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DANIŞTAY BAŞKANLIĞI'NA 

ANKARA   

 

                                                                                   Yürütmenin durdurulması istemi vardır. 

 

DAVACI  : Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Çetin Emeç Bulvarı, Hürriyet   

                                     Cad., Harbiye Mah., 1/13 Öveçler-Ankara  

 

VEKİLİ  :  Av. Tahir Yahya İlhan,  Eti Mah. Birecik Sok. Gazi iş Merkezi  

                                       No:1/71 Maltepe - Ankara.  

 

DAVALI  : T.C. Sağlık Bakanlığı-Ankara 

 

D. KONUSU  : T.C. Sağlık Bakanlığı‟nca 14.12.2012 tarih ve  28497 sayılı Resmi  

                                      Gazete‟de yayımlanan Sağlık Meslekleri Kurulu Yönetmeliği‟nin,  

                                     a- 5. maddesinin “e” “f ” ve “g ” bentleri, 

  b- 6. maddesinin “c” “ç” ve “e ” bentleri, 

  c-  8. maddesinin “2” “5” “6 ” ve “7 ” bentleri, 

  d- 9. maddesinin “1” “2” “3 ” “6 ” ve “7 ” bentleri, 

  e- 10. maddesinin “1” “2” “3 ” “6 ” ve “7 ” bentleri, 

  f- 11. maddesinin “2” , “3 ”  bentleri, 

  g- 13. maddesinin “1” “2” bentlerinin,  yürütmesinin durdurulması ve    

      iptaline  karar verilmesi istemidir. 

 

AÇIKLAMALAR :  

 

1-MÜVEKKİL, TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ, (TJOD) TÜZÜĞÜNDE DE 

BELİRTİLDİĞİ ÜZERE, ÜYELERİ BULUNAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI HEKİMLERİN 

HAKLARININ KORUNMASI VE ÜLKEMİZ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN, ÇAĞDAŞ BİR DÜZEYE 

ULAŞTIRILMASI AMACIYLA FAALİYET GÖSTEREN KAMUYA YARARLI DERNEKTİR: (Ek-2)  

 

  Sağlık Bakanlığı Bakanlığı‟nca 14.12.2012 tarih ve  28497 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Sağlık Meslekleri 

Kurulu Yönetmeliği hükümleri, başta müvekkil dernek üyeleri bulunan Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı hekimler 

olmak üzere tüm hekimler ve tüm hastalar bakımından hukuka aykırılıklar içerdiğinden ve onların haklarını ihlal ettiğinden, 

tüzüğünde üyelerinin haklarının korunması hükmü bulunan müvekkil derneğin bu davayı açmakta hukuki yararı mevcuttur.  

 

 2- YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ AŞAĞIDA ARZETTİĞİMİZ NEDENLERLE HUKUKA 

AYKIRILIKLAR İÇERMEKTEDİR. 

A- YÖNETMELİĞİN DAYANAĞI OLAN 663 SAYILI KHK 23. MADDE HÜKMÜ HUKUKA AYKIRI 

OLDUĞUNDAN, BU KHK’YA DAYALI OLARAK DÜZENLENMİŞ BULUNAN DAVA KONUSU YÖNETMELİK 

HÜKÜMLERİ DE HUKUKA AYKIRIDIR.  DÜZENLEMELER, NORMLAR HİYERARŞİSİ VE TEMEL 

ANAYASAL HAKLAR İTİBARİYLE KHK İLE DÜZENLEME YAPILAMAYACAK ALANLAR ARASINDA YER 

ALDIĞI VE AYRICA KHK ÇEŞİTLİ  MAHKEMELER İLE ANA MUHALEFET PARTİSİNCE İPTAL 

İSTEMİYLE ANAYASA YARGISINA TAŞINMIŞ OLDUĞU HALDE, APAR TOPAR YÖNETMELİK 

DÜZENLENMIŞ OLMASI HUKUKEN KABUL EDİLEMEZ BİR DURUMDUR: 663 Sayılı KHK‟nin bazı  hükümleri 

ülke genelindeki çok sayıda mahkemece ve yine KHK‟nin temel hükümleri de anamuhalefet partisi tarafından iptal istemiyle 

