, 
bu analiz neticesinde ilgili is ̧ birimlerinin gerçekleştirmiş ̧ olduğu ticari faaliyetler özelinde kişisel veri 
işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır. 

 Kliniğimiz is ̧ birimlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVK 
Kanunu’nun aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan 
gereklilikler her bir is ̧ birimi ve yürütmekte olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir. 

 İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili is ̧ birimleri özelinde 
farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın 
sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler Kliniğimiz içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata 
geçirilmektedir. 

 Kliniğimiz ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Kliniğimiz ‘in 
talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama 
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yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve 
denetimler yürütülmektedir. 

 
2.1.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler 
 
Kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka 
şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve 
uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 
 
Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler: 
 
Kliniğimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik 
tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: 
 

 Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak 
güncellenmekte ve yenilenmektedir. 

 İs ̧ birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik 
çözümleri devreye alınmaktadır. 

 Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. 

 Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk 
teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik c ̧o ̈zu ̈m üretilmektedir. 

 Virüs koruma sistemleri ve Gu ̈venlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır. 

 Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir. 

 Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki Gu ̈venlik açıklarını saptamak için düzenli olarak Gu ̈venlik 
taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır. 

 
 
Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler: 
 
Kliniğimiz tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca idari tedbirler 
aşağıda sıralanmaktadır: 
 

 Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda 
eğitilmektedir. 

 İs ̧ birimi bazında kişisel veri islenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak Kliniğimiz içinde 
kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. 

 Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına 
açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yu ̈ku ̈mlu ̈lu ̈g ̆ün go ̈revden 
ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden 
gerekli taahhütler alınmaktadır. 

 Kliniğimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; 
kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini 
alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler 
eklenmektedir. 

 
2.1.3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması 

 
Kliniğimiz, kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, 
kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli 
teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

 
Kişisel Verilerin Gu ̈venlik Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler: 

 
Kliniğimiz tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik tedbirler 
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aşağıda sıralanmaktadır: 
 

 Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler 
kullanılmaktadır. 

 Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir. Bunun yanında gelişmeleri yakından takip 
edilmesine yönelik danışmanlıklar alınmaktadır. 

 Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan teknik önlemler periyodik 
olarak iç ̧ denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden 
değerlendirilerek gerekli teknolojik c ̧o ̈zu ̈m üretilmektedir. 

 Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme 
programları kullanılmaktadır. 

 Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim 
denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir. 

 
Kişisel Verilerin Gu ̈venlik Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler: 
 
Kliniğimiz tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler 
aşağıda sıralanmaktadır: 
 

 Çalışanlar, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler. 

 Kliniğimiz tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir 
hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen 
sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik 
tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere 
yer verilmektedir. 

 
2.1.4. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi 
 
Kliniğimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta 
veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Kliniğimizin iç ̧ işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme 
raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yu ̈ru ̈tu ̈lmektedir. 

 
2.1.5. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler 

 
Kliniğimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla 
başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK 
Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. 
 
KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka 
bir yöntemle ilan edilebilecektir. 

 
 

2.2. Veri Sahibinin Haklarının Gözetilmesi; Bu Hakları Kliniğimize İleteceği Kanalların Yaratılması ve Veri 
Sahiplerinin Taleplerinin Değerlendirmesi 

 
Kliniğimiz, kis ̧isel veri sahiplerinin haklarının deg ̆erlendirilmesi ve kis ̧isel veri sahiplerine gereken 
bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, ic ̧ is ̧leyis ̧i, idari 
ve teknik du ̈zenlemeleri yu ̈ru ̈tmektedir. 

 
Kişisel veri sahipleri as ̧ağıda sıralanan haklarına ilis ̧kin taleplerini yazılı olarak Kliniğimiz ‘e iletmeleri 
durumunda Kliniğimiz yetkilileri talebin nitelig ̆ine go ̈re talebi en gec ̧ otuz gu ̈n ic ̧inde u ̈cretsiz olarak 
sonuc ̧landırmaktadır. Ancak, KVK Kurulunca bir u ̈cret o ̈ngo ̈ru ̈lmesi ha ̂linde, Kliniğimiz tarafından KVK Kurulunca 
belirlenen tarifedeki u ̈cret alınacaktır. Kis ̧isel veri sahipleri; 

 Kişisel veri is ̧lenip is ̧lenmedig ̆ini o ̈g ̆renme, 
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 Kişisel verileri is ̧lenmis ̧se buna ilis ̧kin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerin is ̧lenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadıg ̆ını o ̈g ̆renme, 

 Yurt ic ̧inde veya yurt dıs ̧ında kis ̧isel verilerin aktarıldıg ̆ı üc ̧üncu ̈ kis ̧ileri bilme, 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlıs ̧ is ̧lenmis ̧ olması ha ̂linde bunların du ̈zeltilmesini isteme ve bu kapsamda 
yapılan is ̧lemin kis ̧isel verilerin aktarıldıg ̆ı üçu ̈ncu ̈ kis ̧ilere bildirilmesini isteme, 

 KVK Kanunu ve ilgili dig ̆er kanun hu ̈ku ̈mlerine uygun olarak is ̧lenmis ̧ olmasına rag ̆men, is ̧lenmesini gerektiren 
sebeplerin ortadan kalkması ha ̂linde kis ̧isel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda 
yapılan is ̧lemin kis ̧isel verilerin aktarıldıg ̆ı üçu ̈ncu ̈ kis ̧ilere bildirilmesini isteme, 

 İs ̧lenen verilerin mu ̈nhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kis ̧inin kendisi aleyhine 
bir sonucun ortaya c ̧ıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak is ̧lenmesi sebebiyle zarara ug ̆raması ha ̂linde zararın giderilmesini talep 
etme, haklarına sahiptir. 

 
Veri sahiplerinin hakları ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye bu Politika ’nın 10. Bo ̈lu ̈mu ̈nde yer verilmiştir. 

 
 

2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması 
 

KVK Kanunu ile birtakım kis ̧isel verilere hukuka aykırı olarak is ̧lendig ̆inde kis ̧ilerin mag ̆duriyetine veya 
ayrımcılıg ̆a sebep olma riski nedeniyle o ̈zel o ̈nem atfedilmis ̧tir. Bu veriler; ırk, etnik ko ̈ken, siyasi du ̈şu ̈nce, 
felsefi inanc ̧, din, mezhep veya dig ̆er inanc ̧lar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika u ̈yelig ̆i, sag ̆lık, cinsel 
hayat, ceza mahku ̂miyeti ve gu ̈venlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 
 
Kliniğimiz tarafından, KVK Kanunu ile “o ̈zel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak is ̧lenen o ̈zel 
nitelikli kis ̧isel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Kliniğimiz tarafından, 
kis ̧isel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, o ̈zel nitelikli kis ̧isel veriler bakımından o ̈zenle 
uygulanmakta ve Kliniğimiz bu ̈nyesinde gerekli denetimler sag ̆lanmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin 
işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika ’nın 3. Bo ̈lu ̈mu ̈nde yer verilmiştir. 

 
2.4. İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması ve 
Denetimi 

 
Kliniğimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak is ̧lenmesini, verilere hukuka aykırı olarak eris ̧ilmesini o ̈nlemeye 
ve verilerin muhafazasını sağlamaya yo ̈nelik farkındalıg ̆ın artırılması için is ̧ birimlerine gerekli eg ̆itimlerin 
du ̈zenlenmesini sag ̆lamaktadır. 
 
Kliniğimiz is ̧ birimlerinin mevcut çalışanlarının ve is ̧ birimi bünyesine yeni dahil olmus ̧ c ̧alıs ̧anların kis ̧isel 
verilerin korunması konusunda farkındalıg ̆ının olus ̧ması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç ̧ 
duyulması halinde profesyonel kişiler ile çalışılmaktadır. 
 
Kliniğimiz is ̧ birimlerinin kis ̧isel verilerin korunması ve is ̧lenmesi konusunda farkındalıg ̆ın artırılmasına yo ̈nelik 
yu ̈ru ̈tülen eg ̆itim sonuc ̧ları Kliniğimizin İnsan Kaynakları birimine raporlanmaktadır. Üst yönetim bu dog ̆rultuda 
ilgili eg ̆itimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları deg ̆erlendirmekte ve gerekli 
denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Kliniğimiz, ilgili mevzuatın gu ̈ncellenmesine paralel olarak 
eg ̆itimlerini gu ̈ncellemekte ve yenilemektedir. 

 
 

2.5. İş Ortakları ve Tedarikçilerin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusundaki Farkındalıklarının 
Arttırılması ve Denetimi 

 
Kliniğimiz kis ̧isel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini o ̈nlemeye, verilere hukuka aykırı olarak eris ̧ilmesini 
o ̈nlemeye ve verilerin muhafazasını sag ̆lamaya yo ̈nelik farkındalıg ̆ın artırılması için I ̇s ̧ Ortakları’na ve 
Tedarikc ̧i’lerine eg ̆itimler ve seminerler du ̈zenlenmesini sag ̆lamaktadır. 
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Kliniğimiz I ̇s ̧ Ortakları’na ve Tedarikc ̧ileri’ne yo ̈nelik yu ̈ru ̈tu ̈len eg ̆itimler periyodik olarak tekrarlanmakta, I ̇s ̧ 
Ortakları’nın ve Tedarikc ̧ileri’nin mevcut c ̧alıs ̧anlarının ve is ̧ birimi bu ̈nyesine yeni dahil olmus ̧ c ̧alıs ̧anların 
kis ̧isel verilerin korunması konusunda farkındalıg ̆ın olus ̧ması için gerekli sistemler kurulmakta konuya ilis ̧kin 
ihtiyac ̧ duyulması halinde profesyonel kis ̧iler ile c ̧alışılmaktadır. 
 

 
 
3. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hususlar 
 

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi 
 

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 
Kliniğimiz; kis ̧isel verilerin is ̧lenmesinde hukuksal du ̈zenlemelerle getirilen ilkeler ile genel gu ̈ven ve 
du ̈ru ̈stlu ̈k kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Kliniğimiz, kis ̧isel verilerin is ̧lenmesinde 
orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kis ̧isel verileri amacın gerektirdig ̆i dıs ̧ında kullanmamaktadır. 

 
3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 
Kliniğimiz; kis ̧isel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi mes ̧ru menfaatlerini dikkate alarak is ̧ledig ̆i 
kis ̧isel verilerin dog ̆ru ve gu ̈ncel olmasını sag ̆lamaktadır. Bu dog ̆rultuda gerekli tedbirleri almaktadır. 
O ̈rneg ̆in, Kliniğimiz tarafından; kis ̧isel veri sahiplerinin kis ̧isel verilerini du ̈zeltme ve dog ̆rulug ̆unu teyit 
etmelerine yo ̈nelik sistem kurulmus ̧tur. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politika’nın 10. Bo ̈lu ̈mu ̈nde 
yer verilmis ̧tir. 
 
