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VEKiLi : Av. yasemin Ors

: 2110612019 tarih ve 30BOB sayrlr Resmi Gazete,de
yaytmlanan Kigisel Saglrk Verileri Hakkrnda Yonetmelik'in, 4. maddesinin 1. frkrasrnrn (d),
(t)' (k)' (m), (n) bentlerinin,6. maddesinin 3.,4. ve 6. frkralarrnrn; 12. maddesinin 1.
ftkrastnda yer alan "Gizlilik kararlartnrn sadece gorevi gere$i bilmesi gereken kigiler
taraftndan bilinmesini sa$lamak ozere gerekli her turlu teknik ve idari tedbirler allnlr.,,
ibaresinin; 17. maddesinin 1. frkrastnda yer alan "bu konuya ozel olarak tahsis edilen bir
internet sitesi uzerinden herkesin erigimine agrlmasrna iligkin usul ve esaslar Bakanlrkga
belirlenir." ibaresinin ve yetki ydnunden tamamrnrn iptali ve yurutmenin durdurulmasr
istemiyle agtlan davada, Danrgtay Onuncu Dairesince verilen yUrUtmenin durdurulmasr
isteminin reddine iligkin 12105/2020 tarih ve E:201g/10s44 sayrlr karara, davacr itiraz
etmekte ve yUrUtmenin durdurulmasr n r istemektedir.

DAVAC|NIN iopinmnl : Davacr tarafrndan, temel hak niteligindeki kigisel saghk
verilerine iligkin bir duzenlemenin Cumhurbagkanh$r Kararnamesi ile duzenlenmesinin
Anayasa'ntn 104117. maddesi gereOi mumkun olmadr$r, ayrrca, temel hak ve ozgurluklerin
stntrlandtrtlmaslnln, Anayasa'ntn 13. maddesi uyarrnca, munhasrran kanunla duzenlenmesi
ongorulen konulardan oldu$undan yurutme yetkisinin kapsamrnda olmadr$r, bu yetkinin
yasama organlna ait oldu$u, dolayrsryla, temel haklann srnrrlandrnlmast niteli$indeki
duzenlemelerin Cumhurbagkanlrgt Kararnamesiyle yaprlmasrnrn Anayasa'ya aykrrr oldugu,
dava konusu Ydnetmeli$in igerik olarak son derece yetersiz oldulu, kigisel sa$ltk verilerinin
iglenmesine, guvenli$ine, paylagrlmasrna iligkin somut duzenlemelere yer verilmedigi, kiqisel
veri sahibi ve veri sorumlusuna iligkin hukUmleri igermedi!i, kigisel saglrk verilerinin
guvenliginin nasll sa$lanaca$tna iligkin uygulamayr gosterir somut, objektif ve denelenebilir
kurallartn belirlenmedi!i, ne zaman grkarrlaca$r belli olmayan atrflarla yetinildigi; bu
nedenlerle Yonetmelik'in tamamtnrn megrulu$unu kaybetti$i; yonetmelik'in ,'Tantmlar,'

bagltklt 4. maddesinde kigisel veriler konusundaki kavramlarda karrgrklrk oldu$u, bazt

1t10

UYAP Bili$in Sisternindeki bu dokiimana htp://vatandas.uyap.gov.tradresinden eCq jGd j - pBFl2el< /hdhY2e HX+Z4T= ile eri$ebitirsin



T.C.

DANIgTAY
ioani DAVA oaiRelrni xunulu

YD itiraz No : 2020/459

tantmlartn birbirinin yerine kullanrldr$r, ust hukuk normlarrnda yer almayan tanrmlara yer
verildi$i; Yonetmelik'in 6' maddesinin 3. ftkrastntn O|EUlulUk ve amagla srnrrlrlrk ilkelerine
aykrrt oldu$u; Yonetmeli$in 6. maddesinin 4. ve 6. frkralarr, 12. maddesinin 1. frkrasr ve 17.
maddesinin 1. ftkrasrnda uygulamayr gdstermekten uzak ve mu$lak hukumlere yerverildigi,
somut duzenlemelere yer verilmeden Kigisel Verileri Koruma Kurulu tarafrndan yaprlan
ikincil duzenlemelere' Bakanlrk bunyesindeki yonergelere atrfla yetinildi$i, igtenen sa!lrk
verilerini korumantn yontemi, esaslart, kapsamr tam belirlenmeden idareye ucu agrk
gergevesi gizilmemig srnrrsrz bir yetki verildigi ileri surulmektedir.

