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ü Uzun yıllardır devam eden yargı süreçleri
ü Muayenehane hekimlerinin haklı tepkisi

ü Anayasa Mahkemesi, Danıştay, iptal kararları

ü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu;
Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’in dayanağı 1
Nolu CB Kararnamesinin 378.maddesinin Anayasa’nın 20.
ve 104.maddelerine aykırılığının tespiti ve Anayasa
Mahkemesine başvurusu ( TTB ve TDB’nin açtığı dava)

E-Nabız Uygulamasında Neredeyiz?



Ø Özü itibarıyla, hekimlerin mesleki uygulamalarına uzak
düzenlemeler değil

Ø Hekimler, kişisel verilerin korunması konusunda kendi
çalışma alanına ilişkin birçok tedbiri almış durumda

Ø Ancak, kanun ve alt düzenlemelerle, kişisel veri işleyen
bütün gerçek ve tüzel kişilerin yerine getirmesi gereken
usuli ve teknik gereklilikler var.

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı



Ø Anayasa 20.madde
Ø 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Ø Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik
Ø Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale

Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
Ø Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde

Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Ø Diğer alt düzenlemeler (tebliğ, Kurul kararları, rehberler)

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı



ü Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme
hakkına sahiptir.

ü Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında
bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini
veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda
kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

ü Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya
kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına
ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.

Anayasa 20/3. madde



Amaç
• Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel

hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve
özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve
tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları
düzenlemektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu



Kapsam
• Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile

bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler
hakkında uygulanır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu



Kişisel veri:  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin 
her türlü bilgi,
ü Ad, soyad, doğum tarihi, yeri
ü Ailevi, sosyal, ekonomik geçmişi
ü TC Kimlik No, Telefon numarası,
ü Özgeçmiş bilgileri,
ü Resim, görüntü, ses kayıtları
ü Parmaz izi,
ü Vs ………..

Tanımlar



• ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep 
veya diğer inançlar, 

• kılık ve kıyafet, 
• dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, 
• sağlık ve cinsel hayat,
• ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile 

biyometrik ve genetik veriler

Özel Nitelikli Kişisel Veri



Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya 
kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin 
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla; 

Ø elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza 
edilmesi, 

Ø değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,
Ø aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, 

sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi

gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

Tanımlar



• İlgili kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi

• Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan
ve özgür iradeyle açıklanan rıza,

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

Tanımlar



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

• Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak
onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,

• Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre
yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi,

Tanımlar



• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için 

gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uyulması Gerekli İlkeler



Genel Kural 
• Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez

Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları 



• Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
• 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.

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

Açık Rıza Aramaksızın Kişisel Verilerin İşlenebileceği Haller 



• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine
getirebilmesi için zorunlu olması.

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri

işlemenin zorunlu olması.
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek

kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması.

Açık Rıza Aramaksızın Kişisel Verilerin İşlenebileceği Haller 



• Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın 
işlenmesi yasaktır.
– ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya 

diğer inançlar, 
– kılık ve kıyafet, 
– dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, 
– Sağlık ve cinsel hayat,
– ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile 

biyometrik ve genetik veriler

Özel Nitelikli Kişisel Veriler



• Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda 
öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın 
işlenebilir. 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler



• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler; 
– 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 Veriler



• Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul 
tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler



• İşlenmesini 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, yok edilmesi veya anonim hâle 
getirilmesi



Ø Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın 
aktarılamaz.

Ø Açık rıza alınmaksızın verilerin işlenmesi koşulları varsa 
açık rıza aranmaksızın veriler aktarılabilir. (Kanun 
5/2.fıkrası)

Kişisel Verilerin Aktarılması



Ø Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişiler
veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza
olmaksızın aktarılabilir.

Ø Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis,
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
amacıyla, YETERLİ ÖNLEMLER ALINMAK KAYDIYLA açık
rıza olmaksızın aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Aktarılması



Ø Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurtdışına
aktarılamaz.

Ø Yurtdışına aktarılacak kişisel verilerle ilgili olarak,
kanunun getirdiği yurtdışına veri aktarımı ile ilgili diğer
koşullarının yerine getirilmesi gerekir.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması



• 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,
• Verileri işlenen kişinin hakları,

konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü



• 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 aktarıldığı

üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde

bunların düzeltilmesini isteme,

Verisi İşlenen Kişinin Hakları 



• kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Verilerin aktarıldığı kişiler ile verilerin düzeltilmesini isteme

hakkının, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,

• kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz
etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle
zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Verisi İşlenen Kişinin Hakları 



• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

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

Veri Sorumlusunun 
Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri 



• Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir
gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci
fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle
birlikte müştereken sorumludur.

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler 



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

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler 



• Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel
verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına
açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar.

• Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam
eder.

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler 



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

• Kurul, gerekmesi hâlinde, bu durumu, kendi internet
sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan
edebilir

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler 



Veri Sorumluları Sicili
(VERBİS – Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi)



ü Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye
başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak
zorundadır.