3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 
Kliniğimiz, mes ̧ru ve hukuka uygun olan kis ̧isel veri is ̧leme amacını ac ̧ık ve kesin olarak belirlemektedir. 
Kliniğimiz, yu ̈ru ̈tmekte oldug ̆u ticari faaliyet ile bag ̆lantılı ve bunlar ic ̧in gerekli olan kadar is ̧lemektedir. 
Kliniğimiz, tarafından kis ̧isel verilerin hangi amac ̧la is ̧leneceg ̆i henu ̈z kis ̧isel veri is ̧leme faaliyeti 
bas ̧lamadan ortaya konulmaktadır. 
 
3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 
Kliniğimiz, kis ̧isel verileri belirlenen amac ̧ların gerc ̧ekles ̧tirilebilmesine elveris ̧li bir bic ̧imde is ̧lemekte ve 
amacın gerc ̧ekles ̧tirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyac ̧ duyulmayan kis ̧isel verilerin is ̧lenmesinden 
kac ̧ınmaktadır. O ̈rneg ̆in, sonradan ortaya c ̧ıkması muhtemel ihtiyac ̧ların kars ̧ılanmasına yo ̈nelik kis ̧isel veri 
işleme faaliyeti yu ̈ru ̈tu ̈lmemektedir. 
 
3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme 
Kliniğimiz, kis ̧isel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildig ̆i veya is ̧lendikleri amac ̧ için gerekli olan su ̈re 
kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Kliniğimiz o ̈ncelikle ilgili mevzuatta kis ̧isel verilerin saklanması 
için bir su ̈re o ̈ngo ̈ru ̈lu ̈p o ̈ngo ̈ru ̈lmedig ̆ini tespit etmekte, bir su ̈re belirlenmis ̧se bu su ̈reye uygun 
davranmakta, bir su ̈re belirlenmemis ̧se kis ̧isel verileri is ̧lendikleri amac ̧ için gerekli olan su ̈re kadar 
saklamaktadır. Su ̈renin bitimi veya is ̧lenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kis ̧isel 
veriler Kliniğimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte 
kullanma ihtimali ile Kliniğimiz tarafından kis ̧isel veriler saklanmamaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı 
bilgiye, bu Politika’nın 9. Bo ̈lu ̈mu ̈nde yer verilmis ̧tir. 

 
3.2. Kişisel Verileri, KVK Kanununun 5. Maddesinde Belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartlarından Bir veya 
Birkaçına Dayalı ve Bu Şartlarla Sınırlı Olarak İşleme 

 
Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hu ̈rriyetler, o ̈zlerine dokunulmaksızın yalnızca 
Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bag ̆lı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa’nın 
20. maddesinin u ̈çüncu ̈ fıkrası gereg ̆ince, kis ̧isel veriler ancak kanunda o ̈ngo ̈rülen hallerde veya kis ̧inin ac ̧ık 
rızasıyla is ̧lenebilecektir.  
 
Kliniğimiz bu dog ̆rultuda ve Anayasa’ya uygun bir bic ̧imde; kis ̧isel verileri, ancak kanunda o ̈ngo ̈rülen hallerde 
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veya kişinin ac ̧ık rızasıyla is ̧lemektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, bu Politika’nın 7. Bo ̈lu ̈münde yer 
verilmis ̧tir. 

 
 

3.3. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi 
 

Kliniğimiz, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kis ̧isel verilerin elde edilmesi sırasında Kis ̧isel Veri 
Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Kliniğimiz, varsa temsilcisinin kimlig ̆i, kis ̧isel verilerin hangi amac ̧la 
işleneceg ̆i, is ̧lenen kis ̧isel verilerin kimlere ve hangi amac ̧la aktarılabileceg ̆i, kis ̧isel veri toplamanın yo ̈ntemi ve 
hukuki sebebi ile kis ̧isel veri sahibinin sahip oldug ̆u hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. Bu konu ile ilgili 
ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 10. Bo ̈lu ̈mu ̈nde yer verilmis ̧tir. 
 
Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kis ̧isel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip 
oldug ̆u ortaya konulmus ̧tur. Bu dog ̆rultuda KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kis ̧isel veri sahibinin hakları 
arasında “bilgi talep etme” de sayılmıs ̧tır. Kliniğimiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 11. 
maddelerine uygun olarak Kis ̧isel Veri Sahibi’nin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi 
yapmaktadır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 10. Bo ̈lu ̈mu ̈nde yer verilmis ̧tir. 

 
 

3.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 
 

Kliniğimiz tarafından, KVK Kanunu ile “o ̈zel nitelikli” olarak belirlenen kis ̧isel verilerin is ̧lenmesinde, KVK 
Kanunu’nda o ̈ngo ̈ru ̈len du ̈zenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. 
 
KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendig ̆inde kis ̧ilerin mag ̆duriyetine veya ayrımcılıg ̆a 
sebep olma riski tas ̧ıyan bir takım kişisel veri “o ̈zel nitelikli” olarak belirlenmis ̧tir. Bu veriler; ırk, etnik ko ̈ken, 
siyasi du ̈s ̧ünce, felsefi inanc ̧, din, mezhep veya dig ̆er inanc ̧lar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika 
u ̈yelig ̆i, sag ̆lık, cinsel hayat, ceza mahku ̂miyeti ve gu ̈venlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik 
verilerdir. 
 
KVK Kanunu’na uygun bir bic ̧imde Kliniğimiz tarafından; o ̈zel nitelikli kis ̧isel veriler, KVK Kurulu tarafından 
belirlenecek olan yeterli o ̈nlemlerin alınması kaydıyla as ̧ağıdaki durumlarda is ̧lenmektedir: 
 

• Kişisel veri sahibinin ac ̧ık rızası var ise veya 
• Kişisel veri sahibinin ac ̧ık rızası yok ise; 

o Kişisel veri sahibinin sag ̆lıg ̆ı ve cinsel hayatı dıs ̧ındaki o ̈zel nitelikli kis ̧isel veriler, kanunlarda o ̈ngo ̈ru ̈len 
hallerde, 

o Kişisel veri sahibinin sag ̆lıg ̆ına ve cinsel hayatına ilis ̧kin o ̈zel nitelikli kis ̧isel verileri ise ancak kamu 
sağlıg ̆ının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi tes ̧his, tedavi ve bakım hizmetlerinin yu ̈ru ̈tu ̈lmesi, sag ̆lık 
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yo ̈netimi amacıyla, sır saklama yu ̈kümlu ̈lu ̈ğu ̈ altında 
bulunan kis ̧iler veya yetkili kurum ve kurulus ̧lar tarafından is ̧lenmektedir. 

 
3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması 

 
Kliniğimiz hukuka uygun olan kis ̧isel veri is ̧leme amac ̧ları dog ̆rultusunda gerekli gu ̈venlik o ̈nlemlerini alarak 
(Bkz. Bo ̈lu ̈m 2/Bas ̧lık 2.1) kis ̧isel veri sahibinin kis ̧isel verilerini ve o ̈zel nitelikli kis ̧isel verilerini u ̈çüncu ̈ kis ̧ilere 
aktarabilmektedir(Bkz. Bo ̈lu ̈m 6). Kliniğimiz bu dog ̆rultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde o ̈ngo ̈ru ̈len 
du ̈zenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 6. Bo ̈lu ̈münde yer 
verilmis ̧tir. 

 
3.5.1. Kişisel Verilerin Aktarılması 
Kliniğimiz mes ̧ru ve hukuka uygun kis ̧isel veri is ̧leme amac ̧ları dog ̆rultusunda as ̧ag ̆ıda sayılan KVK 
Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kis ̧isel veri is ̧leme s ̧artlarından bir veya birkac ̧ına dayalı ve sınırlı 
olarak kis ̧isel verileri u ̈çu ̈ncu ̈ kişilere aktarabilmektedir: 
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 Kişisel veri sahibinin ac ̧ık rızası var ise, 

 Kanunlarda kis ̧isel verinin aktarılacag ̆ına ilis ̧kin ac ̧ık bir du ̈zenleme var ise, 

 Kişisel veri sahibinin veya bas ̧kasının hayatı veya beden bu ̈tu ̈nlu ̈ğu ̈nu ̈n korunması için zorunlu ise ve 
kis ̧isel veri sahibi fiili imka ̂nsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki 
gec ̧erlilik tanınmıyorsa; 

 Bir so ̈zles ̧menin kurulması veya ifasıyla dog ̆rudan dog ̆ruya ilgili olmak kaydıyla so ̈zles ̧menin taraflarına 
ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise, 

 Kliniğimizin hukuki yu ̈ku ̈mlu ̈lu ̈ğu ̈nu ̈ yerine getirmesi ic ̧in kis ̧isel veri aktarımı zorunlu ise, 

 Kişisel veriler, kis ̧isel veri sahibi tarafından aleniles ̧tirilmis ̧ ise, 

 Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ic ̧in zorunlu ise, 

 Kişisel veri sahibinin temel hak ve o ̈zgu ̈rlu ̈klerine zarar vermemek kaydıyla, Kliniğimizin mes ̧ru 
menfaatleri ic ̧in kis ̧isel veri aktarımı zorunlu ise. 

 
 

3.5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması 
 

Kliniğimiz gerekli o ̈zeni go ̈stererek, gerekli gu ̈venlik tedbirlerini alarak (Bkz. Bo ̈lu ̈m 2/Bas ̧lık 2.1) ve KVK 
Kurulu tarafından o ̈ngo ̈ru ̈len yeterli o ̈nlemleri alarak; mes ̧ru ve hukuka uygun kis ̧isel veri is ̧leme amac ̧ları 
dog ̆rultusunda kis ̧isel veri sahibinin o ̈zel nitelikli kis ̧isel verilerini as ̧ag ̆ıdaki durumlarda u ̈çu ̈ncu ̈ kis ̧ilere 
aktarabilmektedir. 

 Kişisel veri sahibinin ac ̧ık rızası var ise veya 

 Kişisel veri sahibinin ac ̧ık rızası yok ise; 
o Kişisel veri sahibinin sağlık verilerini, ceza mahku ̂miyeti ve gu ̈venlik tedbirleri verilerini kanunlarda 

o ̈ngo ̈ru ̈len hallerde, 
o Kişisel veri sahibinin sag ̆lıg ̆ına ilis ̧kin o ̈zel nitelikli kis ̧isel verileri ise ancak kamu sag ̆lıg ̆ının korunması, 

koruyucu hekimlik, tıbbi tes ̧his, tedavi ve bakım hizmetlerinin yu ̈ru ̈tülmesi, sağlık hizmetleri ile 
finansmanının planlanması ve yo ̈netimi amacıyla, sır saklama yu ̈kümlu ̈lu ̈g ̆u ̈ altında bulunan kis ̧iler veya 
yetkili kurum ve kurulus ̧lar tarafından. 

 
 

3.6. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması 
 

Kliniğimiz hiçbir ilgili kişi bilgisini yurtdışına aktarmamaktadır. 
 
