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6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre 

Özel Gebze Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle “YÜZYIL HASTANESİ” olarak ifade edilecektir) 

sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ nü 

düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda 

bilgilendirmekle yükümlüdür. 

 

Bu bilinçle, ilgili kişi olarak sizlerin kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen 

sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma 

Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz. 

1- Veri Sorumlusu Hakkında 

KVK Kanunu uyarınca YÜZYIL HASTANESİ olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi 

yine aşağıda açıkladığımız amaçlarımız kapsamında ve mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda gerekli olduğu 

süre boyunca işleyebilir, açıklayabilir ya da aktarabiliriz. 

2-  İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları 

İşlemeye konu Kişisel Verileriniz; 

 Kimlik Verisi: Adı soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, 
T.C kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt 
no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki 
soyadı), nüfus cüzdanı sureti, fotoğraf, imza, 

 İletişim Verisi: Sabit ve/veya Cep telefonu numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Acil durumda 
iletişime geçilebilecek kişinin bilgileri, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-
posta adresi) 

 Finansal Veri: Maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, asgari geçim indirimi bilgisi, 
bireysel emeklilik prim tutarı, banka hesap bilgisi, alınan avans bilgisi, ikramiye bilgisi, ayni ve nakdi 
yardım bilgisi, 

 Özel Nitelikli Kişisel Veri: Eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, 
sağlık verisi, kan grubu, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri 
hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık 
ve doğum izni bilgileri,  

 Eğitim Verisi: Eğitim görülen kurum bilgisi, Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil 
bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar 

 Görsel ve İşitsel Veri: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları 

 Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi: Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı 
bilgisi, imzalı katılım formu, entegre yönetim sistemi formları, aylık performansının değerlendirilmesi ve 
hedef gerçekleştirme durumu,  

 Aile ve Yakını Verisi: Eş ve/veya nafakası sağlanan öz/üvey çocuklarının ve/veya torunlarının adı, soyadı, 
T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, doğum tarihi, anne ve baba adı, öğrenim bilgileri, eşin çalışma durumu ve 
gelir bilgisi 

 Çalışma Verisi: Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış 
tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, esnek saatlerde çalışma durumu, AKADEMİ 
sicil no, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil no, bağkur giriş 
tarihi, bağkur sicil no, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz 
tarih, kıdem tazminatı ilave gün, kümülatif vergi matrahı bilgisi, 
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 İzin Verisi: İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, 
izinde bulunacağı adres/telefon, izin talep bilgisi,  

 Diğer: Askerlik tecili, şirket araç plakası, araç lokasyonu, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, 
ayakkabı numarası, giysi bedeni, stajyerlik durumu, çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları, 
çalışan günlük aktivite verileri, işyeri içinde kamera kaydı yapılması vasıtasıyla görsel kayıtlar, hukuki 
veriler, iş sözleşmesi sırasında meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalığı bilgisi 

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen, “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla 

bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 

muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak; KVK Kanunu,    

Md.5/1 çerçevesinde ilgili kişinin “Açık rızasının alınması”,  

Md. 5/2 (a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,   

Md.5/2 (c) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,  

Md.5/2 (ç) “Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi”,  

Md.5/2 (f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayalı olarak, 

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle; 

 Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması, 
 Çalışanların işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin yapılması, 
 Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması, 
 Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması, 
 Yan hakların hesaplanabilmesi, 
 Asgari geçim indirimi ücretlerinin hesaplanabilmesi 
 Sözleşmeye ve hukuka aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya 

adli makamlara bildirilmesi; referansların kontrolü, güvenli çalışma uygulamalarının sağlanması, 
personelin sisteme girişlerinin ve personel devamsızlıklarının kontrolü ve yönetimi, 

 Çalışan performanslarının değerlendirilmesi, 

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat ile, 

diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle; 

