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DAĞITIM YERLERİNE 

                

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

358 inci maddesi ile “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 ve müelliflerini yetkilendirmek” görevi 

Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce Kayıt Tescil Sistemi 

(KTS) kurulmuş ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri (SBYS) KTS’ye kayıt edilmeye 

başlanmıştır. Bu kapsamda; 

1-SBYS üreticileri tarafından uyum sağlanması gereken sistemler Genel 

Müdürlüğümüz tarafından belirlenmiş olup belirlenen sistemler haricinde entegrasyon 

istenilmeyecektir. 

2-Sağlık hizmeti sunucularımıza ait veri tabanlarında bulunan sağlık verileri anonim 

hâle getirilmiş olsa dâhi bu veriler üzerinde analiz yapan, bu verileri işleyen ya da başka bir 

veri tabanına aktaran yazılımlar ve sistemler kullanılmayacaktır. Sağlık verileri üzerinde 

yapılmak istenen analizlere ilişkin ihtiyaç hakkında ilgili sağlık hizmeti sunucusunun bağlı 

olduğu il sağlık müdürlüğünden yazılı görüş alınması gerekmektedir. Gerekli hallerde ilgili il 

sağlık müdürlüğü tarafından kendilerine iletilen talep hakkında Genel Müdürlüğümüzden görüş 

alınabilecektir. 

3-KTS’de kayıtlı olmayan yazılımlar tarafından sağlık verilerine erişilmesi veya 

KTS’de kayıtlı olmasına rağmen sağlık verilerinin yürürlükteki hukuki ve idari düzenlemelere 

aykırı olarak üçüncü taraflara aktarılması hâlinde, bu yazılımların kullanımına izin veren 

idareciler hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18 inci maddesi 

uyarınca işlem tesis edilecektir. 

Konuyla ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılması ve resmi yazının ilinizde bulunan tüm 

sağlık hizmeti sunucularına tebliğ edilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
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Dağıtım: 

81 İl Valiliğine 

KTS’de Kayıtlı SBYS Üreticilerine 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 87cb7e3a-cce2-4249-a930-bff1c040ac63 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

https://sbsgm.saglik.gov.tr/

