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yaytmlanan Yabancl Sa$lrk Meslek Mensuplarrnrn Turkiye'de Ozel Saglrk Kuruluglarrnda Qalrgma
Usul ve Esaslartna Dair Yonetmeli$in 1. maddesinin, 2. maddesinin 1. frkrasrnrn, 5. ve 6.
maddeleri ile Ek-1 saytlt ekinin; Ydnetmelik'te yabancr hekimlerin mesleki yeterliliklerinin olgumu,
Ulkemizde galtgmaya baglamadan once "yeterli derecede" TUrkge dil bilgisinin aranmasr, trbbi
uygulama hatalartnda zarar gorenlerin haklannrn gUvence altrna ahnmasr konularrnda hukuka
ayktrt dUzenleme yaptldr$r, yabancr hekimin meslek sicilinin vatandagr oldu$u Ulkenin meslek
drgUtUne sorularak aragttrtlmasr, tabip odasrna kayrt zorunlulu$u, hekimlik meslek kurallarrna
ayktrtltk halinde uygulanacak mesleki disiplin ve yaptrnm gibi konularda ise noksan dUzenleme
nedeniyle hukuka aykrrrh$tn bulundu$u iddiasryla iptali ve Yonetmeligin dayanagr olan 663 sayrlr
Kanun HiikmUnde Kararnamenin 58. maddesinin 8.f rkrasrnrn (a) ve (b) bentlerinin Anayasaya
ayktrl oldu$u iddiasryla iptali igin Anayasa Mahkemesine bagvurulmasrna karar verilmesi
istenilmektedir.

Savunmanrn 6zeti
: 1219 sayllr Tababet ve $uabatr San'atlarrnrn Tarzr icrasrna
Dair Kanun'a 2610412011 tarihli ve27916 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan 0610412011 tarihli ve
6225 sayllr Bazr Kanun ve Kanun Hi.rkmUnde Kararnamelerde De$igiklik Yaprlmasrna Dair
Kanunla eklenen Ek 13 UncU maddede belirtilen sa$hk mesleklerinin, bu Kanunda mevcui olan
sa$ltk mesleklerine ilaveten duzenlendi$i, ancak bu dUzenlemede tabiplik, dig tabipligi ve sair
meslek mensuplartnrn TUrkiye'de meslek icra edebilmeleri igin aranrlan TUrk olmak gartrna yer
verilmedi$i, Ulkemizdeki tabip agr$rnrn kapatrlmasrnrn ve Avrupa ortalamasrna ulagrlmasrnrn klsa
vadede mumkUn olmamast dikkate ahnarak, 0lkemizdeki hekim saytstnln artmasrna katkr
sa$lamak, bagartlr yabancl tabiplerin ulkemizde galrgmalannrn dnUndeki engelleri kaldrrmak ve
Avrupa Birli$ine tam Uyelik sirrecinde kigi ve hizmetlerin serbest dolagrmrnr sa$lamak amactna
uygun olarak, Turkiye'de tababet icra edebilmek igin TUrk olmak gartrnrn kaldlrrlmasr boylece
sa$llk personeli, bilhassa hekim ve hemgire ihtiyacrnln kargrlanabilmesini temin etmek Uzere
A2n1nU1 tarihli ve 28103 (mUkerrer) sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanarak yUrurluge konulan
1111012011 tarihli ve 663 sayrh Sa$hk Bakanlr$r ve Bagh Kuruluglarrnrn Tegkitat ve Gorevleri
Hakktnda Kanun H0kmUnde Kararname'nin 58. maddesi ile 121g sayrlr Tababet ve
$uabatr
san'atlartntnTarzr icraslna Dair Kanun'un 1 inci maddesi "Turkiye cumhuriyeti ddhilinde tababet
icra ve her hangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek igin trp fakiiltesinden diploma sahibi
olmak garttlr" geklinde; aynt Kanun'un 4 UncU maddesinin birinci cumlesindeki "Turk hekimlerinin"
ibaresi "hekimlerin" geklinde ve 251211954 tarihli ve 6283 sayrh Hemgirelik Kanunu'nun 3 tinc6
maddesi "Bu Kanun hUkumlerine gore hemgire unvant kazanmrg olanlarrn drgrnda hig kimse
TUrkiye 'de hemgirelik mesle$ini icra edemez. " geklinde degigtirildigi, her nekadar meslek icrasr
igin TUrk olmak gartr kaldrrllmtg ise de 657 sayrh Devlet Memurlan Kanunu'nun 48. maddesinde
memur olabilmek igin TUrk vatandagl olma gartr arandr$lndan yabancr saghk meslek
mensuplartnln Kanunen izin verilenler drgrnda kamu gorevine girmesinin mUmkgn olrnadr$r,
bu
itibarla dava konusu Ydnetmeli$in yalnrzca 6zel sa$hk kuruluglannda galgabilecek
olan yabancr
sadltk meslek mensuplartnt kapsayacak gekilde duzenlendigi, gahgma garflarr ile galrgma
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ve bagvuruda istenecek belgeler yonijnden yaprlan duzenle
mevzuata uygun oldu$u, hakstz ve yersiz agrlan davanrn reddedilmesi gerekti&
bu"'r*frldntL
"n;,:,:t-i;;.
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2210212012 tarih ve 28212 sayrtr n"!r;ii Gui"t"'0"
yayrmlanan Yabancr sa0lrk Meslek Mensuplarrnrn Turkiye'de
Ozel Saglrk Kuruluglarrnda Qalrgma
usul ve Esaslarrna Dair yonetmeligin 5. ve 6. maddeleri ile Ek-1 sayrlr ekinin
eksik dUzenleme

