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Hızır Bilgi Teknolojileri olarak, gizliliğiniz, bizim en önemli önceliğimizdir. Uygulama 
yayınlayıcısı olarak, uygulamalarımızı kullandığınızda, kişisel verilerinizi farklı amaçlarla 
işleriz. Bu Gizlilik Bildirimi, mevzubahis kişisel bilgilerin nasıl ve ne amaçlarla işlendiğini 
açıklar. 

Bu Gizlilik Bildiriminin İçeriği 
1. Kapsam 
2. İşlenen Kişisel Veriler, Talep Edilen İzinler ve Gerekçeler 
3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 
4. Kişisel Verilerin İşlendiği Yerler 
5. Kişisel Verileri Korumak İçin Alınan Önlemler 
6. Üçüncü Parti Uygulamalarla İlgili Sorumluluk Sınırları 
7. Kişisel Verileri Görüntüleme ve Düzenleme 
8. Gizlilik Bildiriminde Yapılan Değişiklikler 
9. Soru ve İletişim 

1. Kapsam 
Bu gizlilik bildirimi, Hızır Bilgi Teknolojileri tarafından sunulan “Hızır Asistan” mobil 
uygulaması için geçerlidir. 

2. İşlenen Kişisel Veriler, Talep Edilen İzinler ve Gerekçeler 
Hızır Asistan uygulaması, indirmek ve uygulamayı çalıştırmak amacıyla herhangi bir kişisel 
bilgi veya özel izin gerektirmese dahi, uygulama içindeki farklı hizmetlerin kullanılabilmesi 
için bazı kişisel bilgiler toplanmakta ve işlenmektedir. Aşağıda uygulama içerisinde talep 
edilen veya otomatik olarak toplanan kişisel veriler listelenmiştir. 
 

A. Kullanıcı Hekimin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 
Uygulama içerisinde hekime sunulan bilgilerin sağlandığı sağlık bakanlığı servislerine erişim 
için gereklidir. 



B. Kullanıcı Hekimin Kurum Kodu 
Uygulama içerisinde hekime sunulan bilgilerin sağlandığı sağlık bakanlığı servislerine erişim 
için gereklidir. 

C. Kullanıcı Hekimin Sağlık Net Şifresi 
Uygulama içerisinde hekime sunulan bilgilerin sağlandığı sağlık bakanlığı servislerine erişim 
için gereklidir. 

D. Kullanılan Mobil Cihazın IP Adresi 
Uygulama kullanılırken otomatik olarak kullanıcı IP’sine ulaşılır. Uygulamanın “HIZIR AHBS” 
Masaüstü uygulamasıyla iletişim kurmasını gerektiren fonksiyonlarının çalışabilmesi için 
gereklidir. 
 
Uygulama içerisinde talep edilen özel izinler aşağıda listelenmiştir. 
 

A. Kamera İzni 
Uygulama içerisindeki resim gönderme ve karekod okuma fonksiyonlarının çalışabilmesi için 
gereklidir. 

B. Depolama İzni 
Uygulama içerisinde toplanan kişisel bilgilerin yerel olarak cihazda depolanması için 
gereklidir. 

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 
 A. Amaçlar 
Taraflar Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:  

- Hizmeti kullanabilmenizi sağlamak, 
- Hizmetin iyileştirmek,, 
- Destek sağlamak, 
- Kişisel Verilerinizi, bizden bunu talep ettiğiniz takdirde veya yasal olarak yükümlü 

olduğumuz durumlarda, üçüncü şahıslara iletmek için. 
  
B. Kişisel Verilerin üçüncü şahıslara iletilmesi  
Sizden izin alınmaksızın Kişisel Verilerinizi üçüncü şahıslarla asla paylaşılmaz. 
Kişisel Verilerinizi, iyi niyetle, bir mahkeme kararı, halen devam eden adli işlem, cezai veya 
sivil mahkeme celbi veya kolluk kuvveti makamları tarafından verilen diğer yasal işlem veya 
taleplere uymanız gerektiğine inandığımız yerlerde ifşa edebiliriz, yasal hakları veya yasal 
iddialara karşı savunmak için kullanabiliriz. 

