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T.C.
Baþbakanlýk

Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüðü 20/6/2013

Sayý: 31853594-101-780-3311

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 27/5/2013
tarihinde kararlaştırılan "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereðini arz ederim.

Recep Tayyip Erdoğan
Baþbakan
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GENEL GEREKÇE
11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye karşı açılan iptal davasında Anayasa Mahkemesince,
Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi veren 6223 sayılı Yetki Kanunu
kapsamında bulunmadığı gerekçesiyle mezkûr Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerinin
yetki yönünden iptaline karar verilmiştir. Gerek iptal edilen hükümlerinin yeniden düzenlenmesi ve
gerekse uygulamada görülen ihtiyaçların karşılanması maksadıyla 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede de değişiklik ve düzenlemeler yapılmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin hakkaniyete, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, verimli, kaliteli ve
etkili şekilde sunulması amacıyla, kamu sağlık hizmetlerinde tam süreli çalışma esasına geçişi
teminen yürürlüğe konulan ve kamuoyunda Tamgün Kanunu olarak anılan 5947 sayılı Kanunla,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesi ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı
San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12 nci maddesi değiştirilmiş ve kamu sağlık hizmetlerinde
ikili çalışmaya (hem kamuda hem de özel çalışmaya) izin veren 2368 sayılı Sağlık Personelinin
Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu kanunî düzenlemelere karşı açılan iptal davasında Anayasa Mahkemesi'nce kısmî iptal kararı
verilmiştir. Anayasa Mahkemesi 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci
cümlesini, "yasakoyucu, yükseköğretimin Anayasa'da belirtilen ilkeler doğrultusunda geliştirilmesi,
bu bağlamda sağlık sorunlarının çözüme kavuşturulması için öğretim elemanlarının unvan ve
statülerine uygun bazı sınırlamalar getirerek çalışma koşullarını belirleyebilir. Ancak getirilen bu
sınırlamalar, üniversitelerdeki bilim özgürlüğü ve bilimsel özerkliğin gereği olan her türlü bilimsel
faaliyeti engelleyici nitelikte olamaz. İptali istenen düzenleme ile üniversitelerin bilim verilerini
yaymak, ulusal alanda gelişime ve kalkınmaya destek olmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek gibi
görevlerini yerine getirmesinin engellendiği, ayrıca, üniversitelerde görev yapan öğretim görevlileri,
okutmanlar, öğretim yardımcıları ile akademik olarak belirli bir yetkinliğe sahip öğretim üyeleri
arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın mesai sonrası ücretsiz de olsa resmi veya özel herhangi
bir iş yapmalarının yasaklandığı anlaşılmaktadır. Bu durumun Anayasa'nın 130. maddesi ile
bağdaşmadığı açıktır." gerekçeleriyle iptal etmiştir.

Buna göre Anayasa Mahkemesi, hekimlerin çalışmalarına bazı sınırlandırmalar getirilerek
çalışma koşullarının yeniden belirlenebileceğini ve öğretim elemanlarının unvan ve statülerine uygun
bazı sınırlamalarla çalışma koşullarının tanzim edilebileceğini ilkesel olarak kabul etmiştir. Bunun
yanında da, bilim özgürlüğünün ve bilimsel özerkliğin zedelenememesi, üniversitelerin gelişime ve
kalkınmaya destek olmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek gibi görevlerini yerine getirmesinin
engellenememesi, ayrıca akademik olarak belirli bir yetkinliğe sahip öğretim üyeleri arasında
herhangi bir ayrım yapılmaksızın mesai sonrası ücretsiz de olsa resmî veya özel herhangi bir iş
yapmalarının yasaklanmaması gerektiğine işaret etmiştir.

Mezkûr Anayasa Mahkemesi kararı sebebiyle ortaya çıkan kanunî boşlukların giderilmesi ve
uygulamada tereddütlere mahal verilmemesi bakımından yeniden kanunî düzenleme yapma yoluna
gidilmiştir. Bu kapsamda yürürlüğe konulan 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan memurların, meslekî faaliyette veya
serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamayacakları;
gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına veya vakıf
üniversitelerine ait herhangi bir işyerinde aylık, ücret veya herhangi bir aynî ya da nakdî ödeme
karşılığında çalışamayacakları öngörülmüştür.
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- Yükseköğretim kurumlarında çalışanlar bakımından ise, öğretim görevlileri, okutmanlar ve
öğretim yardımcılarının kanunlarda belirtilen hâller dışında yükseköğretim kurumlarından başka
yerlerde çalışamayacakları; öğretim üyelerinin ise döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde
edilen hizmetlerde çalışmamak ve yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak kaydıyla
yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde çalışabilecekleri yolunda düzenlenme yapılmıştır.

Ancak, mezkûr Kanun Hükmünde Kararnameye karşı açılan iptal davasında Anayasa
Mahkemesince, Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi veren 6223 sayılı
Yetki Kanunu kapsamında tamgünle ilgili düzenleme yapma yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle, iptal
davasına konu düzenlemelerin yetki yönünden iptaline karar verilmiştir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi,
hukukî boşluk doğmaması ve yeniden kanunla düzenleme yapılabilmesi için iptal kararının
yayımından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırmıştır. Bu karar 1/1/2013 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanmış olmakla 1/7/2013 tarihine kadar bu konuda (hukukî boşluk doğmaması için)
kanunî düzenleme yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede Tasarı ile, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının gerekçeleri de gözetilerek
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen
birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci fıkrası yeniden düzenlenmekte ve memurların, meslekî
faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler
açamayacakları, gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamayacakları
belirtilmektedir. Üniversiteler yönünden Anayasa Mahkemesince yetki yönünden iptal edilen hüküm
yeniden düzenlenerek yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunan öğretim elemanları
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi hükmüne tâbi kılınmakta, üniversitelerde
sözleşmeli öğretim üyesi çalıştırılması öngörülmekte ve öğretim üyelerinin belli şartlarda ve sınırlı
olarak üniversite dışında hizmet verebilmesine imkân tanınmaktadır.

Öğretim üyelerine mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetleri sebebiyle
ödenecek ek ödeme oranları artırılmakta ve bu ödemenin kuralları belirlenmektedir. Ayrıca üniversite
dışındaki hizmetlerinden elde edilen gelirlerin de % 50'sinin limite bağlı olmaksızın öğretim üyelerine
ödenmesi öngörülmektedir.

Diğer taraftan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca
gerekli tedbirler alınmakla birlikte caydırıcılığı sağlamak ve özel sağlık kuruluşlarını da aynı
kapsamda değerlendirmek üzere bazı kanuni düzenlemeler yapılmaktadır. Sağlık Çalışanlarına
Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (19.06.2012 tarihinde çalışmalarına başlamıştır) da bu
konuda önerilerde bulunmuştur. Bu çerçevede getirilen düzenlemelerle, kamu görevlilerine karşı
işlenen kasten yaralama suçları da tutuklama nedeni sayılan suçlar arasına alınmakta ve özel sağlık
kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel de, görevleri sırasında işledikleri veya görevleri
nedeniyle kendilerine karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlardan
dolayı 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması bakımından kamu görevlisi sayılmaktadır.

Tasarı ile ayrıca, sağlık hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan
bazı muhtelif düzenlemeler yapılmaktadır.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının
birinci cümlesi, Anayasa Mahkemesinin iptali sebebiyle yeniden düzenlenmekte ve denetime tâbi
olan gerçek ve tüzel kişilerin, denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter ve kayıtları vermek,
ayniyatı göstermek ve incelenmesine yardımcı olmak zorunda oldukları belirtilmektedir.

Madde 2- Madde ile Kamu Hastaneleri Birliklerinde sözleşmeli statüde istihdam edilenlerin
sözleşmelerinin kimler tarafından yapılacağı yeniden belirlenmiştir.

Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda bulunanlardan Kamu Hastaneleri
Birliklerinde sözleşmeli statüde istihdam edilenlerin sözleşmeli olarak çalıştıkları sürelerin, akademik
unvanların kazanılması, yükseköğretim kurumları dışında kullanılması ve diğer özlük işlemlerinde
değerlendirilmesi bakımından yükseköğretim kurumlarında geçmiş sayılacağı düzenlenmektedir.

Madde 3- Madde ile Kamu Hastaneleri Birliklerinde sözleşmeli statüde istihdam edilen
personelin iş sonu tazminatının açıktan sözleşme imzalayanlara verileceği tasrih edilmektedir.

Madde 4- Madde ile Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun ihtiyaç hâlinde denetim
hizmetlerini yürütmek üzere merkeze bağlı gruplar oluşturabilmesine imkân tanınmaktadır.

Madde 5- Madde ile Sağlık personelinin mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç
duyulduğunda ilgili sağlık kuruluşuna ulaşabilmeleri için bu personelin uyacağı kuralların ve bu
hususta alınacak tedbirlerin Bakanlıkça belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Madde 6- Madde ile Bakanlığa yapılacak kayıt ve bildirimlerden de ücret alınması
öngörülmektedir.

Madde 7- Madde ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci
maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci fıkrası
yeniden düzenlenmekte ve memurların, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak
üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamayacakları, gerçek kişilere, özel hukuk tüzel
kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf
üniversitelerinde çalışamayacakları belirtilmekte bu yasakların istisnaları düzenlenmektedir.

Madde 8- Madde ile Sağlık çalışanlarına ödenen nöbet ücretlerinin yoğun bakım, acil servis ve
112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenmesi
öngörülmektedir.

Madde 9- Madde ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı
maddesinin Anayasa Mahkemesince yetki yönünden iptal edilen hükmü yeniden düzenlenerek
yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunan öğretim elemanları, genel olarak 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 28 inci maddesi hükmüne tâbi kılınmakta, istisnaî olarak üniversitelerde belli
şartlarda ve sınırlı olarak sözleşmeli öğretim üyesi çalıştırılması öngörülmekte ve sınırlı olarak
öğretim üyelerinin üniversite dışında hizmet verebilmesine imkân tanınmaktadır.

Madde 10- Madde ile öğretim üyelerine mesai saatleri dışında ilave ücret alınmak suretiyle
üniversitede sundukları sağlık hizmetlerine karşılık ödenecek ek ödemenin oranları ve kuralları
belirlenmektedir. Dağıtılan gelirlerden kalan tutarların harcanabileceği işler sayılarak fiilen mesai
dışında çalışan diğer personele de yapılacak ek ödemede kullanılabileceği düzenlenmektedir. Ayrıca
üniversite dışındaki hizmetlerinden elde edilen gelirlerin de yüzde 50'sinin limite bağlı olmaksızın
öğretim üyelerine ödenmesi öngörülmektedir.



