
SAĞLIK BAKANLIĞI’NA SAĞLIK VERİLERİNİZİN AKTARIMINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ  

Sağlık Bakanlığı, 28.12.2022 tarihinde yayınladığı yazı ile tüm özel muayenehanelerin MBYS’ye (Muayenehane 

Bilgi Yönetim Sistemi) entegre olmasını ve hastalarına ait kimlik ve sağlık verileri dâhil kişisel verilerini sisteme 

kaydetmesini talep etmiştir. Bu talep, size sağlık hizmeti sunabilmem için benimle paylaştığınız tüm verileri 

Sağlık Bakanlığı’na aktarmam anlamına gelmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6.maddesinde, sağlık verilerinin ancak veri sahibinin açık 

rızasının bulunması halinde işlenebileceği belirtilmiştir. Kanunun 4.maddesinde ise kişisel verilerin hukuka ve 

dürüstlük kurallarına uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi ve işlendikleri amaçla bağlantılı, 

sınırlı ve ölçülü olması esas tutulmuştur. 11.maddede de kişisel verilerinizin işlenme süreçlerine ilişkin bilgi talep 

etme hakkınız bulunduğu
1
 ifade edilmiştir. Bu aydınlatma metni; Sağlık Bakanlığı’na kimlik ve sağlık 

verileriniz başta olmak üzere kişisel ve özel nitelikte kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin sır saklama 

yükümlülüğü altında bir hekim olarak sizi bilgilendirmek ve özgür iradeye dayanan açık rızanızın 

bulunup bulunmadığını öğrenmek amacıyla hazırlanmıştır.  

Sağlık Bakanlığı, verilerinizin kendisine aktarılmasını hangi gerekçeyle istediğini tarafıma bildirmemiştir. Bu 

veriler ile hangi işlemleri gerçekleştireceğini, 3.kişilere aktarıp aktarmayacağını, eğer aktarılacaksa nedenini, 

yetkisiz 3.kişilerin eline geçmemesi ve gizliliklerinin sağlanması için nasıl korunacağını ve yeterli koruma 

sağlanıp sağlanmadığını, verilerin aktarımının ardından kimlerin erişebileceğini Bakanlığın açıklamamış 

olmasından dolayı bilmemekteyim. Bakanlık yalnızca, tüm sağlık verilerini toplama yetkisi olduğunu ifade 

etmektedir ancak Sağlık Bakanlığı’nın tüm hastaların rızaları olmaksızın kişisel ve özel nitelikte kişisel verilerini 

talep edebileceğini öngören bir hukuki dayanak bulunmamaktadır.  

 

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA SAĞLIK VERİLERİNİZİN AKTARIMINA İLİŞKİN RIZA FORMU 

Dr. …………………………………………… tarafından hazırlanan “Sağlık Bakanlığı’na Sağlık Verilerinizin 

Aktarımına İlişkin Aydınlatma Metnini” okudum ve anladım. MBYS’ye (Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemi) bilgi 

girişi yapılarak verilerimin Sağlık Bakanlığı’na aktarılması halinde işleme süreçlerine ilişkin hekimimin bilgisi 

dâhilinde olan hususlar hakkında sözlü ve yazılı olarak bilgilendirildim. Sağlık hizmeti almak amacıyla Dr. 

…………………………………… ile paylaştığım kişisel ve özel nitelikte kişisel verilerimin Sağlık Bakanlığı’na 

aktarılmasına; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Tercihinize göre “Rıza Gösteriyorum” ya da “Rıza Göstermiyorum” yazınız.) 

AD-SOYAD  : 

TARİH ve SAAT :  

İMZA    : 

                                                             
1 İlgili kişinin hakları MADDE 11- Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili 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, 7.maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme işlenen verilerin münhasıran otomatik 
sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı 
olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 


