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Tarih : 14.11.2018

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,
İl Sağlık Müdürlükleri tarafından hastaların bütün verilerinin, Bakanlık tarafından
yetkilendirilen şirketlerden satın alınacak programlar vasıtasıyla Bakanlık bünyesinde oluşturulan
merkezi bir sisteme gönderilmesinin istendiği; bu yönde yazıların belirli dönemlerde sağlık
kuruluşlarına gönderildiği bilinmektedir. Sağlık Müdürlükleri yazılarında ayrıca Sağlık Net’e veri
göndermeyen ağız ve diş sağlığı polikliniklerine ilgili Yönetmelik uyarınca yaptırım uygulanacağını
belirtilmekte olduğu görülmektedir.
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Kayıt
sistemi başlıklı 24. maddesinin 7. fıkrasında “Sağlık kuruluşları, kuruluşta sunulan sağlık hizmetlerine
ilişkin istatistiki verileri belirlenen formata uygun şekilde ve belirli aralıklarla Bakanlığa gönderir.”
denilmektedir.
İl Sağlık Müdürlüğü ise Yönetmelikteki bu hükmü aşan biçimde, hastanın bütün verilerinin
paylaşılmasını istemektedir. Kişisel verilerin paylaşılmasında temel ilke; amaçla bağlantılı, sınırlı ve
ölçülü olmadır. Veri hangi amaçla toplanmak isteniyorsa o amacı gerçekleştirebilecek ölçüde veri
toplanması gerekir. Veriler ne fazla toplanmalı ne de gerektiğinden daha uzun süre saklanmalıdır.
Oysa dişhekimlerinden, hastanın her türlü sağlık ve kişisel verisinin Bakanlığa gönderilmesi
istenilmektedir.
Bu yönüyle veri paylaşım talebi kişisel verilerin korunmasıyla ilgili düzenlemelere uygun
olmadığı gibi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe de
uygun değildir.
Sağlık Müdürlüklerinin, savunma istemi niteliğindeki yazılarına karşı yanıt oluşturabilecek
Birliğimiz Hukuk Bürosunca hazırlanmış yazı ekte gönderilmiştir. Meslektaşlarımız Sağlık
Müdürlüklerinin savunma istemlerinde bu yazıyı kullanabileceklerdir.
Diğer yandan, bütün bu açıklamalar doğrultusunda meslektaşlarımızın kişisel veri
paylaşımında bulunmadıklarında uygulanacak her türlü yaptırımın iptali istemiyle 60 gün içinde İdare
Mahkemesinde dava açmaları mümkündür.
Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Ali Gürlek
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

Ek:
1) Kişisel Sağlık Verilerine yönelik dişhekimlerine gönderilecek bilgilendirme yazısı
2) Sağlık Müdürlüğü’nün savunma talep yazılarına verilecek yanıt yazısı

EK-1

Sayın Dişhekimi ……….
Değerli Meslektaşım;
Sağlık Bakanlığının talebi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü’nün hazırladığı yazılarla hastaların
bütün verilerinin Bakanlık tarafından yetkilendirilen şirketlerden satın alınacak programlar
vasıtasıyla Bakanlık bünyesinde oluşturulan merkezi bir sisteme gönderilmesinin istendiği; bu
yönde yazıların belirli dönemlerde sağlık kuruluşlarına gönderildiği bilinmektedir.
Bu çerçevede son gönderilen yazıyla Müdürlük, Sağlık Net’e veri göndermeyen ağız ve
diş sağlığı polikliniklerine ilgili Yönetmelik uyarınca yaptırım uygulanacağını belirtmektedir.
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin
Kayıt sistemi başlıklı 24. maddesinin 7. fıkrasına göre “Sağlık kuruluşları, kuruluşta sunulan
sağlık hizmetlerine ilişkin istatistiki verileri belirlenen formata uygun şekilde ve belirli
aralıklarla Bakanlığa gönderir.”
İl Sağlık Müdürlüğü ise Yönetmelikteki hükmü aşan biçimde, hastanın bütün verilerinin
paylaşılmasını istemektedir. Kişisel verilerin paylaşılmasında temel ilke amaçla bağlantılı, sınırlı
ve ölçülü olmadır. Veri hangi amaçla toplanmak isteniyorsa o amacı gerçekleştirebilecek ölçüde
veri toplanması gerekir; ne fazla veri toplanmalı ne de gerektiğinden daha uzun süre saklanmalıdır
bu veriler. Oysa bizlerden istenen, hastanın her türlü sağlık ve kişisel verisinin Bakanlığa
gönderilmesidir.
Bu yönüyle veri paylaşım talebi kişisel verilerin korunmasıyla ilgili düzenlemelere uygun
olmadığı gibi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmeliğe de uygun değildir.
Ekte, savunma istemi niteliğindeki yazılara karşı yanıt oluşturabilecek nitelikte yazımız
bulunmaktadır. Savunma istemlerinde bu yazıdan yararlanabilirsiniz. Diğer yandan, bütün bu
açıklamalara karşın kişisel veri paylaşımında bulunmadığınız için uygulanacak her türlü
yaptırımın iptali istemiyle 60 gün içinde İdare Mahkemesinde dava açabilirsiniz. Bu süreçte
Odamız size hukuki destek verebilecektir.
Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

