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YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; 24/3/2016 tar�hl� ve 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu

hükümler�  kapsamında,  Sağlık  Bakanlığının  merkez  ve  taşra  teşk�latı  b�r�mler�  �le  bunlara  bağlı  olarak  faal�yet
göstermekte olan sağlık h�zmet� sunucuları �le bağlı ve �lg�l� kuruluşları tarafından yürütülen süreç ve uygulamalarda
uyulacak usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, k�ş�sel sağlık ver�s� �şleyen özel hukuk gerçek ve tüzel k�ş�ler� �le kamu

hukuku tüzel k�ş�ler�n�n, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan süreç ve uygulamalara �l�şk�n faal�yetler�n�
kapsar.

Dayanak
MADDE  3  –  (1)  Bu  Yönetmel�k,  7/5/1987  tar�hl�  ve  3359  sayılı  Sağlık  H�zmetler�  Temel  Kanunu  �le

10/7/2018  tar�hl�  ve  1  sayılı  Cumhurbaşkanlığı  Teşk�latı  Hakkında  Cumhurbaşkanlığı  Kararnames�n�n  378  �nc�
maddes�n�n altıncı fıkrası ve 508 �nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a)  Açık  ver�:  Ücrets�z  olarak  veya  hazırlanma mal�yet�n�  geçmeyecek şek�lde  �nternet  üzer�nden herkes�n

er�ş�m�ne  sunulan,  üzer�nde  herhang�  b�r  f�kr�  mülk�yet  hakkı  bulunmayan  ve  herhang�  b�r  amaçla  serbestçe
kullanılab�len, mak�neler tarafından okunab�len ve böylel�kle d�ğer ver�ler ve s�stemlerle b�rl�kte çalışab�len, anon�m
hale get�r�lm�ş ver�y�,

b) Açık sağlık ver�s�: Açık ver� hal�ne get�r�len sağlık ver�s�n�,
c) Anon�m hale get�rme: K�ş�sel ver�ler�n, başka ver�lerle eşleşt�r�lerek dah� h�çb�r surette k�ml�ğ� bel�rl� veya

bel�rleneb�l�r b�r gerçek k�ş�yle �l�şk�lend�r�lemeyecek hâle get�r�lmes�n�,
ç) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
d)  e-Nabız:  İlg�l�  k�ş�ler�n  sağlık  ver�ler�ne kend�ler�n�n,  hek�mler�n  veya yetk�  verd�kler�  üçüncü k�ş�ler�n

er�ş�m�n� sağlayan, e-Devlet uygulamalarına uygun olarak Bakanlıkça kurulan s�stem�,
e) Genel Müdürlük: Sağlık B�lg� S�stemler� Genel Müdürlüğünü,
f) İlg�l� k�ş�: K�ş�sel ver�s� �şlenen gerçek k�ş�y�,
g) İlg�l� kullanıcı: Ver�ler�n tekn�k olarak depolanması, korunması ve yedeklenmes�nden sorumlu olan k�ş� ya

da b�r�m har�ç olmak üzere ver� sorumlusu organ�zasyonu �çer�s�nde veya ver� sorumlusundan aldığı yetk� ve tal�mat
doğrultusunda k�ş�sel ver�ler� �şleyen k�ş�ler�,

ğ)  KamuNET:  Kamu  kurum  ve  kuruluşları  arasındak�  ver�  �let�ş�m�n�n  sağlanması,  bu  ver�  �let�ş�m�n�n
�nternete  kapalı,  f�z�ksel  ve  s�ber  saldırılara  karşı  daha  güvenl�  sanal  b�r  ağ  üzer�nden  yapılması,  s�ber  güvenl�k
r�skler�n�n m�n�m�ze ed�lmes�, mevcut ve kurulacak olan güvenl� kapalı devre çözümlere standart sağlanması, ortak
uygulamalar �ç�n uygun alt yapının tes�s ed�lmes� amaçlarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gel�şt�r�len
projey�,

h) Kanun: 24/3/2016 tar�hl� ve 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanununu,
ı) K�ml�ks�zleşt�rme: K�ş�sel ver�ler�n; k�ml�ğ� bel�rl� veya bel�rleneb�l�r gerçek k�ş�yle �l�şk�lend�r�lememes�

