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: 08/05/2014 tarih ve 28994 sayrlr Resmi Gaz
Davanrn Ozeti
yayrmlanan Hasta Haklan Y6netmeli$i'nde De$igiklik Yaprlmasrna Dair Yonetmeli$in 9.
maddesiyle esas Ydnetmeli$e eklenen 42lB maddesinin 1. frkrasrnrn; daha once Yonerge ile
dUzenlenen Hasta Haklan Birimi'nin adrnrn "Hasta itetigim Birimi" olarak de$igtirilmekte oldu$u,
ancak isim de$igikliQi drgrnda bu birimlerin nasrl olugturulaca$r, nasrl galrgaca$r yonUnde higbir
dUzenlemeye yer verilmedi$i iddiasryla, 4. frkrasrnrn ise; Kurul'un gikayet edilen personelin varsa
sendika temsilcisi drgrndaki b0tUn Uyelerinin, davah idarenin atadr$r yada bizzat segti$i kigilerden
olugtu$u, pek gok disiplinden olugan sa$lrk personelinin gikayet edilen alanla ilgili meslek
kurulugu temsilcisine sa$lrk personelinin bizzal segece$i kendi gdrev alanrnr bilen bu alandaki
hizmetin yUrUtUm ve igleyigini, hizmet organizasyonun yaprsrnr bilen uzman temsilcilere yer
verilmedi$i, TUrk Tabipleri Birli$inin hem hastalarrn haklannr koruma hemde Uyelerinin mesleki
haklannt savunma gibi kanunla verilmig amaglarr oldu$u, Kurulun karar alrrken gikayet edilen '
personele savunma olana$r sunmayabilece$i, kurul kararrnrn hekim ydnUnden disiplin tazminat
sorumlulu$u do$urabilece$i iddialarryla iptali talep edilmektedir.

Savunmanrn 6zeti
: Dava konusu yonetmeli$in 10 . maddesiyle getirilen
Esas Yonetmeli$in Gegici 1. maddesiyle "gegig hUkmU" getirilerek hali hazrrda var olan hasta
haklart biriminin olugumunda ve gorevlerinde bir de$igikli$e gidilmedigi, sadece adrnrn
de$igtirildi$i, 4. frkra yonUnden ise; bir sa$hk gahganr gikayet edildiginde vatandagrn sorunu
yerinde gozUlememigse konunun kurula geldi$i, kurulda adil ve dengeli bir yapr oldugu, kurula
gelen bagvurulardan sadece %5 inde hasta haklarr ihlaline karar verildi$i, kurulun sadece saghk
galtganlartntn hasta hakkr ihlali yaprp yapmadr$rnr de$erlendirdi$i, meslek odalarrnrn
sendikalardan farklt olarak Uyelerini bireysel olarak temsil yetkisinin olmadr$r, Hasta Haklarr
Kurullan tarafrndan icrai nitelikte bir iglem tesis edilmedi$inden gikayet edilenin savunmastntn
altnmastntn soz konusu olmadr$r, sadece gikayet edilenin bilgisine mUracaat edildi$i, Kurulda
meslek kurulugu temsilcisinin olmamasrnrn bir eksiklik olmadr$r, e$er hak ihlalinin kayna$r kigisel
kusur de$ilse bunun kurula intikal etmeyece$i, etse bile ihlal tespiti yaprlamayaca$r, iptali istenen
duzenlemelerin hukuka ve mevzuata uygun olduQu, haksrz ve mesnetsiz agrlan davanrn
reddedilmesi gerekti$i savunulmaktadrr.
Danrstay Tetkik Hakimi
: $eyma Sancar Dere

Dtigi.incesi

O8lA5t2O14 tarih

ve 28994 sayrh Resmi Gazete'de

yaytmlanan Hasta H"kl*, Yd""tt*ligi'nO" De$igiklik Yaprlmasrna Dair Ydnetmeli$in 9.
maddesiyle esas Ydnetmeli$e eklenen 42lB maddesinin birinci frkrasr ydnUnden davanrn
reddedlmesi gerekti$i, 4. ftkrasrnrn ise iptal edilmesigerekti$i dugiintilmektedir.
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Danrgtay Savclsl
Dti$tincesi

:

Arzu Bozkurt $en

:

