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AYDINLATMA METNİ 

 

Biz Alsancak Bilrad Emar Özel Sağlık Hizm. Tic. Ltd. Şti. (BİLRAD) Olarak temsilcimiz ATAKAN 

GÖKOĞLAN aracılığı ile sizlere kişisel verilerinizi korunması konusunda aldığımız tedbirleri ve kişisel 

verilerinizi işleme amacımızı açıklamak isteriz.  

Kişisel verilerinizi danışanımız/misafirimiz/hastamız olmanız sebebi ile işlediğimizi, söz konusu ilişkinin 

aramızdaki sözleşme gereği kurulduğunu, ve kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından 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 akdi ve kanuni yükümlülüklerimizi tam 

ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edildiğini bildiririz. çerçevesinde rıza göstermeniz halinde sizlere daha 

iyi hizmet verebilmek ve gerektiğinde sizlerle tekrar iletişime geçerek sizleri bilgilendirmek amacıyla da 

kaydetmek isteriz.  

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, 

Bilrad tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile 

bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir: 

Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik 

numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta ve/veya hasta protokol numaranız 

ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz; 

✓ İletişim Bilgileriniz: 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 Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama 

ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz; 

✓ Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve 

Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz 

✓ Sağlık Bilgileriniz: Hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, Laboratuvar 

sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil 

ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında 

veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık verileriniz, 

✓ Müşteri ilişkileri yönetimi: Hastaların doldurdukları anketler, teşekkür ve şikâyet mektupları, 

memnuniyet sonuçları vb. Alsancak Bilrad Emar Özel Sağlık Hizm. Tic. Ltd. Şti.’ı değerlendirmek 

için yaptığınız bildirimler, 

✓ Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız, 

✓ Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, 

✓ http://www.alsancakmr.com/ sitesine veya randevu/iletişim bölümüne gönderdiğiniz veya girdiğiniz 

sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz. 

Alsancak Bilrad Emar Özel Sağlık Hizm. Tic. Ltd. Şti. tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel 

nitelikli kişisel veriler de dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile 

işlenebilecektir: 

✓ Kimliğinizi teyit etme, 

✓ Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 

yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, 

✓ Merkezimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, 

✓ İlaç temini, 

http://www.alsancakmr.com/
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✓ Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, 

✓ Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, 

✓ Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, 

✓ Hastane ve Tıp Merkezleri ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme veya bu kurumlarla size 

sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması, 

✓ Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma, 

✓ Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma, 

✓ İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri 

paylaşma, 

✓ Merkezimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari 

tedbirleri alması, 

✓ Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri 

kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, 

✓ Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli 

bilgilerin temini, 

✓ İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, 

✓ 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. 

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Alsancak Bilrad Emar Özel Sağlık Hizm. 

Tic. Ltd. Şti.’ye ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de 

fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. 

Sizlere, teknik ve idari tüm tedbirleri almış olduğumuzu, çalışanlarımızın veri gizliliğiniz konusunda eğitim 

almış ve verilerinizin gizliliğini sağlamak adına özveri ile çalıştıklarını, bu konuda periyodik 

kontrollerimizin yapıldığını, Verilerinizin verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, 

elektronik ortam ise kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edildiğini, Kriptografik anahtarların 

güvenli ve farklı ortamlarda tutulduğunu, Verileriniz üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem 

kayıtlarının güvenli olarak loglandığını, Verilerinizin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin 

sürekli takip edildiğini, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapıldığını/yaptırıldığını, test sonuçlarının 

kayıt altına alındığını, verilerinize bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı 

yetkilendirmelerinin yapıldığını, bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak yapıldığını/yaptırıldığını, 

test sonuçlarının kayıt altına alındığını, verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik 

doğrulama sisteminin sağlandığını, kişisel verilerinizi korumak adına titizlikle çalıştığımızı da ayrıca arz 

ederiz.  

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, mevzuata uygun olarak yurt içi ve yurt dışında mukim ve 

işbirliği içerisinde olduğumuz 3. Kişiler ile paylaşabileceğini bildirmek isteriz. Kişisel verileriniz, Kanun ve 

sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve ilgili birimleri, 

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye 

Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz 

temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, 

düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek 

veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir 

 

 Bu hususta Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa; a) Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa 

şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak 

aktarılacağını, b) Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik 

yöntemlerle şifrelenmesi ve kriptografik anahtarın farklı ortamda tutulacağını, c) Farklı fiziksel ortamlardaki 

sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle 
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veri aktarımının gerçekleştirileceğini, ç) Verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın 

çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemlerin 

alınacağını ve evrakın “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderileceğini bildiririz.  

Siz değerli misafirlerimiz 6698 sayılı KVKK’nın 11.maddesinde düzenlenen haklarınızın bulunduğu; 

“Kişisel verinizin 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, 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel 

verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, 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,” bulunduğunu sizlere hatırlatmak isteriz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde düzenlenen yöntemlerle şirketimize 

iletmeniz durumunda BİLRAD olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde 

ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimizin 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.  

Tarafımızca, kanuna uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, kişisel verilerin işlenmesi sebebinin ortadan 

kalkması halinde veya talebiniz ile şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya usulüne uygun olarak 

anonim hale getirilecektir. 

Kişisel verileriniz ile ilgili tüm taleplerinizi, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın 

kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek; 1427 sok no 19 AB KAHRAMANLAR – KONAK İZMİR, 

adresinde bulunan şirket merkezine posta yolu ile iletebileceğiniz gibi, info@alsancakmr.com uzantılı e-

posta adresi ve +90 0 505 502 24 90 no’lu telefon hattından da tüzel kişiliğimize ulaşma imkânınız 

bulunmaktadır. Ayrıca veri sahibi olarak; işbu Aydınlatma Bildiriminin ayrılmaz bir parçası olan başvuru 

formu ile de başvuru yapıp talep ve şikâyetlerinizi şirketimize bildirebileceğinizi hatırlatırız. 

 

HASTA :  

 

Kişisel verilerim kaydedilmesine rızam vardır.   

Kişisel verilerim kaydedilmesine rızam yoktur.  

 
 


