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GENEL YAZI

Bilindigi iizere, 5502 sayili Sosyal Giivenlik Kurumu Kanununun 6645 sayili Kanunla
degistirilen 35 inci maddesinde; Kurumumuzca, bu Kanun ve diger kanunlarla verilen gorevleri
yerine getirmek amaciyla islenen kisisel veriler ile ticari sir niteliginde olan verilerin, veri sahibinin
noter onayh muvafakati olmadan ger9ek veya tiizel kisilerle paylasilamayacagi, ancak, 10/12/2003
tarihli ve 5018 sayili Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayili
cetvellerde yer alan kamu idarelerinin kanunlannda belirtilen gorevleri yapabilmeleri i9in ihtiya9
duyduklan saghk verisi dismdaki kisisel veriler ile ticari sir niteligindeki verilerin
paylasilabilecegi, kimligi belirli veya belirlenebilir bir ger9ek veya tiizel kisiyle
iliskilendirilemeyecek sekilde anonim hale getirilen verilerin arastirma, planlama ve istatistik gibi
ama9lar i9in paylasilabilecegi, veri paylasilan kamu idareleri ile ger9ek ve tiizel kisjlerin,
paylasilan verinin gizliliginden ve giivenliginden sorumlu oldugu, bunun aksine davrananlar
hakkmda veri paylasimi yapilanlar da dahil olmak iizere 5237 sayili Tiirk Ceza Kanunu ile diger
ilgili mevzuat hiikiimlerinin uygulanacagi ongoriilmiistiir.

Sosyal Giivenlik Kurumu Verilerinin Kullanimma, Paylasilmasma ve Korunmasma Iliskin
Usul ve Esaslar, Kurum Yonetim Kurulunun 9/7/2015 tarihli 263 sayili Karan ile yeniden
belirlenmis ve "Sosyal Giivenlik Kurumu Baskanhgi Sosyal Sigorta Verilerinin Paylasimi ve
Paylasilan Verilerin Gizliligi ile Koordinasyonuna iliskin Usul ve Esaslar" yiiriirlukten
kaldinlrmstir.

23/7/2015 tarihi itibariyle yiiriirliige giren ve Kurumumuz intranet sayfasmda
E-Mevzuat-Usul Esaslar boliimiinde yayimlanan "Sosyal Guvenlik Kurumu Verilerinin
Kullanimma, Paylasilmasma ve Korunmasma iliskin Usul ve Esaslara" gore yapilacak islemler
asagida a9iklamnistir.

1. Tammlar
Bu genel yazida ge9en;
-Anonimlestirme; Verilerin ger9ek ve tiizel kisiler ile kurum ve kurulu§larm dogrudan

veya dolayh bir sekilde tamnabilmesine, bireysel verilerin ve ticari sirlann a9iga 9ikanlmasma
imkan vermeyecek §ekilde toplula§tirilmasmi, degis.tirilmesini veya diizenlenmesini,

-Birim; 5502 sayili Kanunda belirtilen ana, danisma ve yardimci hizmet birimlerini, tasra
teskilatmda ise sosyal giivenlik il miidtirliiklerini,

-Birim Amiri; 5502 sayili Kanunda belirtilen ana, dam§ma ve yardimci hizmet
birimlerinin en iist amirini, tasra teskilatmda ise sosyal giivenlik il mudiirlerini,

-Kisisel Veri; Ger9ek kisiler ile kamu ve ozel hukuk tiizel kisilerinin dogrudan veya
dolayh bir sekilde sahip oldugu ozellikleri ile birlikte tamnabilmesine ve bu sekilde kisisel
bilgilerin a9iga 9ikanlmasma imkan saglayan veriyi ve ticari sirlan,

-Sosyal Sigorta Verisi; Saghk verisi disinda kalan sosyal sigorta uygulamalarma yonelik
her tiirlii veriyi,
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-Ticari Sir Niteligindeki Veriler; Bir ticari isletme veya sirketin kendisine veya
muvafakati 9er9evesinde ger9ek veya tiizel kisilere verilme durumlan hari9 olmak iizere; bir ticari
isletme veya sirketin herkes tarafindan bilinmeyen ve elde edilemeyen, basta rakipleri olmak iizere
ii9iincii kisilere ve kamuya a9iklanmasi halinde ilgili ticari isletme veya sirketin zarar gorme
ihtimali bulunan ve ticari isletme veya sirketin ekonomik hayattaki basari ve verimliligi i9in ticari
onem atfettikleri her tiirlii bilgi ve belgeyi,

-Veri; Kurumun 5502 sayih ve 5510 sayih Kanunlarda belirtilen gorev ve yetkileri
kapsaminda topladigi her tiirlii bilgi ve/veya belgeyi,

ifade eder.