Madde 11- Madde ile yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve döner sermaye
faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmamak kaydıyla mesai saatleri dışında
yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde meslekî faaliyette bulunmakta olan öğretim üyelerinin
yeni düzenlemeye intibakı sağlanmakta ve maddenin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde bu
faaliyetlerini sona erdirmeyen öğretim üyelerinin üniversite ile ilişiklerinin kesileceği
öngörülmektedir.

Madde 12- Madde ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen ek 27 nci maddesi yeniden düzenlenmekte ve Kanun
kapsamına girenlerin meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro,
muayenehane ve benzeri yerler açamayacakları; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf
üniversitelerinde çalışamayacakları belirtilmektedir.

Madde 13- Madde ile 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Kanununun 32 nci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen altıncı fıkrası yeniden
düzenlenmekte ve Akademideki kadrolu asker ve sivil öğretim elemanları da meslekî faaliyette veya
serbest meslek icrasında bulunma yasakları bakımından 926 sayılı Kanunun ek 27 nci maddesi
hükmüne tâbi kılınmaktadır. Ancak üniversitelerde olduğu gibi, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde
de sözleşmeli profesör ve doçent çalıştırılabilmesine imkân tanınmaktadır.

Madde 14- Madde ile Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yalnızca eğitim ve araştırma
faaliyetlerinde bulunmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığının izniyle mesai saatleri dışında meslekî
faaliyette bulunmakta olan öğretim üyelerinin yeni düzenlemeye intibakı sağlanmakta ve maddenin
yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde bu faaliyetlerini sona erdirmeyen öğretim üyelerinin
GATA ile ilişiklerinin kesileceği öngörülmektedir.

Madde 15- Madde ile sünnet ameliyesinin yalnızca tabiplerce yapılabileceği düzenlenmekte,
ancak olağanüstü ve istisnaî hallerde Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek eğitimi alan kimseler
tarafından hekim gözetiminde sünnet ameliyesi yapılmasına imkân tanınmaktadır.

Ayrıca meslek mensubu olmayan bazı askerî ve emniyet personeline belirli hâl ve şartlarda görev
yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak üzere, yönetmelikle belirlenecek hastane öncesi acil tıbbî
müdahaleleri yapma yetkisi verilmektedir.

Madde 16- Madde ile 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki Anayasa
Mahkemesince iptal edilen ibareler fıkraya yeniden eklenmektedir.

Ayrıca, kamuda tam gün çalışmanın bir istisnası olarak, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan
ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimlerinin, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma
saatleri dışında aylık 30 saatten fazla olmamak şartıyla işyeri hekimliği yapabilmelerine yönelik
düzenleme yapılmaktadır.

Madde 17- Madde ile sünnet ameliyesinin yalnızca tabiplerce yapılabileceği öngörüldüğünden,
diğer kimselere sünnet yapabilme yetkisi veren hükümler yürürlükten kaldırılmaktadır.

Madde 18- Madde ile 1219 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılan 58 inci ve 59 uncu maddeleri
uyarınca sünnetçilik etme yetkisi bulunanlara, 31/12/2015 tarihine kadar sünnetçilik etme hakkı
tanınmaktadır.
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Madde 19- Madde ile ecza ticarethanelerinden ilaç üreticilerine de toptan satış yapabileceği
belirtilmektedir.

Madde 20- Madde ile ilaçları onaylı endikasyonu dışında pazarlayan ve bu şekilde reçete
oluşumunu teşvik edenler ile ilaçların kanuna aykırı tanıtım ve satışını yapanlara idarî yaptırım
öngörülmektedir. Müstahzarların terkibinde bulunan maddelerin saf olmadığı veya ruhsat almak için
verilmiş olan formüle uymadığı veya müstahzarın tedavi vasıflarını azaltacak veya kaybedecek surette
imal edilmiş olduğu anlaşılanlara verilecek idarî para cezaları da artırılmaktadır.

Madde 21- Madde ile ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler veya bu şekilde imal edilen
müstahzarları bilerek satışa arz eden, satan veya sattıranlara hapis cezası öngörülmekte ve bu
müstahzarların tedavi vasıflarını haiz olmadığı veya bu vasıfları azaltacak veya kaybedecek şekilde
veya saf olmayan maddelerden imal edildiği anlaşıldığı takdirde ceza artırımı düzenlenmektedir.

Madde 22- Madde ile Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Karar gereğince, bazı ilaç
firmaları tarafından, referans fiyat uygulamasına bağlı olarak fiyat değişikliklerinin öngörülen süre
içerisinde bildirilmemesinden kaynaklanan kamu zararı Sağlık Bakanlığı vasıtasıyla ruhsat sahibi
firmalardan tahsil edilmekte ve Merkez Saymanlık Müdürlüğü bünyesindeki emanet hesaba
alınmaktadır. Şimdiye kadar tahsil edilen tutarların 3.000.000-TL'si Sosyal Güvenlik Kurumuna
aktarılmış, 10.230.595,25-TL’lik kısmı emanet hesabında bekletilmektedir.

Tahsil edilen tutarlar içerisinde genel bütçeye dâhil idareler, belediyeler, KİT'ler, özel şahıslar
gibi farklı kişi, kurum ve kuruluşların payı bulunması sebebiyle bu meblağın kurumlar arasında
dağıtımı, faizin hesaplanması, tahsili ve takibi yapılamadığından doğrudan hazineye irat kaydedilmesi
uygun olacaktır. Ayrıca faizin hesabına ve tahsiline ilişkin usûl belirlenerek tahsil görevi Sağlık
Bakanlığına verilmiştir.

Madde 23- Madde ile idarî denetim ve yaptırımlarla ilgili yeni düzenlemeye bağlı olarak 2219
sayılı Hususi Hastaneler Kanununda yer alan denetim ve idarî yaptırımlara ilişkin maddeler
yürürlükten kaldırılmaktadır.

Madde 24- Madde ile eczane açma iznine esas hizmet puanında adaleti ve hakkaniyeti sağlamak
üzere, meslekte geçirilen toplam yıl sayısı ile eczacının hizmet puanı çarpımı sonucu tespit edilen
yerleştirme puanı hesaplanmasındaki çarpma işlemi toplama işlemi şeklinde değiştirilmektedir.

Madde 25- Madde ile eczanelerin ihalelere girmeyeceği ve ilaçların iade, takas ve imha
durumlarının İlaç Takip Sistemine bildirileceği belirtilmektedir.

Madde 26- Madde ile nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında çalışan profesör,
doçent ve eğitim görevlilerine yapılacak ek ödeme oranı artırılmaktadır. Ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbî
Cihaz Kurumunun sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış
olup, Kurumun analiz ve kontrol laboratuvarlarında fiilen görev yapan personele döner sermaye
gelirlerinin merkez payından ek ödeme yapılması öngörülmektedir.

Madde 27- Madde ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık teşkillerindeki sağlık hizmetlerinin,
harekât ihtiyaçları hariç ulusal sağlık mevzuatında yer alan hizmet standartlarına göre yürütüleceği
belirtilmektedir.
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Madde 28- Madde ile organ ve doku alınması, taşınması, saklanması, aşılanması ve nakli ile
yurtdışından temin edilmesinin, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş gerekli uzman personel ve
donanıma sahip kurumlarca yapılacağı düzenlenmektedir.

Madde 29- Madde ile tıbbî ölümün gerçekleştiğine hangi uzmanlık dalındaki hekimler
tarafından karar verileceği düzenlenmektedir.

Madde 30- Madde ile kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokuların aksine bir
vasiyet ibraz edilmediği takdirde alınabilmesine imkân sağlanmaktadır. Ayrıca, vücudunu ölümden
sonra inceleme ve araştırma faaliyetlerinde faydalanılmak üzere vasiyet edenlerle yataklı tedavi
kurumlarında ölen veya bunların morglarına getirilen ve kimsenin sahip çıkmadığı cesetlerin, bilimsel
araştırma için kullanılmak üzere yüksek öğretim kurumlarına verilebilmesi için Kanunda belirlenen
"adli kovuşturma ile ilgisi olmama şartı", uygulamada ortaya çıkan problemleri gidermek maksadıyla
"ölü muayenesi veya otopsi işlemi tamamlanmış olanlar" şeklinde değiştirilmektedir.

Diğer taraftan, tıp eğitimi için gerekli olan kadavranın yurtiçinden yeteri kadar temin
edilememesi hâlinde yurtdışından kadavra veya kadavra parçası temin edilebilmesine yönelik
düzenleme yapılmaktadır.

Madde 31- Madde ile üniversitelerle birlikte kullanımdaki hastanelerin döner sermayelerinden
ilgili fakültenin temel tıp bilimlerinde görev yapan öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma
görevlisi ile üniversite yöneticilerine de ek ödeme verilmesi öngörülmektedir. Birlikte kullanımdaki
sağlık tesislerinde mesai sonrası hizmetler için ilave ücret alınmayacağı belirtilmektedir.

Madde 32- Madde ile klinik araştırma kapsamının genişletilmesi, açıklığa kavuşturulması ve
kamu dışındaki sağlık kuruluşlarının da kamuya ait merkezlerin ve hastanelerin koordinatörlüğünde
veya idarî sorumluluğunda olmak kaydıyla klinik araştırma kapsamına alınması düzenlenmektedir.

Madde 33- Madde ile sağlık kurum ve kuruluşlarının Bakanlıkça belirlenen kurallara ve
standartlara uygunluğunun denetlenmesi ve bunlara uymayanlara idarî yaptırım uygulanması
öngörülmekte ve idarî yaptırım uygulamaya yetkili makamlar belirlenmektedir.

Ayrıca, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel de görevleri sırasında
işledikleri veya görevleri nedeniyle kendilerine karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit
ve hakaret suçlardan dolayı 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması bakımından kamu
görevlisi sayılmaktadır.

Madde 34- Madde ile üniversitelerle birlikte kullanımdaki hastanelerin döner sermayelerinden
üniversite yöneticilerine ve öğretim elemanlarına evvelce yapılan ödemeler için borç çıkarılmaması
hükme bağlanmaktadır.

En az iki yıl yurt dışında mesleki faaliyette bulunmuş olan tabiplerden ve tıpta uzmanlık
mevzuatına göre uzman olanlardan altı ay içinde Türkiyeye dönenler ile yurt dışında eğitimlerini
tamamlayan tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların devlet hizmeti
yükümlüğünden muaf tutulması amaçlanmaktadır.
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Madde 35- Madde ile ilaç ve tıbbî cihaz alımlarının da üç yıla kadar yıllara sâri olarak
yapılabilmesi öngörülmektedir.