DANI$TAY TETK|K HAKiMi REF|KA ALTtNoK'uN DU$UNcEsi : yonetmetik,in 6.
maddesinin 3. flkrasrnda, e-nabtz hesabr olmayan hastalann sa$hk verilerine erigebilecek
kigiler baktmtndan birtakrm stntrlamalara yer verilmig, aynr maddenin 4. frkrasrnrn birinci
cumlesinde ise antlan stntrlamalarrn/erigim kurallarrnrn sa$lrk Bilgi sistemleri Genel
Mudurlugu taraftndan yeniden de$erlendirilebilecegi belirtilerek 3. frkra ile getirilen erigim
kurallart etkisiz hale getirilmig ve stnrrlamalarrn getirilmesi ile gudulen amag ile geligkili bir
durum yaratrlmrgtlr. Nitekim konuya iligkin kurallarrn belirlendigi maddenin bir frkrasrnda
duzenlenen kurallartn, bir di$er frkrasryla tamamen bertaraf edilmesi ve bu kurallann
uygulanmamasl sonucunu do9uracak gekilde bir hukUm getirilmesi duzenleyici iglemin iglevi
ile de ba$dagmamaktadrr. ote yandan, kigisel verilerden ayn ve daha ozel korumaya tabi
tutulmug sa$hk verilerine sa$hk personelinin erigimi ile ilgili kurallarrn dUzenlendigi
Yonetmelik'in 6. maddesinin 6. ftkrasrntn mu$lak ve soyut ifadeler igerdigi ve srnrrlarrnrn
belirli olmadr$r, bu haliyle anrlan frkranrn "hukuki belirlilik" ve "hukuki guvenlik,, ilkelerine
ayktrt oldu$u sonucuna varrldr$rndan, davacrlarrn itirazlaflnrn krsmen kabulu ile bu krsrmlar
yonUnden yUrUtmenin durdurulmastna karar verilmesi gerekti$i dUgUnUlmektedir.

TURK IVI|IUET|ADINA
Karar veren Danrgtay idari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin agrklamalarr

dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, her ne kadar Kurulumuzun
1211112020 tarihli ara karart ile TUrk Tabipleri Birli$i ve Turk Dig HekimleriBirligi tarafrndan,
2110612019 tarih ve 30808 sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanan Kigisel Sagtrk Verileri
Hakktnda Yonetmelik'in iptali ve yurutmenin durdurulmasr istemiyle, Saglrk BakanlQr ve
Kigisel Verileri Koruma Kurumuna kargr agrlan davada, Danrgtay onuncu Dairesince verilen
yurutmenin durdurulmast isteminin reddine iligkin 05/o2l2o2o tarih ve E.2o1g/10346 sayrh
karara davactlartn itiraz etmesi uzerine, Danrgiay idari Dava Daireleri Kurulunca verilen
1410912020 tarih ve YD itiraz No:20201326 sayrlr karar ile, dava konusu uyugmazlrkta da
uygulanacak kural niteliginde bulunan 1 sayrlr Cumhurbagkanlr!r Tegkilatr Hakkrnda
Cumhurbagkanlrgr Kararnamesi'nin "Bilgi toplama, igleme ve paylagma yetkisi" baghkh 37g.
maddesinin 1.,2. (son cumlesi harig),3.,4. ve 6. frkralarrnrn Anayasa'ya aykrrr oldu$u
Kantstna vartlarak iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine bagvurulmastna karar verildi$i ve
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Danrgtay idari Dava Daireleri Kurulunun YD itiraz No'.2020/326 sayrlr dosyasrnda verilecek
karartn bakrlan davanln sonucunu etkileyecek olmasr nedeniyle, uyugmazlrQrn gozumu igin
sozu edilen dava hakkrnda Dantgtay idari Dava Daireleri Kurulunca karar verilinceye kadar
dosyantn bekletilmesine karar verilmigse de, Anayasa'nrn 1s2. maddesinde, Anayasa
Mahkemesinin, igin kendisine geliginden baglamak uzere beg ay iginde karalnr vererek
agrklayaca$t, bu sure iginde karar verilmezse mahkemenin davayr yururlukteki kanun
hukumlerine gore sonuglandtraca$rnrn duzenlendi$i ve Anayasa Mahkemesince henuz bir
Karar verilmedigi gdruldu$unden, igin esasrnrn incelenmesine karar verilerek, geregi
gorUgUldU:

iruceleur ve ceRexge:
ilciI-i MEVZUAT:

