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DAĞITIM YERLERĠNE
Aşağıda belirtilen yasal çerçeve kapsamında Başhekimliğimizce bilimsel araştırma yapılırken
uyulması gereken kurallar belirlenmiştir.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun istisnai hükümlerini düzenleyen 28.
Maddesinin c fıkrasına göre Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini,
kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da
suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü
kapsamında işlenmesine izin verilmektedir. Adı geçen kanuna bağlı olarak düzenlenen ve 21 Haziran
2019 tarih ve 30808 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin
16. Maddesinin 2. Fıkrası ‘kişisel sağlık verileri, ilgili kişilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik
haklarını ihlâl etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla alınacak teknik ve idari tedbirler
çerçevesinde, bilimsel amaçlarla işlenebilir’ denmektedir.
Bu nedenle:
1. Bilimsel çalışma yapacak sorumlu öğretim üyesi Başhekimliğe araştırma konusunu
belirten bir dilekçe ile başvurarak kişisel verilerin kullanımı ile ilgili izin talebinde
bulunacaktır
2. Eğer çalışma bir klinikte yatan hasta verilerinin değerlendirilmesi ya da klinikte
belirlenmiş bir hastalık nedeni ile müracaat edenlerin değerlendirilmesi amaçlı ise ilgili
anabilim dalından çalışmanın yapılmasının uygun olduğuna dair akademik kurul kararı
dilekçeye eklenecektir.
3. Bilindiği gibi araştırmalar makaleye dönüştürülürken yazarlık ‘Çalışmanın planlanması,
verilerin toplanması veya sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması’ aşamalarının
tümüne katkıda bulunulmasını gerektirmektedir. Bu ilke ile uyumlu olmak kaydı ile birden
fazla bölümü ilgilendiren çalışmalarda araştırmaya katkıda bulunan tüm bölümlerin
akademik kurul kararı bulunmalıdır.
4. Retrospektif araştırmalar hariç olmak üzere hazırlanmış olan ve kişisel verilerin
korunacağını taahhüt eden ‘Gönüllü Onam Formu’ da dilekçeye eklenecektir
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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