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D let ··ni er it i tıp fakültesind öğretim üyesi olarak çalışan doktorların m ai dışında h r 
hangi bir iş yapmalarını engelleyen Yönetmelik hükmünün Anaya a Mahk mesi kararına e 
hukuka a kın olduğu hk. 

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İ teyen: 

Da alı : 1- ağlık Bakanlığı - A KARA 
2- Ankara Valiliği- KARA 

===.:..-=-===------:Hac ttep Üni er ite i Tıp Fakülte i Kadın 
Ha tatıkiarı e Doğwn na Bilim Dalı Başkanlığı (öğretim üy liği) görevini yürüten e aynı 
zamanda ... Tüp Bebek ve Kadın ağlığı Merkezind kısmi zamanlı olarak çalışmakta olan 
da acının kamu kurum e kuruluşunda çalıştığından bahi 1 anılan öz l ağlık kurulu unda 
çalışma ına ilişkin per one! çalışma belge inin iptaline ilişkin Arıkara Valiliği İl ağlık 
Müdürlüğü'nün 18.4.2011 tarih ve 59077 ayılı işleminin e anılan işlernde da anak olarak 
gö terilen 7.4.20 ll tarih ve 27898 ayılı Resmi Gazetede yayımlananA akta T şhi ve 
Tedavi Yapılan Özel ağlık Kuruluşlan Hakkında Yönetrnelikt Değişiklik Yapılma ına Dair 
Yönetmeliğin 5. madde iyle değiştirilen ana Yönetmeliğin geçici 9.maddesinin ikinci 
fıkra ının ikinci paragrafırun 7.4.2011 tarih e 27898 ayılı Resmi Gazeted ayıınianan 

··zel Ha tane! r Yönetın liğinde Değişiklik Yapılma ına Dair Yönetmeliğin 6. madde i 1 
ana Yön tm liğin g çici 14.madde ine eklenen ek fıkranın iptali e yürütülmesinin 
durdurutma ı i tenilmektedir. 

Danıştay Tetkik Hakimi 
Düşüne i :Anaya anın 152. e 153. maddeleri e erieşik argı 

içtihatları u arınca, bir a a kuralınınAnaya a Malıkeme ince iptal edilme i halinde, idare e 
yargı m rcilerinin yük ek mahk meninkararına e hükme e as olan gerekçe in uygun karar 
vermek zorunda oldukları açıktır. 

naya a Mahkeme inin 16.7.2010 günlü. :2010/29, K:2010/90 a ılı kararının 

doğurduğu onuçlara bakıldığında; 
1- 1219 ayı lı Ya anın 12. maddesi u arınca, tabip. diş tabibi e tıpta uzmanlık 

me zuatına gör uzman olanların, anılan maddenin ikinci fıkrasının her bir bendi kap arnında 
olmak kaydıyla e başka bir ınırlamaya da tabi olmadan, birden fazla ağlık kunun v 
kuruluşunda çalışabilme hakkına ahiptir. 

2- Öğretim elemanlarının üniver itelerde kı mi zamanlı tatüde çalışma ının ona 
erdirilerek devan1lı tatüde görev apmaları Anaya aya uygun bulunmuştur. 

3- ··ni er ite öğr tim üyeleri yönünden özel kanun olan 2547 sayılı Ya ada 
düzeni m apan v üni r ite öğretim göre Iiierinin me ai onra ı başka rlerde ücr tli 

eya ücret iz, re mi veya özel başkaca herhangi bir iş göremeyecekleri. ek göre 
alamayacaklan e me teklerini erbe t olarak icra edemeyecekleri olundaki ya akla ıcı 

hüküm Ana a aya aykırı bulunarak iptal edildiğind n, üni er itel rd göre li öğr tim 
üyelerinin me ai onrası çalışmalarına ya ak getir n özel bir düz nleme bulunmamaktadır. 

4- Üni ersiteler geniş anlamda kamu kurumu oldukları halde. Ana a a 
Mahkemesinin öğretim üyelerine ilişkin yukarıda belirtilen özel düzenlemed ki iptal kararı e 
anılan kararın öğretim üyelerinin kamu görevlisi olmakla birlikte Anaya ada genel 
ınıtlandırma içinde ayrı bir yer rilerek kendilerine özgü önem e d ğ rd bir me !ek ınıfı 





olduğu bu konwnları dikkat alındığında, öğretim üyelerini diğer kamu göre Iii ri gibi 
d ğ rl ndirip m ai onrası ba ka iş yapmalarına ya aklama getirilme inin Ana a aya a kın 
olduğudur. 

Bu durumda, davalı idar !erin a unmalan ve Ankara Valiliği'nin dava konusu 
işlemind de belirtildiği üzere Devlete ait üniver it lerd ki tabipi rinde kamu kurumunda 
göre aptıklarından bahi 1 1219 sayılı Ya anın 1 2.madde inin (a) b ndi kap amındaki 
ınırlamalar kap arnında olma ı gerektiği il ri ürülmekte i e de, Ana asa Mahkem inin 
öğretim üyelerin ilişkin yukarıda belirtilen iptal kararı ve anılan kararın öğretim üyelerinin 
kamu göre li i olmakla birlikt Anaya ada genel sınıflandırma içindea rı bir yer erilerek 
k ndilerine özgü önem ve değerd bir me lek ınıfı olduğu, bu konwnları dikkat alındığında, 

öğretim üyelerini diğer kamu görevlileri gibi değerlendirip. me ai onra ı başka iş 

apınalarına ya aklama getirilm inin Ana a aya aykırı olduğu olundaki g r kçe i 
nedeni le De 1 te ait üniversitelerde çalışan öğretim üyelerinin 1219 a ılı Ya anın 
12.madde inin (a) bendi kap amındaki ınırlamadan ayrık tutulma ı ger k c ği açıktır. Bu 
durumu gözetme en yönetmelik e u gulama işlemind hukuka u arlık bulunmamaktadır. 

