
 

 

 
 
 
 
 
 
GENELGE 
Sayı : 001-1.1743         Tarih : 07.12.2020 
Konu : USS Veri Gönderimi Hakkında 
 
 

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, 
 
  

Geçtiğimiz aylarda muayenehane, poliklinik ve merkezlere gönderilen yazılarla 1 Eylül 2020 
tarihine kadar Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne entegre olmaları gerektiğini bildiren yazılar 
gönderilmiş, anılan yazılara ilişkin olarak hastanın açık rızası olmadan sağlık verilerinin Sağlık 
Bakanlığına gönderilebilmesi için Bakanlığının talebinin tek başına hukuka uygunluk sebebi 
olmayacağı; sağlık verilerinin hastanın rızası olmaksızın merkezi sistemde toplanması için gerekli 
sebep, kapsam ve amacın açıkça belirtilmesi gerektiği ifade edilmişti.  

Sağlık Müdürlüklerinin şimdi gönderdiği ekli benzer yazısıyla, tüm sağlık kurum ve 
kuruluşlarında oluşturulan sağlık verilerinin Bakanlık tarafından oluşturulan sisteme aktarılmasının 
sebebi olarak “Sağlık Bakanlığı politikası” gösterilmektedir.  

Bakanlık politikası, kişisel sağlık verilerinin toplanmasını hedefleyebilir. Ancak bu hedefe 
ulaşılabilmesi için 6698 sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Kanununun 4. ve 6. Maddesine 
uygun düzenlemelerin yapılması; uygun sebep, amaç ve kapsamın açıklanması gereklidir. Bu 
bağlamda, 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesine uygun olarak, bütün kişisel veriler gibi kişisel sağlık 
verileri de ancak belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 
biçimde işlenebilir; bu temel ilkelere aykırı veri işlemeleri hukuka uygun kabul edilemez. 

Sağlık Müdürlükleri tarafından gönderilen yazıda hastaların kişisel sağlık verilerinin işlenme 
sebebi olarak gösterilen Bakanlık politikası 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesinde kişisel sağlık 
verilerinin hastanın rızası aranmaksızın işlenmesine izin veren amaçlar arasında yer almadığından söz 
konusu talebin yerine getirilmesine olanak bulunmamaktadır.  

Meslektaşlarımızın kendilerine yapılacak tebligat üzerine ilgili makama verebilecekleri 
dilekçe taslağı ekte paylaşılmıştır.  

Bilgilerinizi rica ederim.  
Saygılarımla, 

 
 
 
 

Gülay Özdoğan  
Türk Dişhekimleri Birliği 

Genel Sekreteri 
 
Ek:  
1) T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün Yazısı  (1 sayfa) 
2) Dilekçe Taslağı (1 sayfa) 

  

 



.

Binbirdirek Mah. Peykhane Sok. No:8 PK.34122 Çemberlitaş/İSTANBUL
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Telefon: (0212) 6383000 Faks No: SÜREKLİ İŞÇİ
e-Posta:turkan.gumus@saglik.gov.tr İnt.Adresi: https://istanbulism.saglik.gov.tr/ Telefon No:(0 212) 453 07 75

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

.
Sayı : 18499742-710.99
Konu : USS Veri Gönderimi Yapmayan

Kurumlar Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Sağlık Bakanlığı politikası gereği tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında oluşturulan sağlık
verilerinin web servisler aracılığıyla online (çevrim içi) toplanmasını, işlenmesini ve veri
kalitesinin yükseltilmesini sağlayan sistematik ve işlevsel kayıt sistemini hizmete sunmuştur.

Bu politika doğrultusunda Müdürlüğümüz tarafından yapılan kontroller sonucunda ilçeniz
sınırlarında bulunan sağlık tesislerinin 2019-2020 yılına ait Ulusal Sağlık Sistemi (USS) veri
gönderimlerinin yapılmadığı tespit edilmiş olup ekte sunulmuştur. İlçe sınırlarınız içerisinde
faaliyet gösteren sağlık tesislerinin veri gönderimlerinin kontrol edilerek 11.12.2020 tarihi
mesai bitimine kadar tamamlatılması ve resmi yazı ile tarafımıza bilgi verilmesi hususunda;

Gereğini ve bilgilerinizi arz/rica ederim.

e-imzalıdır.
Muhammet DOĞAN

Başkan

Ek: Veri Göndermeyen Kurumlar Tablosu (1 adet)

Gereği: Bilgi:
38 İlçe Sağlık Müdürlüğüne Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına
Adalar Toplum Sağlığı Merkezine

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 195ed67b-da8e-4fa8-8f7a-2cd65e01dee0 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE, 

….İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE, 

 

 Konu : USS veri gönderimi hakkında. 

Tarafıma gönderilen yazıyla 11.12.2020 tarihine kadar tüm sağlık kurum ve 
kuruluşlarında oluşturulan sağlık verilerinin Bakanlık tarafından oluşturulan sisteme 
aktarılması gerektiği belirtilmektedir.  

Anayasa’nın 20. Maddesine göre hastaların kişisel sağlık verilerinin 
paylaşılabilmesi/işlenebilmesi için ancak kanuni bir sebep olması gereklidir. 6698 sayılı 
Kişisel Sağlık Verilerine İlişkin Kanunun 6/3. Maddesine göre kişisel sağlık verileri ancak 
kanunda belirtilen amaçlarla (kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım 
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla) ilgilinin açık rızası 
olmaksızın işlenebilir. Belirtilen amaçlar dışında sağlık verisinin işlenmesi için ilgilinin açık 
rızasının varlığı şarttır.  

Tarafıma gönderilen yazıda, kişisel sağlık verilerinin paylaşılması isteğinin Sağlık 
Bakanlığı politikasının gereği olduğu vurgulanmıştır. Ancak Bakanlık politikasının gereği 
Yasa’da sayılan amaçlar arasında yer almamaktadır.   

Hukuka uygun bir sebep olmaksızın hastaların kişisel sağlık verilerinin işlenmesi 
tazminat ve ceza sorumluluğuna neden olacağından, konunun hassasiyeti nedeniyle durumun 
tarafınızdan yeniden değerlendirilmesini bekler,  ilgili talebin Yasa’ya uygun bir dayanağı 
gösterilemediğinden anılan talebin tarafımdan yerine getirilebilmesi mümkün bulunmadığını 
belirtmek isterim.  

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. ../../2020 

…………. 

  
  