Dava;

yaylmlanan Hasta Haklarr y6netmeligi'nde De$igiklik Yaprlmasrna
maddesiyle esas Yonetmelige eklenen 42lB maddesinin birinci frkrasrnrn
nedenlyle, ddrdtincU frkrasrnln ise hukuka uygun olmadrgr iddiasryta iptati istemiyte
agilmigt'ii.
de;

"Hasta iletigim Birimleri, Hasta Haklarr Kurullarr, Sertifikalr E$itim"
baglrklr anrlan madde-

Hasta haklarr uygulamalarrnrn yurutulmesi amacryla sa$lrk kurum

bUnyesinde hasta iletigim birimleri olugturulur.

ve

kuruluglarr

il

-

sa$hk mudurlu$u; universite hastaneleri, askeri hastaneler ve 6zel
sa$lrk kurum ve
kuruluglarr, kamu hastaneleri, a$rz dig sa$lr$r merkezleri, aile sa$lr$r merkezleri
ve toplum saglrgr
merkezlerinden gelen bagvurulart de$erlendirmek, karara baQlamak,
oneri sunmak ve duzeltici
iglemleri belirlemek rizere Hasta Haklarr Kurulu olugturur.
Kurul, bagkan dahil a9a$rdaki uyelerden olugur. il sa$lrk muduru veya
mudurluk temsilcisi
Kurulun bagkanrdrr.
Di$er uyeler gunlardtr: gikayet edilen personelin varsa bir igyeri
sendika temsilcisi, gikayet
edilen personelin gdrev yaptl$r kurumun ildeki ust ydneticisi tarafrndan gorevlendirilen
bir kurum
temsilcisi (universite rektorlu$u, Halk sa$fu$r Mudurlugu, Kamu Hastaneleri
Birlioi Genel
Sekreterli$i), ozel sa$hk kuruluglartnda ise kurulugun Ust y6neticisi
taraflndan belirlenen bir
temsilci, hasta haklarr derneklerinden yoksa tuketici derneklerinden
bir temsilci, valilikge gdrevlendirilen bir vatandag.
Birden fazla hasta haklart derne$inin veya tuketici derne$inin
bagvurmasr durumunda,
dernek temsilcisiil saglrk mudurlugunce kura yoluyla belirlenir.
il sa$llk mudiirlUgu ihtiyag halinde birden fazla kurul olugturabilir.
Bu Yonetmelik kapsamrnda yaprlacak sertifikalr e$itimler
4l2l2014tarihli ve 2gg03 sayrlr
Resmi Gazete'de yaytmlanan sa$lrk Bakanfu$r sertifikalr E$itim yonetmetigi
hukumlerine tabidir.,,
hUkUmleri yer almrgtrr.
Davact taraftndan birinci frkrada yer alan hasta iletigim birimlerinin
isimleri drgrnda bu
birimlerin nasrl olugturulaca$t nasrl galrgaca$r yonrinde hig bir
duzenlemeye yer verilmedigi
belirtilerek duzenlemenin eksik oldu$u iddia edilmig ise de, yonetmelikte
kurulmasr ongorulen
iletigim birimlerine iligkin uygulamalartn alt duzenlemelerde gosterilmesinde
hukuka aykrrrlk
gorUlmemigtir.
Di$er taraftan Turk rabipleri Birli$ine, 6023 sayrlr Kanun ile
kurulmug ve Turkiye srnrrlarr
igerisinde meslek ve sanatlartnr icraya yetkili, sanatrnr serbest
olarak yapan veya meslek
diplomasrndan istifade etmek suretiyle resmi veya 6zel g6rev yapan
tabiplerin katrldr$r, tabipler
arastnda meslekideontolojiyi ve dayanrgmayr korumak, tabipli$in
kamu ve kigi yararrna uygulanrp
geligtirilmesini sa$lamak ve meslek mensuplarrnrn hak
ve yararlarrnr korumak amacryla kurulmug
kamu kurumu niteli$inde bir meslek kurulugu olarak Hasta
Haklarr Kurullannrn olugumunda yer