nedeniyle iptal edilmesi gerektigi, iptali istenen diger maddeler ydnUnden

ise davanrn
reddedilmesi gerektigi dUgunUlmektedir.
Danrgtay Savctsl
: Arzu Bozkurt $en
Drigi,incesi
: Dava, 2210212012 gunlU, 29212sayllr Resmi Gazete'de
yaytmlanan Yabanct Sa$hk Meslek Mensuplarrnrn Turkiye'de
Ozel Saglrk Kuiuluglarnda
Usul ve Esaslartna Dair Ydnetmeli$in 1. maddesinin,2. maddesinin 1. frkrasrnrn, ealrgma
5. ve 6.
maddelerinin ve Ek-1 saylh ekinin iptali ; Yonetmeligin dayanagr
olan 663 sayrlr Kanun Hukmunde
Kararnamenin SS.maddesinin 8.ftkrastntn (a) ve (b) bentlerinin Anayasaya
Aykrrr otdugu iddiasryla
iptali igin Anayasa Mahkemesine bagvurulmasrna karar verilmesi
istemiyle aglmrgtrr.
Davacrnrn Anayasaya aykrrrrrk iddiasr ciddi g6rulmemigtir.
11'10'2011 tarihli ve 663 sayrll Sa$hk Bakanlrgr ve Baglr Kurulugtarrnrn
Tegkilat ve
Gdrevleri Hakkrnda Kanun Hukmunde Kararnamenin, 40. maddesinde; l,Bakanrrk
ve bagrr
kuruluglar gorev, yetki ve sorumluluk alanrna giren ve onceden
kanunla duzenlenmig konularda
idari duzenlemeler yapabilir." hukmune yer verilmig, 3359 sayrlr saglrk
Hizmegeri remel
Kanununun 9' maddesinin (c) bendinde ise; "Butun kamu ve
ozel sa$llk kuruluglarrnrn tesis,
hizmet, personel, ktstaslartnt belirlemeye, sa$fuk kurum ve
kuruluglarrnr srnrflandrrmaya ve
stntflarlntn de$igtirilmesine, sa$ltk kuruluglannrn amaca uygun
olarak tegkilaflanmalarrna, sa!1k
hizmet zinciri olugturulmastna, hizmet igi e$itim usul ve esaslarr
ile sa$1k kurum ve kuruluglarnrn
koordineli galrgma ve hizmet standarllarrnrn tespiti ve denetimi
ile bu Kanunla ilgili diger hususlar
Sagllk Bakanlr$lnca, gtkartlacak ydnetmelikle tespit edilir." kurall getirilmigtir.
1219 sayrlr Tababet ve $uabatr SanatlannrnTarzt icrasrna
Dair Kanunun 663 sayrlr Kanun
Hukmunde Kararnamenin 58' maddesiyle de$igtirilen 1. maddesinde:
',Turkiye cumhuriyeti
ddhilinde tababet icra ve her hangi surette olursa olsun
hasta tedavi edebilmek igin trp
fakultesinden diploma sahibi olmak garttrr." hukmune yer verilmig,
aynr Kanunun 4. maddesinde
de: "Yabanct memleketlerin trp fakultelerinden izinli hekimlerin
Turkiye,de hekimlik edebilmeleri
igin sa$llk ve sosyal Yardrm Bakanlr$rndan ve Universite Trp
Fakultesi profesdrter Meclisinden
segilmig bir juri heyeti taraftndan huviyetlerine bakrldrktan
sonra diplomalarrnrn TUrkiye Trp
Fakultesi ders programlnln ve oQrenim suresinin aynt veya
benzeri bir fakulteden butun slnag
devreleri gegirilerek allntp altnmamtg oldu$u aragtrnlrr. Bu garilarda
ahnmrg oldu$u anlagrlan
diplomalar kabul edilip sa$fuk ve sosyal Yardrm Bakanlrgrnca
onaylanarak kutuge gegirilir ve
iyelerinin sanat yapmalarlna izin verilir. Bu gartlara uygun
orarak alrnmamrg diplomalarrn iyeleri
Ttp Fakultesi Profesdrleri Meclisince segilmig bir juri heyeti kargrsrnda
saglrk ve sosyal yardrm
Bakanh$rndan gdnderilecek bir igyar da bulundu$u halde
teori ve pratikten bir srnag gegirilir. Bu
slnacln gekli saglrk ve sosyal Yardtm ve Kultur Bakanhklarr
tarafrndan beraberce kararlagtrrrlrr.
Ancak rurkiye Trp Fakultesi o$retim suresine ve ders programlarrna
gore okumamrg olanlar
eksiklerini tamamlamak uzere Trp Fakultesinde okuduktan
ve staj g6rdukten sonra srnaca girerler.
stnaclart bagaranlartn sanat yapmalarrna usulune gore
izin
verilir.,' hukmu bulunmaktadrr.
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Ote yandan,1219 sayrll Kanunun 30. maddesinde dig hekimlerinin, dava