2. Kisisel ve Ticari Sir Niteligindeki Verilerin Pa\i
Kurumca islenen kisisel veriler ile ticari sir niteliginde olan veriler, veri sahibinin noter

onayli muvafakati olmadan ger9ek veya tiizel kisilerle paylasilmayacaktir.
2.1. Kisjsel ve ticari sir niteligindeki verilerin gercek ve tiizel kisi lerle pavlasilmasi
Sigortahlarm, sosyal giivenlik sicil numarasi, kimlik numarasi, ogrenim, adres bilgileri,

sosyal guvenlik bilgileri, isveren, isyeri, vergi dairesi, esnaf sanatkar sicil memurlugu, ziraatodasi,
tarim il/il9e mudiirlugii, sirket bilgileri, sigortalilann ve hak sahiplerinin emeklilik bilgileri, tahsis
numaralan ile gelir ve aylik durumlan, bunlardan yapilan kesintiler, isverenlerin isyeri sicil
numaralan, toplam sigortali bilgileri ile tahakkuk bilgileri, 9ahstirdigi sigortahlar ve bunlara ait
prime esas kazan9, eksik gun ve isten 9ikis nedenleri, unvani, adresi, bor9 durumu ve benzeri
bilgiler kisisel veri kapsaminda degerlendirilecektir.

Bir ticari isletme veya sirketin herkes tarafindan bilinmeyen ve elde edilemeyen, basta
rakipleri olmak iizere ii9iincii kisilere ve kamuya a9iklanmasi halinde ilgili ticari isletme veya
sirketin zarar gorme ihtimali bulunan ve ticari isletme veya sirketin ekonomik hayattaki basari ve
verimliligi i9in ticari onem atfettikleri her tiirlii bilgi ve beige ise ticari sir niteligindeki veri
kapsaminda degerlendirilecektir.

Buna gore, Birimlere intikal eden ve yukanda belirtilen kapsamda yer alan bilgi ve/veya
beige verilmesine yonelik taleplerde; istenilen kisisel veri ya da ticari sir niteliginde kabul edilen
verinin; kisi, isveren ya da ticari isletme veya sirketin kendisine ait olup olmadigi mutlaka kontrol
edilecektir.

Sosyal guvenlik il miidiirliigii/sosyal giivenlik merkezlerinde faaliyet gosteren Halkla
Iliskiler Servisleri ve diger ilgili servislere veri sahibi tarafindan yapilan bilgi ve beige verilmesine
iliskin talepler, istenilen bilgi veya belgenin veri sahibine ait olmasi durumunda cari usullere gore
karsilanacaktir.

istenilen verinin talep sahibine ait olmamasi durumunda kisi ya da isveren adina
vesayet/vekalet ile yetkilendirilenler tarafindan mahkeme karan ve/veya usuliine uygun
diizenlenmis vekaletnamenin ibrazi veya veri sahibinden almacak noter onayli muvafakatin ibraz
edilmesi istenecek, ibraz edilememesi durumunda kisiye ait veriler hi9bir sekilde
paylasilmayacaktir.

Paylasilmasma karar verilen veriler, talepte bulunan ger9ek kisiler veya 6'zel hukuk tiizel
kisileri ile imzalanacak olan gizlilik sozlesmesi (EK-1) dahilinde paylasilacaktir. Veri sahibinin
noter onayli muvafakat belgesi, gizlilik sozlesmesi ve paylasilan verinin bir ornegi veri paylasan
birimce muhafaza edilecektir.

Veri sahibinin noter onayli muvafakati ibraz edilerek yapilan tek seferlik bilgi ve beige
verilmesi taleplerinin Birim amirinin onayi ile paylasilmasi esas olmakla birlikte, il mudurliigii ile
sosyal giivenlik merkezleri arasmdaki mesafeler goz oniinde bulundurularak, talep edilen bilgi ve
belgeler sosyal giivenlik merkez miidiirii onayi ile de paylasilabilecektir.