verilmemigtir.
Birlik, 6023 sayrlt Kanun uyartnca halk sa$lrgr alanrnda galrgma
yapmak ve bu konuda
resmi makamlarla igbirliQinde bulunmakla mukellef olup tabiplik
mesle$ini surduren mensuplarrnrn
deontolojiye veya kamu hizmetine veya selametine
uygun davranrp davranmadrklarrnr denetimle
de gorevli bulunmaktadlr.
Turk rabipler Birli$i'nin yukarrda yer verilen niteligi ve gorevleri
ile 6023 sayrlr Kanunun
amacl gozdnunde bulunduruldu$unda, dava konusu Yonetm
eliQin 42lB maddesinde ong6ruten -
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hasta haklarr ve etik ilkelere aykrrt davrandrgr ileri suruten sagtrk p"r{o$"ri
ffao',,;tr& inf&"r"
vapmakla gorevli Hasta Haklarr Kurullarr'nda Turk rabipteri Birtigi temsirCgfie yrltili[dfl*b$diro"
kamu yararlna ve 6023 sayrlr Kanunda ongorulen amaca uyarlrk golllmem'rgihr.'..1.i*
.":i
:'
Aqtklanan nedenlerle, davantn anrlan maddenin birinci frkrasrna
irip(iai"11rsiirfi'il reddi,
42lB maddesinin dorduncu ftkrastnrn T0rk Tabipler Birligi temsilcisine yer
verilmemesinin eksiklik
olugtu rdugu neden iyle iptali gerektig i du gu nu mektedi r.
I

TURK wlir_leri ADTNA

Hiikum veren Danrgtay Onbeginci Dairesi'nce durugma igin
onceden taraflara bildirilen
davactlar vekili Av. Ziynet Ozgelik'in geldigi, daval saglk Bakanlrgr,nr
temsilen Hukuk Mugaviri Gulseren Akkaya'nrn geldi$i, Danrgtay
savcrsr,nrn hazrr oldu$u
gorulmekle aglk durugmaya baglandl. Davact vekili
ve Davalr sagllk Bakanfugr vekiline usulune
uygun soz verilip dinlenildikten, Dantgtay Savctsr'nrn duguncesi
alrndrktan ve taraflara son kez
s6z verilip savclnln duguncesine kargr diyecekleri sorulduktan
sonra durugmaya son verildi, dava
2710412016 tarihinde

dosyasr incelenerek geregi gorUgUldU:

Dava' 0810512014 tarih ve 2}gg4 saytlt Resmi Gazete'de yayrmlanan
Hasta Haklarr
Yonetmeli$i'nde De$igiklik Yaptlmasrna Dair Yonetmeligin g.
maddesiyle esas yonetmelige
eklenen 42lBmaddesinin birinciftkrastntn vedorduncu frkrasrnrn
iptali

istemiyle agrlmrgtrr.
0810512014 tarih ve 28994 saytlt Resmi Gazete'de
yayrmlanan Hasta Haklarr .
Yonetmeli$i'nde De$igiklik Yaprlmastna Dair Yonetmeli$inin g.
maddesiyle, 01/0g/1ggg tarihli ve
23420 saytlt Resmi Gazete'de yaylmlanan Hasta Haklan yonetmelig
ine 42. maddeden sonra
gelmek uzere dava konusu edilen ""Hasta itetigim
Birimleri, Hasta Haklarr Kurullarr, serlifikalr
E$itim" baglrklr 42lB maddesi eklenmigtir. Buna g6re
madde de;,, Hasta haklarr uygulamalarrnrn
yuruttilmesiamactyla sa$hk kurum ve kuruluglarr
bunyesinde hasta iletigim birimleri olugturulur.
il saglrk mudurlu$u; tlniversite hastaneleri, askeri hastaneler ve
ozel saglrk kurum ve
kuruluglart, kamu hastaneleri, a$rz dig sa$lr$r merkezleri,
aile sa$lr$r merkezleri ve toplum sa$lr$r
merkezlerinden gelen bagvurulan de$erlendirmek,
karara ba$lamak, oneri sunmak ve duzeltici
iglemleri belirlemek uzere Hasta Hakrarr Kururu
orugturur.
Kurul' bagkan dahil aga$rdaki tlyelerden olugur. il sa$lrk
muduru veya mudrirluk temsilcisi
Kurulun bagkanldrr.
Di$er uyeler gunlardtr: gikayet edilen personelin
varsa bir igyeri sendika temsilcisi, gikayet
edilen personelin gorev yaptr$r kurumun ildeki ust yoneticisi
tarafrndan gorevlendirilen bir kurum
temsilcisi (universite rektorlu$u, Halk saglrgr lVtudurlugu,
Kamu Hastaneteri Birligi Genel
Sekreterli!i), ozel sa$fuk kuruluglarrnda ise kurulugun rist yoneticisi
taraflndan belirlenen bir
temsilci, hasta haklarr derneklerinden yoksa tuketici
derneklerinden bir temsilci, valilikge
gdrevlendirilen bir vatandag.