Ayrıca, 2023 yılına kadar gemi hastane kiralamalarının onbeş yıl süre ile yapılabilmesine imkân
tanınmakta ve yedi yıla kadar ihale yapılabilecek işlerin süresi de 2023 yılına kadar uzatılmaktadır.

Madde 36- Madde ile aile hekimlerine yapılan ödeme kalemleri arasından tetkik ve sarf
malzemesi giderleri çıkarılmakta ve bu ödemenin halk sağlığı müdürlükleri tarafından hak sahiplerine
yapılacağı düzenlenmektedir.

Madde 37- Madde ile sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik olarak kamu görevlilerine karşı
işlenen kasten yaralama suçları da tutuklama nedeni sayılan suçlar arasına alınmıştır.

Madde 38- Madde ile belediye ve il özel idarelerinin sorumluluğunda bulunan içme sularının
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılacak veya yaptırılacak her türlü tetkik ve tahlil
bedellerinin ilgili belediye ve il özel idaresince karşılanacağı, bu bedellerin Sağlık Bakanlığı ve bağlı
kuruluşlarına belediyelerce tahakkuk ettirilecek su kullanım bedellerinden mahsup edilebileceği
öngörülmektedir.

Madde 39- Madde ile Sağlık Bakanlığının denetimine tâbi bulunan sular bakımından idarî
yaptırımları uygulama yetki ve görevi halk sağlığı müdürüne verilmektedir.

Madde 40- Yürürlük maddesidir.

Madde 41- Yürütme maddesidir.
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TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA

"Üniversite Öğretim Elemanları ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında
Çalışan Personelin Tam Süre Çalışmasına Dair Kanun" teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla arz ederiz.

Aytuğ Atıcı Nurettin Demir Kadir Gökmen Öğüt
Mersin Muğla İstanbul

Mehmet Şeker Ferit Mevlüt Aslanoğlu Aytun Çıray
Gaziantep İstanbul İzmir
Özgür Özel Hülya Güven Sezgin Tanrıkulu

Manisa İzmir İstanbul
Salih Fırat Muharrem Işık Ali İhsan Köktürk
Adıyaman Erzincan Zonguldak

İhsan Özkes Doğan Şafak Mehmet Ali Ediboğlu
İstanbul Niğde Hatay

M. Rıza Yalçınkaya Gürkut Acar
Bartın Antalya
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/159)

ESAS Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

TALİ Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
Plan ve Bütçe Komisyonu
Milli Savunma Komisyonu
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu



GEREKÇE
"Üniversite Personeli ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Çalışan

Personelin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin
genel gerekçesi aşağıda sunulmuştur.

Sağlıklı yaşam hakkı en temel insan haklarındandır. Vatandaşın sağlığını korumak, korunamadığı
durumda ise tedavi etmek Devletin Anayasal görevidir. Bu alanı ilgilendiren düzenlemeler Kanun
Hükmünde Kararnamelerle (KHK) yapılamaz, mutlaka kanun yapılarak düzenlenmelidir. Anayasanın
7. maddesine göre yasama yetkisi Türk Milleti adına TBMM'nindir, bu yetki devredilemez. Her
alanda KHK yaparak bu yetkiyi ve mahkeme kararlarını dolanmak asla kabul edilemez. Doğrudan
ve geniş kapsamlı bir kanun yaparak tartışmaları sona erdirmek zorunludur.

İktidar Partisi, Ana Muhalefet Partisi, sağlık meslek örgütleri ve sağlık çalışanlarının çoğunun
tam süre çalışma isteğinin bulunduğu bir ortamda böyle bir kanunu hayata geçirmek aslında zor
değildir. Ancak Hükümetin yaptığı düzenlemeler "tam süre çalışma" adı altında performansa dayalı,
çoğunlukla iş güvencesi olmayan ve koruyucu değil, tedavi hizmetlerine yönelik çalışma sistemini
getirmektedir. Böylece sağlık, kâr edilmesi hedeflenen ve özelleştirilen bir alan konumuna getirilmiş,
serbest piyasa koşullarına göre yönetilmeye başlanmıştır. Oysa Anayasa'nın Devlet'e verdiği görev
gereği ve sosyal devlet anlayışıyla sağlık hizmeti herkese eşit, nitelikli ve ücretsiz olarak verilmeli
ve kolayca ulaşılabilir olmalıdır.

Mevcut düzenlemelerle sağlık çalışanları geçinebilmeleri için "tam süre çalışma" adı altında 7
gün 24 saat çalışmaya zorlanmakta, performansa dayalı ödeme sistemiyle birbirleri ile yarıştırılmakta,
böylece sağlıkları bozulmakta ve verimlilikleri azalmaktadır. Oysa sağlık çalışanlarının da haklarının
korunması sosyal devletin en temel görevidir. AB normları ve taraf olduğumuz ILO sözleşmeleri ile
kanunlarımızca benimsenen haftalık çalışma saatleri dikkate alınarak bir düzenleme yapılması
gereklidir. Böylece sağlık hizmeti sunanlar "rakip" değil "ekip" haline getirilmelidir. Bu
düzenlemelerden en çok halkımızın yarar göreceği açıktır, zira hastalara "müşteri" değil "insan"
gözüyle bakılması hedeflenmektedir.

Mevcut yasal düzenlemeler ve Hükümet yetkililerinin söylemleriyle sağlık çalışanlarının
görevlerini yapmadıkları izlenimi yaratılarak genel sağlık politikalarındaki başarısızlığın faturası
onlara çıkarılmak istenmektedir. Oysa fiilen çok büyük sayıda sağlık personeli zaten tam gün
çalışmaktadır. Hükümetin verdiği sayılara bakılacak olursa üniversitelerdeki öğretim görevlileri ile
diğer kurumlardaki doktorlardan yarı zamanlı çalışanların oranı %5'i bile bulmamaktadır. O halde
sağlık alanındaki başarısızlığın temel nedenini sistemin kendisinde aramak gerekmektedir. Halen
uygulamakta olan sistemle sağlık harcamaları gereksiz yere aşırı miktarda artmış ve sistem çökme
noktasına gelmiştir. Sistemin iyi işlememesi ve bunun sorumlusunun sağlık çalışanı olduğunun
belirtilmesi nedeniyle sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulamaları çığ gibi artmıştır.

Performansa dayalı maaş ödemeleri nedeniyle üniversitelerdeki öğretim üyelerinin eğitim ve
araştırma hizmetlerine büyük bir darbe vurulmuş ve tıp eğitiminin kalitesi giderek azalmıştır, öğretim
üyeleri asli görevleri olan eğitim ve araştırmadan çok tedavi hizmetlerine yönlendirilmiştir. Kaliteli
sağlık hizmeti ile birlikte iyi bir tıp eğitiminin verilebilmesi için mevcut uygulamalardan vazgeçilmesi
gerekmektedir. Bunun yolu da yasal bir düzenleme yapılmasından geçmektedir.

Bu nedenlerle yeni bir kanun yapılarak sorunun kökten çözümünün sağlanması gerekmiştir.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1
Kanun kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm sağlık personelini kapsayacak şekilde

düzenlenmiştir.
Madde 2
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında olan

bütün sağlık çalışanları için günlük çalışma süresi ILO' nun 1935 tarih ve 47 numaralı ve 1977 tarihli
ve 149 sayılı Sağlık Çalışanları Sözleşmesine uygun olarak 40 saat olarak düzenlenmiştir. 40 saatlik
haftalık normal çalışma süresine ilaveten 16 saat fazla çalışma süresi sınırı getirilerek toplam çalışma
süresi haftada en fazla 56 saat ile sınırlandırılmaktadır. Böylece Avrupa Birliği'nin 2003/88/EC sayılı
direktifine uyum sağlanarak hekimlerin makul süreler ile çalışma ve dinlenme hakları ile hastaların
güvenli sağlık hizmeti alma hakları güvence altına alınmaktadır. İyonlaştırıcı radyasyon ile teşhis,
tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin radyasyon
maruziyeti düşünülerek sağlığı koruyucu tedbirler getirilmiştir. Bununla birlikte, yeterli sayıda
personelin olmaması gibi zorunlu nedenlerle kurum amirinin gerekli görmesi ve personelin isteğiyle
bu sürelerin yüzde elli oranında artırılması öngörülerek, tedavi hizmetlerinin 24 saat kesintisiz
yürümesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Madde 3
Kamu sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlere yönelik ek ödeme düzenlemelerinde, verilen

sağlık hizmetinin niceliğine değil niteliğine ilişkin ölçütleri, bilimsel çalışmaları, toplum sağlığı
hizmetleri ile ilgili çalışmaları, sağlık hizmetini sunan ekibin bir bütün olarak verdiği sağlık
hizmetinin kurumsal düzeydeki çıktılarını esas alarak çalışmaların özendirilmesi amaçlanmaktadır,
özendirme amacıyla verilecek ek ödemenin bilimsel çalışmalardaki veriler doğrultusunda toplam
ücretin en fazla % 10'u; personelin katkısına dayalı ödemelerin de en fazla %20'si ile sınırlı olması,
çalışmaların özendirilmesinde maddi yöntemlerden çok insancıl değerleri esas alan yöntemlerin
kullanılması önerilmektedir.

Madde 4
Üniversitelerdeki öğretim elemanlarının da motivasyonunu artırmak amacıyla toplamda %30

oranında ek ödeme yapılması uygun görülmüş olup, burada da Madde 3'teki gerekçeler göz önünde
tutulmuştur.

Madde 5
Nöbet saat ücretleri fazla çalışma niteliğine uygun olarak belirlenmektedir.
Madde 6
Ek göstergelerde bir miktar artış yapılarak, çalışanların emeklerini karşılayacak oranda artış

yapılması önerilmektedir.
Madde 7
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nda yapılan ek madde düzenlemesi ile tüm öğretim

üyeleri ile öğretim görevlilerine ödenecek ek göstergelerde emeklerini karşılayacak oranda artış
yapılması önerilmektedir.

Madde 8
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri

Sınıfında çalışan personele ödenmesi öngörülen özel hizmet tazminatı oranlarının günümüz şartlarına
göre güncellenerek maaşlarında bir miktar artış sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 9
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesindeki "üniversite ödeneği"nin

oranları, öğretim elemanlarının akademik kariyerlerine ve günümüzün geçim şartlarına göre yeniden
belirlenmektedir.
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Madde 10
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli IV Sayılı Makam Tazminatı Cetveline da yapılacak

ek ile klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve
eczacılara 2000 puan üzerinden makam tazminatı ödenmesi öngörülmektedir.

