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Davacrlar ve Yiirri@-
Durd dru lma$ln r jisteven ler 1- Turkiye Psikiyatri lDerne$i

2- T irk Tabipleri Birlil$i

Vekilleri Av. Ziynet 6zgelik-Av.Ttilay Ekici
Tunus Cad. No.2113 Kavakhdere/

Davalrlar 1- Sosyal GiJvenlik hlurumu
2- Qalrgma ve Sosyal Gi.ivenlik Bakanlr$r

lstemin Ozdti ---: 11.7.2012 tarih ve 28350 sayrh Resmi Gazete'de
yaytmlanan Genel $a$ltk Sigortasr Verilerinin Gtivenli$i ve Paylagrmrna iligkin Ycinetmeligin
1. maddesindeki "...ve paylagtlmasrna..." ibaresinin, kapsam baghkh 2. maddesinin 1.
ftkrastntn (b) bendinin, 4. maddesinin 1. frkrasrnrn (a) ve (g) bentlerinin, 6. ve L
maddelerinin, S. mqddesinin 1. frkrasrnrn, g. maddesinin, 11. maddesinin (a), (b) ve (g)
bentlerinin, 12,13 v814. rnraddelerinin iptalive yur0tmenin durdurulmasr istenilmektedir.

Qallsma ve $-sslral- Giivenlit Bakanhdr Savunmas;rnrn Ozeti : Davacr derneklerin
ehliyetinln olmadt$tnr, Ycinetmeli{in dayana$r Kanun hirkumlerine uygun oldujunu,
ycinetmeli$in "DUzenleme yetkisi" baglrklr 16. maddesiner dayanrlarak "Sosyal Guvenlik
Kurumu GenelSagltk Sigortasr Verilerinin Gtivenligi ve Paylagrmrna iligkin Ustil ve Esaslarr"n
SGK Ycjnetim Kurul Kanart ile uygun gcirulerek kurum wehr sayfasrnda yayrmlandr$r, 2OOT,-
ytltndan itibar.en Turl5iyedeki tiim saglrk kuruluglarrnr kapsa'yan MEDULA hastane sistemine
gegildi$i, bu sistemde hastantn adt, soyadr, yag, cinsiyet, kimlik no, bilgileri yanrnda hastaya
yaptlan tetkik, tahlil, tedavi iglemleri, bunlarr yapan saglrk llesisinin unvant ,adresi, regeteyi
yazan doktorun adt gibi bilgiler SGK tarafrndan guvenilir gek:ilde kaylt altrnda tutuldu$u, dava
konusu ydnetmelikle MEDULA sisteminde yer alan bilgilerle kamu kurum ve kuruluglarr ile
gergek ve titzel kigilgrin rsa{lrk alanrnda istatistik, maliyet gerlrgmasr, politika belirlenmesi gibi
galtgmalar yaptlmastna imkan sa$lanaca{r, Ycjnetmeli$in 10. maddesindeki d0zenlemelerde
verilerin korunmastna iligkin srnrrlarrn agrkca belirlendi$ini, 7,5,6,7,8 ve L maddelerin
igeriklerine baktldt$t4da, SGK'ya sa$hk hizmet sunucularrner, bunlarrn yazrhm iglerine yapan
firmalara, Medula sisterninde yer alan verileri sistemden alacak olan SGK personeline
sorumluluk yi.ikleyep duzenlemelere yer verildigi hususlarr belirtilerek dava konusu
diizenlemelerde hufuka aykrrrhk bulunmadr{rndan yiirutrnenin durdurulmasr isteminin ve
davanin reddi gerektiSi sarvurnulmugtur.

