
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/ BİLGİLENDİRME 

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 EGESA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞ TİC. PAZARLAMA A.Ş.  

tarafından bazı bilgilendirmelerde bulunulmaktadır. 

 

Veri Sorumlusu sıfatına sahip EGESA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞ TİC. PAZARLAMA A.Ş. , 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, kurumumuzun 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 EGESA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞ TİC. PAZARLAMA A.Ş. 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, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde 

edilmektedir. 

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları   

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere aşağıda sayılan 

kişisel verileriniz, EGESA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞ TİC. PAZARLAMA A.Ş. tarafından aşağıda yer 

alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı 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 veya hasta 

protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; 

 İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim 

verileriniz, elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime 

geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz; 

 Finansal Bilgileriniz : Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama 

bilgileriniz gibi finansal verileriniz; 

 Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu 

bilgileriniz, reçete bilgileriniz, tıbbi geçmiş, daha önce geçirmiş olduğunuz 

ameliyatlara/operasyonlara ilişkin veriler, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, 

tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen 

her türlü sağlık verileriniz,  

 Web sitemizin kullanımı sırasında elde edilen gezine bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi 

rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belge ve formlar.  

EGESA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞ TİC. PAZARLAMA A.Ş.  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, merkezimizin işleyişi ile günlük operasyonların planlanması 

ve yönetilmesi, ilaç temini, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme, 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,  , 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, kliniğimizin 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, 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. 



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. 

1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

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

geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için 

zorunlu olması, 

3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 

4. EGESA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞ TİC. PAZARLAMA A.Ş. ‘nin hukuki yükümlülüğünü yerine 

getirebilmesi için zorunlu olması, 

5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 

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

7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, EGESA ÖZEL SAĞLIK 

HİZMETLERİ DIŞ TİC. PAZARLAMA A.Ş. ‘nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu 

olması. 

8. Ayrıca sağlık kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî 

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

planlanması ve yönetimi amacıyla, EGESA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞ TİC. PAZARLAMA A.Ş. 

tarafından Açık Rıza’nız aranmaksızın işlenebilecektir. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi 

Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer 

mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere (zamanaşımı süreleri gibi kanuni süreler, meşru menfaate ilişkin 

süreler dahilinde) uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe 

işlenecektir. 

Kişisel Verilerinizin Aktarımı 

Hizmet alanlarımıza ait kişisel verileriniz, EGESA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞ TİC. PAZARLAMA A.Ş. 

tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri 

tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, EGESA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞ TİC. 

PAZARLAMA A.Ş. ‘nin ticari yahut bilimsel stratejilerinin planlanması ve icrası, EGESA ÖZEL SAĞLIK 

HİZMETLERİ DIŞ TİC. PAZARLAMA A.Ş. ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari 

güvenliğinin temini amacıyla; özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt 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, laboratuvar, 

yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, konuya ilişkin vekalet verdiğiniz avukatlar, vergi ve finans 

danışmanları ve denetçiler de 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 Kanun’un 8. ve 9. 

maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü 

kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir. 

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesinin Yöntemi ve Hukuki Sebepleri 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar 

ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda EGESA ÖZEL SAĞLIK 

HİZMETLERİ DIŞ TİC. PAZARLAMA A.Ş. ‘nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa 

edebilmesi için elde edilir. 

Kişisel verileriniz, EGESA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞ TİC. PAZARLAMA A.Ş. ‘nin sunduğu sağlık 
hizmetine bağlı olarak; 

 Muayene, teşhis, tedavi, tıbbi uygulama, uygulanacak tedaviye ilişkin tıbbi değerlendirme 

yapılabilmesi için sunduğunuz sağlık raporlarınız ile diğer sağlık verileriniz, laboratuvar ve 

görüntüleme sonuçlarınız, tahlilleriniz, sunduğunuz kimliğiniz/pasaportunuz ile kimlik ve 

iletişim bilgilerinize ilişkin verdiğiniz beyanlarınız vasıtasıyla, 

 Uygulanan tedaviye veya operasyona ilişkin hasta bilgilendirme ve onam formunu 

doldurmanız vasıtasıyla, 

 Tarafınıza uygulanan tıbbi işlem öncesinde, sonrasında ve uygulama esnasında kaydedilen 

görsel ve işitsel kayıtlar vasıtasıyla, 

 EGESA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞ TİC. PAZARLAMA A.Ş.  ‘ye ait kurumsal web sitesi olan 

www.ege-sa.com   üzerinden doldurduğunuz iletişim formu ile e-posta adresine 

göndereceğiniz elektronik postalar vasıtasıyla, 

 Kendilerine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ettiğiniz instagram, 

facebook, whatsapp, youtube, google gibi hizmet sağlayıcıları ile uzaktan bağlantı 

uygulamalarını kullanarak gönderdiğiniz yazılı, sesli veya görsel mesajlarınız ve bu 

uygulamalarla kurduğunuz online aramalarınız vasıtasıyla, 

 Kendilerine ait gizlilik politikalarını ve yurt dışı aktarım ilkelerini kabul ettiğiniz instagram, 

facebook, youtube gibi sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında yer alan 

EGESA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞ TİC. PAZARLAMA A.Ş. ‘ye ait profil hesabına mesaj 

göndermeniz veya gönderilerine yorum yapmanız vasıtasıyla bilgileriniz toplanacak ve 

sunulan hizmet süresince,  KVKK tarafından öngörülen tüm tedbirler alınmak EGESA ÖZEL 

SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞ TİC. PAZARLAMA A.Ş. tarafından işlenecektir. 

 

http://www.ege-sa.com/


Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları 

Dilediğiniz zaman EGESA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞ TİC. PAZARLAMA A.Ş. ‘ye başvurarak kişisel 

verilerinizin; 

 İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve 

işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir, 

 Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri 

öğrenebilir, 

 Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir, 

 Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok 

edilmesini talep edebilir, 

 Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin 

bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir, 

 Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya 

çıkmasına itiraz edebilir veya 

 Kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara 

uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz. 

 

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen 

ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya 

kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. 

Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt 

ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde 

sonuçlandırılacaktır.  

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak 

EGESA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞ TİC. PAZARLAMA A.Ş. ‘ye iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel 

Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.ege-sa.com web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak; 

 2. Anafartalar Mahallesi 1537. Sokak No:1/A Şehzadeler/Manisa  adresine bizzat teslim 

edebilir, 

http://www.ege-sa.com/
https://files.memorial.com.tr/files/kvkk-basvuru-formu.pdf
https://files.memorial.com.tr/files/kvkk-basvuru-formu.pdf


 Noter kanalıyla gönderebilir, 

 Sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ‘’’……@.....’’ e-posta adresimize 

iletebilirsiniz. 

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 noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. 

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, 

telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 

Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular 

reddedilecektir. 

Kurumumuzun 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 değişiklikleri internet sayfasında yayınlanacaktır. Bu nedenle internet 

sayfasını takip etmenizi öneririz. 

 

 

 

 


