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Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 

 

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, 5502 sayılı 
Kanun ile Kurumumuzun 6 ana hizmet biriminden biri 
olarak oluşturulmuştur. 

 

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 11 Daire Başkanlığı 
bulunmaktadır.   

İzleme ve Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Daire Başkanlığı 2 
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Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 

İzleme ve Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Daire Başkanlığı 3 

İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı 

İzleme ve Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Daire Başkanlığı 

Politika ve Proje Geliştirme Daire Başkanlığı 

Risk Yönetimi Daire Başkanlığı 

Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı 

Sağlık Hizmetleri Sözleşme ve Uygulamaları Daire Başkanlığı 

Sağlık Ön Onay ve Kontrol Daire Başkanlığı 

Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri Koordinasyon Daire Başkanlığı 

Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı 

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı 

Yurtdışı İlaç ve Tedavi Hizmetleri Daire Başkanlığı 
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İzleme ve Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Daire Başkanlığı  

İzleme ve Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Daire Başkanlığı 4 

Başkanlığımızın görevleri; 
 

Veri toplama planını hazırlamak, veri toplama aktivitelerini 
koordine etmek, toplanan verilerin analizini gerçekleştirmek, veri 
toplama ve istatistiksel analiz raporlarını kullanarak genel sağlık 
sigortasına ilişkin değerlendirmeler yapmak. 
 

 İstatiksel analiz ve değerlendirme sonuçlarını kullanarak sağlığa 
ilişkin yıllık izleme ve değerlendirme faaliyet raporu hazırlamak. 
 

Kurum içi ve Kurum dışına verilecek olan genel sağlık sigortasına 
ilişkin verilerin tek elde toplanarak raporlanması işlemlerini 
yürütmek, bu konuda Kurum içi ve Kurum dışından gelen talepleri 
değerlendirmek. 
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İzleme ve Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Daire Başkanlığı  

İzleme ve Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Daire Başkanlığı 5 

 

 Sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi konusunda ulusal ve 
uluslararası çalışmaları gerçekleştirmek, takip etmek ve ilgili 
birimlerin katılımını koordine etmek. 
 

Kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberlerin geliştirilmesi ve 
uygulanması konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yapmak. 
 

 Sağlık ekonomisi ve finansmanı ile ilgili oluşturulacak politikalar 
hakkında görüş hazırlamak, raporlamak ve ilgili birimlere önerilerde 
bulunmak. 
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Veri Paylaşımı Mevzuatı 

 

 

 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda veri paylaşımı 
hakkında yapılan düzenleme öncesi; 

 Dayanak; 

 5510 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereği, 

«Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişinin sağlık 
bilgilerinin gizliliği esastır. » 
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 Bu kapsamda Kurumumuz sağlık verilerinin paylaşımında süreç 
şu şekilde gelişmiştir:  

   2008-2012 arası dönem (5510) 

 Bu dönemde Kurumumuz açısından sağlık verilerinin 
paylaşımına ilişkin bir mevzuat düzenlemesi 
bulunmamaktadır. 

 Özel sektörle veri paylaşımı yapılmamıştır. 

 Kamu kurumlarıyla ise kanunlarla verilen görevlerini yerine 
getirebilmelerini teminen kişisel sağlık verileri hariç ihtiyaç 
duydukları anonim veriler paylaşılmıştır.  
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Veri Paylaşımı Mevzuatı 
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Veri Paylaşımı Mevzuatı 

     

 2012 – Eylül 2014 arası dönem (5510): 

 Bu dönemde, Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve 
Paylaşımına İlişkin Yönetmelik (RG:11/7/2012-28350)  ve 

 Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına 
İlişkin Usul ve Esaslar (YK: 26/7/2012 tarihli ve 2012/269 sayılı 
Kararı) hükümleri doğrultusunda; 

 Kişisel sağlık verileri hariç sağlık verisi paylaşımı işlemleri 
 gerçekleştirilmiştir. 
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Veri Paylaşımı Mevzuatı 

 

10/9/2014 tarihinde 5502 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde 
yapılan düzenleme ile; 

 Kişisel sağlık verileri paylaşılamaz, 

 Ticari sır niteliğindeki veriler paylaşılamaz, 

 Anonimleştirilmiş sağlık verileri Sosyal Güvenlik Kurumu 
Yönetim Kurulu Kararı ile ücretli veya ücretsiz paylaşılabilir.  

    hükümleri getirilmiştir. 

 Bu nedenle; 5502 sayılı Kanunda değişiklik yapıldığı Nisan 
2015’e kadar anonim veri dahil veri paylaşımı yapılmamıştır.  
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Veri Paylaşımı Mevzuatı 

 4/4/2015 tarihinde 5502 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile 
mevcut durumdaki mevzuat son halini almıştır.  