Birden fazla hasta haklarr derne$inin veya tuketici
derne$inin bagvurmasr durumunda,
dernek temsircisiir sagrrk miidurrugunce kura yoruyra
berirrenir.

il saghk mudurrugu ihtiyag harinde birden fazra
kurur orugturabirir.
Bu Yonetmelik kapsamrnda yaprlacak sertifikah
e$itimler 41212014 tarihti ve 2gg03 sayrlr
Resmi Gazete'de yaytmlanan sa$hk Bakanlr$r
sertifikalr Eoitir yonetmeligi hukumlerine tabidir.,,
duzenlemesi yer almaktadrr.
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42tc maddesinde de Kururun Gorevr",, d,rj$'.ft;1jitrsasra'
duzenlenmigtir. Madde de; "Kurulun gdrevleri ile galrgma usul
ve esaslarr gunlardrr;-'
Avnr maddenin

a)

Kurul, sa$lrk kurum

ve

elektronik bagvurularr deQerlendirir.

kurulugu tarafrndan yerinde g6zulemeyen yazrlt ve/veya

b) Hasta

haklarr uygulamalartna veya etik ilkelere aykrrr davranrg
sebebiyle kurul
taraftndan verilen ihlal kararlarr, ilgili saglrk kurum ve kururuguna
ve ilgili personele yazrlr olarak
teblig edilir' son altl ay igerisinde ikiden fazla hak ihlali
kararr verilen saglrk meslek mensubu
hakktndaki dosya 663 sayrlr saglrk Bakanhgr ve Baglr
Kururuglarrnrn iegkilat ve G6revleri
Hakktnda Kanunun 23 uncu maddesinin yedinci frkrasrnrn
(b) bendi hukmune gore saglrk

Meslekleri Kuruluna 96nderilir.
c) Kurul, gerek gorurse hasta haklarr ihlaline sebep olabilecek
uygulamalarr inceler ve
hasta haklarrntn geligtirilmesi igin 6neri ve duzeltici iglem
belirrenmesine karar verir. saglrk kurum
ve kurulugu belirlenen sure iginde gerekli onlemleri alrr, girigimlerde
bulunur ve yaprlan iglem
hakkrnda kurulu bilgilendirir.
g) Kurul en geg on beg gunde bir toplanlr. sekretarya
hizmeileri il saglrk mudurlugu hasta
haklarr koordinatorlUg0nce yUrUtUlUr.

d) Kurul, bagvurunun kurula ulagtr$r tarihten itibaren otuz gun
igerisinde bagvuru hakkrnda

karar verir.

e) Kurul, uye tam saylslnln

salt go$unlu$u ile toplanrr ve toplantrya katrlan uyelerin
salt
go$unlu$u ile karar alr'Karara itirazt olan uyelerinkargr
oy gerekgeleri, kararrnaltrna ozet olarak

yazlr.

0 Kararlar, Uyeler tarafrndan imzalanarak dosyalanrr. Kararlar ilgili sa$lrk kurum ve
kurulugu ile bagvurana bildirilir.
g) Hasta iletigim birimine yaprlan bagvurular ve
kurulda g6rugulen dosyalar gizlidir, higbir
gekilde uguncu kigilere bilgi verilemez. Bilgi ve
dosyalar resmi orarak talep edilmesi kaydryla idari
sorugturma yapan incelemeciye ya da adli mercilere gizlili$e
riayet edilerek verilir. Kurul uyeleri
gizlilige riayet etmekle yUkumlUd0r.
$) Kurul gerek gOrdugunde ilgilireri kurula davet edebirir.
h) sivil toplum temsilcisi ve sendika temsilcisi olan uyererin g6rev
suresi takvim yrlrdrr.
Komisyon uyelerinin g6rev suresi iki yrldrr. srlresi
dolan uyeler tekrar gorevlendirilebilir. Kurul
toplanttlartna mazeretsiz olarakust uste ug defa katrlmayan
uyenin uyeligi sona erer ve bu kigiler
ug ytl sureyle yeniden uye olarak segilemez. Herhangi
bir sebeple bogalan uyelik igin kalan sureyi
tamamlamak Uzere yeni Uye segilir.
t) Tlbbi hata iddialarrna iligkin bagvurular kurul
tarafrndan degerlendirilmez.