olan 47. maddesinde ebelerin, 63. maddesinde hastabakrcrlarrn, 6197 sayrlr
Eczaneler Hakkrnda Kanun'un 2. maddesinde ise eczacrlarrn TUrkive Cumhuri

e\
4t

mesleklerini icra edebilmeleri igin Turkiye Cumhuriyeti vatandagr olmalarr gartr getirilmigtir. "" o * ri."

Antlan Ydnetmeli$in 1. maddesinde: "Bu Yonetmeli$in amacr; TUrkiye'de mesleklerini icra
etmek isteyen yabanctsa$ltk meslek mensuplarrnrn 6zel sa$lrk kuruluglarrnda galrgmalarrna iligkin
usul ve esaslart diizenlemektir." hUkmUne yer verilmig, 2. maddesinin birinci frkrasrnda ise "BLr
Ydnetmelik; dig hekimi, eczact, ebe ve hastabakrcllar harig 6zel sa$lrk kuruluglannda galrgacak
tUm yabancl sa$ltk meslek mensuplarrnr kapsar." hUktrmleri yer almrg yine anrlan ydnetmeli$inin
5. Maddesiyle gallgma kogullartntn 6. maddesiyle gahgma bagvurusu ve Ek-1 sayrlr ekiyle bagvuru
igin gerekli belgeler dUzenlenmigtir.
Yukandaki kanun hUkumleri ile Yonetmeligin iptaliistenilen maddeleri birlikte incelendiginde,
6zel yasal duzenlemelerle yalnrzca Turkiye Cumhuriyeti vatandaglarrnrn hizmet sunabilece$i
sa$ltk alanlart istisna tutularak di$er alanlarda, yabancr e$itim kurumlalndan diploma almrg kigiler
ile TUrkiye Cumhuriyeti vatandagl olmayan kigilerin TUrkiye'de mesleklerini icra edebilmelerine
olanak sa$landr!r gdrUlmektedir. Bu gekilde, yabancr sa$ltk meslek mensuplalnln da Tgrkiye'deki
sa$llk sektor0nde hizmetlerinden yararlanmanrn onu agrlmlg olup, yasa hukUmleriyle uyumlu
oldu$u gorUlen Yonetmelik maddelerinde mevzuata ayklrrllk bulunmamaktadrr.
Agtklanan nedenlerle davanrn reddi yonUnde karar verilmesi gerektigi dugUntilmektedir.
TURK ruiIIeriADINA
Huktlm veren Danrgtay Onbeginci Dairesi'nce durugma igin onceden taraflara bildirilen
2710412016 tarihinde davact TUrk Tabipleri Birli$i Merkez Konseyi Bagkanlrgr'nrn
vekili Av. Ziynet

