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DAĞITIM YERLERİNE 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4 üncü maddesinde, kişisel 

verilerin işlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken genel ilkelere yer verilmektedir. 

6698 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, kişisel verilerin 

işlenmesinde uyulması gereken ilkeler arasında “doğru ve gerektiğinde güncel olma” ilkesi de 

yer almaktadır. 

Benzer bir hüküm, 6698 sayılı Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde de yer almaktadır. Buna göre kişisel verisi işlenen 

ilgili kişi, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme hakkına sahip bulunmaktadır. 

Buna ek olarak, Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) yazılımlarının, 663 sayılı Sağlık 

Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’nin 47 nci maddesi, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin 

Sağlanması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası ve Özel Hastaneler 

Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 

https://sys.sagliknet.saglik.gov.tr/dokumanonline/ adresinde iş kuralları yayımlanan paketlerin 

e-Nabız Sistemine aktarmaları gerekmektedir.  

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda, ilgili kişilere ait verilerin sağlık 

hizmeti sunucularında işlendikten sonra en geç 30 dakika içerisinde,  toplum ve bireyin sağlığı 

ile ilgili acil karar verilmesini gerektiren 214 numaralı “Bulaşıcı Hastalık Bildirim Veri Seti”, 

261 numaralı “Olay Afet Bilgisi” ve 501 numaralı “Erişkin Yoğun Bakım Skoru” paketlerinde 

yer alan veriler ile acil servislere ve acil servis branşlarına başvuran kişilere ait verilerin ise 30 

dakika kuralından bağımsız olarak, kuyruğa alınmadan, anlık ve öncelikli olarak e-Nabız 

Sistemine gönderilmesi gerekmektedir. 

Yazılımlarınızın ivedilikle e-Nabız Sistemine veri gönderimi için belirtilen sürelere 

uygun olarak düzenlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
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Dağıtım: 

-KTS’de Kayıtlı Yazılım Üreticilerine 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden e94a318d-4077-4526-967b-f16edb750961 kodu ile erişebilirsiniz.

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