Sosval Glivenlikl Kurumu Baskanlldl Savunmaslnln 6zeti:MEDULA Hastane
sisteminin 01.06.2007 tarihinde <izel sa{lrk hizmeti sunur}ulan igin, 01 .07.2007 tarihinde
scizlegmeli serbet ecganeler igin, 01.09.2007 tarihinde di{en kamu ve liniversite hastaneleri
igin zorunlu hale gelpi$i, bu sisternde gi.ivenilir gekilde kay'rt altrnda tutulan bilgilerin kamu
kurum ve kuruluglart ile gergek ver tirzel kigiler tarafrndan sa{hk alanrnda istatistik, maliyet
galtgmast, politika belirlernmesi amaglarryla talep edildi$i, paylagrlacak ve paylagrlmayacak
verilerin 5510 saytlr yasada agrkca duzenlenmemesi nedeniyle 78 ve 100. maddelere
dayantlarak haztrlanan ycinetmeli$in dava konusu edilen h0kumlerinde hukuka aykrnlrk
bulunmadt$tndan yilrUtmenin durdurulmasr isteminin ve davanrn reddi gerekti$i
savunulmugtur.haztrlqndr$tnr, Ycjnetmelikteki dirzenlemeleri tekrarlayarak ve agrklayarak
gerekli ayrtnttlara yer verildijinden hukuka aykrrrhk bulunmadr$rnr savunulmaktadrr.
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Dan rstav Tetki k lnq!!rni___:Ay9e Bilge Qapraz

Di.isiincesi __ :YUrUtmenin durdurulmasr

TURK rvrilleriADtNA
HUkUm veren DanrEtay Onbeginci Dairesince; davah idarenin savunmast alrndrktan

sonra incelenmesine karar verilen yUrUtmenin durdurulmasr istemi, savunmantn verildi$i
gorUlmUg olmakla yeniden incelendi, geregi g6rUgUIdU:

Dava; 11.7.2012 tarih ve 28350 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Genel Saglk
Sigortasl Verilerinin GUvranli$i ve Paylagtmtna iligkin Yonetmeligin 1. maddesindeki ".-.ve
paylagtlmastna..." ibaresinin, kapsam baghklr 2. maddesinin 1. frkrasrnrn (b) bendinin, 4.
maddesinin 1. frkrastntn (a) ve (g) bentlerinin, 6. ve 7. maddelerinin, L maddesinin 1.
ftkrastntn,9. maddesinin, 11. maddesinin (a), (b) ve(g) bentlerinin, 12, 13 ve 14. maddelerinin
iptali ve yUrUtmenin dgrdunulmast istemiyle agrlmrgtrr.

11.7.2012 tarih ve 28350 saytlt Resmi Gazete'de yayrmlanan Genel Saglrk Sigortasr
Verilerinin G0venli$i r4e Paylagrmrna iligkin Ydnetmelik, Sosyal Guvenlik Kurumu ve sozlegmeli
sa$ltk hizmet sunucullartna ait bilgi iglem veri tabanrndaki sa$hk verilerinin korunmasr ile
gUvenli$inin sa$lanmpsr ve paylagtlmasrna iligkin usul ve esaslarr dUzenlemek amacryla,
31l5l2AOO tarihli ve 5$10sayrh Sosyal Sigortalar ve Genel SraghkSigortasr Kanununun 78 inci
ve 100 UncU maddele4ine dayanrlarak hazrrlanmrgtrr.

Ydnetmeli$in dayana$rnr olugturan 5510 sayrlr Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk
Sigortast Kanununun "Sarlltk hizmeti sunuculannrn kayrt ve bildirim zorunlulu$u ve kontrol
yetkisi" baghkh 78. maddersinde;

"Kurum ile sollegmesi olan, tUm sa$hk hizmeti sunucularr, saghk hizmeti sundugu tUm
kigilere ait s6zlegme lhUkumlerinde yer verilen bilgileri, belirlenen ydntemlere ve sureye uygun
bigimde elektronik oftamda veya yazrh olarak Kuruma gondermek zorundadlr. Bu bilgiler
g6nderilmeksizin talep ediilen sa$lrk hizmeti bedelleri, bilgiler gonderilinceye kadar 6denmez.

Genel sa$ltk gigortahsr ve bakmakla yukUmlU oldu$u kiginin saghk bilgilerinin gizliligi
esastlr. Sa$ltk bilgilqrinin ne gekilde korunaca$r, ulusal gUvenlik nedeniyle saghk bilgisi
paylagtma agtlmayacqk kiqilerin tespiti ilgilibakanhklarrn dnerisi Uzerine Bakanhkga tespit edilir.
Bu kigi ve gruplartn sa$hk bilgilerinin nasrl tutulacagr ilgili kuruluglarrn gorUgleri ahnarak
hazrrlanacak yonetmefik ile dUzenlenir.