�ç�n  tekn�k  ve  �dar�  tedb�rler�n  alınması  şartıyla  ve  farklı  b�r  ortamda  muhafaza  ed�len  d�ğer  ver�lerle  b�r  araya
get�r�lmeks�z�n �lg�l� k�ş�yle �l�şk�lend�r�lemeyecek şek�lde �şlenmes�n�,

�) K�ş�sel ver�: K�ml�ğ� bel�rl� veya bel�rleneb�l�r gerçek k�ş�ye �l�şk�n her türlü b�lg�y�,
j) K�ş�sel sağlık ver�s�: K�ml�ğ� bel�rl� ya da bel�rleneb�l�r gerçek k�ş�n�n f�z�ksel ve ruhsal sağlığına �l�şk�n her

türlü b�lg� �le k�ş�ye sunulan sağlık h�zmet�yle �lg�l� b�lg�ler�,
k) K�ş�sel ver�ler�n �mha ed�lmes�: K�ş�sel ver�ler�n s�l�nmes�, yok ed�lmes� veya anon�m hale get�r�lmes�n�,
l) K�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�: K�ş�sel ver�ler�n tamamen veya kısmen otomat�k olan ya da herhang� b�r ver�

kayıt  s�stem�n�n  parçası  olmak  kaydıyla  otomat�k  olmayan  yollarla  elde  ed�lmes�,  kayded�lmes�,  depolanması,
muhafaza ed�lmes�, değ�şt�r�lmes�, yen�den düzenlenmes�, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde ed�leb�l�r hale
get�r�lmes�, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmes� g�b� sağlık ver�ler� üzer�nde gerçekleşt�r�len her türlü
�şlem�,

m)  K�ş�sel  ver�ler�n  s�l�nmes�:  K�ş�sel  ver�ler�n  �lg�l�  kullanıcılar  �ç�n  h�çb�r  şek�lde  er�ş�lemez  ve  tekrar
kullanılamaz hâle get�r�lmes� �şlem�n�,

n)  K�ş�sel  ver�ler�n  yok  ed�lmes�:  K�ş�sel  ver�ler�n  h�ç  k�mse  tarafından  h�çb�r  şek�lde  er�ş�lemez,  ger�
get�r�lemez ve tekrar kullanılamaz hâle get�r�lmes� �şlem�n�,
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o) Kurul: K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurulunu,
ö) Kurum: K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurumunu,
p)  Maskeleme:  K�ş�sel  ver�ler�n  bel�rl�  alanlarının,  k�ml�ğ�  bel�rl�  veya  bel�rleneb�l�r  b�r  gerçek  k�ş�yle

�l�şk�lend�r�lemeyecek şek�lde s�l�nmes�, üstler�n�n ç�z�lmes�, boyanması ve yıldızlanması g�b� �şlemler�,
r)  Merkez�  sağlık  ver�  s�stem�:  Bakanlık  tarafından  oluşturulan  k�ş�sel  sağlık  ver�ler�n�n  toplandığı  ver�

s�stem�n�,
s) Sağlık h�zmet� sunucusu: Sağlık h�zmet�n� sunan veya üreten gerçek k�ş�ler �le kamu hukuku ve özel hukuk

tüzel k�ş�ler�n�,
ş) Ver� sorumlusu: K�ş�sel sağlık ver�ler�n�n �şlenme amaçlarını ve vasıtalarını bel�rleyen, ver� kayıt s�stem�n�n

kurulmasından ve yönet�lmes�nden sorumlu olan gerçek veya tüzel k�ş�y�,
�fade eder.
(2)  Bu Yönetmel�kte  yer  almayan tanımlar  �ç�n  Kanundak�  tanımlar  �le  Kurum tarafından  yapılan  �k�nc�l

düzenlemelerde yer ver�len tanımlar geçerl�d�r.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlke ve Esaslar
Genel �lke ve esaslar
MADDE 5 – (1) K�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�nde Kanunun 4 üncü maddes�nde yer alan genel �lkeler başta olmak