0710412016 tarih ve 29677 saytlt Resmi Gazete'de yayrmlanan 669g sayrlr Kigisel
Verileri Koruma Kanunu'nun;

"Amag" baglrkll 1. maddesinde; "Bu Kanunun amacr, kigisel verilerin iglenmesinde
bagta ozel hayatrn gizlili$i olmak uzere kigilerin temel hak ve ozgurluklerini korumak ve
kigisel verileri igleyen gergek ve tuzel kigilerin yukumlulukleri ile uyacaklarr usul ve esaslarr
dUzenlemektir." hUkmU,

"Kapsam" baglrklr 2. maddesinde; "Bu Kanun hukumleri, kigisel verileri iglenen
gergek kiqiler ile bu verileri tamamen veya krsmen otomatik olan ya da herhangi bir veri
kaytt sisteminin pargast olmak kaydryla otomatik olmayan yollarla igleyen gergek ve tuzel
kiqiler hakkrnda uygulanrr.', hUkmU,

"Ozel nitelikli kigisel verilerin iglenme gartlarr" baglrkh 6. maddesinde; ,,(1) Kigilerin
trkt, etnik kdkeni, siyasi duguncesi, felsefi inancr, dini, mezhebi veya diger inanglarr, krlrk ve
ktyafeti, dernek, vakrf ya da sendika uyeligi, saQlrgr, cinsel hayatr, ceza mahkomiyeti ve
guvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri 6zel nitelikli kigiset veridir.

(2) Ozel nitelikli kigisel verilerin, ilgilinin agrk nzasr olmaksrzrn iglenmesi yasaktrr.
(3) Birinci frkrada saytlan sa$lrk ve cinsel hayat drgrndaki kigisel veriler, kanunlarda

ongorulen hdllerde ilgili kiginin agtk rtzast aranmaksrzrn iglenebilir. Saglk ve cinsel hayata
iligkin kigisel veriler ise ancak kamu sa$lr$rnrn korunmasr, koruyucu hekimlik, trbbi teghis,
tedavi ve baktm hizmetlerinin yurutulmesi, sa$lrk hizmetleri ile finansmanrnrn planlanmasr
ve yonetimi amactyla, str saklama yukumlulu$u altrnda bulunan kigiler veya yetkili kurum ve
kuruluglar tarafrndan ilgilinin agrk rrzasr aranmaksrzrn iglenebilir.

(4) Ozel nitelikli kigisel verilerin iglenmesinde, aynca Kurul tarafrndan belirlenen
yeterli 6nlemlerin alrnmasr garttrr." hukmu yer almaktadrr.

1010712018 tarih ve 30474 saytlt Resmi Gazete'de yayrmlanan 1 sayrlr
Cumhurbagkan|$r Tegkilatr Hakkrnda Cumhurbagkanhgr Kararnamesi,nin Saglk
Bakanlt!rnrn duzenlendi$i onuguncu Bolumunde yer alan "Bilgi toplama, igleme ve
paylagma yetkisi" baglrklr 378. maddesinde, "(1) Saglrk hizmeti almak ozere, Kamu veva
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ozel sa$ltk kuruluglarr ile sa$lrk mesle$i mensuplarrna muracaat edenlerin, sa$lrk hizmetinin
gere$i olarak vermek zorunda olduklarr veya kendilerine verilen hizmete iligkin kigisel verileri
iglenebilir"

(2) sagltk hizmetinin verilmesi, kamu sa$lr$rnrn korunmasr, koruyucu hekimlik, trbbi
teghis, tedavi ve baktm hizmetlerinin yurutulmesi ile sallrk hizmeflerinin planlanmast ve
maliyetlerin hesaplanmasl amactyla Bakanlrk, birinci frkra kapsamrnda elde edilen verileri
alarak igleyebilir. Bu veriler, Kigisel Verilerin Korunmasr Kanununda ongorulen gargar
drglnda aktarrlamaz.