Kurum, genelqa$h[< sigortasr hUkumlerinin uygulanmasryla ilgili olarak igverenler, saglrk
hizmeti sunucularr vF di6er gergek ve tUzel kigiler nezclindeki defter, belge ve bilgileri
inceleyebilir, ibrazr nr igteyebilir.

Kurum, bu K4nunda belirtilen gdrevleriyle ilgili olanak saShk hizmeti sunuculanntn
yUrUttU$U hizmet ve iglernleri kontrol yetkisine sahiptir. Kurum, bu yetkisini gorevlendirdigi
personeli vasttastyla freyet kamu kurumlarr ve 6zel kurumlardan hizmet satrn almak suretiyle
kullanabilir." denilmektedir.

Y6netmeli$in $i$er bir dayana$r olan, "Bilgi ve belge isteme hakkr, bilgi ve belgelerin
Kuruma verilme usOlU'f basihkh 100. rnaddede de;

"5411 saytlt B4nkactltk Kanurnu kapsamrndaki kuruluglar, doner sermayeli kuruluglar ile
di$er gergek ve tUzel kigiler do$ru<lan, mUnferit olarak bilgi ve belge istenmesi harig olmak
Uzere kamu idareleri ile kernunla kurulan kurum ve kuruluglar ise Kurumla yaprlacak protokoller
gergevesinde, Devletin guvenli$i ve temel drg yararlarrna kargr a$rr sonuglar do$uracak hAller
ile ozel hayat ve ailQ hayattnrn gizlili$i ve savunma hakkrnra iligkin hUkUmler sakh kalmak
kaydtyla 6zel kanunlardaki yasaklayrcr ve srnrrlayrcl hUkUml:r dikkate ahnmaksrzrn gizli dahi
olsa Kurum taraftndan kigilerin sosyalgUvenli$inin sa$lanmasr, 6183 sayrh Kanuna gore Kurum
alacaklartnln takip ve tahsili ile bu Kanun kapsamrnda verilen di$er gorevler ile srnrrh olmak
Uzere istenecek her tUrlU bilgi ve helgeyi surekli ve/veya belli arahklarla vermeye, bilgilerin
elektronik ortamda gdr0ntUlenmesini sa$lamaya, gOrUntLilenen bu bilgilerin gUvenligini
sa$lamaya, muhafazq etrnek zorunda olduklarr her turlU belge ile vermek zorunda olduklarr
bilgilere iligkin mikrofig, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayltlarrnr ve
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bu kayrtlara erigim veya l<ayrtlan okunabilir hale getirmek igin
incelemek igin ibraz etmeye mecburdurlar.

gifreleri

Bu madde kapsarnrnda ilgili kigi, kurum ve kuruluqlar si.rre
igerisinde scjz konusu talekre cevap vermek ve gereken kolaylr$r lirdtrrler.

Kurum, bu Karnun geregi verilecek her turlii belge veya bilginin internet, elektronik ve
benzeri ortamda gcjnderilrnesi hususunda, gergek ve tirzel kigileri zorunlu tutmaya, Kuruma'
verilmesigereken her tiirlit belge, bildirge ve taahhiitnameyi di$er kamu idarelerine ait formlarla
birlegtirmeye, sdz kqnusu belgeleri kamu idarelerinin internet ve elektronik bilgi iglem
ortamtndan almaya, bu idarelere yaprlacak bildirimleri Kuruma verilmig saymaya, bu Kanunun
uygulamast ile ilgili igveren, sigortah ve di$er kurum, kurulug ve kigilerin talepleri iizerine veya
re'sen dttzenleyece{i her tiirl0 bilgi ve belgeyi bilgi iglem ortamrnda olugturmaya, bu gekilde
haztrlanacak olan bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri iletigim ortamrndin ilgili

kigilere verilmesini kanarlagtrrmaya yetkilidir. Elektronik ortarnrda hazrrlanacak bilgi ve belgeler
adli ve idari makamlar nezrlinde resmi belge olarak gegerlidir.

