
BİLİŞİM AJANDASI2013 MART32 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 33

“Kişisel verilerin paylaşımı” 
tartışılıyor, 
sağlıkta fişlemeye iptal, 
yeni yasa yolda

Sağlık 
Bakanlığı’nın 
topladığı sağlık 
bilgilerini sattığı 
iddia edilirken 
SGK, sağlık 
dışı verilerini 
özel sektöre 
satma kararı 
aldı. Anayasa 
Mahkemesi, 
hastaların 
kişisel bilgilerini 
paylaşmaya ilişkin 
düzenlemeyi 
iptal etti. Ve, 
birçok bilginin 
aktarılacağı 
“devlet veri 
bankası”nı içeren 
yeni yasa tasarısı 
geliyor.

2010 yılında Anayasa’da yapılan değişiklikle 
kişisel verilerin korunması temel bir 
hak olarak koruma altına alınsa da 

Türkiye’de mahremiyet ve kişisel veri korunması konusunda 
spesifik yasası yok. Kişisel verilerin işlemeyle ilgili yeterli ve 
açık bir yasal düzenleme bulunmazken verilerin işlenmesi 
süreçlerini kontrol edecek ve denetleyecek bir kurum da 
yok. Türk Ceza Kanunu 135 ve diğer maddelerinde kişisel 
verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi suç sayılıyor ama 
hangi hallerde hukuka aykırı, hangi hallerde hukuka uygun 
olduğuna dair düzenleme bulunmuyor. 
2003’ten beri gündemde olan “kişisel verilerin korunması”, 
yaz aylarından bu yana yasal düzenlemeler açısından yeni 
bir boyut kazandı. Özellikle 11 Temmuz 2012 tarihli ve 
28350 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına 
İlişkin Yönetmelik, kişisel veriler konusunda, “güvenlik” ve 
“mahremiyet” tartışması yarattı. 
Sağlık Bakanlığı, söz konusu genelge uyarınca 1 Ocak 2013’te 
yürürlüğe koyduğu genelge kapsamında “Sağlık Net 2 
Programı” ile; özel sağlık kuruluşları ve muayenehanelerde 
çalışan tüm hekimler aracılığıyla, hastalara ait tıbbi bilgileri 
kayıt altına almaya başladı. Türk Tabipler Birliği (TBB), 
hastalara ait tüm tıbbi bilgilerin paylaşılması ile “hasta 
mahremiyetinin” ihlal edildiği öne sürüp genelgeye karşı 
çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de tüm maddelerin iptal 
edilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. 

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Sağlık Komisyonu üyesi 
Aytun Çıray, Anayasa’nın 20 maddesine göre özel yaşamın 
gizliliği ilkesi bulunduğunu anımsatıp bu bilgilerin mahkeme 
kararı ya da kişinin kendi rızası olmadan hiçbir şekilde 
paylaşılamayacağına dikkat çekti. Hastaların özel bilgilerinin 
tek elde toplanması ve gerektiğinde paylaşılacak olmasının 
bioajanlığın da yolunu açabileceğine işaret eden Çıray 
bu bilgilerin ilaç firmaları; sigorta şirketleri hatta organ 
mafyaları için hazine ile eş değer olduğunu belirtti. Çıray, 
söz konusu uygulamanın tıbbi bir wikileaks skandalını ortaya 
çıkarabileceğini kaydetti.  CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. 
Aytuğ Atıcı ise, halkın hastalıklarının neler olduğu ve hangi 
ilaçları kullandığı gibi bilgilerin 72 milyon liraya bir firmaya 
satıldığını öne sürdü. 