(3) Bakanlrk, ikinci frkra gere$ince toplanan ve iglenen kigisel verilere, ilgili kigilerin
kendilerinin veya yetki verdikleri uguncu kigilerin erigimlerini saglayacak bir sistem kurar.

(4) Uquncu frkraya gore kurulan sistemlerin guvenligi ve guvenilirtigi ile ilgili
standartlar Kiqisel Verileri Koruma Kurulunun belirledi$i ilkelere uygun olarak Bakanlrkga
belirlenir' Bakanlrk, ilgili mevzuat uyartnca elde edilen kigisel salhk verilerinin guvenliginin
sallanmasr igin gerekli tedbirleri altr. Bu amagla, sistemde kayrilr bilgilerin hangi g6revli
taraftndan ne amagla kullanrldr$rnrn denetlenmesine imkan tanryan bir guvenlik sistemi
kurar.

(5) Sagltk personeli istihdam eden kamu kurum ve kuruluglarr ile ozel
kigileri ve gergek kigiler, istihdam ettigi personeli ve personet harekelerini
bildirmekle yUkUmlUdUr.

(6) Kigisel sa$lrk verilerinin iglenmesi, guvenligi ve bu maddenin uygutanmasr ile
ilgili di$er hususlar Bakanlrkga yururluge konulan yonetmelikle duzenlenir.,, hukmu
bulunmaktadrr.

2577 sayil idari Yargrlama Usulu Kanunu'nun 27. maddesinin 2. frkrasrnda, idari
iglemin uygulanmasr hdlinde giderilmesi gUg veya olanaksrz zararlaln dogmasr ve idari
iglemin agrkga hukuka ayktrt olmast kogullarrnrn birlikte gergeklegmesi durumunda
yurutmenin durdurulmasrna karar verilece$i kurah yer almrgtrr.

HUKUKi DEGERLEru OiNTUE:

Dava konusu yonetmerik'in4. maddesinin 1. frkrasrnrn (d), (r), (k), (m), (n) benileri,
6' maddesinin 3. ve 6. ftkralan, 12. maddesinin 1. frkrasrnda yer alan "Gizlilik kararlarrnrn
sadece gorevi gere$i bilmesi gereken kigiler tarafrndan bilinmesini saglamak uzere gerekli
her turlu teknikve idari tedbirleraltntr." ibaresi ve 17. maddesinin 1. flkrasrnda yeralan',bu
konuya ozel olarak tahsis edilen bir internet sitesi uzerinden herkesin erigimine agrlmasrna
iligkin usul ve esaslar Bakanlrkga belirlenir." ibaresi yonunden; yurutmenin durdurulmasr
karan verilebilmesi igin antlan Kanun'un aradr$r kogullarrn gergeklegmemig oldu$u
anlagrldrgrndan, davacrnrn bu krsma yonelik itirazr yerinde gorulmemigtir.

Davaclnln, Ydnetmelik'in 6. maddesinin 4. flkrasrnrn birinci climlesine yonelik
itirazrna gelince;

Dava konusu Ydnetmelik'in "Sa$ltk personelinin verilere erigimi', bag1k1 6.

hukuk tUzel

Bakanhga
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maddesinin 1. frkrastnda, sa$ltk hizmeti sunumunda gorevli kigilerin; ilgili kiginin saghk
verilerine ancak, verilecek olan sa$lrk hizmetinin gereli ile srnrrlt olmak kaydryla
erigebilece$i dUzenlenmig, 2. ftkrasrnda e-nabrz hesabr bulunanlara y6nelik kurallar
belirlenmig ve 3. ftkrastnda ise e-Nabrz hesabr bulunmayan kigilerin sa$lrk verilerine
Kanun'un 6. maddesinin 3. frkrastnda yer alan istisnai amaglarla srnrrlr olmak Uzere ancak;
kiginin, kayltlr oldu$u aile hekimi tarafrndan herhangi bir sUre srnrrr olmaksrztn, sa$lrk
hizmeti almak Uzere randevu aldl$r hekim tarafrndan, randevunun alrndr$r gUn ile srntrlr
olmak kaydtyla ve altnan sa$lrk hizmeti ile do$rudan ba$lantrh iglemler sonlanana kadar,
sa$ltk hizmeti almak Uzere girig yaptr$r saglrk hizmeti sunucusunda g6rev yapan hekimler
taraftndan, yirmi dort saat sUre ile srnrrlr olmak kaydryla ve hastanrn yatrgrnrn yaprldr!r
sa$ltk hizmeti sunucusunda gorev yapan hekimler tarafrndan, hasta sa$lrk hizmeti
sunucusundan taburcu olana kadar erigilebilece$i kurala baglanmrgtrr. Bununla birlikte
maddenin 4. ftkrastntn birinci cUmlesinde, 3. frkrada yer alan erigim kurallarrnrn, Bakanlrgrn
sa$ltk hizmeti sunumu ihtiyaglanna gore ve Kanun'un 6. maddesinin 3. frkrasr kapsamrnda
Genel MUdUrlUk taraftndan yeniden degerlendirilebilecegi yolunda bir duzenleme
getirilmigtir.