 
4. Kliniğimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Kategorizasyonu, İşlenme Amaçları Ve Saklanma Süreleri 
 

4.1. Kişisel Verilerin Kategorizasyonu 
 

Kliniğimiz nezdinde; Kliniğimizin mes ̧ru ve hukuka uygun kis ̧isel veri is ̧leme amac ̧ları dog ̆rultusunda, KVK 
Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kis ̧isel veri is ̧leme s ̧artlarından bir veya birkac ̧ına dayalı ve sınırlı olarak, 
bas ̧ta kişisel verilerin is ̧lenmesine ilis ̧kin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak u ̈zere KVK Kanunu’nda belirtilen 
genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda du ̈zenlenen bu ̈tu ̈n yüku ̈mlu ̈lu ̈klere uyularak ve is ̧bu Politika kapsamındaki 
süjelerle (Mu ̈s ̧teri, Ziyaretc ̧i, U ̈c ̧üncu ̈ Kişi, C ̧alıs ̧an Adayı, S ̧irket Hissedarı, S ̧irket Yetkilisi, I ̇s ̧birlig ̆i I ̇çinde 
Oldug ̆umuz Kurumların C ̧alışanları, Hissedarları ve Yetkilileri) sınırlı olarak as ̧ag ̆ıda belirtilen kategorilerdeki 
kis ̧isel veriler, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kis ̧iler bilgilendirilmek suretiyle is ̧lenmektedir. Bu 
kategorilerde is ̧lenen kis ̧isel verilerin is ̧bu Politika kapsamında du ̈zenlenen hangi veri sahipleriyle ilis ̧kili oldug ̆u 
da is ̧bu Politika’nın 5. Bo ̈lu ̈mu ̈nde belirtilmektedir. 
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KİŞİSEL VERİ 
KATEGORİZASYONU 

KI ̇ŞİSEL VERI ̇ KATEGORI ̇ZASYONU AC ̧IKLAMA 

Kimlik Bilgisi 

Kimlig ̆i belirli veya belirlenebilir bir gerc ̧ek kis ̧iye ait oldug ̆u ac ̧ık olan; 
kısmen veya tamamen otomatik s ̧ekilde veya veri kayıt sisteminin bir parc ̧ası 
olarak otomatik olmayan s ̧ekilde is ̧lenen; kis ̧inin kimlig ̆ine dair bilgilerin bulundug ̆u 
verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, dog ̆um 
yeri, dog ̆um tarihi, cinsiyet gibi bilgileri ic ̧eren ehliyet, nu ̈fus cüzdanı ve pasaport 
gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, tas ̧ıt plakası v.b. 
bilgiler 

İletis ̧im Bilgisi 

Kimlig ̆i belirli veya belirlenebilir bir gerc ̧ek kis ̧iye ait oldug ̆u ac ̧ık olan; 
kısmen veya tamamen otomatik s ̧ekilde veya veri kayıt sisteminin bir parc ̧ası 
olarak otomatik olmayan s ̧ekilde is ̧lenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, 
faks numarası 

Müşteri İşlem 

Kimlig ̆i belirli veya belirlenebilir bir gerc ̧ek kis ̧iye ait oldug ̆u ac ̧ık olan;  
Kısmen veya tamamen otomatik s ̧ekilde veya veri kayıt sisteminin bir parc ̧ası 
olarak otomatik olmayan s ̧ekilde is ̧lenen; 
Kliniğimiz is ̧ birimleri tarafından yu ̈ru ̈tülen operasyonlar c ̧erc ̧evesinde, kis ̧isel veri 
sahibinin fatura, çek, senet bilgileri, sipariş ve talep bilgileri 

Fiziksel Mekan 
Güvenlik Bilgisi 

Kimlig ̆i belirli veya belirlenebilir bir gerc ̧ek kis ̧iye ait oldug ̆u ac ̧ık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik s ̧ekilde veya veri kayıt sisteminin bir parc ̧ası olarak otomatik 
olmayan s ̧ekilde is ̧lenen; fiziksel mekana giris ̧te, fiziksel mekanın ic ̧erisinde kalış 
sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilis ̧kin kis ̧isel veriler; kamera kayıtları, 
parmak izi kayıtları ve gu ̈venlik noktasında alınan kayıtlar v.b. 

İşlem Güvenliği 

Kimlig ̆i belirli veya belirlenebilir bir gerc ̧ek kis ̧iye ait oldug ̆u ac ̧ık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik s ̧ekilde veya veri kayıt sisteminin bir parc ̧ası olarak otomatik 
olmayan s ̧ekilde is ̧lenen;  
Kliniğimizimiz iş birimleri tarafından yürütülen işlemler çerçevesinde faaliyetlerin 
mevzuata uyulması amacıyla kişisel veri sahibinin İnternet Trafiği, IP Adresi, Mac 
Adresi, bilgileri 

mailto:info@mukaddesozcan.com
http://mukaddesozcan.com/


 
 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 

 

 
Dr. Mukaddes ÖZCAN 

Mudanya Yolu F.S.M. Kavşağı Sanayi Caddesi Kırayoğlu İş Merkezi Kat:4 No: 322 Nilüfer BURSA 
Telefon: 0224 224 85 85 info@mukaddesozcan.com http://mukaddesozcan.com  Gizlilik: C0 Sayfa 11 / 24 

Doküman No. / Yayın Tarihi / Revizyon Tarihi / Revizyon No.: KV.POL.01.TR / 18.04.2021 / 18.04.2021 / Rev.00 
 

 

Finansal Bilgi 

Kimlig ̆i belirli veya belirlenebilir bir gerc ̧ek kis ̧iye ait oldug ̆u ac ̧ık olan; 
kısmen veya tamamen otomatik s ̧ekilde veya veri kayıt sisteminin bir parc ̧ası 
olarak otomatik olmayan s ̧ekilde is ̧lenen; Kliniğimizin kis ̧isel veri sahibi ile kurmus ̧ 
oldug ̆u hukuki ilis ̧kinin tipine go ̈re yaratılan her tu ̈rlu ̈ finansal sonucu go ̈steren 
bilgi, belge ve kayıtlara ilis ̧kin is ̧lenen kis ̧isel veriler ile banka hesap numarası, 
IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlıg ̆ı verisi, gelir bilgisi gibi 
veriler 

Mesleki Deneyim 

Kimlig ̆i belirli veya belirlenebilir bir gerc ̧ek kis ̧iye ait oldug ̆u ac ̧ık olan; 
kısmen veya tamamen otomatik s ̧ekilde veya veri kayıt sisteminin bir parc ̧ası 
olarak otomatik olmayan s ̧ekilde is ̧lenen; Kliniğimiz is ̧ birimleri tarafından 
yu ̈ru ̈tülen operasyonlar c ̧erc ̧evesinde, iş başvurularında doğru adayın tespit 
edilmesi, işe başlayanların doğru işe yerleştirilebilmesi amaçları için, diploma, 
kurs, meslek için yetkinlikler, eğitim sertifikalerı bilgileri 

Aile Bireyleri ve 
Yakın Bilgisi 

Kimlig ̆i belirli veya belirlenebilir bir gerc ̧ek kis ̧iye ait oldug ̆u ac ̧ık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik s ̧ekilde veya veri kayıt sisteminin bir parc ̧ası olarak otomatik 
olmayan s ̧ekilde is ̧lenen; Kliniğimiz is ̧ birimleri tarafından yu ̈ru ̈tülen operasyonlar 
çerc ̧evesinde, Kliniğimizin ve kis ̧isel veri sahibinin hukuki ve dig ̆er menfaatlerini 
korumak amacıyla kis ̧isel veri sahibinin aile bireyleri (o ̈rn. es ̧, anne, baba, c ̧ocuk), 
yakınları ve acil durumlarda ulas ̧ılabilecek dig ̆er kis ̧iler hakkındaki bilgiler 

Go ̈rsel/I ̇s ̧itsel Bilgi 

Kimlig ̆i belirli veya belirlenebilir bir gerc ̧ek kis ̧iye ait oldug ̆u ac ̧ık olan; fotog ̆raf ve 
kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Gu ̈venlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar haric ̧), 
ses kayıtları ile kişisel veri ic ̧eren belgelerin kopyası nitelig ̆indeki belgelerde yer 
alan veriler 

O ̈zlük Bilgisi 

Kimlig ̆i belirli veya belirlenebilir bir gerc ̧ek kis ̧iye ait oldug ̆u ac ̧ık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik s ̧ekilde veya veri kayıt sisteminin bir parc ̧ası olarak otomatik 
olmayan s ̧ekilde is ̧lenen; Kliniğimiz ile c ̧alıs ̧ma ilis ̧kisi ic ̧erisinde olan gerc ̧ek 
kis ̧ilerin o ̈zlu ̈k haklarının olus ̧masına temel olacak bilgilerin elde edilmesine 
yo ̈nelik is ̧lenen her tu ̈rlu ̈ kis ̧isel veri 

O ̈zel Nitelikli Kis ̧isel 
Veri 

Kimlig ̆i belirli veya belirlenebilir bir gerc ̧ek kis ̧iye ait oldug ̆u ac ̧ık olan; kısmen veya 
tamamen otomatik s ̧ekilde veya veri kayıt sisteminin bir parc ̧ası olarak otomatik 
olmayan s ̧ekilde is ̧lenen; KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (o ̈rn. 
kan grubu da dahil sag ̆lık verileri, biyometrik veriler, din ve u ̈ye olunan dernek 
bilgisi gibi) 

Talep/S ̧ikayet 
Yo ̈netimi Bilgisi 

Kimlig ̆i belirli veya belirlenebilir bir gerc ̧ek kis ̧iye ait oldug ̆u ac ̧ık olan; 
kısmen veya tamamen otomatik s ̧ekilde veya veri kayıt sisteminin bir parc ̧ası 
olarak otomatik olmayan s ̧ekilde is ̧lenen; Kliniğimize yo ̈neltilmis ̧ olan her tu ̈rlü 
talep veya s ̧ikayetin alınması ve deg ̆erlendirilmesine ilis ̧kin kis ̧isel veriler 

 
 

4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 
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Kliniğimiz KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kis ̧isel veri is ̧leme 
s ̧artları ic ̧erisindeki amac ̧larla ve kos ̧ullarla sınırlı olarak kis ̧isel verileri is ̧lemektedir. Bu amac ̧lar ve kos ̧ullar; 
   

 Kişisel verilerinizin is ̧lenmesine ilis ̧kin Kliniğimiz ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda ac ̧ıkc ̧a 
o ̈ngo ̈ru ̈lmesi 

 Kişisel verilerinizin Kliniğimiz tarafından is ̧lenmesinin bir so ̈zles ̧menin kurulması veya ifasıyla dog ̆rudan 
dog ̆ruya ilgili ve gerekli olması 

 Kişisel verilerinizin is ̧lenmesinin Kliniğimiz hukuki yu ̈ku ̈mlu ̈lu ̈g ̆ünu ̈ yerine getirebilmesi ic ̧in zorunlu olması 

 Kişisel verilerinizin sizler tarafından aleniles ̧tirilmis ̧ olması s ̧artıyla; sizlerin aleniles ̧tirme amacıyla sınırlı 
bir s ̧ekilde Kliniğimiz tarafından is ̧lenmesi 