Bakanlığın “fişleme” yaptığı iddialarına da yol açan, 
hastaların hastanelere vermek zorunda oldukları kişisel 
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ve hizmet bilgilerini toplama, işleme ve 
paylaşma yetkisi mahkemeden döndü. 
Anayasa Mahkemesi, 14 Şubat 2013 tarihli 
toplantısında, düzenlemeyi Anayasa’ya 
aykırı buldu ve iptal etti. 663 No’lu Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 7 maddesini iptal 
eden Mahkeme, kararını Anayasa’nın özel 
hayat ve kişisel verilerin gizliliği ilkelerine 
dayandırarak verdi. Böylece, Sağlık 
Bakanlığı’nın hastaların tüm verilerinin tek 
merkezde toplanmasının önü kapandı. 
Bu arada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 
sağlık dışındaki verilerini özel kurum ve 
kuruluşlara satma kararı aldı. 27 Temmuz 
2012’de kurum web sayfasında yayımlanan 
“T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel 
Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği Ve 
Paylaşımına İlişkin Usul Ve Esaslara” 
dayanılarak sağlık verilerinin paylaşımına 
ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, 
paylaşım için özel “Veri Paylaşımı Kurulu” 
oluşturulurken kurulda değerlendirilen 
talepler uygun görüldüğünde tespit 
edilen ücret karşılığında satılabilecek. 
Mahkemelerden gelen talepler ise ilgili 
birim tarafından doğrudan karşılanacak, 
usul ve esaslarda belirlenen kişi, kurum 
ve kuruluşlara ise veriler ücretsiz olarak 
verilebilecek.
Usul ve esaslarda belirlenen kişi, kurum 
ve kuruluşlara da veriler ücretsiz olarak 
verilebilecekken ücret talep edilecek kurum 
ve kuruluşların belirlenmesi konusunda 
ortaya çıkabilecek ihtilaflar Veri Paylaşım 
Kurulu tarafından çözülecek.
Düzenlemeye göre, gizli veri talep edilmesi 
durumunda, verilerin alınabilmesi için kamu 
kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ile özel 
hukuk tüzel kişilerle protokol veya sözleşme 
imzalanarak veriler satılabilecek. Paylaşılan 
verinin güvenliği ile ilgili sorumluluk 
SGK’de değil de alıcı tarafta olacak. SGK 
ile sözleşme veya protokol yapan kurum 
ve kuruluşlara veriler e-posta, posta, web 
servis, VPN, XML gibi elektronik yollarla 
iletilecek.
Söz konusu uygulamada verilerin kolaylıkla 
kamu dışındaki kişi ve kurumların eline 
geçebilecek olması kişisel verilerin güvenliği 
konusunda ciddi kaygılar yaratıyor.

Birçok bilgi, “devlet veri bankası”na 
aktarılacak
Bakanlar Kurulu’nda ele alınan ve önümüzdeki 
günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
sevk edilmesi beklenen yeni Kişisel Verilerin 
Korunması Yasa Tasarısı da, Avrupa ülkeleri 
arasında “kişisel verileri saklayamayan ülke” 
listesinden çıkmak isteyen Türkiye’de yeni bir 
tartışma başlatacak gibi. Yasa tasarısına göre, 
“İsim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, 
sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, 
özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, 
parmak izleri” gibi genetik bilgiler, artık 
kişisel veri olarak “devlet veri bankası”nda yer 
alacak. 
Tasarı sadece devlete değil, bankalar 
ve şirketlere verilen kişisel bilgilerin 
saklanmasını da içeriyor. Kişilerin ırk, etnik 
köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 
mezhep ve diğer inançlar, dernek, vakıf ya da 
sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat ile ilgili 
veriler özel veriler olarak kabul ediliyor. İlke 
olarak bunlar kamu kurum ve kuruluşları 
da dahil olmak üzere kimse tarafından 
işlenemeyecek. Ancak tasarı belli zorunlu 
hallerde sınırlı bir işleme ve bunları açıklama 
olanağı sağlıyor. Bir kişi kamuoyuna kendisi 
ile ilgili işlenemeyecek bilgilerden birini 
açıklamışsa yasak kalkacak.
Sağlık kuruluşundaki sağlık bilgileri, Sosyal 
Güvenlik Kurumu ve benzer kurumlarla 
paylaşılacak. Sağlık hizmetlerinin bedelini 
ödeyen kurumlar, bu bilgilere ulaşacak ancak 
gizli tutacak. MİT ve Emniyet yasaklanan 
alanlarda kişisel veri toplayamayacak, fişleme 
yapamayacak. Kurumların toplanmasına 
izin verdiği bilgilere de bu kurumlar 
ulaşamayacak. Ancak yargılamaya ilişkin 
konular, bu tasarının kapsamına girmeyecek. 
Bu kanunun hükümlerine aykırı olarak 
kişisel verileri depolayan, muhafaza eden, 
değiştiren, yeniden düzenleyen, açıklayan, 
kullanılmasını engelleyen veya 3’üncü kişilere 
aktaranlar 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılacak. Verileri silmeyen, yok 
etmeyen veya anonim hale getirmeyen 
sorumlulara da 6 aydan 1 yıla kadar para 
cezası verilecek.
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