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YÖNETMELİK

Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NEZDİNDEKİ VERİLERİN KORUNMASINA
VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Kurumun 16/5/2006 tar�hl� ve 5502 sayılı Sosyal Güvenl�k

Kurumuna İl�şk�n Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun, 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel
Sağlık S�gortası Kanunu ve 15/7/2018 tar�hl� ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı,
İlg�l�, İl�şk�l� Kurum ve Kuruluşlar �le D�ğer Kurum ve Kuruluşların Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnames�nde bel�rt�len görev ve yetk�ler� kapsamında, tamamen veya kısmen otomat�k olan ya da herhang� b�r ver�
kayıt s�stem�n�n parçası olmak kaydıyla otomat�k olmayan yollarla elde ett�ğ� ver�ler�n �şlenmes�nde uyulacak usul ve
esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Kurumun görev ve yetk�ler� kapsamında tamamen veya kısmen otomat�k

olan ya da herhang� b�r ver� kayıt s�stem�n�n parçası olmak kaydıyla otomat�k olmayan yollarla elde ett�ğ� ver�ler�n
�şlenmes�nde uyulacak usul ve esaslar doğrultusunda;

a) Kurum personel�n�,
b) K�ş�sel ver�ler� �şlenen gerçek k�ş�ler�,
c) K�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�ne a�t b�lg� �şlem s�stemler� yazılım ve donanımı �le dosyalama s�stem� g�b�

h�zmetler� sunan gerçek ve tüzel k�ş�ler�,
ç) Kurumun faal�yetler� kapsamında mevzuat çerçeves�nde k�ş�sel ver�ler� �şleyen kamu kurum ve kuruluşları

�le özel hukuk gerçek ve tüzel k�ş�ler�,
d) Kurum adına k�ş�sel ver�ler� �şleyen gerçek veya tüzel k�ş�ler�,
e) Ver� aktarımının yapıldığı kamu kurum ve kuruluşları �le özel hukuk gerçek ve tüzel k�ş�ler�n�,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 16/5/2006 tar�hl� ve 5502 sayılı Sosyal Güvenl�k Kurumuna İl�şk�n Bazı

Düzenlemeler Hakkında Kanunun 35 �nc� maddes� �le 24/3/2016 tar�hl� ve 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması
Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) AFYDB: Kurum Aktüerya ve Fon Yönet�m� Da�re Başkanlığını,
b) Anon�m hâle get�rme: K�ş�sel ver�ler�n, başka ver�lerle eşleşt�r�lerek dah� h�çb�r surette k�ml�ğ� bel�rl� veya

bel�rleneb�l�r b�r gerçek k�ş�yle �l�şk�lend�r�lemeyecek hâle get�r�lmes�n�,
c) Anon�m ver�: Anon�m hale get�r�len ve k�ml�ğ� bel�rl� veya bel�rleneb�l�r gerçek k�ş�yle �l�şk�lend�r�lemeyen

ver�y�,
ç) Başkan: Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanını,
d) B�r�m: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 413 üncü maddes�nde bel�rt�len h�zmet b�r�mler�n�,
e) B�r�m am�r�: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 413 üncü maddes�nde bel�rt�len h�zmet b�r�mler�n�n

en üst am�r�n�, taşra teşk�latında �se sosyal güvenl�k �l müdürler�n�,
f) Genel sağlık s�gortalısı: 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddes�nde sayılan k�ş�ler�,
g) Genel sağlık s�gortası: K�ş�ler�n öncel�kle sağlıklarının korunmasını, sağlık r�skler� �le karşılaşmaları

hal�nde �se oluşan harcamaların f�nansmanını sağlayan s�gortayı,
ğ) HSGM: Kurum H�zmet Sunumu Genel Müdürlüğünü,
h) İlg�l� k�ş�: K�ş�sel ver�s� �şlenen gerçek k�ş�y�,
ı) İlg�l� kullanıcı: Ver�ler�n tekn�k olarak depolanması, korunması ve yedeklenmes�nden sorumlu olan k�ş� ya

da b�r�m har�ç olmak üzere ver� sorumlusu organ�zasyonu �çer�s�nde veya ver� sorumlusundan aldığı yetk� ve tal�mat
doğrultusunda k�ş�sel ver�ler� �şleyen k�ş�ler�,

�) K�ş�sel sağlık ver�s�: K�ml�ğ� bel�rl� ya da bel�rleneb�l�r gerçek k�ş�n�n f�z�ksel ve ruhsal sağlığına �l�şk�n her
türlü b�lg� �le k�ş�ye sunulan sağlık h�zmet�yle �lg�l� b�lg�ler�,

j) K�ş�sel ver�: K�ml�ğ� bel�rl� veya bel�rleneb�l�r gerçek k�ş�ye �l�şk�n her türlü b�lg�y�,
k) K�ş�sel ver�ler�n �şlenmes�: K�ş�sel ver�ler�n tamamen veya kısmen otomat�k olan ya da herhang� b�r ver�

kayıt s�stem�n�n parçası olmak kaydıyla otomat�k olmayan yollarla elde ed�lmes�, kayded�lmes�, depolanması,
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muhafaza ed�lmes�, değ�şt�r�lmes�, yen�den düzenlenmes�, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde ed�leb�l�r hâle
get�r�lmes�, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmes� g�b� ver�ler üzer�nde gerçekleşt�r�len her türlü �şlem�,

l) K�ş�sel ver�ler�n s�l�nmes�: K�ş�sel ver�ler�n �lg�l� kullanıcılar �ç�n h�çb�r şek�lde er�ş�lemez ve tekrar
kullanılamaz hale get�r�lmes�n�,

m) K�ş�sel ver�ler�n yok ed�lmes�: K�ş�sel ver�ler�n h�ç k�mse tarafından h�çb�r şek�lde er�ş�lemez, ger�
get�r�lemez ve tekrar kullanılamaz hale get�r�lmes� �şlem�n�,

n) Kurul: K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurulunu,
o) Kurum: Sosyal Güvenl�k Kurumunu,
ö) MEDULA: Sağlık h�zmet� kullanım ver�s� toplamak ve bu ver�lere dayanarak faturalama �şlem�n�

gerçekleşt�rmek amacıyla Kurum tarafından uygulanan ve �şlet�len elektron�k b�lg� s�stem�n�,
p) Mevzuat b�r�m�: Emekl�l�k H�zmetler� Genel Müdürlüğü, S�gorta Pr�mler� Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık

