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663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’nin 11 inci maddesi uyarınca, sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve
iletişim teknolojileri ile ilgili ülke çapında politika, strateji ve standartları belirlemek, sağlık bilişimi ve
teknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin uyacakları kuralları
belirlemek, uygulamak, gerektiğinde bunların yazılım ve ürünlerinin uygunluğuna karar vermek
görevleri Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir.
20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel
Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ile kişisel verilerin
korunması ve veri mahremiyetinin sağlanmasına, kişisel sağlık verilerini toplama, işleme, aktarma, bu
verilere erişim için kurulacak sisteme, kişisel sağlık verisi kaydı tutulan sistemlerin güvenliği ve
denetimi ile sağlık hizmeti sunumundaki personel hareketlerinin Bakanlığa bildirilmesine ilişkin
işlemlerde uyulacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.
Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin
yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin plânlanması, yönetimi ve finansmanı konularında verimi ve
işlevselliği arttırmak amacıyla, kişisel sağlık verilerinin gizlilik, güvenlik, bütünlük ve mahremiyeti
korunarak Merkezi Sağlık Veri Sistemi (Ulusal Sağlık Sistemi) ve bu sisteme bağlı olarak çalışarak
ilgili kişilerin kendilerinin veya yetki verdikleri üçüncü kişilerin sağlık verilerine erişimini sağlayan
Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi (e-Nabız) geliştirilmiştir. Bu sistemler sayesinde kişiler kendi sağlık
durumları ile ilgili doğrudan bilgi sahibi olacak, bu bilgiler ışığında sağlıkları ile ilgili kararlara
katılmak suretiyle kendi sağlık durumlarını yönetecek, teşhis ve tedavi süreleri kısaltılarak gereksiz
tetkik tekrarları önlenecek, bu suretle sağlıkları ve ekonomik çıkarları korunacak, tüm bunlara ilâveten
ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.
Yukarıda anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasına ve Sağlık Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğünün 2016/6 sayılı Genelgesine istinaden özel ya da kamu fark etmeksizin tüm sağlık
kuruluşlarında üretilen sağlık verilerinin Ulusal Sağlık Sistemine gönderilmesi, sağlık hizmet
sunumunun sürekliliğinin sağlanmasında büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle ilinizde sağlık
hizmeti sunan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşları ile sağlık mesleği mensuplarına, Bakanlığımızca
belirlenen standartlarda, Ulusal Sağlık Sistemine veri gönderilmesinin öneminin ve gerekliliğinin
duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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