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KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ 

İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması  

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her 

türlü bilgi” “kişisel veri”olarak kabul edilmiş; bununla birlikte “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi 

düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika 

üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve 

genetik verileri” daha hassas nitelikli kabul edilerek “özel nitelikli kişisel veri” statüsünde daha 

kuvvetli koruma altına alınmıştır. 

“Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” 

(“Yönetmelik), Kanun’un 31.maddesi uyarınca yürürlüğe girmiş ve “Kişisel Sağlık Verilerinin 

İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik” (RG: 24.11.2017 tarihli ve 30250 sayılı) ile de kimi değişiklikler yapılmıştır. 

Aile hekimi, işyeri hekimi, özel veya kamu hastaneleri gibi birçok sağlık hizmeti sunucusu tarafından, 

sağlanan sağlık hizmetinin ifası amacıyla kişiden kimlik bilgilerinin yanında mevcut ve geçmiş sağlık 

bilgileri ile birlikte hastalıkla ilgisi olan diğer veriler hakkında da bilgi talep edilmekte; dolayısıyla 

kişiler, sağlık hizmeti aldığı her kuruluşla hem kişisel hem de sağlık verilerini kaçınılmaz olarak 

paylaşmaktadır. İşbu bültenimize konu olan Yönetmelik ile, kişisel sağlık verilerinin işlenmesi
1
, 

mahremiyetinin sağlanması ve kişisel sağlık verilerinin işlenmesinde kullanılan bilgi işlem sistemleri 

hakkındaki usul ve esasların belirlenmesi hedeflenmiştir.  

Genel İlke ve Esaslar 

Uluslararası belgelerde kabul görmüş ve pek çok ülke uygulamasına yansımış olan kişisel verilerin 

işlenmesine ilişkin genel ilkeler, Kanun ile olduğu gibi Yönetmelik tarafından da benimsenmiştir. Buna 

göre kişisel sağlık verileri işlenirken; 

 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 

 Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 

 Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 

 İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 

 İşlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, 

ilkelerine uyulmalıdır. 

İşbu genel ilkelere ilaveten, sağlık hizmeti sunumunda görevli kişilerin, ancak:  

 verilecek olan sağlık hizmetinin gereği ile sınırlı olmak, ve 

 verilerin işlenmesinde kullanılacak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da otomatik 

olmayan her türlü sistemlerinin, sadece, Sağlık Bakanlığı (“Bakanlık”)’nın ülke genelinde 

hizmet vermek amaçlı kuracağı sistemleri ve merkezi sağlık veri sistemi ile Sağlık Bilgi 

                                                           
1
 Kişisel verilerin “işlenmesi”, toplanmasından geri dönülemez şekilde yok edilmesi sürecine kadar 

gerçekleştirilen tüm işlemleri ifade eder.  
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Sistemleri Genel Müdürlüğü (“Genel Müdürlük”)’nün onayladığı veri kayıt ortamlarında 

muhafaza edilmesi, 

koşulları sağlandığında kişisel sağlık verilerini işleyebileceği hüküm altına alınmıştır: 

Bu kapsamda, sağlık hizmeti sunucuları, mevzuat ve ilgili idareler tarafından belirlenmiş usul ve 

esaslara uygun bir şekilde elektronik kayıt sistemlerinin kurulmasından ve işletilmesinden, güvenlik ve 

mahremiyetinin sağlanmasından sorumlu tutulmuştur. 

Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması 

Kişisel verileri işleyen her gerçek veya tüzel kişi (“Veri İşleyen”) öğrendiği kişisel verileri korumakla 

yükümlüdür. Bunun yanında: 

 kişisel sağlık verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,  

 kişisel sağlık verilerine hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,  

 kişisel sağlık verilerinin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin 

etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak,  

 aldığı bu tedbirlerin veri sorumlusu tarafından denetlenmesine izin vermek  

zorundadır. Veri işleyenlerin bu yükümlülükleri, görevlerinin sona ermesinden sonra da devam 

edecektir. 

Kişisel sağlık verilerinin Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak kullanıldığından şüphe eden 

kişiler Kişisel Verileri Korumu Kurulu (“Kurul”)’na başvurabilecektir.  

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Aktarılması 

Yönetmelik m.7/1 hükmü gereğince kişisel verilerin Kanun’un m.6/3 hükmünde belirtilen istisnai amaç 

ve koşullar kapsamında işlenebilmesi için ilgili kişinin “açık rızası” aranmayacak, diğer hallerde ise 

ilgili kişinin, Kanun’un m.10 hükmünde öngörülen aydınlatma yükümlülüğü uyarınca bilgilendirilmesi 

ve açık rızasının alınması gereklidir. “Rıza” metni hakkında ne Kanun’da ne de ikincil mevzuatta özel 

bir tanımlama yapılmamıştır. Ancak, Avrupa Birliği uygulamasında kabul edilen hali ile alınacak izin 

“Aydınlatılmış Onam” olup, önemli olan veri sahibinin hangi konuda, ne kadar süreyle geçerli olacak 

şekilde izin verdiğini biliyor olmasıdır.  

Kanun’un m.6/3 hükmünde sayılan ve açık rızanın aranmayacağı istisnalar şunlardır: 

 Kamu sağlığının korunması 

 Koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi 

 Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimidir. 