S�gortası Genel Müdürlüğü, Rehberl�k ve Teft�ş Başkanlığı, Aktüerya ve Fon Yönet�m� Da�re Başkanlığı �le Stratej�
Gel�şt�rme Başkanlığını,

r) Sağlık h�zmet�: Genel sağlık s�gortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu k�ş�lere 5510 sayılı Kanunun 63 üncü
maddes� gereğ� f�nansmanı sağlanacak tıbb� ürün ve h�zmetler�,

s) Sağlık h�zmet� sunucusu: Sağlık h�zmet�n� sunan ve/veya üreten; gerçek k�ş�ler, kamu kurum ve kuruluşları
�le özel hukuk tüzel k�ş�ler�n� ve bunların tüzel k�ş�l�ğ� olmayan şubeler�n�,

ş) S�gortalı: Kısa ve/veya uzun vadel� s�gorta kolları bakımından adına pr�m ödenmes� gereken veya kend�
adına pr�m ödemes� gereken k�ş�y�,

t) Sosyal s�gortalar: 5510 sayılı Kanunda tanımlanan kısa ve uzun vadel� s�gorta kollarını,
u) Taşra b�r�m�: Sosyal güvenl�k �l müdürlükler� �le sosyal güvenl�k �l müdürlükler�ne bağlı sosyal güvenl�k

merkezler�n�,
ü) T�car� sır n�tel�ğ�ndek� ver�: B�r t�car� �şletme veya ş�rket�n kend�s�ne veya muvafakat� çerçeves�nde gerçek

veya tüzel k�ş�lere ver�lme durumları har�ç olmak üzere; herkes tarafından b�l�nmeyen ve elde ed�lemeyen, başta
rak�pler� olmak üzere üçüncü k�ş�lere ve kamuya açıklanması hal�nde �lg�l� t�car� �şletme veya ş�rket�n zarar görme
�ht�mal� bulunan ve t�car� �şletme veya ş�rket�n ekonom�k hayattak� başarı ve ver�ml�l�ğ� �ç�n t�car� önem atfett�kler�
ver�y�,

v) Ver�: Kurum nezd�nde üret�len, �şlenen veya arş�vlenen her türlü b�lg� ve belgey�,
y) Ver� �şleyen: Ver� sorumlusunun verd�ğ� yetk�ye dayanarak onun adına k�ş�sel ver�ler� �şleyen gerçek veya

tüzel k�ş�y�,
z) Ver� kayıt s�stem�: K�ş�sel ver�ler�n bel�rl� kr�terlere göre yapılandırılarak �şlend�ğ� Kurum ver� kayıt

s�stemler�n�,
aa) Ver� paylaşım metodu: Talep ed�len ver�ler�n Kurum tarafından uygun bulunan Elektron�k Belge Yönet�m�

S�stem� (EBYS) ortamında CD, DVD, sab�t d�sk, taşınab�l�r bellek g�b� elektron�k-manyet�k kayıt ortamlarında veya
web serv�s, SFTP veya Kurumda kullanılan d�ğer yazılımlar g�b� elektron�k ortamlar üzer�nden ş�frelenerek paylaşım
metotlarını,

bb) Ver� sorumlusu: K�ş�sel ver�ler�n �şleme amaçlarını ve vasıtalarını bel�rleyen, ver� kayıt s�stem�n�n
kurulmasından ve yönet�lmes�nden sorumlu olan gerçek veya tüzel k�ş�y�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

K�ş�sel Ver�ler, K�ş�sel Sağlık Ver�ler� �le T�car� Sır N�tel�ğ�ndek� Ver�ler
K�ş�sel ver�ler, k�ş�sel sağlık ver�ler� �le t�car� sır n�tel�ğ�ndek� ver�ler�n �şlenmes�
MADDE 5 – (1) Kurum; 5502 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames� �le

kend�s�ne ver�len görevler� yer�ne get�rmek amacıyla k�ş�sel ver�ler�n, k�ş�sel sağlık ver�ler�n�n ve t�car� sır
n�tel�ğ�ndek� ver�ler�n �şlenmes�nde aşağıdak� �lkelere uymak zorundadır:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerekt�ğ�nde güncel olma.
c) Bel�rl�, açık ve meşru amaçlar �ç�n �şlenme.
ç) İşlend�kler� amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlg�l� mevzuatta öngörülen veya �şlend�kler� amaç �ç�n gerekl� olan süre kadar muhafaza ed�lme.
(2) Kurumla sözleşmel� sağlık h�zmet� sunucuları, Kurum adına �şled�kler� k�ş�sel sağlık ver�ler�n� Kurum ver�

kayıt s�stem�ne aktarmakla yükümlüdür.
(3) Sağlık h�zmet� sunucuları, sözleşme kapsamında Kurum adına �şled�kler� k�ş�sel sağlık ver�ler�n�, Kurum

ver� kayıt s�stem� dışında h�çb�r yere kopyalayamaz veya aktaramaz.
(4) Kurum adına k�ş�sel ver�ler�, k�ş�sel sağlık ver�ler�n� ve t�car� sır n�tel�ğ�ndek� ver�ler� �şleyen veya görev�

gereğ� bu ver�lere er�şen herkes, sır saklama yükümlülüğü altında olup ver� g�zl�l�ğ�n�n sağlanması amacıyla Kurum ve
Kurul tarafından bel�rlenen önlemlere uymakla yükümlüdür.