Anayasa Mahkemesine intikal ettirilmiştir. Yargılama devam etmektedir. Buna rağmen İdarece hem yönetmelik düzenlenmiş 

olması, hem de yönetmeliğe dayalı binlerce atama yapılması, hukuk devleti ilke ve kurallarıyla bağdaşmamaktadır. Anayasa 

Mahkemesinin muhtemel bir iptal kararının idarede kargaşaya yol açacağı kuşkusuzdur. Meslekten men gibi, temel bir 

anayasal hakkın yitimi hususunun değil yönetmelikle düzenlenmesi, esasen KHK ile dahi düzenlenmesi iptal nedenidir. Türk 

kamu idaresi ve hukuku, bir hekiminin mesleki çalışmaları dolayısıyla ika ettiği eylemlerinin nasıl denetleneceğini, gereği 

doğduğunda ne surette yargılanacağını, hangi disiplin ve ceza hukuku ilke ve  kurallarına göre sorumlu tutulacağını 

belirlerken yahut mevcut düzenlemeleri değiştirirken,  acele ve telaşla düzenleme yapma hak ve lüksüne sahip olmamalıdır. 

Anayasanın 38. maddesine göre ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanun ile konulabilir ve kanun 

düzenleme yetkisi de  yine anayasanın 7. maddesine göre TBMM‟nindir. Bu yetki devredilemez. Anılan KHK, yetki yasasına 

aykırı şekilde tesis edildiğinden bahisle yargılanmaktadır. Hem KHK hem de ona dayalı yönetmelik hükümleri yetki 
yönünden hukuka aykırıdır. Kamu alanında, aceleye getirilen düzenlemeler umut edilen yarardan çok zarara yol açmaktadır. 
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B- YÖNETMELİK ESASEN SAĞLIK MESLEKLERİ ALANINDA ANAYASANIN 135. MADDESI 

HÜKMÜNE GÖRE KURULMUŞ BULUNAN KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI 

OLAN TÜRK TABIPLERI BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ  VE TÜRK DIŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ’NİN  

MESLEK ALANLARIYLA BAĞLARINI KOPARMAYI HEDEFLEYEN, UZUN YILLARA DAYALI MESLEKİ 

ÖRGÜTLENMEYİ VE İŞLEYİŞİ TEPKİSEL BİR YAKLAŞIMLA  DEĞİŞTİRMEYE DÖNÜK BİR ANLAYIŞIN 

ÜRÜNÜDÜR: Yönetmelik Anayasayla tanımlanmış meslek örgütlerinin devre dışı bırakılmasını hedeflemektedir. Bu yön, 

663 sayılı KHK‟nin iptali için açılmış bulunan davada da iptal gerekçelerinden biri olarak   yer almıştır.  

C- MESLEKI YETERLİK KURUMU SAĞLIK MESLEKLERİ İLE İLGİLİ OLMADIĞI HALDE, 

KURULA, BU ALAKASIZ  KURULDAN ÜYE SEÇİMİNİN DÜZENLENMİŞ OLMASI DA HUKUKİ 

DAYANAKTAN YOKSUNDUR: Türk Tabipler Birliği Hukuk Danışmanlığı birimi hukukçuları, 663 sayılı KHK 

hükümlerini, hukuka ve Anayasaya aykırılıkları itibariyle incelemiş ve bu konuda tüm sağlık alanı iligililerini aydınlatan bir 

rapor düzenleyerek yayımlamışlardır. Hukuken konuyu son derece yetkin şekilde inceleyen bu raporda, KHK hükümleri 

özellikle Anayasaya aykırılıkları yönünden irdelenmiştir. Bu rapor önemli bir yol göstericidir. Yönetmelikle kurulda, sağlık 

alanına ilişkin görev ve yetkisi bulunmayan kurum temsilcilerine dahi yer verilmiştir. Rapor, 2012 yılı Haziran ayında 

yayımlanarak kamuoyuna ve özellikle de sağlık sektörüne duyurulmuş olmasına karşın davalı bakanlık bu konuda göz göre 

hukuki hataya düşmüştür. Örneğin kurulda bir temsilci ile temsil edilen Mesleki Yeterlik Kurulu‟nun kuruluş yasası olan 