Belirtilen nedenlerle 2577 a ılı İdari Yargılama ulü Kanunu'nun 27 nci 
madde inde yürütmenin durdurulma ı için aranılan koşulların g rçekleştiği anlaşıldığından , 

ürütm nin durdurulması isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. 
Danıştay a cı ı 

Düşünce i : Yürütmenin durdurulma ına karar eril bilm i için. 
2577 ayılı İdari Yargılama ulü Kanunu'nun 27 nci maddesinde öngörülen ko ulların 
gerçekleşmediği an l aşıldığından, i temin reddi gerekeceği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADlNA 
Hüküm ver n Danıştay Onuncu Dair ince, davalı idar !erin avunınalarının g ldiği 

görül rek yürütın nin durdurulma ı i t mi yeniden incel ndi, gereği görüşüldü : 
Da a Hacettepe ·· niver itesi Tıp Fakülte i Kadın Hastalıkları e Doğum Ana Bilim 

Dalı Başkanlığı (öğretim üy liği) göre ini yürüten ve ayru zamanda ... Tüp B b k e Kadın 
ağlığı Merkezinde kısmi zamanlı olarak çalışmakta olan davacının, kamu kurum e , 

kuruluşunda çalıştığından bahi 1 anılan özel ağlık kuruluşwıda çalışma ına ili kin p r one! 
çalışma belgesinin iptaline ilişkin Ankara Valiliği İl ağlık Müdürlüğü'nün 18.4.2011 tarih e 
59077 ayı lı işleminin e anılan işlemd dayanak olarak göst rilen 7.4.20 ll tarih e 27898 
ayı! ı R mi Gazetede ya ımianan Ayakta Teşhi e Teda i Yapılan Özel ağlık Kuruluşları 
Hakkında Yön tmelikte Değişiklik Yapılma ına Dair Yönetmeliğin 5. madde i le değiştirilen 
ana Yönetmeliğin geçici 9.maddesinin ikinci fıkrasırun ikinci paragrafının ve 7.4.201 1 tarih 
ve 27898 a ılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Ha taneler Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılma ına Dair Yönetmeliğin 6. madde i le ana Yön tıneliğİn geçici 14.madde in eklenen 
ek fıkranın iptali ve yürütülmesinin durdurulması i temi le açılmıştır. 

18 I a ılı ağlık Bakanlığının Teşkilat ve örevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Karamame'rıin; 2.maddesinin birinci fıkra ının (a) bendinde, herke in ha atını bedenen. ruhen 

e o yal bakımdan tam iyilik hali içinde ürdürme ini ağlamak için fert e toplum ağlığını 

korumak e bu amaçla ülkeyi kap ayan plan ve programlar yapmak u gulamak 
uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak e kurdurmak ağlık 

Bakanlığı'nın göre leri arasında ayılmıştır. Arıılan KHK'nin 43.maddesinde i , Bakanlığın, 
kanunla yerin g timıekle yükümlü olduğu hizm tleri; tüzük, yön tınelik t bliğ genelge ve 
diğ r idari m tinl rle düzenlemekle gör li ve yetkili olduğu b lirtilmiştir. 

3359 ayılı ağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3.maddesinde ağlık 

hizmetleriyle ilgili temel e a lar sayılmış olup, arulan maddenin ll( c) bendind , bütün ağlık 

kurum e kuruluşları ile sağlık personelinin ülke athında dengeli dağılımı v 
aygınlaştırılma ının e a olduğu, ağlık kurum e kuruluşlarının kurulma ı işletilm inin 



bu a içerisind ağlık v o yal Yardım Bakanlığınca düz nleneceği b lirtilmiştir. 

Anılan Ya anın 9.madd sinin 1/ (c) b ndind de, bütün kamu e öz 1 ağlık kuruluşlarının 
te i , hizm t. per onel kı ta larını belirlemeye ağlık kurum e kuruluşlarını ımftandırma a 

e ınıflarının değiştirilmesine, ağlık kuruluşlarının amaca uygun olarak teşkilatlanmalarına. 
sağlık hizm t zinciri oluşturulma ına, hizmet içi ğitim usul v aslan il ağlık kurum 
kuruluşlarının koordineli çalışma e hizmet tandartlarının t piti e denetimi il bu Kanunla 
ilgili diğer hu u ların ağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle te pit edileceği 
öngörülmüştür. 

6.1.20 ll tarihli Yönetmelik değişikliği ile dava konu u yönetın liklerden A akta 
Teşhi veT da i Yapılan Özel ağlık Kuruluşları Hakkında Yön tıneliğİn dayanakları 
ara ına alınmış olan 1 219 ayı lı Tababet Ve uabatı an'atlarının Tarzı İcra ına Dair Kanun' 
un birinci fa !ında , hekimlik tatüsünün kazanılma ına mesleğin icra edilme in ve ınırlarına 

ilişkin hükümler yer almıştır. 
Da alı idareler tarafından, da a konu u Yönetın lik hükümleri ile u gulama 

işleminin naya a Mahkeme inin 16.7.2010 günlü e E:2010/29. K:2010/90 a ılı kararı ile 
Daruştay kararları gözetilerek e 1219 ayılı Ya anın 12.maddesinin u gulanması amacıyla 
yapıldığı ileri ürüldüğünden, arulan kararların içeriği ile bu konudaki hukuki ürecin 
irdelenm i gerekmektedir. 

