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Amaç: Literatürde sağlık hukukundaki hak ve yükümlülüklerin daha çok ceza hukuku ve özel hukuk
bakımından ele alınması konunun, idare hukuku açısından da ne anlam ifade ettiğinin araştırılması
gerekliliğini gündeme getirmektedir. Bu bağlamda hastanın kişisel verilerinin korunması hakkının
geliştirilmesinde sağlık çalışanlarının kişisel sorumluluklarına ek olarak, hasta haklarını koruma amacı
taşıyan idarenin nasıl bir teşkilatlanma ile bu amaca hizmet ettiği ve fonksiyonel anlamda icra ettiği
işlem ve eylemlerin neler olduğunun ortaya konması amaçlanmıştır.
Yöntem: Hasta hakları bağlamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerine getirilen sağlık
hizmetlerinden birisi olan hastanın kişisel sağlık verilerinin korunması konusundaki ulusal ve
uluslararası mevzuat incelenerek, konu hakkında geniş kapsamlı bir literatür taraması yapılmış, teorik
tartışmalar yapılmıştır. Kişisel sağlık verilerinin korunması hakkının ihlali örneklerinden hangi hukuki
sonuçların doğacağı ve bu durumun idare hukuku uygulamasında nasıl algılanacağı yargı
kararlarından yola çıkılarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca evrensel temel ilkelerin
belirlenmesinde karşılaştırmalı hukuk incelemesine de kısmen yer verilmiştir.
Bulgular: Kişisel sağlık verilerinin korunmasında idare hukukunun rolünü esas alan akademik
çalışmalar ve araştırmalar ile mahkeme içtihatlarından elde edilen yorumlar incelemeye ışık
tutmuştur.
Sonuç: Hastalar, sağlık kuruluşları ve uzmanlarıyla paylaştıkları sağlık bilgilerinin gizli kalacağından
emin olmalıdırlar. Böyle bir güvence olmadan hastaların bakımın kalitesini, güvenliğini ve sonucunu
etkileyebilecek kritik bilgileri sağlayıcılara açıklamaları zor gözükmektedir. Bu yüzden, kişisel verilerin
korunmasını isteme hakkına sağlanan anayasal güvencenin yaşama geçirilebilmesi için, bu hakkı
ilgilendiren yasal düzenlemelerin, sağlık verilerinin arşivlenerek tutulması ve saklanması
yükümlülüğünün idare hukuku bakımından nasıl bir anlam ifade ettiği, bu konuda idarenin
yükümlülükleri, idarenin işleyişinde sahip olması gereken temel ilkeler, korumanın daha etkin hale
getirilmesi açsından kamu sağlık kuruluşlarının yapısı ve koordinasyonu gibi konuların ele alınması
gerekmektedir. Kişisel sağlık verilerinin korunması ya da bazı kişisel verilerin paylaşılmaması
noktasında hassasiyet seviyesini artırması gereken idare, bu gizliliğin ihlalini önleyecek tedbirleri
alacak güçlü bir mekanizma oluşturmalı, bazı temel prensiplerle hareket etmelidir.
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