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"Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS)" konulu 12/03/2021 tarih ve 420 sayılı Genel Yazısı'nın
iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; Danıştay Onuncu Dairesince verilen
yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin 23/12/2021 tarih ve E:2021/2698 sayılı karara,
davalı idare itiraz etmekte ve kararın kaldırılmasını istemektedir.
DAVALI İDARENİN İDDİALARI : Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planının (2019-2021)
Sağlık Bakanlığınca yürütülen 27 nolu eylemi doğrultusunda özel muayenehanesi bulunan
hekimlerin, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 12.
maddesi kapsamında muayenehanesine başvuran hastaların tedavilerini (tedavi, ameliyat vb.)
özel poliklinik, tıp merkezi veya özel hastanelerde yapabildikleri, bu kuruluşlarda yapılan işlemlerin
ise işlemin yapıldığı kuruluş tarafından kaydedilmesi ve Bakanlığa gönderilmesi gerektiği,
Bakanlık tarafından, birinci basamak sağlık kuruluşlarında yapılan muayene, reçete, aşı, izlem vs.
sağlık hizmetlerini kayıt altına almak ve takibini yapmak için Muayene Bilgi Yönetim Sisteminin
(MBYS)

geliştirildiği, MBYS'nin

toplum

sağlığı merkezleri,

göçmen

sağlığı merkezleri,

yetkilendirilmiş aile hekimliği birimleri, diş hekimleri ve bazı işyeri hekimleri tarafından kullanıldığı,
Anayasa'nın 20. maddesinin 3. fıkrası ile 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 6.
maddesinin 3. fıkrasında yer verilen yetki ve görevler çerçevesinde kişisel sağlık verilerini işleyen
ve Bakanlığa aktaran hekimler açısından “özel hayatın gizliliğini ihlal” veya “verileri hukuka aykırı
olarak verme veya ele geçirme” suçlarının unsurlarının oluşmayacağı, dava konusu işlemin 6698
sayılı Kanun'a uygun olduğu, veri işleme sürecinin nasıl ilerleyeceği ve veri güvenliğine ilişkin
hususların 21/06/2019 tarih ve 30808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri
Hakkında Yönetmelik'te düzenlendiği, anılan düzenlemeler gereğince veri işleme sırasında Kişisel
Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinin esas alındığı,
Bakanlığın kişisel sağlık verilerini işlemesinin kamu sağlığını koruma amacı güttüğü, bunun
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesine aykırılık teşkil etmediği, dava konusu
düzenlemede hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ.... DÜŞÜNCESİ : İtirazın reddi gerektiği düşünülmektedir.
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TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları
dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
Üye....'in, dava konusu işlemin, davacılardan Türk Psikiyatri Derneğinin,