 Buna göre; 

 Veriler, veri sahibinin noter onaylı muvafakati olmadan gerçek 
veya tüzel kişilerle paylaşılamaz. 

 İstisna; Kamu kurumlarıyla sağlık verisi hariç kişisel ve ticari veriler 
paylaşılabilir. 

 Anonimleştirilmiş veriler, 

• Kamu idareleri, bilimsel araştırma yapan kamu personeli, bilimsel 
dernekler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya 
üniversiteler ile ücretsiz,  

• Tüzel kişinin noter onaylı muvafakati alınmak kaydıyla gerçek 
veya tüzel kişilere ücretli olarak paylaşılabilir. 
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Veri Paylaşımı Mevzuatı 

 

 Mevcut durum itibarıyla, 

 5502 sayılı Kanunun 35 inci maddesi,  

 Kanun hükmünden dayanakla hazırlanan ve Kurumumuz Yönetim 
Kurulunun 9/7/2015 tarihli ve 263 sayılı Karar eki olarak çıkarılan 
«Sosyal Güvenlik Kurumu Verilerinin Kullanımına, 
Paylaşılmasına Ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar»,  

     hükümleri doğrultusunda Kurumumuz sağlık verilerinin paylaşımı 
sürdürülmektedir. 
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Veri Paylaşımı Mevzuatı 

  

 ULUSAL MEVZUAT 

 7/4/2016 da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
yayınlanmıştır. 

 Kanun ile; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği 
olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve 
kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile 
uyacakları usul ve esasları düzenlenmiştir.  
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  6698 sayılı Kanunda kişilere ait sağlık verileri; ‘özel nitelikli 
kişisel veri’ şeklinde tanımlanarak özel nitelikli kişisel verilerin, 
ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaklanmıştır.  

  İstisnai olarak sağlığa ilişkin kişisel verilerin; 

 Kamu sağlığının korunması, 

 Koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin 
yürütülmesi,  

 Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, 

 amacıyla  

 Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya,  

 Yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından, 

 ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği düzenlenmiştir. 
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Veri Paylaşımı Mevzuatı 
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Mevcut Durum 

 5502 sayılı Kanunun 35 inci maddesi  şu hükümlere havidir: 
 

 Kurum, bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla 
işlediği kişisel veriler ile ticari sır niteliğinde olan verileri, veri sahibinin noter 
onaylı muvafakati olmadan gerçek veya tüzel kişilerle paylaşamaz.  

 Ancak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin 
kanunlarında belirtilen görevleri yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları sağlık verisi 
dışındaki kişisel veriler ile ticari sır niteliğindeki veriler paylaşılabilir.  

 Kurum, bunların dışındaki gayri maddi hakları ile kimliği belirli veya belirlenebilir 
bir gerçek veya tüzel kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde anonim hâle getirdiği 
verileri araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlar için kamu idareleri, bilimsel 
araştırma yapan kamu personeli, bilimsel dernekler, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları veya üniversiteler ile ücretsiz olarak paylaşabilir.  

 Anonim hâle getirilen verinin tüzel kişilere ait olması hâlinde bu fıkrada sayılanlar 
dışındaki gerçek veya tüzel kişilere tüzel kişinin noter onaylı muvafakati alınmak 
kaydıyla ücretli olarak verilebilir.  

 Veri paylaşılan kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişiler, paylaşılan verinin 
gizliliğinden ve güvenliğinden sorumludur. Bu fıkranın aksine davrananlar 
hakkında, veri paylaşımı yapılanlar da dâhil olmak üzere 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
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Mevcut Durum 

 5018 sayılı Kanunun eki cetvellerde yer alan kamu idareleri kısaca 
şu şekildedir: 

 (I) sayılı cetvel: TBMM, Başbakanlık, Bakanlıklar ve Yüksek Yargı 
Organları … 

 (II) sayılı cetvel: YÖK, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri 
ile TSE, TPE ve KOSGEB gibi diğer Özel Bütçeli İdareler 

 (III) sayılı cetvel: RTÜK, BDDK, SPK gibi Düzenleyici ve Denetleyici 
Kurumlar 

 (IV) sayılı cetvel: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü  

 

Not: Mahalli idareler ile yukarıda tadat edilen cetvellerde yer 
almamaları nedeniyle veri paylaşımı yapılamamaktadır. 
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Mevcut Durum 

 Sosyal Güvenlik Kurumu Verilerinin Kullanımına, Paylaşılmasına 
ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile; 

  Madde 11.  

