
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Açık Rıza Metni 

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), Kişisel 
Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde 
Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde verilerin 
toplanması ve işlenmesi hususlarına dair olarak veri sorumlusu sıfatıyla Uzman Psikolog Gülin 
ALGÜN Avukatı tarafından hazırlanmıştır.    

Veri Sorumlusu: Uzman Psikolog Gülin ALGÜN 

1. Toplanan Kişisel Veriler: 
-İsim ve soyisim 
-Cep telefonu 
-E-posta adresi 
-Randevu bilgisi 
-Fatura bilgileri 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi: 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak, Kanun’un 
5.maddesinde belirtildiği üzere “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan 
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin 
gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 
zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak yukarıda belirtilen kişisel veriler; 
- Merkezimizde hizmet almak amacıyla, merkezimize ilişkin hazırlanan internet 

sitesinde bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla tarafımla iletişime geçmeniz halinde 
randevu oluşturulması amacıyla, 

- Merkezimize misafir olarak giriş yaptığınızda kaydolmanız amacıyla ve 
- Misafirlerimizin hizmet alımı tamamlandıktan sonra hizmet bedelinin alınması ve 

fatura düzenlenmesi amacıyla toplanmaktadır.  
18 yaş altı bireyler için hem danışanın hem de sorumlu ebeveynin bilgileri aynı özen ve 
titizlikle toplanacak ve işlenecektir. 

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: 
Yukarıda belirtildiği şekilde ve kanuna uygun olarak tarafımca toplanan verileriniz, 
hizmetin sunulması sırasında ve bu hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü 
altında bulunan tarafımca ilgili kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer ilgili mevzuatlara 
uygun olarak işlenecektir. Randevu oluşturulması, iletişimin sağlanması, hizmet 
bedelinin faturalandırılması, danışan kayıtlarının tutulması ve benzer amaç ve sebepler 
dolayısıyla toplanan verilerin işlenmesi, tarafımca verilen hizmetin yerine getirilmesi 
bakımından gerekli ve zorunludur. Verilerin işlenmesi sırasında hukuka, dürüstlük 
kuralına uygun olma; belirli, açık ve meşru amaçlar ile işleme; işlenme amacı ile 
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma gibi kanuni ölçütler gözetilmektedir. 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması: 
Yukarıda sayılan amaçlarla, tarafımca toplanan ve işlenen kişisel verileriniz güvenle 
saklanır ve yasal çerçeve dışında 3. kişilere açıklanmaz. Tarafımca verilen hizmet 
konusu ile ilgili ve diğer Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin 
verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileri 
alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, tarafımca yürütülen hizmetin yürütülmesi 
bakımından hizmet alınan üçüncü kişilere, online hizmetlerde online hizmet birimlerine 
ve destek hizmeti alınan kuruluşlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal 
sınırlamalar çerçevesinde kişisel verileriniz aktarabilecektir. Kişisel verilerin aktarımı, 
yukarıda açıklanan amaçlara çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak ve sır 
saklama yükümlülüğüne uygun olarak gerçekleştirilecektir.  



Verilen hizmetin sağlıklı sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tarafımca kullanılan 
DocPlanner Teknoloji A.Ş.’ye ait DoktorTakvimi platformu ile isim, soyisim, telefon 
numarası, e-posta adresi ve randevu bilgileri ile sınırlı olarak kişisel verileriniz 
paylaşılmaktadır. Gelecek randevuların hatırlatılmasına ve sistem tarafından randevu 
sonunda randevunun değerlendirilmesine ilişkin mesajların gönderilmesi suretiyle 
bilgilendirme faaliyeti tarafımca DoktorTakvimi platformu üzerinden yapılmaktadır. 
İşbu aydınlatma metninde bu veri aktarımına açık rıza verildiği kabul edilmekte, 
taraflara gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. 
Online olarak hizmet alımı yapılması durumunda ‘sunucuları yurtdışında bulunan 
uygulama’ üzerinden danışmanlık gerçekleştirilecek olup, kişisel verilerinizin işlenmesi 
ve yine aynı hukuki sebebe dayanarak yurtdışına aktarılabilmesi durumu, kullanılan 
uygulamanın sorumluluğunda olacaktır. 

5. Veri Sahibinin Hakları: 
Kişisel veri sahibi sıfatı ile, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca; 
Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 
kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 
isteme, 
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme, 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 
zararın giderilmesini talep etme, 
haklarına sahiptir. 
Yukarıda sayılan hakların yanı sıra tarafımca toplanan verilerin bir kısmının hizmetin 
yürütülmesi ile ilgili olarak DoktorTakvimi platformuna aktarımına ilişkin verilen açık 
rıza her zaman geri alınabilir, veri sahibi tarafından iznin geri alımına kadar verilmiş 
olan açık rıza geçerli olacaktır.  
Kişisel veri sahipleri olarak, aşağıda belirttiğimiz haklarınıza ilişkin talepleriniz için 
tarafıma yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer 
yöntemlerle başvurmanız halinde; talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde 
ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 
halinde, tarafımca söz konusu incelemenin yapılması ve talebinizin yanıtlanması için 
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. 

Uzman Psikolog Gülin ALGÜN tarafından tarafıma sunulan Kişisel Verilerin İşlenmesine 
İlişkin Aydınlatma Metni’nin tamamını okudum, anladım ve kişisel verilerimin aydınlatma 
metninde belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmesi konusunda bilgilendirildim. 
DoktorTakvimi platformuna veri aktarımının sınırları hakkında bilgilendirildim, bu aktarıma 
her zaman geri alabileceğimi anladım ve bu zamana kadar geçerli olacak şekilde açık rıza onayı 
veriyorum. 

Bu çerçevede, Uzman Psikolog Gülin ALGÜN tarafından kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, gerekli bilgilerin mevzuat çerçevesinde 



işlenmesi, gereken süre boyunca saklanması ve muhafazası, yukarıda belirtilen amaç ve 
faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde 
yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmesine ve gerektiğinde yine Aydınlatma Metni’nde yer 
verilen taraflara aktarılmasına konu hakkında aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, özgür 
irademle ve açık rızamla onay veriyorum. Vermiş olduğum açık rızayı dilediğim zaman geri 
alabileceğimi ve Kanunun 11. Maddesinde belirtilen, Aydınlatma Metninde de yer alan haklara 
sahip olduğumu biliyorum.  

DoktorTakvimi platformuna sayılmış kişisel verilerimin aktarıma açık rızamla onay 
veriyorum. Okudum, anladım, aydınlatıldım. 

Ad-Soyad: 

Tarih: 

İmza: 

Bu aydınlatma metni ve açık rıza onayı altı ayda bir olarak 12.12.2022 tarihinde güncellenmiş 
olup, Uzman Psikolog Gülin ALGÜN tarafından www.gulinalgun.com adresi ile merkezimizde 
bulunan danışan kayıt işlemi bankosunda ve diğer sair yöntemlerle ilgili kişilerin erişimine 
sunulmuştur ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenerek, 
yenilenmiş metin yine aynı yöntemlerle yayınlanacaktır.  


