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PERSON EL Cizt-ir-iK SoZLE$M ESi T.c.3A6L'X BAXANLI6I
sAdilB Blt.6i -(l5Ttifrltrii

*ENtr,\tuilulli.l,{:iJ

Bu s<izlegme ....... I ...... t 20..... tarihinde, aga$rda yer alan htiktimler gergevesinde,
T.C. Saghk Bakanhgr Sagtrk Bilgi Sistemleri Genel MUdtirlUgti (Genel Mtidtirli.ik) ile
aga$rda kimlik bilgileri yaztll kigi (Personel) arasrnda akdedilmigtir.

1. TANIMLAR:

Kuruma Ait Gizli Kalmasl Gereken Bilgiler:

1.1 13t05t1964 tarihli ve 6/3048 sayrlr Bakanlar Kurulu karart ile yUrurlU!e konulan "Gizlilik

Dereceli Evrak ve Gerecin GUvenli$i Hakkrndaki Esaslar" ile tanrmlanmtg ve usulUne uygun olarak
etikeflenmig otan QOK GiZLi, GiZLi, OZEL ve HIZMETE OZEL gizlilik derecesindeki her tUrlU veri,

bilgi ve belge.

1.2 Kurum tarafrndan iglenen (2410312016 tarihli ve 6698 sayrlr Kigisel Verilerin Korunmast
Kanunu ile tanrmlanan) kigisel veriler ile (2110612019 tarihli ve 30888 sayrlr Kigisel Sa$ltk Verileri
Hakkrnda Ydnetmelik ile tanrmlanan) kigisel sa$ltk verileri.

1 .3 Genel MUdurlUQe veya hizmet sunulan ilgili birime ait 6zel strlar, mali bilgiler, galtgan bilgileri,
sistem bilgileri ve galrgrlan sUre iginde derlenen tUm bilgiler, materyaller, programlar ve dok0manlar,
bilgisayar sistemleri igerisinde saklanan veriler, donantm/yazltm ve tUm di$er dUzenleme ve
uygulamalar ile personelin galrgma suresi igerisinde yapmtg oldu$u igler.

1.4 Agrklanmasr halinde kigi ve kurumlara maddi veya manevi zarar verme ya da herhangi bir
kigi veya kuruma haksrz yarar sa!lama ihtimali bulunan her tUrlU bilgi ve belge.

2. YUKUMT-UuUxlen:

2.1 Personel, kuruma ait gizli bilgilerin korunmasr igin aga$rdaki kurallara uyaca$tntn beyant
olarak bu sozlegmeyi imzalar.

2.2 Personel, Sa$hk Bakanlr$r Bilgi GUvenli$i Politikalarr Y6nergesi ve Bilgi GUvenli$i Politikalart
Krlavuzunda yer alan kogullara uygun hareket eder.

2.3 Personel, bu sdzlegme hUktrmlerine uygun davranmaktan, ihlali halinde ise Bakanlt$a, Genel
MUdirrlUge ve UgUncU kigilere verece$i her tUrlU zarardan sorumludur. Sdzlegmenin ihlal edilmesi
sonucu do$acak tUm hukuki ve cezai sorumluklart peginen kabul eder.

2.4 Personel, Genel MUdurltrkte uygulanmakta olan Bilgi GUvenli$i Ydnetim Sistemi (BGYS)
kapsamrnda yayrmlanmrg politika, prosedUr, sUreg ve sozlegmelere uygun davrantr. Bahse konu
dokumanlarda belirtilen hususlart eksiksiz olarak yerine getirir.

2.5 Personel, Genel MudUrlUk tarafrndan kendisine teslim edilmig veya erigim yetkisi verilmiq
olan gizli kalmasr gereken bilgileri, sadece gdrevi ile ilgili igler igin kullantr. Bu bilgileri kendi gizli bilgisi
gibi korur ve bilmesi gereken yetkili kigiler haricinde hig kimse ile paylagmaz. Personel, bilgi
paylagabilece$i kigiler konusunda tereddUtte kalrrsa, bilginin sahibi olan veya sUreci y6neten Daire
Bagkanh!r ile irtibata gegerek bu bilgileri kimlerle paylagabilece$initeyit eder.

2.6 Personel, 6zel olarak yetkilendirildi$i durumlar drgrnda, hizmet verilen taraflartn yetkilileri de
d6hil olmak Uzere yetkisi olmayan hig kimse ile gizli kalmasr gereken bilgileri paylagmaz. Yetkisi
olmadr$r halde, bulundu$u g6rev ve makamr kullanarak kendisinden bu bilgileri talep eden kigileri,
y6neticisine bildirir.

