
                                    ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ 

İşbu Aydınlatma Metni; veri sorumlusu sıfatı olan Prof.Dr. Fatma Müjgan SÖNMEZ 
tarafından, 6698 sayılı  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak 
muayenehanemizde çalışanların Kişisel Verilerinin ve Özel nitelikli Kişisel Verilerinin 
işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacı ile düzenlenmiştir.  

Bu Metin’de kullanılan;  
“Kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan’a/ İşçiye) ilişkin özlük 
dosyasında yer alanlar da dahil olmak üzere her türlü bilgiyi, 
“Özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan’ın/ İşçinin) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, 
felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika 
üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile 
biyometrik ve genetik verileri, 
“Kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da 
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde 
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden 
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, 
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her 
türlü işlemi, 
“Veri işleyen” veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri 
işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

Profesör Doktor Fatma Müjgan Sönmez Muayenehanesi . Aziziye Mah. Cinnah Cad. 102/3 , 
Çankaya, Ankara, Türkiye  

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLEME VE TOPLAMA AMAÇLARI:  

İstihdam ilişkisine dair soruların cevaplanabilmesi, muayenehane faaliyetlerinin 
yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, performans değerlendirmesinin doğru şekilde ve 
objektif olarak yapılabilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin 
ve yan hak menfaatlerinin gereği gibi yerine getirilebilmesi, iş sürekliliği, iş sağlığı/güvenliği 
faaliyetlerinin sağlanması, insan kaynakları, finans, muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk 
işlerinin takibinin sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin, sözleşme süreçlerinin 
yürütülmesi, yasal mevzuata riayet edilmesinin temini ve denetlenmesi, kurumsal ve idari 
yönetimin sağlanması, fiziksel mekan güvenliği temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara 
bilgi verilmesi  gibi Kişisel verileriniz  “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve 
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer yasa, yönetmelikler ve ilgili mevzuatta öngörülen 
hallerde her türlü kişisel verilerin bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin 
standartlar göz önünde bulundurularak ve mevzuatlarda belirtilen ilkelere uygun olmak kaydı 
ile işlenmekte ve saklanmaktadır.  
Bu kapsamda ; Kimlik verileri, iletişim bilgileri, özlük verileri, mesleki deneyim verileri, 
görsel ve işitsel kayıtlar, finans verileri, fiziksel mekan güvenliği verileri (kamera kayıtları) 
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grubundaki kişisel verileriniz , Ayrıca sağlık bilgileri verileriniz ile Ceza mahkumiyeti ve 
güvenlik tedbirleri kapsamındaki özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız alınarak, iş 
sağlığı ve güvenliği kapsamındaki kanun kaynaklı olarak ve özlük dosyaları oluşturmak 
amacıyla işlenmekte ve saklanmaktadır.  

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI YERLER VE AKTARIM AMAÇLARI:  
Kişisel verileriniz ; KVK’nun 8 ve 9. Uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin 
aktarılması hükümleri çerçevesinde; hukuki uyuşmazlık halinde hukuken yetkili kamu kurum 
ve kuruluşları ile adli ve idari mercilere, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla 
mali müşavir veya muhasebecilere, İŞKUR, TUİK veya SGK ile talep edilmesi halinde diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarına,  Hukuk  ile ilgili işlemlerin yürütülmesi amacıyla tedarikçi 
avukatlara, iş faaliyetinin yürütülmesi amacıyla işyeri hekimliği ve işyeri güvenlik uzmanlığı 
gibi tedarikçilere, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilere  aktarılmaktadır.  
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ  
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca 
Kişisel veri sahibi olarak;  

1. İşveren ile her zaman iletişime geçme,  
2. İşveren tarafından işlenen kişisel verilerinize erişme,  
3. Veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme,  
4. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme,  
5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
6. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini 

isteme ve yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteme 

7. İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya 
yok edilmesini talep etme, 

8. Düzeltme veya silinme hakkını kullandığınıza ilişkin bilginin kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, 

9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle 
şahsınız  aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

10. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız 
halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz 

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU 

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi” olarak sizler, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. 
maddesinde yer verilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi bizlere bildirmek için 
www.fatmamujgansonmez.com sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu, formda yer verilen 
usule uygun olarak doldurmak suretiyle “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları 
Hakkında Tebliğe” göre “Cinnah Cad. No:102/3 Çankaya - ANKARA”  adresine,  yazılı 
o la rak veya s i s t emimizde kay ı t l ı e l ek t ron ik pos ta adres in iz üzer inden 
fmsmuayene@gmail.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Talebin niteliğine göre talebiniz en 
kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin 
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ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Merkezimiz  tarafından Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 