Madde 11
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 2 nci maddesindeki "MAKAM TAZMİNATI

CETVELİ" nin, tüm üniversite öğretim elemanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmesi ve makam
tazminatı oranlarının öğretim elemanlarının akademik kariyerleri ile unvanlarına ve günümüzün
geçim şartlarına göre güncellenmesi sağlanmaktadır.

Madde 12
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışan

sağlık çalışanlarına mesleki unvanlarına ve eğitim durumlarına göre belirlenen oranlarda "Sağlık
Hizmetleri Tazminatı" ödenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 13
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa eklenen ek madde ile üniversitelerde tam zamanlı

olarak istihdam edilen ve tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma
merkezlerinde çalışan öğretim elemanları ile sağlık çalışanlarına akademik kariyerler ve unvanları ile
mezun oldukları okulların sürelerine göre belirlenen oranlarda "Sağlık Hizmetleri Tazminatı"
ödenmesi öngörülmektedir.

Madde 14
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrasında

düzenlenen "Sağlık Hizmetleri Tazminatı" oranlarının, asker ve sivil tüm sağlık çalışanlarını kapsar
şekilde yeniden belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 15
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli olmuş tüm sağlık çalışanlarının emeklilik

aylıklarına ek olarak belirtilen puanların memur maaş katsayısı ile çarpımı sonunda bulunacak tutarlar
üzerinden ek ödeme yapılması öngörülmektedir.

Madde 16
Sağlık hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla gördürülmesine ilişkin madde yürürlükten

kaldırılarak güvencesiz çalışma sonlandırılmaktadır. Bu şekilde istihdam edilen personelin 657 sayılı
Yasa'nın 4. maddesinin (D) fıkrası kapsamında çalışması öngörülmektedir.

Madde 17
Sağlık çalışanlarının kamu kurum ve kuruluşlarında güvenceli bir biçimde memur kadrosunda

çalışmaları sağlanmaktadır. Böylece personelin kamu kurum ve kuruluşlarında farklı statüde istihdam
biçimlerinde çalışması önlenmekte, mali ve sosyal hakları ile diğer haklar arasındaki farklılıklar
ortadan kaldırılmakta, çalışma barışı sağlanmaktadır.

Madde 18
Aile hekimi uygulamasında görev alan personelin de memur statüsünde istihdam edilmesi

sağlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında farklı istihdam biçimlerini ortadan kaldırmaktadır.
Madde 19
5947 sayılı Kanun ve 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri nedeniyle kamu

görevinden ayrılmak zorunda kalan hekim ve diş hekimlerinin kamu görevine dönmeleri sağlanmakta,
yargı kararlarına aykırı uygulamaların sonuçları ortadan kaldırılmaktadır.

Madde 20
Sağlık çalışanlarının tam süre ile kamuda çalışmalarını sağlamakta, böylece kamusal sağlık

hizmetinin kalitesini artırmaktadır.
Madde 21
Bu kanunla çelişen 650 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname maddeleri kaldırılmaktadır.
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MERSİN MİLLETVEKİLİ AYTUĞ ATICI VE 16 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ (2/159)

ÜNÝVERSÝTE ÖÐRETÝM ELEMANLARI ÝLE SAÐLIK HÝZMETLERÝ VE YARDIMCI

SAÐLIK HÝZMETLERÝ SINIFINDA ÇALIÞAN PERSONELÝN TAM SÜRE

ÇALIÞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR

KANUN TEKLÝFÝ

Kapsam

MADDE 1- Bu Kanun, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununa ekli (I) Sayýlý Cetvelde yer alan Genel Bütçe Kapsamýndaki Kamu Ýdareleri, (II) Sayýlý
Cetvelde yer alan Özel Bütçeli Ýdareler, (III) Sayýlý Cetvelde yer alan Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumlar ve (IV) Sayýlý Cetvelde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumlarý ile mahalli idarelerde;
14/7/1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun Saðlýk Hizmetleri ve Yardýmcý Saðlýk
Hizmetleri Sýnýfý’nda çalýþan personeli, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayýlý Yükseköðretim Personel
Kanunu kapsamýndaki öðretim elemanlarý ile týpta ve diþ hekimliðinde uzmanlýk ve yan dal uzmanlýk
eðitimi görenleri, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Personel Kanunu’na tabi
çalýþan öðretim elemanlarýný, týpta ve diþ hekimliðinde uzmanlýk ve yan dal eðitimi görenleri ve
hekim ve diþ hekimleri ile diðer saðlýk çalýþanlarýný kapsar.

Çalýþma Süreleri

MADDE 2- Bu Kanun kapsamýndaki personelin haftalýk çalýþma süresi 40 saat olup, fazla
çalýþma dâhil 56 saati geçemez. Ýyonlaþtýrýcý radyasyon ile teþhis, tedavi veya araþtýrmanýn yapýldýðý
yerler ile bu iþ veya iþlemlerde çalýþan personel için haftalýk çalýþma süresi 25 saat olup, fazla çalýþma
dâhil 37.5 saati geçemez. Ancak, zorunlu hallerde kurum amirinin gerekli görmesi ve personelin
isteðiyle fazla çalýþma süreleri yüzde elli oranýnda artýrýlabilir.

MADDE 3- 4/1/1961 tarihli ve 209 Sayýlý Saðlýk Ve Sosyal Yardým Bakanlýðýna Baðlý Saðlýk
Kurumlarý Ýle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkýnda
Kanun’un 5 nci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“MADDE 5- Personelin katkýsýyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele, ilgili
personelin bir ayda alacaðý aylýk (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat toplamýnýn
yüzde 30’una kadar ek ödeme yapýlabilir. Ek ödemenin yüzde 10’u, saðlýk kuruluþunda verilen saðlýk
hizmeti sýrasýnda ortaya çýkan komplikasyon oraný, kurumun mortalite hýzý, yoðun bakým enfeksiyon
hýzý, bilimsel toplantýlara katýlma ve bilimsel makale yayýnlama düzeyi, toplum saðlýðý hizmetlerine
katýlma ya da saðlýk hizmeti ve saðlýk çalýþanlarýnýn haklarý ile ilgili kurum ve kuruluþlarda çalýþma,
eðitici olarak görev alma vb. ölçütler ýþýðýnda üretilen hizmet ve bu hizmetin niteliðine katkýlarý ve
görevin iyi bir biçimde yerine getirilmesine iliþkin unsurlar; yüzde 20’si ise, personelin döner sermaye
gelirinin elde edilmesine katkýsý dikkate alýnarak Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlacak
Yönetmelikle düzenlenir.”
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MADDE 4- 4/11/1983 tarihli ve 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 58 nci maddesinin (b)
bendindeki “% 5’ine” ibaresi “yüzde onuna” þeklinde; (c), (d) ve (f) fýkralarý ise aþaðýdaki þekilde
deðiþtirilmiþtir.

“c) Týp ve diþ hekimliði fakülteleri ile saðlýk uygulama ve araþtýrma merkezlerinin hesabýnda
öðretim elemanlarýnýn katkýsýyla toplanan döner sermaye gelirlerinden o birimde görev yapan;
öðretim elemanlarý ile 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tabi personele bir ayda alacaðý aylýk
(ek gösterge dâhil), yan ödeme, üniversite ödeneði (geliþtirme ödeneði hariç) ve her türlü tazminat
toplamýnýn yüzde 30’una kadar ek ödeme yapýlabilir. Ek ödemenin yüzde 10’u saðlýk kuruluþunda
verilen saðlýk hizmeti sýrasýnda ortaya çýkan komplikasyon oraný, kurumun mortalite hýzý, yoðun
bakým enfeksiyon hýzý, bilimsel toplantýlara katýlma ve bilimsel makale yayýnlama düzeyi, toplum
saðlýðý hizmetlerine katýlma ya da saðlýk hizmeti ve saðlýk çalýþanlarýnýn haklarý ile ilgili kurum,
kuruluþ ve meslek örgütlerinde çalýþma, eðitici olarak görev alma, bilimsel araþtýrmalar, eðitim
faaliyetlerine katýlým düzeyleri vb. ölçütler ýþýðýnda üretilen hizmet ve bu hizmetin niteliðine katkýlarý
ve görevin iyi bir biçimde yerine getirilmesine iliþkin unsurlar; yüzde 20’si ise, personelin döner
sermaye gelirinin elde edilmesine katkýsý dikkate alýnarak Yükseköðretim Kurumu tarafýndan
çýkarýlacak Yönetmelikle düzenlenir.

“d) Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacýlýk yüksekokulu ve bünyesinde atölye veya
laboratuvar bulunan yükseköðretim kurumlarý ile sürekli eðitim merkezleri, açýk öðretim hizmeti
veren yükseköðretim kurumlarý ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköðretim kurumlarýnda
üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner sermaye gelirlerine katkýsý bulunan personele
yapýlacak ek ödeme hakkýnda da “c” fýkrasý hükümleri uygulanýr.

“f) Rektör, rektör yardýmcýsý ve genel sekreterlere, gelir getirici katkýlarýna bakýlmaksýzýn,
üniversite yönetim kurulunun uygun gördüðü birimin döner sermaye hesabýndan; döner sermaye
gelirinin elde edildiði birimlerin dekan, baþhekim ve enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunlarýn
yardýmcýlarýna ise, gelir getirici katkýlarýna bakýlmaksýzýn, görev yaptýklarý birimin döner sermaye
gelirlerinden; bir ayda alacaklarý aylýk (ek gösterge dâhil), yan ödeme, üniversite ödeneði (geliþtirme
ödeneði hariç) ve her türlü tazminat toplamý üzerinden o döner sermayeden yapýlabilecek ek ödeme
oraný sýnýrlarý içinde ek ödeme yapýlabilir. Bu fýkra kapsamýnda bulunan yöneticilere, verdikleri
mesleki hizmetlerden dolayý ayrýca ek ödeme yapýlmaz.”

MADDE 5- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun ek 33 ncü maddesi
aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“EK MADDE 33- Saðlýk kurumlarýnda normal mesai saatleri dýþýnda, genel tatil günlerinde
veya hafta sonu tatillerinde normal, acil, icap veya branþ nöbeti tutarak bu nöbet karþýlýðýnda
kurumunca izin kullanýlmasýna müsaade edilmeyen bu Kanun kapsamýndaki personele; her bir izin
suretiyle karþýlanamayan nöbet saati için aþaðýda gösterilen gösterge rakamlarýnýn aylýk katsayý ile
çarpýlmasý sonucu bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Ancak, ayda 96 saatten fazlasý için ödeme
yapýlmaz.
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Ýcap nöbetlerinde çaðrý üzerine fiilen çalýþýlan saatin dýþýnda, çaðrýnýn beklendiði nöbet süresinin
üçte biri dikkate alýnarak nöbet ücreti ödenir. Bu þekilde ödenecek icap nöbeti süresi aylýk 120 saati
geçemez.