il sa$fuk mridurlu$unce bu Ydnetmelik uygulamalarrna aykrrr
davranrgr tespit edilen kurul
uyelerinin uyeli$ine son verilir ve bunlar beg yrl sureyle
yeniden uye otarak segilemez.
Hasta haklarr kurulu kararlartntn ozeti, gikayet edilen
kigi isimlerine yer verilmeksizin il
sa$ltk mudurlu$untin internet sayfastnda duyurulur."
duzenlemesi yer almaktadrr.
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ekfenen 42lB maddesinin 1. flkraslnrn incelenmesi:
Dava konusu edilen Ydnetmeli$in 10. maddesiyle Esas ydnetmelige
Gegici
eklenmigtir. Bu maddede;

j.

madde

" Sa$lrk kurum ve

kuruluglarr bunyesinde bulunan hasta haklarr birimleri, en geg
ug ay
igerisinde hasta iletigim birimine donugturulur. Brinyesinde
hasta iletigim birimi bulunmayan saglrk
kurum ve kurulugrar en geg artr ay igerisinde bu birimi kurar.
il sa$lrk mudurlii$u bunyesinde hasta haklarr kurulu olugturuluncaya
kadar mevcut hasta
haklarr kurullart gorevine devam eder. Bu maddenin yayrmr
tarihinden itibaren en geg altr ay

igerisinde

il sa$lrk mudurlu$unce kurul olugturulur. il

saglrk mudrirlugu bunyesinde kurul
olugturuldu$u tarihte mevcut hasta haklarr kurulu ve
uyelerinin gorevi sona erer.,, duzenlemesi
getirilerek gegig hUkmU dngorUlmUgtUr.
Davacl Birlik taraflndan; daha 6nce Yonerge ile duzenlenen
Hasta Haklan Birimi,nin adrnrn
"Hasta iletigim Birimi" olarak de$igtirilmekte oldu$u,
ancak isim degigikligi drgrnda bu birimlerin
nastl olugturulaca$t, nasrl galrgacaQr yonunde higbirduzenlemeye
yerverilmedigi, ydnetmelikle igi
bog duzenleme yaprlarak idareye bu alanda kural koyma yetkisi
verilmesinin hukuki guvenlik
ilkesinin yanl slra idarenin duzenleme yetkisinin ikinciligi
ilkesine ve bu ilketerin duzenlendiQi
Anayasa normlartna agrkga aykrrr oldu$u iddia edilmekte
ise de, yukarrda yer verilen Gegici 1.
madde de mevcut olan hasta haklarr birimlerinin en geg
ug ay igerisinde hasta iletigim birimine
ddnugturulece$i belirtilmigtir' Ayrtca yeni kurulacak hasta
iletigim birimlerinin ve bu birimlere iligkin
uygulamalartn alt duzenlemelerde gosterilmesinde hukuka
aykrrr bir durum bulunmamaktadrr.
0810512014

tarih ve 28994 sayrll Resmi Gazete'de yayrmlanan Hasta Hakla'

Ycinetmeli$i'nde De$igiklik Yaprlmasrna Dair Ydnetmerigin
9. maddesiyle esas yonetmelige
eklenen 42lB maddesinin 4. frkrasrnln incelenmesi:

Dava konusu madde de hasta haklarr
dUzenlenmektedir.

kurul

uyelerinin kimlerden

olugaca$r

Davact tarafrndan; Hasta Haklarr Kurulunun, gikayet
edilen personelin varsa sendika
temsilcisi drqrndaki butun uyelerinin, davalr idarenin atadrgr
ya da bizza! segtigi kigilerden
olugtu$u, Kurulun karar allrken gikayet edilen personele savunma
olana$r sunmayabilece$i,
kurul karartntn hekim y6nunden disiplin tazminat sorumlulugu
dogurabilecegi, Turk rabipleri
Birli$inin hem hastalartn haklartnt koruma hemde uyelerinin
mesleki haklarrnr savunma gibi
kanunla verilmig amaglart oldu$u, dolayrsryla Hasta Haklarr
Kurullarrnda bulunmalarr gerektigi

iddia edilmektedir.