üzere, Kanunda yer alan bütün esaslara r�ayet ed�l�r.
(2)  Herkes�n  sağlık  durumunun  tak�p  ed�leb�lmes�  ve  sağlık  h�zmetler�n�n  daha  etk�n  ve  hızlı  şek�lde

yürütülmes� maksadıyla, Bakanlık �le bağlı ve �lg�l� kuruluşlarınca gerekl� kayıt ve b�ld�r�m s�stem� kurulur. Bu s�stem,
e-Devlet uygulamalarına uygun olarak elektron�k ortamda da oluşturulab�l�r. Bu amaçla Bakanlık tarafından, bağlı ve
�lg�l� kuruluşları da kapsayacak şek�lde ülke çapında b�l�ş�m s�stemler� kurulab�l�r.

(3) H�ç k�mse, sağlık h�zmet� sunumu �ç�n gerekl� olan durumlar har�c�nde geçm�ş sağlık ver�ler�n�n dökümünü
sunmaya veya göstermeye zorlanamaz.

(4) Sağlık h�zmet� sunucuları tarafından; banko, g�şe ve masa g�b� bölümlerde yetk�s� olmayan k�ş�ler�n yer
almasını  önleyecek  ve  aynı  anda  yakın  konumda  h�zmet  alanların  b�rb�rler�ne  a�t  k�ş�sel  ver�ler�  duymalarını,
görmeler�n�, öğrenmeler�n� veya ele geç�rmeler�n� engelleyecek n�tel�kte gerekl� f�z�k�, tekn�k ve �dar� tedb�rler alınır.

(5) Sağlık h�zmet� sunucuları, tahl�l ve tetk�k sonuçları g�b� hastaya a�t k�ş�sel sağlık ver�ler�n� �çeren basılı
materyal  üzer�nde gerekl�  kısmî k�ml�ks�zleşt�rme veya maskeleme tedb�rler�n�  uygular  ve söz konusu materyal�n
yetk�s�z k�ş�ler�n el�ne geçmes� hâl�nde k�me a�t olduğunun tesp�t ed�lmes�n� zorlaştıracak d�ğer tedb�rler� alır.

(6) Herkes, ver� sorumlusuna başvurarak kend�s�yle �lg�l� olarak Kanunun 11 �nc� maddes�nde yer alan hakları
kullanab�l�r.

(7)  Ver�  sorumlusuna başvuruda,  Kanunun 13 üncü maddes�  �le  Kurum tarafından hazırlanarak 10/3/2018
tar�hl� ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ver� Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebl�ğ
hükümler�ne r�ayet ed�l�r.

(8)  Aydınlatma  yükümlülüğünün  yer�ne  get�r�lmes�nde,  Kanunun  10  uncu  maddes�  �le  Kurum  tarafından
hazırlanarak 10/3/2018 tar�hl�  ve  30356 sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yer�ne
Get�r�lmes�nde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebl�ğ hükümler�ne r�ayet ed�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
K�ş�sel Sağlık Ver�ler�ne Er�ş�m

Sağlık personel�n�n ver�lere er�ş�m�
MADDE 6 – (1) Sağlık h�zmet� sunumunda görevl� k�ş�ler; �lg�l� k�ş�n�n sağlık ver�ler�ne ancak, ver�lecek olan

sağlık h�zmet�n�n gereğ� �le sınırlı olmak kaydıyla er�şeb�l�r.
(2) e-Nabız hesabı bulunan k�ş�ler�n sağlık ver�ler�ne, kend� g�zl�l�k terc�hler� çerçeves�nde er�ş�m sağlanır.

İlg�l� k�ş�ler, g�zl�l�k terc�hler� ve sonuçları konusunda ayrıntılı şek�lde b�lg�lend�r�l�r. G�zl�l�k terc�h� ve geçm�ş sağlık
ver�ler�n�n  görüntülenememes�  neden�yle  sağlık  h�zmet�  sunumunda  meydana  geleb�lecek  aksaklık  ve  zararlardan
Bakanlık sorumlu olmaz.