Nöbet ücreti, döner sermayesi bulunan saðlýk kurumlarýnda döner sermaye bütçesinden ödenir.
Nöbet ücreti damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.”

MADDE 6- 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun eki I Sayýlý “Hizmet Sýnýflarý Ýtibariyle
Unvan veya Aylýk Alýnan Derecelere Göre Ek Göstergeler” cetvelinin “III.SAÐLIK HÝZMETLERÝ
SINIFI” bölümü aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
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MADDE 7- 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayýlý Yükseköðretim Personel Kanunu’na ekli Ek
Gösterge Cetveli aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

MADDE 8- 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar”
kýsmýnýn “A) ÖZEL HÝZMET TAZMÝNATI” bölümünün (b) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“1. Klinik Þefi, Klinik Þef Yardýmcýsý ve Baþasistanlýk görevini yapanlara % 300’üne,

2. Uzman Tabipler için % 275’ine,

3. Tabip, Uzman Diþ Hekimleri ve Uzman Eczacýlar için %250 sine

4. Diþ Tabipleri ve Eczacýlar için % 225’ine

5. Diðer dört yýl ve daha fazla süreli yükseköðrenim veren okul mezunlarý için % 200’üne,

6. Dört yýldan aþaðý yükseköðrenim veren okul mezunlarý için % 150’sine,

7. Lise dengi mesleki öðrenim veren okul mezunlarý için % 100’üne,

8. Ortaokul dengi mesleki öðrenim veren okul mezunlarý için % 75’ine,

– 21 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 480)

DİLEK 480 /



Ancak, Saðlýk Hizmetleri ve Yardýmcý Saðlýk Hizmetleri Sýnýfýna ait kadrolarda görevli olup da,
bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öðrenimi bitirenler için önceki öðrenim durumlarýna ait tazminat
oranlarý esas alýnýr.

Saðlýk Hizmetleri ve Yardýmcý Saðlýk Hizmetleri Sýnýfýna dahil kadrolarda bulunan personelden;
kalkýnmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen çalýþtýklarý sürece uzman
tabipler için %200, diðerleri için %125’e kadar, diðer yörelerden Bakanlar Kurulunca belirlenecek
köy ve diðer yerleþim birimlerine sürekli görevle atananlara ise atandýklarý kurumun þartlarý da göz
önüne alýnarak %50’ye kadar, bünyesinde kurulu döner sermaye iþletmesi bulunmayan kamu kurum
ve kuruluþlarý ile mahalli idarelerin saðlýk birimlerinde çalýþanlara %125’e kadar ilave ödeme
yapýlabilir.”

MADDE 9- 2914 sayýlý Yükseköðretim Personel Kanununun 12 nci maddesi aþaðýdaki
þekilde deðiþtirilmiþtir

“657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylýk (ek
gösterge dahil) tutarýnýn;

1) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardýmcýsý, Dekan,

Dekan Yardýmcýsý, Yüksekokul Müdürü olanlar ile

Profesör kadrosunda dört yýlýný tamamlamýþ bulunanlara % 400’ü,

2) Diðer Profesör kadrosunda bulunanlara % 350’si,

3) Doçent kadrosunda bulunanlara % 325’i,

4) Yardýmcý Doçent kadrosunda bulunanlara % 300’ü

5) Diðer öðretim elemanlarýndan;

a) Birinci dereceden aylýk alanlara % 250’si,

b) Ýkinci dereceden aylýk alanlara % 200’ü,

c) Üçüncü dereceden aylýk alanlara % 175’i,

d) Dördüncü ve beþinci dereceden aylýk alanlara % 155’i,

e) Diðer derecelerden aylýk alanlara % 145’i,

Her ay üniversite ödeneði olarak ödenir.

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kýsmi statüde görev
yapanlara ödenmez.”

MADDE 10 - 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununa ekli IV Sayýlý Makam Tazminatý
Cetveline aþaðýdaki sýra eklenmiþtir.
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MADDE 11 - 2914 sayýlý Yükseköðretim Personel Kanununun ek 2 nci maddesindeki
“MAKAM TAZMÝNATI CETVELÝ“ aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

Sýra No Kadro Görev Unvaný Tazminat Göstergeleri
1 Rektörler 7200
2 Profesörler (Bu kadroda dört yýlýný tamamlamýþ olanlar) 7000
3 Profesörler 6000
4 Doçentler (Kazanýlmýþ hak aylýklarý birinci derece olmak kaydýyla) 4000
5 Yardýmcý Doçentler (Kazanýlmýþ hak aylýklarý birinci derece olmak kaydýyla) 2000
6 Öðretim Görevlisi, Okutman ve Diðer öðretim Görevlileri (Kazanýlmýþ hak 1000

aylýklarý birinci derece olmak kaydýyla)

MADDE 12 - 657 Sayýlý Kanun’a aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.
“EK MADDE 40- Saðlýk Hizmetleri ve Yardýmcý Saðlýk Hizmetleri Sýnýfýna ait kadrolarda

çalýþanlara en yüksek Devlet memuru aylýðýnýn (ek gösterge dahil) brüt tutarýnýn;
1. Uzman Tabiplere % 275’ine,
2. Tabip ve Uzman Diþ Tabiplerine % 225’ine,
3. Diþ Tabibi ve eczacýlara % 175’ine,
4. Veteriner Hekim, Biyolog ve Kimyagerlere %150’sine,
5. Diðer dört yýl ve daha fazla süreli yükseköðrenim veren okul mezunlarý için % 100’üne,
6. Dört yýldan aþaðý yükseköðrenim veren okul mezunlarý için % 75’ine,
7. Lise dengi mesleki öðrenim veren okul mezunlarý için % 50’sine,
8. Ortaokul dengi mesleki öðrenim veren okul mezunlarý için % 40’ýna,
Kadar Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda Saðlýk Hizmetleri Tazminatý ödenir.
MADDE 13- 2914 sayýlý Yükseköðretim Personel Kanununa aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.
“EK MADDE 5- Üniversitelerde tam zamanlý olarak istihdam edilen ve týp ve diþ hekimliði

fakülteleri ile saðlýk uygulama ve araþtýrma merkezlerinde çalýþan tabip, diþ tabibi ve eczacýlardan
profesörlere, en yüksek Devlet memuru aylýðýnýn (ek gösterge dahil) brüt tutarýnýn % 475’i, doçentlere
% 325’i, yardýmcý doçentlere % 300’ü, uzman tabiplere % 275’i, uzman diþ tabiplerine % 225’i,
tabip ve diþ tabiplerine % 175’i; diðer öðretim üyelerinden profesörlere % 325’i, doçentlere 275’i,
yardýmcý doçentlere % 225’i; diðer dört yýl ve daha fazla süreli yükseköðrenim veren okul
mezunlarýna %150’si, dört yýldan aþaðý yükseköðrenim veren okul mezunlarýna % 75’i, lise dengi
mesleki öðrenim veren okul mezunlarýna % 50’si, ortaokul dengi mesleki öðrenim veren okul
mezunlarýna % 40’ý oranýnda Saðlýk Hizmetleri Tazminatý ödenir.

MADDE 14 - 27/7/1967 tarihli ve 926 sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Personel Kanunu’nun Ek
17. maddesinin (Ç) fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“Ç) Türk Silahlý Kuvvetleri kadrolarýnda bulunan ve aþaðýda rütbeleri belirtilen personelden
öðretim üyesi tabip, öðretim üyesi diþ tabibi, uzman tabip, uzman diþ tabibi, tabip, diþ tabibi ve
eczacýlar ile diðer saðlýk çalýþanlarýna hizalarýnda gösterilen oranlarda orgeneral aylýðýnýn (ek gösterge
dahil) brüt tutarý ile çarpýmý sonucu bulunan tutarda saðlýk hizmetleri tazminatý ödenir.
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Türk Silahlý Kuvvetleri kadrolarýnda görevli sivil öðretim üyesi tabiplere; 657 sayýlý Devlet
Memurlarý Kanununa tabi olarak görev yapan uzman tabip, uzman diþ tabibi, tabip, eczacý ve diþ
tabipleri ile diðer saðlýk çalýþanlarýna aþaðýda belirtilen oranlarda en yüksek devlet memuru aylýðýnýn
(ek gösterge dahil) brüt tutarý ile çarpýmý sonucu bulunan tutarda saðlýk hizmetleri tazminatý ödenir.
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MADDE 15- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayýlý Emekli Sandýðý Kanunu’na aþaðýdaki ek madde
eklenmiþtir.

“EK MADDE 84- Bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten önce emekli olan bu Kanun
kapsamýndaki personelden, uzman tabip ve tabiplere 25.000, diþ tabibi ve eczacýlara 20.000, diðer
saðlýk çalýþanlarýna 17.000 gösterge rakamýnýn memur aylýk katsayýsý ile çarpýmý sonucu bulunacak
tutar her ay emekli aylýklarý ile birlikte ödenir.”

MADDE 16- 657 Sayýlý Kanun’un 36. maddesinin “III - SAÐLIK HÝZMETLERÝ VE
YARDIMCI SAÐLIK HÝZMETLERÝ SINIFI” baþlýklý bendine 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayýlý
Yasa’nýn 11. maddesi ile eklenen paragraf yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.

Bu paragraf uyarýnca çalýþtýrýlmakta olan personel bu Kanun yayýmýndan itibaren üç ay içinde
içerisinde baþvurmalarý halinde çalýþtýklarý kamu kurum ve kuruluþu tarafýndan 657 sayýlý Kanun’un
4. maddesinin (D) bendi kapsamýnda istihdam edilirler.