Belge veya bilgileri internet, elektronik ve benzeri ortarnda gcindermekle zorunlu tutulan
gergek ve tUzel kigile;in, Kurumun bilgi iglem sistemlerinin herhangi bir nedenle hizmet drgr
kalmast sonucu belgB v,e bilgiyi, bu Kanunda cingcirulen sijrenin son giiniinde Kuruma
gcinderememesi ve muhteviyatr primleri de yasal sirresi iginde cideyememesi halinde,
sorunlarln ortadan kalktr$r tarihi takip eden beginci iggununiln sonuna kadar belge veya bilgiyi
gcinderir ve muhteviyatr primleri de aynr surede Kuruma cjder ise bu yilkiimlulukleri Kanunda
cingciriilen s0rede yeri4re gr:tirmig kabul edilir.

Ugiincii ftkra htikumleri gergevesinde yetkilendirilen kamu idaresi, yetkilendirildigi
hususlarla stntrlt olarak kendi mevzuatrnda yer alan yetkileri kullanabilir.

Kurum, genel ga$lrk sigortahlarrnrn bakmakla yukiiml0 olduklarr kigilerin genel sa$lrk
sigortastndan yararlanmalartna esas bilgilerinin, sailayaca(jr elektronik alt yafr uzerinden
girilmesini kamu idarBlerinden, igverenlerden ve bu Kanunun 4 ilncij maddesinin birinci
ftkrastntn (b) bendinE tahi sigortalrlardan isteme yetkisine sahiptir. Bu Kanunun 3 uncu
maddesinin birinci ftlffastntn (10) numaralr bendinde belirtilen gartlara uygun olarak veya
Kurumca belirlenecek surede bilgi giriglerini yapmayanlar hakkinda bu Kinunun 102 nci
maddesine gcire idari para cezasr uygulanrr.

Bu maddenin uygulanmasr ile ilgili usOl ve esaslan, Kurum tarafrndan grkarrlacak
yci n etm e I i kl e d [ize n I e n i r. " l"r ir km i.j n ij a m i rd i r

Dtizenleyici iglemin iptali istemiyle agrlan davada, alrrlan Kanun'un 28. maddesinde
geqen htjkmtrn "uygulfinacak kural" niteli$inde olmasr nedeniyle Anayasa'nrn 2.,7.,13. ve 20.
maddelerine aykrrrlr$r gerekgesiyle itiraz yoluyla iptali igin Anayasa Mahkemesine
bagvurulmaslna, Anayasa Mahkemesinin bu konuda verecel{i karara taOar veya Anayasa
Mahkemesince beg ay iginde karar verilmemesi halinde bu s;tlre sonunda dosyadaki bilgi ve
belgeler esas altnai'ak ,ldani Dava Daireleri Kurulu'nca bir karan verilmek ilzere diva dosya}nrn
gcir[igulmesinin geri btraktlmastna karar verilmig olup, Dairermizce itiraz yoluyla yaprlan bu
bagvuru uzerine Anaygsa Mahkemesinin 25.12.2014 tarih ve E:2014l7ai X:iOlUZAl sayttr
karartyla; 31'05.2006 tarih ve 5510 sayrlr Sosyal Sigortalar ve Genel Saglrk Sigortasr
Kanunu'nun 78' Maddpsinin birinci ftkrastntn Anayasa'ya aykrrr olmadr$rna ve itirazrn reddine
oybirli$iyle, ikinci frkragrntn ikinci cumlesinin ve 17.04.200&tarih ve SZ\4 sayrl Kanun'un 66.
Maddesinin birinci ftlKraslnt (f) bendi ile eklenen son cirmlesinin Aiayasa'ya ayklrr
old u klan ndan iptaline oybi rl igiyle karar veril migtir.

