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Basın Açıklaması
Önce, zarar verme! / Primum non nocere
BAKANLIK, SAĞLIKTA GÜVENİ ZEDELİYOR.
Sağlık hizmetlerinde mahremiyet ve hekime güven çok önemlidir. Bu yaklaşım bin yıllardır
sağlık hizmetlerinin temelini oluşturur. Hastaların, hiçbir kaygı taşımadan bütün açıklığıyla
kendilerini ifade etmeleri, karşılarındaki sağlık çalışanına duydukları güven sebebiyledir ve
sağlık çalışanlarının sır saklama yükümlülüğü esas olarak hastaya olan saygı ve hastanın
güveninin korunabilmesi için vardır.
Biz hekimler ve eczacılar olarak hasta sırlarının önem ve değerini bilir, en mahrem bilgileri
saklayıp koruruz. Ancak ne yazık ki, hasta bilgilerinin değerini kavrayamayan kimi
kurumlarımız bu bilgilerin ortalığa saçılmasına, istenmeyen kişilerin eline geçmesine ve
kötüye kullanıma sebep olmaktadır.
Geçtiğimiz günlerde milyonlarca hastanın Sağlık Bakanlığı hastanelerinden çalınan bilgileri
internette yayınlandı. AIDS test sonuçlarından kürtaj bilgilerine kadar hastalarla ilgili her
türlü bilgiye internet üzerinden herkesin erişebilmesi mümkün hale geldi.
Ülkemizdeki kurumların pek çok bilgiyi toplamasına karşın bilgi güvenliğine önem vermediği
Devlet Denetleme Kurulu raporu ile saptandığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hasta
bilgilerinin satıldığı bilinirken, Sağlık Bakanlığı hastaların doğrudan kimlik bilgileri ile birlikte
tüm sağlık-hastalık bilgilerini, hukuka aykırı olmasına karşın ısrarla merkezi olarak Sağlık Net
ve e-Nabız uygulamaları ile toplamaya çalışmaktadır.
İnsanların her türlü bilgisi kişisel veridir. Bu bilgilerin kişilerin aydınlatılmış onamı (rızası)
dışında toplanması, kaydedilmesi, paylaşılması kural olarak yasaktır. Kişisel veriler arasında
yer alan cinsel yaşam ve sağlıkla ilgili veriler ise “özel nitelikli kişisel veri-hassas veri” olarak
kabul edilir ve taşıdıkları önem sebebiyle bunlarla ilgili koruma diğer verilere göre çok daha
katı kurallara tabidir.
27 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda da -içerdiği
pek çok soruna karşın- özel nitelikli kişisel verilerin, kişilerin rızası olmaksızın işlenmesinin,
ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ve yeterli önlemlerin alınması
şartıyla, Yasa’da belirtilen amaçlarla ve bu amacın gerektirdiği sınırlılık içinde mümkün
olduğu kuralı açık olarak ifade edilmiştir. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile diğer
bir kısım kanunlarda yapılan değişikliklerle, kişisel sağlık verilerinin elektronik ortamda
toplanması ve bu verilerin işlenmesiyle ilgili hususların Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılacak
bir yönetmelikle düzenlenmesi de öngörülmüştür.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu henüz kurulmamış, nitelikli kişisel verilerle ilgili alınması
gereken güvenlik önlemleri de belirlenmemiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılması
gereken yönetmelik de çıkartılmamıştır.
Tüm bunlar yapılmamış iken, hasta bilgilerinin Sağlık Bakanlığı tarafından kimlik bilgileri ile
birlikte merkezi olarak toplanmasında ısrar edilmesi, hekimlere ve sağlık kuruluşlarına bu
yönde baskı yapılması ve toplanacak bilgilerde hiçbir kısıtlamanın bulunmaması Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nun, Anayasa’nın 20. maddesinin ve bu alandaki uluslararası
sözleşme kurallarının açıkça ihlal edilmesidir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararları kişisel verilerin
önemiyle ilgili olarak bu alandaki bilgi toplama çabasının kuralsız biçimde
yürütülemeyeceğini belirtmektedir.
Ayrıca, kişisel sağlık verilerinin istenmeyen kişilerin eline geçmesi çerçevesinde dünyada ve
ülkemizde yaşanan olaylar Sağlık Bakanlığı’nın yapmaya çalıştığı işin yaratabileceği zararlarını
şimdiden açık olarak gözler önüne sermiştir.
Vatandaşlarının sağlık bilgilerinin başkalarının eline geçmesi
cezalandırılmasıyla telafi edilebilecek kadar sıradan bir olay değildir.

sorumluların

Herkesin yaşanan bu olaydan ders almasını, hastaların sağlık bilgilerinin sadece kendilerinde
veya sadece sağlık kuruluşlarında kaydedilmesini, bu bilgilerin kimlik bilgilerinden
arındırılmadan hiçbir yerle paylaşılmamasını acilen talep ediyoruz.
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