Ya a ko ucu tarafından. kamu ke iminde çalışan ağlık per onelinin tam gün 
çalışma ına yönelik olarak. 21.1.2010 tarih e 594 7 a ılı " ··ni er i te e ağlık Per onelinin 
Tam ün Çalışma ına Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma ına Dair Kanun" kabul 
dilmiş olup; bu kanunla yapılan düzenlemelerle kanıu göre li i olan hekimlerin bu görevleri 

dışında herhangi bir erd çalışma ı a aklanmış e üni er ite öğretim lemanlarırun çalışma 

i temi ile ilgili olarak da 5947 a ılı Yasarun 3. madde i ile 2547 a ılı Yükseköğretim 

Kanununun 36. maddesi d ğiştiriler k öğr tim 1 manlarının üni er it lerd kı mi tatüd 
çalışmalarına on verilmiş e bunların üniv rsitelerde devamlı tatüde çalışacakları 
öğretim lemanlarının bu Yasa ile diğer yasalarda b lirlenen görevler ve telif hakları hariç 
olmak üzere, ük eköğr tim kurumlanndan başka yerlerde ücr tli eya ücret iz. re mi e a 
özel başka herhangi bir iş görerne ecekleri ek göre alamayacakları erbe t meslek icra 
ed meyecekleri düzenlenmiştir. 

A nca, 5947 sayılı Ya anın çerçe e 6. madde i ile 2547 ayılı Ya aya Geçici 57. 
madde eklenmiş olup, bu geçici madde ile, bu madd nin yayımlandığı tarihte kı mi tatüd 
gör yapmakta olan öğr tim ü el rinden Yasanın a tınlandığı tariht n itibaren bir ıl 

içeri inde talept bulunanların devanılı tatüye geçirileceği bu üre içind talepte 
bulunmayanların i tifa tm iş ayılacağı kw-ala bağlanmış; çerçe e 7. maddesi ile de. 1219 
sayılı "Tababet ve Şuabatı anatlannın Tarzı İcrasına Dair Kanun"un 12. madde inin ikinci 
üçüncü fıkraları değiştirilerek tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık me zuatına gör uzman 
olanların mesleklerini İcra edebilme koşullan yeniden belirlenmiştir. 

Öte andan, kamu kesiminde kı mı tatüde çalışma yöntemine son verilmiş olması 
nedeniyle, 5947 sayılı Ya a'nın 19. maddesinin (a) bendi ile 2368 ayılı" ağlık P r on linin 
Tazminat ve Çalışma a !arına Dair Kanun" yürürlükten kaldırılmıştır . 

Anılan Ya a 30.1.2010 günlü e 27478 ayılı Resmi Gazete'de ya ımianmış olup· 
Ya anın 20. maddesinin (a) bendinde, bu Yasarım 3. madde inin yayımı tarihinden bir ıl 

onra; (b) b ndinde i e, Ya anın 7. maddesinin yayımı tarihind n altı ay onra yürürlüğe 
gireceği belirtilmiştir. 

5947 sayılı Ya anın bazı maddelerinin iptali e yürürlüğün durdurutma ı i temiyl 
Anamuhalefet Parti i tarafından Anaya a Mahkeme ine apılan baş uru, Anaya a 
Mahkemesince, 16.7.2010 tarihind görüşülerek karara bağlanmış e aynı gün karann 
onuçları konu unda kamuoyuna açıklama yapılmıştır. 





Bunun üzerine, ağl ık Bakanlığı'nın int rnet ite inde (daha onra Türk ahipleri 
Birliği Merkez Kon eyi Başkanlığı tarafından Danıştay Beşinci Daire inde da a konu u 
dilecek olan) 16.7.2010 tarihli "Tam Gün Kanunu ile İlgili Ba ın Açıklama ı" başlıklı 

işlemle; Ana asa Mahkeme i' nin anılan kararından öz edi! rek Univ r it öğr tim 
üyelerinin yük eköğretim kurumları dışında çalı şma ya ağına ilişkin cümlenin iptal dildiği; 

buna gör , üni r itelerde kı mi tatüde çalışmanın sona erec ği· ancak, öğr tim üy lerinin 
ekiz saatlik me ai aat lerinin bitiminde özel çalışabilecekleri· bu uygulamanın 30. Ocak 201 1 

tarihinde başlayacağı; üniver ite öğretim ü e leri dışında kamuda çalışan tüm doktorların 
mua nehane açmaları e özel ağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmad ı ğı bu 
uygulan1anın da 30.Temnıuz 201 O tarihinden itibaren başlayacağı duyurulmuştur. 

