
Tanımlar 
 İşbu aydınlatma metninde geçen;  

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

 

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,  

 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen 

gerçek veya tüzel kişiyi,  

 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 

sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni 
 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 3359 sayılı 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 dâhil olmak üzere, sağlık 

hizmetlerimiz ve diğer hizmetlerimizden faydalanırken, bu hizmetler hakkında bilgi talebinde 

bulunurken tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin kanuna uygun olarak toplanması 

ve işlenmesi adına sizlere işbu Aydınlatma Metni kapsamında Op. Dr. Türker ÜSTÜN Kliniği 

(“Klinik”) tarafından bazı bilgilendirmelerde bulunulmaktadır. 

 

 Veri Sorumlusu sıfatına sahip Op. Dr. Türker ÜSTÜN Kliniği, 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, kliniğimizin tabi olduğu 

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 Op. Dr. Türker ÜSTÜN Kliniği 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. 

 

 



Kişisel Verilerin İşleme Amaçları 

 Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere 

aşağıda sayılan kişisel verileriniz, Op. Dr. Türker ÜSTÜN Kliniği tarafından aşağıda yer alanlar 

dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, KVKK 

yükümlülüklerine uygun şekilde işlenebilmektedir: 

 

Kimlik Bilgileriniz:  Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici 

TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta 

protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; 

 

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; 

 

Muhasebesel 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: Laboratuvar 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 hayatınıza ilişkin kişisel verileriniz, Op. Dr. Türker ÜSTÜN Kliniği tarafından elde 

edilen her türlü kişisel veriniz sayılan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir; kimliğinizi teyit 

etme, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım 

hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, 

kliniğimizin işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, ilaç temini, randevu 

almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme, risk yönetimi ve kalite geliştirme 

faaliyetlerinin yerine getirilmesi, sağlık hizmetlerinin geliştirmesi amacıyla değerlendirmelerde 

bulunma, araştırma yapılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, klinik 

ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, sağlık hizmetlerimiz karşılığında 

faturalandırma yapılması,   sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri 

ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu 

kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, sağlık hizmetlerimize ilişkin her 

türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi, kliniğimizin sistem ve uygulamalarının veri 

güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, sunduğumuz sağlık 

hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızın analiz 

edilmesi ve sağlık verilerinizi saklanması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi 

mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi, çalışanlarımızın 

eğitimi ve geliştirilmesi, suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve işlemlerin 

geri alınması, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin 

muhafaza edilmesi, anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin 

finansal mutabakat sağlanması, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın, 

tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile 

finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve 

benzeri amaçlar. 

 

 
 



Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları 
Hizmet alanlarımıza ait kişisel verileriniz, Op. Dr. Türker ÜSTÜN Kliniği tarafından sunulan 

hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından 

yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Op. Dr. Türker ÜSTÜN Kliniği’nin ticari yahut 

bilimsel stratejilerinin planlanması ve icrası, Op. Dr. Türker ÜSTÜN Kliniği ile ilişki içerisinde 

olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla; özel sigorta şirketleri, 

Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü 

ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve 

her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, 

konuya ilişkin vekalet verdiğiniz avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil 

olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi 

merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek 

üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki 

üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir. 

 

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması 

Dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. maddesi gereği  Op. Dr. Türker ÜSTÜN Kliniği’ne 

başvurarak kişisel verilerinizin; 

• İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı 

öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir, 

• Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü 

kişileri öğrenebilir, 

• Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir, 

• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da 

yok edilmesini talep edebilir, 

• Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin 

bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir, 

• Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun 

ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya 

• Kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple 

zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz. 

Başvurularınızı; 

Turkerustun.com adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının 

bizzat elden veya noter aracılığı ile Kültür Mahallesi Plevne Bulvarı No:26 Altıyol 

Apartmanı Kat:1 Dr:1 Alsancak/İZMİR adresine iletilmesi, 

turkerustun.com adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu 

kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla veya mobil imzanızla imzalandıktan sonra güvenli 

elektronik imzalı formun kliniğe ait elektronik posta adresine, kliniğe daha önceden bildirilen 

ve kliniğin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile gönderilmesi, 

Yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz. 

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. 

Kliniğin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından 

doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak 

https://www.umitaktas.com/


değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik 

kazanacaktır. 

 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, şirketimiz tarafından 

veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Ancak 6563 Sayılı 

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin 

kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her 

türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten 

sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya 

anonim hale getirilir. 

 

 

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.  

 

Op. Dr. Türker ÜSTÜN Kliniği 

0532 425 2616 

www.turkerustun.com 

estetik@turkerustun.com 

Kültür Mahallesi Plevne Bulvarı No:26  

Altıyol Apartmanı Kat:1 Dr:1 Alsancak/İZMİR 
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