Anayasa Mahkemesi'nin benzer bir konuda verdi$i 09.04.2014 Tarih ve E:201g1122
,K:2014174 sayrh karaqtndil 'Klqise I veri kavramt, belirli veyi *imti6i belirlenebitir otmak qartryla,
bir kiqiye iligkin btittin bilgrileri ifade etmektedir. Bu bagtamcla adr, soyadt, doQum tZrini ve
doQum yeri gib'| bireyin sadece kimtigini ortaya koyan nigiter degitj tebfon'numarasr, motortu
tagt plakasr, sosya/ g{ivenlik numaras, pasaport numarasr, cizgegmig, resim, gorunttj ye ses
kayrtlan, parmak izleri, gen'etik bitgite>r, lP adresi, e-posta adres-i, iabiter, terciniir, 

"tin"tiiJabulunulan kiqiler, grup yyelikleri, aite bitgiteri gibi kiqiyi do$rudan veya dotaytt otarak
belirlenebilir klan tilm ueriler klqr'sel veri kapsamtndidrr.
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Krqr'se/ verilerin lcorunmast hakkr, kiginin insan onuffiUf WWfr\g{ryfh ve kigitiQini
serbesfge geliStirebilmesi hakkntn azel bir bigimi otarak, oirefr[pti(';l$pz{1;?tarterini tr'.irsel
verilerin iqlenmesi srasmda korumay amaglamaktadrr. Bilisimvet'Ie"'t ,9,ttrrrl,t'5, u/r<1u/l'rcla Korurnayl amagamaffiadlf. Bili$im'tekqglgjiWfindeki geliqmelef
sonucunda, geleneksel yontemlerle mumkun olmayan gok sayrda veriiiiioplanabitmesi; daha
ance birbirinden itiqkisiz qek/de tutulan pek gokverinin'merkezi olarak biratraya getiritebitmesi;
verilerin, veri eqlegtirme v'e veri madencitiQi gini neri teknotojik imkdnlarta 

"n"tir" 
tabi tututmak

2uretiltle, veriden yeni veriler [iretme kapasitesinin artmasr; verilere erigim ve veri transferininkolaylagmax; krqlse/ verilerin ticari igtetmeter igin krymeili bir vaik nitetigi kazantmastneticesinde, azel sektor unsurlartnca yaratrlan iisxterin daha yaygrn ve onemti boyuttaraulaqmax ve teror ve s{,rq orgt)tterinin kiqrse/ verileri ete gegirme yondndeki faatiyeilerininartmasr gibi etkenler, gdnt)milzde kr.grse/ verilerin en uii seviyede *oiunmastnt zorunluklmaktadtr' Bu badlamdit Anayasa'nrn 20. maddesinin ugtinct'frkrasrnrn son ctimlesinde,"Kigisel verilerin korunrnastna iliSkin esas ve usuller kanunla dtizenlenir." htikmune yer veriterekkrqise/ verilerin korqnmasr hakkt anayasal guvenceye bajlanmrq ve bu gekilde kamumakamlanntn keyfi mfida.hatelerine kargr korumi altrna it,n*,qt,r.
Yasama yetkisinin devrediteme 

_zliQi itkesi gereQince, Anayasa'nrn agtkga kanuntladilzenlenmesini ongordtiQu konularda ytiritme orgir,ru" doQrudan ve ilk elden dtizenleyiciiqlem yapma yetkisi verilemez. Etektronik habertegine sektorilyte itgiti kigisel verilerin igtenmesi
YP .gi.zliliglnin korunmasna yonetik usul ve esailarr betirlerne y1txitiii aipi rernobjiteri velletigim Kurumuna veren itiraz konusu kural, Anayasa'nrn 20. madde.slndJ ongoraten kiqrse/verilerin korunmasna ilig:kin usul ve esaslarrn 

