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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

HASTA AYDINLATMA METNİ 

 

İşbu Aydınlatma Metni1 ile; Reşatbey Mah. Atatürk Cad. GEN İş Merkezi Kat:2 No:6 01120 Seyhan/Adana 

adresinde bulunan Veri Sorumlusu Op.Dr. İbrahim Gökhan Çıragil ( Kadın Hastalıkları ve Doğum Infertilite 

ve Tüp Bebek Uzmanı) Özel Muayenehanesi’nde (Muayenehane) hastalara sağlanan sağlık hizmetleri 

esnasında6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması 

mevzuatı kapsamında işlenmekte olan ve ilgili kişi hastadan elde edilen kişisel özel ve genel nitelikli kişisel 

verilere ilişkin olarak ilgili kişilerin aydınlatması amaçlanmaktadır.  

 

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, 

değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle 

getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır. 

 

A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

Veri Sorumlusu Op.Dr. İbrahim Gökhan Çıragil Özel Muayenehanesinde  hekimin jinekoloji uzmanlığı 

kapsamında muayene, teşhiş, tedavi ve tüp bebek hizmetleri sunmaktadır. Muayenehaneye başvuran 

hastalar ve tüp bebek çiftleri tarafından verilen bilgiler ışığında Hasta Çifti Değerlendirme Formu 

doldurulmakta, anemnez bilgileri elde edilmekte, tıbbi teşhiş ve tedavi amaçlı testlerden özel nitelikli 

kişisel veriler de dahil olmak üzere kişisel veriler elde edilmektedir. Tüp bebek işlemine karar verilmesi 

halinde bu süreçte çiftler ve bebek/bebekler’e ilişkin de kişisel veriler elde edilmektedir. Hastalardan 

veya çiftlerden edilen edilen kişisel veriler hekim tarafından Tababet Kanunu ve ilgili mevzuat ve uyarınca 

hekimlik hizmetinin sunulması ve taraflar arasında kurulmuş olan vekalet sözleşmesinin ifası hukuki 

sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.  

 

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

Kişisel verileriniz Muayenehanemiz tarafından aşağıdaki amaçlarla ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde 

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak işlenecektir: 

1) Hastalarımızı ve Tüp Bebek Çiftlerini muayene, teşhis ve tedavi süreçlerinde bilgilendirme ve 

iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

2) Hekimlik hizmeti sözleşmesinin yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, 

3) 1209 sayılı Tababet Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak tıbbi teşhis, tedavi ve bakım 

hizmetlerinden oluşan hekimlik hizmetinin mevzuata uygun yürütülmesi, 

4) Vergi Mükellefi sıfatından kaynaklanan finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 

5) Tüp Bebek işlemlerinin yapıldığı hastaneler ve tıbbi teşhiş amacıyla test yapılan Laboratuvarlarla 

iletişim amacıyla 

6) Muayenehane’de hekimlik iş ve faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, 

7) İlgili mevzuat gereği ve kurumsal hafızanın oluşturulabilmesi amacıyla saklama ve arşiv 

faaliyetlerinin yürütülmesi, 

                                                             
1 Bu Aydınlatma Metni Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 70. Maddesi ve ilişkili mevzuat uyarınca 
“Aydınlatılmış Onam” niteliğinde değildir. 



2 
 

8) Yetkili kişi kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuat gereği ve/veya bu kurum ve kuruluşlardan talep 

edilmesi halinde bilgi verilmesi amacıyla sair tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi. 

 

C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ 

Muayenehanemiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli 

veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen 

göstermektedir. Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve 

amaçları çerçevesinde işlenecek ancak aşağıdaki hallerde ve belirtilen 3. Kişilerle paylaşılacaktır.  

 

1) Finansal işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla mali müşavirimize, 

2) Hukuki ihtilaf olması halinde avukatlarımıza veya adli ve idari mercilere, 

3) Talep edilmesi halinde hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, 

4) Tetkik ve tahlillerin sonuçlarının alınabilmesi amacıyla laboratuvarlara ve tüp bebek işlemlerinin 

yapıldığı hastaneye ve ek hekim görüşü alınması gereken hallerde alanında yetkin hekimlere, 

5) Tüp Bebek bilgisinin verilmesini zorunlu olduğu Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerine ve ilgili İl 

Sağlık Müdürlüklerine, 

6) Kamu Sağlığının Korunması ve sair mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi 

amacıyla Sağlık Bakanlığı ve benzeri Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına. 

 

D. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI  

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını 

ve taleplerini https://gokhanciragiltupbebek.com/ internet sitesinde yer alan Başvuru Formu’nda yer 

verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir. 

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki 

hususlarda başvurma hakkına sahiptir: 

 (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;  

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,   

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,   

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  

e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme,  

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme,  

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

https://gokhanciragiltupbebek.com/
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ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 

talep etme, haklarına sahiptir. 