2.2. Kisisel ve ticari sir niteligindeki verilerin kamu idareleriyle paylasilmasi
Kisjsel veri ile ticari sir niteligindeki verilerin kamu idareleriyle payla§immda noter onayli
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muvafakat §arti aranmamakla birlikte, soz konusu verilerin kamu idareleriyle paylasilabilmesi;
oncelikle veri payla§imi talebinde bulunan kamu idaresinin, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayili
Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayili cetvellerde yer almasi
ve kamu idaresinin ilgili kanununda belirtilen gorevleri yapabilmesi i9in soz konusu verilere
ihtiya9 duymasi sartina baglanmistir.

Buna gore, kamu idarelerinin veri paylasimma iliskin talep yazilannin
degerlendirilmesinde, oncelikle bunlann 5018 sayili Kanunun eki cetvellerde yer alip almadigi
kontrol edilecektir. Kamu idaresinin 5018 sayili Kanunun eki cetvellerde yer almasi durumunda bu
defa; verilerin kullamm amacimn a?ik ve net bir sekilde belli olmasi, sonraki kullammlann da bu
ama9larla sinirh tutulmasi geregine deginilmesi ve talep edilen bilgilerin kullamm gerekQesi ile
ihtiya9 duyulan veriye ili§kin ilgili kanunlanndaki dayanagm Kuruma yapilacak yazih talepte
belirtilmesi istenecektir.

5018 sayili Kanun eki cetvellerde yer almakla birlikte ihtiya9 duyulan veriye esas olan
kanuni dayanagimn belirtilmedigi haller ile kamu idaresi niteliginde olmakla beraber amlan
Kanunun eki cetvellerde sayilmayan kamu idarelerinin talepleri, gerek9esi a9iklanmak suretiyle
reddedilecektir.

Kamu idareleri tarafindan sosyal giivenlik il mudiirliiklerinden talep edilen tek seferlik
kisjsel nitelikteki veriler, yukanda a9iklanan sartlann ta§mmasi §artiyla birim amirinin onayi ile
payla§ilacaktir. Talep edilen verinin, veri tabanmdan iiretilmesi gereken durumlarda Hizmet
Sunumu Genel Miidiirliigiinden temin edilerek paylasilacaktir.

Kamu idarelerince talep edilen siirekli ve kisisel nitelikteki veriler, ilgili kamu idaresiyle
yapilacak olan protokol kapsaminda payla§ilacagmdan, bu yondeki talepler konusuna gore ilgili
Genel Miidiirliige gonderilecektir.

2.3. Bilgi Edinme Hakki Kanunu ve Avukatlik Kanunu Kapsaminda Bilgi/Belge
Verilmesi

1136 sayili Avukatlik Kanununun 2 nci maddesinde, kamu kurum ve kurulusjarimn
avukatlara gorevlerinin yerine getirilmesinde yardimci olmak zorunda oldugu, kanunlanndaki ozel
hiikiimler sakh kalmak kaydiyla bu kurumlarm avukatin gerek duydugu bilgi ve belgeleri
incelemesine sunmakla yiikiimlu oldugu, bu belgelerden ornek ahnmasinin vekaletname ibrazma
bagh bulundugu, 4982 sayili Bilgi Edinme Hakki Kanununun 6 nci maddesinde ise, bilgi edinme
ba§vurusunun; ger9ek kisiler i9in, adi ve soyadi, imzasi, oturma yeri veya i§ adresini, tiizel ki§iler
i9in ise unvani ve adresi ile yetkili kisinin imzasim ve yetki belgesini i9eren dilek9e ile yapilacagi,
ba§vurunun kimlik ve imzanin yasal olarak belirlenebilir olmasi kaydiyla elektronik ortamda veya
diger ileti§im ara9lanyla da yapilabilecegi ve dilek9ede istenilen bilgi ve belgelerin a9ik9a
belirtilmesi gerektigi 6ng6rulmii§ olup, gerek Avukatlik Kanunu gerekse Bilgi Edinme Hakki
Kanunun getirdigi diizenlemeler de goz oniine almarak sosyal guvenlik il mudiirliikleri/sosyal
giivenlik merkezlerince islemler bundan boyle a§agidaki sekilde yapilacaktir.