Ana aa Mahkeme i'nin 22.7.2010 günlü e 27649 ayı lı R mi Gaz te'de 
ayırolanan yürürlüğün durdurulmasına ilişkin kararı ile· 5947 sayılı Ya anın 7. madde i le 

12 ı 9 ayı lı Yasanın 12. madde inin d ğiştirilen ikinci fıkra ının birinci tümce inde yer alan 
" ... b ntlerden yalnı zca birindeki ... " ibare inin Anaya a Mahk me i'nin ı 6.7.201 O günlü e 
E:20 10/29. K:201 0/90 a ılı kararı la iptal edildiği belirtilerek. bu i bar nin u gulanma ından 
doğacak omadan gideri lmesi güç v ya olanak ız durum zararların önlenm i v iptal 
kararının onuç uz kalmama ı için g r kçeli kararın Resmi Gazete'de ya ımlandığı gün 
kadar ürürlüğünün durdurulma ına karar veri lmi ştir. rdından Anaya a Mahkeme i'nin. 
16.7.2010günlü :2010/29.K:2010/90 ayı lıkararı, 4. l2.2010günlü e27775 ayı lı 

Re mi Gaz t 'de yayımlanmıştır. 
Ana a a Mahk me i : 5947 a ılı Ya anın 3. madd i il 2547 ayılı Ya anın 36. 

madde inin 1. fıkrasında yap ıl an değişiklikle "öğretim el manlarının üniver itede devamlı 
tatüde göre yapma ı ile ilgili hükmü. ani kı mi tatüde çalışmanın kaldırılına mı 

Ana a a'ya aykırı bulma arak, anı lan 1. fı kra önünden iptal istemini reddetmiştir. Ancak, 
maddenin. daimi tatüde göre yapaıı öğretim elemanlannın bu kanun ile diğer kaııun larda 

b !iri n n göre l r ile telifhakları hariç olmaküzer , yük eköğr tim kmumlarından başka 
erlerde ücr tli e a ücr t iz, resmi eya özel başka herhangi bir iş göreme ec kleri. ek görev 

alamayacak l arı e me lek1erini s rb t olarak icra edemeyec klerini düzenle en ikinci 
fıkra ının birinci türnce ini· 

"An aya a' da üniver i te, bilim el çalışmaların yapıldığı ve bilimin öğretildiği 
kurum olarak nitelendirilip bilim el ve idari özerkliğe ahip kahoarak diğer kamu 
kurumlanndan farklı değerlendirilmi , öğretim üyelerine de kamu görevli i olmakla 
birlikte genel ımftandırma içinde ayrı bir yer verilerek kendilerine özgü önem ve 
değerde bir me lek ımfı olduğu belirtilmiştir. Öğretim üyelerinin bu konumlan dikkate 
alındağmda bunları diğer kamu görevlileri gibi değerlendirmek mümkün değildir. 

Ya akoyucu, yükseköğretimin Anayasa'da belirtilen ilkeler doğrultusunda 
geliştirilmesi, bu bağlamda ağlık sorunlarının çözüme kavuşturulması için öğretim 
elemanlarının unvan ve tatülerine uygun bazı ınırlamalar getirerek çalışma 
ko ullanm belirleyebilir. Ancak getirilen bu mırlamalar, üniver itelerdeki bilim 
özgürlüğü ve bilimsel özerkliğin gereği olan her türlü bilim el faaliyeti engelleyici 
nitelikte olamaz. iptali i tenen düzenleme ile üniver itelerin bilim verilerini yaymak, 
ulu al alanda geli ime ve kalkınmaya de tek olmak, ülkeye ve in anlığa hizmet etmek 
gibi görevlerini yerine getirme inin engellendiği, ayrıca, üniversitelerde görev yapan 
öğretim görevlileri, okutmanlar, öğretim yardımcılan ile akademik olarak belirli bir 
yetkinliğe ahip öğretim üyeleri ara ında herhangi bir ayrım yapılmaksızın mesai 
onra ı ücretsiz de ol a re mi veya özel herhangi bir iş yapmalannın ya aklandığı 

an la almaktadır. Bu durumun Anayasa 'mn 130. madde i ile bağdaşmadığı açıktır." 

gerekçe iyle iptal etmiştir. 





5947 ayılı Ya anınçerçeve 7. maddesi ile değiştirilen 1219 ayılı Ya anın 12. 
madd inin 2. fıkra ının 1. türnce ind ki " ... b ntlerden yalnızca birind ki ... " ibare inin iptali 
i t min yönelik olarak da; 

"... ağlık hizm tl ri doğrudan yaşam hakkı ile ilgili olma ı ned ni le diğer kamu 
hizmeti rind n farklıdır. ağlık hiznı tinin temel hedefi olan in an ağlığı, mahiy ti itibarıyla 
ertelen mez ve ikame edilemez bir özelliğe ahiptir. İn anın en t m 1 hakkı olan ağlıklı 
yaşam hakkı ile bu yaşamın ürdürülme indeki yeri tartışma ız olan hekimin tatüsünün de bu 
çerçe ede değerlendirilerek diğer kamu gör !ileri ile bu önden farklılığının gözetilme i 
g r kir. 

Ayrıca bazı dallarda uzman olan hekimlerin ayıca az olma ı e kamunun yanında 
özel ağlık kuruluşlarının da bu dallarda uzman hekimlere ihtiyaç duyması, bu hekim! rin 
m leğini m ai aatleriyle sınırlı olmak ızın yaygın bir şekilde icra etmelerini gerekli 
kılabilir. Hekimlerin insan ağlığının gelişın iv yaşam haklarının korunma ı il doğrudan 

ilgili olan bu konumları dikkate alınmaksızın çalışma koşullarının kuralda b lirtildiği şekild 
ınırlandırılma ı bire !erin yaşanı hakkını zedeleyici nitelik taşımaktadır. 

