
TÜSKAnet Üyelik, Kullanım ve Bilgi Gizliliği Sözleşmesi 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1)Bu Sözleşmenin amacı; TÜSKAnet’in kullanımında uyulacak usul ve esasları 

düzenlemektir. 

(2) Sözleşme, TÜSKAnet’in kullanımında tarafların hak ve yükümlülükleri, TÜSKAnet’in 

kullanımına ilişkin usul ve esaslar, Sözleşmenin fesih halleri ve TÜSKAnet’in kullanımı nedeniyle 

doğacak ihtilafların çözümlenmesi ile ilgili hükümleri kapsar. 

Taraflar 

MADDE 2 – (1)Bu Sözleşme; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Türkiye Sağlık Hizmetleri 

Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü ile TÜSKAnet kullanıcısı arasında, aşağıda yazılı şartlar dâhilinde 

akdedilmiştir. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Sözleşmede geçen; 

a) Kullanıcı: TÜSKAnet sistemini kullanan kamu hukuku tüzel kişileri ile özel hukuk gerçek ve 

tüzel kişilerini,  

b) TÜSEB: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını, 

c) TÜSKA: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon 

Enstitüsünü, 

ç) TÜSKAnet:TÜSKA tarafından, Enstitünün görev alanına giren akreditasyon süreçlerine 

yardımcı olması için hazırlanan ve web tabanlı olarak çalışan bir yazılım olan Akreditasyon Yönetim 

Sistemini, 

ifade eder. 

Genel hükümler 

MADDE 4 – (1)TÜSKAnet sistemindeoluşabilecek herhangi bir arıza veya aksaklık 

nedeniylekullanıcı TÜSKAnet sistemine erişemez ya da işlem yapamaz ise akreditasyon süreçlerinde 

ödediği ücretlerin iadesini talep edemez. Böyle bir durumda kullanıcı TÜSKA'ya durum ile ilgili bilgi 

verecek; TÜSKA ise arızayı derhal gidererek, kullanıcının ilgili süreçleri işletebilmesi için kendi 

sorumluluğundaki gerekli önlemleri alacaktır. 

(2)TÜSKAnet sisteminde kullanıcılar tarafından beyan edilen fikir ve düşünceler, tamamen 

kullanıcıların kendi görüşleridir ve ancak kendilerini bağlar. Bu beyanların TÜSKA ile hiçbir ilgi ve 

bağlantısı yoktur. TÜSKA'nın, kullanıcıların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin 

uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle kullanıcıların 

uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

(3) Bu Sözleşmede yer alan hükümlerden bir ya da birkaçını ihlal eden kullanıcı, ihlal 

nedeniyle cezai ve hukuki olarak bizzat sorumludur. İhlâller ve sonuçlarından TÜSKA hiçbir şekilde 

sorumlu tutulamayacaktır. İhlâl sonucunda olayın yargıya intikal ettirilmesi halinde 

TÜSKA’nın,Sözleşme’yeuyulmaması nedeniyle kullanıcıya karşı tazminat talebinde bulunma hakkı 

saklıdır. 

(4) TÜSKAnet sisteminin tüm fikri mülkiyet hakları TÜSKA’ya ait olup, kullanıcı ve üçüncü 

kişiler tarafından TÜSKA’nın yazılı izni olmaksızın kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. 



(5) TÜSKAnet sisteminin TÜSKA tarafından iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak 

ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve 

Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve 

siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım anonim, kişisel 

veri niteliğinde olmayan bilgiler toplanabilir. 

Kullanıcının hak ve yükümlülükleri 

MADDE 5 – (1)Kullanıcı, TÜSKAnet sisteminin hatasız ve eksiksiz kullanılabilmesi için gerekli 

olan modern teknik gereçlerin sağlanmasından sorumludur. Bu teknik gereçlerin sağlanmaması 

nedeniyle süreçlerde yaşanacak aksaklıklardan TÜSKA sorumlu değildir. 

(2) Kullanıcı, üyelik ve akreditasyon süreçlerinde kendisine bildirilen mesaj ve e-postaları 

takip etmek, bu bildirimlere uymakla ve bu bildirim doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdür. 

(3) Kullanıcı, TÜSKAnet sisteminde kendisine sunulan tüm bildirim, içerik, form, açıklama ve 

dosyalar ile TÜSKAnet sistemi ekranlarının gizli bilgi olduğunu, TÜSKA'nın yazılı izni dışında bu bilgileri 

açık ve/veya dolaylı olarak, kısmen dahi olsa üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmayacağını, kullanıcı 

hesabı sona erse dahi bu bilgileri gizlilik çerçevesinde koruyacağını kabul ve taahhüt eder. 

