
Temel ilkeler 

www.arabisor.com sitesinin ve Arabisor mobil uygulamasının kullanıcılarının 
mahremiyetine özel önem vermekteyiz. Veri özellikle izinsiz kişilerin erişimine karşı 
korunmakta ve güvenlik altına alınmaktadır. İşbu gizlilik kuralları ilgili olan tüm tarafların 
ilgisine sunulmaktadır. 

www.arabisor.com  internet sitesi açıktır. Internet sitesinin ana hizmetlerinden birisi sağlık 
uzmanları ve kuruluşları ile ilgili bilgi ve görüşleri yayınlamak ve dağıtmaktır ve bu sebeple 
bu tür kişi ve kuruluşların verileri internet kullanan herkese kullanılabilir kılınmakta ve 
tarayıcılar tarafından da arşivlenebilmektedir. 

Hizmetsel verilerinin işlenmesi ile ilgili kurallar 

Sistem kütüklerinde yer alan bilgiler, internet bağlantıları ile ilgili genel kurallar neticesinde 
ortaya çıkan bilgiler (örneğin IP adresi),Arabisor mobil uygulaması ve internet sitesi 
tarafından sunucularımızın teknik yönetimi amacıyla kullanılmaktadır. Bunun dışında, IP 
adresleri genel, istatistiksel demografik bilgilerin toplanması amacıyla (örneğin, 
bağlantının kaynaklandığı bölge ile ilgili) kullanılmaktadır. Arabisor hizmetlerini sunmak ve 
içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır. Bazı 
durumlarda internet sitelerine bireyselleştirilmiş (kişiselleştirilmiş) erişim ve belirginleştirme 
çerezlere dayanmaktadır, fakat sıklıkla bir kullanıcının şifresi ile bir oturum ile 
yetkilendirilmesi gerekmektedir. Tarayıcıda çerezleri hizmet dışı bırakmak hizmetlerimizin 
kullanımını önlememektedir, fakat bazı teknik sorunlara yol açabilmektedir. Çerezler, 
kullanıcının internet sitelerimizi kullanımı ile ilgili genel, istatistiki bilgi toplamak için de 
kullanılmaktadır. 

Kayıt sırasında gerekli olan veri 

Kayıt formunda şu verilere ihtiyaç duyulmaktadır: e-posta adresi (giriş bilgisi), şifre, ad 
(isimler), soyadı, doğum yılı, cinsiyet, posta kodu, ilçe, ikamet şehir/kasaba ve imza ile 
hesabı aktif etmek için gerekli tek sefere mahsus kod. 

Uzmanların ayrıca, diploma numaralarını ve kişisel kimlik numaralarını vermeleri 
gerekmektedir. Ruhsatsız şekilde mesleği icra eden kişiler, niteliklerini teyit eden 
diplomalarının ve kimlik kartlarının dijital olarak taratılmış hallerini göndermek zorundadır. 
Bu şekilde temin edilen numaralar ve dijital kopyalar yalnızca uzmanların haklarını teyit 
etmek amacıyla kullanılacaktır. 

İfşa edilen kullanıcı verisi: 

Kullanıcı tarafından yayınlanan görüşler, kayıt sırasında alınan imza ile 
işaretlenmektedir. Başka bir kullanıcı bilgisi alenen ifşa edilmemektedir. 

Uzmanların profilinde ifşa edilen veri: 

Uzmanların profili kayıt sırasında sunulan, doğum adresi, e-posta adresi (giriş bilgisi), şifre 
ve hesap aktivasyon kodu hariç, tüm bilgilerin tamamını göstermektedir. Buna ilave olarak, 
uzman tarafından tercihen sağlanan diğer veriler de gösterilmektedir; özellikle, iletişim 
bilgileri ve müsaitlik saatleri gibi. Her bir profil görüşlerin listesini ve yaklaşık puanını 
gösteren bir listeyi içerir. 

http://www.arabisor.com/


 

Kişisel veriler 

Kullanıcıların ve uzmanların kişisel verileri, Arabisor üzerinden “Arabisor Kişisel Verilerin 
Korunması Politikası” başta olmak üzere “Aydınlatma Metni” ve bu kapsamda alınan açık 
rızalar çerçevesinde işlenmektedir.  

Kullanıcılar ve doktorlar tarafından yayımlanan içerik 

Sağlık uzmanları ve kuruluşlarının profillerinde yayınlanan görüşler ve bilgiler herkesin 
erişimine açıktır. 

Diğer İnternet Sitelerine bağlantılar 

www.arabisor.com web sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan bağlantılarda yer alan 
internet sitelerinin sahipleri veya yöneticileri tarafından uygulanan mahremiyet 
politikalarından sorumlu değildir. Biz, kişisel verileri toplayan web sitelerinde yayınlanan 
mahremiyet korumasına ilişkin feragat hükümlerine bakmanızı tavsiye ederiz. Kullanıcı 
veya uzman, Arabisor sitesine ve uygulamasına koyduğu bağlantının yönlendirdiği internet 
sitesinde yayınladığı içeriklerden tüm sorumluluğu kendisi üstlenmektedir. 

Kullanıcılar veya uzmanlara gönderilen bilgiler 

Arabisor tüm kullanıcılara, Arabisor sitesindeki ve mobil uygulamasındaki önemli 
değişikliklere ilişkin bildirimleri içeren e-posta gönderme hakkını saklı tutar. Arabisor 
ayrıca, kullanıcı veya uzman rıza gösterdiği takdirde, özellikle reklamlar ve ticari bilgi 
muhteviyatlı ticari e-postalar gönderebilir. Reklamlar ve diğer ticari bilgi muhteviyatlı 
bilgiler, sistem hesabındaki gelen ve giden postalara ayrıca eklenebilir. 
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