Unitelere yapilan bilgi ve beige taleplerinde, yukanda belirtilen hususlann yerine gelip
gelmedigi kontrol edilecek, talepte bulunan ki§ilerin sigortah veya hak sahibi olmasi halinde yetki
belgesi aranmayacak, talepte bulunamn sigortah ve hak sahibi olmamasi halinde ise dilek9e ekinde
mutlaka yetki belgesi (vekaletname) ibraz etmeleri istenilecektir.

Usuliine uygun yapilmayan ba§vurular kabul edilmeyecektir.
Dosya muhteviyati gerek goriildiigunde veya takip olundugunda mahkemelere veya

cumhuriyet savcihklanna gonderilmekte olup, dosyada yer alan turn belgelerin bu durumda
mahkemelere gonderilmesi i§lemine devam edilecektir.

Talep edilen belgenin denetimler sonucu diizenlenen raporlar ve bu raporlara iliskin
yuriitiilen i§lemlere ait yazismalar olmasi durumunda ilgili birimden goriis almak suretiyle i§lem
yapilacaktir.

Talep edilen belgenin tahsis talep dilek9eleri ve ekinde ahnan belgeler, gelir/ayhk
baglama karar ornekleri, toptan odeme karar ornekleri, sigortah ve hak sahipleri ile ii9iincii ki§i ve
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kuruluslara muhatap olan kurum yazilan ile maluliyet ve siirekli is goremezlik derece tespitlerinin
yapilabilmesi i9in, Kurumumuz sevkiyle diizenlenen saghk kurulu raporlan olmasi halinde
mevzuata uygun sekilde basvuru sahibi veya kanuni temsilcilerine verilebilecektir.

§ikayet ve ihbar dilek9eleri ve bunlarla ilgili olarak yiiriitiilen islemlere iliskin yazismalar,
dosyalarda mevcut 9ok gizli, gizli, ozel ya da hizmete ozel olarak derecelendirilmis bilgi ve
dokiimanlar ile Kurum Saghk Kurulu ve Sosyal Sigorta Yiiksek Saghk Kurulu kararlan
paylasilmayacaktir.

3. Anonimlestirilmis Sosyal Sigorta Verilerinin Paylasimi
5502 sayih Kanunun 35 inci maddesine gore Kurum, kisisel veriler ile ticari sir

niteligindeki veriler dismdaki gayri maddi haklar ile anonim hale getirdigi verileri arastirma,
planlama ve istatistik gibi ama9lar i9in kamu idareleri, bilimsel arastirma yapan kamu personeli,
bilimsel dernekler, kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslan veya iiniversiteler ile iicretsiz
olarak paylasabilecektir.

Kimligi belirli veya belirlenebilir bir ger9ek veya tiizel kisjyle ilis.kilendirilemeyecek
sekilde anonim hale getirilen verinin paylasilmasi, Usul ve Esaslann 25 inci maddesinde, talebin
resmi yazi ile yapilmasi ve soz konusu 9ahsma tamamlandigmda bir orneginin Kuruma verilmesi
sartina baglanmistir.

Bu nedenle, arastirma, planlama ve istatistik gibi ama9lar i9in istenilen anonimlestirilmis
veriler, resmi yazi ile talep edilecek ve 9ahsmamn bir orneginin Kuruma verilmesi istenecektir.

Ozellikle iiniversiteler tarafindan yapilan arastirmalara yonelik olarak kisisel verilerin yer
aldigi sigortah, emekli, isveren ya da is kazasi ve meslek hastahgi vakalarma ilisjdn bir veya
birden fazla dosyaya dair inceleme talepleri, Genel Yazinin "2.2. Kisisel ve ticari sir niteligindeki
verilerin kamu idareleriyle paylasilmasi" bashkh kismmdaki a9iklamalar da dikkate ahnarak
degerlendirilmek suretiyle reddedilecek, istenilen veriler anonim hale getirilmek suretiyle
paylasilacaktir.

Kurum personeli tarafindan sosyal giivenlik uzmanhgi ve miifettislik kadrosuna
atanabilmek i9in yapilacak tez 9alismalarmda kullamlmak iizere ihtiya9 duyulan anonimlestirilmis
sosyal sigorta verileri, ilgili personelin bagh bulundugu birim amirleri aracihgiyla resmi yazi ile
talep edilecek ve yine birim amirinin onayiyla paylasilabilecektir.

