
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni 

 

1-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Kapsamı 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 

Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak; özel 

nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerimiz ve diğer hizmetlerimizden 

faydalanırken tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin kanuna uygun olarak toplanması ve 

işlenmesi adına sizlere işbu Aydınlatma Metni kapsamında Orhan Babucçu, Berfu Babucçu (“Orhan 

Babucçu Kliniği/Berfu Babucçu Kliniği/Kliniğimiz”) tarafından bazı bilgilendirmelerde 

bulunulmaktadır. 

Veri Sorumlusu sıfatına sahip Orhan Babucçu, Berfu Babucçu 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, Kliniğimiz’in 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. 

Özel nitelikli kişisel verilerden, ilgili kişilerin sağlık verileri, ilgilinin açık rızası aranmaksızın ancak 

kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, 

sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetim amaçlarıyla, sır saklama yükümlülüğü altında 

bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir. Ayrıca türü fark etmeksizin, tüm 

özel nitelikli kişisel veriler, kanun gereği ancak KVKK tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması 

halinde işlenebilir. 

Kişisel verileriniz Klinik 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, 

mobil uygulamalar, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. 

2- Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Toplanan kişisel verileriniz, Klinik ve iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin 

temini; Kliniğimiz’deki insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Klinik’in ticari ve iş 

stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren konularda 

ürün ve hizmet desteği aldığımız yurtiçindeki hizmet sağlayıcılarımızla, yasal yükümlülüklerimiz ve 

yasal haklarımızın kullanılması kapsamında yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli 

makamlara sunulması amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme 

şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Bu veriler; 

Kimlik bilgilerinizi kapsayan 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 bilgilerinizi kapsayan 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, 



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; Kliniğimiz’i ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve 

denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz, 

Sağlık bilgileriniz kapsamında; 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, Orhan Babucçu Kliniği’ne, Berfu Babucçu Kliniği’ne iş başvurusunda 

bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Orhan Babucçu 

Kliniği, Berfu Babucçu Kliniği, çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ile ilgili 

her türlü kişisel verileriniz. 

Orhan Babucçu Kliniği, Berfu Babucçu Kliniği tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz sayılan 

amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir; kimliğinizi teyit etme, kamu sağlığının korunması, koruyucu 

hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının 

planlanması ve yönetimi, Kliniğimiz’in işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, 

ilaç temini, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme, risk yönetimi ve kalite 

geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi, sağlık hizmetlerinin geliştirmesi amacıyla 

değerlendirmelerde bulunma, araştırma yapılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine 

getirilmesi, klinik ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, sağlık hizmetlerimiz 

karşılığında faturalandırma yapılması,   sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta 

şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu 

kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru 

ve şikâyetinize cevap verilmesi, Kliniğimiz’in sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında 

tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alması, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve 

iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızın analiz edilmesi ve sağlık verilerinizi 

saklanması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda 

gerekli bilgilerin temin edilmesi, çalışanlarımızın eğitimi ve geliştirilmesi, suiistimal ve yetkisiz 

işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve işlemlerin geri alınması, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken 

sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi, anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan 

sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve bunlarla 

sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık 

hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve 

benzeri amaçlar. 

3- Kişisel Verilerin Aktarımı 

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

Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4857 sayılı İş Kanunu, 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 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, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik 

Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Türkiye Eczacılar Birliği, Nüfus Genel 

Müdürlüğü, adli makamlar, tıbbi teşhis ve tedavi için Orhan Babucçu Kliniği, Berfu Babucçu Kliniği 

olarak iş birliği içerisinde olduğunuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp 

merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, sevk edilmeniz durumunda sevk 

edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz başka bir sağlık kuruluşuna, yetki vermiş olduğunuz kanuni 

temsilciler, çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere 

danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, Orhan 

Babucçu Kliniği, Berfu Babucçu Kliniği olarak hizmetlerimizde faydalandığımız veya işbirliği 



içerisinde olduğunuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş 

ortaklarımız ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları 

çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir. 

4- KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık Rıza Aranmayan Haller 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca aşağıda yer alan hallerden en az birinin 

bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık Rıza’nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi 

mümkün olacaktır. 

1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli 

olması, 

2. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik 

ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 
3. Kişisel verilerinin millii savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya 

ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında 

işlenmesi 

4. Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, 

planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. 
5. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

6. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki 

geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için 

zorunlu olması, 

7. Orhan Babucçu Kliniği’nin, Berfu Babucçu Kliniği’nin hukuki yükümlülüğünü yerine 

getirebilmesi için zorunlu olması, 

8. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Orhan Babucçu Kliniği’nin, 

Berfu Babucçu Kliniği’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

9. Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

10. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

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

12. 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, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan 

kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara Orhan Babucçu Kliniği, Berfu Babucçu Kliniği 

tarafından Açık Rıza’nız aranmaksızın işlenebilecektir. 