2.7 Personel, gdrevi kapsamrnda kendisine teslim edilmig olan gizli kalmast gereken bilgileri, ilgili
mevzuata uygun olarak korur, igler ve aktarrr. Bu bilgileri, yetkisi olmayan UgUncU kigilerin yantnda
konugmaz.

2.8 Personel, gizli kalmasr gereken bilgileri higbir kigi, grup, kurum veya kurulugun menfaati igin
kullanmaz.
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2.9 Personel, gdrevi ile ilgili olsun veya olmasrn, edindigi ve gizlilik arz eden her tUrlu bilgiyi str
olarak saklamak ve bunlarr UgUncU kigilere higbir gekilde iletmemekle yUkUmlUdUr. Bu yUkUmlUluk,

personelin Genel MUdUrlUk ile iligkisinin sona ermesi halinde de sUresiz olarak devam eder.

2.10 Personel, gorevi nedeniyle edindigi gizli bilgiler hakkrnda, yasal zorunluluklar ve kurum
tarafrndan resmi olarak izin verilmesi halleri drgrnda, yazh veya sdzlU agtklama yapamaz.

2.11 Personel, g6revi kapsamrnda erigim hakkrnrn bulundugu sistemleri ve bilgileri, yetkisi

iginde ya da yetkisini agarak kendisine veya bir bagkastna grkar sa$lamak amactyla kullanamaz.

2.12 Personel, bilgi sistemlerinde kullanrlan/yer alan programlart, verileri veya di$er unsurlart
hukuka aykrrr olarak ele gegirme, de$igtirme, silme girigiminde bulunamaz ve bunlart nakledemez
veya go$allamaz.

2.13 Personel, Genel MUdUrlU$Un bilgisi veya onayt drgrnda, proje ve faaliyetlerde kullantlan
veriler ve sistemler Uzerinde, gdrevin gerektirdi$i ig ve iglemler dtgtnda degigiklik yapamaz.

2.14 Personel, hangi amagla olursa olsun gdrevi kapsamrnda Genel MudUrlukte edindi$i
bilgileri, proje ve faaliyetlerde kullanrlan gegitli gekillerde (bastlt, dijital, manyetik vb.) bulunabilecek
olan verileri yetkisiz ve izinsiz olarak kullanamaz, kopyalayamaz, tagtyamaz ve aklaramaz.

2.15 Personel, Genel MUdurlUk tarafrndan kendisine emanet edilen bilgisayar, tablet, telefon,
tagrnabilir medya gibi cihazlarr sadece g6reve y6nelik, kurumsal faaliyetler igin kullantr. Bu cihazlarda
kurumun bilgisi dlgrnda higbir mekanik ya da yazrlrmsal yaptlandtrma de$igikli$i yapamaz.

2.16 Personel, Genel MUdUrlUk tarafrndan kendisine verilen ya da tantmlanan kullantct
adr/parolayr hig kimseyle paylagmaz. Parolasrnrn gizli kalmasr igin gereken tUm tedbirleri altr. Genel
MUdUrlukten ayrrlmasr halinde kullanrcr adr/parolayr iptal ettirir. Kullandr$r bilgisayar ve/veya di$er veri
depolama ortamlarrna olugturdu$u veri, bilgi ve belgeler dAhil tum belgeleri, cihazlart ve ofis
malzemelerini eksiksiz olarak ilgilisine teslim eder ve bunlarrn higbir kopyastnt alamaz.

2.17 Personel, Genel MUdUrlUk sunuculan Uzerinden kendisine tahsis edilen e-imza/mobil
imza, kullanrcr adr/parola ve/veya lP/MAC adresini kullanarak gergeklegtirdigi her tUrlU etkinlikten,
kurum biligim kaynaklarr kullanrlarak olugturdu!u ve/veya kendisine tahsis edilen kurum biligim
kayna$r Uzerinde bulundurdu$u hertUrlU igerikten (belge, dokUman, yaahm vb.) sorumludur.

2.18 Personel, 5651 sayrlr kanun gere$i tutulmasr gereken kayttlara ilave olarak; Genel
MUdUrlUk tarafrndan uygun gdrulen di$er sistemlerin, uygulamalarrn, kullantct iglemlerinin, bilgi sistem
agrndaki verilerin ve veri akrgrnrn iz kayrtlarrnrn hukuki ve idari sUreglere kaynak tegkil etmesi ve
sistemlerin gUvenli bir gekilde igletilmesi amacryla tutulabilece$ini peginen kabul eder.

2.19 Genel MUdUrlUk tarafrndan kigilere tahsis edilen e-posta hesabt sadece igle ilgili kurumsal
faaliyetler igin kullanrlrr. Personel, kendi hesabr kullanrlarak g6nderilen tUm e-postalardan kigisel
olarak sorumludur.