5544 sayılı Yasa‟nın 1 inci maddesinde, „Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve 

mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan 

meslekler’ in kanunun kapsamı dışında olduğu açıkça düzenlenmiştir. Kurulun sağlık personeli ile ilgili yetkisi, yeterliği, 

görevi yoktur. Aynı durum Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi yönünden de söz konusudur. Maddede Yükseköğretim 

kurumlarından seçilecek iki temsilcinin hangi alanlardan ve hangi niteliklere sahip olacakları da düzenlenmemiştir. Sağlık 

Bakanı tarafından seçilecek olan beş sağlık mesleği mensubunun, otuz adetten fazla sağlık meslek alanınını nasıl temsil 

edeceği de muammadır. Esasen sözleşme eksik düzenlemeler nedeniyle de ana unsurları yönünden iptale tabidir.  

D- YÖNETMELİK İLE HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ İHLAL EDİLMİŞTİR:  Bu düzenleme aynı zamanda 

Anayasa‟nın 38 inci maddesinde düzenlenen „kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine‟ de aykırıdır. Sağlık çalışanlarına 

meslekten men‟e varana kadar uygulanabilecek ağır yaptırımlar tek tek belirlenmişken hangi eylemlerin yaptırıma tabi 

tutulduğu açıkça düzenlenmemiştir. Hekimlerin mesleki iş ve eylemlerinden dolayı yargılanmaları hususu ceza hukukunda 

dahi henüz  tartışmalı durumda iken yönetmelikle hükümler getirilmesi, durumu büsbütün karmaşık hale getirmiştir. 

Yönetmelik hükümlerine egemen anlayış, sağlık sistemindeki aksaklıkların tek sorumlusunun hekim olduğu fikri‟dir. 

Hükümler, bu hatalı ön kabul ve yetersiz algının tezahürüdür. Bu anlayış ve siyasa, yönetmeliğin yayımlanmasından sonraki 

bir tarihte kabinede de masaya yatırılmış durumdadır.  

E-HEKİMLERİN ANAYASAL ÇALIŞMA HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ AÇISINDAN AYKIRILIKLAR: 

Hekimlik, ülkemizde, son yıllarda hekimlerin ve vatandaşların anayasal sağlık haklarının  aleyhine, uluslararası şirketlerin 

ilaç fabrikaları ve  hastane zincirlerinin lehine olacak şekilde düzenlenegelmektedir. Bu siyasal tercih ve yönelimin, sonuçta 

malesef her yönüyle “kamu” aleyhine sonuçlar doğurduğu, meslek örgütleri ve akademik çevrelerce etraflıca ortaya konmuş 

durumdadır. Başta Türk Tabipler Birliği olama üzere sağlık meslek örgütlerinin yetkili temsilcileri, haklı itirazlarını 

kamuoyuna ve bakanlığa iletmektedir. Buna rağmen reform adı altında yapılan değişim ve dönüşümler adeta kapalı kapılar 

ardında, değil katılım sağlanarak, gözlerden ve dikkatlerden bilhassa kaçırılarak, işin önem ve ciddiyetiyle bağdaşmayan bir 

hızla yürürlüğe sokulmaya çalışılmaktadır.   

F- AİHM İÇTİHATLARI  AÇISINDAN AYKIRILIKLAR: Yönetmelik, normlar hiyerarşisi bakımından 

hukuka temelden temele aykırılıklar içeren ve Anayasa Mahkemesinde iptali istenmiş olan 663 sayılı KHK hükümlerine 

dayalı olarak çıkarılmış olmakla ve özellikle de hekimlerin uluslararası sözleşmelerde belirlenmiş adil yargılanma haklarına 

aykırı, bunları zedeleyen, hekimlerin hukuki güvenliklerini zayıflatan niteliktedir. Sağlık, kamuda özellik arz eden bir sektör 

olduğu halde, idare, hekimleri adeta el yordamıyla oluşturacağı “totaliter” yapıdaki heyetin kararlarına havale etmektedir. 
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Hekimlerin, ceza yasalarına ve mesleki disiplin kurallarına tabi diğer kesimlerden ayrıca ve ilaveten, kısmen de mükerrer 
kural ve müeyyidelere tabi kılınmaya çalışılması ülkece taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi ne de aykırıdır. 

