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COVID-19 KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEMESİNE
İLİŞKİN DUYURU
Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum"), 28 Eylül 2021 tarihinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun aynı günde
alınmış 2021/980 sayılı kararına istinaden bir duyuru yayımlamıştır.
Duyuruda, İçişleri Bakanlığı ("İB") ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca ("ÇSGB") Covid-19 PCR test
sonuçları ve aşı bilgisine ilişkin olarak uygulanan tedbirlerin yerine getirilmesinde uyulacak genel prensiplerden
bahsedilmiş ve bu tedbirlerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca nasıl
yorumlanması gerektiği belirtilmiştir.

İB VE ÇSGB'NİN ALDIĞI TEDBİRLER
20 Ağustos 2021 tarihinde İB, 81 İl Valiliğine gereği ve ilgili bakanlıklara da bilgi için gönderdiği yazıda, kamu
sağlığının korunması adına kamuya açık mekan ve etkinliklerde alınacak Covid-19 tedbirlerine değinmiştir. Bu
kapsamda İB, internet sitesinde yayımladığı duyuru ile 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren işletmeciler ve/veya
organizatörler tarafından etkinliklere girişte kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel
olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması
yapılacağını ve bu doğrultuda kişinin hastalığı geçirmemiş olması veya aşılı olmaması veya negatif PCR testinin
olmaması hallerinde etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyeceğini açıklamıştır.
Aynı şekilde ÇSGB, 81 İl Valiliğine gönderdiği 2 Eylül 2021 tarihli yazıya istinaden, işverenlerin çalışanlarından talep
edebileceği PCR testleri ve çalışanlarını Covid-19 risk ve önlemlerine ilişkin bilgilendirmede bulunmalarına ilişkin bir
açıklamada bulunmuştur. İlk olarak işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik
koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm çalışanlarını bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmakta,
işverenlerin
Covid-19
aşısı
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yazılı
olarak
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istenmektedir. Çalışanların aşı durumu hakkında bilgilendirilmeye ilişkin olarak, Covid-19 aşısı olmayan
çalışanlardan 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işveren tarafından
istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.

KURUM'UN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AÇISINDAN TEDBİRLERE YAKLAŞIMI
Kurum'un internet sitesinde yayımlanan duyuru, İB ile ÇSGB tarafından gönderilen yazı ve buna bağlı güncel
durumu özetlemekte ve kişilerin test, rapor, aşı durumu gibi sağlık durumlarına ilişkin bilgilerinin Kanunun 6.
maddesine göre kişisel sağlık verisi niteliğini haiz olduğunun, dolayısıyla özel nitelikli kişisel veri kategorisinde
bulunduğunun ve bu nedenle Kanun'da belirtilen şartlar dahilinde işlenmesi gerektiğinin altı çizilmektedir.
Diğer taraftan, Covid-19 salgınının dünya çapındaki sağlık, sosyal hayat ve ekonomi üzerindeki etkileri dikkate
alındığında, salgınla mücadele kapsamında aşı durumu ve PCR test sonucu gibi Covid-19’a ilişkin kişisel sağlık

verilerinin; kamu sağlığının, kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin korunması amacıyla işlenmesi gerekliliği de
vurgulanmıştır.
Bu doğrultuda Kurum, Kanun'un 28. maddesi, 1. fıkrası (ç) bendine dikkat çekerek 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 faaliyetleri
kapsamında işlenmesi halinde Kanun hükümlerinin uygulanmayacağını hatırlatmıştır.
Ayrıca, Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR test bilgisinin anılan madde hükmü kapsamına giren kamu
kurum ve kuruluşlarınca yürütülen önleyici ve koruyucu faaliyetler kapsamında ve Covid-19’un sebebiyet verdiği
salgın hastalığın kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit etmesi sebebiyle hastalığın yayılımını engellemek
amacıyla işlenmesinin önünde bir engel bulunmadığı da vurgulanmıştır.
Sonuç olarak, Covid-19 tedbirleri kapsamında çıkarılan yazı ve duyurularda belirtilen koşullar altında, gerek kamu
gerekse de özel sektör işverenleri ile işyerlerinin anılan Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR test
verilerini, Kanun'un 28. maddesi, 1. fıkrası (ç) bendi kapsamında Kanun hükümlerine riayet etmeden işleyebileceği
ve/veya aktarabileceği söylenmelidir. Ancak, söz konusu muafiyetler yalnızca Kanun'un uygulanması açısından
geçerli olup, diğer mevzuatlarda yer alan varsa özel düzenlemeler uygulanmaya devam edecektir. Ayrıca, duyuruda
açıkça ifade edilen Covid-19 aşı bilgisi ve/veya negatif sonuçlu PCR test verileri dışında kalan kişisel verilerin de
işlenmesine Kanun hükümlerine riayet edilerek devam edilmelidir.
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