
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 
 

Bu sözleşme, esas olarak kişisel sağlık verilerinin işlendiği Sağlık Kuruluşunun 
çalışanları ve dışarıdan hizmet aldığı kişi ve kurumların görev yapabilmeleri için mecburen 
işledikleri kişisel veriler ile Sağlık Kuruluşunun kurumsal verilerinin gizliliği bağlamında 
tarafların hak ve yükümlülüklerinin esaslarını tanımlar.  

Bu Sözleşme konusu bilgilerin işlenmesinde genel olarak Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve  Türk Borçlar Kanunu ile Türk Medeni 
Kanununda belirlenen kurallara uyulur. 

Sağlık verileri, kişisel veriler içinde en yüksek korumaya tabi tutulmuş olan veri 
kategorisidir. Sağlığa ilişkin kişisel veriler ancak 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. Sağlık verilerinin bu şartlara aykırı olarak işlenmesi hukuk aykırıdır, ceza ve 
tazminat sorumluluğu doğurabilir. 

 
GİRİŞ: 

1. Bu sözleşme çerçevesinde, Sağlık Kuruluşu  tarafından Hizmet Sunan’a 
(sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla) yazılı, sözlü, basılı, görsel ya da elektronik ortamda 
açıklanan / ifşa edilen bilgilerin tamamı gizli bilgi niteliğindedir. 

2. Taraflar arasında mektup, faks, elektronik posta, dijital veri aktarımı vb. yollarla 
yapılan yazışmalar ve/veya gönderimler ve/veya her türlü vasıtayla yapılan görüşmeler 
yoluyla elde edilen bütün bilgiler gizlilik kapsamındadır. 

3. Hizmet Sunan, bu bilgilerin gizli bilgi olarak saklanmasını, gizliliğinin mutlak 
surette korunmasını ve aksi Sağlık Kuruluşu tarafından yazılı olarak talep edilmedikçe başka 
türlü işlenmemesini, hiçbir şekilde üçüncü kişilere ifşa edilmemesini, her ne maksatla olursa 
olsun parasal veya parasal olmayan menfaatler de dahil olmak üzere herhangi bir şey 
karşılığında veya karşılıksız olarak, üçüncü şahıslarla herhangi bir şekil ve yöntemle 
paylaşılmamasını sağlamakla yükümlüdür. 

 Bu  Gizlilik  Sözleşmesi,  Çalışlar Cad. Ömür Sokak No:1/1 Bahçelievler İstanbul adresinde faaliyet 
gösteren İmplantdent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Şirketi (bundan sonra kısaca “Sağlık Kuruluşu” 
olarak anılacaktır)  ile _____________________________________________________________ 
adresinde faaliyet gösteren  ___________________ Vergi Dairesine kayıtlı _________________ Vergi 
Numaralı / ………………….. .......TC Kimlik Numaralı .................................................. 
(işbu sözleşmede bundan böyle kısaca “Hizmet Sunan” olarak anılacaktır) arasında imza altına 
alınmıştır. 

Sağlık Kuruluşunun faaliyetinin yürütülmesi için ve/veya faaliyetleri nedeniyle, Hizmet 
Sunan tarafından yerine getirilecek hizmetler ve/veya tedarik edilecek ürünler (işbu 
sözleşmede bundan böyle kısaca “İş” olarak anılacaktır) ile ilgili tamamı gizli nitelikte olan 
(sayılanlarla sınırlı olmamak üzere) kişisel, ticari, mali, hukuki ve teknik bilgiler ile sağlık 
hizmet sunumu nedeniyle elde edilen her türlü bilgi ve belgeler (bundan sonra kısaca 
“Bilgiler” olarak anılacaktır) basılı, sözlü, görsel ve/veya elektronik ortamlarda Hizmet 
Sunan’a vermiş ya da verecektir.  Sağlık Kuruluşu tarafından Hizmet Sunan’a verilmiş 
/verilecek bilgiler ile ilgili olarak aşağıdaki kurallara uyulur. 