İptal konu u ibared , tabipierin diş tabiplerinin ve tıpta uzmanlık me zuatına göre 
uzman olanların maddenin ikinci fıkra ında yer verilen b ntlerden alnız birind er alan 
kurumlarda me 1 klerini icra d bilecek! ri beliıtilerek, herhangi bir i ti naya er 

eritmek izin dÜZenleme apılma ının Anaya a'da güvence altına alınan yaşama hakkı il 
herke in hayatını b den e ruh ağlığı içinde ürdürm si ilke in a kınlık oluştmduğu 
sonucuna arıl(dığı) ... " gerekçesi le. da a konu u ·'b ntlerden yalnızca birindeki" ibaresi 
Anaya a'nın 17. ve 56. maddelerine aykırı bularak. 1219 sayılı Ya anın 12. madde inin 2. 
fıkra ının 1. tümc indeki " ... bentlerden alnızca birindeki ... " ibare ini iptal etmi tir. 

Ana a a Mahkeme inin iptal kararından onraki haliyle, 1219 a ılı Ya anın 
12.madde inin 21.1.2010 tarih v 5947 sayılı Kanununun 7. madde iyle değişik ikinci e 
üçüncü fıkralarında; "Tabipler, diş tabipleri e tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar. 
aşağıdaki .... ("b ntlerden alnızca birindeki" ibare i Ana asa Mahkemesinin 16.7.2010 tarih 
ve :2010/29 K:2010/90 ayıh kararı ile iptal edilmiştir.) ağlık kurum e kuruluşlarında 
me !eki rini icra debilir: 
a) Kamu kurum e kuruluşları. 
b) o yal Güvenlik Kurumu e kamu kurLınıları ile özleşmeli çalışan özel ağlık kurum e 
kuruluşları o al ü eni ik Kurumu e kamu kurumları ile özl şmeli çalışan vakıf 
üni er it leri. 
c) o al Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile özleşme i bulunmayan öz 1 ağlık kurum 
ve kurulu ları o ya! Gü enlik Kmumu e kamu kurumları ile özleşmesi bulunmayan akıf 

üni r iteleri, erbest meslekicra ı. 

Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına gör uzman olanlar, ikinci 
fıkranın her bir bendi kap arnında olmak kaydıyla birden fazla ağlık kurum v kmuluşunda 

çalışabilir. Bu maddenin u gulanması bakımından o yal Gü enlik Kurumunca branş bazında 
sözleşm yapılan özel ağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversite! ri yalnızca özleşme 
yaptıkları branşlarda (b) bendi kap arnında kabul dilir. Me leğini erb t olarak İcra edenler, 
hizmet b deli ha ta tarafından karşılanmak e o yal Gü enlik Kurumundan talep dilmernek 
kaydıyla, (b) bendi kap anıında ayılan ağhk kmuluşlannda da ha tatarının teşhi ve 
tedavisini yapabilir. özleşmeli statüde olanlar da dahil olmak ÜZere mahalli idare! r ile 
kurum tabipliklerind çalışan ve döner ermaye ek ödeme i almayan tabipler iş eri hekimliği 
yapabilir. Döner emıayeli ağlık kuruluşları i e kurumsal olarak işyeri hekimliği hizm ti 

erebilir. Bu maddenin uygulama ına e işyeri hekimliğine ilişkin e a lar ağlık Bakanlığınca 

b lirlenir." hükümleri yer almaktadır. 
Anayasanın 152. ve 153. madde! rind b lirtildiği ve yerleşik yargı içtihatlarında da 

urgulandığı ÜZer • bir yasa kuralının Ana a a Mahkemesince iptal edilme i halind , idare e 





yargı m rcilerinin yük k mahkemenin kararına hük.m e as olan g r kç ine uygun karar 
vermek zorunda oldukları açıktır. 

Yukarıda b Iirtilen Ya al düzenleme! r il Ana a a Mahk m inin anılan kararının 
doğurduğu onuçlara bakıldığında şu saptamaları yapmak mümkündür. 

1- 1219 ayılı Ya anın 12. madde i u arınca, tabip, diş tabibi e tıpta uzmanlık 
m zuatına göre uzman olanlar anılan maddenin ilcinci fıkra ınm her bir bendi kap ammda 
olmak kaydıyla ve başka bir ınırlamaya da tabi olmadan, birden fazla ağlık kurum e 
kunıluşunda çalışabilm hakkına ahiptir. 

2- Öğretim el manlarının üni r itelerde kı mi zamanlı tatüde çalışma ını ona 
erdirer k, devamlı tatüde göre yapmaların ı düzenleyen ya a kuralı Anayasa au gun 
bulunmuştur. 

3- ·· niv rsite öğretim ü eleri yönünden özel kanun olan 2547 sa 1lı Ya ada 
düzenleme yapan ve üniversite öğr tim görevlilerinin mesai onra ı başka erlerde ücretli 

eya ücret iz. re mi e a özel başkaca herhangi bir iş göremeyecekleri. k gör 
alama acakları e me leklerini rbe t olarak icra edeme ecekleri yolw1daki yasakla ıcı 

bükilin Ana a a a a kın bulunarak iptal edildiğinden üniver it I rd gör li öğr tim 
üyelerinin çalışma aatleri onrası çalışmalarına ya ak g tiren öz I bir düzeni me 
bulunmamaktadır. 