MADDE 17- Kamu saðlýk kurum ve kuruluþlarýnýn merkez ve taþra teþkilatý ile bunlara baðlý
döner sermayeli kuruluþlarda 657 sayýlý Kanun’un 4. maddesinin (B) fýkrasý ve 10/7/2003 tarihli ve
4924 sayýlý Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleþmeli Saðlýk Personeli Çalýþtýrýlmasý
ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun
uyarýnca vizelenmiþ veya ihdas edilmiþ sözleþmeli personel pozisyonlarýnda bu maddenin yürürlüðe
girdiði tarihte çalýþmakta olan ve 657 sayýlý Yasa’nýn 48. maddesinde belirtilen genel þartlarý
taþýyanlardan bir ay içerisinde baþvuranlar, pozisyonlarýnýn vizeli olduðu teþkilat ve birimde,
bulunduðu pozisyon unvanýyla ayný unvanlý 190 sayýlý Genel Kadro ve Usulü Hakkýnda Kanun
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Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarýna, bulunduðu pozisyon unvanýyla
ayný unvanlý memur kadrosu olmamasý halinde, 190 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameye ekli
cetvellerde yer alan kadro unvanlarýyla sýnýrlý olmak ve sözleþmeli personel pozisyonlarýna iliþkin vize
cetvellerindeki nitelikler dikkate alýnmak suretiyle Maliye Bakanlýðý ve Devlet Personel
Baþkanlýðýnca müþtereken belirlenen memur kadrolarýna, bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten
itibaren üç ay içinde kurumlarýnca atanýrlar.

MADDE 18- Kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayýlý
Aile Hekimliði Pilot Uygulamasý Hakkýnda Kanun hükümlerine göre sözleþmeli olarak aile hekimi
ve aile saðlýðý elemaný olarak çalýþmakta olanlardan bu Kanunun yayýmýndan itibaren altý ay içerisinde
baþvuranlar kadrolarýnýn bulunduðu teþkilat ve birimdeki pozisyon unvanýyla ayný unvanlý 190 sayýlý
Genel Kadro ve Usulü Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur
kadrolarýna atanýrlar.

Bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten önce 657 sayýlý Kanun’un 4. maddesinin (B) fýkrasý ve 4924
sayýlý Kanun uyarýnca çalýþmakta iken 5258 sayýlý Kanun hükümlerine göre aile hekimliði
uygulamasýnda görev alanlar hakkýnda görevlerinden ayrýlmalarýna gerek kalmaksýzýn bu madde
hükümleri uygulanýr.

MADDE 19- Kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþmakta iken 21/1/2010 tarihli ve 5947 sayýlý
Üniversite ve Saðlýk Personelinin Tam Gün Çalýþmasýna ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýnda
Dair Kanun ile 8/8/2011 tarihli ve 650 sayýlý Adalet Bakanlýðýnýn Teþkilat Ve Görevleri Hakkýnda
Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanun Ýle Bazý Kanun Ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümleri
nedeniyle görevinden çekilmiþ olan veya çekilmiþ sayýlan uzman tabip, tabip ve diþ tabipleri bu
Kanunun yayýmýndan itibaren altý ay içerisinde baþvurmalarý halinde açýktan atama izni aranmaksýzýn
görevden ayrýldýklarý kadroya, bu yerlerde ihtiyaç olmamasý halinde öncelikle görevden ayrýldýklarý
ildeki kamu kurum ve kuruluþlarý ile münhal yerlere açýktan atanabilirler.

MADDE 20- Bu Kanun kapsamýna girenler, kanunlarda belirtilen istisnalar dýþýnda meslekî
faaliyette veya serbest meslek icrasýnda bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler
açamaz; gerçek kiþilere, özel hukuk tüzel kiþilerine veya kamu kurumu niteliðindeki meslek
kuruluþlarýna ait herhangi bir iþyerinde veya vakýf üniversitelerinde çalýþamaz.

MADDE 21- Bu Kanun ile 8/8/2011 tarihli ve 650 sayýlý Adalet Bakanlýðýnýn Teþkilat Ve
Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanun Ýle
Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Hükmünde
Kararname’nin 36, 38, 39, 40 ve 41. maddeleri yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
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TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanununda değişiklik yapılmasına
dair kanun teklifim gerekçesiyle ekte sunulmuştur. Gereðini arz ederim.

24/02/2012
Mahmut Tanal

İstanbul

GENEL GEREKÇE
Organ bağışı, bir insanın organlarının bir kısmını veya tamamını, henüz sağlıklı iken, beyin

ölümünün ardından başka insanlarda yararlanılmak üzere bağışlaması işlemidir.
Bir bakış açısıyla; organ bağışının, kan naklinden farkı yoktur. Hayat kurtarma anlamında, sağlıklı

olan her organ bağışlanabilir. On sekiz yaşını doldurmuş ve doğru ile yanlışı ayırabilme yeteneğine sahip
herkes, başta kalp olmak üzere, akciğer, böbrek, karaciğer ve pankreas gibi organlar; kalp kapağı, göz
kornea tabakası, kas ve kemik iliği gibi dokuları bağışlayabilmekte, ve bunlar günümüz tıp teknolojisinde
nakledilebilmektedir. Bir kişi organlarını bağışlayarak birçok insana yaşama şansı verebilir.

Görev yapamayacak kadar hasta ve hatta bedene zararlı hale gelen bir organın, bir yenisi ve
sağlamı ile değiştirilmesi düşüncesi çok eski çağlardan beri insanın ilgisini çekmiştir. Türkiye’de
yaşayan ve böbrek nakli bekleyenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Böbrek hastalarının yanı sıra,
karaciğer, akciğer, kalp ve göz hastalıklarından dolayı organ nakline ihtiyacı olan diğer hastaları da
eklersek, nakilden yararlanabilecek pek çok insan olduğunu görebilmekteyiz. 2012 verilerine göre,
Türkiye’de toplam 20.169 kişi organ beklerken, organ bağışı geçen yıl sadece 320 oldu. Türkiye’de
böbrek bekleyen 17.997, karaciğer bekleyen 1.706, kalp bekleyen 253, akciğer bekleyen beş kişi
bulunurken, pankreas bekleyenlerin sayısı 205’tir. 70 bin kronik böbrek hastasından 40 bin’i ise
yaşamını diyaliz makinesine bağlı sürdürmektedir. 2016 yılında kronik böbrek yetmezliği hastalarının
sayısı tahminen 115 bini bulması beklemektedir.

Dünyada organ bağışını ve naklini teşvik eden sistemler mevcuttur. Bunlardan İspanya modeli
incelendiğinde, İspanya, uyguladığı model sayesinde dünyadaki düşük organ bağışı yapılan ülke
kategorisinden en yüksek bağışa oranına geçmiştir. Düşen bağış oranları sebebiyle 1989 yılında Ulusal
Transplantasyon Kurumu (Organizacion Nacional de Transplantes ) kurulmuştur. Kurumun kuruluş
anlayışına göre organ bağışında karşılaşılan sorunlar, uygun bağışçı yokluğundan değil potansiyel
donörlerin bulunmasında ve bunların rızalarının alınmasındaki zorluklardan kaynaklanmaktadır. Sistem
organ bağışı sürecinin bu konuda özel olarak yetiştirilmiş şahıslara bırakılmasını ki bunlara bağış timi
denilmektedir, öngörmüştür. Bu takımın süreci iyi idare edebilen ve güvenilirlik sağlayabilen doğru
kişilerden oluşması ve bağış talebinden önce aile ile iyi ilişkiler kurulması önemlidir. Yine önemli olan
bir diğer nokta da organ talep edilecek en uygun zamanın tespitidir. Takım süreç esnasında ailenin ölüm
olayının gerçekleştiğini anlamasını sağlar ve organ bağışı konusunda aileden talepte bulunur.
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Diğer bir sistem ise, gayet başarılı olan Belçika modelidir. Belçika’da yürürlükte olan “varsayılan
rıza yasası” na göre kesin öncelik vatandaşın isteğine verilmiştir. Şehirlerde bulunan merkezler
kanalıyla kişiler yaşarken bağış formu doldurmakta ve bu bilgiler bilgisayar tabanlı ulusal kayıt
merkezine gönderilmektedir, bu bilgilere sadece transplantasyon takımı elemanları ulaşabilmektedir.
Eğer kişi sağlığında form doldurup izin verdiyse, ölümünden sonra aile istemese bile organları
alınabilmektedir. Eğer ölen insan bağış formu doldurmamış biriyse, bu kişinin sağlığında organ
bağışlamaya gönüllü olduğu varsayılır. Ailenin izni organ alımı için gerekli değildir. Ancak aile organ
alımını reddederse organ alınmayabilir. Bu sayede ülkenin %98’i doğal donör haline gelmektedir.

Diğer bir husus ise organ naklinin dini boyutudur. Dini anlamda Diyanet İşleri Başkanlığını Din
İşleri Yüksek Kurulu, organ bağışını bir insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak
tanımlanmıştır. 6.3.1980 tarih 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir. Diğer
İslam ülkelerinde de ve bütün büyük dinlerde de benzer kararlar mevcuttur. Kur’an’ı Kerim
incelendiğinde ( Maide Suresi, Ayet 32) Kim bir kimseye hayat verirse, onun sanki bütün insanlara
hayat vermişçesine sevap kazanacağı” buyrulmuştur.

Organ bağışı, bilimsel, dini, sosyolojik, ekonomik olarak incelendiğinde tam anlamıyla gerekli
bir faaliyettir. Uluslar arası mevzuatlar incelendiğinde, çoğu devlet bu konuda organ bağışını teşvik
edici yasal düzenlemelere başvurmuştur.

Tüm bu gerekçelerle Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanununda
değişiklikle organ bağışı “varsayılan rıza” kapsamına alınarak ilgilinin gerçek iradesi alınamadığı
durumlarda ilgiliye sorulabilseydi, müdahaleye rıza gösterirdi bağlamında düzenlemeler yapılmıştır.
Bu sayede ilgili organ bağışına karşı olduğunu bildirmediği takdirde, organ bağışını onayladığı
anlamına gelecektir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında
Kanun’un 14’üncü maddesi değiştirilerek, sağlığında kişilerin organ bağışına karşı çıkmamaları
halinde, varsayılan rıza ilkesi uyarınca organ bağışına rıza göstermeleri, bu sayede organ bağışında
artış amaçlanmaktadır.

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.



İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL’IN TEKLİFİ (2/401)

ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında
Kanun’un 14’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organlarının alınmasında rıza
aranmaz.

Vücudunu ölümden sonra inceleme ve araştırma faaliyetlerinde faydalanılmak üzere vasiyet edenlerle
yataklı tedavi kurumlarında ölen veya bunların morglarına getirilen ve kimsenin sahip çıkmadığı ve
adli kovuşturma ile ilgisi olmayan cesetler aksine bir vasiyet olmadığı takdirde 6 aya kadar muhafaza
edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere ilgili yüksek öğretim kurumlarına verilebilirler.
Bu cesetlerin defin hususu dahil tabi olacakları işlemler, Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlıklarınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz, gerekçesiyle
ekte sunulmuştur. Gereðini arz ederiz.