(5) K�ş�sel ver�ler�n, k�ş�sel sağlık ver�ler�n�n ve t�car� sır n�tel�ğ�ndek� ver�ler�n �şlenmes�nde ayrıca Kurul
tarafından yapılan düzenlemelere uyulması zorunludur. Ancak ver� aktarımında 5502 sayılı Kanunun 35 �nc� maddes�
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hükmü saklıdır.
(6) K�ş�sel ver�ler�n, k�ş�sel sağlık ver�ler�n�n ve t�car� sır n�tel�ğ�ndek� ver�ler�n bulunduğu Kurum ver� kayıt

s�stem�ne er�ş�m �zn� ver�leb�lmes� �ç�n, yetk�lend�rme dah�l�nde kullanıcı tanımlanması gerek�r. Kullanıcı tanımlama
ve yetk�lend�rmeye �l�şk�n her türlü �şlem kayıt altına alınır ve bu kayıtlar muhafaza ed�l�r. Yetk�lend�rme, kayıt altına
alma ve ver�ler�n muhafazasına �l�şk�n hususlar ver� sorumlusu tarafından bel�rlen�r.

Ver� sorumlusunun görev ve yükümlülükler�
MADDE 6 – (1) Ver� sorumlusu, bu Yönetmel�k kapsamındak� ver�ler�n hukuka aykırı olarak �şlenmes�n� ve

bu ver�lere, hukuka aykırı b�r şek�lde er�ş�lmes�n� önlemek, bu ver�ler�n muhafazasını sağlamak amacıyla uygun
güvenl�k düzey�n� tem�n etmeye yönel�k gerekl� her türlü tekn�k ve �dar� tedb�rler� almak zorundadır.

(2) Ver� sorumlusu, tedb�rler�n alınması hususunda ver� �şleyenler �le b�rl�kte müştereken sorumludur.
(3) Ver� sorumlusu Kurul tarafından bel�rlenen düzenlemeler�n uygulanmasını sağlamak amacıyla Kurumda

gerekl� denet�mler� yapmak veya yaptırmak zorundadır.
(4) K�ş�sel ver�ler�, k�ş�sel sağlık ver�ler� �le t�car� sır n�tel�ğ�ndek� ver�ler� �şleyen k�ş�ler, bu ver�lere er�şen

k�ş�ler ve ver� sorumluları; öğrend�kler� k�ş�sel ver�ler�, k�ş�sel sağlık ver�ler�n� ve t�car� sır n�tel�ğ�ndek� ver�ler� 6698
sayılı Kanun ve 5502 sayılı Kanun �le bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve �şleme
amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

(5) Bu Yönetmel�k kapsamında �şlenen ver�ler�n kanun� olmayan yollarla başkaları tarafından elde ed�ld�ğ�n�n
tesp�t� hâl�nde ver� sorumlusu, bu durumu gec�kmeks�z�n ve en geç 72 saat �ç�nde Kurula, söz konusu ver� �hlal�nden
etk�lenen k�ş�ler�n bel�rlenmes�n� müteak�p �lg�l� k�ş�lere de makul olan en kısa süre �çer�s�nde b�ld�r�r.

(6) Bu Yönetmel�k kapsamında k�ş�sel ver� �şleyen ver� sorumluları Kurul tarafından çıkarılacak
düzenlemelere uymakla yükümlüdür.

K�ş�sel ver�ler, k�ş�sel sağlık ver�ler� �le t�car� sır n�tel�ğ�ndek� ver�lere er�ş�mler
MADDE 7 – (1) Kuruma ver�len görevler�n yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n kullanıcı tanımlaması ve

yetk�lend�rmes� yapılan Kurum personel�n�n k�ş�sel ver�lere, k�ş�sel sağlık ver�ler�ne ve t�car� sır n�tel�ğ�ndek� ver�lere
er�ş�mler�; üçüncü k�ş�lere ver�lmemek, açıklanmamak ve ver� güvenl�ğ�ne �l�şk�n Kurum ve Kurul tarafından
bel�rlenen yükümlülüklere uyulmak kaydıyla ver� aktarımı olarak değerlend�r�lmez.

(2) Bu Yönetmel�k kapsamındak� k�ş�sel ver�lere;
a) Sağlık h�zmetler�ne �l�şk�n fatura bedeller�n�n �ncelenmes� ve ödenmes�,
b) Kurumun alacaklarının tak�p ve tahs�l�,
c) Denet�m, teft�ş ve kontrol,
ç) Ver�ler�n �şlenmes�,
d) Kurum mevzuatında yer alan sağlık ve sosyal s�gorta h�zmetler�ne �l�şk�n kontrol parametreler�n�n Kurum

ver� kayıt s�stem�ne aktarılması ve tak�b�,
e) Sağlık ve sosyal s�gorta h�zmetler�n�n �zlenmes�, değerlend�r�lmes�, �stat�st�k üret�lmes� ve r�sk anal�z�

yapılması,
f) Sağlık ve sosyal s�gorta pol�t�kalarının bel�rlenmes�,
g) HSGM’de yazılım gel�şt�r�lmes�, s�stem �şlet�m� ve ver�ler�n hazırlanması,
amacıyla bu �şlemlerde görevlend�r�len ve 5 �nc� madden�n altıncı fıkrası kapsamında kullanıcı tanımlaması ve

yetk�lend�rmes� yapılan Kurum personel� tarafından er�ş�leb�l�r.
(3) Kullanıcı tanımlaması ve yetk�lend�rmes� yapılan Kurum personel�, k�ş�sel ver�lere, k�ş�sel sağlık ver�ler�ne

ve t�car� sır n�tel�ğ�ndek� ver�lere;
a) Kurum ver� kayıt s�stem�nde yer alan ver�lere ş�fre �le doğrudan er�ş�m yetk�s� ver�lmes�,
b) Kurumsal Raporlama ve İstat�st�k S�stem�, MEDULA g�b� k�ş�sel ver�ler, t�car� sır n�tel�ğ�ndek� ver�ler �le

k�ş�sel sağlık ver�ler�ne ulaşılan uygulamalara ş�fre �le er�ş�m yetk�s�n�n ver�lmes�,
yoluyla er�şeb�l�r.
(4) Kullanıcı tanımlaması ve yetk�lend�rmes� yapılmaksızın Kurum personel�n�n görev� kapsamında talep ett�ğ�

k�ş�sel ver�lere, k�ş�sel sağlık ver�ler�ne ve t�car� sır n�tel�ğ�ndek� ver�lere;
a) İlg�l� mevzuat b�r�m�n�n onayı sonrasında HSGM tarafından uygun ver� paylaşım metodu �le personel�n