(3) e-Nabız hesabı bulunmayan k�ş�ler�n sağlık ver�ler�ne �se Kanunun 6 ncı maddes�n�n üçüncü fıkrasında yer
alan �st�sna� amaçlarla sınırlı olmak üzere ancak;

a) K�ş�n�n kayıtlı olduğu a�le hek�m� tarafından herhang� b�r süre sınırı olmaksızın,
b) K�ş�n�n sağlık h�zmet� almak üzere randevu aldığı hek�m tarafından, randevunun alındığı gün �le sınırlı

olmak kaydıyla ve alınan sağlık h�zmet� �le doğrudan bağlantılı �şlemler sonlanana kadar,
c)  K�ş�n�n  sağlık  h�zmet�  almak  üzere  g�r�ş  yaptığı  sağlık  h�zmet�  sunucusunda  görev  yapan  hek�mler

tarafından, y�rm� dört saat süre �le sınırlı olmak kaydıyla,
ç)  Hastanın  yatışının  yapıldığı  sağlık  h�zmet�  sunucusunda  görev  yapan  hek�mler  tarafından,  hasta  sağlık

h�zmet� sunucusundan taburcu olana kadar,
er�ş�leb�l�r.
(4) Üçüncü fıkrada yer alan er�ş�m kuralları, Bakanlığın sağlık h�zmet� sunumu �ht�yaçlarına göre ve Kanunun

6  ncı  maddes�n�n  üçüncü  fıkrası  kapsamında  Genel  Müdürlük  tarafından  yen�den  değerlend�r�leb�l�r.  Böyle  b�r
durumda aydınlatma yükümlülüğü kapsamında gerekl�l�kler sağlanır.
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(5) Geçm�ş sağlık ver�ler�n�n herhang� b�r k�mse tarafından er�ş�lmes�n� �stemeyen k�ş�lere �lg�l� g�zl�l�k terc�h�
e-Nabız  üzer�nden  sunulur.  Bu  g�zl�l�k  terc�h�n�  kullanan  k�ş�ler�n  geçm�ş  sağlık  ver�ler�ne  ancak  k�ş�n�n  kend�s�
tarafından beyan ed�len  telefon numarasına  gönder�lecek olan  kodun hek�m �le  paylaşılması  ve  hek�m tarafından
s�steme g�r�lmes� hal�nde er�ş�leb�l�r.

(6) Mahrem�yet düzey� daha yüksek olan, başkaları tarafından görülmes� ve b�l�nmes� hal�nde k�ş�ler�n sosyal
hayatını  ve  ruh  sağlığını  olumsuz  etk�leme  r�sk�  taşıyan  k�ş�sel  sağlık  ver�ler�  Bakanlıkça  bel�rlen�r  ve  sağlık
personel�n�n bu ver�lere er�ş�m�ne ölçülü kısıtlar get�r�leb�l�r.

Bakanlık b�r�mler�n�n ver�lere er�ş�m�
MADDE 7  –  (1)  Sağlık  h�zmet�  sunucuları  tarafından  merkez�  sağlık  ver�  s�stem�ne  k�ml�ks�zleşt�r�lerek

gönder�len  sağlık  ver�ler�n�,  �l�şk�sel  ver�  tabanı  aracılığı  �le  a�t  oldukları  k�ş�lerle  eşleşt�rmeye  yetk�l�  k�ş�ler�
Bakanlığın b�r�m am�rler�  ayrı  ayrı  bel�rler  ve Genel  Müdürlükten bu k�ş�ler�n yetk�lend�r�lmes�n�  talep eder.  Her
b�r�m�n am�r�, kend� b�r�m�nden en fazla üç k�ş�n�n yetk�lend�r�lmes�n� talep edeb�l�r.

(2) B�r�m am�r�n�n taleb� üzer�ne Genel Müdürlükçe yetk�lend�r�len kullanıcılar bu yetk�y�,  yalnızca sağlık
h�zmetler� �le f�nansmanının planlanması ve yönet�m� �le denetleme ve düzenleme görevler� kapsamında, k�ş�sel ver�
koruma mevzuatı �lkeler�ne uygun olarak kullanab�l�rler.

