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HUkilm veren Danrgtay Onberginci Dairesince, ara kararr cevabrnrn ahnmasrndan sonra
incelenmesine karar verilen ytirlrtrnenin durdurulmasr istemi, ara kararr cevabrnrn geldigi
gciriilmekle yeniden incelendi, d[rzenleyici igleme kargr siiresinde olmak gartryla ayrr bir dava
agma hakkr bulunan Yrldrray $imgel<'in davacr yanrnda mudahale talebi yerinde gcirlilmeyerek
geregi gciriigiildii:
Dava; Sa$hk Bakanlr$r Bilgi Sistemleri Genel Mudirrlii$ti'nce yayrmlanpn 17.11.2012
^baglrklt
tarih ve 8.10.0.585.0.77.00.00170013872 sayrh "Sa$hk Net 2 Veri Gcinderimi"
Genelge'nin iptali ve yuriittilmesinin rlurdurulmasr istemiyle agrlmrgtrr.
Dosyanrn incelenmesinden Dairemizin 23.10.2013 tarihli ara kararr ile Sagltk Net 2
Sisteminin hangi yasal dtizenleme ve dtrzenleyici igleme dayalr olarak kuruldu$unun soruldu{u,
rc.A1.2Q14 tarihinde Danrgtay Eiagkanlrfr kayrtlarrna giren dilekgesinde davalt idarenin
sistemin yasal dayana$rnrn 3359 saryrlr Saghk Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3. maddesinin (f)
bendi, 5258 sayrh Aile Hekimli$i Pilot Uygulamasr Hakkrnda Kanun'un 1. maddesi, 5.
n"raddesinin 3. frkrasr ile 663 sayrh l(anun Hlikm0nde Kararnamenin 8. maddesinin 1. frkrasr,
11. maddesi ve 47. maddesi oldu{u 'ycinunde cevap verdi$i gdrtilmUgtiir.
Sistemin dayanaklarr arasrnda gcisterilen mevzuatta yer alan duzenlemeler aga$rda
gcisterilmigtir.

3359 sayrh Sa$lrk Hizmetleni Teme! Kanunu'nun 3. maddesinde sa$hk hizmetleriyle
ilgilli temel esaslar sayrlmrg olup (f) bendinde, "Herkesin sa$lrk durumunu takip edebilmek igin
gerekli kayrt ve bildirim sistemi kurulur." hirkmu getirilmigtir.
5258 sayrlr Aile Hekimli$i Pilot Uygulamasr Hakkrnda Kanun'un 1. maddesinde; " Bu
Kanunun amacr; Saglrk Bakanlr$rnrn belirleyece{i illerde, birinci basamak sajlrk hizmetlerinin
geligtirilmesi, birey ihtiyaglarr do$n"rltusunda koruyucu sa$lrk hizmetlerine afrrlrk verilmesi,
kigisel sa$hk kayrtlarrnrn tutulmasr ve bu hizmetlere egit erigimin sa{lanmasr amactyla aile
hekimligi hizmetlerinin yUri.itiilebilmesini teminen gcirevlendirilecek veya gahgtrrrlacak sa$lrk
personelinin statirsu ve mali hakliarr ile hizmetin esaslarrnr diizenlemektir." hirkmii ile 5.
maddesinin 3. frkrasrnda, "Aile hekimlerinin gahsi kayrtlarr ilgili il ve ilge sa$lrk idare birimlerinde
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tutulur. Aile hekimlerinin kullandrgr basrlr veya elektronik ortamda tutulan kayrtlar, kigilerin
sa$lrk dosyalarr ile raporlar, sevk belgesi ve regete gibi belgeler resmi kayrt ve
niteli$indedir. Bu kayrt ve. belgeler, hekimin ayrrlmasr veya kiginin hekim de$igtirmesi
eksiksiz olarak devredilir. llgili mevzuatta birinci basamak sa$lrk kuruluglarr ve resmi^ll
dtizenlenmesi cingcirlilen her tirlu rapor, sevk evrakr, regete ve sair belgeler, ai totei im*f

ffihp !.