menfaatini

etkilemediği, bu nedenle söz konusu davacının dava açma ehliyetinin bulunmadığı yönündeki
usule ilişkin oyuna karşılık; üyeleri hekimlerden oluşan davacının, muayenehanelere başvuran
hastaların bilgilerinin kaydedilmesine ilişkin düzenlemeler de içeren dava konusu işlemin iptalini
istemekte ehliyetli olduğuna oyçokluğu ile karar verilerek, işin esasına geçildi:
İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY :
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Muayene Bilgi Yönetim Sistemi
Entegrasyonu" konulu 07/07/2020 tarih ve 1157 sayılı Genel Yazısı ile; 1 Temmuz 2020 tarihi
itibarıyla illerde hizmet veren özel muayenehaneler, özel diş muayenehaneleri, özel ağız diş
sağlığı poliklinikleri ve özel ağız diş sağlığı merkezlerinden MBYS sistemine entegre olanların
sisteme devamı ve yaptıkları iş ve işlemlere ait sağlıklı veri gönderilmesinin sağlanması, sisteme
entegre olmayanların 1 Eylül 2020 tarihine kadar MBYS'ye entegre olmaları ve sağlıklı veri
gönderilmesinin sağlanması hususunda 81 il valiliği talimatlandırılmıştır.
Konu ile ilgili olarak Bakanlığa yapılan muhtelif başvurular üzerine; Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS)" konulu
12/03/2021 tarih ve 420 sayılı Genel Yazısı ile, yukarıda içeriğine yer verilen 1157 sayılı Genel
Yazı ilgi tutularak;
-Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'in 27.
maddesinin 8. fıkrasının Kişisel Verileri Koruma Kurulundan görüş alınmamış olması sebebiyle
usul yönünden yürütülmesinin durdurulduğu, Sağlık Bakanlığının, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nin 378. maddesi, 21/06/2019 tarih ve 30808 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik olmak üzere mevzuatla verilen yetki ve görevler
çerçevesinde hareket ettiği,
-6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 6. maddesinin 3. maddesi kapsamında
yetkili otorite Sağlık Bakanlığı olduğundan kişisel sağlık verileri işleyen ve Bakanlığa aktaran
hekimler açısından özel hayatın gizliliğini ihlal veya verileri hukuka aykırı olarak verme ya da ele
geçirme suçlarının oluşmayacağı,
-Anılan Kanun'un 6. maddesinde belirtildiği üzere ilgilinin açık rızası aranmaksızın; teşhis
ve tedavileri özel sağlık kuruluşlarında yürütülen hastalara ilişkin bilgilerin, kamu sağlığının
korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, herkesin bedeni, zihni ve sosyal bakımdan
tam bir iyilik hali içinde hayatını sürdürmesinin sağlanması, halk sağlığının korunması ve
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geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi için çalışmalar yapmak, teşhis, tedavi,
ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yürütmek, uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin
ülkeye girmesini önlemek amacıyla toplandığı,
-Veri işleme sürecinin nasıl işleyeceğinin 21/06/2019 tarih ve 30808 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde düzenlendiği,
-Kişisel sağlık verilerinin, kamu sağlığının korunması kapsamında kanunda öngörülen
koşullara uygun olarak işlenmesi nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesine
aykırı bir yön bulunmadığı belirtilerek,
Bu yazıyı uygulamayanlar hakkında 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek
11. maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılması gerektiği hususunda 81 il valiliği
talimatlandırılmıştır.
Bunun üzerine 12/03/2021 tarih ve 420 sayılı Genel Yazı'nın iptali ve yürütmenin
durdurulması istemiyle itirazen bakılan dava açılmıştır.
İLGİLİ MEVZUAT:
Anayasa'nın "Özel hayatın gizliliği" başlıklı 20. maddesinin 1. fıkrasında, herkesin, özel
hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu, özel hayatın ve aile
hayatının gizliliğine dokunulamayacağı belirtilmiş, aynı maddenin 3. fıkrasında, herkesin,
kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu, bu hakkın; kişinin
kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini
veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de
kapsadığı, kişisel verilerin, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla
işlenebileceği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin kanunla düzenleneceği
hükmüne,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme
şartları" başlıklı 6. maddesinde;
"(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer
inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli
kişisel veridir.
(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, tıbbî 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
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önlemlerin alınması şarttır." hükmüne yer verilmiş, 8. maddesinde ise; yeterli önlemler alınmak
kaydıyla, 6.maddenin 3. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık
rızası aranmaksızın kişisel verilerin aktarılabileceği belirtilmiştir.
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 11. maddesinin 3. fıkrasında ise;
Bakanlıkça belirlenen kayıtları uygun şekilde tutmayan veya bildirim zorunluluğunu yerine
getirmeyen sağlık kurum ve kuruluşlarının iki defa uyarılacağı, uyarıya uymayanlara bir önceki aya
ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri kadar idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.
10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin "Bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisi"
başlıklı 378. maddesinde;
"1) Sağlık hizmeti almak üzere, kamu veya özel sağlık kuruluşları ile sağlık mesleği
mensuplarına müracaat edenlerin, sağlık hizmetinin gereği olarak vermek zorunda oldukları veya
kendilerine verilen hizmete ilişkin kişisel verileri işlenebilir.
2) Sağlık hizmetinin verilmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis,
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması ve maliyetlerin
hesaplanması amacıyla Bakanlık, birinci fıkra kapsamında elde edilen verileri alarak işleyebilir. Bu
veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda öngörülen şartlar dışında aktarılamaz.
(3) Bakanlık, ikinci fıkra gereğince toplanan ve işlenen kişisel verilere, ilgili kişilerin
kendilerinin veya yetki verdikleri üçüncü kişilerin erişimlerini sağlayacak bir sistem kurar.
(4) Üçüncü fıkraya göre kurulan sistemlerin güvenliği ve güvenilirliği ile ilgili standartlar
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği ilkelere uygun olarak Bakanlıkça belirlenir. Bakanlık,
ilgili mevzuat uyarınca elde edilen kişisel sağlık verilerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli
tedbirleri alır. Bu amaçla, sistemde kayıtlı bilgilerin hangi görevli tarafından ne amaçla
kullanıldığının denetlenmesine imkân tanıyan bir güvenlik sistemi kurar.
(5) Sağlık personeli istihdam eden kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri
ve gerçek kişiler, istihdam ettiği personeli ve personel hareketlerini Bakanlığa bildirmekle
yükümlüdür.
(6) Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, güvenliği ve bu maddenin uygulanması ile ilgili
diğer hususlar Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir." kuralına yer verilmiştir.
Diğer yandan 3359 sayılı Kanun ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 378.
maddesine dayanılarak hazırlanan ve 21/06/2019 tarih ve 30808 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinde kişisel
verilerin işlenme süreci ve devamında sağlık hizmeti sunumunda görevli kişilerin ve Bakanlık
birimlerinin verilere erişimine ilişkin kurallar düzenlenmiş, 21. maddesinin 3. fıkrasında ise;
merkezi sağlık veri sistemine Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde veri
gönderimi yapmayan sağlık hizmeti sunucularına, 3359 sayılı Kanun'un Ek 11. maddesinin 3.
fıkrasına göre işlem tesis edileceği kuralına yer verilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında, idari işlemin
uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça
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hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına
karar verileceği kuralı yer almıştır.
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Yukarıda aktarılan mevzuat incelendiğinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu'nun 6. maddesinde; sağlık verilerinin özel nitelikli kişisel veri olarak sayıldığı ve
işlenmesinin özel kurallara bağlandığı ve ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik,
tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının
planlanması ve yönetimi amacıyla ilgilinin rızası aranmaksızın bu verilerin işlenebileceğinin
düzenlendiği, maddenin taslak gerekçesinde ise Sağlık Bakanlığı ile her türlü sağlık kuruluşunun
ve Sosyal Güvenlik Kurumunun bu amaçlarla tuttukları veriler ve kayıtların bu kapsamda
değerlendirileceğinin belirtildiği, diğer yandan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 378.
maddesinde de, kamu veya