bağlı olduğu �lg�l� b�r�me �let�lmes�,
b) Kurum personel�n�n görev� kapsamında talep ett�ğ� k�ş�sel ver�ler, k�ş�sel sağlık ver�ler� ve t�car� sır

n�tel�ğ�ndek� ver�lere b�r�m� �çer�s�nde hazırlanması ve �let�lmes�,
yöntem�yle er�şeb�l�r.
(5) İk�nc� fıkranın (c) bend� kapsamında yapılan ver� talepler� doğrudan HSGM’ye yapılır ve HSGM

tarafından karşılanır. Üçüncü fıkranın (a) bend� kapsamında ver�lere er�ş�m yetk�ler�, personel�n görev yaptığı b�r�m
tarafından Başkanlık Makamından alınan onaya �st�naden HSGM tarafından ver�l�r. Üçüncü fıkranın (b) bend�
kapsamında ver�lere er�ş�m yetk�ler�, personel�n görev yaptığı b�r�m�n taleb�ne �st�naden Kurumun yetk�lend�rme
�şlemler� çerçeves�nde HSGM tarafından ver�l�r. Dördüncü fıkranın (a) bend� kapsamında yapılacak ver� talepler� �lg�l�
b�r�m tarafından doğrudan mevzuat b�r�m�ne yapılır ve bu talepler hakkında 20 nc� madden�n b�r �la yed�nc� fıkrası
hükümler� uygulanır.
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(6) Ver�lere er�ş�m yetk�ler�, personel�n görev süres� ve kapsamı �le sınırlı olup, er�ş�m yetk�s�n�n sona ermes�n�
gerekt�recek b�r durumun meydana gelmes� hal�nde yetk�n�n kaldırılması �le �lg�l� gerekl� �şlemler personel�n görev
yaptığı b�r�m tarafından derhal yapılır.

(7) Personel�n ver�lere er�ş�m yetk� düzeyler�, personel�n görev süres� ve kapsamı �le yapılacak çalışmanın
n�tel�ğ�n�n gerekt�rd�ğ� er�ş�m �ht�yacı d�kkate alınarak taleb� yapan �lg�l� b�r�mce bel�rlen�r ve bu talep �lg�l� mevzuat
b�r�m�nden alınacak onay �le HSGM’ye �let�l�r.

Kurumun �ş ve �şlemler�n�n yürütülmes�ne �l�şk�n hususlar
MADDE 8 – (1) Ver� �şleyenler tarafından h�zmet�n gereğ� olarak ver� kayıt s�stemler�nden yapılan sorgular,

ver� aktarımı olarak değerlend�r�lmez.
Genel sağlık s�gortası �le sosyal s�gortalara yönel�k �ş ve �şlemler�n paydaşlar �le yürütülmes�
MADDE 9 – (1) Kuruma ver�len görevler�n yer�ne get�r�leb�lmes�ne yönel�k �ş ve �şlemler�n d�ğer kamu

kurum ve kuruluşları �le ün�vers�te, enst�tü, oda, dernek g�b� paydaşlar �le b�rl�kte gerçekleşt�r�lmes� amacıyla;
a) Kurumca �mzalanan �şb�rl�ğ� protokolü, h�zmet alım sözleşmes�/protokolü kapsamındak� çalışmalarda,
b) Genel sağlık s�gortası �le sosyal s�gortalar uygulamalarına �l�şk�n �ş ve �şlemler�n yürütülmes�ne yönel�k

olarak oluşturulan kom�syonlarda,
Kurum dışından görev alan k�ş�ler�n k�ş�sel ver�lere, k�ş�sel sağlık ver�ler�ne ve t�car� sır n�tel�ğ�ndek� ver�lere

er�ş�mler�ne �z�n ver�lmez. Bu k�ş�ler�n anon�m ver�lere er�ş�mler�, ver� aktarımı olarak değerlend�r�lmez.
(2) Kurum, bu madde kapsamında görevlend�r�len k�ş�ler �le �lg�l� olarak, bu Yönetmel�k ve 6698 sayılı

Kanunun 12 nc� maddes� kapsamında ver� güvenl�ğ�ne �l�şk�n tekn�k ve �dar� tedb�rler� almak, �lg�l� mevzuat
hükümler�ne uygun hareket ed�lmes�n� sağlamak zorundadır.

K�ş�n�n kend�s�ne a�t k�ş�sel ver�ler �le k�ş�sel sağlık ver�ler�ne �l�şk�n talepler�
MADDE 10 – (1) Herkes, Kuruma başvurarak kend�s�yle �lg�l� k�ş�sel ver�ler� �le k�ş�sel sağlık ver�ler�n�n;
a) İşlen�p �şlenmed�ğ�n� öğrenme,
b) İşlenm�şse buna �l�şk�n b�lg� talep etme,
c) S�l�nmes�n�, yok ed�lmes�n� �steme,
ç) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt �ç�nde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü k�ş�ler� b�lme,
e) Eks�k veya yanlış �şlenm�ş olması hâl�nde bunların düzelt�lmes�n� �steme,
f) İşlenenler�n�n münhasıran otomat�k s�stemler vasıtasıyla anal�z ed�lmes� suret�yle kend�s� aleyh�ne b�r

sonucun ortaya çıkmasına �t�raz etme,
g) Mevzuata aykırı olarak �şlenmes� sebeb�yle zarara uğraması hâl�nde zararın g�der�lmes�n� talep etme,
ğ) (c) ve (e) bentler� uyarınca yapılan �şlemler�n, k�ş�sel ver�ler�n aktarıldığı üçüncü k�ş�lere b�ld�r�lmes�n�

�steme,
haklarına sah�pt�r.
(2) K�ş�ler�n k�ş�sel ver�ler� �le k�ş�sel sağlık ver�ler�n�n s�l�nmes� veya yok ed�lmes� talepler�nde, k�ş�sel

ver�ler�n �şlenme şartlarının tamamının ortadan kalkıp kalkmadığı yönünde �lg�l� mevzuat b�r�m�nce değerlend�rme
yapılarak s�lme, yok etme veya anon�m hâle get�rme �şlemler�nden hang�s�n�n uygulanacağına karar ver�l�r. Uygulanan
yöntem ve gerekçes� en geç 30 gün �ç�nde �lg�l� mevzuat b�r�m� tarafından �lg�l� k�ş�ye yazılı olarak veya elektron�k
tebl�gat adres�ne b�ld�r�l�r.