-ancak 
kanunla dtizenlenebiteceQine iliqkin

gti;venceYe aykn.dtr. " gen;kgesine yer vererek 5809 sayrlr Elektronik Hanerlefme Kanunu,nun"Kigisel Verilerin iglenrnesi ve Korunmasr" baglrkh St. lvlaOOesini iptal etmigtir.
Anayasa MahlKemrasince bir yasantn veya KHK'nin trrmuntin y'a da bunlarrn belirlihukumlerinin Anayasaya aykrrr bulunarak iptal eiilmig oldu$u bilindi$i rraroe eroer<i davalarrn

fnSvg-3.ya aykrrllr$r saptanmtg olan kurallara gcire gcirugllup gciz-iimlenmesi, Anayasanrnustunlttgij prensibine ve hukuk devleti ilkesine aytirr oug--e"egi igin ,ygun g,ji.itlr"=. Bir bagkaanlattmla, Anayasa Mahkermesinin, iptal kararrnrn ytirtrrluge girece$iiaritri ileriye dcin6k olarakertelemig bulunmast cjncerlikle yasama organrna aynr t<onirca, iptal kararrnrn gerekgesine
uygun olarak yeni bir duzernleme igin olanak tanrmak ve ortacla hui<uki nir oofiur< yaratmamakamaclna ycinelik olup her durumda yargl mercilerinin bakrnakta olduklarr Lyugmazlrklardahukuka ve Anayasaya aykurl bulunarak iptal_edilmig kurallarr uygulamasr ve uyugmazlrklarr bukytSll?t3 gcire gcizumlemelsi sonucunu_ do$urmaz. Anayasa Mahkemesince iptat kararrnrnyiirurlu$e girmesi igin verilen surenin, Mahkemenin iptal 'kurun,n,n 

gerekgesiyle birlikte dikkatealrnmasr ve yorumlanmast gerekmektedir.
Ote yandan, Anay'6s6'1'',n 153. maddesinde yer alan ve iptal kararlannrn geriyeyuriimezli$ine iligkin bulunan kural, iptal edilen hukiimlere gcire kazanrlmrg otan haklarrnortadan kaldrrrlmastnal velra toplum huzurunun bozulmasrna yol agacak sonuglarr cjnlemekamactyla kabul edilmig olup bu kuralrn mutlak anlamda anlagrhp uyiut"num"yacagr; cizelliklebir davaya bakmakta olan rnahkeme tarafrnd an-itiraz yoluyla A,nayasa Mahkemesine gcittiriilenkonularda uygulanmagtntrr m0mkirrr olmadr$r, at<ii rraue Anayasa,n,n isz.maodesindedlizenlenmig olan "Anqyasa'ya aykrrrhf rn digei mahkemelerdti ileri sirrulmesi,, (itiraz) yolununhukuk ve uygulama ydrrunden sonugsul kalaca$r yarglsal igtihaflarla kabul edilmigbulunmaktadrr. Nitekinil Anayasa'ntn, itiraz.yoluna olgvurutan kanun ya da KHK ile ilgiliAnayasa Mahkemesi. ka.narlntn beg ay iginde gelmLmesi halinde mahkemenin davayryururliikteki kanun hirkurnlerine gctre sonuglandrraca$rna igaret edilen 152. maddesinintiguncU ftkraslnda yer alan "Ancak, Anayasa il4ahkemesr:nin kararr, esas hakkrndaki kararkesinleginceye kadar gelirsre, mahkeme buna uymak zorundaclrr." yoiundaki kural da AnayasaMahkernesinin verdidi iptal kararlartnrn, bu karardan cince agrlmrg bulunan ve bakrlmakta olandavalarda uygulanmasr gerekti$ini agrkga ortaya koymaktadrr.
Bu hukuksal. durumun do$al sonucu olarak, bir kanun ya da kanun hukmundekararnamenin uygulanmast nedeniyle dava agmak durumunda kalan ve Anayasanrn 1s3.maddesi uyarlnca itiraz rloluyla Anayasa Mahkemesine bagvurulmasrnr isteme hakkrna
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sahip olan kigilerin de, hetk veya menfaatlerini ihlal eden kuralln iptal davasr veya itiraz yoluyla
daha cince yaptlan baqvuru sonucunda Anayapa Mahkemesince iptal edilmig olmasr
halinde iptal hirkmiiniin hukuki sonuglarrndan yararlanmalarr gerekece$i agrktrr. Aksi halde
Anayasa Mahkemesince verilen iptal karannrn uygulama tarihinin yukarrda belirtilen amagla
ayrtca belirlenmesi halin<ie iptal edilen yasa kuralrnrn uygulanmastntn stirdirrirlmesi nedeniyle
bu uygulamaya kargr daLva yoluna bagvuracaklann iptal kararrnrn hukuki sonuglarrndan'
yararlanamayacaklanntn kabulu; bir yandan dava yoluna bagvuran herkes igin Anayasa ile
tantnmtg olan itiraz hakkrnrn bunlar igin fiilen iglemez hale getirilerek ortadan kalkmasrve
iptal karartntn uygulanamamast, cite yandan Anayasa'ya aykrnlrgr hirkmen saptanmrg olan bir
yasa kuraltntn uygulanmastnln hukuken korunmasr gibi bir sonuca neden olur ki bu durumun
Anayasantn ustiinlitgtl ve Hukuk Devleti ilkesine aykrrr diigece$inin kabulu gerekir.