Kigisel Verilerin Korunmasr Kanunu'nda kigisel verilerden ayn ve daha 6zel
korumaya tabi tutulan sa$lrk verilerine erigimde, 1 sayltr Cumhurbagkanlr$r Kararnamesi'nin
378. maddesinin 6. frkrasrndaki, kigisel saghk verilerinin iglenmesi, gUvenli$i ve maddenin
uygulanmast ile ilgili di$er hususlarrn Bakanlrkga yUrUrlUge konulan y6netmelikle
dUzenlenece$i kuralrna ve verilerin iglenmesinde srnrrlr ve OlgUlU olma yukUmlUlUgUne

uygun ve amagla ba$lantrh olarak, Yonetmelik'in 6. maddesinin 3. frkrasrnda, e-nabrz
hesabt olmayan hastalartn sa!lrk verilerine erigebilecek kigiler baktmrndan birtakrm
stntrlamalara yer verilmigtir. Ancak aynr maddenin 4. frkrasrnrn birinci cUmlesindeki, anrlan
stntrlamalartn/erigim kurallartnrn Saglrk Bilgi SistemleriGenel MudUrlu$U tarafrndan yeniden

de$erlendirilebilece$i yolundaki dUzenleme, 3. frkra ile getirilen erigim kurallarrnr etkisiz hale
getirdi$i gibi srnrrlamalarrn getirilmesi ile gudulen amag ile de geligmektedir.

Nitekim konuya iligkin kurallarrn belirlendigi maddenin bir frkrasrnda dUzenlenen
kurallartn, bir di$er frkrastyla tamamen bertaraf edilmesi ve bu kurallarrn uygulanmamasr

sonucunu do$uracak gekilde bir hUkUm getirilmesi dUzenleyici iglemin iglevi ile de
ba$dagmamaktadrr.

Ote yandan, yeniden de$erlendirme kavramrnrn; soz konusu kurallarrn farklr

bigimde dUzenlenmesine ve Yonetmelikle yaprlan bir dUzenlemenin degigtirilmesi veya

bUtUnUyle kaldrrtlmast niteli$indeki iglemlerin tesisine olanak sagladrgr da dikkate
altndt$tnda, bu durumun konunun ydnetmelikle dUzenlenmesi gerekti$i yolundaki

Cumhurbagkanlt!t Kararnamesi'ne aykrrr olaca$r gibiyonetmelikle yaprlan bir dUzenlemenin
de$iqtirilmesi veya bUtUnUyle kaldtnlmasr niteli$indeki iglemlerin de yonetmelikle yaprlmasr
gerekti$ine iligkin usulde paralellik ilkesinin ihlali sonucunu doguraca!rnda da kugku
bulunmamaktadrr.
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Bu itibarla, Ydnetmelik'in 6. maddesinin 3. frkrasrnda yer alan erigim kurallarrnr
etkisizlegtiren, getirilen stnlrlandtrmalarr bertaraf ederek uygulanmamasr sonucunu do$uran
aynl zamanda yonetmelikle dUzenlenmesi gereken konularrn farklr idari tasarruflarla
belirlenmesine olanak tantyan dava konusu Yonetmelik'in 6. maddesinin 4. flkrasrnrn birinci
cumlesinde hukuka uyarlrk bulunmadrQr, uygulanmasr halinde giderilmesi gug veya
imkAnsrz zararlann do$masrna yor agaca$r sonucuna ulagrlmrgtrr.

