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Optisyenlik müesseseleri, 5l[93 sa,yılı l(anı;na göre kurulmuş ve hiznıet veren kuruluşlar olup

optisyenlik müesseselerinin l(işisel Verilerin Koruııması l{anunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde istenen

yükümlülükleri yerine getirmesi, verilen sağlıl< sunuculuğu hizmetinin doğasıve yapısı gereği mümkün

değiidir.

Şöyle ki; Kişisel Sağlık Verileri Hakkındaki Yönetmeliğe göre "Kişisel veri: Kimliği be|irii veya

belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her ttirlü bilgiyi", "l(işisel sağlık verisi ise: Kimliği belirli ya da

belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına iiişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık

hizmetiyle ilgili bilgi|eri" ifade etmekte olup, hastaların optisyenlik müesseselerinden hizmet aiabilmesi

için optisyenlil< müesseselerinin "Kişisel Bilgilere Irişinı ZorunluIuğu" bulunmaktadır,

Zira; Kişisel Sağlık Verileri Hakkındaki Yönetnıeliğin 4. maddesinde yer alan; veri|erin

anonimleştirme ve kimliksizleştirıı,ıe yapılarak işlenmesi isteniycır oisa da optisyenlik müesseselerinin

SGK Medula Optik Provizyon Sistemi'ne bu şekil<ie kayıt yapması mümkün <ı|madığı gibi; Optisyenlik

Müesseseieri Hakkında Kanun'un 19. Maddesi'nde yer alan " (1) Optisyenlik müessesesinde, ek-4'te
gösterilen ve il müdürlüğü tarafından yapral< adedi tasdil< edilmiş reçete kayıt defteri kullanılması

zorunludur. (2) Müesseselere gelen gözlük ve kontakt lens reçeteleri, hasta onayından sonra mesul

müdür tarafından tarih konulup imzalanır ve reçete kavıt deftering 6ı7nı gün kaydedlllr. (3} Kayıtlar,

elektronik ortamda da tutulabilir. Hastaların bilgilerine ait gerekli ka\ııtların elektronik ortamda

saklanmasının, değiştirilmesinin ve silinmesinin önlenmesi ve giz!iliğin ihlal edilmemesi için fiziki,

manyetlk veya elektronik mıidahalelere ve olası suistimallere l<arşi gerekli idari ve teknik tedbirleriı,ı
alınması halinde, birincifıkrada belirtilen yazılı kayıt şartı aranmaz. Bı-ı konııdakigerekli idarive teknik
tedbirlerin a|ınmasından ve periyodik olarak denetlenmesinden mes,:l müdür sorumludur. Elektronik
ortamılaki veriler, güvenli yedekleme sistemiyle düzenli olaral< \ıedel<,lenir. (4) Elektronik ortamdaki
kayıtların, denetim veya başkaca resmiamaçla istendiğinde, bilgisayar ekranında izlenen verilerle daha

önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur." şeklindeki hükmü gereği optisyenlik müesseselerinin
hastalara ait verileri anonimleştirerek ya da kimliksizleştirerek kayıt etrnes! mümkün değildir.

Kişisel Sağlık Verileri Hakkındaki Yönetnıeiiğin 5. maddesiııde yei, alan "(5) Sağlık hizmeti
sunucuları, tahlil ve tetkik sonuçları gibi hastaya ait kişisel sağlık verilr:rini içeren basılı materyal
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üzerinde gerekli kısmi kimliksizleştirme veya maskeleme tedbirlerini uygu!ar ve söz konusu materyalin

yetkisiz kişilerin eline geçmesi h6linde kime ait olduğunun tespit edilnnesini zorlaştıracak diğer

tedbirleri alır." hükmü ile göz sağlığı için gerekli araçları hel<irne reçete ettirmek için döküm talep eden

hastaya optisyen/gözlükçü tarafından, kimlik bilgilerinin kısmi kimiiksizleştirme veya maskeleme
yapılamadığı gibi, yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumıı kontrolünde ve gözetiminde kullanılabilen lVledııla

Optik Provizyon Sistemi'nden alınan çıl<tılar da optisyen/gözlükçülerin mağduriyet yaşamalarına neden

olaca ktır.