uygulamasrna gegilen yerlerde aile hekimleri tarafrndan duzenlenir." kuralr yer a
.u
663 sayrh Kanun Hukmiinde Kararnamenin 8. maddesinin 1. frkrasr
H izmetleri Genel Mi.idU rlii$ ii niln gcirervleri ;
a) Her tiirlu koruyucu, teghis, tedavi ve rehabilite edici sa$lrk hizmetlerini
teknik dUzenleme yapmak, standartlarr belirlemek ve bu hizmetler ile
srnrflandrrmak, bununla ilgili i9 ve iglermleri yaptrrmak.
b) Organ ve doku nakli, kan ve kan urlrnleri, diyaliz, liremeye yardrmcr tedavi, evde
yantk,
yo$un bakrm gibi ozellikli planlama gerektiren sa$hk hizmetlerini planlamak ve bu
sa$lrk,
hizmetleri sunan kurum ve kuruluglar arasrncia koordinasyonu sa$lamak.
c) Kamu ve cizel hukuk tijzel kigileri ile gergek kigilere ait sa{lrk kurum ve kuruluglarrna
izin vermek ve ruhsatlandrrmak, bu izin ve ruhsatlan gerekti$inde sljreli veya sUresiz iptal
etmek.
g) Sa$lrk hizmetlerinin licret tilrifelerini belirlemek veya tasdik etmek.
d) Hasta haklarr ile hasta ve galrgan guvenli$ine ycinelik dirzenleme yapmak.
e) Sa$lrk kurum ve kuruluglannrn mevzuata, Bakanlrk politika ve dirzenlemelerine
uyumunu denetlemek, gerekli yaptrrrmlarr uygulamak.
f) Planlama ve standartlar olugturulmasr igin gerekli komisyonlarr kurmak.
g) Saglrk kurum ve kurulurglarr ile hizmetten faydalananlar arasrnda do$abilecek
hti laflarr n gcizum[i ne ycinel ik us0 leri bel irlemek.
$) Geleneksel, tamamlaytcr ve alternatif trp uygulamalarr ile ilgili diizenleme yapmak
ve sa$ltk beyant ile yaptlacak her ttrrlir uygulamalara izin vermek ve denetlemek, duzenleme ve
izinlere aykrrr faaliyetleri ve tanrtrmlan durdurmak
r) Saglrk hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarr belirlemek ve uygulamasrnr
saglamak.
i) Saglrk turizmi uygulamaleurnrn geligtirilmesine ydnelik duzenlemeler yapmak, ilgili
kurumlarla koordinasyon sa{lamak.
j) ilgili mevzuat gergevesinrle kigisel verilerin korunmasrna ve veri mahremiyetinin
sa{lanmas na ycinelik d[rzenleme yapmak.
k) Trpta uzmanlrk egitimi ile ilgili ig ve iglemleri yr,rr0tmek.
.
l) Sa$hk insan gucu planlannasr yapmak, sayr ve nitelik olarak ihtiyaca uygun insan
g0cii yetigtirilmesi igin ilgili kurum ve kuruluglarla igbirligi yapmak.
m) Mevcut sa$lrk insan gucunu, kamu ve cizel kurum ve kuruluglar dtzeyinde planlamak
ve istihdamrn bu plan gergevesinde SrurUtlilmesini denetlemek.
n) Saghk meslek mensuplanrnrn uyum, hizmet igi e$itim, sertifikah e$itim, gcirevde
ytikselme ve unvan de$igikli$i e$itirnleri ve benzeri e$itimleri ile ilgili duzenlemeleri yapmak,
koordine etmek, kredilendirme, izleme ve denetimini sa$lamak.
o; ilgili kuruluglarla igbirligiyarparak sa$lrk mesleklerinin standartlarrnr belirlemek, e$itim
mitfredatlanntn kantta dayaltolarak giincellenmesinive geligtirilmesini sa$lamak, sa$ltk meslek
mensuplarrnrn sertifikasyonu ile ilgili igleri yapmak veya yaptrrmak.
o) Saglrk meslek mensuplannrn tescil iglemlerini yapmak, kayrtlannr tutmak, personel
hareketlerini takip etmek.
p) Ba$lt kuruluglartn saghk hizmetleri srnrfrna ait personelinin ihtiyag planlamasrnr
yapmak.
s) Bakan tarafrndan verilen benzeri gcirevleri yapmak." geklinde sayrlmrgtrr.
663 sayllr Kanun Hukmirnde Kararnamenin 11. maddesinde, Sa$lrk Bilgi Sistemleri
Genel Mudi.rrl0$i.inun gcirevleri;
a) Sa$l'rk alantnda kullanrlan biligim sistemleri ve iletigim teknolojileri ile ilgili ulke
gaprnda politika, strateji ve standartlarr belirlemek.