KARAR SONUCU:

AErklanan nedenlerle;

l.Davacrnrn irinnzlrulru KtsMEN KABULUNE,
2'Dantgtay onuncu Dairesinin 12lo5l2o2o tarih ve E:201g/10s44 sayrtr kararrnrn,

dava konusu Yonetmelik'in 6. maddesinin 4. frkrasrnrn birincicumlesine yonelik yurutmenin
durdurulmasr isteminin reddine irigkin krsmrnrn kaldrnlmasrna.

3.2577 sayrlr idari Yargtlama UsulU Kanunu'nun 27. maddesinin 2. frkrasrnda
6ngdrulen gartlartn birlikte gergeklegti$i anlagrldrgrndan, Yonetmelik'in 6. maddesinin 4.
fr krasr n r n birinci cumlesinin yu nuruesi ru i ru DU RDU RU LMASI NA,

4.Davacrnrn diger madderere yonerik iTiRAzrNrN REDDiNE.
5.2010412022 tarihinde oygoklugu ile karar verildi.
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KARgt OY

x' 21106/2019 tarih ve 30808 sayth Resmi Gazete'de yayrmlanarak yururtuge giren,
Kigisel Sa$lrk Verileri Hakkrnda Ydnetmelik'in; "Saflrk personelinin verilere erigimi,, bag1k1
6' maddesinin 4' ftkrastntn birinci cumlesi ydnunden, uygulanmasr halinde giderilmesi gug
veya olanakstz zararlarrn do$mast ve agtkga hukuka aykrrr olmasr kogullarrnrn birlikte
gergeklegmedi$i anlaglldr$rndan, yurutmenin durdurulmasr isteminin reddine itigkin Daire
karartna yaptlan itirazrn reddi gerekti$ioyuyla, gogunluk kararrnrn anrlan duzenlemeye iligkin
krsmrna katrlmryoruz.
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KARgt OY
XX- Anayasa'nln 2' maddesinde, Turkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti oldugu

belirtilmigtir' Hukuk devleti ilkesi, yurutme organrnrn faaliyetlerinin y6netilenlerce belli 6lgude
ongorulebilir olmastnt, herkesin ba$lr olacagr hukuk kurallarrnr onceden bilmesini, ekonomik
ve sosyal yagamlartndaki tutum ve davrantglannr buna g6re duzene sokabilmesini gerektirir.
Zira hukuk devletinin gere$i olan belirlilik ve hukuki guvenlik ilkesi, idarenin keyfi hareket
etmesini engeller. Bunu gergeklegtirmenin baglrca yolu ise kural konulmasrnr gerektiren
durumlarda bunlartn genel, soyut, anlagrlabilir ve srnrrlarrnrn belirli olmasrnr sa$lamaktrr.

Kanun koyucu, duzenleyece$i konularda genel prensipleri belirler ve bunun
uygulamastnt yurutmeye, bagka bir ifadeyle idareye brrakrr. idarenin kanunla belirlenen
takdir yetkisi do$rultusunda ve kanunlara aykrrr olmamak suretiyle yapacagr duzenlemelerin
Kapsam ve stntrlartnt agrk bir gekilde ortaya koymak suretiyle kanunun uygulanmasrnr
sa$lamast gerekmektedir. Aksi takdirde, ydnetmelik grkarrlmasr ile gozetilen amacrn yerine
getirildi$inden soz etmek mumkun olmayacagr gibi hukuki guvenlik ve duzenli idare
ilkelerinin ihlAli soz konusu olabilecektir.

Dava konusu Yonetmelik'in "Sa$lrk personelinin verilere erigimi,'baglklr 6.
maddesinin 6' ftkrastnda, "Mahremiyet duzeyi daha yuksek olan, bagkalarr tarafrndan
gorulmesi ve bilinmesi halinde kigilerin sosyal hayatrnr ve ruh saglr$rnr olumsuz etkileme
riski tagtyan kigisel sa$lrk verileri Bakanhkga belirlenir ve saglrk personelinin bu verilere
erigimine olgulu krsrflar getirilebilir." hukmu yer almaktadrr.

