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Sayı          : GSE / 5350 

Tarih        : 25.11.2019 

Konu         :  Kamu Ġhale Kanunu kapsamında yapılacak, mal alımlarında kullanılacak Tip       

SözleĢmenin, KiĢisel Verileri Koruma Kanunu kapsamına uygun olarak düzenlenmesi talebidir. 

 

 

KAMU İHALE KURUMU SAYIN BAŞKANLIĞI’NA 

Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:186 (06520)  

Balgat / ANKARA 

 

 

Derneğimiz, tıbbi cihazların ve malzemelerin üretimi, ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende 

satıcılığı alanında faaliyet gösteren kiĢi ve firmaların, kanunların öngördüğü çerçeve içinde hak ve 

menfaatlerinin korunması amacı ile faaliyet yürütmektedir. Dernek üyesi üretici veya tedarikçi 

Ģirketler/kiĢiler, Kamu Ġhale Kanunu kapsamında kamu hastanelerine/SGK ile anlaĢmalı 

hastanelere,tıbbi cihaz tedariki yapmaktadır. ġirketler bu faaliyetleri kapsamında tıbbi cihazları 

üretmekte, yurt içinde veya yurt dıĢından temin etmekte ve geri ödeme kapsamında SGK’dan 

yararlanan son kullanıcı/hastalara vermektedir. TeĢhis veya tedavi için gerekli tıbbi cihazlar tek bir 

hastaya kullanılmak üzere hastaneler (kamu hastaneleri veya SGK.dan anlaĢmalı hastaneler) 

tarafından istenmekte, hastaneler, tıbbi cihaz sağlayan Ģirkete hastaların kiĢisel veya özel nitelikli 

kiĢisel verilerini ileterek ve bu bilgilerin faturada belirtilmesini Ģart koĢarak cihazların teminini 

istemektedir. Bu cihazın temininde, cihazı temin eden Ģirketin hasta ile hiçbir iletiĢimi 

bulunmamakta, tıbbi cihaz tedarikçisi firma doğrudan hastane ile iletiĢim kurmakta, tıbbi cihaz 

hastanede hastaya verilmekte veya kullanılmaktadır.  

 

Hastaneler geri ödeme kapsamındaki tıbbi cihaz ile ilgili faturada hastanın isim, T.C. kimlik no gibi 

kiĢisel verilerinin bulunmasını Ģart koĢmaktadır. Yine bu cihazlarda hastaya özel değiĢiklikler 

yapılması veya tamir edilmesi gerektiğinde yurt dıĢında faaliyet gösteren üretici firmalara hastaların  

kiĢisel verileri ve özel nitelikli kiĢisel verilerinin(boy, kilo, sağlık durumu vs.) iletilmesi zorunlu 

bulunmaktadır. Ancak tıbbi cihaz tedarikçisi Ģirket, tıbbi cihazın son kullanıcısı/hasta ile doğrudan 

bir iletiĢim kurmadığından kiĢisel verilerin veya özel nitelikli kiĢisel verilerin iĢlenmesi,  
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kullanılması , aktarılması vs. hiçbir konuda rıza talep edememektedir. Bu nedenle KVKK’nunda 

belirtilen ağır yaptırımlarla karĢı karĢıya kalmaktadır.  

 

KiĢisel Verilerin Korunması Kanunu ile kiĢisel veriler ve özel nitelikli kiĢisel veriler koruma altına 

alınmıĢtır. Ancak Mal Alımları Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği Ek. 7 tip sözleĢmenin mevcut hali 

ile yapılan sözleĢmelerde hastalara yönelik kiĢisel veya özel nitelikli kiĢisel verilerin kanun 

kapsamında korunmasına yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle kanuna aykırı 

olarak kiĢisel verilerin veya özel nitelikli  kiĢisel verilerin kullanılması/aktarılması/iĢlenmesi 

halinde ilgili kurum ve kiĢiler ağır para ve hapis cezası gibi yaptırımlar ile karĢı karĢıya kalacaktır.  

 

Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu’nun Tip sözleĢmelerin Hazırlanması baĢlıklı Geçici 1. 

maddesinde bu kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak tip sözleĢmeler, ilgili kurum ve 

kuruluĢların görüĢleri alınarak BaĢkanlığınızca düzenleneceği belirtilmiĢtir. Mal Alım Ġhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinin 7. Eki olan mevcut tip sözleĢmede KiĢisel Verileri Koruma Kanunu’nun 

yürürlüğe girmesi ile korumaya alınan kiĢisel verilerin ve özel nitelikli kiĢisel verilerin 

kullanılması/aktarılması/iĢlenmesi yönünde bir düzenleme bulunmadığından, Tip SözleĢme yetersiz 

kalmıĢtır.  

 

Mal Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ve eklerinde değiĢiklik yapılarak Tip SözleĢmede, 

hastaların kiĢisel veya özel nitelikli kiĢisel verilerinin kullanılabilmesi için hastaneler/idareler 

tarafından onay formlarının alınması ve ilgili yükleniciye iletilmesinin zorunlu hale getirilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenlerle Mal Alım Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ve 7. Eki olan tip 

sözleĢmede değiĢiklik yapılmasını ve yüklenicilerin haksız olarak ağır para ve hapis cezaları ile 

karĢı karĢıya kalmalarının engellenmesini isteme zorunluluğu doğmuĢtur.  
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Arz edilen ve Sayın BaĢkanlığınızca re’sen nazara alınacak nedenlerle, Mal Alımı Ġhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinde değiĢiklik yapılarak Ek 7 olarak düzenlenen Tip SözleĢme metninde, 

mal alımlarında uygulanacak tip sözleĢmede hastanelerin/idarelerin, kullanılacak tıbbi cihaz ile 

ilgili olarak gerekli kiĢisel ve özel nitelikli kiĢisel verilerinin kullanılması/iĢlenmesi ve aktarılması 

için hastalardan onay formu almasının zorunlu hale getirilmesi yönünde düzenleme yapılmasını arz 

ve talep ederiz.   

 

Saygılarımızla. 

 

(Aslı Ġmzalıdır.) 

 

Tolga ORUÇOĞLU 

Genel Sekreter 

 