(3) Kurum, k�ş�n�n k�ş�sel ver�ler� �le k�ş�sel sağlık ver�ler�n�;
a) K�ş�n�n kend�s�ne veya noter onaylı muvafakat�yle veya e-Devlet uygulaması üzer�nden k�ml�k tey�d� �le

ver�len �z�n �le d�ğer gerçek veya tüzel k�ş�lere,
b) Mahkeme kararı �le k�ş�n�n sağlık ver�ler�ne er�ş�m �zn�nde yetk�lend�r�lm�ş k�ş�lere,
c) Müvekk�l� tarafından ver�len özel vekâletnamede avukatın k�ş�sel ver�ler �le k�ş�sel sağlık ver�ler�n� talep

edeb�leceğ�ne yer ver�lm�ş olması şartıyla �lg�l� avukatına,
aktarab�l�r veya gerekçes�n� açıklayarak ver� talepler�n� reddedeb�l�r.
(4) Kuruma yapılan talepler, taleb�n n�tel�ğ�ne göre en kısa sürede ve en geç 30 gün �ç�nde ücrets�z olarak

sonuçlandırılır. Ancak, �şlem�n ayrıca b�r mal�yet� gerekt�rmes� hal�nde, Kurulca bu konuda bel�rlenen tar�fedek� ücret
alınab�l�r.

(5) Bu madde kapsamındak� ver� talepler� taşra b�r�m�ne yapılır. Taşra b�r�m�, yetk�ler� dah�l�nde Kurum ver�
kayıt s�stem�nden tem�n edemed�ğ� ver�ler� 20 nc� madden�n �k� �la beş�nc� fıkrası hükümler�ne göre tem�n edeb�l�r.

Kurum veya kuruluşların k�ş�sel ver� �le t�car� sır n�tel�ğ�ndek� ver� talepler�
MADDE 11 – (1) Kurum, �şled�ğ� k�ş�sel ver� �le t�car� sır n�tel�ğ�nde olan ver�ler�, �lg�l� k�ş�n�n noter onaylı

muvafakat� veya e-Devlet uygulaması üzer�nden k�ml�k tey�d� �le ver�len �zn� �le ve k�ş�ler adına vekâlet �le
yetk�lend�r�lenler tarafından, k�ş�sel ver� veya t�car� sır n�tel�ğ�ndek� ver�ler hususunda yetk�y� �çeren özel
vekâletnamen�n veya vas� atamaya �l�şk�n mahkeme kararının Kuruma �braz ed�lmes� koşuluyla gerçek veya tüzel
k�ş�lere, �lg�l� mevzuat b�r�m am�r�n�n onayı �le aktarılab�l�r.

(2) Ancak, 5502 sayılı Kanunun 35 �nc� maddes� uyarınca 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Mal�
Yönet�m� ve Kontrol Kanununun ek�nde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu �dareler� �le
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Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankasının �lg�l� mevzuatında bel�rt�len görevler� yapab�lmeler� �ç�n �ht�yaç duydukları
k�ş�sel sağlık ver�s� dışındak� k�ş�sel ver�ler �le t�car� sır n�tel�ğ�nde olan ver�ler aktarılab�l�r.

(3) Kamu kurum veya kuruluşları tarafından yazılı veya elektron�k ortamda talep ed�len tek seferl�k k�ş�sel
ver�ler �le t�car� sır n�tel�ğ�ndek� ver�ler, �k�nc� fıkradak� şartları taşıdığının bel�rlenmes� hal�nde talep eden kamu
kurum veya kuruluşlarının bulunduğu �l müdürlüğünce karşılanır. İl müdürlüğü, yetk�ler� dah�l�nde Kurum ver� kayıt
s�stem�nden tem�n edemed�kler� ver�ler�, 20 nc� madden�n b�r �la dokuzuncu fıkrası hükümler�ne göre tem�n ederek
�lg�l� merc�ye tesl�m eder.

(4) Kamu kurum veya kuruluşları tarafından talep ed�len sürekl� n�tel�ktek� k�ş�sel ver�ler �le t�car� sır
n�tel�ğ�ndek� ver�ler�n aktarılab�lmes� �ç�n ver� taleb�nde bulunanlar �le Kurum arasında �lg�l� mevzuat b�r�m�n�n
koord�nasyonunda aktarımın usulünü ve d�ğer gerekl� hususları bel�rleyen protokolün �mzalanması zorunludur.

Sağlık Bakanlığının k�ş�sel sağlık ver�s� talepler�
MADDE 12 – (1) Kurum, k�ş�sel sağlık ver�ler�n�; kamu sağlığının korunması, koruyucu hek�ml�k, tıbb�

teşh�s, tedav� ve bakım h�zmetler�n�n yürütülmes�, ver�len sağlık h�zmetler�n�n uygunluğunun ve yer�ndel�ğ�n�n tak�b�
ve f�nansmanının planlanması amacıyla taleb� hâl�nde Sağlık Bakanlığı �le paylaşır.

(2) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ver� talepler�nde, 20 nc� madden�n b�r �la dokuzuncu fıkrası hükümler�
uygulanır.

Sözleşmel� sağlık h�zmet� sunucularının sundukları h�zmetlere �l�şk�n ver� talepler�
MADDE 13 – (1) Sağlık h�zmetler�n�n sağlanmasına yönel�k olarak Kurumla sözleşme yapmış sağlık h�zmet�

sunucularınca, Kurum adına �şled�kler� k�ş�sel sağlık ver�ler�nden mücb�r sebep dolayısıyla Kuruma
faturalandırılamayan h�zmetlere �l�şk�n ver�ler�n talep ed�lmes� durumunda bu talepler hakkında 20 nc� madden�n b�r
�la dokuzuncu fıkrası hükümler� uygulanır.