Davalt idarecede, kurul taraftndan sadece sa$lrk galrganlarrnrn
hasta hakkr ihlali yaprp
yapmadt$tntn dederlendirildiQi, Hasta Haklan
Kurullan tarafrndan icrai nitelikte bir iglem tesis
edilmedi$i, meslek odalartnln sendikalardan farklr olarak
uyelerini bireysel olarak temsil yetkisinin

olmad

r$ r

savunulmaktad

rr.

Bu nedenle dncelikli olarak Hasta Haklarr Kurulunun kararrannrn
niteli$inin irdelenmesi,
sonrastnda da Turk rabipleri Birli$i'nin hukuki niteliQi
ve gdrevlerinin incelenmesi gerekmektedir.
Dava konusu Ydnetmeli$in yukartda yer verilen 42lc
maddesinin 2. frkrasrnda; ',Hasta
haklarr uygulamalarlna veya etik ilkelere aykrrr davranrg
sebebiyle kurul tarafrndan verilen ihla,L
kararlart, ilgili sa$hk kurum ve kuruluguna ve ilgili personele
yazrlr olarak tebli$ edilir t""
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igerisinde ikiden fazla hak ihlali kararr verilen saglrk

Saglrk Bakanlrgr ve Baglr Kuruluglannrn Tegkilat
maddesinin yedinci flkrasrnrn (b) bendi hUkmtine
dUzenlemesi yer almaktad r.
I

Bu duzenlemeden anlagrldr$r Uzere, soz konusu Kurul tarafrndan verilen hak ihlali
karadartntn sa$ltk mensuplartntn galtgma hak ve ozgurlUkleri Uzerinde yaptrrrmr ve ba$layrcrlr$r
bulunmaktadrr.
Davact TUrk Tabipleri Birli$i'nin hukuki niteligive gorevleri incelendiginde ise;
6023 saytlt Tttrk Tabipleri Birli$i Kanunu'nun 1. maddesinde; "TUrkiye srnrrlarr igerisinde
meslek ve sanatlartnt icraya yetkili olup da sanatrnl serbest olarak yapan veya meslek
diplomastndan istifade etmek suretiyle resmi veya ozel gdrev yapan tabiplerin katrldr$r TUrk
Tabipleri Birli$i; tabipler arastnda mesleki deontolojiyi ve dayantgmayr korumak ve meslek
mensuplartntn hakve yararlartnl korumak amacryla kurulmug kamu kurumu niteli$inde mesleki bir
kurulugtur. "hUkmU,4. Maddesinde de; "Birlik, aga$rda yazrll hizmetleriyapmakla mUkelleftir:

a) Halk sa$lt$tna ve

hastalara fedakarlrk

geleneklerini muhafaza ve geligtirmeye gahgmak,

ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek

b) Azalartntnmaddi ve manevi hakve menfaatlerini korumakve bunlarr halkrnve Devletin
menfaati ile en iyi bir gekilde denklegtirmeye galrgmak,

c) Halkln sa$lr$rnr korumaya, azalannr muayyen refah seviyesine ulagtrracak gerekli ig
sahalart bulmaya, i9 Kanunu ile sosyal kanunlarrn ve bunlara ba$1 nizamname ve talimatname
hUkumlerinin tatbikatrnda meslek ve meslektaglarrn hak ve menfaatlerini korumaya ve her tUrlu ig
tevziinin adilane bir surette dUzenlenmesine galrgmak,
d) Halk sa$lr$r ve trp meslekleri ile ilgili meseleler igin resmi makamlarla kargrlrklr igbirligi
yapmak,

e) Halk sa$ll$rnr ve trp mesle$ini ilgilendiren igterde

resmi makamlardan

sa$lamak." hilkmU bulunmaktadrr.