4- niver it ler geniş anlamda kamu kununu olduklan halde, nayasa 
Mahkeme inin. öğretim üy lerine ilişkin yukarıda b Iirtilen özel düz nlemedeki iptal 
kararının ger kçesinde de b Iirtildiği üzere; öğretim üyeleri, kamu görevli i olmakla 
birlikte, Anayasada genel sınıflandırma içinde ayrı bir yer verilerek kendilerine özgü 
önem ve değerde bir meslek ımfını oluşturmaktadır. 

Anaya a Mahkeme inin iptal kararımn gerekçesind öğretim üyelerinin ; 
üni er itel rin ürüttükleri bilim 1 çalışmaların gereği olarak ahip oldukları bilim el 
idari özerkliğin doğal sonucu olarak, diğer kamu gör lilerind n farklı bir me lek sınıfı olarak 
nitelendirilme i karşısında; a ama organı tarafından Ana a a Mahkem inin anılan kararı 
doğrultu w1da eni bir düzenlem yapılmadığı ürece. diğer kamu göre Iiieri il aynı 

kategorid d ğ ri ndirip, çalışma aatleri onrasında başka iş apmalarına a aklama 
getirilme ine olanak bulunmamaktadır. Dolayı ıyla D vlet üni r it i tıp fakült lerinde 
öğr tim üyesi ıfatıyla doktorluk apanlar ile de I t ha tanelerinde doktorluk yapanların aynı 
tatüde değeri ndirilmeme i gerekın ktedir. 

Bu itibarla, öğretim üyelerinin kamu görevlisi olmakla birlikte Anaya ada genel 
ımftandırma içinde ayrı bir yere ahip, kendilerine özgü önem ve değerde bir me lek 
mıfı olduğu, bu konumlandikkate alındığında. öğretim ü elerini diğer kamu gör Iiieri gibi 
değerlendirip me ai onra ı başka iş yapınalarma yasaklan1a getirilmesinin Anaya aya aykırı 
bulunduğu gerekçesi il Anaya a Mahkeme ince ri! n iptal kararının; De !ete ait 
üni ersitel re bağlı tıp fakültelerinde öğretim ü e i ıfatıyla çalışan doktorları 1219 a ılı 

Ya anın 12.madde inin (a) bendi kap arnı dışına çıkarmış bulunduğu onucw1a 
ulaşılmaktadır. 

itekim Anaya a Mahk me inin yukarıda irdeleme i yapılan kararından onra. 
davalı ağlık Bakanlığınca da· Anaya a Mahkemesi kararının doğurduğu sonuç, Dairemizin 
yukarıda b Iirtilen şekild ki değerlendirme ine paralel olarak ( daha onra Türk Tabipleri 
Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı tarafından Danıştay Beşinci Daire inde dava konusu 
edilecek olan) 16.7.201 O tarihli "Tam Gün Kanunu il İlgili Ba ın Açıklama ı" başlıklı 
işi mle; kan1Uda çalışan doktorlardan ayrı tutulan üniversite öğr tim ü elerinin, kiz aatlik 
me ai aat! rinin bitiminden onra özel çalışabilecekleri. üni ersite öğr tim ü eleri dışında 
kamuda çalışan tüm doktorların i e mua enehane açmaları e özel ağlık kuruluşlarında 

çalışmalannın mümkün olmadığı duyunılmuştur. 





Her ne kadar. davalı idar 1 rin savunmalarında, Bakanlığın anılan işi min karşı 

Danışta B şinci Dair inde açılan davada idari Dava Dair leri Kurulunca itiraz aşama ında 
eril n karar ile daha onra Danışta Beşinci Dair ince e a tan erilen kararın g rekçeleri 

göz tilerek, dava konusu Yönetmelik düıenl melerinin yapıldığı ve dava konu u Ankara 
Valiliği işi minin te is edildiği belirtilmekt i de· Danıştay Beşinci Daire inde görülen 
da a a konu edilen işlem. zaten üniver itel rd çalışan tabipleri özel ektörd çalışma 

ya ağının kap arnı dışında tuttuğundan üni ersitelerde göre yapan tabipi rin durumu anılan 
da anın konusunun dışındadır. Bu nedenle de sözü edilen kararlarda üni er it 1 rde göre 
yapan tabipi re yön lik herhangi bir ineelem e hüküm de bulunmamaktadır. 

Da a do ya ının incelenmesinden· Hacettep Üni ersite i Tıp Fakültesi Kadm 
Ha talıkları Doğum Ana Bilim Dalı Başkanlığı (öğretim ü eliği) göre ini ürüten ve aynı 
zamanda ... Tüp B be k ve Kadın ağlı ğı M rkezinde kı mi zamanlı olarak çalışmakta olan 
davacıya gönderil n dava konusu Ankara Valiliği işleminde; 7.4.2011 tarih e 27898 ayı lı 
Re mi Gazet d yayımlanan Özel Ha taneler Yönetın liğind Değişiklik Yapılma ına Dair 
Yönetın likle. ana yönetın liğin geçici 14. maddesine eklen n ek fıkra ile akta Teşhi e 
T davi Yapılan Özel ağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılma ına Dair 
Yön tmelikl , ana yön tm liğin geçici 9. madde inde apılan d ğişikliklerle, 1219 a ılı 

Ya anın 12. madd ine uyum ağlamayanların çalışma belgelerinin iptal edi! c ğinin 
öngörüldüğü belirtilerek, davacının da bir kamu kurumunda çalıştığından bahi le tam gün 
çalışma a ilişkin kanun, idari yargı kararları ve arulan Yönetmelik hükümleri karşı ında. 
Müdürlüklerinc onaylanmış olan p r on 1 çalışma belge inin iptal dildiği; 2.5.2011 tarihine 
kadar, çalı tığı kanıu kurumundaki görevind n istifa eya m klilik uretiyle fıil n 
a rıldığını bildiren dilekç i le baş urup, 1219 ayılı Ya anın 12.maddesine u gunluk 
ağladığını b lg 1 me i halind , en on kısmi zamanlı (geçici) göre aptığı özel ha tane e a 

özel ağlık kuruluşunda davacının adına kadro dışı geçici çalışma belge i düzenten rek 
çalışmasına izin erileceğinin bildirildiği ; bunun üzerine anılan işlemin e dayanağı olarak 
gö terilen Yönetınelik hüküm) rinin iptali i temi le da anın açıldığı anlaşılmaktadır. 