(3)  Sağlık  h�zmetler�  �le  f�nansmanının  planlanması  ve  yönet�m�  amacının  sınırları,  yasal  ve  �dar�
düzenlemelerde �lg�l� b�r�me ver�len görevler üzer�nden bel�rlen�r.

Çocukların sağlık ver�ler�ne er�ş�m
MADDE 8 – (1) Ebeveynler, çocuklarına �l�şk�n sağlık kayıtlarına herhang� b�r onaya �ht�yaç duyulmaksızın

e-Nabız üzer�nden er�şeb�l�r. Ayırt etme gücüne sah�p çocuklar, sağlık geçm�şler�ne ebeveynler�n�n er�ş�m�n� e-Nabız
üzer�nden �zne tab� tutab�l�r.

(2) Anne ve babanın boşanması hâl�nde velâyet hakkı üzer�nde bırakılmayan taraf, çocuk �le vel�n�n faydası
gözet�lmek suret�yle k�ş�sel ver�ler�n korunması mevzuatına uygun şek�lde ve Genel Müdürlükçe bel�rlenen sınırlar
çerçeves�nde çocuğa �l�şk�n sağlık ver�ler�ne er�şeb�l�r.

Sağlık ver�ler�ne hasta yakınlarının er�ş�m�
MADDE 9 – (1) K�ş�sel sağlık ver�ler�n�n hasta yakınları �le paylaşımında, Kanun �lkeler�ne aykırılık teşk�l

etmeyecek şek�lde, 1/8/1998 tar�hl� ve 23420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmel�ğ�n�n 18
�nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasına uygun hareket ed�l�r.

Sağlık ver�ler�ne avukatların er�ş�m�
MADDE  10  –  (1)  Avukatlar,  müvekk�l�n�n  sağlık  ver�ler�n�  genel  vekâletname  �le  talep  edemezler.

Müvekk�l�ne a�t sağlık ver�ler�n�n avukata aktarılması �ç�n düzenlenm�ş olan vekâletnamede, �lg�l� k�ş�n�n özel n�tel�kl�
k�ş�sel ver�ler�n�n �şlenmes� ve aktarılmasına �l�şk�n açık rızasını gösteren özel b�r hüküm bulunması gerek�r.

Ölünün sağlık ver�ler�ne er�ş�m
MADDE 11 – (1) Ölmüş b�r k�msen�n sağlık ver�ler�n� almaya, veraset �lamını �braz etmek suret�yle mur�s�n

yasal m�rasçıları münfer�t olarak yetk�l�d�r.
(2) Ölmüş b�r k�msen�n sağlık ver�ler�, en az 20 yıl süre �le saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
K�ş�sel Sağlık Ver�ler�n�n G�zlenmes�, Düzelt�lmes�,

İmha Ed�lmes� ve Aktarılması
K�ş�sel sağlık ver�ler�n�n g�zlenmes�
MADDE 12 –  (1)  Hakkında  g�zl�l�k  kararı  ver�len  k�ş�lere  a�t  ver�ler�n  g�zlenmes�  �ç�n  yargı  makamları

tarafından  gönder�len  müzekkeren�n  gereğ�  �l  sağlık  müdürlüğü  tarafından  yer�ne  get�r�l�r.  İl  sağlık  müdürlüğü
tarafından tes�s ed�len �şlem doğrudan K�ml�k Paylaşım S�stem�ne de yansır. G�zl�l�k kararlarının sadece görev� gereğ�
b�lmes� gereken k�ş�ler tarafından b�l�nmes�n� sağlamak üzere gerekl� her türlü tekn�k ve �dar� tedb�rler alınır.

K�ş�sel sağlık ver�ler�n�n düzelt�lmes�
MADDE 13 – (1) İlg�l� k�ş�, kend�s� hakkında sehven oluşturulan sağlık ver�ler�n�n düzelt�lmes� hususunda

sağlık ver�s�n�n oluşturulduğu sağlık h�zmet� sunucusunun bağlı bulunduğu �l sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık
müdürlüğü, �lg�l�  sağlık h�zmet� sunucusunda yapacağı araştırma net�ces�nde sağlık ver�s�n�n sehven oluşturulduğu
b�lg�s�ne ulaşırsa resm� yazı �le Genel Müdürlüğe başvurur ve sehven oluşturulan sağlık ver�s�n�n düzelt�lmes�n� �ster.