2.20 Personel, sosyal medya hesaplarrnr kullanrrken gdrevinin gerektirdi$i dikkat ve 6zeni
g6sterir. Kuruma ait gizli kalmasr gereken bilgiler, sosyal medya ortamlartnda paylagtlmaz.

2.21 Kiginin kendi kusuru nedeniyle parolasrnrn ifga olmasr durumunda, bagkast tarafrndan
yaprlmrg olsa dahi, personele teslim edilen kullanrcr adr ve parolalar ile yaprlan iq ve iglemlerden, ilgili
personel gahsen sorumludur.

2.22 igbu sdzlegme iki nUsha olarak imzalanrr, bir nUshasr Genel MUdUrlu$Un Personel
biriminde saklanrr. Di$er nUshasr ise personelin kendisine verilir.

2.23 Genel MUdUrlUkte gdrev yapan Personel, gahgma sUresi sona erdi$inde ya da kurumdan
iligi$i herhangi bir gerekgeyle kesildi$inde, BG.FR.21 igten Ayrrlma Formunu doldurur ve ilgili birim
sorumlusuna teslim eder. Di$er kurum ve kuruluglarda gdrev yapan ve Genel MUdUrlU$UmUz
sistemlerine erigme yetkisi olan personelin ayrrlrgr, kurumsal e-posta veya resmi yazr ile Genel
MUdUrlUle bildirilir.
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3. YAPTIRIMLAR:

3.1 Yukarrda sayrlan kurallardan biri ya da birkagrnrn ihl6linin tespit edilmesi halinde, gUvenlik

ihliline yol agan personel hakkrnda iglem baglattltr.

3.2 Yaptan ihlalin ilgili kanunlar gere$i sug ve ceza 6ng6ren bir fiil olmasr halinde, ilgili personel

hakkrnda sug duyurusunda bulunulur.

3.3 Ayrrca idari bir tedbir olarak, yaprlan ihlalin 3.2 maddesinde belirtildi$i gekilde suE olup
olmadtgrna bakrlmaksrzrn, Genel Mirdtrrluk tarafrndan ihtiyag duyulmasr halinde; 657 Saytlt Devlet
Memurlarr Kanununa tabi olanlar igin aynr kanunun 125 maddesinde saytlan hUkUmlere gdre,657
Sayrlr Devlet Memurlarr Kanununun drgrnda kalan galrganlar ile ilgili olarak (danrgmanlar, firma
personeli vb.) sozlegmelerinde belirtilen ozel hUkUmlere g6re, yoksa genel hUkUmlere gdre idari iqlem
tesis edilir.

3.4 Kigisel veriler ile gizli bilgilerin hukuka aykrrr olarak UgUncU kigilere aktartlmast ve/veya
onlarrn erigimine agrlmasr ya da kullantmtna sunulmast hilinde;

3.4.1 Cezai bakrmdan 5237 sayrlr TUrk Ceza Kanunu'nun madde 135 vd. hukUmlerine,

3.4.2idari bakrmdan 6698 sayrlr Kigisel Verilerin Korunmast Kanunu'nun 18 inci madde
hUkmUne,

3.4.3 Hukuki bakrmdan 4721sayrlr TUrk Medeni Kanunu'nun madde 23 vd. hUkUmlerine,

3.4.4 Sdzlegme hukuku kapsamrnda muhtelif konulara iligkin sUregler baktmtndan 6098
sayrlr TUrk Borglar Kanunu'nun madde 112 vd. hUkUmlerine gdre, soz konusu hUkUmlerin ilgili durum
bakrmrndan yasal uygulama alanlarrnrn bulundu$u 6lgUde, yetkili merci ve kigilerce iglem tesis edilir.

Yukarrda slralanan yiiki,imli.iliiklere uygun davranacaStmr, bu yi.iki.imltili.iklerden bir
veya birkagrna herhangi bir gekilde uygun davranmamam halinde, do$abilecek idari,
mali, hukuki ve cezai yaptrrrmlarrn uygulanabilece$ini kabul ve beyan ederim.

Aglklama: Tablonun doldurulmasr ile ilgili hususlar BG.PR.23 Gizlilik S6zlegmeleri Uygulama
ProsedUrUnde detayh olarak agrklanmrgtrr. BG.PR.23'Un elektronik kopyastna
https://bilqiquvenligi,saglik.gov.tr/Home/AnA_S*ayfa adresinden erigilmektedir.
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ir-cir-i PERSoNELiN

Yetkili Onayr (1)

T.C. Kimlik No

Adr, Soyadr

Gep Telefonu

ikametgih Adresi

E-posta Adresi

QahgtrSr Firma & Kurum Yetkili Onayr (2)

Qahgtr$r Proje & Birim

Proje & Sdzlegme Bitig
Tarihi Yetkili Onayr (3)

imza


