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BANKACILIK HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ AMACIYLA SAĞLIK 

VE/VEYA GENETİK VERİLERİNİN İŞLENMESİ 

Aydınlatma Metni 

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Bankamız, müşterilerinin 

Bankamızla paylaştığı özel nitelikli veri mahiyetinde olan sağlık ve/veya genetik verilerini 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve sair mevzuat kapsamında 

büyük bir gizlilik içinde korumakta; verilerin güvenliğini sağlamak için gereken tüm tedbirleri 

almakta; bu verilere yetkisiz erişimleri engellemekte ve bu verilere erişen personellerini en az 

yetki prensibi ile sınırlamaktadır. 

Bankamız, müşterilerinin sağlık ve/veya genetik verilerini, müşteri tarafından kendisine 

sunulan raporlardan, belgelerden veya müşterilerinin kimlik belgesi üzerinden 

edinebilmektedir.  

Bankamız, Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik uyarınca, %40 ve 

üzeri oranda engelli olduğuna ilişkin belgenin aslını veya Bankamız tarafından onaylanacak 

suretini ibraz eden ayırt etme gücüne sahip kişilerin bankacılık ürün ve hizmetlerinden 

yararlanması için gereksinimlerini karşılamak maksadıyla müşterilerinin sağlık ve/veya 

genetik verilerini saklamakta; ürün ve hizmetlerin erişilebilir şekilde sunulabilmesi için 

ihtiyaç duyduğu düzeyde bu verileri işlemektedir.  

Bankamızca sağlık ve/veya genetik verileriniz yalnızca kamu sağlığının korunması, koruyucu 

hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile 

finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, ilgili mevzuatta öngörülen şartların 

sağlanması koşuluyla, kanunlarında açıkça öngörülmüş olması hâlinde ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 

Bankamızca bu veriler, Bankamız ile müşteri ilişkisinin tesisine yönelik sözleşme(ler)in sona 

erdiği tarih itibariyle talep üzerine silinir, yok edilir veya anonimleştirilir. Silinmesi talep 

edilen veriler; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ya da verilerin ihtiyaç halinde 

adli mercilere verilebilmesini mümkün kılmak için, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık 

Bakanlığınca kurulan merkezi bir sistemde veri bütünlüğü bozulmadan arşivlenebilecektir. 

Arşivlenen verilere bu amaçlar dışında erişim engellenecektir. 

Müşterilerimiz, Bankamıza başvurarak Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki sayılan haklarını 

kullanabilir: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel veri işlenmişse buna 

ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun 

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin 

aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde 

bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin 

silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, 

kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin 

münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine 
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bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi 

sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.   

Yukarıda verilen bilgiler ışığında, sağlık ve/veya genetik verilerinizin Bankamız tarafından 

işlenmesine izin vermeniz halinde aşağıda yer alan Muvafakatname’yi imzalayınız. 

Muvafakatname’yi imzalamamanız halinde Bankamızca tarafınıza bankacılık ürün ve 

hizmetleri Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik uyarınca belirlenen 

koşullarla sunulamayabilecektir. 

Muvafakatname 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuatta öngörülen veri korumasına 

ilişkin önlemlerin alınması kaydıyla, iki sayfadan ibaret Bankacılık Hizmetlerinin 

Erişilebilirliği Amacıyla Sağlık Ve/Veya Genetik Verilerinin İşlenmesi formunun Aydınlatma 

Metni’nde belirtilen kapsamda, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (“Banka”) tarafından Bankacılık 

Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik uyarınca bankacılık ürün ve hizmetlerinin 

gereksinim duyduğum şekilde tarafıma sunulabilmesi amacıyla sağlık ve/veya genetik 

verilerimin işlenmesine; bu verilerimin Banka tarafından kaydedilmesine ve işlendiği amaç 

için gerekli olan süre kadar saklanmasına muvafakat ederim. 

Ad – Soyad : 

Kimlik No : 

Engel Türü   : 

Tarih  : 

İmza  : 
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