Ozgelik'in geldi$i, davalt Sa$lrk Bakanlt$t'nr temsilen Hukuk Mrigaviri Gulseren Akkaya,nrn geldigi,
Dantgtay Savctst'ntn hazlr oldu$u gdrulmekle agrk durugmaya baglandr. Taraflara usulgne
uygun
soz verilip dinlenildikten, Dantgtay Savctst'ntn dUgUncesi alrndrktan ve taraflara son kez
s6z verilip
savclnln duguncesine kargl diyecekleri sorulduktan sonra durugmaya son verildi, dava dosvasr
incelenerek geregi goruguldU:

Dava,

tarih ve 28212 saytlt Resmi Gazete'de yayrmlanan yabancr Saglk
Meslek Mensuplannrn TUrkiye'de Ozel Sa$lrk Kuruluglarrnda
Qa19ma Usul ve Esaslarrna Dair
Yonetmeli$in 1. maddesinin,2. maddesinin 1. frkraslnrn, S. ve6. Maddeleri ile Ek-1
sayrlr ekinin
iptali ve Yonetmeli$in dayana$t olan 663 sayrlr Kanun Hukmunde Kararnamenin
bB. maddesinin
8'f lkrastntn (a) ve (b) bentlerinin Anayasaya aykrrr oldugu iddiasryla iptali igin Anayasa
221A212A12

Mahkemesine bagvurulmasrna karar verilmesi istemiyle agrlmrgtrr.
Davacrnrn Anayasa'ya aykrrrhk iddiasr ciddi g6rurmemigtir.

2210212012 tarih ve 28212 saylll Resmi Gazete'de yayrmlanan yabancr
Saglk Meslek
Mensuplarlnln Ttirkiye'de 6zel Sa$hk Kuruluglannda
Qahgma Usul ve Esaslanna Dair
Ycinetmelilin 1. maddesinin, 2. maddesinin 1. frkrasrnrn incelenmesi;

2210212a12 tarihli Yabancr Sa$hk Meslek Mensuplannrn Turkiye'de
Ozel Saglrk
Kuruluglarrnda Qahgma Us0l ve Esaslarrna Dair Ydnetmeligin
dava konusu edilen 1.
maddesinde; " Bu Y6netmeli$in amacl; Turkiye'de mesleklerini icra
etmek isteyen yabancr sa$lrk

meslek mensuplarlntn ozel sa$lrk kuruluglarrnda galrgmalarrna iligkin usul
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dtizenlemektir." hukmu, yine dava konusu edilen 2. maddesinde de; " (1) Bu Y
hekimi, eczacr, ebe ve hastabakrcrlar harig 6zel sa$lrk kuruluglannda galrgacak
sa$lrk meslek mensuplarrnr kapsar. (2) Trjrk soylu dig hekimi, eczact, ebe ve
hakkrnda 251911981 tarihli ve 2s27 saytr Turk soylu yabancrlarrn Turkiye'de

sanatlarrnr serbestEe Yapabilmelerine, Kamu,

'

