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KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN  

“COVID-19 PCR TEST SONUCU VE AŞI BİLGİSİ UYGULAMALARI”NA İLİŞKİN 

KAMUOYU DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ NOTU 

Covid-19 tedbirleri kapsamında önce İçişleri Bakanlığı’nın 20.08.2021 tarihli genelgesi ile konser, sinema, 

tiyatro ve toplu ulaşım araçları gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılım sağlamak isteyen 

kişilere yönelik zorunlu tutulan, müteakiben Çalışma Bakanlığı’nın 02.09.2021 tarihli genelgesiyle 

işyerlerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler 

kapsamında getirilen Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR test bilgisinin istenmesi 

uygulamalarına ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) intikal eden yoğun görüş talepleri 

üzerine, bu konu Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) gündemine alınmış ve Kurul 2021/980 

sayılı kararı ile bu konudaki değerlendirmesini 28 Eylül 2021 tarihinde Kurum’un internet sitesinde 

yayınlayarak duyurmuştur1.  

Kurul, Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan aşı durumu ve PCR test sonucu bilgilerinin, kişisel sağlık 

verisi olarak özel nitelikli kişisel veri kategorisini haiz olduğunu ve Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nun (“Kanun”) 6. Maddesinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak işlenmesi gerektiğini 

belirtmiştir.  

Diğer yandan, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilgili sağlık verilerinin, kamu sağlığının, kamu 

güvenliğinin ve kamu düzeninin korunması amacıyla da işlenmesinin gerekli olduğunu vurgulamıştır. 

Sonuç olarak Kurul, Covid-19’un sebebiyet verdiği salgın hastalığın kamu güvenliği ve kamu düzenini 

tehdit etmesi sebebiyle, hastalığın yayılımını engellemek amacıyla Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif 

sonuçlu PCR test bilgisi istenmesi uygulamalarını, Kanun’un uygulanmayacağı hallerin belirtildiği 28. 

maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi düzenlemesi olan: “Kişisel verilerin millî savunmayı, millî 

güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla 

görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari 

faaliyetler kapsamında işlenmesi” kapsamında Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı bir hal olarak 

değerlendirmiştir.  

Kurul’un değerlendirmesinde açık bir şekilde özel sektördeki işverenlerin çalışanlarının Covid-19 

aşı bilgisi ve/veya PCR test sonucu bilgilerinin işlenmesine değinilmemiştir. Buradan hareketle, 

öncelikli olarak, işverenlerin bu tür verileri Kanun’un 6. Maddesinin 3. Cümlesine uygun olarak 

işlemeye dikkat etmelerini öneririz. Bununla beraber, Kurul’un bu değerlendirmesinin aynı 

zamanda, Çalışma Bakanlığı genelgesi ile yetkilendirilmiş olan işverenlerin, söz konusu sağlık 

verilerini “işyerinde salgın hastalığın yayılımını önlemek suretiyle iş sağlığını ve güvenliğini tesis 

etmek” amacıyla işlemeleri ve verilerin güvenliğini sağlamaları kaydıyla, Kanun’un 6. Maddesinin 

3. Cümlesine aykırılık halinin, Kurul tarafından cezaya konu edilmeyebileceği kanaatini de 

uyandırdığı söylenebilir.  

 

Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 
*Çalışmamızda 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. 
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