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DAĞITIM YERLERİNE 

 

 

Sağlık personeli tarafından vatandaşların sağlık verilerine erişimi hususunda Genel 

Müdürlüğümüze iletilen sorular nedeniyle konu hakkında ek bilgilendirme yapılmasının faydalı 

olacağı değerlendirilmiştir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6 ncı maddesinin üçüncü 

fıkrasında sağlığa ilişkin kişisel verilerin; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî 

teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının 

planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili 

kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği ifade 

edilmektedir. 

6698 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ise “kişisel 

verilerin işlenmesi” kavramı, “Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya 

kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik 

olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, 

yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, 

sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her 

türlü işlem” olarak tanımlanmaktadır. 

Diğer taraftan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde, sağlık 

personelinin sağlık verilerine erişimi düzenlenmektedir. Maddenin ilk fıkrasında yer alan 

“Sağlık hizmeti sunumunda görevli kişiler; ilgili kişinin sağlık verilerine ancak, verilecek olan 

sağlık hizmetinin gereği ile sınırlı olmak kaydıyla erişebilir.” hükmü ile genel kural 

konulmakta, detaylı erişim kurallarına ise maddenin devamında yer verilmektedir. Maddenin 

ikinci fıkrasında e-Nabız hesabı bulunan kişilerin sağlık verilerine gizlilik tercihleri 

doğrultusunda erişim sağlanabileceği ifade edilmekte, üçüncü fıkrasında ise e-Nabız hesabı 

bulunmayan kişilerin sağlık verilerine hangi durumlarda erişim sağlanabileceği 

düzenlenmektedir. 

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca e-Nabız hesabı 

bulunmayan kişilerin sağlık verilerine erişim sağlanabileceği durumlardan birisi de, “Kişinin 

sağlık hizmeti almak üzere randevu aldığı hekim tarafından, randevunun alındığı gün ile sınırlı 

olmak kaydıyla ve alınan sağlık hizmeti ile doğrudan bağlantılı işlemler sonlanana kadar” 

olarak belirlenmiştir. 
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Sağlık personeli tarafından vatandaşların sağlık verilerine erişimi hususunda yukarıda 

anılan hükümler çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir. Kişisel Sağlık Verileri 

Hakkında Yönetmeliğin uygulamasında karşılaşılan sorunlar ve konuya ilişkin her türlü geri 

bildirim için kisiselveri@saglik.gov.tr adresine gönderilen epostalar, Genel Müdürlüğümüzce 

değerlendirilmektedir.  

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim. 

 

Dr. M. Mahir ÜLGÜ 

Bakan a. 

Genel Müdür V. 

 

 

 

Dağıtım:  

Gereği: Bilgi: 

81 İl Valiliğine 

(İl Sağlık Müdürlükleri) 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne 

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 
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