Yargı makamları ve �nfaz merc�ler�n�n ver� talepler�
MADDE 14 – (1) Yargı makamları ve �nfaz merc�ler� tarafından talep ed�len k�ş�sel ver� �le k�ş�sel sağlık ver�s�

talepler� taşra b�r�m�ne yapılır. Taşra b�r�m�, yetk�ler� dah�l�nde Kurum ver� kayıt s�stem�nden tem�n edemed�kler�
ver�ler�, HSGM’den tem�n ederek �lg�l� merc�ye tesl�m eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Anon�m Ver�ler

Anon�m ver�ler�n aktarılması
MADDE 15 – (1) İlg�l� mevzuat b�r�mler� tarafından bel�rlenen k�ş�sel ver�ler�n, k�ş�sel sağlık ver�ler�n�n ve

t�car� sır n�tel�ğ�ndek� ver�ler�n anon�m hale get�r�lmes�nde, ulusal ve uluslararası kabul görmüş �stat�st�k� yöntemler
uygulanır. Bu konuda Kurul tarafından yapılan düzenlemelerde yer alan hükümler uygulanır.

(2) Anon�m ver�ler, bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak ve Kurum tarafından değerlend�r�lerek uygun
görülmes� koşuluyla;

a) Sağlık �le sosyal s�gorta alanında stratej�ler�n ve hedefler�n gerçekleşt�r�lmes�,
b) Genel sağlık s�gortası �le sosyal s�gorta pol�t�ka ve uygulamalarının gel�şt�r�lmes�,
c) Sağlık ve sosyal s�gorta h�zmetler�n�n f�nansmanı, yönet�m� ve planlanması,
ç) K�ş� ve toplum sağlığının korunması �le koruyucu hek�ml�k, tıbbî teşh�s, tedav� ve bakım h�zmetler�

stratej�ler�n�n oluşturulması,
d) Kurumsal öncel�kler�n gerçekleşt�r�lmes�,
e) Sağlık ve sosyal s�gorta �stat�st�kler�n�n hazırlanması,
f) B�l�msel ve akadem�k araştırma ve çalışmaların gerçekleşt�r�lmes�,
g) Kamu alacaklarının tak�p ve tahs�l�,
ğ) Kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatla ver�len görevler�n�n yer�ne get�r�lmes�n�n sağlanması �le denet�m

görevler�n�n gerçekleşt�r�leb�lmes�,
h) Kamu kurum ve kuruluşlarının faal�yetler�nde bürokras�n�n azaltılması ve �şlemler�n sadeleşt�r�lmes�,
amacıyla aktarılab�l�r.
(3) Anon�m ver� talepler�;
a) Ver�ler�n ayrı veya özel b�r çalışma, araştırma, �nceleme ya da anal�z net�ces�nde oluşturulab�lecek n�tel�kte

olup olmadığı,
b) Ver�ler�n anon�m hale get�r�lme �şlemler�n�n karmaşıklığı,
c) Ver�ler�n t�car� sır n�tel�ğ�nde olup olmadığı,
g�b� ölçütlere göre aktarılab�l�r.
(4) Anon�m ver� aktarımı yapılan gerçek ve tüzel k�ş�ler aktarılan ver�ler� aktarım amacı ve Kurum b�lg�s�

dışında kullanamazlar.
Araştırma, planlama ve �stat�st�k amaçlı anon�m ver� talepler�
MADDE 16 – (1) Kamu �dareler�n�n, 11 �nc� madden�n �k�nc� fıkrası kapsamına g�rmeyen araştırma, planlama

ve �stat�st�k amaçlı anon�m ver� talepler� veya b�l�msel araştırma yapan kamu personel�n�n, b�l�msel dernekler�n, kamu
kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarının veya ün�vers�teler�n araştırma, planlama ve �stat�st�k amaçlı �ht�yaç
duydukları anon�m ver�ler aktarılab�l�r.
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(2) İlg�l� mevzuat b�r�mler� �le AFYDB’de görevl� personel har�ç, Kurum personel�n�n görev� kapsamında
yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere, anon�m ver� talepler�, talep eden personel�n bağlı bulunduğu b�r�m am�r�
tarafından �lg�s�ne göre �lg�l� mevzuat b�r�m am�r�ne yapılır.

(3) Kurum �ç� b�r�mler tarafından Kurumsal Raporlama ve İstat�st�k S�stem�nde bulunan �stat�st�k amaçlı
ver�ler talep ed�lemez.

(4) Bu madde kapsamındak� ver� talepler�nde, 20 nc� madde hükümler� uygulanır.
(5) Bu madde kapsamında sürekl� veya elektron�k ortamda yapılacak anon�m ver� aktarımı, �lg�l� mevzuat

b�r�m�n�n koord�nasyonunda aktarımın usulü ve d�ğer gerekl� hususları bel�rleyen b�r protokol aracılığıyla yapılır.
Tüzel k�ş�lere a�t olan anon�m ver�ler�n tüzel k�ş�n�n kend�s�ne veya d�ğer k�ş�lere aktarımı
MADDE 17 – (1) Tüzel k�ş�ler�n, 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend�nde

bel�rt�len sağlık h�zmetler�nden ruhsat veya satış �zn�ne sah�p olduğu ürünlere a�t ver�ler; Kurum tarafından uygun
görülmes� hal�nde tüzel k�ş�y� tems�le yetk�l� olanların noter onaylı muvafakatler�n�n alınması kaydıyla 20 nc�
madden�n b�r �la yed�nc� fıkrası hükümler�ne göre gerçek veya tüzel k�ş�lere aktarılab�l�r.

(2) Bu madde kapsamında aktarılacak ver�ler, sağlık h�zmet� sunucularının doğrudan ya da dolaylı tanınmasına
yol açamaz.

(3) Bu madde kapsamında ver� aktarılab�lmes� �ç�n ver� taleb�nde bulunanlar �le Kurum arasında �lg�l� mevzuat
b�r�m�n�n koord�nasyonu �le aktarımın usulü ve d�ğer gerekl� hususları bel�rleyen sözleşme/protokol �mzalanması
zorunludur.

