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Kamuoyunda “avuç içi uygulaması” olarak 
bilinen Biyometrik Kimlik Doğrulama 
Sistemi’nin iptal edilmesi istendi. Türk 

Tabipleri Birliği’nden (TTB), Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun (SGK) sigortalılardan biyometrik 
verilerinin alınması düzenlemesine itiraz geldi. 
SGK, 1 Aralık 2013’ten itibaren sağlık hizmeti 
almak üzere SGK ile sözleşmeli olan özel sağlık 
kuruluşlarına başvuran hastaların parmak izi ya da 
avuç içi tarama yöntemiyle provizyon alabileceği, 
aksi halde sigortalılara sağlık hizmeti verilmeyeceği 
uygulaması başlatmıştı. Uygulamanın bir 
fişleme olduğunu savunan TTB, uygulamayı 
“kaygı verici” buldu. TTB, resmi kimlik belgeleri 
ile kimliklerini kanıtlayan sigortalılardan zorla 
biyometrik verilerinin alınması, aksi halde sağlık 
hizmeti verilmemesine yönelik düzenlemelerin, 
“özel hayatın korunması ilkesine aykırı” olduğu 

29 Kasım 2013 tarihli Genel Sağlık Sigortası 
MEDULA Web servisleri Kullanım Kılavuzu’nun 4. 
sayfasında yer alan “Değişen bölümler”, altında 
“Versiyon 3.1.0”’ başlıklı ilk bölümde yer alan 
“Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulaması ile 
Provizyon Alma Süreci” ana başlığı altında yer 
alan; “Biyometrik Yöntemlerle İlk Kayıt Oluşturma 
ve Kayıt Doğrulama” alt başlığının ve bu alt başlık 
altındaki düzenlemeler ile, “Biyometrik Yöntemlerle 
Kimlik Doğrulama Yöntemiyle Yapılacak Seanslı 
İşlemler” alt başlığının ve bu alt başlık altındaki 
düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve 
iptaline karar verilmesini istedi. 

İptal isteminin gerekçesinde, dünyada kabul gören, 
1995’te yayınlanan 95/46/EC numaralı Avrupa 
Birliği (AB) direktifinde tanımlanan “kişisel veri” 
anımsatılıp “SGK tarafından sağlık hizmeti almak 
isteyen hastalardan alınan ‘Parmak izi’ ve ‘avuç içi’ 
örneği, vücut bütünlüğünün ayrılmaz bir parçası ve 
bireyi tek başına belirleyebilme özelliği nedeniyle 
de Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesinde 
tanımlandığı üzere korunması gereken kişisel 
verilerin başında gelmektedir” denildi.

SGK tarafından özel sağlık kuruluşlarına başvuran 
hastalardan talep edilen biyometrik verilerin, 
“Anayasa’nın 20. Maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 8. Maddesinde düzenlenen, ‘özel 
hayatın gizliliği’ ilkesinin mutlak koruması altında” 
olduğu vurgulanılan dava dilekçesinde, kişilerin özel 
hayatlarının korunmasına ilişkin güvencelerin temelinin 
Anayasanın 17. ve 20. maddesi ile Medeni Kanun’un 
23. maddeleri oluştuğu, ilgili maddeler uyarınca devletin 
özel hayatı korumu konusunda pozitif yükümlülüğü 
bulunduğuna dikkat çekildi. Davacı Vekili Avukat 

TTB’den “biyometrik kimlik doğrulama” uygulamasına dava

gerekçesiyle iptali ve yürütmesinin durdurulması 
istemiyle Danıştay’da dava açtı. 

TTB Genel Sekreteri Beyazıt İlhan, hastanelerde 
kimlik kontrolü için “biyometrik avuç içi ve parmak 
damar izi” alınmasının hukuka ve insan haklarına 
aykırı olduğu iddiasıyla Danıştay’a dava açtıklarını 
bildirdi. “Bu durum kişisel verilerin ve özel hayatın 
korunması ilkesine aykırı. Alınan veriler süresiz 
saklanacak. Kötü ellere geçmesinin garanti 
edilememesi de ayrı bir konu” diyen İlhan, hiç 
kimsenin biometrik yöntemle avuç içi parmak 
damar izini vermek zorunda olmadığını belirterek, 
“Vermeyin” çağrısı yaptı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı 
ve Prof. Dr. Özdemir Aktan, SGK tarafından 
kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan 

Ziynet Özçelik ve Avukat Tülay Ekici’nin dava 
dilekçesinde,  iptali istenilen uygulama, “kişisel verilere 
müdahalenin kanunla düzenlenmesi ve kanuna uygun 
olması ilkesine aykırı” bulunurken; Sigortalı kimlik 
doğrulamasının biyometrik yöntemlerle yapılması 
zorunluluğunun, “demokratik bir toplumda gerekli olma 
ve amaçla orantılılık koşullarını taşımayan, ölçüsüz 
bir tedbir” olduğu belirtildi. Dilekçede, kişisel verilerin  
korunmasına ilişkin kanuni güvence sağlanmaksızın 
biyometrik veri toplanması, işlenmesi ve bunun 
hastalara dayatılması Anayasa’nın 20. maddesine aykırı 
olduğunun altı çizildi.
 “Yönetmelik nitelinde dahi olmayan MEDULA 
Kılavuzu hükümleriyle, sigortalı yurttaşların 
parmak izi ve avuç izlerinin alınması özel hayatın 
gizliliği hakkının özünü zedeleyen hukuka aykırı 
bir tasarruftur” denilen dilekçede, yaklaşık 2 aydır 
özel sağlık kuruluşlarında uygulanan sistemde 
yürütmenin durdurulması koşulları oluştuğu 
belirtildi.

Elde edilen verilerin yetkisiz 3. kişilerin eline 
geçmesi halinde bu bilgilerin hangi amaçlarla 
kullanılabileceğini kestirmenin bu günün teknolojik 
koşullarıyla mümkün olmadığını bilim insanlarının 
önemle vurguladığı kaydedildi.  Dilekçede, 
“Dava konusu düzenlemeler Anayasa’nın ilgili 
hükümlerine ve taraf olduğumuz uluslar arası 
sözleşme aykırı olup özellikle sağlık kurum ve 
kuruluşlarına başvuranlar yönünden giderilmesi 
imkânsız zararlara neden olacaktır. Bu nedenlerle 
2577 sayılı Yasa’nın 27. maddesinde belirtilen 
koşullar gerçekleşmiş olup ilkin savunma 
beklenmeksizin yürütmenin durdurulmasını 
istemek zorunda kalmış bulunuyoruz” ifadeleri 
kullanıldı. 

SGK’nın özel hastanelerde başlattığı “biyometrik 
avuç içi ve parmak damar izi” uygulaması, 
yargıya taşındı. Özel hayatın korunması ilkesine 
aykırı olduğu gerekçesiyle TTB, düzenlemeye 
itiraz edip iptali ve yürütmesinin durdurulması 
istemiyle Danıştay’da dava açtı.
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