
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI 

KİŞİSEL VERİLEN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVK 
Kanunu” olarak anılacaktır.) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu (Bundan böyle “KVK Kurulu” olarak anılacaktır.) kararları ve ilgili sair 
mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenmektedir. Kişisel verilerinizin, veri sorumlusu 
olarak  bir sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu, gizlilik yükümlülüğü bulunan ve adımıza işleyen 
iş ortaklarınca toplanması, saklanması, aktarılması veya kişisel verilerinizin herhangi bir 
şekilde işlenmesine ilişkin çerçeve işbu metin ile aşağıda açıklanmıştır.


Tanımlar 

a) Açık veri: Ücretsiz olarak veya hazırlanma maliyetini geçmeyecek şekilde internet 
üzerinden herkesin erişimine sunulan, üzerinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkı bulunmayan 
ve herhangi bir amaçla serbestçe kullanılabilen, makineler tarafından okunabilen ve 
böylelikle diğer veriler ve sistemlerle birlikte çalışabilen, anonim hale getirilmiş veriyi,


b) Açık sağlık verisi: Açık veri haline getirilen sağlık verisini,


c) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan 
rızayı,


ç) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette 
kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,


d) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,


e) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,


f) Kişisel sağlık verisi: Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal 
sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgileri,


g) Kişisel verilerin imha edilmesi: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale 
getirilmesini,


ğ) 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,


h) Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve 
tekrar kullanılamaz hâle getirilmesi işlemini,


ı) Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, 
geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hâle getirilmesi işlemini,


i) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen 
gerçek veya tüzel kişiyi,


j) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt 
sistemini,


k) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt 
sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,




Kişisel Verilen İşlenmesi 

Kişisel veriler, ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve diğer kanunlarda öngörülen 
usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. Kişisel verilerin işlenmesinde; hukuka ve dürüstlük 
kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar 
için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen 
veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uyulması 
zorunludur.


Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı 
hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:


a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.


b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki 
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün 
korunması için zorunlu olması.


c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.


ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.


d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.


e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.


f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


g) Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve 
bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi 
amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar 
tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.


Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 

Kişilerin 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 özel nitelikli kişisel 
veridir.


Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. 

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık 
rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu 
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır 
saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 
ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.


Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hâle Getirilmesi 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş 
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler 
resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim 
hâle getirilir.


Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar (veri sorumlusu veya veri işleyen 
nezdinde verileri teknik olarak depolama, koruma ve yedeklemeden sorumlu olanlar hariç 
herkes) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.




Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, 
geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.


Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, bu verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir 
surette kimliği belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilememesini ifade etmektedir.


Herkesin veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili kişisel verilerin Kanunun yedinci 
maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı 
bulunmaktadır.  


Kişisel Sağlık Verilerinin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hâle Getirilmesi 

Portal ve/veya sisteme yüklenen kişisel sağlık verileri  işlenmesini gerektiren sebeplerin 
ortadan kalkması halinde kişisel sağlık verileri, ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu 
tarafından anonim hale getirilir veya silinir.  Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim 
hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer 
hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanır. Silinmesi talep edilen 
veriler; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ya da verilerin ihtiyaç halinde adli 
mercilere verilebilmesini mümkün kılmak için, veri bütünlüğü bozulmadan arşivlenir. 
Arşivlenen verilere bu amaçlar dışında erişim engellenir. Veri sistemine aktarılan veriler, 
aktarımın yapıldığı tarihten 10 (on) yıl sonra eKonsey’in veri tabanından silinebilir. Kişisel 
verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda 
yer alan hükümler saklıdır.


Kişisel verilerin imha edilmesinde, Kanunun yedinci  maddesi ile Kurum tarafından 
hazırlanarak 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin 
Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine 
riayet edilir.


Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü 

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; 
Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 
İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın 
yöntemi ve hukuki sebebi, ilgili kişilerde sayılan diğer hakları konusunda bilgi vermekle 
yükümlüdür.


İlgili Kişinin Hakları 

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;


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) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda 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 sahiptir.


Veri sorumlusunca talebe en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevap verilmesi 
gerekmektedir. Ancak başvurunun reddedilmesi veya verilen cevabın yetersiz olması 
hallerinde 30 gün içinde, başvuruya süresinde cevap verilmemesi hallerinde ise başvuru 
tarihinden itibaren 60 gün içinde ilgili kişiler Kurula şikayet yoluna gidebilir. 


Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler 

Veri sorumlusu;


a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,


b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,


c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,


amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari 
tedbirleri almak zorundadır.


Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını 
sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.


Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı 
olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük 
görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.


İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, 
veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.


Veri Sorumlusuna Başvuru 

İlgili kişi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak 
veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.


Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 
otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi 
hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.


Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak red eder ve cevabını ilgili 
kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi 
hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından 
kaynaklanması hâlinde alman ücret ilgiliye iade edilir.


Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları 

Almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdaki amaçlar 
dahilinde işlenmektedir:


a.3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık 
Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer 
düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;




b.Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 
yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;


c.Güvenliğiniz için kimliğinizin tespiti ve doğrulanması;


ç.Anlaşmalı kurumlarla olan hak sahipliğinizi sorgulama , sağlık hizmetine ilişkin finansal 
mutabakat sağlanması, kurumlarca talep edilen bilgileri paylaşma;


d.Faturalandırma işleminin yapılması;


e.Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri 
paylaşma ve taleplerine yanıt verme;


f.Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme;


g.Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme,


ğ. İç politika ve prensiplerine uyum sağlama;


h. İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme;


ı. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmetlerimize ilişkin olarak 
bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi;


i. Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,


j. Bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, 
geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta 
memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler.


Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği 
haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.


İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz, fiziki arşivler ve/
veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza 
altında tutulabilecektir.


Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli 
her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi belirtilen ve yasal 
düzenlemelerde yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin 
Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum 
veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı 
ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; 
faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt 
içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.


Veri sorumlusunca talebe en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevap verilmesi 
gerekmektedir. Ancak başvurunun reddedilmesi veya verilen cevabın yetersiz olması 
hallerinde 30 gün içinde, başvuruya süresinde cevap verilmemesi hallerinde ise başvuru 
tarihinden itibaren 60 gün içinde ilgili kişiler Kurula şikayet yoluna gidebilir.
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