vardrm

GdrUldUgU Uzere Turk Tabipleri Birli$i, Turkiye srnrrlarr igerisinde meslek ve sanalarrnr
icraya yetkili, sanattnl serbest olarak yapan veya meslek diplomasrndan istifade etmek suretiyle
resmi veya ozel gorev yapan tabiplerin katrldl$r, tabipler arasrnda mesleki deontolojiyi ve
dayantgmayt korumak, tabipli$in kamu ve kiqi yararrna uygyulanrp geligtirilmesini saglamak ve
meslek mensuplartnrn hakve yararlartnt korumak amacryla kurulmug kamu kurumu niteli$inde bir
meslek kurulugudur.

Ayrlca 6023 sayrlt Kanun uyannca Birlik, halk saglr$r alanrnda gahgma yapmak ve bu
konuda resmi makamlarla igbirli$inde bulunmakla mUkellef olup tabiplik meslegini surdriren
mensuplartntn deontolojiye veya kamu hizmetine uygun davranrp davranmadrklarrnr denetimle de

gorevli bulunmaktadr r.
TUrk Tabipler Birli$i'nin niteli$i ve gorevleri dikkate alrndrglnda hasta haklarr ve etik
ilkelere ayktrt davrandr$r ileri sUrUlen meslek mensuplarr hakkrnda inceleme yapan, bu inceleme
ilzerine sa$ltk mensuplartnln galtgma hakve ozgurluklerini do$rudan etkileyen kararlar alan Hasta
Haklart Kurullarrnda TUrk Tabipleri Birli$i temsilcisine yer verilmesi hukuki bir gerekliliktir.
Bu nedenle, 0810512014 tarih ve 28994 sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanan Hasta

Haklart Y6netmeli$i'nde De$igiklik Yaprlmasrna Dair Y6netmeligin

g.

maddesiyle
Ydnetmeli$e eklenen 42lB maddesinin 4. frkrasrnda hukuka uyarhk g6rUlmemigtir.
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tarih ve 28994 saytll Resmi Gazete'de yayrmlanan
Hasta Haklarr
Ycinetmeli$i'nde De$igiklik Yaprlmasrna Dair
Ydnetmeligin 9. maoiesiyte esas ycinetmelige
ekfenen 42rB maddesinin 4. frkrasrnrn incerenmesine
y6nerik;
" Hasta Haklan Kurulu tarafrndan verilen
hak ihtali kararrannrn saQItk mensuplarrntn
hak ve
ozgarla kleri tizerinde yapttrr m t ve baQrayt
cr r t! t buru nmaktad r.,,
" Turk Tabipler BirliQinin niteliQi ve g6revleri dikkate
altndgnda hasta haklarr ve etik
ilkelere ayfun davrand$r ileri sarabn meslek
mensuplarr hakknda inceleme yapan,
bu inceleme
uzerine saQlrk mensuplarrnrn galryma hakve
6zgdrlukterini doQrudan etkileyen kararlar
alan Hasta
Haklan Kurullannda Turk rabipteri BartiQitemsilcisine
yer veritmesi hukuki gerekliliktir. ,,
geklinde tesis edilen hukUmlere igtirak
edemiyorum.
Zira; dava konusu edilen ydnetmelikte gegen
" Hasta Haklarr Kurulu ,, ile 14.12.2012 tarih
28497 saytlt Resmi Gazete'de yaytmlanan "
sagtrk Mesrekteri K;;rt; ,] ,iui'l,o,n, kararlarrn
hukuki
nitelikterinin birbirinden farktr otdugu agikardrr. goyte
f,i;-J"u";.;;;
*".r"
Haktarr
Kurutu;
ydnetmeli$in 42lc bendi (r) ftkrastyla,
oncelikle " trbbi hata iddialanna iligkin bagvurutara
bakmakla
gorevli de$ildir' Bu bagvurular Hasta HZttarr
kurutu tarafrndan degerlendirilemezler. (
42/c bendinde yer alan kurul gdrevlerine bakrldrgrnda,
sa$rrk kurumlarr tarafrndan yerinde
gozulemeyen yazth ve elektronik bagygrularrn
dederlendiritmesi (a frkrasr
), hasta haklarr=
ih|alinesebepo|abi|ecekpngri*@(cfrkrasr),hastahak|arrnayone|ik
0810512014

