
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*17 MAYIS VE KAOS GL DERNEĞI TARAFINDAN HUKUKİ 

DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA HAZIRLANMIŞTIR. 

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA 

 BİLGİ NOTU 
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Amaç 
 

Bu bilgi notu kişisel sağlık verilerinin korunmasının hukuki olarak ne anlama 

geldiği ve ihlali durumunda buna karşı başvurulabilecek yolları içermektedir. 

 

Yararlanıcı 
 

Bu bilgi notu, hak sahibi olan LGBTİ+’lara dönük bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 
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Kişisel Sağlık Verisi Nedir? 

Sağlık verisi bir kişinin fiziksel veya ruhsal sağlık durumuyla ilgili bilgilerin 

tamamıdır.    

 

Kişisel Sağlık Verisini Diğer Kişisel Verilerden Farklı Kılan Yön 

Nedir? 

Bu bilgiler özel nitelikteki kişisel verilerdir. Bu nedenle diğer kişisel verilere göre 

çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması 

Hakkında kanun, bu nedenle, bu verilere özel önem atfetmekte ve mahrem 

kalması için daha üst düzey bir koruma mekanizması getirmektedir. Sağlık verileri 

ancak kişinin açık rızası ile işlenebilir.  Kişinin rızası olmasa da kanunda sayılan 

sınırlı amaçlarla da bu veri işlenebilir. Bu amaçlar şunlardır; 

● Kamu sağlığının korunması,  

● Koruyucu hekimlik,  

● Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,  

● Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi. 

Bu amaçlar mevcut olsa dahi herkes bu veriyi işleme yetkisine sahip değildir. 

Veriyi işleyenin (Hekimlik gibi) sır saklama yükümlülüğü bulunan bir meslekten 

olması veya kamu kurum ve kuruluşu olması zorunludur. Kanunda açık hüküm 

bulunmasa da kamu kurum veya kuruluşunun da bu bilgiyi işlemesinde göreviyle 

ilgili bir gerekçe mevcut olmalıdır. 

Bu ön bilgilerden yola çıkarak birkaç örnek vermek gerekirse; güzellik merkezi, 

estetik merkezi, mahalle bekçisi, ilköğretim kurumundaki öğretmen, kozmetik 

ürünlerinin satın alındığı işyeri, taksici, avukatlık ilişkisinin kurulmasına gerektiren 

ihtiyaç ile ilişkili değilse avukat, apartman yöneticisi, apartman komşusu bu tür 

verileri işleyemez, saklayamaz, başkasına aktaramaz.  
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Kişisel Sağlık Verisinin Mahremiyeti İhlal Edilirse Ne 

Yapılabilir? 

Türk Ceza Kanunu’na göre kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi, 

kaydedilmesi veya ifşa edilmesi fiilleri suçtur. Böyle bir durumda kişi, ihlal edeni 

savcılığa şikayet edebilir. 

Çalışan işçilerin işverenleri tarafından sağlık gözetimine tabi tutulması ve sağlık 

muayenesinin işe giriş, iş değişikliği, yapılan işin niteliği nedeniyle devlet 

tarafından zorunlu tutulmasından ötürü yapılması halinde de sağlık verisi işveren 

tarafından öğrenilmektedir. Bu durumda da işverenin sağlık bilgisini zorunlu 

tutması İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun getirdiği zorunluluktur. Sağlık 

muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık 

bilgileri gizli tutulur. İşveren bu zorunluluğa uymamışsa savcılıktan ayrı olarak 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına şikayet edilebilir.  

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kişisel verilerle ilgili ihlallerle ilgili yaptırım 

uygulama yetkisine sahip bir kurumdur. Yukarıda bahsedilen veya bunlara benzer 

kişisel veri ihlallerinin gerçekleşmesi halinde ayrıca kurulun internet sitesi 

üzerinden de şikayette bulunulabilir.  

https://sikayet.kvkk.gov.tr  
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