Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirim

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi hakkındaki eldeki aydınlatma metninin amacı,
muayenehanemizin ürün ve hizmetlerimizden faydalanan veya bunlardan faydalanmak üzere
muayenehanemiz ile temasa geçen kişiler, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız ve iş ortaklarımız da
dahil olmak üzere, muayenehanemiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin ilgili
kanun ve düzenlemelere uygun olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12’nci maddesine
göre hukuka aykırı olarak açıklanmasını, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişimini, aktarılmasını
veya herhangi bir şekilde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, gerekli
tedbirlerin alındığına, bu kapsamda veri sorumlusu sıfatıyla, yayımlanmış ve/veya yayımlanacak
olan mevzuata uygun olarak ilgili kişinin kişisel verilerinin korunması için en üst seviyede gerekli
güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik idari ve teknik tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya
yaptırmakta olduğuna dair, Kanun’un 10. maddesine göre aydınlatma yükümlülüğünün yerine
getirilmesi kapsamında ilgili kişinin bilgilendirilmesidir.
Bu aydınlatma metni, Türk Hukuk mevzuatında yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Op. Dr. Ayşe Nermin Yüksel Barutçu’ya (“Op. Dr. Ayşe
Barutçu”) başvuran hastalara/danışanlara ait Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar
hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.
Hastaların/danışanların Kişisel Verilerinin güvenliğinin sağlanması Op. Dr. Ayşe
Barutçu’nun öncelikli hede erindendir. Bu nedenle, hastaların/danışanların Kişisel Verilerinin
güvenli şekilde işlenmesi ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin
veya sızıntının engellenmesi amacıyla, yürürlükteki mevzuatlara uyumlu olarak gerekli güvenlik
tedbirleri Op. Dr. Ayşe Barutçu tarafından alınmaktadır.
VERİ SORUMLUSU
Kişisel Verileriniz, 6698 sayılı KVKK kapsamında “Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:31/25
Çukurambar-Ankara” adresinde faaliyet göstermekte olan Op. Dr. Ayşe Barutçu tarafından
işlenecektir. Başkent V.D., 9930176614 Vergi No’suna kayıtlı Ayşe Barutçu, KVKK kapsamında
“Veri Sorumlusu” kabul edilmektedir.
İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Muayenehanemiz, hastaların/ziyaretçilerin onayı ile kişisel veya özel nitelikli kişisel verileri
tamamen veya kısmen elde edebilir, sını andırabilir, kaydedebilir ve kişisel verilerin elde ediliş
amacına göre ya da ilgili kanun hükümlerinin öngördüğü süre boyunca muhafaza edebilir.
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Aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz, KVKK ile ön görülen
temel ilkelere uygun olarak, KVKK Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları doğrultusunda ve
Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar kapsamında kalmak üzere; hukuka uygun şekilde, işleme
amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, adalet ve şe a ık ilkesi gözetilerek, doğru ve güncel şekilde,
veri güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuatta ön görülen her türlü teknik ve idari tedbirler
alınarak Op. Dr. Ayşe Barutçu tarafından işlenecektir.

KİMLİK BİLGİLERİNİZ: 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 ve sizi tanımlayabilen diğer kimlik verileriniz.
İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ: Adresiniz (ikametgah/iş yeri), telefon numaranız, elektronik
posta adresiniz, IP adresiniz ve sair iletişim verileriniz.
SAĞLIK BİLGİLERİNİZ: Kan grubunuz, alerjileriniz, kronik hastalıklarınız, zührevi
hastalıklarınız, bulaşıcı hastalıklarınız, ailesel aktarılabilen hastalıklara dair aile sağlık geçmişiniz,
daha önce geçirmiş olduğunuz ameliyatlara/operasyonlara ilişkin verileriniz, sürekli olarak
kullandığınız ilaçlar, Covid-19 hastalığına ilişkin bilgileriniz, tıbbi tedavileriniz, tıbbi geçmişiniz,
sağlık raporlarınız, tahlil ve görüntüleme sonuçlarınız, reçete bilgileriniz, anestezi bilgileriniz,
sağlığa zararlı alışkanlıklarınız, vücut analiz ve ölçümleme verileriniz, tarafınıza uygulanacak tedavi
ve operasyonlar için gerekli diğer sağlık verileriniz ve uygulanan tedavi kapsamında elde edilen her
türlü sağlık ve cinsel hayata dair kişisel verileriniz.
FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİZ: Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında
ve/veya tıbbi işlem sonrasında alınan fotoğraf ve/ veya videolarınız, Muayenehanede 7/24 kapalı
kayıt altında bulunan kameralardan elde edilen video görüntü verileriniz ile ses kaydı verileriniz.
FİNANS BİLGİLERİNİZ: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz,
faturalama ve fatura bilgileriniz ve sair nansal verileriniz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENDİĞİ
Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz; Muayenehanemiz tarafından sağlanan
hizmet gerekliliği kimliğinizi teyit etmek, hasta dosyası oluşturabilmek, muayene, koruyucu
hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi, tıbbi girişim, operasyon ve bakım hizmetlerinizi yürütebilmek, medikal
uygulamalarınızı gerçekleştirebilmek, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis,
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, tıbbi teşhis ve tedavi ve/veya operasyon süreçleri
sonrasında kontrollerinizi gerçekleştirebilmek, oluşabilecek komplikasyon süreçlerini
yönetebilmek, sizinle birebir iletişime geçebilmek, randevu süreçlerini yürütebilmek, hasta
memnuniyeti ve talep yönetimini gerçekleştirebilmek, hukuki ve akdi yükümlülükleri yerine
getirebilmek, ilgili mevzuatı gereğince saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri
belirlenen süreler dahilinde muhafaza edebilmek, muayenehane güvenliğini sağlayabilmek,
tedavinizin doğru şekilde yapılabilmesi amacıyla gerektiğinde diğer ilgili uzman hekimlerden
konsültasyon hizmeti alabilmek, doktor ile hasta arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan
sorumlulukları yerine getirebilmek, mali ve idari yükümlülükleri yerine getirebilmek, teknik güvenliği
sağlayabilmek ve kamusal yükümlülükleri yerine getirebilmek, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık
Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, ilaç ve tıbbi
cihaz temini amaçlarıyla, KVKK’na uygun olarak, Op. Dr. Ayşe Barutçu tarafından işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YÖNTEMİ
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• Muayene, tedavi ve/veya operasyon amacıyla Op. Dr. Ayşe Barutçu’nun
muayenehanesine gelerek, tarafınıza uygulanacak tedaviye ilişkin tıbbi değerlendirme
yapılabilmesi için sunduğunuz sağlık raporlarınız, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız,
tahlilleriniz ve diğer sağlık verilerinize ilişkin verdiğiniz beyanlarınız vasıtasıyla,
• Op. Dr. Ayşe Barutçu’nun uygulayacağı tedaviye ve/veya operasyona ilişkin “Hasta
Bilgilendirme ve Onam Formunu” doldurmanız vasıtasıyla,
• Op. Dr.Ayşe Barutçu’ya ait kurumsal web sitesi www.aysebarutcu.com ve
www.draysebarutcu.com üzerinden doldurduğunuz iletişim formu vasıtasıyla,
• Op. Dr.Ayşe Barutçu’ya ait kurumsal e-posta adresine (info@aysebarutcu.com)
göndereceğiniz elektronik postalar vasıtasıyla,
• Op. Dr. Ayşe Barutçu’nun tarafınıza uygulanan tıbbi işlem öncesinde, sonrasında ve/
veya uygulama sırasında aldığı fotoğraf/video kayıtları vasıtasıyla,
• Talebiniz üzerine ve gerekli olduğu hallerde; Op. Dr. Ayşe Barutçu tarafından uzaktan
erişim yoluyla online olarak teşhis ve kontrollerinizin yapılabilmesi amacıyla, kendilerine ait
Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hizmet aldığınız uzaktan
bağlantı uygulamaları hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/
google/instagram/facebook v.s.) kullanarak Op. Dr. Ayşe Barutçu’ya gönderdiğiniz yazılı/
sesli/görsel mesajlarınız ve bu uygulamalar üzerinden kurduğunuz online sesli/görüntülü
aramalarınız vasıtasıyla,

• Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali
hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında
(instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan Op. Dr. Ayşe Barutçu’ya ait
pro l hesabına direkt mesaj göndermeniz ve/veya gönderilerine yorum yapmanız, veya
iletişim kurmak amacı ile bu hesaplarda bulunan panelleri kullanmanız vasıtasıyla,
• Op. Dr. Ayşe Barutçu’nun muayenehanesinde mevcut kablosuz internet ağına (wi- )
misa r kullanıcı olarak katılmak istemeniz durumunda, mevzuatlar gereği alınan teknik
tedbirler kapsamında kullanılmakta olan log-kayıt cihazları ( rewall) vasıtasıyla,
• Meşru menfaat kapsamında iş yeri güvenliğinin temini amacıyla kapalı devre kayıt
altında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla, toplanacak ve muayene, koruyucu hekimlik,
tıbbi teşhis, operasyon, tedavi ve bakım hizmetleri boyunca Op. Dr. Ayşe Barutçu’nun kanuni
yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacıyla KVKK uyarınca işlenecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel Verileriniz, Op. Dr. Ayşe Barutçu tarafından “VERİ İŞLEYEN/İŞLEYİCİ” sıfatıyla;
sözlü, yazılı, kamera ve fotoğraf kaydı alınmak sureti ile gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirler ile
birlikte ziki ve elektronik ortamda kaydı tutularak, KVKK ilgili hükümlerinin ön gördüğü
durumlarda ayrıca açık rızanız da alınarak işlenebilecektir.
Özel nitelikteki kişisel verileriniz arasında sayılan, sağlık ve cinsel hayat kişisel verileriniz,
kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile nansmanın planlanması ve yönetimi ile 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu yanında 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 21.06.2019 tarihli
Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hukuki
yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir. Elektronik
Tıbbi Kayıtlar ve Elektronik Sağlık kayıtları da bu kapsamdadır. Bunun dışındaki her hal ve
durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası
alınacaktır. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli
önlemlerin alınması şarttır.
Verilerinizin, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları üzerinden paylaşılması
“yurt dışına aktarım” sayılacağından ve yurt dışına aktarım için “açık rıza şartı” bulunduğundan, bu
gibi durumlarda açık rızanız alınacaktır. Ancak, kendisine ait Gizlilik Sözleşmesini ve Yurt Dışı
Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan
hizmet sağlayıcıları (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram /facebook
vs.) veya elektronik posta hizmet sağlayıcıları (Hotmail, gmail, yahoo vs.) üzerinden sizinle iletişime
geçilmesini talep ettiğiniz durumlarda; Op. Dr. Ayşe Barutçu’nun iletilerde paylaşılan Kişisel
Verilerinizi ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi kendisine ait KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri
doğrultusunda işlemesini kabul etmiş ve sunucusu yurt dışında bulunan bu hizmet sağlayıcılarının
önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılması için adı geçen
uygulamalara açık rıza vermiş olursunuz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI VE KİMLERE AKTARILACAĞI
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6698 sayılı KVKK Kişisel Veri İşleme Şartları kapsamında yer alan şartlar ve amaçlar
doğrultusunda toplanan Kişisel Verileriniz ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz; muayene, koruyucu
hekimlik, tıbbi teşhis, tıbbi girişim, operasyon, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
geliştirilmesi, gerektiğinde diğer uzman hekimlerden konsültasyon hizmeti alınması, hastalar ile