        G-MESLEK DİSİPLİNİNE AYKIRI EYLEMLERİN CEZALANDIRILMASINDA YÜRÜTMEYE BAĞLI BIR 

KURULUN YETKİLİ KILINMASI ANAYASA’NIN 123 VE 135. MADDELERİNE AYKIRIDIR: Anayasanın 135. 

maddesiyle kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına alanlarında meslek disiplini ve ahlakını koruma görevi 

tanınmıştır. Düzenleme bunun aksini ön gördüğündün hukuka uyarlı değildir. Ülkemiz bürokrasisinin gelişim düzeyi ve 

özellikleri itibariyle, siyasal etkilenmeye son derece açık ve bi itibarla mutlaka düzeltilmesi gereken olumsuz bir karakter 

taşıdığı Kamu İdaresi bilimi kürsülernice öğretide kabul görmektedir. Medeni hayatımızın temel unsurları olan  mesleklerin 

ve onları ifa eden nitelikli çalışanların hukuklarının geliştirilmesinde uyulması gereken ilkeler ve tutulması gereken yol, 
herhalde bu değildir. 

        H- SAĞLIK MESLEK MENSUPLARINA SAĞLIK MESLEK KURULU TARAFINDAN 

UYGULANABİLECEK MUHTEMEL MESLEKTEN GEÇİCİ MEN CEZASI BİR EYLEMİN BİRDEN FAZLA 

CEZALANDIRILMASI SONUCUNU DOĞURACAĞINDAN HUKUKA AYKIRIDIR: Kurulun meslek veya sanatın 

icrasının yasaklanması kararı verebileceği düzenlenmiştir. Bu eylemler Türk Ceza Kanununa göre de  suçtur.   Bu durumda 

bir fiil için iki hüküm nedeniyle  birden fazla cezalandırma söz konusu olacaktır. Bu yön hukukun temel ilke ve kurallarına 
aykırıdır. 

I- YÖNETMELİĞİN 8/2 MADDESİNDE, SAĞLIK MESLEK BİRLİKLERİ TEMSİLCİLERİ 

YÖNÜNDEN GETİRİLEN TOPLANTI VE KARARLARA KATILMADAKİ KISITLAMA HUKUKA AYKIRIDIR: 

Sağlik meslek birlikleri temsilcileri temsil ettikleri kitlelerin konularla ilgileri ve süreçleer katılmalarının önemleriyle tam 

tersi bir oranda kısıtlılığa tabi tutulmaktadırlar. Toplantı ve kararlara üyelerden bazılarının  kısmen katılması öngörülecekse 

en son bu üyelerin katılması kısıtlanabilir. Burada getirilen kısıtlama, planlanan kamu hizmetinin niteliğinin arttırılmasına 
dönük değildir.  

J- YÖNETMELİĞİN 8/5 MADDESİ HÜKMÜNDE GETİRİLEN, İHBAR VE ŞİKAYETLERİN İLÇELER 

DÜZEYİNDE ELE ALINMASI HUSUSU, ALANDA BU KONUDA DÜZENLEME BULUNMADIĞINDAN 

UYGULAMADA TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLARA VE KARGAŞAYA YOL AÇACAKTIR: Davali idare, tıbbi 

uygulama hatalarının önlenmesi için henüz makul bir düzen kurmadan, doğrudan ilçe teşkilatından bir memuru eliyle asli 

denetimi yapmaya kalkışmaktadır ki, bu yaklaşım hem alanın iteliğiyle hem de mevcut yapılanma alt yapısıyla 
bağdaşmamaktadır.  