Kişisel Sağlık Verileri Hakkındaki Yönetmeliğin 6. maddesiııde yer alan "(1) Sağlık hizmeti

sunumunda görevli kişiler; ilgili kişinin sağlık verilerine ancak, verilecek oian sağlık hizmetinin gereği ile

sıııırlı olmak kaydıyla erişebilir." hükmü iie optisyeniik ı^nüesseselerinin sadece hastanın reçetesinde
yazanlara ait bilgilere erişmesine izin verilmiş olup, l,iastanın geçmiş tıbbi cihaz bilgilerini, rapor

bilgilerini görmesi yasal mevzuat açısından sorunlu duruma gelecektir. Oysa optlsyenlik

müesseselerinde hizmet alan hastanın kuliandığı diğer tıbbi cihaz (giiz!ük, lens, vs) bilgilerine ve

ı,aporlarına ulaşılması hasta yararına bir düzenlemedir.

Kişisel Sağlık Verileri Hakkındaki Yönetmeliğin 8. maddesinüe yer alan "(2) Anne ve babanın

boşanması lı6linde velöyet hakkı üzerinde bırakılmayan taraf, çocuk i!e velinin faydası gözetilmek

suretiyle kişiselverilerin korunması mevzuatına uygun şekilde ve Genei lVlüdürlükçe belirlenen sınırlar

çerçevesincje çocuğa ilişkin sağlıl< verilerine erişebilir." |,ıükmü gereği velayeti üzerinde olmayan

ebeveynin, çocuğıınun sağlık bilgilerine optisyenlil< müesseselerin,Jen a!dığı hizmet nedeniiıle erişmesi

hukukive idari soruniara yol açacaktır.

Kişisei Sağlık Verileri Hakkındaki Yönetmeliğin 9. maddesinin işaretiyle Hasta Hakları

Yönetmeliğinin ].8. Maddesinde yer alan "{3)Hastanın kencjisinin bilgilendirilrnesi esastır. Hastanın

kendisi yeriııe bir başkasının bilgilendirilmesini talep etrnesi halinde, rıu taIep kişinin imzası ile yazılı

olarak kayıt altına alınmak kaydıyla sadece bilgilendirilmesi istenilen kişilere bilgi verilir." şeklindeki
düzenleme ile özellikle evde bakım hasta|arı ile demans hastalarını:ı sağlık hizmetine erişimi açısından
sr:ri-ınlar orteva çı[ıartacak ve hastaların zamanında ihtilıaçlar,ını tenıini ıııij:,nl.:üı o!mayacaktır.

Diğer taraftan; Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Ediirnesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakl<ında

Yönetmeliğin 5. maddesine göre kişisel ve}i saklama ve imha politikası hazırlama yüküm|ülüğü

getirilmiş olup, ]_1. maddesi ile "kişisei verileri siime, yok eInıe veya anonim hale getirme
yükümtülüğüııürı ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periy,ıdik irnha işleiıiıiCe, kişisel verileri silme, yok

etme velıa anonim hale getirme" yükümiiilüğLı verilırıiş rılması optisı,eıı!ik Meı.ızııatı açısından rniimkün
değildir. zira optisyenlik müesseseleri optisyenlik i\.4üesseseleri Hakkında yönetmelik kapsamında
tutulan reçete kayıt defteri ile teftlş ve denel.im defteri beş (5) 1ııl siireyle sa!<lamak zorunda olup;
bunları silme, iıı,ıha veya yok etmelerioptisyeniik mevzuatına aykıriıi:r.

Yukarıda ifade edilen gerekçeler|e optisyenlik müesseselerinde kayit altına alınıp
anonimleştirilmesi mümkün olmayan tüm kişisel sağlık verileri; 55j.ü sayııı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun, Optisverıiik Müesseseleri Hakkında
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yönetmelik hükümleri çerçevesinİe kayıt edilmekte olup, bu kayıtların yetkili mercilerce yapılacak

denetim ve incelemelerde ibraz edilmesi yasal bir zorunluluktur.

Sonuç Olarak;

yaptıkları işin işleyişive mahiyeti göz önünde bulı.ındurularak KişiselVerileri Koruma Kurıılunun

o?/04l?_ol9 Tarihli ve 2ol8l32 Sayılı Kararı ile Noterler, Avtıkatlar, Serbest Mali Müşavirler gibi bazı

mesleklere istisna getirildiği gibi; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ].6. maddesinin

ikinci fıkrası ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesi uyarınca Veri Sorumluları

Siciline kayıt yükümlülüğüne getirilecek istisnalar kapsamında, 5ı193 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan

optisyenlik müess*^selerine de aynışekilde istisna getirilmesigerekmektedir.

3. Bölge İı:mir Optis.;en Gözlükçüler Odası adına
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