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COVID-19 PCR TEST SONUCU VE AŞI BİLGİSİ 
UYGULAMALARINA İLİŞKİN KAMUOYU DUYURUSU 
 

 

PCR testi ve/veya aşı bilgisi taleplerine ilişkin 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) çerçevesinde nasıl bir yol 
izlenmesi gerektiğine ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu 
tarafından 28.09.2021 tarihli ve 2021/980 sayılı Karar 
yayımlanmıştır. 
  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 81 İl Valiliğine ve ilgili 
Bakanlıklara göndermiş olduğu 02.09.2021 tarihli yazıda, 
işyerlerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine 
yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında; Covid-19 
aşısı olmayan işçilerden zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi 
yaptırmalarının işyeri/işveren tarafından istenebileceği ve test 
sonuçlarının gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında 
tutulacağı ifade edilmiştir. 
 
Bu kapsamda aşı ve PCR testi sonuçlarının işlenmesi hususunda, 
kişilerin tahlil, görüntüleme, test, rapor, aşı durumu gibi sağlık 
durumlarına ilişkin bilgileri Kanunun 6 ncı maddesine göre 
kişisel sağlık verisi niteliğini haiz olup, özel nitelikli kişisel veri 
kategorisinde bulunmaktadır. Bu sebeple, söz konusu bilgilerin 
Kanunun 6 ncı maddesinde yer verilen işleme şartlarına uygun 
olarak işlenmesi gerekmektedir. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Ayrıca salgın hastalık gibi kamu güvenliği ve kamu düzenini tehdit eden durumlarda 
bu tehdidi ortadan kaldırabilmek amacıyla salgın hastalığın bulaşıcılığının önüne 
geçilebilmesini teminen kanunla yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşlarınca 
yürütülen faaliyetler kapsamında kişisel verilerin işlenmesinin de Kanunun 28 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir. 
Covid-19 salgını kapsamında yürütülen kamu güvenliğini ve kamu düzenini koruma 
amacına yönelik faaliyetler dışında kalan ya da bu amacı aşan nitelikteki kişisel veri 
işleme faaliyetlerinin Kanun kapsamında yer alacağı değerlendirilmiştir. 
 
Söz konusu Duyuruya ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
 
 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7055/COVID-19-PCR-TEST-SONUCU-VE-ASI-BILGISI-UYGULAMALARINA-ILISKIN-KAMUOYU-DUYURUSU