19/04/2012
Mahmut Tanal Sezgin Tanrıkulu

İstanbul İstanbul

GENEL GEREKÇE
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 4. Maddesi;

“EK MADDE 4- Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri mezun olan
veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve
adreslerini onbeş gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Diploma ve uzmanlık
belgelerinin Sağlık Bakanlığınca tescil işlemlerini müteakip en geç iki ay içerisinde, Devlet hizmeti
yükümlülüğü olan personel, atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilân edilir.
Bu ilân tebligat yerine geçer.

Eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle yapılacak atamalar hariç personelin görev yerleri, tercih
hakkı verilmek sureti ile kurayla belirlenir. Atama sonuçlarının internet sayfasında ilânını müteakip,
gerekli hallerde belgelerini tamamlamak üzere ilgili personele yirmi gün süre verilir. Devlet hizmeti
yükümlülük süresi, personelin atandığı yerde göreve katılması ile başlar. Belge ile ispatı mümkün
zorunlu sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanlar ile başladıktan sonra ayrılanların
görev yapmadıkları gün sayısı Devlet hizmeti yükümlülük süresine ilave edilir. Ancak ilave edilen
süre, atama yerine göre belirlenen asıl süreden fazla olamaz.

Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini
icra edemezler.” hükmünü içeriyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin 08.12.2011 gün ve
2010/113E., 2011/164K. sayılı ilamı ile ikinci fıkrada yer alan “Belge ile ispatı mümkün zorunlu
sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanlar ile başladıktan sonra ayrılanların görev
yapmadıkları gün sayısı Devlet hizmeti yükümlülük süresine ilave edilir. Ancak ilave edilen süre,
atama yerine göre belirlenen asıl süreden fazla olamaz.” cümleleri iptal edilmiştir.

5371 sayılı Kanun ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa eklenen Ek Madde 5’in
2. fıkrasının “Belge ile ispatı mümkün zorunlu sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar
ile başladıktan sonra ayrılanların görev yapmadıkları gün sayısı Devlet hizmeti yükümlülük süresine
ilave edilir.” biçimindeki dördüncü tümcesi ve “Ancak ilave edilen süre atama yerine göre belirlenen
asıl süreden fazla olamaz.” biçimindeki beşinci tümcesi Anayasa’nın 18 ve 48. maddelerine aykırılık
teşkil eder.
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Anayasa’nın “Zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 18. maddesinde “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.
Angarya yasaktır. Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri
içindeki çalıştırmalar; olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlarının
zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla
çalıştırma sayılmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Belge ile ispatı mümkün zorunlu sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayan veya
başladıktan sonra yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan tabip ve uzman tabiplerin Devlet hizmeti
yükümlülüğüne bu kişilere yaptırım uygulanması amacıyla eklenen sürelerin, tabip ve uzman
tabiplerin o bölgede hizmetlerine duyulan ihtiyaçtan ve Devlet hizmeti yükümlülüğünü zorunlu kılan
ülke koşullarından kaynaklanmaması nedeniyle, Anayasa’nın 18. maddesinde yer alan “ülke
ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir
çalışmaları” kapsamında değerlendirilebilmesine olanak bulunmamaktadır. Bu durumda, itiraz
konusu kurallar kapsamında Devlet hizmeti yükümlülüğüne ilave edilen süreler, tabiplerin hizmetine
duyulan ihtiyaçtan değil, tabiplere yaptırım uygulanması amacıyla getirildiğinden söz konusu ilave
edilen süreler zarfında tabiplerin ve uzman tabiplerin zorunlu hizmet ile yükümlü kılınmaları,
Anayasa’nın 18. maddesinde öngörülen zorla çalıştırma yasağı kapsamına girmektedir.

Zorla çalıştırma yasağının ihlal edilmesi ise Anayasa’nın 48. maddesinin güvence altına aldığı
çalışma ve sözleşme hürriyetinin özüne açık bir müdahale niteliği taşımakta ve bu hürriyetin ortadan
kaldırılması sonucunu doğurmaktadır. Açıklanan nedenlerle, Anayasa’nın 18. ve 48. maddelerine
aykırı olan hüküm iptal edilmiştir. Bu iptal kararı üzerine hukukta oluşan boşluğun giderilmesi amacı
ile söz konusu kanun teklifi hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun ek 4’üncü maddesi 2’nci fıkrasında yapılan
değişiklikle, zorla çalıştırma yasağının ihlaline neden olan hüküm değiştirilerek Anayasanın güvence
altına aldığı çalışma ve sözleşme hürriyetinin özüne açık bir müdahale niteliği taşıyan madde
değiştirilerek Anayasa’nın 18. ve 48. maddelere aykırılık önlenmeye çalışılmıştır.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

Madde 3- Yürütme maddesidir.
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL VE MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU’NUN
TEKLİFİ (2/592)

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 4’üncü maddesi 2 numaralı
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle yapılacak atamalar hariç personelin görev yerleri,
tercih hakkı verilmek sureti ile kurayla belirlenir. Atama sonuçlarının internet sayfasında ilânını
müteakip, gerekli hallerde belgelerini tamamlamak üzere ilgili personele yirmi gün süre verilir. Devlet
hizmeti yükümlülük süresi, personelin atandığı yerde göreve katılması ile başlar.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA

Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim
ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.

Orhan Düzgün
Tokat

GENEL GEREKÇE

Ülkemizde hekim sıkıntısı yaşanmaktadır ve hatta yurtdışından gelen hekimlerle bu sorun
çözülmeye çalışılmaktadır. Ciddi şekilde hekim sıkıntısı yaşadığımız gerçeği kabul edilecek olursa,
mesai bitiminden sonra ve hafta sonları hekimlerimize muayenehane açma izninin verilmesi hususunda
vermiş olduğum kanun teklifinin önemi büyüktür. Mesai saatleri dışında hekimlerimize muayenehane
açma fırsatını sunan bu teklifle hastalarımız daha uzun ve uygun şartlarda istediği hekime ulaşma
şansına sahip olacaktır. Bu şekilde açılacak olan muayenehaneler vesilesiyle binlerce yeni vergi
mükellefi oluşacak ve binlerce kişiye istihdam sağlanacaktır aynı zamanda hekimlerimizin ekonomik
şartları düzelecek ve yurtdışından doktor getirme ihtiyacı ortadan kalkacak veya azalacaktır.
Hekimlerimizin mesai saatleri dışında da hasta bakması demokratik bir hak olup hasta hakları açısından
da önemlidir. Hastalarımızın da mahremiyetini paylaşmak için kimi zaman özel alanlara yani
muayenehanelere ihtiyacı vardır ve tüm bunların yanı sıra hizmetin niteliği açısından düşünüldüğünde
de hastaların daha nitelikli muayenehanelere de ihtiyacı vardır.
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/769)

ESAS Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

TALİ Plan ve Bütçe Komisyonu



TOKAT MİLLETVEKİLİ ORHAN DÜZGÜN’ÜN TEKLİFİ (2/769)

DEVLET MEMURLARI KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin
birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan, “muayenehane” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve
maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları
üyelikleri görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler, kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan
insanî ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar ve tabiplerin muayenehane açarak mesai saatleri dışında
mesleki faaliyette bulunmaları bu yasaklamanın dışındadır.”

MADDE 2- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 27 nci
maddesinde yer alan, “muayenehane” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

“Tabiplerin muayenehane açarak mesai saatleri dışında mesleki faaliyette bulunmaları bu
yasaklamanın dışındadır.”

MADDE 3- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin
altıncı fıkrasının ikinci cümlesi ve geçici 59 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 32 nci
maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 8- Kurum, bir tabip tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere
müstakilen açılan muayenehaneler ile bu Kanunda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sağlık
hizmeti satın alma sözleşmeleri akdetmeye yetkilidir.”

MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA

Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun
teklifim gerekçesiyle ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim.

03/10/2012
Mahmut Tanal

İstanbul

GENEL GEREKÇE

1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Sünnetçiler başlıklı kısmı;

“Madde 58- Tabiplerden ve Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti tarafından küşat ve idare edilen
küçük sıhhiye memur mekteplerinden mezun küçük sıhhiye memurlarından veya işbu mekteplere
muadil tedrisat yapan mekteplerden mezun olup şahadetnameleri Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye
Vekaletince tasdik ve tescil edilenlerden başka hiç kimse müsaadesiz sünnetçilik edemez. Ancak laakal
on seneden beri bu işle iştigal ettiğini resmi vesikalarla ispat eden ve ehliyet ve liyakati bilimtihan
tebeyyün eyliyen kimselerin kemafissabık icrayı sanatlarına müsaade ve ellerine Sıhhiye ve Muaveneti
İçtimaiye Vekaletince bir ruhsatname verilir.

Madde 59- On seneden az bir müddetten beri sünnetçilik eden veya on seneden ziyade bir zamandan
beri bu işle iştigal ettiğini vesaik ile ispat edemiyen kimselerin mütehassıs bir operatörün bulunduğu
bir hastanede iki ay müddetle ameliyat gördükten sonra bilimtihan ehliyeti tebeyyün ettiği takdirde
yedlerine Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletince bir ruhsatname verilir.

Ameliyat gördükleri müddet zarfında bu gibilerin ibate ve iaşeleri hastane idarelerince temin olunur.

Madde 60- Bir mahalde sünnetçilik etmek üzere yerleşmek isteyen kimse bir hafta zarfında isim ve
hüviyetini ve vesaikı lazimesini havi bir ihbarnameyi mahallin en büyük sıhhiye memuruna vermeğe
ve başka bir yere nakil vukuunda keyfiyeti nakli ihbar etmeğe mecburdur.

Madde 61- Ruhsatsız ve izinsiz sünnetçilik edenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde 62- 60’ıncı madde hükmüne riayet etmeyen sünnetçilere yüz Türk Lirası idarî para cezası
verilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Çocuğun sünnetini yapacak kişinin bu konuda uzman olup olmadığına dikkat edilmelidir.
“Sünnetçi” adı altında ortalıkta dolaşan her kişiye gelişigüzel sünnet yaptırılmamalıdır. Sünnetin
“merasim” adı altında sağlıksız ve kalabalık ortamlarda yapılması hem tıbbi hem de çocuk psikolojisi
açısından uygun değildir. Sünnet işlemini yapan kişinin, bu cerrahi işlemin tüm yükümlülüğünü üzerine
alabilecek donanıma sahip olması şarttır.
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/1049)

ESAS Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

TALİ Adalet Komisyonu



Sünnet basit bir cerrahi işlem değildir. Sünnet bir ameliyattır. Hatalı yapılan bir sünnet çocuklarımızın
tüm geleceğini etkiler. İleride mutlu bir cinsel yaşam için sünnetin düzgün yapılması büyük önem taşır.
Sünnette kullanılan cerrahi aletler yeterince steril değilse, çocuğunuza AIDS, hepatit B, hepatit C gibi
birtakım tehlikeli hastalıklar bulaşabilir. Sünnette kullanılan malzemelerin kaliteli olması yapılan işlemin
ciddiyeti açısından önem taşır.

