
Hasta Yakını (Refakatçi) Aydınlatma Metni 

 

Veri Sorumlusunun Kimliği 
Berfu Babucçu Kliniği, Orhan Babucçu Kliniği (“Klinik”) olarak hangi kişisel verilerinizi 

ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. 

Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda; 

 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, 

 Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel 

halini koruyarak, 

 Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, 

 İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, 

 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 

saklayarak işleyeceğimizi bildiririz. 

  

İşlenen Kişisel Verileriniz 
Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek 

kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 

Kimlik Verisi 

Ad, Soyadı,TC Kimlik Numarası ,pasaport 

numaranız veya geçici TC Kimlik 

numaranız 

İletişim Verisi 
Telefon numarası (ev/cep), ikametgah adresi 

ve e-posta adresi, 

Özel Nitelikli Kişisel Veri Kan grubu, medikal geçmiş 

Görsel ve İşitsel Veri 

Gerçek kişiye ait fotoğrafgüvenlik ve 

denetim amaçlı tutulmakta olan kamera 

kayıtları görüntüleriniz, Ses kaydı 

Diğer 
Fiyat Bilgisi , Log Kayıtları, Otoparkı 

kullanmanız halinde araç plaka veriniz. 

Muhasebe Bilgileri 

Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, 

kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz 

gibi finansal verileriniz 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri  

Kişisel verileriniz, Kliniğimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi 

bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elektronik ve/veya 

fiziki ortamlardan Kliniğimizde bulunan matbu formlar ve anketler, Kliniğimizin internet 

siteleri, çağrı / iletişim merkezi, e-posta, telefon, faks, kargo / posta, sosyal medya hesaplarımız, 

yetkili kamu kurumları ve özel kuruluşlar ve bunların entegre sistemleri ile bunlara ileride 

eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla kanunlarda açıkça öngörülme, sözleşmenin 

kurulması veya ifası, meşru menfaat, hukuki yükümlülük kamu sağlığının korunması, tıbbi 

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 kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında 

toplanmaktadır. 



 

 Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 

KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, 

refakatçi işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yasal yükümlülüklerimizin ve zorunlu yasal 

bildirimlerin yapılması, Kliniğimiz hizmetlerine ilişkin memnuniyetin sağlanması, talep / 

şikayet yönetimi, kalite standartlarının sağlanması ve denetimi ile acil durum ve olay yönetimi 

süreçleri kapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin 

işlenme amaçları aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır. 

 Firma içerisinde güvenliğin sağlanması, 

 Giriş-Çıkış kayıtlarının tutulması , 

 Firma  gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin 

kaydedilmesi, 

 Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi, 

 Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve 

kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi, 

 KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 

  

Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması 

Firma bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar 

bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine 

getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir. 

Öte yandan toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci maddesi uyarınca kanunlarda açıkça 

öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, bir hakkın tesisi, kullanılması veya 

korunması, meşru menfaat, kamu sağlığının korunması, tıbbî 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 veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında: 

 Kliniğimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi 

amaçlarıyla kanunen yetkili kuruluşlara ve özel kişilere (örn. T.C. Sağlık Bakanlığı ve 

mahkemeler) aktarılabilecektir. 

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi 

Hastane faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere 

KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında 

Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Kliniğimizin 

saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve 

düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir. 

Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel veri 

işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Açık rıza kişisel veri 

işleme şartına dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz ise, açık rızanızı geri çekmeniz halinde 

ilk imha periyodunda imha edilecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz 

bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 6’ncı bölümünü incelemenizi rica ederiz. 

  

HAKLARINIZ 



KVKK kapsamında “İstisnalar” başlıklı 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak 

kaydıyla kanunun 11. Maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara 

sahipsiniz: 

 Kişisel veri 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, 

 Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise 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. 

İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler 

doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir. 

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve 

kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi Berfu 

Babucçu Kliniği,  Orhan Babucçu Kliniği “Harbiye Mahallesi, Abdi İpekçi Cd. No:53 Side 

Apt. K:5 D:11 Nişantaşı, 34367 Şişli/İstanbul” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu 

açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya internet sitemizde yayınladığımız “Kişisel Veri 

Başvuru Formu”nu doldurarak elektronik posta adresimize “info@babuccu.com” 

gönderebilirsiniz. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik 

numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta 

adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. 

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 özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi 

belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi 

tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde 

sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri 

Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi 

bir kayıt ortamında verilmesi halinde Firma tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının 

maliyetini geçemez. 

KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Haller: 

Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık 

Rıza’nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır. 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 



Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki 

geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için 

zorunlu olması, 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

 

Firma’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Firma’nın meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, 

koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri 

ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Firma tarafından Açık Rıza’nız 

aranmaksızın işlenebilecektir. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

İletişim Bilgileri 

Berfu Babucçu Kliniği, Orhan Babucçu Kliniği 

 

Harbiye Mahallesi, Abdi İpekçi Cd. No:53 Side Apt. K:5 D:11 Nişantaşı, 34367 Şişli/İstanbul  

https://www.babuccu.com/iletisim/  

https://www.babuccu.com/iletisim/