4. Sosyal Sigorta Verisi Paylasimi Sayilmayan Haller
Birimlerin, gorevlerinin ifasi i9in gorev, yetki ve sorumluluk alanlan ile ilgili olarak

sundugu hizmetlerin devamhhgi ve gelistirilmesi amaciyla hizmet geregi talep ettikleri veriler ile
birimlerce resmi internet sitelerinde periyodik olarak yayimlanan faaliyet raporlan ve istatistiki
veriler ve Kurumun is ve islemlerinin yiiriitiimiinde hizmetin geregi olarak U9iincu kisiler
aracihgiyla sagladigi odeme ve bilgilendirme islemlerine iliskin sorgular veri paylasimi olarak
degerlendirilmeyecektir.

5. Verilerin Teslimine Iliskin Genel Hiikiimler
Paylasilmak iizere hazirlanan veriler, dokiiman yonetim sistemi (DYS) ortarmnda CD,

DVD, sabit disk, tasmabilir bellek gibi elektronik veya manyetik kayit ortarmnda sjfrelenerek,
talebi yapan ger9ek veya tiizel kisiye yazih olarak, taahhiitlu veya iadeli taahhiitlii posta ile veya
tutanak karsihgi elden teslim edilecektir.

Verilerin tutanak karsihgi elden tiizel kisiye teslimi, tiizel kisilik tarafindan noter
aracihgiyla vekaletname verilmis kisiye de yapilabilecektir.

Verilerin kamu kurum ve kuruluslanna tesliminde, talepleri halinde sifrelenmis dosya ile
gov.tr uzantih e-posta adreslerine yapilabilecek, gizli verilerin tesliminde ise resmi yazi§malarda
uygulanacak esas ve usullere iliskin mevzuat hiikiimlerine uyulacak, telefonla hi9bir veri
iletilmeyecektir.
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6. Verilerin Iletildigi Ki§i, Kurum/ki ir i i l i i sh ira Diisen Gorevler ve Uygulanacak
Miieyyideler

Verilere erisen Kurum personeli, veri paylasimi yapilan kamu kurum ve kuruluslan dahil
olmak iizere ger9ek ve tiizel kisiler, elde ettikleri verilerin gizliligini korumak ve giivenligini
saglamak, verilerin yetkisiz kisiler tarafmdan goriilmesini, ogrenilmesini, ele ge^irilmesini ve
amaci disinda kullamlmasmi onlemek ve gerekli tedbirleri almak ve verilerin paylasimi ile
korunmasi hususunda Anayasa'da, kanunlarda ve uluslararasi sozlesmelerde ve Kurum
mevzuatmda yer alan htikiimlere uymak zorundadir.

Kurum tarafmdan saglanan verilerin yetkisiz kisilerin eline ge9mesinden ve yetkisiz
kullanimmdan dogacak her tiirlii hukuki, mali ve cezai sorumluluk verilere eri§en veya veri
paylasilan tarafa aittir. Kisisel verilerin korunmasi hususu ile ilgili hiikumlere aykin hareket
edenler hakkmda Tiirk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyannca SU9 duyurusunda bulunulacaktir.

7. Diger Hususlar
Sosyal Giivenlik Kurumu Verilerinin Kullammma, Paylasilmasma ve Korunmasma lliskin

Usul ve Esaslarm yiiriirliige girdigi 23/7/2015 tarihinden once yapilan ancak sonu9landinlmamis
olan veri paylasimi talepleri, bu Usul ve Esaslar hukumleri dogrultusunda yukanda yapilan
a9iklamalara gore sonu9landinlacaktir.

Diger taraftan, kisisel verilerin korunmasi amaciyla Kurumumuz "sgk.gov.tr" adresi
"E-Hizmetler" linki iizerinden verilmekte olan; "Tescil Kaydi Tespiti", "Emekli Ayhk Bilgisi",
Emekli Ayhk Kesinti" "Hizmet Bilgisi" Isgoremezlik Odeme" Provizyon Sorgulama", "GSS
Tescil ve Prim Borcu Sorgulama", "Istege Bagh 4C Bilgileri", "SGDP Tescil Kaydi Sorgulama"
islemleri "www.turkiye.gov.tr" adresinden verilmeye baslanmistir.