Anon�m �stat�st�k yayınları
MADDE 18 – (1) Anon�m ver�ler �le t�car� sır n�tel�ğ�ndek� ver�ler� �çeren Kurum �stat�st�k bültenler�n�n,

�stat�st�k yıllıklarının ve faal�yet raporlarının yayımlanması ver� aktarımı olarak değerlend�r�lmez.
(2) Kurum tarafından kamuya açıklanmış �stat�st�k bültenler�, �stat�st�k yıllıkları, faal�yet raporları ve benzer�

yayımlarında yer alan anon�m ver�ler�n Kurum dışına ver�lmes� ver� aktarımı olarak değerlend�r�lmez.
Kurum personel�n�n tezler�
MADDE 19 – (1) Kurum personel�, Kurum mevzuatı gereğ� hazırlayacakları tezler� �ç�n anon�m ver� taleb�nde

bulunab�l�r.
(2) Bu madde kapsamında yapılacak anon�m ver� talepler�nde, 20 nc� madden�n b�r�nc�, üçüncü ve beş�nc�

fıkraları uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Hükümler
Ver�ler�n aktarım talepler�ne �l�şk�n genel hükümler
MADDE 20 – (1) Ver� aktarım talepler�, �lg�l� mevzuat b�r�m�ne yazılı olarak yapılır. İlg�l� mevzuat b�r�m�

gerekl� gördüğü durumlarda �sten�len ver�ye �l�şk�n detaylı ver� desen�n�n hazırlanmasını talep edeb�l�r.
(2) 11 �nc� madden�n �k�nc� fıkrasında sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının talep ett�kler� k�ş�sel sağlık ver�s�

dışındak� k�ş�sel ver�ler, anon�m ver�ler �le t�car� sır n�tel�ğ�ndek� ver�ler�n aktarılab�lmes� �ç�n talebe �l�şk�n hukuk�
dayanağın Kuruma yapılacak yazılı talepte bel�rt�lmes� zorunludur.

(3) Ver� talepler�n�n değerlend�r�lmes� sürec�nde �ht�yaç duyulması hal�nde �lg�l� mevzuat b�r�m�nce ayrıca
b�lg� ve belge �steneb�l�r.

(4) Ver� talepler�n�n kabul ed�lmes� hal�nde, ver� er�ş�m� ve g�zl�l�ğ�ne �l�şk�n gerekl� şartları �çeren Protokol
�lg�l� mevzuat b�r�m�n�n koord�nasyonunda ver� taleb�nde bulunanlarca �mzalanır.

(5) Ver� talepler�, �lg�l� mevzuat b�r�m� tarafından �ncelenerek ver� formatı ve başlıkları bel�rlenm�ş şek�lde
ver�ler�n hazırlanması �ç�n HSGM’ye �let�l�r. İlg�l� mevzuat b�r�m� tarafından ver� paylaşımının uygun görülmed�ğ�
durumlarda ver� taleb�nde bulunanlara �lg�l� mevzuat b�r�m�nce b�lg� ver�l�r.

(6) Aktarılmak üzere hazırlanan ver�ler, HSGM tarafından Kurumca bel�rlenecek format �le uygun ver�
paylaşım metodu kullanılarak paylaşılır. Paylaşılacak ver�, taleb� yapan gerçek veya tüzel k�ş�ye yazılı olarak taahhütlü
veya �adel� taahhütlü posta �le veya elden tesl�m ed�leb�l�r.

(7) Anon�m ver�ler�n kamu kurum ve kuruluşlarına tesl�m�, talepler� hal�nde ş�frelenm�ş dosya �le “gov.tr”
uzantılı e-posta adresler�ne yapılab�l�r.

(8) Telefonla ver� �let�lemez.
(9) Ver� taleb�nde bulunanlar, �şled�kler� ver�ler�n sonuçlarını Kurum tarafından kontrol ed�leb�l�r b�r dosya

formatında hazırlar ve oluşturulan sonuçlarda bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı olarak �şlenen ver�lere yer ver�lemez.
(10) Ver� taleb�nde bulunanların �şled�kler� ver�ler�n ver� �şleme süreçler�ndek� tüm sonuçlarının bu

Yönetmel�ğe aykırı b�ç�mde aktarılması sonucunu doğuracak ver� �çer�p �çermed�ğ� �lg�l� b�r�m tarafından kontrol
ed�l�r. Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı olarak �şlenen ver�ler� �çeren bölümler�n tesp�t ed�lmes� hal�nde sonuçların
kullanılmasına �z�n ver�lmez.

(11) Ver� taleb�nde bulunanların hatalı hesaplama sonucu elde ett�ğ� bulgular sadece ver� taleb�nde bulunanları
bağlar.

(12) Ver� taleb�nde bulunanlar, çalışmalarında elde ett�kler� sonuçları yayımlarken kullandıkları Kurum
ver�ler�n� kaynak göstermek zorundadır.
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(13) Ver� taleb�nde bulunanlar yayımladıkları rapor, makale ve benzer� çalışmalarının b�r kopyasını,
yayımlarından sonrak� 30 gün �çer�s�nde ver�y� talep ett�ğ� Kurumun �lg�l� b�r�m�ne göndermekle yükümlüdür.

(14) Ver� taleb�nde bulunanlar, aldıkları ver�ler� talepler�nde �fade ett�kler� amaç dışında farklı b�r amaçla
kullanamaz, çoğaltamaz, üçüncü k�ş�lere veremez, satamaz veya devredemez.