(2)  Genel  Müdürlük  tarafından  tes�s  ed�lecek  �şlem,  sağlık  h�zmet�  sunucusunun kend�  ver�  tabanında  da
gerçekleşt�r�l�r.

(3) Genel Müdürlük, sağlık h�zmet� sunucuları tarafından oluşturulan sağlık ver�ler�n�n kend�ler� tarafından
düzelt�leb�leceğ� tar�h� bel�rler ve bu tar�h� �ht�yaca göre günceller. Genel Müdürlükçe bel�rlenen bu tar�hten sonra
oluşturulan sağlık ver�ler� �lg�l� sağlık h�zmet� sunucusu tarafından; bu tar�hten önce oluşturulan sağlık ver�ler� �se �lg�l�
�l sağlık müdürlüğünün taleb� üzer�ne Genel Müdürlükçe düzelt�l�r.

K�ş�sel sağlık ver�ler�n�n �mha ed�lmes�
MADDE  14  –  (1)  K�ş�sel  ver�ler�n  �mha  ed�lmes�nde,  Kanunun  7  nc�  maddes�  �le  Kurum  tarafından

hazırlanarak 28/10/2017 tar�hl� ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan K�ş�sel Ver�ler�n S�l�nmes�, Yok Ed�lmes�
veya Anon�m Hale Get�r�lmes� Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne r�ayet ed�l�r.

K�ş�sel sağlık ver�ler�n�n aktarılması
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MADDE 15 –  (1)  K�ş�sel  sağlık ver�ler�n�n yurt�ç�nde aktarımında Kanunun 8 �nc�  maddes�ne,  yurtdışına
aktarımında �se Kanunun 9 uncu maddes�ne r�ayet ed�l�r.

(2) K�ş�sel sağlık ver�ler�n�n, Kanunun 8 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (b) bend� �le üçüncü fıkrası ve 28
�nc� maddes� kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması �ç�n protokol düzenlen�r. Düzenlenen protokolde,
k�ş�sel ver� koruma mevzuatının genel �lkeler� �le ver� güvenl�ğ�ne �l�şk�n hükümlere ve protokol kapsamında hang�
ver�ler�n aktarılacağına yer ver�l�r. Ver�ler�n aktarımı, tekn�k altyapının uygun olması hâl�nde KamuNET üzer�nden
gerçekleşt�r�l�r.

(3) K�ş�sel sağlık ver�ler�n�n aktarımı talepler�,  talep ed�len sağlık ver�ler�n�n �lg�l�  olduğu Bakanlık b�r�m�
tarafından Kanun ve �lg�l� d�ğer mevzuat açısından değerlend�r�l�r, değerlend�rme sonucuna göre Genel Müdürlükçe
�şlem tes�s ed�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
B�l�msel Amaçlarla İşleme ve Açık Sağlık Ver�s�

B�l�msel amaçlarla �şleme
MADDE 16  –  (1)  Kanunun  28  �nc�  maddes�n�n  b�r�nc�  fıkrasının  (b)  bend�  kapsamında  ver�  sorumlusu

tarafından anon�m hâle get�r�len k�ş�sel sağlık ver�ler� �le b�l�msel çalışma yapılab�l�r.
(2) Kanunun 28 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� kapsamında k�ş�sel sağlık ver�ler�, �lg�l� k�ş�ler�n

özel hayatın g�zl�l�ğ�n� veya k�ş�l�k haklarını �hlâl etmemek ya da suç teşk�l etmemek kaydıyla alınacak tekn�k ve �dar�
tedb�rler çerçeves�nde, b�l�msel amaçlarla �şleneb�l�r.