Duzenlemede, Bakanlrkga belirlenece$i ifade edilen "Mahremiyet duzeyi daha
yuksek olan, baqkalart taraftndan gdrulmesi ve bilinmesi halinde kigilerin sosyal hayatrnr ve
ruh sa$lr$rnt olumsuz etkileme riski tagryan kigisel sallrk verileri" kavramrnrn ise, soyut,
goreceli, mu$lakve stntrlartnrn belirsiz oldulu, bu haliyle anrlan flkranrn,,hukuki belirlilik" ve
"hukuki guvenlik" ilkelerine aykrrr oldu$u sonucuna varrlmrgtrr.

Nitekim' dava konusu Yonetmeli$e iligkin KigiselVerileri Koruma Kurulunun bu frkra
hukmu yonunden verdili gorugte de "...ftkra hukmunun mullak oldugu ve soz konusu veriler
ile kastedilenin daha anlagrllr bigimde, gerekirse ornekseme yoluyla ifade edilmesinin daha
uygun olaca$r.." yolunda oldu$u gorUlmektedir.

Bu itibarla, kigisel verilerden ayn ve daha ozel korumaya tabi tutulmug sa$lrk
verilerine sa$llk personelinin erigimi ile ilgili kurallarrn duzenlendigi yonetmelik'in 6.
maddesinin 6. ftkrastntn mu!lak ve soyut ifadeler igerdi$i ve srnrrlarrnrn belirli olmadr$r
anlagtldt$tndan, davactntn bu ktsma yonelik itirazrnrn kabulu ile anrlan krsmrn yurutmesinin
durdurulmastna karar verilmesigerekti$i oyuyla, kararrn bu krsmrna katrlmrvoruz.
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KAR$I OY
XXX- Kigisel Verilerin Korunmast Kanunu'nda, sa$hk verileri kigisel verilerden ayrr

ve daha 6zel korumaya tabi tutulmug, Kanun'un 6. maddesinin 3. frkrasrnda, kigisel sa$lrk
verilerinin ancak kamu sa$lr$rnrn korunmast, koruyucu hekimlik, trbbi teghis, tedavi ve
bakrm hizmetlerinin yurutulmesi, sa$lrk hizmetleri ile finansmanrnrn planlanmasr ve yonetimi
amactyla, str saklama yukumlulu$u altrnda bulunan kigiler veya yetkili kurum ve kuruluglar
taraftndan ilgilinin agrk rlzasr aranmaksrzrn iglenebilece$i duzenlenmig, 1 sayrlr
cumhurbagkanlr$r Kararnamesi'nin sa$lrk Bakanll$rnrn duzenlendigi onuguncu Bolumunde
yer alan "Bilgi toplama, igleme ve paylagma yetkisi" baglrkll 37g. maddesinin 6. frkrasrnda
da, kigisel sa$llk verilerinin iglenmesi, guvenli$i ve maddenin uygulanmasr ile ilgili diger
hususlartn Bakanlrkga yururlu$e konulan yonetmelikle duzenlenecegi hukmu yer almrgtrr.

Dava konusu Yonetmelik'in "Kigisel sa$lrk verilerinin gizlenmesi,, baglrklr 12.
maddesinin 1' frkrasrnda, "Hakktnda gizlilik kararr verilen kigilere ait verilerin gizlenmesi igin
yargl makamlart taraftndan gonderilen muzekkerenin geregi il saglrk mudurlugu tarafrndan
yerine getirilir. il sa$hk mudurlu$u tarafrndan tesis edilen iglem do!rudan Kimlik paylagrm
sistemine de yanslr' Gizlilik kararlarrnrn sadece gorevi gereQi bilmesi gereken kigiler
taraftndan bilinmesinisa$lamak uzere gerekli her turlu teknikve idari tedbirler allntr.,, hukmu
bulunmaktadrr.

Kigisel verilerden ayrt ve daha ozel korumaya tabi tutulmug sa$lrk verilerinin
iglenmesine iligkin yurutulen sureg ve uygulamalarda uyulacak usul ve esaslarr duzenlemek
amactyla gtkartlan Yonetmelik'in 12. maddesinin son cumlesindeki gizlilik kararlarrnrn
sadece gorevi gereQi bilmesi gereken kigiler tarafrndan bilinmesini sa$lamak uzere gerekli
her turlu teknik ve idari tedbirlerin altnaca$r yolundakiduzenleme, uygulamayr gostermekten
uzak olup altnacak tedbirlerin kapsamr, yontemi ve esaslarr belirsizdir. Uygulamayr
gdstermesi gereken Ydnetmelikte buna elverigli hukumler bulunmasr gerekirken,
duzenlemenin veri korumaya donuk yeterli ve somut dnlemleri igermedi$i ve bu belirsizlik
durumunda sa$lrk hizmet sunucularrnrn uyaca$r kurallar ile alacaklarr tedbirlerin de belirli
veya belirlenebilir olmadr!r agrktrr.

