
 

 

 

Sayı : 001.100          Tarih : 02.02.2021 

Konu : Muayenehanelerden Veri İsteğine  

              İtiraz Üzerine Bakanlıktan Gelen  

 Görüş Yazısı Hakkında. 

 

EDİRNE  

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA, 

 

İlgi : 01.02.2021 tarih ve 001.1-5 sayılı yazınız. 

 

İlgi yazınız ekinde Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü yazısı ve eki Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri 

Genel Müdürlüğünün 19.01.2021 tarih ve E.253 sayılı görüş yazısı Hukuk Büromuz tarafından 

değerlendirilmiştir. 
 

Sağlık Bakanlığı tarafından merkezi olarak oluşturulan veri sistemine hastalara ait bütün 

verilerinin gönderilmesi suretiyle, hastaların kişisel sağlık verilerinin toplanması için uzun süredir bir takım 

işlemler yapıldığı bilinmektedir. 
 

Bu kapsamda, çeşitli düzenlemeler yapılmış, tarafımızdan açılan davalarla anılan düzenlemeler 

iptal edilmişti. Son olarak, 2019 yılında yayınlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin bir 

kısım hükümlerinin iptali istemiyle açılan davada, bu Yönetmeliğin dayanağı olan Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi’nin ilgili hükmünün yürütmesinin durdurulması ve iptali için, Danıştay tarafından Anayasa 

Mahkemesine başvurulmuştur. 
 

Anılan süreç devam ederken, il sağlık müdürlükleri tarafından kayıt dışı ekonomiyle mücadele 

amacıyla ya da Bakanlık politikası gereği denilerek çeşitli yazılarla özellikle muayenehanelerden hasta 

verilerinin toplanmasına çalışılmış; bunlara karşı ilgililer tarafından itirazlar yapılmıştı. 
 

Şimdi, Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün bir görüş yazısı ilgi tutularak 

hasta verilerinin yeniden talep edildiği görülmektedir. Anılan görüş yazısında, 21.06.2019 tarihinde 

yürürlüğe giren Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğe atıf yapılarak hasta verilerinin Bakanlığa 

gönderilmesi gerektiğinin düşünüldüğü vurgulanmaktadır. 
 

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda, verilerin, işlendikleri amaçla bağlantılı, 

sınırlı ve ölçülü olarak işlenmesi bütün veri işlemelerinde uyulması zorunlu temel ilke olarak saptanmıştır. 

Dolayısıyla, en küçük bir sınır ve ölçü tanımlanmadan bütün verilerin toplanması talebi söz konusu temel 

ilkeye aykırı olacaktır. Kaldı ki, Bakanlık görüş yazısında bahsi geçen Yönetmeliğin herhangi bir 

hükmünde, hastaların bütün verilerinin bütün sağlık kurum ve kuruluşları tarafından kimlikli olarak Sağlık 

Bakanlığına gönderilmesi gerektiğini belirten bir kural bulunmamaktadır. Bu bağlamda, Bakanlığın görüş 

yazısı hasta verilerinin gönderilmesi zorunluluğuna ilişkin hukuki sebebin belirlenmesi bakımından yeterli 

değildir.  
 

Hukuka uygun olmayan veri paylaşım taleplerine karşı meslektaşlarımızın itirazlarında 

kullanabilecekleri dilekçe örneği ekte  gönderilmiştir. 
 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla 
 
 
 

Gülay Özdoğan 
Türk Dişhekimleri Birliği 

Genel Sekreteri 

 
Ek: Dilekçe Taslağı 