Açık sağlık ver�s�
MADDE  17  –  (1)  Genel  Müdürlük  tarafından,  Bakanlığın  merkez  ve  taşra  teşk�latı  �le  bağlı  ve  �lg�l�

kuruluşlarında kullanılan s�stemlerde yer alan ver�ler�n, ver� mahrem�yet� �le ver� güvenl�ğ�ne �l�şk�n düzenlemeler göz
önünde bulundurularak, sağlık s�stem�nde şeffaflığı ve hesap ver�leb�l�rl�ğ� tem�n etmek, sağlık h�zmet� sunumuna
�l�şk�n pol�t�ka ve stratej�lere yön vermek, sağlık alanında yapılacak b�l�msel araştırmalara destek olmak ve sağlığa
�l�şk�n ürün ve h�zmetler�n gel�şt�r�lmes�n� sağlamak amaçlarıyla, bu konuya özel olarak tahs�s ed�len b�r �nternet s�tes�
üzer�nden herkes�n er�ş�m�ne açılmasına �l�şk�n usûl ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.

ALTINCI BÖLÜM
Ver� Güvenl�ğ�

Ver� güvenl�ğ�ne �l�şk�n yükümlülükler
MADDE 18 – (1) Kanunun 12 nc� maddes�nde yer alan ver� güvenl�ğ�ne �l�şk�n yükümlülüklere r�ayet ed�l�r.

Tekn�k ve �dar� tedb�rler�n alınmasında, Kurum tarafından hazırlanan K�ş�sel Ver� Güvenl�ğ� Rehber� esas alınır.
(2) İşlenen k�ş�sel ver�ler�n kanun� olmayan yollarla başkaları tarafından elde ed�lmes� hâl�nde ver� sorumlusu

tarafından Kurula yapılacak b�ld�r�mde Kanun hükümler�  �le  Kurulun bu hususa �l�şk�n düzenley�c�  �şlemler�  esas
alınır.

B�lg� güvenl�ğ�
MADDE 19 – (1) Bakanlık merkez b�r�mler� ve taşra teşk�latı �le bağlı ve �lg�l� kuruluşlarda yürütülen b�lg�

güvenl�ğ� süreçler�, Genel Müdürlük tarafından hazırlanan B�lg� Güvenl�ğ� Pol�t�kaları Yönerges� �le bel�rlen�r.
Yeterl� önlemler
MADDE 20 – (1) Özel n�tel�kl� k�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�nde ayrıca, Kanunun 6 ncı maddes�n�n dördüncü

fıkrası �le 22 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend� uyarınca K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurulu tarafından yapılan
�k�nc�l düzenlemelerde yer alan yeterl� önlemlere r�ayet ed�l�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yaptırım
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel�kle korunan k�ş�sel ver�lere �l�şk�n suçlar ve kabahatler bakımından Kanunun

17 nc� ve 18 �nc� maddeler�ne göre �şlem yapılır.
(2)  Bu Yönetmel�k  gerekler�n�  yer�ne  get�rmeyen kamu görevl�ler�  �ç�n  bağlı  oldukları  d�s�pl�n  am�rl�ğ�ne

b�ld�r�m yapılır ve varsa yetk�ler� �ptal ed�l�r. Gerçek k�ş�ler ve özel hukuk tüzel k�ş�ler� hakkında �lg�l� mevzuata göre
�şlem yapılır.

(3) Merkez� sağlık ver� s�stem�ne Bakanlıkça bel�rlenen usul ve esaslara uygun b�r şek�lde ver� gönder�m�
yapmayan sağlık h�zmet� sunucularına, 3359 sayılı Sağlık H�zmetler� Temel Kanununun Ek 11 �nc� maddes�n�n üçüncü
fıkrasına göre �şlem tes�s ed�l�r.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 22 – (1) K�ş�sel sağlık ver�ler�n�n �şlenmes� �le �lg�l� olarak bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan

hâllerde; Kanun ve �lg�l� �k�nc�l düzenlemeler uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 23 – (1) 20/10/2016 tar�hl� ve 29863 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan K�ş�sel Sağlık Ver�ler�n�n

İşlenmes� ve Mahrem�yet�n�n Sağlanması Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
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MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sağlık Bakanı yürütür.
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