ozel

Kurulug
veya
rrlabilmelerine itigtin Kanun uygulanr r." hukmu yer almaktad r.
1111012011 tarihli ve 663 saylh sa$lrk Bakanhgr ve Baglr Kuruluglarrnrn Tegkilatve Gorevleri
Hakktnda Kanun HUkmunde Kararnamenin, 40. maddesinde; "Bakanlrk ve bagl kuruluglar g6rev,
yetki ve sorumluluk alantna giren ve onceden kanunla dUzenlenmig konularda idari dUzenlemeler
yapabilir." hUkm0ne yer verilmig, 3359 sayrh Sa$lrk Hizmetleri Temel Kanununun g.
maddesinin
(c) bendinde ise; "BUtUn kamu ve ozel sa$lrk kuruluglarrnrn tesis, hizmet, personel, krstaslarrnr
belirlemeye, sa$ltk kurum ve kuruluglarrnr srnrflandrrmaya ve srnrflarrnrn de$igtirilmesine,
sa$lrk
kuruluglartnln amaca uygun olarak tegkilatlanmalarrna, sa$hk hizmet zinciri olugturulmasrna,
hizmet igi e$itim usul ve esaslarl ile sa$hk kurum ve kuruluglanntn koordineli ga1gma
ve hizmet
Qal rgtr

r

tespiti ve denetimi ile bu Kanunla ilgili diger hususlar Sagfuk Bakanhgrnca,
grkanlacak yonetmelikle tespit edilir." kuraII getirilmigtir.
0211112011 tarihli ve 28103 (mUkerrer) saytlr Resmi Gazete'de yayrmlanarak yUrurlUge
konulan 1111012011 tarihli ve 663 sayrh Saglrk Bakanhgr ve Ballr Kurulugtarrnrn
Tegkilat ve
Gorevleri Hakkrnda Kanun Hukmunde Kararname"nin 58. maddesi ile 121g
sayrh Tababet ve
$uabatl san'atlartntn Tarzr icrastna Dair Kanun'un 1. maddesi "Turkiye cumhuriyeti ddhilinde
standartlarlntn

tababet icra ve her hangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek
igin trp fakultesinden
diploma sahibi olmak gartttr." geklinde; aynr Kanun'un 4. maddesinin
birinci cUmlesindeki ,,TUrk
hekimlerinin" ibaresi "hekimlerin" geklinde; 251211954 tarihli ve 62g3
sayrlr Hemgirelik Kanunu,nun
3' maddesi "Bu Kanun hUkumlerine gdre hemgire unvant kazanmrg olanlarrn dlgrnda
hig kimse

Turkiye'de hemgirelik meslegini icra edemez.,' geklinde degigtirilmigtir.
1219 say* Kanun'un 4' maddesinde; "Yabancr memleketlerin trp fakultelerinden
izinli
hekimlerin Tilrkiye'de hekimlik edebilmeleri igin Saglrk ve Sosyal yardlm
Bakanlgrndan ve
Universite Trb Fakultesi Profesorler Meclisinden segilmig bir juri
heyeti tarafrndan huviyelerine
baktldtktan sonra diplomalarrnln Turkiye Trp Fakuliesi ders programrnrn
ve 6grenim suresinin aynr
veya benzeri bir fakUlteden b0tUn slnag devreleri gegirilerek alrnrp
ahnmamrg oldu$u aragtrrrlrr. Bu
gartlarda allnmtg oldu$u anlagtlan diplomalar kabul edilip
sa$lrk ve sosyal yardrm Bakanllgrnca
onaylanarak kutu$e gegirilir ve iyelerinin sanat yapmalarrna izin verilir.
Bu gargara uygun olarak
altnmamtg diplomalarln iyeleri Trp Fakilltesi Profesorleri Meclisince
segilmig bir juri heyeti
kargtstnda sa$hk ve sosyal Yardtm Bakanlr$rndan gdnderilecek
bir igyar da bulundugu halde
teorive pratikten bir srnag gegirilir. Bu srnacrn gekli sa$hk ve Sosyal yardrm
ve Kultur Bakanlrklarr
taraftndan beraberce kararlagttnlrr. Ancak Turkiye Trb Fakultesi
dQretim suresine ve ders
programlartna gore okumamtg olanlar eksiklerini tamamlamak
uzere Trb Faktlltesinde okuduktan
ve staj gordukten sonra slnaca girerler. $tnaclarr bagaranlarrn sanat yapmalarrna
usulune g6re
izin verilir." hUkmU yer almaktadrr.
Yine 1219 saytll Kanunun 30. maddesinde dig hekimlerinin, dava tarihinde
yururlukte
olan 47' maddesinde ebelerin, 63. maddesinde hastabakrcrlarrn,
6197 sayrh Eczacrlar ve
Eczaneler Hakklnda Kanun'un 2' maddesinde ise eczacrlarrn
Turkiye cumhuriyeti dahilinde
mesleklerini icra edebilmeleri igin Turkiye cumhuriyeti
vatandagr olmalarr gartrgetirilmigtir.