t

hak ihlalleri yo$unlagm'gtul o*rrolnetiL ueriten
ir'tat kararlarrnrn saglk Meslek Kurullarna
odtttaenir i(b frkrasr), gibi a ftkrasrndan r frkrasrna kadar
tiim giireuler incetendidinde saglrk
mensup|arlnadairherhangibirYAPT|RlMVeyarvrutTVffirmeyetkisiHasta
Haklarr Kurulunun bulunmamaktadrr...
Dolayrsryla sa$fuk meslek mensuplarrnrn
etkilenmesi mevzubahis degildir.

agtkga hak ve ozgUrlUklerinin DOGRUDAN

Binlerce yo$unlagabilecek gikayetleri minimize
etme ve bunlara gozum bulma adeta
gikayetleri tasnif etmek, gok onemli olabilecekleri,
bu konuda karar vermeye yetkili ,, sa$lrk
Meslekleri Kuruluna " gonderme fonksiyonu "
Hasta Har.rarr Krr;;;
,,
sa$ltk Hizmetlerinin " niteli$inden kaynaklanan bir mecburiyettir. ;"" ",,iir. o",0, ki bu da
idarenin kendi ig duzen
iglemlerine yonelik kullandrgr bir " takdir hakktntn "
tezahurUdur.
" Meslek icrastndan gegici veya surekli men etmeye
karar vermek ,, diye bir yetkisi Hasia
Haklarr Kurulunun bulunmamaktadrr... Bu selahiyet,
sagtik Mesrekleri Kuruluna aittir. Dolayrsryla
burada Hasta Haklarr Kurulunun, kesin, uygulanabilir
ve muhataplar uzerinde do$rudan hukuki
netice do$uran bir kararrndan bahsedilemez...
Kaldr ki bu konuda kurulun aldr$l kararlarla ilgili,
var orabilecek teredduflerin ortadan
kaldtrrlmastna katkl sa$lanmast gayesiyle, adr g"g"n
yonetmelik gere$ince Hasta Haklarr
Kurulunda; gikayet edilen personelin varsa bir
ig yeri sendika temsilcisi, Hasta Haklarr
Derneklerinden veya bu dernekler yoksa tuketici
derneklerinden bir temsilci

gorevlendirilen bir vatandagrn da yer alrnasr
da objektivite igin yeterlidir.
TUm bu sebeplerle gogunluk gortrgUne igtirak
etmiyorum.
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Agtklanan nedenlerle, 0810512014 tarih ve 28994 saytll Resmi Gazete'de yayrmlanan
Hasta
Haklarr Yonetmeli$i'nde De$igiklik Yaprlmastna Dair Ydnetmeligin g.maddesiyle
esas y6netmelige
eklenen 42lB maddesinin 4.frkrasrnrn ipreliNe oygoklu$uyla, 0g/05/2014tarihve
2ggg4
sayrlr

Resmi Gazete'de yaytmlanan Hasta Haklarr Ydnetmeli$i'nde De$igiklik yaprlmasrna
Dair
g.

Yonetmeli$in

maddesiyle esas Ydnetmeli$e eklenen 42lBmaddesinin 1. flkrasrnrn
iptali istemi
yonunden DAVANIN REDD|NE oybirli$iyle, dava krsmen
iptal, krsmen ret gektinde

sonuglandt$lndan, a9a$rda dokumu yaprlan 297,20- TL yargrlama giderinin
yalsr olan
148'60-Tl'nin davact uzerinde btraktlmastna, geriye kalan yarrsrnrn davalrdan
alnarak davacrya
verilmesine karartn verildi$i tarihte yururlukte olan Avukailrk Asgari
Ucret Tarifesine gore
belirlenen 3000-TL avukatlrk ucretinin davacrdan ahnarak davalr
idareye verilmesine, yine
3000-TL avukathk ucretinin davalt idareden altnarak davacrya verilmesine,
artan posta ucretinin
istemi halinde davactya iadesine, bu karara kargr teblig tarihini
izleyen otuz (30) grin igerisinde
Danrgtay idari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz isteminde
bulunabileceginin taraflara
bildirilmesine, 2T 10412016 tarihinde karar verildi.
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