
KVKK (Kişisel verileri koruma kanunu)

ile ilgili yükümlülükler

Değerli Meslektaşlarım,

TJOD İzmir Şubesinin 29 Kasım 2021 tarihli KVKK ve 
yükümlülükleri ile ilgili webinar toplantısında
Av. Arb Gülden Saylam tarafından verilen bilgiler 
ışığında kendisi tarafından aşağıda sunulan içerik ve
maliyetlerle hizmet almak isteyen üyelerimiz için 
iletişim bilgileri sunulmuştur.

Dileyen meslektaşlarımız TJOD İzmir aracılığı ile
ulaştığını bildirerek kendisi ile iletişime geçerek anılan 
hizmeti alabilir.

İzmir TJOD YK adına 
Başkan Doç. Dr. Özgür YENİEL



TJOD İzmir Şubesinin 29 Kasım 2021 tarihli KVKK ve yükümlülükleri ile ilgili 
webinar toplantısında Av.Arb Gülden Saylam tarafından;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun hekim ve muayenehanelerine
getirdiği yükümlülükleri, anılan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 
halinde karşılaşılacak idari ve cezai yaptırımları, emsal Kurul ceza karar-
larını, Verbis  sicili kayıt sürecini ve envanter oluşturma işlemlerini konuşar-
ak bu konular hakkında detaylı bilgi verilmiştir.

Anılan kanun uyarınca yükümlülükler esasen 2016 tarihinden itibaren 
yürürlükte olup sadece Verbis sicil kaydı ertelenmiştir. Anılan erteleme 31 
Aralık 2021 tarihine kadardır. 

Av.Arb. Gülden Saylam tarafından verilecek  hizmet aşağıdaki
şekildedir.

1-Mail adreslerin sonuna eklenecek bildirimler
2-Aydınlatma metni web için(Sağlık Turizmi olanlara eklenecek GDPR 
maddeleri)
3-Aydınlatma metni hasta için 
4-Aydınlatma metni çalışanlar için
5-Kişisel veri izin formu hastalar için
6-Kişisel veri izin formu çalışanlar için
7-Aydınlatma metni ve kişisel izin formu çalışan adayları için
8-Çalışanların iş sözleşmelerinin revizesi 
9-Çalışanlara gizililik sözleşmesi ve gizlilik taahhütnamesi 
10-Hastalardan alınacak  foto paylaşım ve sair hususlarda muvafakatname
11-Yurdışı hastaları için bilgi ve mutabakat formu
12-Klinikte yapılacak  görsel işlemler hakkında bilgi sunulması
13-Diğer verbis ve envanter hususlarında bilgi paylaşımı 
14-KVKK ile ilgili diğer bilgilendirmeler.
15-Web ve email adresi kvkk uyumu ekleri, Risk Analizi
16-Verbis kaydı ve envanter oluşturma 
17-Taşeron ve tedarikçi kvkk bilgilendirme formları
18-.KVKK politikası web
19-Çalışanların bilgilendirildiğine ilişkin eğitim belgesinin hazırlanması 
20-.IT kısmı hakkında yapılması gerekenler ile ilgili bilgi paylaşımı 
21-Hizmet alnan kişilerle imzalanacak Gizililik sözleşmeleri



ÖNCELİKLE KVKK VERBİS KAYIT BAŞVURUSU ACİLEN YAPILMALI VE 
KULLANICI ADI VE PAROLA GELMESİ TEMİN EDİLMELİDİR.
KULLANICI ADI VE PAROLA GELDİKTEN SONRA SİCİLE KAYIT
YAPILABİLMEKTEDİR.BU İŞLEMLER ESNASINDA DİĞER SÖZLEŞME VE 
EVRAKLARIN HAZIRLANMASI  SÜRECİ SONLANDIRILACAKTIR.

KVKK  uyum ile ilgili talep Av.Arb Gülden Saylam tarafından istenen belge-
ler:

1-Kliniğin ünvanı (kliniğin işletmenin) adresi vergi numarası(vergi levhaları 
gönderilebilir kolaylık olması açısından)
2-Çalışanların ad soyad TC, görev, görev tanımı, maaş ve işe başlama tari-
hleri.

Hizmet bedeli Tjod izmir etkinliği olarak siz hekimlere Aralık 2021 sonuna 
kadar özel indirimle düzenlenmiş olup,ücret ile ilgili bilgiyi avukattan 
öğrenebilirsiniz.

Av. Arb. Gülden Saylam'ın iletişim adresleri aşağıdaki şekildedir.Tjod İzmir 
Etkinliği belirtilerek kendisine başvurulabilir.
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