 Kişisel verilerinizin Kliniğimiz tarafından is ̧lenmesinin Kliniğimiz veya sizlerin veya u ̈çu ̈ncu ̈ kis ̧ilerin 
haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması 

 Sizlerin temel hak ve o ̈zgu ̈rlu ̈klerine zarar vermemek kaydıyla Kliniğimizin mes ̧ru menfaatleri ic ̧in kis ̧isel 
veri is ̧leme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması 

 Kliniğimiz tarafından kis ̧isel veri is ̧leme faaliyetinde bulunulmasının kis ̧isel veri sahibinin ya da bir 
bas ̧kasının hayatı veya beden bu ̈tu ̈nlu ̈g ̆u ̈nu ̈n korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kis ̧isel veri 
sahibinin fiili veya hukuki gec ̧ersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması 

 Kişisel veri sahibinin sag ̆lıg ̆ı ve cinsel hayatı dıs ̧ındaki özel nitelikli kis ̧isel veriler ac ̧ısından kanunlarda 
o ̈ngo ̈ru ̈lmu ̈s ̧ olması 

 Kişisel veri sahibinin sag ̆lıg ̆ına ve cinsel hayatına ilis ̧kin o ̈zel nitelikli kis ̧isel verileri ac ̧ısından ise kamu 
sağlıg ̆ının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi tes ̧his, tedavi ve bakım hizmetlerinin yu ̈ru ̈tu ̈lmesi, sag ̆lık 
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yo ̈netimi amacıyla, sır saklama yu ̈kümlu ̈lu ̈g ̆u ̈ altında bulunan kis ̧iler 
veya yetkili kurum ve kurulus ̧lar tarafından is ̧lenmesidir. 
 
Bu kapsamda Kliniğimiz, kis ̧isel verilerinizi as ̧ag ̆ıdaki amac ̧larla is ̧lemektedir: 

 Kurumsal su ̈rdu ̈ru ̈lebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

 Klinik İş Süreçlerinin Planlanması ve Yürütülmesi, 

 İlgili Kişilerle İletişim Süreçlerinin Yürütülmesi, 

 İs ̧ ortakları veya tedarikc ̧ilerle olan ilis ̧kilerin yo ̈netimi, 

 Kliniğimiz personel temin su ̈rec ̧lerinin yu ̈ru ̈tu ̈lmesi, 

 Kliniğimiz finansal süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, 

 Kliniğimiz hukuk is ̧lerinin icrası/takibi, 

 Kurumsal yo ̈netim faaliyetlerinin icrası 

 Talep ve s ̧ikayet yo ̈netimi 

 Kliniğimiz deg ̆erlerinin gu ̈venlig ̆inin sag ̆lanması 

 Kliniğimiz ilgili mevzuta uyum konusunda destek olunması 

 Kliniğimiz çalışanlarına sag ̆lanacak yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası sürec ̧lerine destek 
olunması 

 Kliniğimiz faaliyetlerinin kendi prosedu ̈rleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yu ̈rütu ̈lmesinin temini ic ̧in 
denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 

 Klinik itibarının korunmasına yo ̈nelik c ̧alıs ̧maların gerc ̧ekles ̧tirilmesi 

 Yetkili kurulus ̧lara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi 
 
Bahsi gec ̧en amac ̧larla gerc ̧ekles ̧tirilen is ̧leme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında o ̈ngo ̈ru ̈len s ̧artlardan 
herhangi birini kars ̧ılamıyor olması halinde, ilgili is ̧leme su ̈recine ilis ̧kin olarak Kliniğimiz tarafından ac ̧ık rızanız 
temin edilmektedir. 

 
4.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri 

 
Kliniğimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda o ̈ngo ̈rülmesi durumunda kis ̧isel verileri bu mevzuatlarda belirtilen 
süre boyunca saklamaktadır. 
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Kişisel verilerin ne kadar su ̈re boyunca saklanması gerektig ̆ine ilis ̧kin mevzuatta bir su ̈re du ̈zenlenmemis ̧se, 
Kişisel Veriler Kliniğimizin o veriyi is ̧lerken yu ̈ru ̈tülen faaliyet ile bag ̆lı olarak Kliniğimiz uygulamaları ve ticari 
yas ̧amının teamu ̈lleri uyarınca is ̧lenmesini gerektiren su ̈re kadar is ̧lenmekte daha sonra silinmekte, yok 
edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 9. Bo ̈lu ̈mu ̈nde yer 
verilmis ̧tir. 
 
Kişisel verilerin is ̧lenme amacı sona ermis ̧; ilgili mevzuat ve Kliniğimiz belirledig ̆i saklama su ̈relerinin de sonuna 
gelinmis ̧se; kis ̧isel veriler yalnızca olası hukuki uyus ̧mazlıklarda delil tes ̧kil etmesi veya kis ̧isel veriye bag ̆lı ilgili 
hakkın ileri su ̈ru ̈lebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki su ̈relerin 
tesisinde bahsi gec ̧en hakkın ileri su ̈ru ̈lebilmesine yo ̈nelik zaman as ̧ımı süreleri ile zaman as ̧ımı su ̈relerinin 
gec ̧mesine rag ̆men daha o ̈nce aynı konularda Kliniğimize yo ̈neltilen taleplerdeki o ̈rnekler esas alınarak saklama 
süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kis ̧isel verilere herhangi bir bas ̧ka amac ̧la eris ̧ilmemekte ve 
ancak ilgili hukuki uyus ̧mazlıkta kullanılması gerektig ̆i zaman ilgili kis ̧isel verilere eris ̧im sag ̆lanmaktadır. Burada 
da bahsi gec ̧en su ̈re sona erdikten sonra kis ̧isel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale 
getirilmektedir. 

 
5. Kliniğimizimizce İşlenen Kişisel Verilerin Sahiplerine İlişkin Kategorizasyonu 
 
Kliniğimiz tarafından, as ̧ag ̆ıda sıralanan kis ̧isel veri sahibi kategorilerinin kis ̧isel verileri is ̧lenmekle birlikte, is ̧bu 
Politika’nın uygulama kapsamı Klinik Mu ̈şterileri (Hastaları), Ziyaretc ̧iler, U ̈çu ̈ncu ̈ Kis ̧iler, Çalışanlar, C ̧alıs ̧an 
Adayları, I ̇s ̧birlig ̆i I ̇c ̧inde Oldug ̆umuz Kurumların C ̧alıs ̧anları, Hissedarları ve Yetkilileri ile sınırlıdır. 
 
Kliniğimiz tarafından kis ̧isel verileri is ̧lenen kis ̧ilerin kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda olmakla birlikte, bu 
kategorilerin dıs ̧ında yer alan kis ̧iler de KVK Kanunu kapsamında Kliniğimiz taleplerini yo ̈neltebilecek olup; bu 
kis ̧ilerin talepleri de bu Politika kapsamında deg ̆erlendirmeye alınacaktır. 
 
As ̧ag ̆ıda işbu Politika kapsamında yer alan Klinik Mu ̈s ̧terisi (hasta), Ziyaretc ̧i, U ̈c ̧u ̈ncu ̈ Kişi, Çalışan, C ̧alıs ̧an Adayı, 
S ̧irket Hissedarı, S ̧irket Yetkilisi, I ̇s ̧birlig ̆i I ̇çinde Oldug ̆umuz Kurumların C ̧alıs ̧anları, Hissedarları ve Yetkilileri 
kavramlarına ac ̧ıklık getirilmektedir. 
 
 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ 
KATEGORİSİ 

AC ̧IKLAMASI 

Klinik Mu ̈s ̧terisi (Hasta) 
Kliniğimiz ile herhangi bir so ̈zles ̧mesel ilis ̧kisi olup olmadıg ̆ına bakılmaksızın Kliniğimiz 
iş birimlerinin yu ̈ru ̈ttu ̈ğu ̈ operasyonlar kapsamında Grup S ̧irketleri’nin is ̧ ilis ̧kileri 
u ̈zerinden kis ̧isel verileri elde edilen gerc ̧ek kis ̧iler 

Ziyaretçi 
Kliniğimizin sahip oldug ̆u fiziksel yerles ̧kelere c ̧es ̧itli amac ̧larla  girmis ̧ olan veya 
internet sitelerimizi ziyaret eden gerc ̧ek kis ̧iler. 

Üc ̧üncu ̈ Kis ̧i 
Bu Politika ve Kliniğimiz C ̧alıs ̧anları Kis ̧isel Verilerin Korunması ve İs ̧lenmesi Politikası 
kapsamına girmeyen dig ̆er gerc ̧ek kis ̧iler (O ̈rn. Kefil, refakatc ̧i, aile bireyleri ve 
yakınlar, eski c ̧alıs ̧anlar) 

C ̧alıs ̧an Adayı 
Kliniğimize herhangi bir yolla is ̧ bas ̧vurusunda bulunmus ̧ ya da özgec ̧mis ̧ ve ilgili 
bilgilerini s ̧irketimizin incelemesine ac ̧mış olan gerc ̧ek kis ̧iler 
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S ̧irket Hissedarı Kliniğimiz hissedarı gerc ̧ek kis ̧iler 

Kliniğimiz Yetkilisi Kliniğimizin yo ̈netim kurulu u ̈yesi ve dig ̆er yetkili gerc ̧ek kis ̧iler 

İs ̧birlig ̆i I ̇c ̧inde 
Oldug ̆umuz 
Kurumların C ̧alıs ̧anları, 
Hissedarları ve 
Yetkilileri 

Kliniğimizin her tu ̈rlu ̈ iş ilis ̧kisi içerisinde bulundug ̆u kurumlarda (is ̧ ortağı, tedarikc ̧i 
gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) c ̧alıs ̧an, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri 
dahil olmak u ̈zere, gerc ̧ek kis ̧iler 

 
 
As ̧ag ̆ıdaki tabloda yukarıda belirtilen kis ̧isel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler ic ̧erisindeki kis ̧ilerin hangi 
tip kis ̧isel verilerin is ̧lendig ̆i detaylandırılmaktadır. 
 