iletişim kurulması, sağlık hizmetleri ile nansmanının planlanması ve yönetilmesi, doktor ile hasta
arasında kurulan hukuki ilişkiden doğan sorumlulukların yerine getirilmesi, mali, hukuki ve idari
yükümlülüklerin yerine getirilmesi, teknik güvenliğin sağlanması ve kamusal yükümlülüklerin yerine
getirilmesi amaçlarıyla; amacın gerçekleşmesi için yeterli olduğu ölçüde, gerekli gizlilik
sözleşmeleri imzalanmak suretiyle, mevzuata uygun tüm idari ve teknik güvenlik tedbirler
sağlanarak aşağıda belirtilen 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir. Bu kapsamda, Kişisel Verileriniz
ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz;
• Sigortalı Çalışanlarına,
• Konsültasyon amacıyla diğer uzman hekimlere,
• Özel Hastanelere,
• Tedarikçilerine,
• Mali Müşavir, Vergi ve Finans Danışmanları ve Denetçileri

•
•
•
•
•
•
•

Hukuk Danışmanı
Veri Tabanı (Server) Sağlayıcıları
“Klinik Yönetim Sistemi Yazılımı” Hizmet Sağlayıcısı
Veri Koruma Görevlisi
Medikal Cihaz/Protez Sağlayıcı Şirketler
Kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş Kamu Kurum ve Kuruluşlarına,
Yargı Makamlarına aktarılacaktır.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME SÜRESİ
Kişisel Verileriniz, Op. Dr.Ayşe Barutçu tarafından yasal olarak saklamaya yükümlü
olduğu ölçüde ve sürece saklanacaktır. Belgeleme ve saklama yükümlülükleri, ticaret, vergi ve
sağlık mevzuatı ile ilgili yerel normlardan kaynaklanmaktadır.
RIZANIN GERİ ÇEKİLMESİ
Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin Op. Dr.Ayşe Barutç’ya rıza vermeniz hâlinde, KVKK
5/1 uyarınca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda verdiğiniz rızayı dilediğiniz zaman geri
alabileceğinizi bildiririz. Rızanızı geri alma beyanınızı aşağıda belirtilen irtibat adresimize yine
aşağıda belirtildiği şekilde ilettiğiniz takdirde rızanız geri alınacaktır.
KVKK UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
Kişisel Verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar
aşağıdaki gibidir;
• Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınızdan kullanmak istediğiniz haklar ya da talepler olması
durumunda; KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğinizi açık ve
anlaşılır bir şekilde belirttiğiniz yazılı başvurunuzu, ıslak imzalı olarak ve kimliğinizi ispat edecek
belgelerle birlikte, Op. Dr.Ayşe Barutçu‘nun, kurumsal web sitelerinde de yer alan “Muhsin
Yazıcıoğlu Cad. No:31/25 Çukurambar/Çankaya/ Ankara” adresine gelerek bizzat elden sunabilir,
noter kanalıyla gönderebilir veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
Başvurularınızda, ad- soyad, imza, T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası/geçici T.C. Kimlik
Numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu
unsurların bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca
zorunludur. Op. Dr.Ayşe Barutçu talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30)
gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi
hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
RIZA ve ONAY
Bu Aydınlatma Metnini okuyarak kabul ettiğinizde, Op. Dr.Ayşe Barutçu’nun
gerçekleştirdiği veri işleme süreci hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunuzu, KVKK
tarafından hüküm altına alınan haklarınızı öğrendiğinizi ve Kişisel Verileriniz ile Özel Nitelikli Kişisel

Verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında Op. Dr.Ayşe Barutçu tarafından işlenmesine özgür
ve hür iradenizle rıza verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.Aydınlatma Metnini
okuduktan sonra kabul etmeme hakkına sahipsiniz.
Saygılarımızla.
Veri Sorumlusu
Op. Dr.Ayşe Barutçu

