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Sayın İlgili;
İşbu bilgi notu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından yayımlanan COVID19 PCR test sonucu ve aşı bilgisi uygulamalarına ilişkin kamuoyu duyurusu (“Duyuru”)
hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 20.08.2021 tarihli genelge ile konser, sinema, tiyatro ve
toplu ulaşım araçları gibi insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda bulunmak isteyen
kişilere COVID-19 aşı bilgisi veya negatif PCR test bilgisi sağlama zorunluluğu getirilmiştir.
Bu zorunluluğun yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 02.09.2021 tarihli
genelgesi ile işverenlere, aşı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi talep edebilme
imkânı tanınmış ve bu testlere ilişkin sonuçların gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt
altında tutulabileceği ifade edilmiştir.
Öncelikle, kişilerden talep edilebilecek tahlil, görüntüleme, test, rapor, aşı durumu gibi
sağlık bilgileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında özel nitelikli
kişisel veri kategorisinde bulunmaktadır. Dolayısıyla bu verilerin, Kanun’un 6. maddesinde
anılan şartlara uygun olarak işlenmesi gerekmektedir.
“Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları
MADDE 6- (…)
(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler,
kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması,
koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama
yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından
ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen
yeterli önlemlerin alınması şarttır.”
Bu düzenlemenin yanı sıra, Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinin 1. fıkrasının ç
bendi ise şu şekildedir:
“İstisnalar
MADDE 28(1) Bu Kanun hükümleri aşağıdaki hâllerde uygulanmaz:
ç) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini
veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş
kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari
faaliyetler kapsamında işlenmesi.”
Bu doğrultuda, COVID-19 salgının, gerek ekonomik gerekse de sosyal hayat gibi çeşitli ve
mühim alanlarda ortaya çıkan negatif etkileri dikkate alındığında, kanunla yetki verilmiş

kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen faaliyetler kapsamında aşı durumu yahut
PCR test sonucu gibi salgına ilişkin kişisel sağlık verilerinin; kamu sağlığının, kamu
güvenliğinin ve kamu düzeninin koruması amacıyla işlenmekte olduğu kabul
edilmektedir.
Böylece, yukarıda bahsi geçen ve COVID-19 salgınına ilişkin olarak yürütülen işlemler ile
işlenecek özel nitelikli verilerin;
1. Kanun’un 28. maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen
önleyici ve koruyucu faaliyetler kapsamında işlenmesinin önünde bir engel
bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanunun 28.
maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi kapsamında gerçekleştirilebileceği,
2. Ancak, kamu güvenliğini ve kamu düzenini koruma amacına yönelik faaliyetler
dışında kalan ya da bu amacı aşan kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanun
kapsamında yer alacağı
kanaatlerine varılmıştır.
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