Ver�ler�n aktarıldığı k�ş�, kurum/kuruluşların sorumlulukları
MADDE 21 – (1) Ver�lere er�şen Kurum personel� �le ver�lere er�şen veya ver� aktarımı yapılan kamu kurum

ve kuruluşlarının personel� de dah�l olmak üzere gerçek ve tüzel k�ş�ler, sağlık h�zmet� sunucularına a�t b�lg� �şlem
s�stemler�n�n yazılımını ve donanımını sağlayan gerçek ve tüzel k�ş�ler;

a) Ver� taleb�ne uygun olarak yaptıkları çalışmaların, k�ş�sel ver�ler�n açıklanmasına �mkân vermeyecek şek�lde
yürütülmes�n� sağlar; ver�ler�n �sten�len amaç dışında kullanılmaması ve paylaşılmaması �ç�n süre �le
sınırlandırılmaksızın her türlü önlem� alırlar.

b) Kurum tarafından görüntülenmes� sağlanan ve aktarım yapılan ver�ler, k�ş�sel ver�ler�n g�zl�l�ğ� �lkes�ne
bağlı kalmak şartıyla �lg�l� mevzuat, uluslararası anlaşmalar ve kamu h�zmet�n�n gerekt�rd�ğ� yükümlülüklere göre
kullanılır. Aktarılan ver�ler�n; yetk�s� olmayan k�ş�, kurum ve kuruluşların el�ne geçmemes� �ç�n gerekl� tüm tedb�rler
alınır.

(2) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre ver�lere er�şen Kurum personel� dâh�l olmak üzere ver� aktarımı yapılan
gerçek ve tüzel k�ş�ler, sağlık h�zmet� sunucularına a�t b�lg� �şlem s�stemler�n�n yazılımını ve donanımını sağlayan
gerçek ve tüzel k�ş�ler;

a) Elde ett�kler� ver�ler�n g�zl�l�ğ�n� korumak ve güvenl�ğ�n� sağlamak, ver�ler� yetk�s�z k�ş�ler�n görmes�n�,
öğrenmes�n�, el�ne geç�rmes�n� ve amacı dışında kullanmasını önlemek amacıyla gerekl� tedb�rler� almak,

b) Ver�ler�n aktarımı ve korunması hususunda mevzuatta yer alan hükümlere uymak,
zorundadır.
(3) K�ş�sel ver�ler�n güvenl�ğ�n�n sağlanmasına yönel�k Kurul tarafından çıkarılan düzenlemelere uyulur.
Uygulanacak müeyy�deler
MADDE 22 – (1) K�ş�sel ver�ler�n korunması hususu �le �lg�l� hükümlere aykırı hareket edenler hakkında

kabahatler bakımından, 6698 sayılı Kanunun 18 �nc� maddes� hükümler�n�n uygulanmasını tem�nen durum Kurula
b�ld�r�l�r.

(2) Kurum tarafından kend�ler�ne er�ş�m yetk�s� ver�len k�ş�lerden, k�ş�sel ver�ler� değ�şt�ren veya bütünlüğünü
bozanlar hakkında 5237 sayılı Kanunun �lg�l� maddeler� uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

Ver�ler�n korunmasına �l�şk�n Kurumca yürütülecek �şlemler
MADDE 23 – (1) Kurum, Kurum ver� kayıt s�stem�nde tuttuğu ver�ler�n her türlü tehl�keye karşı güvenl�ğ�n�n

sağlanması amacıyla güvenl�k önlemler�n�n hazırlanmasını, uygulamaya konulmasını, güncellenmes�n� ve
denetlenmes�n� sağlamakla yükümlüdür.

(2) Ver� aktarım taleb�nde bulunan gerçek ve tüzel k�ş�ler�n Kurum ver� kayıt s�stem�ne doğrudan er�ş�m�ne
�z�n ver�lmez. Talep ed�len ver�n�n aktarımı sağlanır.

(3) HSGM, ver� talepler�n� karşılarken gerekl� güvenl�k önlemler�n� alır. Kurum ver� kayıt s�stem�ne ş�fre �le
er�ş�mler, gerçek k�ş� (ad-soyad veya doma�n kullanıcı adı) kullanıcı ş�freler� kullanılarak Kurumun bel�rled�ğ�
güvenl�k önlem ve uygulamaları çerçeves�nde yapılır. Er�ş�mler, HSGM tarafından güvenl�k önlemler� çerçeves�nde
kayıt altına alınır.

(4) Kurum ver� kayıt s�stem�nde sadece test ed�lm�ş ve onaylanmış Kurum uygulamaları aracılığı �le toplanan
ver�ler esas alınır. Hatalar sonucu veya farklı nedenlerle ver�lerde değ�şt�r�lme, s�l�nme, eklenme �ht�yacı oluşursa bu
durum �lg�l� b�r�m �le HSGM’dek� yetk�lend�r�lm�ş k�ş�ler �le tutanak altına alınmak suret�yle gerekl� �şlemler yapılır.

(5) Kurumca ver�ye er�ş�m yetk�s� ver�lm�ş personel�n Kurumdan ayrılması veya görev yer� değ�ş�kl�ğ� hal�nde
yetk�s�z kullanımın önleneb�lmes� amacıyla er�ş�m yetk�ler� �lg�l� b�r�m tarafından resm� yazı �le HSGM’ye b�ld�r�l�r.
HSGM tarafından yetk�lend�rme sona erd�r�lmeden ayrılış �şlemler� yapılamaz. B�r�m am�rler� gerekl� b�ld�r�m ve �ptal
etme �şlemler�n�n yer�ne get�r�lmes�nden sorumludur. Personel�n üzer�nde çalıştığı ver� �le �lg�l� sorumluluğu
Kurumdan ayrıldıktan sonra da devam eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kurum Yazılımları �le Kurum Dışı Yazılımların Entegrasyonu, Entegrasyon Usulü

Kurum yazılımları �le kurum dışı yazılımların entegrasyonu
MADDE 24 – (1) Kurum ve Kurul tarafından bel�rlenen güvenl�k tedb�rler�ne uyulmak kaydıyla dış

paydaşların, Kuruma olan yükümlülükler�n� yer�ne get�reb�lmek �ç�n yazılımlarının Kurum yazılımları �le entegrasyon
talepler�n� karara bağlamaya Kurum yetk�l�d�r.

Entegrasyon usulü
MADDE 25 – (1) Yazılım entegrasyon �ht�yacı söz konusu olduğunda, Kurum dışı yazılım sah�b� gerçek ya da

tüzel k�ş�ler HSGM’ye yazılı başvuruda bulunur.
ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler
Yürürlük
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MADDE 26 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanı yürütür.

 
 