özel

sağlık kuruluşlarına başvuranların kişisel verilerinin

işlenebileceğinin belirtildiği, Bakanlığın, toplanan ve işlenen kişisel verilere, ilgili kişilerin
kendilerinin veya yetki verdikleri üçüncü kişilerin erişimlerini sağlayacak bir sistem kuracağı,
kurulan sistemlerin güvenliği ve güvenilirliği ile ilgili standartların Kişisel Verileri Koruma Kurulunun
belirlediği ilkelere uygun olarak belirleneceği, Bakanlığın, ilgili mevzuat uyarınca elde edilen kişisel
sağlık verilerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri alacağı, bu amaçla, sistemde kayıtlı
bilgilerin hangi görevli tarafından ne amaçla kullanıldığının denetlenmesine imkân tanıyan bir
güvenlik sistemi kurulacağı, kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, güvenliği ve bu maddenin
uygulanması

ile

ilgili

diğer

hususların

Bakanlıkça

yürürlüğe

konulan

yönetmelikle

düzenleneceğinin hükme bağlandığı anlaşılmaktadır.
Bu bağlamda, davalı Sağlık Bakanlığının sağlık verilerinin toplanması ve işlenmesi ile
kayıt altına alınması konusunda yetkisinin bulunduğu açıktır.
Davalı idarenin yetkili olduğu hususunun tespitinin ardından dava konusu işlemin esası
yönünden değerlendirilmesine gelince; işlemde kişisel verilerin kayıt altına alınması konusunda
mevzuatta yer alan hükümlerin bir bütün olarak aktarılması, bu sürecin açıklanması niteliğinde bir
yazı olduğu ve bu normları aşan veya normlara aykırı yeni bir kural getirilmediği anlaşıldığından
dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle,
1. Davalı idarenin İTİRAZININ KABULÜNE,
2. Danıştay Onuncu Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne
ilişkin 23/12/2021 tarih ve E:2021/2698 sayılı kararın kaldırılmasına,
3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen
şartların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından, dava konusu "Muayene Bilgi Yönetim Sistemi
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(MBYS)" konulu 12/03/2021 tarih ve 420 sayılı Genel Yazı'ya yönelik YÜRÜTMENİN
DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE, 20/04/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.
Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

(X)

Üye

Üye

Üye

Üye

(X)

(X)

(X)

(X)

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

(X)
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KARŞI OY
X- Yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların bakılan uyuşmazlıkta birlikte gerçekleştiği
anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin Daire kararına yapılan itirazın
reddi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.
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