657 saytlr Devlet Memurlart Kanunu'nun 48. maddesinde, Devlet

afunacaklann Turk Vatandagr olmasr gartr getirilmigtir.
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Yukarrda yer verilen degigiklik ile TUrk olmayan hekim ve
.sh"ffi$q
mesleklerini icra edebilmelerinin 6nu agrlmrg olmakla birlikte 657 sayrtr Kanun'uffi1:.]fiff'ddbbt
uyarlnca, yabanctlartn devlet memuru olamayaca$r dikkate altndr$rnda bu meslek masiSuptarrt.nl-'
.' 3..

''rt*'
sadece ozel sa$hk kuruluglarrnda galrgabilecegi agrktrr.
Yabanct Sa$ltk Meslek Mensuplarrnrn TUrkiye'de Ozel Sa$hk Kuruluglarrnda
Qalrgma
Us0l ve Esaslartna Dair Yonetmeli$in dava konusu edilen maddeleri incelendiginde, ozel yasal
diizenlemelerle yalntzca TUrkiye Cumhuriyeti vatandaglarrnrn hizmet sunabilece$i sa$lrk alanlarr
istisna tutularak di$er alanlarda, yabancr egitim kurumlarrndan diploma almrg kigiler ile TUrkiye

Cumhuriyeti vatandagr olmayan kigilerin Turkiye'de mesleklerini icra edebilmelerine olanak
sa$landt$l gdrulmektedir. Anrlan ydnetmeligin dava konusu edilen maddelerinin yasa hUkUmleriyle
qyumlu oldu0u, sdz konusu maddelerde hukuka aykrrr bir durum bulunmadrgr anlagtlmaktadrr.

tarih ve 28212 sayrh Resmi Gazete'deyayrmlanan Yabancr Saghk Meslek
Mensuplarlnln Ttirkiye'de 6zel Sa$hk Kuruluglannda $ahgma Usul ve Esasla'na Dair
Y6netmeligin 5. ve 6. Maddeleri ile Ek-l sayrh ekinin incelenmesi;
2210212012

Ydnetmeli{in dava konusu "Qaltgma gartlarr" baghklr 5. maddesinde; " (1)Bu yonetmelik
kapsamtndaki yabancr sa$lrk meslek mensuplarr, aga$rda yer alan gartlarr sa$lamak kaydlyla ozel
sa$hk kuruluglarrnda mesleklerini icra edebilirler:

a) Diploma ve/veya uzmanltk belgelerinin denkligi
yaprlmrg bulunmak.

onaylanmrg

ve Bakanlrkga

tescilleri

b) Mesle$iniicra etmesine kanunen engel hali bulunmamak.
c) Universitelerin TUrkge O$retimi Uygulama ve Aragtrrma Merkezleri tarafrndan yaprlan
TUrkge dil stnavtnda Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine gore (B) veya rizeri seviyede
bagarrlr
olmak.
g; itgiti mevzuata gore Turkiye'de galrgma ve ikamet iznialmrg olmak.
d) Hekimler igin, zorunlu mesleki mal? sorumluluk sigortasl yaptrrmak." h6kmu yer
almaktadrr.
"Qalrgma bagvurusu" baghklr 6. madde de;

"(1) Yabancr sa$lrk meslek mensubu tarafrndan, gahgmak istenilen cizel
saglrk kuruluguna

bagvuru yaprlrr.

(2) Kiginin 6zel sa$kk kurulugunda gahgma bagvurusu, mesulmudijr tarafrndan
Ek-1 savlh
cetvelde yer alan belgeler ile birlikte Mtidiirlrige intikal ettirilir.

(3) Dosyada eksiklik velveya uygunsuzluk bulunmamasr halinde dosya

gdnderilir.