Anayasa'ntn 20. maddesine 5982 sayrlr Kanun'un 2. Maddesi ile eklenen frkrada
"Herkes, kendisiyle ilgili kigisel verilerin korunmasrnr isteme hakkrna sahiptir. Bu hak; kiginin
kendisiyle ilgili kigisel veriler hakkrnda bilgilendirilme, bu verilere erigme, bunlarrn duzeltilmesini
veya silinmesini talep etmre ve amaglarr do$rultusunda kullanrhp kullanrlmadrjrnr ci$renmeyide
kapsar. Kigisel veriler, anr:ak kanunda cingciriilen hallerde veya kiginin agrk rrzasryla iglenebilir.
Kigisel verilerin korunmastna iligkin esas ve usuller kanunla duzenlenir." hirkmune ver
verilmigtir.

Anayasa'ntn bu hr,rkmUnde kigisel verilerin korunmasrnr isteme hakkrnrn neleri kapsadr$r
hususunun cizellikle vurgulanmrg olmasr ve Anayasa Mahkemesinin yukarrda scjzii editen iptll
kararlartntn gerekgesi gci:z:cinUne alrndr$tnda; her ne kadar dava konusu ycinetmeli$in dayana$r
maddelerden yalntzca 7{li. maddenin bir krsmr iptal edilmigse de Ycinetmeli$in dava konusu
edilen hilkumlerinin 55'110 sayllt Kanun'un Anayasa Mahkemesi'nce iptat edilen krsmrnr
dayanak aldl{r sonucuna ulagrldr$rndan, yasal dayana$r Anayasa Mahkemesi tarafrndan iptal
edilen Ycjnetmelik hiikumlerindee hukuka uyarl r k burunmamaktad r r.

Kaldt ki,. Anayaset Mahkemesince iptal istemi reddedilen 78. maddenin di$er hiikumleri
ve 100. maddedeki dljzenlemelerin deAnayasa'ntn 20. maddesinde cingcirulen kigisel verilerin
korunmastna iligkin usul ve esaslann ancak kanunla d0zenlenebilece$ine iligkin giivenceyi
sa$lamaktan uzak oldu{u agrktrr..

Agtklanan nedenle,nle, 2577 sayJrr Yasa'nrn 27. maddesi uyannca, davacrnrn ytiriitmenin
durdurulmast iteminin kallulir 11.7.2012 tarih ve 28350 sayllr Resmi Gazete'de yayrmlanan
Genel Sa$ltk Sigortasr Verilerinin Giivenli$i ve Paylagrmrna itiglcn ycinetmetigin 1.
maddesindeki "...ve payliagrlmastrla..." ibaresinin, kapsam baglklr 2. maddesinin 1. frkrasrnrn
(b) bendinin, 4. maddesilnin 1. frkrasrnrn (a) ve ($) bentlerinin, 6. ve Z. maddelerinin, g.
maddesinin 1. ftkrastntn, (l1. maddesinin, 11. maddesinin (a), (b)ve (g) benflerinin,12,13ve 14.
maddelerinin yuriitmesinin durdurulmasrna, 1. ,n3l2}15 tarihinde oyOirtigi ile karar verildi.
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UYAP Biliqim Sisteminde yer aran bu dokrimana http://vatandas.uyap.gov.tr adresin d.en LKW29T yaEvlmh - ikRsREH RuxTGI: kodu ile erigebilirsiniz.