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b) Kigisel sa$lrk verileri ile 0lke diizeyinde saflrk durumu ve sa$hk hizmetlerine iligkin
veri ve bilgi akrgrnr igeren her tUrden bilgisistemleri ve projeleriniyapmak ve yaptrrmak.
c) Sa$lrk bilgi sistemleri ve tteknolojileri alanrnda uluslararasr geligmeleri izlemek,
uygulamalartnt ve tecritbelerini piaylagmak, gerektiginde uluslararasr kuruluglarla

yapmak.

.y'.

g) Sa$lrk biligimi ve teknolojisi alanrnda galrgacak kamu ve cizel hukuk tiizel,i'kl$ileri,ilel
rm iMe
gglggk. kigilerin gyacaklarr kurallarr belirlemeK uygulamak, gerekti(i4de bunlarrn ya,zrlrrl1
;t-,\
tr rirnleri nin uygunl u$una karar vermerk ve mirell iflerini yetki lendirmek.
d)Bakan taraft ndan veri len bernzeri ocirevleri vaDma k. " seklind
d)
663 sayrh Kanun Hukm0nde l(ararnamenin 47. maddesinde ise;
"1)Bakanltk ve ba$lr kuruluglarr, mevzuatla kendilerine verilen gdrevleri,
uygulamalarrna uygun olarak daha etkin ve daha hrzlr bigimde yerine getirebilmek igin, buttrn
kamu ve cjzel sa$hk kurum ve kuruluglarrndan; saghk hizmeti alanlarrn, aldrklarr sa$lrk
hizmetinin gere$i olarak ilgili sa$hlk kurum ve kuruluguna vermek zorunda olduklarr kigisel
bilgileri ve bu kimselere verilen hizrnete iligkin bilgileri her t0rl0 vasrtayla toplamaya, iglemeye
ve paylagmaya yetkilidir.
2) (De$igik ftkra: 1210712013- 6495 S.K./73. md.) Bakanlrk ve baglr kuruluglarr igledi$i
kigisel sa$lrk verilerini ilgili ugUncU kigiler ve kamu kurum ve kuruluglarr ile ancak bu kigi ve
kurumlarrn bu verilere erigebilece(ii hususunda kanunen yetkili olmasr hdlinde gcirevlerini
yapmalarrna yetecek derecede paylergabilir.
3) (De{igik frkra: 1210712013- 6495 S.K,i73. md.) Bakanlrk ve ba{h kuruluglarr,
mevzuatla kendilerine verilen gcirevlleri yerine getirebilmek igin gereken bilgileri, kamu ve cizel
ilgili butiin kigi ve kuruluglardan istemeye yetkilidir.. llgili kigi ve kuruluglar istenilen bilgileri
vermekle ytikirmliidilr.
4) Saglrk personeli istihdam raden kamu kurum ve kuruluglarr ile cizel hukuk tuzel kigileri
ve gergek kigiler, istihdam ettigi personeli ve personel hareketlerini Bakanlrfla bildirmekle
yukumlUdur.
5) Bu maddenin uygulanmasrna iligkin hususlar Bakanlrkga grkarrlacak ycinetmelikle
di.rzenlenir." hukm[rne yer verilmigtir.
Yukartda yer verilen ve dava konusu Genelgenin dayana$r oldu$u ileri sirrulen
hi.rkirmler incelendi$inde, 3359 sayrlr Kanununun 3. maddesi (f) bendinin genel bir dirzenleme
olup, kayrt ve bildirim sisteminin internet irzerinden bir yazrlrm yoluyla yaprlaca$r ve kigisel
sa$lrk verisi kapsamrndaki verilenin bu sisteme aktarrlaca$rna ycinelik bir dtlzenleme
icermedi{i, 5258 sayrlr Kanunun ise aile hekimlerine iligkin oldu$u, 663 sayrlr Kanun
Hirkmtrnde Kararnamenin 8. maddersinin 1. frkrasrnrn Sajlrk Hizmetleri Genel Mildi.rrl0giiniin,
11. maddesinin Sa$lrk Bilgi Sistemleri Genel MUdirrliiguniin gcirevlerine iligkin oldugu, dava
konusu Genelgenin dayanajr olarak de{erlendirilebilecek tek h0kmun 663 sayrh Kanun
H i.rkmir nde Kararname nin 4V . maddeisi oldu$ u sonucu na u lag lm gtr r.
663 sayrlr Kanun
irnde Kararnamenin 47. maddesinin 1. ve 3. frkralarr Anavasa
Mahkemesinin 14.02,2013 larih veEi:24111150, K:2013130 sayrh karan ile iptaledimigtir.