7.4.2011 tarih e 27898 ayılı Resmi Gazetede ayıınianan akta Te his ve 
Tedavi Yapılan ·· z 1 ağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte D ğişiklik Yapılma ına Dair 
Yönetın liğin çerç e 5. madde i 1 . ana Yönetmeliğin "Geçiş hükümleri" başlıklı g çici 
9.madde inin ikinci fıkrasının ikinci paragrafı· '2/5/2011 tarihine kadar 1219 a ılı Kanumın 

12 nci madde ine uygunluk ağla arak buna dair b lg lerini ınüdürlüğe unmalan halind 
planlamadan istisna olarak ağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışmalarına izin verilir. Bu 
süre içeri inde uygunluğunu ağlayamayanlann çalışma b lg leri müdürlükçe iptal edilir. Bu 
çalışma izni tabip/uzmanlara yönelik bir hak olup ağlık kurulu una mükte ep kadro hakkı 

ermez. Bu tabip/uzmanlar öncelikle ağlık kuruluşunun mükte ep kadrosunda tabip/uzman 
bulunmaması halinde bu kadroya veya kadrolu çalışanın ayrılma ı durumunda ayrılanın 
erine başlatılır. Bu şekild çalışan tabip/uzmanın ağlık kuruluşınıdana rılarak başka bir 
ağlık kw-uluşunda çalışmak i teme i halinde çalışma belge i iptal edilir ve eni 
başlayacakları ağlık kw-uluşu için 9 uncu e 17 nci maddeler kap arnında değerlendirilir.' ' 
şeklinde değiştirilm iş olup· ağlık kuruluşunda kısmi zamanlı olarak çalışanların 2.5.201 1 
tarihine kadar 1219 ayılı Yasanın 12.madde in uygunluk ağlamaları, ak i takdird çalışma 

belgelerinin iptal edileceği öngörülmektedir. 
7.4.2011 tarih ve 27898 ayılı Re mi Gazeted yayımlanan Özel Ha tanel r 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılma ına Dair Yön tıneliğİn çerçe 6. madde i le ana 
Yönetmeliğin geçici 14.maddesine eklenen ek fıkrada i ; ' Birinci fıkranın (a) ve (ç) bentleri 
kap amındaki tabip, diş tabibi e tıpta uzmanlık me zuatına göre uzman olanlar. müdürlüğe 
süre i içeri inde başvuru unu yapamayanlar da dahil olmak üzere 2/5/201 l tarihine kadar 
1219 ayı lı Kanunun 12 nci maddesine uygunluk ağlayarak buna dair belgelerini müdürlüğe 
unmaları halind kı ml zamanlı göre aptığı öz 1 ha tanede kadro dışı geçici çalı abilirler. 





Bu üre içerisinde u gunluğunu sağlamayanların çalışma belgel ri iptal edilir." kuralı 
eklenmiş olup; öz 1 ha tanede kı mi zamanlı olarak çalışan hekim! ri n 2.5.20 ll tarihin kadar 
1219 ayılı Yasanın 12.madde ine uygunluk sağlamalan, aksi takdirde çalı ma belg lerinin 
iptal edileceği b lirtilmiştir. 

Görüldüğü gibi. davalı ağlık Bakanlığınca çıkartılan Yönetın liklerde, yukarıda 
açıklanan Ana a a Mahkeme inin iptal kararı onra ında De !et .. ni er it i tıp fakültesind 
öğretim ü e i olarak çalışan doktorların kazandıkları farklı ve özel tatü dikkate alınmamış ; 

bö lece Ana a a Mahkeme i kararına aylan düz nleme yapılmıştır. 
Anayasa Mahkeme i kararına aykın olarak düzenlenmiş olma ı nedeni le hukuka 

aykırı olduğu aptanmış bulunan Yönetmelik hükümlerine dayamlarak te i edilen Ankara 
Valiliği işleminde de hukuka uyarlık bulw1mamaktadır. 

Açıklanan n denlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. 
madd inde yürütmenin durdurulma ı için aranılan koşulların gerçekleştiği 

anlaşıldığından, i temin kabulü ile, Ankara Valiliği İl ağlık Müdürlüğü'nün 18.4.2011 tarih 
e 59077 sa ılı işleminin ve anılan işlernde dayanak olarak gö terilen 7.4.20 ll tarih ve 27898 
ayılı Re mi Gazeted yayımlananA akta T şhi e Teda i Yapılan Özel ağlık Kuruluşları 
Hakkında Yönetın likte D ğişiklik Yapılma ına Dair Yönetmeliğin çerçe 5. madde iyi 
değiştirilen ana Yön tmeliğin geçici 9.maddesinin ikinci fıkra ının ikinci paragrafının 
7.4.2011 tarih e 27898 ayılı Re mi Gazetede ayıınianan Özel Ha tan ler Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılma ına Dair Yönetmeliğin ç rç 6. maddesiyle ana Yönetın liğin geçici 
14.madde ine eklenen ek fıkranın yürütülmesinin durdurulmasına, 2577 ayılı İdari 
Yargı lama sulü Kanunu'nun 27. maddesinin 6. fıkra ı uyarınca, kararın t bliğini izleyen 
günden itibaren 7(Yedi) gün içinde İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz yolu açık olmak 
üzere, ?9.6.?011 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi . 