Bakanlrga

(4) Bagvuru dosyasr, Bakanhkga planlama kapsamlnda ve Ek-1 sayrll cetvelde yer
alan
belgeler aglsrndan de$erlendirilir. Uygun bulunmasr halinde yabancr saShk meslek
mensubunun
diplomasr tescil edilerek meslegini icra etmesinin Bakanhkga uygun bulunduguna
dair belge

duzenlenir.

(5) ilgili mevzuat kapsamrnda galrgma izni ile ikamet izni ahnarak
ddrduncu frkradakibelge
ile birlikte personel galtgma belgesi duzenlenmesi igin Mudurluge bagvurulur. yabancr
saglrk
meslek mensubu, personel galgma belgesinin Mudurluk tarafrndan
onaylandrgr tarihten itibaren
6zel sagfu k kurulugunda galrgabilir." duzenlemesi getirilmigtir.
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Tt-irkge dil slnavrnda Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine gdre (B) veya Uzeri seviyede bagarrlr
oldu$una dair belge.

3) T{.rrkiye'de ilk defa meslek icrastnda bulunacaklann, geldikleri Ulkenin Saglrk Bakanlrgr
ve kanunen mesle$ini yapmaya engel halinin bulunmadrgrnr
gdsteren belge.

veya BUyUkelgili$inden altnan

4)

Qaltgacaklarr ozel sa$lrk kurulugu ile yabano saglrk personeli arasrnda yaprlan ve
yabancr sa$llk personeline odenecek aylrk ucret miktarrnln da belirtildi$i hizmet sozlegmesi.,'
dtizenlemesi yapllm rgtrr.

6023 saylh Tiirk Tabipleri Birli$i Kanunu'nun 1. maddesinde; "TUrkiye srnlrlarr
igerisinde meslek ve sanatlartnt icraya yetkili olup da sanatrnl serbest olarak yapan veya
meslek
diplomasrndan istifade etmek suretiyle resmi veya ozel gorev yapan tabiplerin katrldr$r
TUrk
Tabipleri Birli$i; tabipler arastnda mesleki deontolojiyi ve dayanrgmayr korumak ve meslek
mensuplarlntn hakve yararlartnt korumak amacryla kurulmug kamu kurumu niteli$inde
mesleki bir
kurulugtur. " hukmu, 5. maddesinin son frkrasrnda; " Gerek tabipler ve gerekse
bunlarr istihdam
eden bilumum daire, muessese ve igyerleri, tayin, nakil, igten ayrrlma ve sair sureflerle
hasrl olan
de$igiklikleri en geg 15 gUn zartnda mahalli tabip odalarrna bildirmeye mecburdurlar.,,
hUkmU,7.
maddesinde de; " Bir tabip odast stntrlarr iginde sanatrnr serbest olarak icra eden
tabipler bir ay
iginde o il veya b6lge tabip odastna uye olmak ve uyelik gdrevlerini yerine getirmekle
yukumludurler' Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu
kurum ve kurulugla' ile kamu
iktisadi tegebbUslerinde asli ve surekligorevlerde gatrganlar ile herhangi
bir sebeple meslegini icra
etmeyenler tabip odalartna Uye olabilirler. Ozel kanunlarrnda Uye olamayacaklarrna
dair hukUm
bulunanlardan mesleklerini serbest olarak da icra edenler; mesleki
hak, yetki, disiplin ve
sorumluluk baktmtndan bu Kanun hUkumlerine tabidirler." htikmU yer
almaktadrr.
Dava konusu maddelerde Yabancl sa$lrk meslek mensuplarrnrn Turkiyede
Ozel Saglk
Kuruluglarrnda gallgabilmeleri igin sa$lamalarr gereken
9arilar, gahgma bagvurusunun nasrl
yaptlaca$t, bu bagvuru igin gerekli olan belgelerin neler olduQu
duzenlenmigtir. ilgili maddelerde
yer verilen duzenlemelerde kamu ya'an ve hizmet gereklerine aykrrr
bir yan bulunmamakla
birlikte, yukarrda yer verilen 6023 sayrh Kanunda belirtildi$i azere,
T6rkiye srnrrlarr igerisinde
meslek ve sanatlartnt icraya yetkili olup da sanatrnr serbest olarak yapan
tabipler bir ay iginde o il
veya bdlge tabip odastna Uye olmak ve uyelik g6revlerini yerine getirmekle
yukUmlgdgrler.yine
aynt Kanuna gore, gerek tabipler ve gerekse bunlarr istihdam eden
bilumum daire, muessese ve
igyerleri, tayin, nakil, igten ayrllma ve sair suretlerle hasrlolan
de$igiklikleri en geg 15 gun zarfrnda
mahalli tabip odalarrna bildirmeye mecburdurlar.
Dolaytsryla, Turkiye'de Ozel Sa$lrk Kuruluglannda galrgacak
olan yabancr saglrk rneslek
mensuplartntn galtgma gartlarr arastnda tabip odalarrna tiye
olma gadrnrn bulunmasr ve galgma
bagvurusunda uyeliQe dair belgenin aranmasl ve bagvurunun
bu husus dikkate alrnarak
deSerlendirilmesi gerekmektedir.
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tarih ve 28212 saylll Resmi Gazete'de yayrmlanan Yabancl Saghk Mestek
Mensuplarlnln Ttirkiye'de 6zel Sa$llk Kuruluglarrnda Qallgma Usul ve Esasla'na Dair
Ydnetmeligin 5. ve 6. maddeleri ile Ek-1 sayrh ekinin incelenmesi;
Dava konusu maddelerde Yabancr saQlrk meslek mensuplarrnrn TUrkiyede Ozel Saglrk
Kuruluglartnda galrgabilmeleri igin sa$lamalarr gereken gartlar, galrgma bagvurusunun
nasrl
yaptlacaQt, bu bagvuru igin gerekli olan belgelerin neler oldugu duzenlenmigtir.
ilgili maddelerde
2210212012