Bu nedenle, belirtilen sorgulara iliskin beige verilmesi talebiyle halkla iliskiler servisine
muracaat eden vatandaslanmiz, soz konusu belgelere sosyal giivenlik il mudurlugii/sosyal giivenlik
merkezlerine muracaat etmeksizin e-devlet sifresi temin etmek suretiyle "www.turkiye.gov.tr"
adresinde de ulasabilecekleri yoniinde bilgilendirilecektir.

Kurumca veriye erisim yetkisi verilmi§ personelin Kurumdan aynlmasi veya gorev yeri
degisikligi halinde yetkisiz kullanimm onlenebilmesi amaciyla erisim yetkileri ilgili birim
tarafmdan resmi yazi ile Hizmet Sunumu Genel Miidiirlugii tarafmdan sona erdirilmeden aynhs
islemi yapilmayacaktir.

Bilgi edinilmesini ve geregini rica ederim.

Gokay AKCAN
Genel MiidiirV.

EK: Gizlilik Sozlesmesi (1 sayfa)
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GtZLlLiK SOZLE§MESi

1) AMAC VE KAPSAM
Bu sozle§me, veri talebinde bulunan 'nin, kanuni §artlan tasjyan

vekaletnameye dayanarak ihtiya? duydugu kisjnin kisjsel verisinin sorgulanabilmesi i?in 5502
sayili Sosyal Guvenlik Kurumu Kanunun 35 inci maddesinde diizenlenmis. olan kisjsel
verilerin korunmasi ve kullanilmasi konusundaki yukumliiliiklerini belirlemek amaciyla
hazirlanmis.tir.

2) YUKUMLULUKLER
a) Veriler sadece ilgili kisi tarafindan verilen vekaletnameden dogan bir hakkm ifasi

i9in kullanilacaktir. Bu 9er9evede sadece ilgili kisjnin/kurulus.un verileri talep edilecektir.
b) Veri giivenliginin saglanmasi konusunda, her tiirlii sorumluluk siire ile

simrlandirilmaksizm veriyi alana ait olacak, paylasjlan veriler hi?bir gerek9e ile u^iincu
§ahislarm kullanimma sunulmayacak ve yayimlanmayacaktir.

c) SGK tarafindan gorunttilenmesi saglanan veya elektronik ya da benzeri usullerle
gonderilen veriler, 5502 sayili Sosyal Guvenlik Kurumu Kanunu 35 inci maddesi ile hukiim
altma ahnan ki§isel verilerin gizliligi ilkesine bagh kalmak §artiyla ilgili mevzuat, uluslararasi
anla§malar ve kamu hizmetinin gerektirdigi yukumluliiklere gore kullamlacak olup, paylasjlan
verilerin yetkisi olmayan kisj, kurum ve kurulu§lann eline ge9memesi i9in gerekli ttim
tedbirler almacaktir.

3) SORUMLULUK
a) , bu sozle§meden dogan yukumluluklerini SGK'nm

menfaatlerini goz oniinde bulundurarak yerine getirecektir. Talepte bulunan, bu sozle§me
kapsaminda uzerine dii§en yukumluluklerine kasit, ihmal veya kusur smirlari dahilinde aykin
davramr ve aykiriligm giderilmesi i9 in gerekli tedbirleri kendine verilen stire i9erisinde
almazsa veya gerekli tedbirleri almasma ragmen aykiriligm dogurdugu sonu9lan ortadan
kaldirmazsa, SGK bu aykinhktan dolayi menfi ve miispet zararlarm tazminini isteme hakkina
sahiptir.

b) SGK tarafindan saglanan verilerin herhangi bir §ekilde yetkisiz ki§ilerin eline
ge9mesi ve yetkisiz kullanimmdan dogacak her tiirlii hukuki, mali ve cezai zarann tazmini
veriyi alana ait olacaktir.

c) Kisjsel verilerin korunmasma ili§kin hiikiimlerin ihlal edilmesi halinde Turk Ceza
Kanununun Ozel Hayata ve Hayatm Gizli Alanina Kar§i Su9lar Boliimunun 135, 136 ve 137
nci maddeleri 9er9evesinde Cumhuriyet Savciliklarma su9 duyurusunda bulunulacaktir.

SGK ADINA VERiYI ALAN

ADI SOYADI:

UNVANI :

IMZA :


