
معلومات
صاحب
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العائلي  –االسم  االسم

الجمهورية   هوية رقم
التركية

الوالدة  تاريخ

العنوان

عنوان
المعلومات
المتعلقة
,بالمؤسسة

مستشفانا؛         في كمرضى المعلومات على حصلتم قد كنتم ان
كمرضى                كالتسجيل فيها قدمتم تاريخ اخر مرة اخر الخدمات على فيها حصلتم التي المؤسسة او , الوحدة

مؤسستنا؛     في موظفين كنتم بالعمل      ان المباشرة تاريخ مؤسستناو في , موقعكم
؛              مؤسستنا في المرشح الموظف اجل من المراجعة في تواجدتم قد كنتم وتاريخ    ان بمراجعته قمتم الذي الموقع

, المراجعة
مؤسستنا؛      في قدماء موظفين كنتم العمل         ان وفترة ً مسبقا مؤسستنا في فيها عملتم الذي من  , الموقع كنتم ان

مؤسستنا؛      مع تعاون داخل الذين في           الموردين الشركة تلك في وموقعكم فيها عملتم الشركة اسم بكتابة قوموا
ادناه    في المبينة . المساحات

Talebe İlişkin
Bilgi

المعلومات
بالطلب  المتعلقة

الشخصية              بالبيانات المتعلقة الشروحات باجراء وقوموا البيانات وضعية حول تمتلكونها معلومات ايى بمشاركة قوموا
فضلكم       من بطلبها قمتم معهم          )التي االتصال في تتواجدون الذين لالشخاص المناسبة بالمقاييس بالشرح قوموا مثال

المستشفى      في تعملون كنتم ان منها       , والقسم الخدمات على مؤسستكم حصلت قد التي (.  المستشفى

فضلكم           من طلباتكم على االجابة اجل من االرسال طريقة باختيار . قوموا

عنواني      ][ الى ارسالها اريد
االلكتروني      ] [ بريدي عنوان الى ارسالها

باليد        االستالم اجل من بالمراجعة اقوم ان ارسد

بنفسي   ] [ استالمها
بالذات 

الطلب   تاريخ
الطالب      قبل من ملئها سيتم  :الذي

العائلي   –االسم  الطالب  –االسم توقيع  

االستالم   تاريخ
المؤسسة      قبل من ملئها خالل  : من

العائلي   –االسم  المستلم  –االسم توقيع  
KU.FR.14 Yayın Tarihi:07.08.2020 Revizyon Tarihi:-- Revizyon No:00 Sayfa No: 1 / 2

KU.FR.14                      النشر التنقيح                         07.08.2020: تاريخ التنقيح  : ---               تاريخ الصفحة                         00: رقم  2 / 1: رقم



العنوان على من االمن االلكتروني� البريد عبر الشخصية بالبيانات� المتعلقة طلباتكم بارسال القيام يمكنكم :  الشروحات
gebzedoga@hs01.kep.tr زقاق كنت يني حي عنوان على باليد� تسليمها يتم ان يمكن كما العدل كاتب قنوات عبر ارسالها� او

اشتغالها� تم الذي بالمعايير( KVKK )الشخصية البيانات حماية قانون  من. 11 المادة حسب )( ايلي قوجا / جبزة 25: رقم 2424
اجابتكم اجل من الطلب في التواجد يتم ان الممكن من. االستمارة هذه ملئ خالل ومن البيانات مؤول بصفة المدينة في
الذي والمعلومات الوثائق خالل من صحيح بشكل مؤسستم مع عالقتكم بتثبيت والقيام القانونية الفترة وخالل نقص بدون
. االستمارة هذه في ذكرها تم
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