Veri Sorumluları Sicili
(VERBİS – Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi)



Kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan
kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu
gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne
alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları
Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebilir.

Sicile kayıt istisnası, kanundan kaynaklanan
yükümlülükleri ortadan kaldırmaz

Veri Sorumluları Sicili
(VERBİS – Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi)



31.03.2021

VERBİS KAYDI İÇİN SON GÜN  



ü VERBİS Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü’nün Yerine
Getirilmemesi
39.337,22 - 1.966.861,00-TL

ü Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi
9.834,00 – 196.686,00-TL

ü Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi
29.503,00 – 1.966.861,00-TL

ü KVK Kurulu Kararlarının Yerine Getirilmemesi
49.171.53-1.966.861,00-TL

PARA CEZALARI



Muayenehanelerde
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına 

Uyum İşlemleri



• 31.03.2021 Tarihine kadar VERBİS kaydının yapılması
gerekmektedir.

• VERBİS’e hasta bilgileri girilmeyecektir.
• Gerek VERBİS kaydı gerekse mevzuatta belirtilen diğer

yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, bazı hazırlıkların
yapılması ve muayenehanede işleyişin gözden geçirilmesi
gerekmektedir.

Muayenehane Uyum İşlemleri



Ø Muayenehaneler, özel nitelikli kişilerin verilerin işlendiği
sağlık kuruluşudur.

Ø Muayenehane hekimi, veri sorumlusudur.
Ø Veri sorumlusu sıfatıyla, kanundan kaynaklanan

yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Muayenehane Uyum İşlemleri



ü Kişisel veri envanterinin çıkarılması,
ü Bu envanter, KVK mevzuatı

kapsamında işyerinin genel
profilinin çıkarılmasına yönelik bir
çalışmadır.
v Kişisel veri işleme amaçları
v Kişisel veri işleminin hukuki sebebi
v Veri kategorisi
v Kişisel verilerin aktarıldığı alıcı grubu
v Kişisel verilerin azami saklama süresi
v Yabancı ülkelere aktarım
v Veri güvenliğine ilişkin tedbirler

Muayenehane Uyum İşlemleri



ü Muayenehanede işlenen kişisel verilerin neler olduğu
tespit edilmeli.

ü Kişisel verilerin hangi kişi grupları ile ilgili olduğu tespit
edilmeli. ( hasta, çalışan, hizmet alımı vb.)

ü Kişisel verilerin hangi kişi ve kurumlara aktarıldığı tespit
edilmeli. Aktarımı yapılan bu verilerin hukuka uygun
gerekçelerle aktarılıp aktarılmadığı tespit edilmeli.

ü Veri işleme amaçları tespit edilerek açık rıza alınması için
gerekli durumlar tespit edilmeli.

Muayenehane Uyum İşlemleri



ü İşlenen kişisel verilerin içeriği dikkate alınarak gereksiz
bilgiler tespit edilerek sadeleşmeye gidilmeli

ü Kişisel verilerin saklama süreleri tespit edilmeli.
ü Aydınlatma metinleri ve açık rıza beyan formları

hazırlanmalı
ü Personel ile ilgili sözleşmeler gözden geçirilmeli, KVK

mevzuatı kapsamında, personel, yükümlülükleri
konusunda bilgilendirilmeli ve eğitim verilmelidir

Muayenehane Uyum İşlemleri



ü KVKK’nun 31.01.2018 tarihli “Özel Nitelikli Kişisel
Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması
Gereken Yeterli Önlemler” konulu karar uyarınca gerekli
önlemler alınmalı

ü Kişisel verilerin saklandığı bilgi işlem sistemlerinin
dışarıdan müdahalelere karşı korumalı hale getirilmesi,
bu konuda teknik önlemlerin alınması, yetkisiz kişilerin
girişlerinin önlenmesi

ü Kişisel verilerin saklandığı fiziki ortamlara (arşiv) yetkisiz
kişilerin erişiminin engellenmesi

Muayenehane Uyum İşlemleri



ü WEB sitesinin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi,
çerez ve gizlilik politikası hazırlanması

ü Sosyal medya hesaplarının KVK mevzuatına uygun hale
getirilmesi

ü Kamera İzleme Politikası belirlenmeli
ü Kişisel veri saklama ve imha politikası hazılanması

Muayenehane Uyum İşlemleri



ü Muayenehanelerin KVK mevzuatına uyum hazırlıklarının
Ocak-Şubat-Mart ayında tamamlanması ve VERBİS
kaydının 31.03.2021 tarihine kadar yapılması
gerekmektedir.

Muayenehane Uyum İşlemleri



Muayenehane Uyum İşlemleri – VERBİS Kaydı 



Muayenehane Uyum İşlemleri – VERBİS Kaydı 



Sonuç Yerine

• Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına uyum çalışmalarının
tamamlanması, yasal yaptırımlarla karşılaşmamak adına
önemlidir.

• Uyum işlemleri ve VERBİS kaydı, hekimlerin kendileri
tarafından yapılabilir.

• Bu konuda aracı firmalardan hizmet alınması hekimin
takdirindedir.


