
UZMAN DİŞ GRUP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ 

Uzman Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Hizmetleri Limited Şirketi olarak Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkına 

Aydınlatma Metninde bulunan kişisel verilerinizi kişisel verilerinizi, veri sorumlusu sıfatıyla, gizlilik 

ilkelerine bağlı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun şekilde etmekte ve 

gizli tutmaktayız. Bu belge ile aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve kişisel verilerinizin işlenmesi 

için açık rızanızı istemekteyiz. 

Kimlik verisi, iletişim verisi, finansal veri, sağlık verisi, dijital veri ve diğer veriler kapsamında aşağıda sayılan 

veriler: 

Ad, soyad, T.C. kimlik no, tabiyeti, ülke, şehir, pasaport numarası, verildiği yer ve tarihi, imza, mesleği, adres, 

e-posta adresi, telefon numarası, banka hesap numarası, IBAN numarası vb. finansal verileri, sunduğumuz 

görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri, her türlü tıbbi teşhis, tedavi ve bakım 

hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileri, ödeme bilgileri, talep 

veya şikâyet verileri, web site verileri, Polikliniğimizi ziyaret ettiğinizde wi-fi bağlantısı kullanmanız halinde 

işlem güvenliği bilgileri, kamera sistemi görüntü ve ses kayıtlarını, çağrı merkezimiz ile iletişime geçtiğinizde 

tutulan sesli görüşme kayıtları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve özel sağlık sigortası hakkındaki verileri, web 

sitemizi kullanmanız halinde elde edilen IP adresi, tarayıcı bilgileri ve gezinme bilgileri, kendi rızanız ile 

tarafımızla paylaştığınız tıbbi belgeler, form bilgileri ve konum bilgileri yaptığımız işin yürütülmesi başta 

olmak üzere, www.uzmandisgrup.com adresinden erişebileceğiniz, Uzman Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 

Hizmetleri Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) belgesinde 

düzenlenen amaçlarla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, aynı adresten 

erişebileceğiniz, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında öngörülen sürelerde, gereken her türlü teknik ve 

idari tedbirleri alarak korumakta, bu sürenin bitimini izleyen periyodik imha süresinde silmekte, yok 

etmekteyiz. 

Kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenebileceği konusunda bilgilendirmekte UZMAN 

DİŞ GRUP ve dış hizmet sağlayıcıları bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde özenle ve mevzuata uygun 

şekilde saklanacağını beyan ederek tarafınızı bilgilendirmekteyiz. Kişisel Verilerin Aktarılması kapsamında 

kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 

Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin 

Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve 

yukarıda açıklanan amaçlarla; 

• Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri, 

• Sosyal Güvenlik Kurumu, 

• Adli makamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, 

• Nüfus Genel Müdürlüğü, 

• Türkiye Eczacılar Birliği, 

• Tıbbi teşhis ve tedavi için UZMAN GRUP olarak iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde ve 

yurtdışında bulunan hastaneler, laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti 

sunan kurumlar ile sevk edilmeniz durumunda sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz başka bir 

sağlık kuruluşu, 

• Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilciler, 

• Çalışmakta olduğunuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık 

aldığınız üçüncü kişiler, 

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, 

• Şirket olarak hizmetlerinden faydalandığınız veya iş birliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler, destek 

hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortaklarımız ile paylaşılacaktır. 



• Kanun’un 8. maddesine uygun belirlenen amaçlarla yurt içinde; Kanunun 9. maddesinde belirtilen 

şartların sağlanması halinde yurt dışında paylaşabilmekteyiz. 

• Kişisel verilerinizin edinilmesi yöntemi ve hukuki sebebi yukarıda belirtilen amaçlarla faaliyet 

alanımıza dahil her türlü iş ve işlemin mevzuata uygun yürütülebilmesi ve bu kapsamda UZMAN 

DİŞ’in sözleşmeden ve kanundan doğan yükümlülüklerini tam ve gereğince ifa edebilmesi için 

toplanmakta ve işlenmektedir. Hukuki sebeplerin dayanağı olan mevzuat hükümleri şunlardır: 

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,  

• 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,  

• 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği,  

• Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,  

• Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri  

• 6698 sayılı Kanun 6/3’te düzenlendiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak 

kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 

yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama 

yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızam 

aranmaksızın işlenebileceğini biliyorum. 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarım kapsamında; kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, sağlık verilerime erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerimin 

işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında 

kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması 

hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış işlenmiş 

olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin 

işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerimin münhasıran 

otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz 

etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum konusunda tarafıma detaylı bir şekilde bilgi verildi. 

Muayene odalarında güvenlik kameraları bulunduğu, görüntü ve ses kaydı yapıldığı hakkında bilgilendirildim. 

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli 

makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Bunun dışında hiçbir kurum veya kişi ile 

paylaşılmayacaktır. 

Faaliyetlerimiz ile ilgili olarak iletişim bilgileriniz üzerinden sunduğumuz sağlık hizmetleri hakkında 

bilgilendirme, hizmetlerin tanıtımı, özel teklifler için izin vermeniz halinde ticari elektronik iletileri 

göndermekteyiz. Bu iletimleri isteğiniz üzerine durdurmaktayız. 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Politika’da 

düzenlendiği şekilde, ayrıntısını uzmandisgrup.com adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu 

doldurarak Yahyakaptan, Nazerinn İş Merkezi, Şht. Ali İhsan Çakmak Sk. No:46/B, 41050 İzmit/Kocaeli 

adresine ileterek yapabilirsiniz. 

AÇIK RIZA BEYANIM 

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda Uzman Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Hizmetleri Limited Şirketi’nce 

tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metnini 

okuduğumu ve anladığımı ve 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan eder; 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme 

amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık profesyonelleri, toplanma yöntemleri ve hukuki 

sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair 

bilgilendirildiğimi, Kişisel ve Özel Nitelikli verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, 

UZMAN DİŞ GRUP’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kamu sağlığının 

korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile 



finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma metni içerisinde belirtilen amaçlarla, yine aydınlatma metni 

içerisinde belirtilen kişilerle paylaşılmak kaydıyla muayene odasında kamera kaydı görüntülerinin ve ses 

kaydının alınmasına, kişisel verilerimin belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve 

aktarılmasını, veri sorumlusunun güvenlik, denetim, sağlık gibi meşru menfaatler, sözleşme ya da kanundan 

kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile 

bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine, elektronik ileti almayı AÇIK RIZAM İLE KABUL EDİYORUM. 

 

Veri Sahibi 

Adı Soyadı :................................................... 

T.C. Kimlik No: ............................................. İmza :..................................... 


