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UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK’TE 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA MEVZUATI İLE BAĞLANTILI DÜZENLEMELER 

HAKKINDA BİLGİ NOTU 

Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”)1 10.02.2020 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik ile sağlık hizmetinin mekândan ve coğrafyadan bağımsız 

olarak ve çağdaş tıbbî teknolojiye dayanılarak sunulmasını sağlamak üzere hizmet sağlayıcı sağlık sektörü 

paydaşları ile bu hizmetten yararlanacak gerçek kişileri kapsayan usul ve esaslar belirlenmiş olup, uzaktan 

sağlık hizmetinden yararlanacak gerçek kişilerin hassas veri niteliğindeki sağlık verilerinin korunmasına 

ve mahremiyetinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler de içermektedir. Yönetmelik yayım tarihinde 

yürürlüğe girmiş olup, hâlihazırda uzaktan sağlık hizmeti sunmakta olan sağlık tesislerine en geç 

altı ay içerisinde “uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izin belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir.   

Yönetmelik’te kişisel verileri koruma mevzuatı ile doğrudan ilintili olan düzenlemeleri aşağıda 

bilgilerinize sunarız.  

1. Hastanın bilgilendirilmesi (Yönetmelik md. 9) 

Yönetmelik’in 9. Maddesinde uzaktan sağlık hizmeti alacak kişiye hizmet sunucular tarafından 

yapılması gerekli bilgilendirme içeriği konulara yer verilmiştir.  Uzaktan sağlık hizmeti sunucuları, söz 

konusu hizmeti sunmaya başlamadan önce, sağlık hizmeti sunumuna özel olarak Yönetmelik’te belirlenmiş 

diğer konular ile beraber, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (KVKK) 10 uncu maddesi ile 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 

Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak ve anlaşılabilir sade 

bir dil ile; 

• Uzaktan sağlık hizmeti sunacak sağlık meslek mensubu ile uzaktan sağlık hizmeti alacak 

kişinin açık rızası olmaksızın uzaktan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin ses veya görüntü kaydı 

alınmasının yasak olduğu, ancak, kişisel sağlık verilerinin işlenmesine ilişkin mevzuat uyarınca 

alınan sağlık hizmetine ilişkin kayıtların tutulacağı, kişisel verilerin korunması mevzuatına ve 

mahremiyete uygun olarak Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Uzaktan Sağlık Bilgi 

Sistemi’ne aktarılacağı, 

• Uzaktan sağlık hizmeti sunumunun başlayabilmesi için Uzaktan Sağlık Bilgi Sistemi'nin 

kamera ve/veya mikrofon erişimine izin verilmesinin istenebileceği, 

• Uzaktan sağlık hizmeti veren kişinin, uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kullanılan bilişim 

sistemleri ile kullanıcı adı ve parolalarının güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumlu olduğu 

hakkında uzaktan sağlık hizmeti alacak kişiyi bilgilendirmelidir..    

 
1Erişim İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220210-2.htm 
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2. Kişisel verilerin korunması (Yönetmelik md. 12) 

Yönetmelik’in 12. maddesi ile uzaktan sağlık hizmeti verilmesi esnasında hastanın gizliliğinden ve 

kişisel verilerinin KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmesinden korunmasından hizmeti veren 

sağlık tesisi ve sağlık meslek mensubunun sorumlu olacağı belirtilmiştir  

Yönetmelik kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinde hizmet veren ve hizmet alan her iki tarafın 

da açık rızası olmadan görüntülü veya sesli olarak kayıt alınamayacak, hizmet esnasında fotoğraf 

çekilemeyecektir. Tarafların açık rızası olması hâlinde alınacak kayıtlar uzaktan sağlık hizmeti veren sağlık 

tesisinde veya Sağlık Bakanlığı’nca izin verilen güvenli veri merkezlerinde 1 yıl saklanacak, bu sürenin 

dolması ile birlikte bildirim gerekmeksizin silinecektir.  

3. Kayıt bildirim ve iz kaydı (Yönetmelik md. 13) 

Uzaktan sağlık hizmeti almak amacıyla sağlık tesisine başvuran kişilerin işlemleri dijital olarak 

kaydedilerek, hizmeti veren sağlık tesisi tarafından tabi oldukları mevzuatta belirtilen süre boyunca 

saklanacaktır. Bu veriler kişisel verilerin korunmasına dair mevzuatta yer alan istisnai düzenlemeler saklı 

kalacak şekilde, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nın 

merkezi sağlık veri sistemine gönderilecektir.  

4. Yasaklar ve Sınırlamalar (Yönetmelik md. 14) 

Uzaktan sağlık hizmeti verilmesi faaliyeti ile elde edilen kişisel veriler, ilgili mevzuat haricinde 

hiçbir şekilde işlenemeyecek ve aktarılamayacaktır.  

5. Hüküm Bulunmayan Haller (Yönetmelik md. 18) 

Yönetmelik’te hüküm bulunmayan hâllerde hasta hakları ve kişisel verilerin korunmasına dair 

yürürlükte olan ilgili mevzuat hükümleri ile uzaktan sağlık hizmeti veren sağlık tesisinin ve sağlık meslek 

mensubunun tâbi olduğu mevzuat hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

*Çalışmamızda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin kamuya 

yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler gerçekleştirilmeden evvel 

tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak 

işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 

 

 