 Kişinin, kendisine ait sağlık veri talepleri: 

 Herkes, Kuruma başvurarak kendisiyle ilgili;  

 a) Kişisel sağlık verisinin işlenip işlenmediğini öğrenmek, 

 b) Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek, 

 c) Verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde bunların 
düzeltilmesini istemek, 

  hakkına sahiptir.  
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Mevcut Durum 

 Kurum, kişisel sağlık verilerini; 

 Kişinin kendisi veya kişinin noter onaylı açık rızası ile diğer gerçek 
veya tüzel kişiler, 

 Mahkeme kararı ile kişinin verilerine erişim izninde 
yetkilendirilmiş kişiler, 

 Müvekkili tarafından verilen vekâletnamede avukatın kişisel 
sağlık verilerini talep edebileceğinin belirtilmiş olması şartıyla 
ilgili avukatı, 

     ile ücretsiz olarak paylaşabilir veya gerekçesini açıklayarak veri 
taleplerini reddedebilir. 
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Mevcut Durum 

 Madde 12. 

 Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının, sundukları 
hizmetlere ilişkin veri talepleri: 

 Sağlık hizmet sunucularının, Kurum Bilgi İşlem Sistemine 
gönderdiği verilerden mücbir sebeplerle Kuruma 
faturalandırılamayanlar, «Veri Paylaşım Komisyonunca 
değerlendirilerek uygun görülmesi halinde» sadece ilgili sağlık 
hizmeti sunucusu ile paylaşılabilir. 
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Mevcut Durum 

 

 Madde 13.  

 Adli mercilerin sağlık verisi talepleri: 

 Cumhuriyet savcıları, hâkimlikler veya mahkemeler tarafından 
talep edilen her türlü sağlık verisi ücretsiz olarak karşılanır.  
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Mevcut Durum 

 Madde 14.  

 Kamu idarelerinin kanunlarında belirtilen görevleri 
yapabilmelerine yönelik sağlık verisi talepleri: 

 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), 
(II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin 
kanunlarında belirtilen görevleri yapabilmeleri için ihtiyaç 
duydukları verilerden; 

 Kişisel sağlık verisi hiçbir şekilde paylaşılmaz. 

 Kişisel sağlık verisi içermeyecek şekilde anonim hale getirilmiş 
veriler ile kişisel sağlık verisi dışındaki ticari sır niteliğindeki 
veriler ücretsiz paylaşılabilir veya gerekçesi açıklanarak 
reddedilebilir. 
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Mevcut Durum 

 Madde 15.  

 Araştırma, planlama ve istatistik amaçlı sağlık verisi 
talepleri: 

 Kamu idarelerinin araştırma, planlama ve istatistik amaçlı veri 
talepleri ile bilimsel araştırma yapan kamu personeli, bilimsel 
dernekler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya 
üniversitelerin araştırma, planlama ve istatistik amaçlı ihtiyaç 
duydukları sağlık verisi talepleri; 

 Veri Paylaşım Komisyonunca değerlendirilerek uygun görülmesi 
halinde, 

 Kişisel sağlık verisi ve ticari sır niteliğinde veri içermemesi, 

       şartıyla ücretsiz karşılanır. 
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Mevcut Durum 

Veri Paylaşım Komisyonu, 15 . Madde kapsamındaki talepleri;  

Veri talebine esas çalışmanın,  

Ülkemiz ve Kurum sağlık stratejileri ve hedeflerinin 
gerçekleştirilmesine katkısı,  

 genel sağlık sigortası uygulamalarının geliştirilmesine etkisi ve 
Kurumsal öncelikler,  

 verilerin ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da 
analiz neticesinde oluşturulabilecek nitelikte olup olmadığı 

 gibi ölçütlere göre değerlendirerek karar vermektedir.  

 

 

İzleme ve Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Daire Başkanlığı 22 



2 Haziran 2016 

Mevcut Durum 

 Madde 16.  

 Tüzel kişilere ait olan verilerin tüzel kişinin kendisi veya 
diğer kişilerle paylaşımı: 

 Tüzel kişilerin, 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (f) bendinde belirtilen sağlık hizmetlerinden ruhsat 
veya satış iznine sahip olduklarına ait veriler;  

Veri Paylaşım Komisyonu tarafından değerlendirilerek uygun 
görülmesi halinde, 

Tüzel kişinin kendisi veya tüzel kişinin noter onaylı muvafakati 
alınmak kaydıyla gerçek veya tüzel kişiler ile ücretli olarak 
paylaşılır.  
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Mevcut Durum 

 

 Bu kapsamda paylaşılacak veriler;  

Kişisel sağlık verisi içeremez, 

Sağlık hizmeti sunanların doğrudan ya da dolaylı 
tanınmasına yol açamaz. 