AZL IKOYU: 

Olayda, uyuşmazlığın özü, 2547 sa ılı Kanun'a tabi olarak d !et üni er itelerind 
öğretim üyesi olarak görev apan tabip, diş tabibi e tıpta uzmanlık me zuatına göre uzman 
olanların 1219 a ılı Yasanın 12. madde inin değişik ikinci fıkra ında yazılı sağlık kurum ve 
kuruluşlannın tamamında herhangi bir kı ıtlama a tabi olmak ızın çalışıp çalışama acağının 
te pitine ilişkin bulunmaktadır. 

Öne lik! bu aptamanın yapılabilme i için 2547 ayılı Kanun'a tabi olarak devlet 
üni er itelerinde öğretim ü e i olarak göre yapan tabip. diş tabibi e tıpta uzmanlık 
me zuatına göre uzman olanların ağlık hizmeti unma a yönelik m leklerini icra tmeleri 
ıra ında uygulanma ı gereken mevzuat hükümlerinin belirlenm i ger kmekt dir. 

2547 a ılı Yük eköğretim Kanunu· De Jet e Vakıf .. niv r itelerind görev yapan 
tüm öğretim elemanları [öğretim üyeleri (profe ör, doçent, yardımcı doçent), öğretim 
görevlileri okutmanlar ile öğretim yardımcıları] için uygulanacak ortak kuralları 
düzenlemektedir. 

Bilindiği üz re, öğretim üyeleri · D 1 t e VakıfÜni ersitelerinde bilim el 
öz rkliğe ahip yük ek düze de eğitim-öğretim. bilim el araştırma. ya ın danışmanlık 

hizmeti unma göre i sırasında 2547 sayılı Kanuna tabi olarak profe ör, doç nt yardımcı 
doç nt gibi ün anlar altında göre yapmakta iken, bilim dalı uzmaniıkiarına görede, mimar 
mühendis. tabip b. gibi a nca bir ün ana ahip olmaktadırlar. 

İşte bu noktada, öğretim üyelerinin Üniver ite bünyesinde eğitim öğretime yönelik 
faaliyetleri açısından 254 7 ayılı Kanun'a uzmaniıkiarına yönelik faaliyeti ri açısından da 
k ndi uzmanlık dallar ile ilgili özel kanunlara tabi olduğunda kuşkuya yer bulunmanıaktadır. 



itekim uzmanlığı mimarlık veya h rhangi bir müh ndi lik olan bir öğretim 
ü ının niver it deki 2547 a ılı Yasada öngörül n faaliyetleri çerç ve ind 2547 a ılı 

Kanun hükümlerin tabi ik n şahsi uzmanlığına matuffaali etleri açı ından 3458 a ılı 

Mühendi lik v Mimarlık Hakkında Kanun hükümlerine bağlı olmak durumundadır. 
Yine 2547 ayılı Kanuna tabi hukukçu öğretim üyelerinin, avukatlık m l ğini icra 

etm k i tem 1 ri durumunda ı ı 36 ayılı A ukatlık Kanunu hüküm! ri n tabi bulunmaktadır. 
Bütün bu örneklemelerden de görüleceği üzere; 2547 ayılı Ya a hükümleri 

uyannca herhangi bir de !et veya vakıf üni er i te inde göre yapan öğretim ü e i, 
uzmanlığının türün gör ayrıca bir başka kanun hükmüne de tabi olabilmektedir. 

Olayımızda 2547 ayılı Yükseköğretim Kanunu'na tabi olarak D Jet 
niver ite inde göre yapan da acı öğretim ü esinin, alnızca üni er itedeki eğitim-öğr tim 

faaliy tl ri nin 254 7 ayı lı Ya a hükümleri ç rçe esinde el alınma ı bu faali tleri dı ında 
gerek üni er ite bünyesinde gerek e dışarÇa İcra ettiği tabiplik azife i na ında 2547 ayılı 

Kanun'a değil ı 2 ı 9 ayılı Kanun'a tabi olacağı onucuna an lmaktadır. 

Bu durumda da, ı 219 a ılı Tabab t Ve uabatı an'atlarının Tarzı İcra ına Dair 
Kanun'un 12. madd inin 21.1.2010 tarih ve 5947 ayılı Kanun'un 7. madd iyle değişik 
ikinci fıkra ında yer alan bentlerden (a) bendi kapsamında göre yapan da acı öğr tim 
ü e inin anılan fık.raıun (b) ve (c) b ntlerinde yazılı sağlık kurum kurulu lannda me leğini 
icra ed m c ği açık bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, ola da 2577 ayılı İdari Yargılama ulü Kanunu'nun 27. madde ind 
öngörülen koşulların gerçekleşmediği onucuna arıldığından yürütm nin durdurulma ı 

isteminin reddi ger ktiği görüşü le çoğunluk kararına katılını orum. 