Bu itibarla, kigisel verilerden ayrr ve daha 6zel korumaya tabi tutulmug saglrk
verilerinin gizlenmesi ile ilgili kurallarrn duzenlendigi yonetmelik,in 12. maddesinin j.
ftkrastntn "Gizlilik kararlartnln sadece gorevi gere$i bilmesi gereken kigiler tarafrndan
bilinmesini sa$lamak uzere gerekli her turlu teknik ve idari tedbirler alrnrr.,, geklindeki son
cumlesinde hukuka uyarlrk bulunmadr$tndan, davacrnrn bu krsma yonelik itirazrnrn kabulu
ile antlan ktsmtn yurutmesinin durdurulmastna karar verilmesi gerekti$i oyuyla, kararrn bu
krsmrna kattlmrvorum.
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YD itiraz No : 20201459

KARgt oY
xxxx- 1 sayllr cumhurbagkanlr$r Kararnamesi'nin saglrk Bakanlr$rnrn

duzenlendigi onuguncu Bolumunde yer alan "Bilgi toplama, igleme ve paylagma yetkisi,;
baghklr 378' maddesinin 6' ftkrastnda, kigisel saglrk verilerinin iglenmesi, guvenligi vemaddenin uygulanmasr ile ilgili di$er hususlarrn Bakanrrkga yururluge konulan yonetmelikle
dUzenlenecegi hUkmU yer almrgtrr.

Dava konusu Yonetmelik'in "Agrk sa$hk verisi" baglrklr 17. maddesinde, ,,Genel
Mudurluk taraflndan, Bakanlr$rn merkez ve tagra tegkilatr ile baglr ve ilgili kuruluglarrnda
kullantlan sistemlerde yer alan verilerin, veri mahremiyeti ile veri guvenligine iligkinduzenlemeler goz 6nunde bulundurularak, sa$lrk sisteminde geffaflrgr ve hesap verilebilirligi
temin etmek, sa$lrk hizmeti sunumuna iligkin politika ve stratejilere yon vermek, saQlrkalantnda yaprlacak bilimsel aragttrmalara destek olmak ve sa$lrQa iligkin urun ve hizmefleringeligtirilmesini sa$lamak amaglartyla, bu konuya ozel olarak tahsis edilen bir internet sitesiuzerinden herkesin erigimine agrlmasrna iligkin us0l ve esaslar Bakanhkga belirlenir.,,hukmu
yer almaktadrr.

idarenin duzenleme yetkisinin ikincil, turev nitelikte oldu!u hususunda birduraksama bulunmamaktadrr. Anayasa'ya gore, idarenin, duzenleme yetkisini kanunlargergevesinde ve kanunlara uygun olarak kullanmasr gereklidir, Kanunun ong6rdugu
duzenleme yetkisinin yine kanunda belirtildigi gibi kullanrlmasr, kanun hukmu, bir konununyonetmelikle duzenlenmesini ongoruyorsa, duzenlemenin yonetmelikle yaprlmasr zorunludur.Bu durumda, 1 sayrh cBK'nde konunun Bakanhkga grkarrlacak yonetmelikle
belirlenece$i belirlildiginden, dava konusu Yonetmelik'in 17. maddesindeki ,,...bu 

konuya6zel olarak tahsis edilen bir internet sitesi uzerinden herkesin erigimine agrlmasrna iligkinus0l ve esaslar Bakanlrkga belirlenir" krsmrnda hukuka uyarlrk bulunmadrQr sonucuna
vartldl$tndan' davactntn bu ktsma yonelik itirazrnrn kaburu ile anrlan krsmrn yurutmesinin
durdurulmastna karar verilmesigerektigi oyuyla, kararrn bu krsmrna katrlmrvorum.

E/K-SB.

10/10
UYAP Biligirn Sistemindekj bu dokiimana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Bcqj6dj - pBFl2ek /hdhY2e - HX+Z4I = ite eriqebi I irsin