K-YÖNETEMLİKTEKİ DÜZENLEME DİĞER KAMU KURUMU NiTELiĞiNDEKi MESLEK 

KURULUŞLARININ ALANLARINDAKİ MESLEKi iLKE VE KURALLARI BELIRLEME VE DiSiPLiN 

İHLALLERİNİ DENETLEME YETKİLERiNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERLE PARALEL DEĞILDIR: Diğer 

anayasal meslek kuruluşları, gelişmiş ülkelerden örnek alınmak üzere, göreceli özerk yönetime kavuşturulmuş, en fazla kısmi 

vesayete tabi kılınmış durumdadır. Yönetmelik hükümlerinin, meslek örgütlerinin varlığını yadsıyan yaklaşımı hukuka 

aykırılık oluşturmaktadır. KHK yada yönetmelik düzenirken, bu konuda mevcut yapı ve işleyişe karşı haklı bir eleştiri 
getirilmiş de değildir. Düzenlemenin hukuki gerekçesi belirsizdir.  

L- YETERSİZLİK VE BENZERİ NEDENLERLE HEKİMLERİN MESLEKİ EĞİTİME TABİ 

TUTULMALARINI ÖNGÖREN HÜKÜMLER MEVZUATA UYGUN ÖĞRENİMLER İLE ELDE EDİLMİŞ 

STATÜ VE HAKLARA, PEDAGOJİK İLKE VE KURALLARA AYKIRIDIR: Her disipliner alanda olduğu gibi, tıpta 

da, hızla değişen ve gelişen uluslararası yenilik ve  koşullara yetişebilmek için meslek içi eğitim ve benzeri post 

eğitim/öğretim türleri uygulanagelmektedir. Bakanlık, bu hayati konulara planlama aşamasında dahil olmadan, sadece 

denetleme aşamasında ve sadece cezalandırıma yöntemiyle müdahil olmayı planlamaktadır ki, bu yaklaşım bilimsel ilke ve 
ölçütlere terstir. 

3-YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ YASAYA APAÇIK AYKIRILIK OLUŞTURDUĞUNDAN VE 

UYGULANMASI HALİNDE TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR DOĞURACAĞINDAN ANILAN 

YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİN TÜMÜMÜN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINI TALEP ETME GEREĞİ 

DOĞMUŞTUR: 

   Yukarıda arz ettiğimiz üzere, dava konusu yönetmelik hükümleri yetki, şekil, sebep, konu, amaç 

yönünden yasaya, hukuka apaçık aykırılık oluşturmakta, 14.12.2012 yayım tarihinde  yürürlüğe girdiğinden, müvekkil 

derneğin üyeleri başta olmak üzere hekimleri telafisi imkansız zararlara uğratacağından davalı idarenin savunması alınmadan 

yürütmesinin durdurulmasına, yargılama sonunda da dava konusu hükümlerin iptaline karar verilmesini talep etme gereği 

doğmuştur. 

 

HUKUKSAL NEDENLER : İlgili mevzuat. 

 

SUBUT DELİLLERİ :  Her türlü yasal delil.  

 

İSTEM SONUCU        : Arz ettiğimiz ve resen takdir edilecek nedenlerle;  
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                                           T.C. Sağlık Bakanlığı‟nca 14.12.2012 tarih ve  28497 sayılı  

                                                     Resmi Gazete‟de yayımlanan Sağlık Meslekleri Kurulu  

                                                     Yönetmeliğinin,   

                                                       a- 5. maddesinin “e” “f ” ve “g ” bentleri, 

          b- 6. maddesinin “c” “ç” ve “e ” bentleri, 

                   c-  8. maddesinin “2” “5” “6 ” ve “7 ” bentleri, 

                   d- 9. maddesinin “1” “2” “3 ” “6 ” ve “7 ” bentleri, 

                   e- 10. maddesinin “1” “2” “3 ” “6 ” ve “7 ” bentleri, 

                   f- 11. maddesinin “2” , “3 ”  bentleri ve 

   g- 13. maddesinin “1” “2” bentlerinin,   

öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve yargılama sonunda iptaline, 

yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar 

verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim. 11.02.2013 

 

                                                                                                                 Davacı TJOD Vekili 

             Av. Tahir Yahya İlhan 

 

 

 

 

 

 

Ekler:  1- Vekaletname sureti. 

            2- TJOD tüzüğü 

            3- T.C. Sağlık Bakanlığı‟nca 14.12.2012 tarih ve  28497 sayılı  

                Resmi Gazete‟de yayımlanan Sağlık Meslekleri Kurulu Yönetmeliği 
 