 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ 
KATEGORİZASYONU 

İLGI ̇LI ̇ KİS ̧İSEL VERI ̇NI ̇N İLI ̇ŞKI ̇Lİ OLDUG ̆U VERI ̇ SAHI ̇BI ̇ KATEGORI ̇SI ̇ 

Kimlik Bilgisi 
Klinik Mu ̈s ̧terisi (Hasta), C ̧alıs ̧an Adayı, Klinik Sahibi, Ziyaretc ̧i, I ̇s ̧birlig ̆i I ̇çinde 
Oldug ̆umuz Kurumların C ̧alıs ̧anları, Hissedarları / Sahipleri / Yetkilileri, U ̈çüncu ̈ Kişi 

İletişim Bilgisi 
Klinik Mu ̈s ̧terisi (Hasta), C ̧alıs ̧an Adayı, Klinik Sahibi, Ziyaretc ̧i, I ̇s ̧birlig ̆i I ̇çinde 
Oldug ̆umuz Kurumların C ̧alıs ̧anları, Hissedarları / Sahipleri / Yetkilileri, U ̈çüncu ̈ Kişi 

Aile Bireyleri ve Yakın 
Bilgisi 

Klinik Çalışanları 

Fiziksel Mekan 
Güvenlik Bilgisi 

Klinik Mu ̈s ̧terisi (Hasta), C ̧alıs ̧an Adayı, Klinik Sahibi, Ziyaretc ̧i, I ̇s ̧birlig ̆i I ̇çinde 
Oldug ̆umuz Kurumların C ̧alıs ̧anları, Hissedarları / Sahipleri / Yetkilileri, U ̈çüncu ̈ Kişi 

Finansal Bilgi Klinik Mu ̈s ̧terisi (Hasta), Klinik Çalışanları 

Görsel / İşitsel Bilgi Klinik Mu ̈s ̧terisi (Hasta), Klinik Çalışanları 

Özlük Bilgisi Klinik Çalışanları, Çalışan Adayları, Klinik Mu ̈s ̧terisi (Hasta) 

Özel Nitelikli Kişisel 
Veri 

Klinik Çalışanları, Klinik Mu ̈s ̧terisi (Hasta) 

 
 
6. Kliniğimizimizce İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler Ve Aktarılma Amaçları 
 
Kliniğimiz KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak (Bkz. Bo ̈lu ̈m 3/Başlık 3.5) Politika ile yo ̈netilen veri 
sahiplerinin kis ̧isel verilerini as ̧ag ̆ıda sıralanan kis ̧i kategorilerine aktarılabilir: 
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(i) Sözleşmeli İs ̧ Ortaklarına, 
(ii) Sözleşmeli Tedarikc ̧ilerine, 

  (iii) Kliniğimiz Yetkikilerine (Vekaletname İle Verilen Yetki), 
(iv) Hukuken Yetkili Kamu Kurum Ve Kurulus ̧larına 
(v) Hukuken yetkili o ̈zel hukuk kis ̧ilerine 

 
Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kis ̧ilerin kapsamı ve veri aktarım amac ̧ları as ̧ağıda belirtilmektedir. 
 
 

VERİ AKTARIMI 
YAPILABİLECEK 

KİŞİLER 
TANIMI VERİ AKTARIM AMACI 

İş Ortağı 

Kliniğimizin ticari faaliyetlerini yu ̈ru ̈türken 
bizzat veya Topluluk S ̧irketleri ile birlikte 
muhtelif projeler   yu ̈rütmek, hizmet 
almak gibi amac ̧larla is ̧ ortaklıg ̆ı kurdug ̆u 
tarafları tanımlamaktadır. 

İs ̧ ortaklıg ̆ının kurulma amac ̧larının 
yerine getirilmesini temin etmek 
amacıyla sınırlı olarak 

Tedarikçi 

Kliniğimiz ticari faaliyetlerini yu ̈ru ̈türken 
Kliniğimizin emir ve talimatlarına uygun 
olarak so ̈zles ̧me temelli olarak Kliniğimize 
hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır. 

Kliniğimizin tedarikc ̧iden dıs ̧ kaynaklı 
olarak temin ettig ̆i ve Kliniğimizin 
ticari faaliyetlerini yerine getirmek 
için gerekli hizmetlerin Kliniğimize 
sunulmasını sag ̆lamak amacıyla sınırlı 
olarak. 

Ortaklar / Mekan 
Ortağımız 

Mevcut kliniğimizi paylaştığımız diğer 
hekim arkadaşımız. 

Aynı mekanı kullandığımız Dr. Seher 
TUTKUN ‘a elde ettiğimiz tüm verilere 
ulaşmasına izin vermekteyiz. 

Kliniğimiz Yetkilileri 
Kliniğimizin yo ̈netim kurulu u ̈yeleri ve 
dig ̆er yetkili gerc ̧ek kis ̧iler 

İlgili mevzuat hu ̈ku ̈mlerine go ̈re 
Kliniğimizin ticari faaliyetlerine ilis ̧kin 
stratejilerin tasarlanması, en u ̈st 
du ̈zeyde yo ̈netiminin sag ̆lanması ve 
denetim amac ̧larıyla sınırlı olarak 

Hukuken Yetkili Kamu 
Kurum ve Kurulus ̧ları 

İlgili mevzuat hu ̈ku ̈mlerine go ̈re 
Kliniğimizden bilgi ve belge almaya yetkili 
kamu kurum ve kurulus ̧ları 

İlgili kamu kurum ve kurulus ̧larının 
hukuki yetkisi dahilinde talep ettig ̆i 
amac ̧la sınırlı olarak 

Hukuken Yetkili O ̈zel 
Hukuk Kis ̧ileri 

İlgili mevzuat hu ̈ku ̈mlerine go ̈re 
Kliniğimizden bilgi ve belge almaya yetkili 
o ̈zel hukuk kis ̧ileri 

İlgili o ̈zel hukuk kis ̧ilerinin hukuki 
yetkisi dahilinde talep ettig ̆i amac ̧la 
sınırlı olarak 

 
Kliniğimiz tarafından gerc ̧ekles ̧tirilen aktarımlarda Politika’nın 2. ve 3. Bo ̈lu ̈mlerinde du ̈zenlenmis ̧ hususlara 
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uygun olarak hareket edilmektedir. 
 
 
7. Kişisel Verilerin Kanundaki İşleme Şartlarına Dayalı Ve Bu Şartlarla Sınırlı Olarak İşlenmesi 
 

7.1. Kişisel Verilerin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 
 

7.1.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi 
Kişisel veri sahibinin ac ̧ık rıza vermesi, kis ̧isel verilerin hukuka uygun olarak is ̧lenmesini mu ̈mku ̈n kılan 
hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Ac ̧ık rıza dıs ̧ında, as ̧ag ̆ıda yazan dig ̆er s ̧artlardan birinin varlıg ̆ı 
durumunda da kis ̧isel veriler is ̧lenebilir. Kis ̧isel veri is ̧leme faaliyetinin dayanag ̆ı aşag ̆ıda belirtilen 
s ̧artlardan yalnızca biri olabildig ̆i gibi bu s ̧artlardan birden fazlası da aynı kis ̧isel veri is ̧leme faaliyetinin 
dayanag ̆ı olabilir. I ̇s ̧lenen verilerin o ̈zel nitelikli kis ̧isel veri olması halinde; as ̧ağıda bu bo ̈lu ̈m altında 7.1.2. 
bas ̧lıg ̆ı içerisinde yer alan s ̧artlar uygulanır. 
 
Kliniğimiz tarafından kis ̧isel verilerin is ̧lenmesine yo ̈nelik hukuki dayanaklar farklılık go ̈sterse de, her tu ̈rlu ̈ 
kis ̧isel veri is ̧leme faaliyetinde KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen (Bkz. Bo ̈lu ̈m 3.1.) genel ilkelere 
uygun olarak hareket edilmektedir. 

 
(i) Kis ̧isel Veri Sahibinin Ac ̧ık Rızasının Bulunması: 

 
Kişisel verilerin is ̧lenme s ̧artlarından biri sahibinin ac ̧ık rızasıdır. Kis ̧isel veri sahibinin ac ̧ık rızası belirli 
bir konuya ilis ̧kin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve o ̈zgu ̈r iradeyle ac ̧ıklanmalıdır. 
 
Kişisel verilerin elde edilme sebeplerine yo ̈nelik is ̧leme amacının (birincil is ̧leme) dıs ̧ındaki kişisel veri 
işleme faaliyetleri ic ̧in (ikincil is ̧leme) is ̧bu bas ̧lıg ̆ın (ii), (iii), (iv) (v), (vi), (vii) ve (viii)’de yer alan 
s ̧artlardan en az biri aranmakta; bu s ̧artlardan biri yok ise, Kliniğimiz tarafından bu kis ̧isel veri is ̧leme 
faaliyetleri kis ̧isel veri sahibinin bu is ̧leme faaliyetlerine yo ̈nelik ac ̧ık rızasına dayalı olarak 
gerc ̧ekles ̧tirilmektedir. 
 
Kişisel verilerin, kis ̧isel veri sahibinin ac ̧ık rıza vermesine bag ̆lı olarak is ̧lenmesi ic ̧in, kis ̧isel veri 
sahiplerinin ilgili yo ̈ntemler ile ac ̧ık rızaları alınmaktadır. 

 
 

(ii) Kanunlarda Ac ̧ıkc ̧a O ̈ngo ̈rülmesi: 
 

Veri sahibinin kis ̧isel verileri, kanunda ac ̧ıkça o ̈ngo ̈ru ̈lmesi halinde hukuka uygun olarak 
işlenebilecektir. 
O ̈rnek: Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesi uyarınca fatura u ̈zerinde ilgili kis ̧inin adına yer 
verilmesi. 

 
(iii) Fiili I ̇mka ̂nsızlık Sebebiyle I ̇lgilinin Ac ̧ık Rızasının Alınamaması: 

 
Fiili imka ̂nsızlık nedeniyle rızasını ac ̧ıklayamayacak durumda olan veya rızasına gec ̧erlilik 
tanınamayacak olan kis ̧inin kendisinin ya da bas ̧ka bir kis ̧inin hayatı veya beden bu ̈tünlu ̈g ̆ünu ̈ korumak 
için kis ̧isel verisinin is ̧lenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kis ̧isel verileri is ̧lenebilecektir. 

 
O ̈rnek: Genel Kurul’da baygınlık gec ̧iren hissedarın kimlik bilgilerinin s ̧irket c ̧alıs ̧anı tarafından 
doktorlara verilmesi. 

 
(iv) So ̈zles ̧menin Kurulması veya I ̇fasıyla Dog ̆rudan I ̇lgi Olması: 

 
Bir so ̈zles ̧menin kurulması veya ifasıyla dog ̆rudan dog ̆ruya ilgili olması kaydıyla, so ̈zles ̧menin 
taraflarına ait kis ̧isel verilerin is ̧lenmesinin gerekli olması halinde kis ̧isel verilerin is ̧lenmesi 
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mu ̈mkündu ̈r. 
 
O ̈rnek: İs ̧ ortağı danıs ̧man ile akdedilen danıs ̧manlık so ̈zles ̧mesinin ifası ic ̧in, danıs ̧mana o ̈deme 
yapılabilmesi amacıyla, danıs ̧manın banka hesap bilgisinin elde edilmesi. 

 
(v) Kliniğimizin Hukuki Yu ̈ku ̈mlu ̈lu ̈g ̆ünu ̈ Yerine Getirmesi: 

 
Kliniğimiz veri sorumlusu olarak hukuki yu ̈ku ̈mlu ̈lu ̈klerini yerine getirmesi ic ̧in is ̧lemenin zorunlu olması 
halinde veri sahibinin kis ̧isel verileri is ̧lenebilecektir. 
 
O ̈rnek: Mahkeme kararıyla talep edilen bilgilerin mahkemeye sunulması. 