4. Hizmet Sunan ancak işin yürütümü gereği zorunlu hallerde ve işi gereği bilgileri, 
öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendine bağlı çalışan diğer kişilere verebilir 
ancak bilgilerin gizliliği ve sınırlı işlenmesi hususunda bu kişilerin de bu Sözleşme ile 
üstlenilen yükümlülüğe uyması için gerekli her türlü tedbiri alır ve bu çerçevede yazılı 
prosedürleri oluşturur; bu kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı 
davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde kendisinin de ihlali gerçekleştiren kişi 
ve/veya kurum ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağını peşinen kabul ve 
taahhüt eder.  

5. Hizmet Sunan, sağlık verilerinin korunmasına ilişkin standartlardan az olmamak 
şartıyla, kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özeni Sağlık Kuruluşunun bilgilerini 
korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt eder.  

6. Hizmet Sunan, bilgileri, sadece yüklendiği işin sonuçlandırılabilmesi için 
kullanacak, bu amaç dışında herhangi bir amaç için kullanmayacak ya da ifşa etmeyecektir. 

7. Hizmet Sunan, kendisine doğrudan ya da dolaylı olarak açıklanan bilgilerden 
yazılı olanların orijinallerini, kopyaları ve özetlerini, sözlü olarak ifşa edilen bilgilerin bütün 
yazılı dökümleri ve notlarını, elektronik ortamda saklanan bilgilerin ise tüm kopyalarını ve bu 
çerçevede kayıtları içeren tüm belgelerini, Sağlık Kuruluşunun yazılı talebi üzerine derhal (ve 
her halükarda en geç 3 gün içerisinde) Sağlık Kuruluşuna iade edecek ya da Sağlık 
Kuruluşunun yazılı talimatı üzerine imha edecek / kayıtlarından silecektir. Bu talimat 
nedeniyle Hizmet Sunan’ın yükümlülüğünün yerine getirilememesinin sorumluluğu Sağlık 
Kuruluşuna aittir. 

8. Hizmet Sunan, işbu sözleşmede düzenlenmiş olan gizlilik yükümlülüğünün ihlal 
edilmesi nedeniyle Sağlık Kuruluşunun doğrudan ya da dolaylı olarak ya da gelecekte maruz 
kalabileceği her türlü zararları tazmin edecektir. 

9. Hizmet Sunan, bilgilerin işbu sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar 
olduğunda, Sağlık Kuruluşuna durumu derhal ve yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. 

10. Sağlık Kuruluşu tarafından Sözleşme kapsamında paylaşılan sağlık verileri ve 
diğer özel nitelikli kişisel verilerin korunması için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 
belirlenen ek güvenlik önlemleri Hizmet Sunan tarafından yerine getirilir.  

11. İşbu sözleşme, İş kapsamındaki iş ilişkisi devam ettiği müddetçe yürürlükte 
kalacak ve Hizmet Sunanın bilgilerin gizliliğine ilişkin yükümlülüğü Taraflar arasındaki 
ilişkinin sona ermesinden sonra da süresiz olarak devam edecektir. 

12. Bu sözleşmenin bir hükmünün ihlal edildiğinin iddia edilmemesi ya da bu 
konuda ilgili tarafça yapılabilecek bir feragat, bir sonraki ihlal için feragat teşkil etmeyeceği 
gibi ihlal edilen hükmün geçerliliğini de etkilemez. Bu sözleşmenin bir hükmünün ihlal 
edildiğinin iddia edilmemesi, (açık yazılı bir feragat olmadıkça) ilgili tarafın bu sözleşmeden 
ve kanundan kaynaklanan haklarını daha sonra kullanmasına engel teşkil etmez. 

13. Taraflar, yukarıda belirtilen tebligat adreslerinde meydana gelebilecek 
değişiklikleri, iadeli taahhütlü mektup ile yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) işgünü içinde ihbar 
edeceklerdir. Bu ihbarın yapılmasına kadar tüm bildirimler ilgili tarafın belirtilen son tebligat 
adresine yapılacak ve bildirim söz konusu tarafa ulaşmamış olsa dahi geçerli bir bildirim gibi 
sonuç doğuracaktır. 

İşbu sözleşme, Taraflarca okunmuş, her bir maddesi müzakere edildikten sonra iki 
nüsha olarak __.__.______ tarihinde imza edilmiştir. 

 