4. Kişisel Verilerin İşlendiği Yerler 
Hizmet kapsamında işlenen veriler, yukarıda bahsedilen amaçlarla kullanılmakla birlikte, bu 
veriler hiçbir şekilde farklı bir veri merkezine aktarılmamaktadır. Hızır Asistan uygulaması 
içerisinde paylaştığınız tüm verileriniz, uygulamayı kullandığınız mobil cihaz ve “HIZIR 
AHBS” masaüstü uygulaması içerisinde işlenmektedir. 



5. Kişisel Verileri Korumak İçin Alınan Güvenlik Önlemleri 
Verilerinizin güvenliği bizim için çok önemlidir. Kişisel verilerinizi kayıp ya da herhangi bir 
yasadışı işleme karşı korumak için teknik ve organizasyonel önlemler alınmıştır. Kişisel 
verilerinizin sadece sizin kullandığınız cihazlarda saklanması ve uygulamalar arası kablosuz 
iletişimde şifrelenmiş güvenlik anahtarlarının kullanılması bu önlemlerdendir. 

6. Üçüncü Parti Uygulamalarla İlgili Sorumluluk Sınırları 
Hizmetimiz kullanıldığı mobil cihazdaki üçüncü parti mesajlaşma ve çağrı uygulamalarına 
köprüler içermektedir. Bu uygulamalar içerisinden uygun olanı seçip kullanmak kullanıcının 
yükümlülüğündedir. Tarafımızın bu uygulamalar üzerinde herhangi bir kontrolü veya etkisi 
yoktur. Üçüncü parti hizmetlerin kullanımı için farklı gizlilik politikaları uygulanabilir. Bu Gizlilik 
Beyanı, yalnızca taraflar tarafından Hizmeti kendi amaçları doğrultusunda kullanmanız 
yoluyla elde edilen kişisel verilerle ilgilidir. Tarafımız, üçüncü parti uygulamaların işletilmesi 
ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

7. Kişisel Verileri Görüntüleme ve Düzenleme 
Uygulamayı kullanarak toplanan kişisel bilgilerinizi yine uygulama içerisinde görüntüleyebilir 
veya düzenleyebilirsiniz. 

8. Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılan Değişiklikler 
Bu Beyan, herhangi bir zamanda güncellenebilir. Tarafımız, gizlilik bildiriminin güncellenmiş 
bir sürümünü Hizmet aracılığıyla yayınlayacaktır. Tarafımız, bu gizlilik bildiriminde yapacağı 
değişikliklerden haberdar olmak ve tarafların kişisel verilerinizi nasıl koruma altına alacakları 
konusunda bilgi sahibi olmak için bu sayfayı zaman zaman kontrol etmenizi önerir. Bu gizlilik 
bildirimini periyodik olarak gözden geçirmek ve güncellemeler hakkında bilgi sahibi olmak 
sizin sorumluluğunuzdadır ve kabul ve taahhüt eder. 
  
Bu bildirimde yapılan değişikliklerin herhangi birine bağlı kalmayı kabul etmektesiniz. 
Değişiklik yürürlüğe girdikten sonra Uygulamayı kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen 
bildirimi kabul ettiğinizi gösterecektir. Değiştirilen bildirimi kabul etmiyorsanız, Uygulamayı 
kaldırmanız ve onu daha fazla kullanmaktan kaçınmanız gerekir. 



9. Soru ve İletişim 
Bu gizlilik bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya açıklamalarınız varsa, lütfen bir e-posta 
göndererek bizimle iletişime geçin.  
E-posta; hizirbilgiteknolojileri01@gmail.com 
 
Bu gizlilik bildirimi son olarak 17.01.2020 tarihinde güncellendi. 
 