 Bu kapsamda veri paylaşılabilmesi için veri talebinde 
bulunanlar ile Kurum arasında sözleşme imzalanması 
zorunludur.   
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Veri Paylaşım Komisyonu 

 VERİ PAYLAŞIM KOMİSYONU 

  Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü veya görevlendireceği 

Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında,   

 HSGM den 1 (bir) Daire Başkanı,  

 İzleme ve Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Daire Başkanı,  

 Genel Müdür tarafından belirlenecek GSSGM bünyesindeki 2 (iki) 

daire başkanı olmak üzere 

 5 (beş) üyeden oluşur.  
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Veri Paylaşım Komisyonu 

 

 

 Veri Paylaşım Komisyonunun görevleri şunlardır: 

 Veri Paylaşım Komisyonunca değerlendirileceği belirtilen veri 
paylaşım taleplerini karara bağlamak, 

 Veri paylaşımının, hangi yolla yapılacağına karar vermek, 

 Veri talepleri için alınacak ücretlerin belirlenmesine yönelik 
işlemleri yürütmek ve koordine etmek ücretleri karara 
bağlanmak. 

 

 

 İzleme ve Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Daire Başkanlığı 26 



2 Haziran 2016 

Veri Kontrol Komisyonu  

 VERİ KONTROL KOMİSYONU  

 Sağlık verilerinin anonimleştirilmesi için her bir veri talebine 

yönelik anonimleştirme kurallarının belirlenmesi ve 

anonimleştirilmiş verilerin gereken gizliliği sağlayıp sağlamadığı 

açısından kontrol edilmesi için “Veri Kontrol Komisyonu” 

oluşturulmuştur.  
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Veri Kontrol Komisyonu  

 Veri Kontrol Komisyonu; biri komisyon başkanı olmak üzere  

 İzleme ve Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Daire 

Başkanlığından 2 kişi, Risk Yönetimi Daire Başkanlığı, İlaç ve 

Eczacılık Daire Başkanlığı, Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı ile 

Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığından 1 er kişi ve HSGM den 2 

kişi olmak üzere 8 (sekiz) asil üyeden oluşur. 
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Veri Paylaşımı Sözleşme ve Protokolleri 

VERİ PAYLAŞIMI SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİ 

Genel sağlık sigortasın uygulamalarına yönelik iş ve işlemlerin 
paydaşlar ile birlikte gerçekleştirilmesi amacıyla; 

 Kamu kurum ve kuruluşları veya üniversiteler gibi ilgili paydaşlar 
ile işbirliği protokolü, hizmet alım sözleşmesi/protokolü 
yapılmaktadır. 

 (Not: Kurum dışı katılımcılar kişisel sağlık verisi içermeyecek 
şekilde anonim hale getirilmiş sağlık verilerini görebilirler) 
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Veri Paylaşımı Sözleşme ve Protokolleri 

 

 

 Sözleşmelerde/protokollerde, verilerin paylaşımına ilişkin 
olarak; 

 Erişilen verilerin gizliliğinin korunması ve güvenliğinin 
sağlanması,  

 Verilerin yetkisiz kişilerin görmesinin, öğrenmesinin, eline 
geçirmesinin ve paylaşılan verilerin amacı dışında kullanılmasının 
önlenmesi, 

 Tüm bunlar için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik olarak, 
hukuki, mali ve cezai düzenlemelere yer verilmektedir.  
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Sağlık Verisi Başvurularına İlişkin Genel Hükümler 

 SAĞLIK VERİSİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER:  

 Sağlık verisi paylaşım talepleri, verilerin kullanım amacı ve 
gerekçesi belirtilmek şartıyla Kuruma yazılı olarak yapılır. 

 Kamu kurum ve kuruluşlarının, kanunlarla verilen görevlerini 
yerine getirebilmeleri amacıyla talep ettikleri sağlık verilerinin 
paylaşılabilmesi için, talebe ilişkin kanuni dayanağın Kuruma 
yapılacak yazılı talepte belirtilmesi zorunludur. 

 Başvuru veya veri paylaşım talebinin değerlendirilmesi sürecinde 
ihtiyaç duyulması halinde Kurumca ayrıca bilgi ve belge 
istenebilir. 

 Usul ve Esasların 15 inci maddesi kapsamında (bilimsel çalışma) 
yapılan başvurularda Veri Paylaşımı Talep Formunun 
doldurulması zorunludur. 
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