(4) Kullanıcı, TÜSKAnet sistemine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru 

olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle TÜSKA’nın uğrayacağı doğrudan ve dolayı tüm 

zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 

(5) Kullanıcı, TÜSKA tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi üçüncü kişilerle paylaşamaz, 

kullanıcının söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Şifrenin üçüncü kişiler tarafından 

kullanılmış olması nedeniyle doğabilecek doğrudan ve dolaylı tüm zararlar, kullanıcı tarafından aynen 

ve derhal tazmin edilir. TÜSKA’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve 

sair talep hakkı saklıdır. 

(6) Kullanıcı, TÜSKAnet sistemini kullanırken yürürlükteki mevzuat hükümlerine riayet etmeyi, 

yasal düzenlemeleri ihlâl etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Buna aykırılık nedeniyle doğacak idari, 

mali, hukuki ve cezai tüm sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. 

(7) Kullanıcı, TÜSKAnet sistemini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, 

başkalarını rahatsız ve taciz edici, fikri mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde veya yasalara aykırı 

bir amaç içinkullanamaz. Kullanıcı, başkalarının bu hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı 

faaliyet ve işlemlerde bulunamaz. 

(8)TÜSKA, kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve kullanıcı yazılım ve verilerine 

gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, TÜSKAnet sisteminin kullanılmasından 

dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden TÜSEB’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul 

etmiştir. 

(9) Kullanıcı, diğer kullanıcıların yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya 

bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde doğacak dolaylı ve doğrudan her türlü sorumluluk 

tamamen kullanıcıya aittir. 

(10) Kullanıcı, TÜSKAnet sistemine üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu 

ve/veya gelecekte vereceği kişisel verilerin Sözleşmede yer verilen veya Sözleşmenin kurulma 

amacına uygun düşen sair amaçlarla toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına izin verdiğini kabul 

ve beyan eder.  



(11) Kullanıcı, aksini bildirmediği sürece TÜSKA’nın e-posta, telefon, SMS vb. iletişim kanalları 

üzerinden kendisi ile irtibata geçmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder.  

(12) Kullanıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 inci maddesi 

kapsamındaki haklarını, TÜSKA’nın kurumsal iletişim adresinde belirtilen telefon numarası olan 0 

(312) 585 21 79 arayarak veya tuskanet@tuseb.gov.tr adresine e-posta göndererek kullanabilir. 

(13) TÜSKAnet sistemine girmesi nedeniyle kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek 

tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından doğabilecek her türlü olumsuz durum, 

hasar ve zarar hususunda kullanıcı, kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. 

TÜSKA’nın hak ve yükümlülükleri 

MADDE 6 – (1)TÜSKA’nın gerek gördüğü durumlarda herhangi bir gerekçe belirtmeksizin 

kullanıcıların hesaplarını tek taraflı olarak kapatma ve kullanıcılara ait dosya, belge ve bilgileri silme 

hakkı vardır. Kullanıcı, TÜSKA’nın bu yetkisini kabul eder. Bu yetkinin kullanılması nedeniyle 

oluşabilecek zararlardan TÜSKA'nın sorumluluğu yoktur. 

(2)TÜSKA, kullanıcılara daha iyi hizmet sunmak, hizmetlerini iyileştirmek ve yazılımın 

kullanımını kolaylaştırmak için konuyla sınırlı olacak şekilde kullanıcıların kişisel verilerini 

kullanabilir.TÜSKA, kullanıcının TÜSKAnet sistemi üzerinde yaptığı işlemlerin iz (log) kayıtlarını tutar. 

(3) TÜSKA, TÜSKAnet sisteminin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan 

herhangi bir hizmeti değiştirme veya sona erdirme ya da TÜSKA web sitesi ile TÜSKAnet sisteminde 

kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 

(4) TÜSKA, kullanıcı sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara 

gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, 

güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayım tarihinde tüm kullanıcılar bakımından 

geçerli ve bağlayıcı olarak hüküm ifade eder. 

Sözleşmenin feshi 

MADDE 7 – (1)Bu sözleşme, kullanıcının hesabını iptal etmesi veya kullanıcı hesabının TÜSKA 

tarafından iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. TÜSKA, bu sözleşmenin herhangi bir 

hükmünün kullanıcı tarafından ihlal edilmesi durumunda, kullanıcının hesabını derhal ve önceden 

bildirimde bulunmaksızın iptal ederek, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 

İhtilafların çözülmesi 

MADDE 8 – (1)Bu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri 

görev ve yetkilidir. 

Yürürlük 

MADDE 9 – (1)Kullanıcının, TÜSKAnet sistemini kullanmak üzere başvuru yapması, bu 

Sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. Bu Sözleşme,kullanıcı 

başvurusunun yapılması ve onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiş sayılır. 