EK-2

Sağlık Müdürlüğü‘ne,
İlgi : ………..tarih ve ………….sayılı yazınız.
İlgi yazıda, 06.11.2018 tarihi itibariyle Sağlık Net’e veri gönderilmediği gerekçesiyle,
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin
24. maddesinin ihlal edildiği, dolayısıyla Yönetmeliğin Ek 8 Müeyyide Formunun 17 numaralı
maddesine göre yaptırım uygulanacağı belirtilmekte; 20.11.2018 tarihine kadar yazılı savunma
verilmesi istenmektedir.
İlgi yazıda da belirtildiği üzere Sağlık Net ve e-Nabız sistemleriyle hastaların kişisel
verilerinin toplanması talebi Danıştay kararlarıyla durdurulduğu gibi Kişisel Sağlık Verilerinin
İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik de çeşitli Danıştay Kararları ile
durdurulmuştur. Bu Yönetmelikle ilgili son Karar 26.06.2018 tarih ve 2018/844 E. sayılı Danıştay
15. Dairesinin yürütmenin durdurulması kararıdır.
Diğer yandan, Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmeliğin
5. maddesinin 6. fıkrasında uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi tarafından kayıt altına alınan
kişisel sağlık verilerinin 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa
uygun bir şekilde işlenerek Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde merkezi
sağlık veri sistemine aktarılacağı düzenlenmiştir. Bu Yönetmelikle ilgili açılan iptal davasında,
Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliği'nin
yürütmesinin durdurulduğu belirtildikten sonra; “…6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu ile, sağlık verileri gibi özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde uyulacak önlemlerin
belirlenmesinde yetkili kılınan Kişisel Verileri Koruma Kurulu henüz oluşturulmadan ve adı
geçen Kurul tarafından bu alana ilişkin yeterli önlemler belirlenmeden ve yine mevzuat taslağı
hakkında Kurul görüşü alınmadan yürürlüğe konulan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve
Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliği'ne istinaden işlem tesis edilmesini öngören
dava konusu Yönetmeliğin 5.maddesinin 6.fıkrasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır”
gerekçesiyle hükmün yürütmesi durdurulmuştur. Danıştay 15. Dairesinin 2017/2259 E. sayılı
davasında 17.01.2018 tarihinde verilen yürütmenin durdurulması kararına yapılan itiraz da
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2018/109 sayılı ve 04.04.2018 tarihli kararıyla
reddedilmiştir.
İlgi yazıda Danıştay Kararlarına atıf yapıldıktan sonra, bu kararlara göre yapılan
değerlendirmelerin Bakanlığa bildirildiği ancak Bakanlık görüşünün kişisel verileri vermeyenler
hakkında yaptırım uygulanmasının gerekmekte olduğu ifade edilmiştir.
Anayasa’nın 138. maddesine göre “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme
kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle
değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.”
İdare tarafından yargı kararlarının yok sayılması, bunlara aykırı görüş oluşturulması ve bu
suretle idari işlem tesis edilmesinin hukuka açıkça aykırı olduğu tartışmasızdır.

Bütün bunlardan başka; önemle vurgulamak gerekir ki; Sağlık Bakanlığı’nın hasta
bilgilerini merkezi bir sistemde toplama isteğinin değerlendirilmesinde, kişisel verilerin
korunmasına ilişkin temel yasa niteliğinde olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununda belirtilen genel ilkeler arasındaki “İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
olma” (m.4/ç) ölçütünün gözetilmesi gerekir.
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin
Kayıt sistemi başlıklı 24. maddesinin 7. fıkrasındaki “Sağlık kuruluşları, kuruluşta sunulan sağlık
hizmetlerine ilişkin istatistiki verileri belirlenen formata uygun şekilde ve belirli aralıklarla
Bakanlığa gönderir.” hükmü hasta sırrı niteliğindeki verilerin Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması
usulünü 6698 sayılı Yasa’daki temel ilkelere uygun olarak belirlemiştir.
Sonuç olarak; hasta bilgilerinin Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmasında, Ağız ve Diş Sağlığı
Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin açık hükmü gözetilerek,
istatistiki verilerin belirlenen formata uygun şekilde ve belirli aralıklarla Bakanlığa gönderilmesi
gereklidir. Tarafımızdan bu çerçevede veri paylaşımı yapılmaktadır. Bu bakımdan hakkımızda
herhangi bir yaptırım uygulanmasının haklı ve yerinde olmayacağını saygılarımızla takdirlerinize
arz ederiz.
Bu çerçevede veri paylaşımına hazırız. Ancak tarafımızdan istenen paylaşım yukarıda
belirtilen temel çerçevenin dışında; hastaların bütün kişisel verilerinin de paylaşılmasına sebep
olacak niteliktedir. Kişilerin temel hakları arasında sayılan ve Anayasa’nın 20. maddesi ve 6698
sayılı Yasa’nın 4/c maddesi ile korunmakta olan hakların tarafımızdan ihlali suç olarak
değerlendirilebileceğinden ilgi yazıdaki talebin yeniden değerlendirilmesi ile hakkımızda herhangi
bir yaptırım uygulanmamasını saygılarımızla takdirlerinize arz ederiz.

Ek: Danıştay 15. Daire 2018/844 E. sayılı
Yürütmenin Durdurulması Kararı

