
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni 
 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair mevzuat hükümlerine 

uygun olarak; kişisel verilerini ve bazı özel verileriniz sağlık hizmetlerimiz ve diğer 

hizmetlerimizden faydalanırken tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin kanuna 

uygun olarak toplanması ve işlenmesi adına sizlere işbu Aydınlatma Metni kapsamında Dr. 

Emel Canbay’ın Kliniği  tarafından bazı bilgilendirmelerde bulunulmaktadır. 

Veri Sorumlusu sıfatına sahip Dr. Emel Canbay’ın 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. 

Kişisel verileriniz Dr. Emel Canbay’ın 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. 

 

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları 
 

Kişisel verileriniz ve sağlık verilerinizi de içeren özel nitelikli kişisel verileriniz, Dr. 

Emel Canbay’ın Kliniği tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu 

maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir: 

Kimlik Bilgileri :  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 Bilgileri: 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 Bilgiler :  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; 

kliniğimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera 

kayıtları görüntüleriniz, 

Sağlık Bilgileri: 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 ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz Dr. Emel Canbay’ın Kliniği’ne iş 

başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel 

verileriniz ile Dr. Emel Canbay’ın Kliniği çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde 

hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz. 

 

Kişisel Verilerinizin Aktarımı 

 

Hizmet alanlarımıza ait kişisel verileriniz (Kanunda belirtilen Sağlık Bakanlığı ve 

bağlı alt birimleri, kamu veya özel sağlık kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet 



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

Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı gibi resmi Kurumların talepleri dışında) 

herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye aktarılmamaktadır.  

 

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesinin Yöntemi ve Hukuki 

Sebepleri 
 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer 

verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu 

kapsamda Dr. Emel Canbay’ın Kliniği’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği 

gibi ifa edebilmesi için elde edilir. 

 

Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları 
 

Dilediğiniz zaman Dr. Emel Canbay’ın 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. 

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel 

Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 

Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı 

cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın 

üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, 

flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret 

tarafınıza yansıtılacaktır. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 

(otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için 

başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak Dr. Emel Canbay’ın Kliniği’ne iletebilir, 

detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret 

edebilirsiniz. 

Başvurularınızı; 

- https://emelcanbay.com adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir 

nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile [Teşvikiye, Güzelbahçe Sk. No: 15, 34365 

Şişli/İstanbul] adresine iletilmesi, 

- https://emelcanbay.com tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik 

İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla veya mobil imzanızla imzalandıktan 

sonra güvenli elektronik imzalı formun kliniğe ait KEP adresine kayıtlı elektronik posta veya 

kliniğe daha önceden bildirilen ve kliniğin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta 

adresiniz ile gönderilmesi, 



yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz. 

Kişisel  veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı 

kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren 

başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile 

ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş 

özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. 

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

kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma 

metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle 

derhal geçerlilik kazanacaktır. 

 Dr. Emel Canbay 