 
(vi) Kis ̧isel Veri Sahibinin Kis ̧isel Verisini Aleniles ̧tirmesi: 

 
Veri sahibinin, kis ̧isel verisini kendisi tarafından aleniles ̧tirilmis ̧ olması halinde ilgili kis ̧isel veriler 
işlenebilecektir. 
 
O ̈rnek: C ̧alıs ̧an adayının iletis ̧im bilgilerini, is ̧ bas ̧vurusu yapılmasına imkan veren internet sitelerinde 
yayımlanması. 

 
 

(vii) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması ic ̧in Veri I ̇s ̧lemenin Zorunlu Olması: 
 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ic ̧in veri is ̧lemenin zorunlu olması halinde kis ̧isel veri 
sahibinin kis ̧isel verileri is ̧lenebilecektir. 
 
O ̈rnek: I ̇spat nitelig ̆i olan verilerin (o ̈rneg ̆in bir faturanın) saklanması ve gerekli oldug ̆u anda 
kullanılması. 

 
(viii) Kliniğimizin Mes ̧ru Menfaati ic ̧in Veri I ̇s ̧lemenin Zorunlu Olması: 

 
Kişisel veri sahibinin temel hak ve o ̈zgu ̈rlu ̈klerine zarar vermemek kaydıyla Kliniğimizin mes ̧ru 
menfaatleri ic ̧in veri is ̧lemesinin zorunlu olması halinde veri verileri is ̧lenebilecektir. 
 
O ̈rnek: Kliniğimize ait bina (ofis) da gu ̈venlik amac ̧lı olarak kamera kaydı yapılması. 

 
 

7.1.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 
 

Kliniğimiz tarafından; o ̈zel nitelikli kis ̧isel veriler kis ̧isel veri sahibinin ac ̧ık rızası yok ise ancak, KVK Kurulu 
tarafından belirlenecek olan yeterli o ̈nlemlerin alınması kaydıyla as ̧ağıdaki durumlarda is ̧lenmektedir: 
 

(i)  Kis ̧isel veri sahibinin sag ̆lıg ̆ı ve cinsel hayatı dıs ̧ındaki özel nitelikli kis ̧isel veriler, kanunlarda 
o ̈ngo ̈ru ̈len hallerde, 

(ii) Kişisel veri sahibinin sag ̆lıg ̆ına ve cinsel hayatına ilis ̧kin o ̈zel nitelikli kis ̧isel verileri ise ancak kamu 
sağlıg ̆ının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi tes ̧his, tedavi ve bakım hizmetlerinin yu ̈ru ̈tu ̈lmesi, 
sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yo ̈netimi amacıyla, sır saklama yu ̈kümlu ̈lu ̈g ̆ü altında 
bulunan kis ̧iler veya yetkili kurum ve kurulus ̧lar tarafından. 

 
8. Bina, Tesis Girişlei İle Binas Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri İle İnternet Sitesi 

Ziyaretçileri 
 
Kliniğimiz tarafından gu ̈venlig ̆in sağlanması amacıyla, Kliniğimiz binalarında (ofis) güvenlik kamerasıyla izleme 
faaliyeti ile misafir giris ̧ çıkışlarının takibine yo ̈nelik kis ̧isel veri is ̧leme faaliyetinde bulunulmaktadır. Gu ̈venlik 
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kameraları kullanılması ve misafir giris ̧ çıkıs ̧larının kayıt altına alınması yoluyla Kliniğimiz tarafından kis ̧isel veri 
işleme faaliyeti yu ̈ru ̈tu ̈lmu ̈s ̧ olmaktadır. 
 

8.1. Kliniğimizin Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyetleri 
 

Bu bo ̈lu ̈mde Kliniğimiz kamera ile izleme sistemine ilis ̧kin ac ̧ıklamalar yapılacak ve kis ̧isel verilerin, gizlilig ̆inin 
ve kis ̧inin temel haklarının nasıl korumaya alındıg ̆ına ilis ̧kin bilgilendirme yapılacaktır. Kliniğimiz, gu ̈venlik 
kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; s ̧irketin ve dig ̆er kis ̧ilerin gu ̈venlig ̆ini sag ̆lamaya ilis ̧kin menfaatlerini 
korumak gibi amac ̧lar tas ̧ımaktadır. 

 
8.1.1. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı 

 
Kliniğimiz tarafından yu ̈ru ̈tu ̈len kamera ile izleme faaliyeti, O ̈zel Gu ̈venlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili 
mevzuata uygun olarak su ̈rdu ̈ru ̈lmektedir. 
 
8.1.2. KVK Hukukuna Göre Gu ̈venlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi 

 
Kliniğimiz tarafından gu ̈venlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yu ̈ru ̈tu ̈lmesinde KVK Kanunu’nda yer 
alan du ̈zenlemelere uygun hareket edilmektedir. Kliniğimiz, ofislerinde gu ̈venlig ̆in sag ̆lanması amacıyla, 
yu ̈ru ̈rlu ̈kte bulunan ilgili mevzuatta o ̈ngo ̈ru ̈len amac ̧larla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri is ̧leme 
s ̧artlarına uygun olarak gu ̈venlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır. 

 
8.1.3. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması 

 
Kliniğimiz tarafından KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak, kis ̧isel veri sahibi aydınlatılmaktadır. 
Kliniğimiz, genel hususlara ilis ̧kin olarak yaptıg ̆ı aydınlatmanın (Bkz. Bo ̈lu ̈m 3/Başlık 3.5) kamera ile izleme 
faaliyetine ilis ̧kin birden fazla yo ̈ntem ile bildirimde bulunmaktadır. Bo ̈ylelikle, kis ̧isel veri sahibinin temel 
hak ve o ̈zgu ̈rlu ̈klerine zarar verilmesinin engellenmesi, s ̧effaflığın ve kis ̧isel veri sahibinin aydınlatılmasının 
sağlanması amac ̧lanmaktadır. 
Kliniğimiz tarafından kamera ile izleme faaliyetine yo ̈nelik olarak; internet sitemizde is ̧bu Politika 
yayımlanmakta (c ̧evrimic ̧i politika du ̈zenlemesi) ve izlemenin yapıldıg ̆ı alanların giris ̧lerine izleme 
yapılacag ̆ına ilis ̧kin bildirim yazısı asılmaktadır (yerinde aydınlatma). 

 
8.1.4. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık 

 
Kliniğimiz, KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kis ̧isel verileri is ̧lendikleri amac ̧la bag ̆lantılı, sınırlı 
ve o ̈lc ̧ülu ̈ bir bic ̧imde is ̧lemektedir. Kliniğimiz tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin 
sürdu ̈ru ̈lmesindeki amac ̧ bu Politika’da sayılan amac ̧larla sınırlıdır. Bu dog ̆rultuda, gu ̈venlik kameralarının 
izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacag ̆ı, güvenlik amacına ulas ̧mak ic ̧in yeterli ve bu amac ̧la 
sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kis ̧inin mahremiyetini gu ̈venlik amac ̧larını as ̧an s ̧ekilde mu ̈dahale 
sonucu dog ̆urabilecek alanlarda (o ̈rneg ̆in, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır. 

 
8.1.5. Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 

 
Kliniğimiz tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda 
elde edilen kis ̧isel verilerin gu ̈venlig ̆inin sag ̆lanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. (Bkz. 
Bo ̈lu ̈m 2/Başlık 2.1) 

 
8.1.6. Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi 

 
Kliniğimiz, kamera ile izleme faaliyeti ile elde edilen kis ̧isel verileri muhafaza su ̈resi ile ilgili ayrıntılı 
bilgiye bu Politika’nın Kis ̧isel Verilerin Saklanma Su ̈releri isimli 4.3. maddesinde yer verilmis ̧tir. 

 
8.1.7. İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı 
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Canlı kamera go ̈ru ̈ntu ̈leri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda 
Kliniğimiz  c ̧alıs ̧anının eris ̧imi bulunmaktadır. Kayıtlara eris ̧imi olan sınırlı sayıda kis ̧i gizlilik taahhu ̈tnamesi 
ile eris ̧tig ̆i verilerin gizlilig ̆ini koruyacag ̆ını beyan etmektedir. 

 
8.2. Kliniğimizin Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi 

 
Kliniğimiz tarafından; gu ̈venlig ̆in sag ̆lanması ve bu Politika’da belirtilen amac ̧larla, Kliniğimiz binalarında ve 
tesislerinde misafir giris ̧ c ̧ıkıs ̧larının takibine yo ̈nelik kis ̧isel veri is ̧leme faaliyetinde bulunulmaktadır. Misafir 
olarak Kliniğimiz binalarına gelen kis ̧ilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da Kliniğimiz nezdinde asılan ya 
da dig ̆er s ̧ekillerde misafirlerin eris ̧imine sunulan metinler aracılıg ̆ıyla so ̈z konusu kis ̧isel veri sahipleri bu 
kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giris ̧-c ̧ıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu 
amac ̧la is ̧lenmekte ve ilgili kis ̧isel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. 

 
8.3. Kliniğimizin Bina ve Tesislerinde Ziyaretçilere Sağlanan İnternet Erişimlerine İlişkin Kayıtların 
Saklanması 

 
Kliniğimiz tarafından gu ̈venlig ̆in sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amac ̧larla; Kliniğimiz tarafından bina 
ve tesislerimiz ic ̧erisinde kaldıg ̆ınız su ̈re boyunca talep eden Ziyaretc ̧i’lerimize internet eris ̧imi 
sağlanabilmektedir. Bu durumda internet eris ̧imlerinize ilis ̧kin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna go ̈re 
du ̈zenlenmis ̧ olan mevzuatın amir hu ̈kümlerine go ̈re kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum 
ve kurulus ̧ları tarafından talep edilmesi veya Kliniğimiz ic ̧inde gerc ̧ekles ̧tirilecek denetim su ̈rec ̧lerinde ilgili 
hukuki yu ̈ku ̈mlu ̈lu ̈g ̆u ̈müzu ̈ yerine getirmek amacıyla is ̧lenmektedir. 
 
Bu c ̧erc ̧evede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Kliniğimiz çalıs ̧anının eris ̧imi bulunmaktadır. 
Bahsi gec ̧en kayıtlara eris ̧imi olan Kliniğimiz c ̧alıs ̧anları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kurulus ̧undan 
gelen talep veya denetim su ̈rec ̧lerinde kullanmak u ̈zere eris ̧mekte ve hukuken yetkili olan kis ̧ilerle 
paylas ̧maktadır. Kayıtlara eris ̧imi olan sınırlı sayıda kis ̧i gizlilik taahhu ̈tnamesi ile eris ̧tiği verilerin gizlilig ̆ini 
koruyacag ̆ını beyan etmektedir. 

 
8.4. İnternet Sitesi Ziyaretçileri 
 
Kliniğimiz sahibi oldug ̆u internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kis ̧ilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret 
amac ̧larıyla uygun bir s ̧ekilde gerc ̧ekles ̧tirmelerini temin etmek; kendilerine o ̈zelles ̧tirilmis ̧ ic ̧erikler 
go ̈sterebilmek ve c ̧evrimic ̧i reklamcılık faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla (O ̈rn. 
Kurabiyeler-cookie gibi) site ic ̧erisindeki internet hareketlerini kaydedilmektedir. 