 

5- Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesinin Yöntemi ve Hukuki Sebepleri 

Kişisel verilerimin, 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 ve Klinikler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin 

İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat 

hükümleri gereği her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar 

ve Orhan Babucçu Kliniği’nin, Berfu Babucçu Kliniği’nin, faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal 

çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Klinik’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği 

gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. 

6- Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Kliniğimiz’e başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip 



işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz 

işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını 

öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel 

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

halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine 

uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde 

kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel 

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik 

sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel 

verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini 

talep etme haklarına sahipsiniz. 

10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 

uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı 

olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri 

sahipleri tarafından Kliniğimiz’e daha önce bildirilen ve Klinik sisteminde kayıtlı bulunan elektronik 

posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da 

uygulama vasıtasıyla Kliniğimiz’e iletir. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile 

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı 

içeren talebinizi Orhan Babucçu Kliniği’nin, Berfu Babucçu Kliniği’nin, info@babuccu.com, mail 

adresinden bilgi alarak ya da https://www.babuccu.com/iletisim/ alan adlı internet sitesinde yer alan 

“Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir 

nüshasını “Harbiye Mahallesi, Abdi İpekçi Cd. No:53 Side Apt. K:5 D:11 Nişantaşı, 34367 

Şişli/İstanbul” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler 

ile gönderebilirsiniz. 

Başvurunuzda yer alan talepler Türkçe olmak kaydıyla, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 

otuz gün içinde Orhan Babucçu Kliniği, Berfu Babucçu Kliniği tarafından ücretsiz olarak 

sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Klinik için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret ödemeniz söz konusu olacaktır. 

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca başvurunuzda, ad-soyad, imza, 

T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu 

unsurlarının bulunması, başvuruda da 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. 

Klinik’in 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. 
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Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni 

Orhan Babucçu Kliniği (Klinik), Berfu Babucçu Kliniği (Klinik)  tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin 

İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metnini okuduğumu ve anladığımı, (…) 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme 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, Orhan Babucçu 

Kliniği’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kamu sağlığının 

korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî 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/ Bilgilendirme metninde belirtilen hususlara 

uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını, (…) 

Orhan Babucçu Kliniği, Berfu Babucçu Kliniği (Klinik)  tarafından tedavi öncesinde veya sonrasında 

çekilen şahsıma ait fotoğraflar ve videoların Orhan Babucçu‘ya ait medya, internet sitesi ve sosyal 

medya hesaplarında anonimleştirilerek ya da anonimleştirilmeden yayınlanmasını, (…) 

Orhan Babucçu Kliniği,Berfu Babucçu Kliniği tarafından her türlü bilgilendirme, (…) 

anket, tanıtım, açılış, davet ve etkinlik vb. hatırlatmaları (…) 

 ile diğer sair iletişim çalışmaları tanıtım ve bilgilendirmeler kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti 

(arama, sms, whatsapp, mail, vb )  gönderilmesini (…) 

ve Klinik’e bildirdiğim tarafıma ait GSM numarama gelen SMS’e onay vererek 

AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ISLAK İMZANIN AŞAĞIDA YAZAN ŞEKİLLERDE ATILMASI ÖNERİLİR 

 

Kendi el yazısı ile “Okuduğumu anladım”  

Hasta Adı Soyadı/  

İmza: Tarih: ……./…….  

 

HASTA DIŞINDAKİLER 

Kendi el yazısı ile “Okuduğumu anladım”  

Hasta Yakını Adı Soyadı: ….. (Yakınlık Derecesi) 

 İmza:…………Tarih:  

 

Hasta Yakınından Onam Alınma Nedeni: 

Hasta 19 yaşından gün almamış (Her iki ebeveynden -anne ve baba- imza alınır. Ancak boşanmış aile 

ise imza velayet sahibi ebeveynden alınır) 

Temyiz kudretine haiz değil /karar verme yetisi yok, bilinci kapalı (Vasisi ya da yasal temsilcisinden 

imza alınır) 

 

TERCÜMAN (Hastanın Dil /İletişim Problemi var ise) 

Görüşüme göre tercüme ettiğim bilgiler hasta/hasta yakını tarafından anlaşılmıştır. 

Tercüme Yapanın Adı Soyadı:………………………….……. İmza: …………Tarih: 

…../……./……… Saat:…… 

 