- iptal hi.ikmiindel "Afayasa'nrn 91. maddesinin birinci frkrasrnda "Srkrycinetip ve
ola$an0sti.t haller sakli kalmak irzere, Anayasa'nrn ikinci krsmrnrn birinci bcjliimtinde yer alan
temel haklar. kisi haklarr
ve cidevleri ile siyasi haklar ve cidevler" in kanun hukmlinde
kararnamelerle du
ecegi belirtilmigtir. Anayasa'nrn "Ozel Hayatrn Gizlili$i" baglrklr
"Hlerkes, cizel hayatrna ve aile hayatrna saygr gdsterilmesini
20. maddesinin birinci frk
isteme hakkrna sahiptir.
hayatrn ve aile hayatrnrn gizlili$ine dokunulamaz" hukmline yer
verilmig, 0g0ncil ftkrastnda ise "Herkes, kendisiyle ilgili kigisel veriler hakkrnda bilgilendirilme,
bu verilere erigme,
n du:zeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaglarr
doirultusunda kullanrhp kullanrlmadr$rnr ci$renmeyi de kapsar. Kigisel veriler, ancak kanunda
cingciriilen hallerde veya kiginin agrk rrzasryla iglenebilir. Kigisel verilerin korunmasrna iligkin
esas ve usuller kanunla
eniir." denilmigtir. Buna gcire,. Anayasa'nrn 20. Maddesinde
duzenlenen ve 'lKiginin H larr ve Odevteri " baglrklr ikinci bcilumtinde yer alan cjzel hayatrn
gizliligi ve kigisel verilerin
nmasr hakkrna iligkin olarak kanun hirkmlinde kararname ile
r
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dlizenleme yapr mas r m[imktr n de{ild ir." gerekgesine yer verilmigtir.
Bu nedenle, yasal dayana{r Anayasa Mahkemesi tarafrndan iptal edilen Genelge'de
hukuka uyarl k bulunmamaktad rr.
Her ne kadar, 12.Q7.2013 tarihinde kabul edilen ve 02.08.2013 tarih ve 28726 sayilr
Resmi Gazetede yaytmlanan 6495 sayrlr Bazr Kanun ve Kanun Hiikmiinde Kararnamelerde
De$igiklik Yaptlmastna Dair Kanun'un 73lh-3. maddesi
663 sayrlr Kanun Hitkmtinde
Kararnamenin Anayasa Mahkemesii'nce iptal edilen hukumleri yeniden duzenlenmigse de
sonradan yi.irUrlii$e giren yasal d[rzenlemenin cinceden ytirUrltige konulan Genelge'nin
dayana{r olamayaca{r agrktlr.
Kaldt ki, hassas veri kabul erdilen kigisel sa$hk verilerinin toplanmasr ve iglenmesinin
kapsamt, kogullart ve bu verilerin korunmasrna iligkin usul ve esaslar belirlenmeksizin ve
kigisel sa$ltk verilerine iligkin bir srnrrlama konulmaksrzln, sa$lrk hizmeri alanlarrn kigisel
bilgileri ve bu kigilere verilen hizmerte iligkin bilgilerin toplanmasr, iglenmesi ve paylagrlmasrnr
cingciren 663 saytlt Kanun H0kmtinde Kararnamenin 47. maddesindeki 12.07.2013 tarihinde
getirilen duzenlemeninrtum sa{hk verrilerinin kayrt altlna alrnmasrnr sa$layan ve bir veri tabanr
sistemi geklinde kurulan Saglrk Net 2 Veri Gcinderimi Sisteminin igleyigine iligkin ttrm aynntrlarr
kapsayan bir yasal diizenleme olarak kabulit de mtimkiin de{ildir.
Agtklanan nedenlerle, 2577' sayh Yasa'nrn 27 nci maddesi uyannca, davacrnrn
yurlitmenin durdurulmasl isteminin kabuli.i ile T.C. Sa$hk Bakanlr$r Bilgi Sistemleri Genel
M0diirl0$it'nce yaytmlanan 17.11.2Ct12 tarih ve B.10.0.58S.0.77.00.00170013872 sayrlr "Saghk
Net 2 Veri Gcinderimi" baglrkh Generlge'nin yur0tiilmesinin durdurulmasrna; bu kararrn tebli$ini
izleyen g0nden itibaren yedi (7) giin iginde, Danrgtay idariDava Daireleri Kurulu'na, itiraz ybtu
agrk olmak irzere, 1210612014 tarihinde oybirli$i ile karar verildi.
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