 Personel özlük dosyasının oluşturulması, 
 SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin 

yapılması 
 Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması, 
 Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü ve puantaj takibi yapılabilmesi, 
 Ar-Ge için teşvik hesaplaması yapılması, 
 İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması, 
 İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması 
 İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması ve tedbirlerin alınması, 
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 Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, 
bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, 

 Mahkeme ve icra müdürlüğü kararlarının yahut sair kamu kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine 
getirilmesi 

 Çalışılan pozisyonun gerektirdiği sağlık koşullarına uygunluğun denetlenmesi, çalışanın periyodik sağlık 
kontrolleri, muayene ve gözetimlerin yapılması, çalışanın sağlığına uygun pozisyonda çalışmasına 
yönelik iş yerinde idari düzenlemelerin yapılması 

 İş ilişkisinin sona ermesinden sonra ortaya çıkabilecek sağlığa dayalı hukuki süreçlerin aydınlatılması, 
uyuşmazlıkların giderilmesi 

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle; 

 İşyeri güvenliğinin sağlanması 
 Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması 
 Güvenlik ve internet kullanımı ile ilgili koşullar gibi YÜZYIL HASTANESİ politikalarına uyumun 

sağlanması, 

Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle; 

 Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, 
müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması 

 Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi 

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;      

 Şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması 
 Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması, 
 ERP’ ye çalışan verilerinin girilerek çalışan sayfasının oluşturulması, mevcut verilerin güncellenmesi 
 Çalışanlarla iletişimin sağlanması, 
 Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini 

herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi, 
 Çalışana araç tedarik edilmesi, 
 Trafik cezalarından doğan idari para cezalarının rücu edilmesi, 
 Çalışanlara zimmetlenen eşyaların takibinin sağlanması, 
 Kartvizit basımının sağlanması, 
 Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması, 
 Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi, 
 Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması, 
 Çalışanın iş e-postasının oluşturulması, 
 Çalışana telefon tahsis edilmesi, 
 Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması, 
 Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan kişisel veri içeren belgelerinin kayıt altına 

alınması, 
 Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen 

eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim 
süreçlerinin takip edilebilmesi, 

 Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması, 
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 Memnuniyet anketi analizi yapılması, 
 Çalışanların yönetimi ve iş düzeninin sağlanması, 

 Kalite kontrol gibi işletmesel gerekliliklerin yerine getirilmesi, 

 Her türlü risk takibinin yapılabilmesi 

 Faaliyetlere ilişkin belgelerin, dokümanların takibinin yapılması, kimler tarafından elde edildiği, ödünç 

alındığı, arşivlendiği, imha edildiği ve/veya benzeri faaliyetlerin kimler tarafından gerçekleştirildiğine 

ilişkin kayıtların tutulması, 

 Görev dağılımının yapılması, görev tanımlarının belirlenmesi, görev değişikliklerinin bildirilmesi,  

 Çalışanlara ilişkin disiplin prosedürlerinin yürütülmesi, 

 Çalışan masraflarının belirlenmesi, harcırah çıkarılması, masrafların kontrol edilmesi, çalışanlara gerekli 
ödemelerin yapılması, masrafların ve ödemelerin takibinin yapılması, 

 Çevre ile İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi, 

 Çalışanların terfilerinin, maaşlarının, primlerinin, izinlerinin ve benzeri haklarının değerlendirilmesi ve 
belirlenmesi, 

 İşten ayrılmalarda iş geliştirme ve uygulamadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla çalışan görüşlerinin 
alınması, insan kaynakları politikalarının revize edilmesi işten çıkış prosedürlerinin yerine getirilmesi, 

Diğer; 

 YÜZYIL HASTANESİ’ nin birleşme, bölünme, tür değiştirme, kontrol değişikliği veya yeniden yapılandırma 
gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi, 

amaçlarıyla işlenecektir. 

3- Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda (Md.8/2 (a) “5 inci maddenin ikinci fıkrasında”, 
Md.8/2 (b) “Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin 
bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.”)  talep edilmesi halinde belirtilen kamu 
kurum ve kuruluşlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, Kolluk 
kuvvetleri, Mahkemeler, Adalet Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İcra 
Daireleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu kurum ve 
kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.  