 
 
9. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Şartları 
 

9.1. Kliniğimizin Kişisel Verileri Silme, Yok Etme ve Anonimleştirme Yükümlülüğü 
 

Tu ̈rk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde du ̈zenlendig ̆i üzere ilgili kanun 
hu ̈ku ̈mlerine uygun olarak is ̧lenmis ̧ olmasına rag ̆men, is ̧lenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması 
ha ̂linde Kliniğimizin kararına istinaden veya kis ̧isel veri sahibinin talebi u ̈zerine kis ̧isel veriler silinir, yok edilir 
veya anonim ha ̂le getirilir. Bu kapsamda Kliniğimiz ilgili yu ̈ku ̈mlu ̈lu ̈g ̆u ̈nu ̈ bu bo ̈lu ̈mde ac ̧ıklanan yo ̈ntemlerle 
yerine getirmektedir. 

 
9.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Teknikleri 
 

9.2.1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Teknikleri 
 

Kliniğimiz, ilgili kanun hu ̈kümlerine uygun olarak is ̧lenmis ̧ olmasına rag ̆men, is ̧lenmesini gerektiren 
sebeplerin ortadan kalkması ha ̂linde kendi kararına istinaden veya kis ̧isel veri sahibinin talebi u ̈zerine 
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kis ̧isel verileri silebilir veya yok edebilir. Kliniğimiz tarafından en c ̧ok kullanılan silme veya yok etme 
teknikleri as ̧ağıda sıralanmaktadır: 

 
(i) Fiziksel Olarak Yok Etme (Physical Destruction) 

 
Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parc ̧ası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da 
işlenebilmektedir. Bu tu ̈r veriler silinirken/yok edilirken kis ̧isel verinin sonradan kullanılamayacak 
biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. 

 
(ii) Yazılımdan Güvenli Olarak Silme (Secure Deletion Software) 

 
Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla is ̧lenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler 
silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak bic ̧imde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilis ̧kin 
yo ̈ntemler kullanılır. 

 
(iii) Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme (Sending to a Specialist for Secure Deletion) 

 
Kliniğimiz bazı durumlarda kendisi adına kis ̧isel verileri silmesi ic ̧in bir uzman ile anlas ̧abilir. Bu 
durumda, kis ̧isel veriler bu konuda uzman olan kis ̧i tarafından bir daha kurtarılamayacak bic ̧imde 
güvenli olarak silinir/yok edilir. 

 
 

9.2.2. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri 
 

Kişisel verilerin anonimles ̧tirilmesi, kis ̧isel verilerin bas ̧ka verilerle es ̧les ̧tirilerek dahi hic ̧bir surette kimlig ̆i 
belirli veya belirlenebilir bir gerc ̧ek kis ̧iyle ilis ̧kilendirilemeyecek ha ̂le getirilmesini ifade eder. Kliniğimiz, 
hukuka uygun olarak is ̧lenen kis ̧isel verilerin is ̧lenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıg ̆ında kis ̧isel 
verileri anonimles ̧tirebilmektedir. 
 
KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmis ̧ olan kis ̧isel veriler aras ̧tırma, 
planlama ve istatistik gibi amac ̧larla is ̧lenebilir. Bu tu ̈r is ̧lemeler KVK Kanunu kapsamı dıs ̧ında olup, kis ̧isel 
veri sahibinin ac ̧ık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek is ̧lenen kis ̧isel veriler KVK Kanunu 
kapsamı dıs ̧ında olacag ̆ından Politika’nın 10. Bo ̈lu ̈mu ̈nde du ̈zenlenen haklar bu veriler ic ̧in gec ̧erli 
olmayacaktır. Kliniğimiz tarafından en c ̧ok kullanılan anonimles ̧tirme teknikleri as ̧ağıda sıralanmaktadır. 

 
(i) Maskeleme (Masking) 

 
Veri maskeleme ile kis ̧isel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti ic ̧erisinden c ̧ıkartılarak kis ̧isel 
verinin anonim hale getirilmesi yo ̈ntemidir. 
 
O ̈rnek: Kis ̧isel veri sahibinin tanımlanmasını sag ̆layan isim, TC Kimlik No vb. bilginin çıkartılması 
yoluyla kis ̧isel veri sahibinin tanımlanmasının imka ̂nsız hale geldig ̆i bir veri setine do ̈nu ̈s ̧türülmesi. 

 
(ii) Toplulaştırma (Aggregation) 

 
Veri toplulas ̧tırma yöntemi ile birc ̧ok veri toplulas ̧tırılmakta ve kis ̧isel veriler herhangi bir kis ̧iyle 
ilis ̧kilendirilemeyecek hale getirilmektedir. 
 
O ̈rnek: C ̧alıs ̧anların yas ̧larının tek tek go ̈stermeksizin X yas ̧ında Z kadar c ̧alıs ̧an bulundug ̆unun ortaya 
konulması. 

 
(iii) Veri Türetme (Data Derivation) 

 
Veri tu ̈retme yo ̈ntemi ile kis ̧isel verinin ic ̧erig ̆inden daha genel bir ic ̧erik olus ̧turulmakta ve kis ̧isel 
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verinin herhangi bir kis ̧iyle ilis ̧kilendirilemeyecek hale getirilmesi sag ̆lanmaktadır. 
 
O ̈rnek: Dog ̆um tarihleri yerine yas ̧ların belirtilmesi; ac ̧ık adres yerine ikamet edilen bo ̈lgenin 
belirtilmesi. 

 
(iv) Veri Karma (DataShuffling, Permutation) 

 
Veri karma yo ̈ntemi ile kis ̧isel veri seti ic ̧indeki deg ̆erlerinin karıs ̧tırılarak deg ̆erler ile kis ̧iler arasındaki 
bag ̆ın kopartılması sag ̆lanmaktadır. 
 
O ̈rnek: Ses kayıtlarının nitelig ̆inin deg ̆is ̧tirilerek sesler ile veri sahibi kis ̧inin ilis ̧kilendirilemeyecek 
hale getirilmesi. 

 
10. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları; Bu Hakların Kullanılması Ve Değerlendirilmesi Metodolojisi 
 

10.1. Veri Sahibinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması 
 

10.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 
 

Kişisel veri sahipleri as ̧ağıda yer alan haklara sahiptirler: 
1. Kişisel veri is ̧lenip is ̧lenmedig ̆ini o ̈g ̆renme, 
2. Kişisel verileri is ̧lenmis ̧se buna ilis ̧kin bilgi talep etme, 
3. Kişisel verilerin is ̧lenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadıg ̆ını o ̈g ̆renme, 
4. Yurt ic ̧inde veya yurt dıs ̧ında kis ̧isel verilerin aktarıldıg ̆ı üc ̧üncu ̈ kis ̧ileri bilme, 
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlıs ̧ işlenmis ̧ olması ha ̂linde bunların du ̈zeltilmesini isteme ve bu kapsamda 

yapılan is ̧lemin kis ̧isel verilerin aktarıldıg ̆ı üc ̧u ̈ncu ̈ kis ̧ilere bildirilmesini isteme, 
6. KVK Kanunu ve ilgili dig ̆er kanun hu ̈ku ̈mlerine uygun olarak is ̧lenmis ̧ olmasına rag ̆men, is ̧lenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ha ̂linde kis ̧isel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme 
ve bu kapsamda yapılan is ̧lemin kis ̧isel verilerin aktarıldıg ̆ı üçu ̈ncu ̈ kis ̧ilere bildirilmesini isteme, 

7. İs ̧lenen verilerin mu ̈nhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kis ̧inin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya c ̧ıkmasına itiraz etme, 

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara ug ̆raması ha ̂linde zararın giderilmesini 
talep etme. 

 
10.1.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller 

 
Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereg ̆ince as ̧ağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dıs ̧ında 
tutuldug ̆undan, kis ̧isel veri sahiplerinin bu konularda 10.1.1.’de sayılan haklarını ileri su ̈remezler: 

 
1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim ha ̂le getirilmek suretiyle aras ̧tırma, planlama ve istatistik 

gibi amac ̧larla is ̧lenmesi. 
2. Kişisel verilerin milli ̂ savunmayı, milli ̂ gu ̈venlig ̆i, kamu gu ̈venlig ̆ini, kamu du ̈zenini, ekonomik gu ̈venlig ̆i, 

o ̈zel hayatın gizlilig ̆ini veya kis ̧ilik haklarını ihlal etmemek ya da suc ̧ tes ̧kil etmemek kaydıyla, sanat, 
tarih, edebiyat veya bilimsel amac ̧larla ya da ifade o ̈zgürlu ̈g ̆ü kapsamında is ̧lenmesi. 

3. Kişisel verilerin milli ̂ savunmayı, milli ̂ gu ̈venlig ̆i, kamu gu ̈venlig ̆ini, kamu du ̈zenini veya ekonomik 
güvenlig ̆i sağlamaya yo ̈nelik olarak kanunla go ̈rev ve yetki verilmis ̧ kamu kurum ve kurulus ̧ları tarafından 
yu ̈ru ̈tülen o ̈nleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında is ̧lenmesi. 

4. Kişisel verilerin sorus ̧turma, kovus ̧turma, yargılama veya infaz is ̧lemlerine ilis ̧kin olarak yargı makamları 
veya infaz mercileri tarafından is ̧lenmesi. 

 
KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereg ̆ince; as ̧ağıda sıralanan hallerde kis ̧isel veri sahipleri zararın 
giderilmesini talep etme hakkı haric ̧, 10.1.1.’de sayılan dig ̆er haklarını ileri su ̈remezler: 
 
1. Kişisel veri is ̧lemenin suc ̧ is ̧lenmesinin o ̈nlenmesi veya suc ̧ sorus ̧turması için gerekli olması. 
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2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından aleniles ̧tirilmis ̧ kis ̧isel verilerin is ̧lenmesi. 
3. Kişisel veri is ̧lemenin kanunun verdig ̆i yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kurulus ̧ları 

ile kamu kurumu nitelig ̆indeki meslek kurulus ̧larınca, denetleme veya du ̈zenleme go ̈revlerinin 
yu ̈ru ̈tülmesi ile disiplin sorus ̧turma veya kovus ̧turması için gerekli olması. 

4. Kişisel veri is ̧lemenin bu ̈tçe, vergi ve mali konulara ilis ̧kin olarak Devletin ekonomik ve mali c ̧ıkarlarının 
korunması ic ̧in gerekli olması. 