yer verilen duzenlemelerde kamu yarafl ve hizmet gereklerine aykrrr
bir taraf bulunmamaktadrr.

Bu nedenle soz konusu maddeler yoniinden de davanrn reddedilmesi
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Bu nedenle ,2210212012 tarih ve 28212 sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanan yabancr
Saglk
Meslek Mensuplartnrn Ttirkiye'de Ozel sa$lrk Kuruluglarrnda
Qalrgma usul ve Esaslarrna Dair
Yonetmeli$in 5' ve 6. maddeleri ile Ek-1 sayrh ekinde eksik dtizenleme
nedeniyle hukuka uyarlrk
gOrUlmemigtir.

Agtklanan nedenlerle, 2210212012 tarih ve 28212 sayrh
Resmi Gazete,de yayrmlanan
Yabanct Sa$lrk Meslek Mensuplartnrn Turkiye'de Ozel
saghk Kuruluglarrnda Qalrgma Usul ve
Esaslartna Dair Ydnetmeli$in 5. ve 6. maddeleri ile Ek-1
sayrh ekinin eksik duzenteme nedeniyle
oygoklu$uyla, 22a22012 tarih ve 28212 sayrlr Resmi Gazete'de yayrmtanan
Yabanct sa$hk Meslek Mensuplannrn Turkiye'de Ozel
saghk Kuruluglarrnda ealgma usul ve
Esaslartna Dair Yonetmeli$in 1- maddesinin, 2. maddesinin
1. frkrasrnrn iptali istemi yonunden
DAVANIN REDD|NE oybirli$iyle, dava krsmen iptal,
krsmen ret geklinde sonugtandrgrndan,
aga$tda ddkum0 yaprlan 275,20- TL yargrlama gidprinin yarrsr
oran137.60-Tl,nin davacr uzerinde
btraktlmastna, geriye kalan yartstntn dava1rdan ahnarak
d"ur",y, verilmesine kararrn verildi$i
tarihte yurtirlukte olan Avukaihk Asgari Ucret
farifesine gore belirlenen 3000-TL avuka'rk
ucretinin davaqdan alrnarak davalr ida
idareden ar narak davac,ya verirmesine,:[.T:IfiJ,l,
karara kargr teblig tarihini izleyen otuz (30) gun i{erisinde
Danrgtay idari Dava Daireleri Kurulu
nezdinde temyiz isteminde bulunabilecepinin taraflbra
bildirilmesine, 27lo4l2016tarihinde karar
verildi.
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