Bu amaçlar dışında kişisel sağlık verilerinin anonim hale getirilmeden işlenmesi için ilgili kişiye ait 

verilerin işlenme ile ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmesi, yazılı rızasının alınması ve bu 

rızanın muhafaza edilmesi gerekir. Aksine bir kanun hükmü veya mahkeme kararı olmadığı sürece kişi 

verdiği rızayı geri alabilir, fakat rızanın geri alınmasıyla o tarihe kadar yapılmış işlemler geri alınmaz.  

Kişisel sağlık verileri, ancak Kanun’un m.8 ve m.9 hükümleri uyarınca aktarılabilir. Bu sayılan hallerin 

haricinde ise ancak anonim hâle getirilmek suretiyle aktarılması mümkündür. 

Kanun m.8 uyarınca; kişisel veriler: 
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 Kanun’un m.5/2
2
 hükmünde sayılan hallerde,  

 yeterli önlemler alınmış olmak şartıyla kaydıyla, Kanun’un m.6/3 hükmünde belirtilen istisna 

hallerinde, 

ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. 

Kanun m.9 uyarınca ise, kişisel verilerin yurtdışına aktarılabilmesi için kişinin açık rızasının alınması 

gerekir. Bununla birlikte, yeterli korumanın bulunması durumunda veya yeterli koruma yok ise 

Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt 

etmeleri durumunda Kurul izni alınarak açık rıza olmaksızın aktarılabilir. Kişisel veriler, Türkiye'nin 

veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum 

veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurul’un izniyle yurt dışına aktarılabilir.  

Kişisel Sağlık Verilerinin Silinmesi 

Kişisel sağlık verileri, Kanun, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş 

olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, re’sen veya ilgili kişinin 

talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. 

Kişisel sağlık verisinin silinmesi talebinde bulunan bir kişinin sağlık verisinin veri sorumlusu tarafından 

anonim haline getirilip getirilemeyeceği ve anonim haline gelen verilerin aktarılabileceği ve 

yayımlanabileceği konusunun karşımıza ne gibi tartışmaları getireceği uygulamayla tespit edilecek gibi 

görünmektedir. 

Ek olarak; merkezi sağlık veri sistemine aktarılan veriler, aktarımın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra 

yerel veri tabanından silinebilecektir. 

Veri Sahibinin Kişisel Sağlık Verileriyle İlgili Hakları Nelerdir? 

İlgili kişi: 

 Kişisel sağlık verisi işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel sağlık verisi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, 

 Kişisel sağlık verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel sağlık verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel sağlık verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini 

isteme, 

                                                           
2
 Kanun m.5/2 hükmü şu şekildedir: “Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası 

aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi / b) Fiili imkânsızlık 

nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin 

kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması / c) Bir 

sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel 

verilerin işlenmesinin gerekli olması / ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 

zorunlu olması / d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması / e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya 

korunması için veri işlemenin zorunlu olması / f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 

kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”. 
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 İlgili hükümlerde ön görülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini isteme, 

 Talebi üzerine yapılan düzeltme veya silme işlemlerinin, kişisel sağlık verilerinin aktarıldığı 

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 İşlenen kişisel sağlık verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi 

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel sağlık verilerinin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde 

zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahiptir. İlgili kişinin, bu haklarından birini veya birkaçını kullanması hâlinde yapılan işlem 

hakkındaki bilgi, kendisine, açık ve anlaşılabilir bir şekilde, yazılı olarak veya elektronik ortamda 

bildirilmelidir. 

Kişisel Sağlık Kaydına Erişim 

İsteyen her vatandaş Bakanlık tarafından hazırlanan kişisel sağlık kaydı sistemi üzerinde kullanıcı 

hesabı oluşturabilecektir. Kullanıcı hesapları ilgili kişi tarafından e-devlet üzerinden veya ilgili kişinin 

başvurusu üzerine aile hekimi tarafından oluşturulabilir. İlgili kişi bu kullanıcı hesabıyla kendisine 

sunulan sağlık hizmetlerini takip edebilir, kendisine ait sağlık kayıtlarını görüntüleyebilir, sağlık 

tesislerinde kendisine uygulanan işlemleri ve sonuçlarını inceleyebilir ve bu verileri açık rıza verdiği 

üçüncü kişilerle paylaşabilir, eksik ve yanlış bilgileri düzeltebilir veya düzeltilmesini talep edebilir, 

hesabını dondurabilir. Kişisel sağlık verisi sahibinin açık rıza  verdiği kişiler, veri sahibinin verdiği 

yetkiyle o kişinin verilerine ulaşabilirler. On beş yaş altındaki çocuklarının kişisel sağlık verilerine 

erişmek isteyen anne veya babanın diğer ebeveynin onayını alması gereklidir. Evliliğin sona ermiş 

olması halinde velayet hakkında sahip olan tarafın diğer tarafın onayını alması gerekli değildir. 

Saygılarımızla, 

Av. Ömrüncegül İÇÖZ KOYUNCUOĞLU     Av. Arb. İrem ÖZKAŞIKÇI 

 

 

 

* Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi 

mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen 

açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu 

tutulamaz. 

 


