
 
PROF. DR. GONCA GÖKDEMİR MUAYENEHANESİ 

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma 
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu 
sıfatıyla DR. GONCA GÖKDEMİR MUAYENEHANESİ tarafından hazırlanmıştır.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI 

İş bu aydınlatma metninin konusu “Güvenlik Kamera Kayıtlarında Bulunan Görsel  ” verilerinizdir. Belirtilen 
kişisel verileriniz;  
Muayenehanenin içerisindeki giriş bölümünde bekleme salonunu gören 1 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve 
bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Prof. Dr. Gonca GÖKDEMİR 
tarafından denetlenmektedir.  
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI 

Görsel  verileriniz yönetimsel sebeplerle, yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak hukuki yükümlülüğümüzü yerine 
getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmî kurumlara paylaşılacaktır.  

VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

İşlenen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun 
hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar 
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine 
dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.  

HAKLARINIZ 

Veri Sorumlusu Prof. Dr. Gonca Gökdemir Muayenehanesi, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak bu 
Aydınlatma metni ile kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı 
konusunda veri sahibine yol göstermektedir.  
İlgili kişi hakları KVKK 11. Maddede düzenlenmiştir.  
KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca muayenehanemize  başvurarak; 
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 sahipsiniz. 
KVKK 13. Madde kapsamında Başvuru hakkınızı kullanmak istemeniz halinde;   
Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri 
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Prof. Dr. Gonca GÖKDEMİR Harbiye Mah. 
Maçka Cad. Narmanlı Apt. No: 24 Kat:5 Daire:35 Teşvikiye – İstanbul adresine ıslak imzalı yazılı olarak, “güvenli 
elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla gonca.gokdemir@hs01.kep.tr adresine 
veya elektronik posta üzerinden info@goncagokdemir.com adresine iletebilirsiniz. 

Başvurunuz da yer alan talepleriniz, en geç otuz(30) gün içinde ücretsiz olarak cevaplanacaktır 
VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ: 

Prof. Dr. Gonca GÖKDEMİR, 
 Harbiye Mah. Maçka Cad. Narmanlı Apt. No: 24 Kat:5 Daire:35 Teşvikiye – İstanbul,   
Tel: 0212 356 55 44,  
info@goncagokdemir.com 
 