Kişisel verileriniz; 

 Kanuni zorunluluğun ya da hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi yahut bir hak alınması amacıyla yetkili 
resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere, 

 Personel geçişleri veya geçici görevlendirmeler söz konusuysa, çalışanın daimi veya geçici olarak istihdam 
edilebilmesi ve insan kaynakları politikalarının yürütülebilmesi amaçlarıyla,  

 Çevre ile İş sağlığı ve güvenliği de dâhil olmak üzere ilgili mevzuatta öngörülen zorunlu eğitimlerin 
gerçekleştirilebilmesi amacıyla eğitim firmalarına, 

 Çalışılan pozisyonun gerektirdiği sağlık koşullarına uygunluğun denetlenmesi, çalışanın periyodik sağlık 
kontrollerinin yapılması, muayene ve gözetimlerin yapılması, çalışanın sağlığına uygun pozisyonda 
çalışmasına yönelik iş yeri hekimi ve/veya anlaşmalı olunan sağlık kuruluşlarına, 

aktarılabilecektir.  
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Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır. 

4- Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri 

Kişisel verileriniz; YÜZYIL HASTANESİ ile iş ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi süreçlerinde çalışanın kendisi 
tarafından tarafımıza iletilen belgeler, formlar, raporlar gibi her türlü doküman çalışanın yöneticileri, sorumluları 
gibi yetkili kişilerden yazılı olarak çalışana ilişkin değerlendirmelerinin alınması, disiplin prosedürlerinin 
yürütülmesine ilişkin tutanakların düzenlenmesi gibi bir veri kayıt sistemlerinin parçası olmak kaydıyla otomatik 
olmayan yöntemlerle kişisel verileriniz elde edilebilmektedir. Çalışma alanına giriş çıkış saatlerine ilişkin kayıtların 
tutulması, güvenlik nedeniyle kamera kaydı alınması, YÜZYIL HASTANESİ tarafından yalnızca iş faaliyetlerinin 
yürütülmesi amacıyla çalışana tesis edilen bilgisayar, telefon, taşıt, kurumsal e-posta adresi gibi iletişim ve ulaşım 
araçlarının gerektiğinde denetlenmesi veya takip edilmesi suretiyle otomatik veya kısmen otomatik sistemler 
vasıtasıyla, kişisel verileriniz elde edilebilecektir. 

5- İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir? 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir; 

 Kişisel veri 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 aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı 
üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda 
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve 
bu kapsamda yapılan işlemin 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. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 
11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; 
www.yuzyilhastanesi.com internet adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı 
bir nüshasını ‘Özel Gebze Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş. Sultan Orhan Mah İlyas Bey Cad. No:38 Gebze-
Kocaeli’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda 
belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu ozelgebzehastanesi@hs01.kep.tr adresine güvenli 
elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 
belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin haklı görülmesi halinde bu ücret tarafınıza iade edilecektir. 

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda talebinizin değerlendirilebilmesi ve tarafınıza dönüş yapılabilmesi 
için ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar 
için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime 
esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. 



 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN 
KORUNMASI MEVZUATI UYARINCA 

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ  
 

 
                                                                                               Dok.No:KVK.YD.06Y.Tar.04.05.2020Re.No:00Re.Tar:-Say.No: 6 / 6 

İlgili kişinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka 
ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile 
ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini 
belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin 
eklenmesi gerekmektedir. 

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz. 

Saygılarımızla, 

 

Özel Gebze Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş. 

Adres: Sultan Orhan Mah İlyas Bey Cad. No:38 Gebze-Kocaeli  

Tel: 0 (262) 642 83 83 

E-Posta: info@yuzyilhastanesi.com 

Mersis No: 685006423600011 

 

 

  
YÜZYIL HASTANESİ 6698 Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Aydınlatma 
Metni Okudum ve Anladım. 

 

 İlgili Kişi / Çalışan 

Adı Soyadı :  

Tarih :  

İmza :  

 


