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İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE 
Gönderilmek üzere 
………. İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE,  
  
Konu   : “E-nabız sistemi” konulu yazınız. 
 
Açıklamalar  
  
……… İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tebliğ edilen yazıda; e-Nabız sistemine 
sağlık verilerini aktarmayan kuruluşların olduğu tespit edilmiştir. Sisteme entegre 
olunup olunmadığına dair tarafımıza ivedi bilgi verilmesi ve en kısa sürede 
entegrasyonun sağlanması hususunda gereğinin yapılması istenmiştir.  
 
Oysa “e-Nabız sistemi”nin dayanağı olan Genelge’nin yürütmesi durdurulmuştur. 
Kısaca belirtmek gerekirse; 
 
1- Hastalara ait her türlü sağlık verisinin, herhangi bir elemeden geçirilmeden, 
herhangi bir koruma ve denetim önlemi almadan merkezi olarak depolanmasına 
imkan veren “Sağlık Net-2”, “e-Nabız” isimli programlar, uygulanmaya konuldukları 
günden bu yana itirazların ve tartışmaların bir parçası olmuştur.  

 
Anayasa Mahkemesi’nin, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 47. 
maddesiyle ilgili 14.02.2013 tarihli ve 06.12.2014 tarihli iptal kararları, sağlık 
verilerini toplama, işleme, paylaşma yetkilerine ilişkin önemli ölçütler ortaya 
koymuş ve bu tartışmaya hukuki bir çerçeve çizmiştir.  

  
2- Danıştay 15. Dairesi de 12.06.2014 tarihinde, önce “Sağlık Net-2 Veri Gönderimi” 
başlıklı Genelge’nin yürütmesini durdurmuştur. Ardından da 24.11.2015 tarihinde, 
sağlık verilerinin gönderilmesini tanımlayan esas düzenleme olan 2015/15 sayılı 
“e-Nabız Projesi” konulu Genelge’nin yürütmesini durdurmuştur.   
 
Danıştay 15. Dairesi kararının gerekçesinde; kişisel sağlık bilgilerinin hassas veri 
olarak kabul edildiği, bunların toplanmasının, işlenmesinin, kapsamının, koşullarının 
ve bu verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların Kanun'la ayrıntılı olarak 
belirlenmesi gerektiği, bunları hukuka uygun bir biçimde Kanun'la 
düzenlemeksizin sağlık hizmeti alanların kişisel bilgileri ve bu kişilere verilen hizmete 
ilişkin bilgilerin toplanmasının, işlenmesinin ve paylaşılmasının hukuken olanaklı 
olmadığı belirtilmiştir. 
 
Görüldüğü gibi “e-Nabız sistemi” uygulamasının dayanağı olan Genelge’nin 
yürütmesi 24.11.2015 tarihinde durdurulmuştur. Müdürlüğünüz tarafından 
gönderilen yazıda “entegre olmam” istenen sistem de yürütmesi durdurulan 
bu sistemdir.  
 
3- Öte yandan talep edilen veriler, Anayasa’nın 20. maddesinde, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesinde, BİYOTIP Sözleşmesi’nin 10. maddesinde, 
Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 4. maddesinde ve bir bütün olarak Kişisel Nitelikteki 
Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Şahısların Korunmasına Dair 
Sözleşme’de yer alan “özel hayatın ve hasta mahremiyetinin korunmasına ile sır 
saklama yükümlülüğü” kapsamındaki hasta verileridir. 
 
Ancak bir yandan kişisel verilerin korunması ile ilgili kurallar düzenlenirken, bir 
yandan veri gönderilmesi talep edilirken, diğer yandan verilerin korunmasına dair 
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güvenlik önlemlerinin ortaya konulmasıyla ilgili süreç halen tamamlanabilmiş 
değildir.  
 
4- Kısacası; yürütmesi durdurulan “e-Nabız Projesi” konulu Genelge’ye dayanılarak 
veri toplanması hukuka aykırı olduğundan bu kapsamda veri paylaşamayacağımı; 
buna karşın -istenirse- hasta bilgilerini kişisel verilerden arındırarak istatistikî veri 
niteliğinde paylaşabileceğimi bilginize sunarım. Saygılarımla. Tarih 
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