 
 

10.1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 
 

Kişisel Veri Sahipleri bu bo ̈lu ̈mu ̈n 10.1.1. Bas ̧lıg ̆ı altında sıralanan haklarına ilis ̧kin taleplerini kimliklerini 
tespit edecek bilgi ve belgelerle ve as ̧ag ̆ıda belirtilen yo ̈ntemlerle veya Kis ̧isel Verileri Koruma Kurulu’nun 
belirledig ̆i dig ̆er yo ̈ntemlerle Bas ̧vuru Formu’nu doldurup imzalayarak Kliniğimize u ̈cretsiz olarak 
iletebileceklerdir: 
 

 www.mukaddesozcan.com/kvkk adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurulduktan sonra 
ıslak imzalı bir nu ̈shasının bizzat elden veya noter aracılıg ̆ı ile Mudanya Yolu F.S.M. Kavşağı Sanayi Cd. 
Kırayoğlu İş Merkezi Kat:4 No: 322 Nilüfer BURSA adresine iletilmesi 

 www.mukaddesozcan.com/kvkk adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurulup 
imzalandıktan sonra formu info@mukaddesozcan.com adresine go ̈nderilmesi. 

 
Kişisel veri sahipleri adına u ̈çüncu ̈ kişilerin bas ̧vuru talebinde bulunabilmesi ic ̧in veri sahibi tarafından 
bas ̧vuruda bulunacak kis ̧i adına noter kanalıyla du ̈zenlenmis ̧ özel veka ̂letname bulunmalıdır. 
 
10.1.4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı 

 
Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereg ̆ince bas ̧vurunun reddedilmesi, verilen cevabın 
yetersiz bulunması veya su ̈resinde bas ̧vuruya cevap verilmemesi ha ̂llerinde; Kliniğimizin cevabını o ̈g ̆rendig ̆i 
tarihten itibaren otuz ve her ha ̂lde bas ̧vuru tarihinden itibaren altmıs ̧ gu ̈n ic ̧inde KVK Kurulu’na s ̧ika ̂yette 
bulunabilir. 

 
10.2. Kliniğimizin Başvurulara Cevap Vermesi 

 
S ̧irketlerimize kis ̧isel veri is ̧leme faaliyetleri ile ilgili bas ̧vuruların ilgili Kliniğimize yapılması gerekmektedir. 
Kliniğimize yalnızca Kliniğimizin KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu sayıldıg ̆ı durumlarda bas ̧vuru yapılması 
gerekmektedir. Bu durum, Kliniğimizin dog ̆rudan ilgili kis ̧iden kis ̧isel veri topladıg ̆ı ya da ilgili Grup S ̧irketi ile 
Kliniğimiz arasındaki veri paylas ̧ımının KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusundan veri sorumlusuna veri 
transferi sayıldıg ̆ı durumlarda mevcut olabilmektedir. Bunlar dıs ̧ında, ilgili Kliniğimizimizin veri sorumlusu 
sayıldıg ̆ı kişisel veri is ̧leme faaliyetleri ile ilgili bas ̧vuruların ilgili Kliniğimize yapılması gerekmektedir. 
 

10.2.1. Kliniğimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi 
 

Kişisel veri sahibinin, bu bo ̈lu ̈mu ̈n 10.1.3. bas ̧lıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini Kliniğimize 
iletmesi durumunda Kliniğimiz talebin nitelig ̆ine go ̈re en gec ̧ otuz gün ic ̧inde ilgili talebi u ̈cretsiz olarak 
sonuc ̧landıracaktır. Ancak, KVK Kurulunca bir u ̈cret o ̈ngo ̈ru ̈lmesi ha ̂linde, Kliniğimiz tarafından bas ̧vuru 
sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki u ̈cret alınacaktır. 

 
10.2.2. Kliniğimizin Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler 

 
Kliniğimiz, bas ̧vuruda bulunan kis ̧inin kis ̧isel veri sahibi olup olmadıg ̆ını tespit etmek adına ilgili kis ̧iden 
bilgi talep edebilir. Kliniğimiz, kis ̧isel veri sahibinin bas ̧vurusunda yer alan hususları netles ̧tirmek adına, 
kis ̧isel veri sahibine bas ̧vurusu ile ilgili soru yo ̈neltebilir. 

 
10.2.3. Kliniğimizin Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı 
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Kliniğimiz as ̧ağıda yer alan hallerde bas ̧vuruda bulunan kis ̧inin bas ̧vurusunu, gerekc ̧esini ac ̧ıklayarak 
reddedebilir: 

 
1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim ha ̂le getirilmek suretiyle aras ̧tırma, planlama ve istatistik 

gibi amac ̧larla is ̧lenmesi. 
2. Kişisel verilerin milli ̂ savunmayı, milli ̂ güvenlig ̆i, kamu güvenlig ̆ini, kamu du ̈zenini, ekonomik gu ̈venlig ̆i, 

o ̈zel hayatın gizlilig ̆ini veya kis ̧ilik haklarını ihlal etmemek ya da suc ̧ tes ̧kil etmemek kaydıyla, sanat, 
tarih, edebiyat veya bilimsel amac ̧larla ya da ifade o ̈zgürlu ̈g ̆ü kapsamında is ̧lenmesi. 

3. Kişisel verilerin milli ̂ savunmayı, milli ̂ güvenlig ̆i, kamu gu ̈venlig ̆ini, kamu du ̈zenini veya ekonomik 
güvenlig ̆i sağlamaya yo ̈nelik olarak kanunla go ̈rev ve yetki verilmis ̧ kamu kurum ve kurulus ̧ları 
tarafından yu ̈ru ̈tülen o ̈nleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında is ̧lenmesi. 

4. Kişisel verilerin sorus ̧turma, kovus ̧turma, yargılama veya infaz is ̧lemlerine ilis ̧kin olarak yargı 
makamları veya infaz mercileri tarafından is ̧lenmesi. 

5. Kişisel veri is ̧lemenin suc ̧ is ̧lenmesinin o ̈nlenmesi veya suc ̧ sorus ̧turması için gerekli olması. 
6. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından aleniles ̧tirilmis ̧ kis ̧isel verilerin is ̧lenmesi. 
7. Kişisel veri is ̧lemenin kanunun verdig ̆i yetkiye dayanılarak go ̈revli ve yetkili kamu kurum ve 
8. kurulus ̧ları ile kamu kurumu nitelig ̆indeki meslek kurulus ̧larınca, denetleme veya du ̈zenleme 

go ̈revlerinin yu ̈ru ̈tülmesi ile disiplin sorus ̧turma veya kovus ̧turması ic ̧in gerekli olması. 
9. Kişisel veri is ̧lemenin bu ̈tc ̧e, vergi ve mali konulara ilis ̧kin olarak Devletin ekonomik ve mali c ̧ıkarlarının 

korunması ic ̧in gerekli olması. 
10. Kişisel veri sahibinin talebinin dig ̆er kis ̧ilerin hak ve o ̈zgu ̈rlu ̈klerini engelleme ihtimali olması 
11. Orantısız c ̧aba gerektiren taleplerde bulunulmus ̧ olması. 
12. Talep edilen bilginin kamuya ac ̧ık bir bilgi olması. 

 
 

 
11. Kı ̇şisel Verı ̇lerı ̇n Korunması ve I ̇şlenmesı ̇ Polı ̇tı̇kası ’nın Dı ̇ğer Polı ̇tı̇kalarla Olan I ̇lı ̇şkı ̇sı ̇ 
 
Kliniğimiz, is ̧bu Politika ile ortaya koymus ̧ oldug ̆u esasların ilis ̧kili oldug ̆u kis ̧isel verilerin korunması ve işlenmesi 
konusunda temel politikalar olus ̧turmaktadır. 
 
Kliniğimiz ic ̧i politikalarının esasları, ilgili oldug ̆u o ̈lc ̧u ̈de kamuoyuna ac ̧ık politikalara yansıtılarak, ilgililerinin bu 
çerc ̧evede bilgilenmesi ve Kliniğimiz ‘in yu ̈ru ̈tmekte oldug ̆u kis ̧isel veri is ̧leme faaliyetleri hakkında s ̧effaflık ve 
hesap verilebilirlig ̆in sağlanması hedeflenmis ̧tir. 
 
12. Kı ̇şisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Yönetişim Yapısı 
 
Kliniğimiz bu ̈nyesinde is ̧bu Politika ve bu Politika’ya bag ̆lı ve ilis ̧kili dig ̆er politikaları (Bkz. Bo ̈lu ̈m 11) yo ̈netmek 
u ̈zere S ̧irket u ̈st yo ̈netiminin kararı gereg ̆ince Kis ̧isel Verilerin Korunması Komitesi (“Komite”) kurulmus ̧tur. 
 
Bu Komite’nin go ̈revleri as ̧ag ̆ıda belirtilmektedir; 

 Kişisel verilerin korunması ve is ̧lenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektig ̆inde deg ̆işiklikleri hazırlamak ve 
yu ̈ru ̈rlu ̈g ̆e koymak ve u ̈st yo ̈netiminin onayına sunmak u ̈zere U ̈st Kurul’a iletmek. 

 Kişisel verilerin korunması ve is ̧lenmesine ilis ̧kin politikaların uygulanması ve denetiminin ne s ̧ekilde yerine 
getirileceg ̆ine karar vermek ve bu c ̧erc ̧evede s ̧irket ic ̧i görevlendirmede bulunulması ve koordinasyonun 
sağlanması hususlarını u ̈st yo ̈netimin onayına sunmak u ̈zere U ̈st Kurul’a iletmek. 

 KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sag ̆lanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve u ̈st 
yo ̈netimin onayına sunmak, uygulanmasını go ̈zetmek ve koordinasyonunu sag ̆lamak u ̈zere U ̈st Kurul’a iletmek. 

 Kişisel verilerin korunması ve is ̧lenmesi konusunda Kliniğimiz ic ̧erisinde ve Kliniğimizin is ̧birlig ̆i ic ̧erisinde oldug ̆u 
kurumlar nezdinde farkındalıg ̆ı arttırmak. 

 Kliniğimizin kis ̧isel veri is ̧leme faaliyetlerinde olus ̧abilecek riskleri tespit ederek gerekli o ̈nlemlerin alınmasını 
temin etmek; iyiles ̧tirme o ̈nerilerini u ̈st yo ̈netimin onayına sunmak u ̈zere U ̈st Kurul’a iletmek. 
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 Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması ve yayılımı konusunda, kis ̧isel veri sahiplerinin kis ̧isel 
veri is ̧leme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilendirilmelerinin sag ̆lanması yönu ̈nde eg ̆itimler 
du ̈zenlenmesini sag ̆lamak u ̈zere U ̈st Kurul’a iletmek. 

 Kişisel veri sahiplerinin bas ̧vurularını en u ̈st du ̈zeyde karara bag ̆lamak u ̈zere U ̈st Kurul’a iletmek. 

 Kişisel verilerin korunması konusundaki gelis ̧meleri ve du ̈zenlemeleri takip etmek; bu gelis ̧melere ve 
du ̈zenlemelere uygun olarak Kliniğimiz ic ̧inde yapılması gerekenler konusundaki o ̈nerilerini U ̈st Kurul’a iletmek. 

 KVK Kurulu ve Kurumu ile olan ilis ̧kileri U ̈st Kurul’un koordinasyonunda yu ̈ru ̈tmek. 

 S ̧irket u ̈st yo ̈netiminin ve U ̈st Kurul’un kis ̧isel verilerin korunması konusunda vereceg ̆i dig ̆er go ̈revleri icra etmek. 
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