Sünnet yapılmadan önce çocuğun başta yumurtalıkları olmak üzere genel muayenesi mutlaka
yapılmalıdır. Mevcut birtakım hastalıklar varsa mutlaka belirlenmeli ve sünnet uygun koşullarda
yapılmalıdır. Kanama pıhtılaşma bozuklukları, idrar deliğinin geride olması gibi durumlarda çocuğa
sünnet yapılması uygun olmayabilir. Böyle durumlar da ancak hekim tarafından yapılan muayene ve
tetkikle anlaşılabilir. Bu nedenlerle “sünnetçi” adı altında dolaşan kişilerin sünnet yapması yasaklanmaya
çalışılmış ve işin uzmanları tarafından yapılması amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 58. Maddesinde yapılan
değişiklik ve 59,60,61 ve 62. maddelerin metinden çıkarılması ile ülkemizde sünnet işinin sünnetçi
olarak bilinen kişilerin yapmasının yasaklanması ve yalnızca işin uzmanı olan genel cerrahi, çocuk
cerrahi, plastik cerrahi ve üroloji doktorları tarafından yapılması hedeflenmiştir.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

Madde 3- Yürütme maddesidir.
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL’IN TEKLİFİ (2/1049)

TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 58. maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 59, 60, 61 ve 62. maddeler metinden çıkarılmıştır.

“Genel cerrahi, çocuk cerrahi, plastik cerrahi ve üroloji doktorları hariç sünnetçilik edenler bir
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Sağlık, Aile, Çalışma ve 26/6/2013
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No: 1/791, 2/159, 2/401, 2/592, 2/769, 2/1049
Karar No: 14

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýnca esas komisyon olarak Komisyonumuza; tali

komisyon olarak da Plan ve Bütçe, Milli Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Milli Savunma ile Avrupa
Birliði Uyum Komisyonlarýna 28/11/2011 tarihinde havale edilmiþ bulunan 2/159 esas numaralý
“Mersin Milletvekili Aytuð Atýcý ve 16 Milletvekilinin; Üniversite Öðretim Elemanlarý ile Saðlýk
Hizmetleri ve Yardýmcý Saðlýk Hizmetleri Sýnýfýnda Çalýþan Personelin Tam Süre Çalýþmasýna ve
Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi”, 08/03/2012 tarihinde Adalet
Komisyonuna havale edilmiþ bulunan 2/401 esas numaralý “Ýstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ýn;
Organ ve Doku Alýnmasý, Saklanmasý ve Nakli Hakkýnda Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair
Kanun Teklifi”, 23/05/2012 tarihinde Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarýna havale edilmiþ
bulunan 2/592 esas numaralý “Ýstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Mustafa Sezgin
Tanrýkulu’nun; Saðlýk Hizmetleri Temel Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi”,
01/10/2012 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiþ bulunan 2/769 esas numaralý “Tokat
Milletvekili Orhan Düzgün’ün; Devlet Memurlarý Kanunu ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý
Hakkýnda Kanun Teklifi”, 19/12/2012 tarihinde Adalet Komisyonuna havale edilmiþ bulunan 2/1049
esas numaralý “Ýstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ýn; Tababet ve Þuabatý San’atlarýnýn Tarzý Ýcrasýna
Dair Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi” ile 21/06/2013 tarihinde Adalet, Anayasa,
Milli Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Milli Savunma, Plan ve Bütçe Komisyonlarýna havale edilmiþ
bulunan 1/791 esas numaralý “Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda
Kanun Hükmünde Kararname ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý”;
Saðlýk Bakaný Mehmet MÜEZZÝNOÐLU ve Saðlýk, Adalet, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik, Çevre ve Þehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret,
Ýçiþleri, Maliye, Milli Eðitim, Milli Savunma, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýklarý ile Adli Týp Kurumu,
Bilgi Teknolojileri Kurumu, Devlet Personel Baþkanlýðý, Emniyet Genel Müdürlüðü, Hazine
Müsteþarlýðý, Ýnsan Haklarý Kurumu, Kamu Ýhale Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Halk
Saðlýðý Kurumu, Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu, Yükseköðretim Kurulu, Türk Eczacýlarý
Birliði, Türk Tabipleri Birliði, Ýlaç Endüstrisi Ýþverenler Sendikasý, Araþtýrmacý Ýlaç Firmalarý
Derneðinin davet edilmesi üzerine ilgililerin katýlýmýyla 25-26/06/2013 tarihli 21 ve 22 nci
toplantýlarýmýzda görüþülmüþtür.

Bilindiði üzere 8/8/2011 günlü ve 650 sayýlý Adalet Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda
Kanun Hükmünde Kararnamenin Deðiþtirilerek Kabulü Hakkýnda Kanun ile Bazý Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 36., 37.,
38., 39., 40. ve 41. maddeleriyle çeþitli kanunlarda deðiþiklik yapýlarak saðlýk hizmetinde görev
alanlar baþta olmak üzere bazý kamu görevlilerinin gelir getirici ikinci iþ yapmalarý yasaklanarak ve
bu yasaðýn istisnalarý düzenlenmiþtir. Bu kapsamda söz konusu KHK’nýn;

● 36 ncý maddesi ile 11.4.1928 tarihli ve 1219 sayýlý Tababet ve Þuabatý San’atlarýnýn Tarzý
Ýcrasýna Dair Kanun’un 12 nci maddesinde deðiþiklik yapýlarak tabipler, diþ tabipleri ve uzman
tabiplerin gelir getirici ikinci bir iþte çalýþmalarýný yasaklamaktadýr.



murat

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 480)

– 39 –

● 37 nci maddesi, 22.5.1930 tarihli ve 1632 sayýlý Askeri Ceza Kanununun Ek 3 üncü
maddesinin üçüncü cümlesini yürürlükten kaldýrmak suretiyle, askeri doktorlarýn mesai saatleri
dýþýnda mesleklerini icra etmelerine olanak tanýyan istisnayý ortadan kaldýrmýþ, böylece mesai saatleri
dýþýnda çalýþmayý da suç kapsamý içine almýþtýr.

● 38 inci maddesi, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 28 inci
maddesinde deðiþiklik yaparak, memurlarýn mesleki faaliyette bulunmak üzere ofis, büro,
muayenehane ve benzeri yerler açmalarýný ve baþka iþyerlerinde çalýþmalarýný yasaklamýþ ve bu
yasaðýn kapsamýna girmeyen istisnalarý yeniden belirlemiþtir.

● 39 uncu maddesi, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayýlý Türk Silahlý Kuvvetleri Personel Kanununa
eklenen Ek 27 nci madde ile, kanun kapsamýna giren kamu görevlilerinin mesleki faaliyette ve serbest
meslek icrasýnda bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açmalarýný ve baþka
iþyerlerinde çalýþmalarýný yasaklamýþtýr.

● 40 ýncý maddesi, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 36 ncý maddesine
eklenen bir fýkra ile öðretim elemanlarýnýn 657 sayýlý Kanun’un 28. maddesine tabi olduklarý hükmüne
yer verilerek ikinci görev yasaðý öðretim elemanlarý açýsýndan da öngörülmüþ ve ayrýca öðretim
elemanlarý yükseköðretim kurumlarýndan baþka bir yerde mesleklerini icra etmeleri halinde
yükseköðretim kurumlarýnda yalnýzca eðitim ve araþtýrma faaliyetlerinde bulunabilecek, döner
sermaye geliri elde edilen faaliyetlerde bulunamayacaklardýr. Ýlave edilen Geçici 59 uncu madde ile
de, yükseköðretim kurumlarý dýþýnda mesleki faaliyette bulunmak isteyen öðretim elemanlarýna
maddenin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren iki yýl ücretsiz izin verilebileceði düzenlenmiþtir.

● 41 inci maddesi, 7.11.1983 tarihli ve 2955 sayýlý Gülhane Askeri Týp Akademisi Kanununun
32 nci maddesine eklenen bir fýkra ile GATA’daki asker ve sivil öðretim elemanlarýnýn 926 sayýlý
Kanun’un Ek 27. maddesindeki mesleki faaliyette ve serbest meslek icrasýnda bulunmak üzere ofis,
büro, muayenehane ve benzeri yerler açma ve baþka iþyerlerinde çalýþma yasaðýna tabi olduklarý
öngörülmüþ ve bu yasak kapsamýna girmeyen bazý faaliyetlere yer verilmiþtir. Buna göre, GATA
öðretim elemanlarý belli koþullarda ve mesai saatleri haricinde GATA dýþýnda mesleklerini icra
edebileceklerdir.

6223 sayýlý Kanunun kapsamýna giren iki konu açýsýndan deðerlendirildiðinde, çeþitli kamu
kurumlarýnda çalýþan tabip, diþ tabibi ve uzman tabip gibi kamu görevlilerinin ikinci iþte çalýþma
yasaðýna iliþkin kurallarýn;

a) kamu hizmetlerinin bakanlýklar arasýndaki daðýlýmýnýn yeniden belirlenmesi
b) kamu kurum ve kuruluþlarýnda istihdam edilen memurlar, iþçiler, sözleþmeli personel ile diðer

kamu görevlilerinin atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alýnma ve
emekliye sevk edilme usul ve esaslarýna iliþkin bir düzenleme
olarak da nitelendirilemeyeceði kanaati ile 650 sayýlý KHK, 6223 sayılý Yetki Kanununun kapsamýný
aþtýðý gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinin 18/07/2012 tarih ve E:2011/113,K:2012/108 sayýlý kararý
ile iptal edilmiþtir.

Tasarý ve gerekçeleri incelendiðinde;
� Anayasa Mahkemesince, Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çýkarma yetkisi

veren 6223 sayýlý Yetki Kanunu kapsamýnda tam gün ile ilgili düzenleme yapma yetkisi bulunmadýðý
gerekçesiyle, iptal davasýna konu düzenlemelerin yetki yönünden iptaline ve hukukî boþluk
doðmamasý ve yeniden kanunla düzenleme yapýlabilmesi için iptal kararýnýn yayýmýndan itibaren
6 ay sonra yürürlüðe girmesine karar verildiði, söz konusu kararýn 1 Ocak 2013 Tarihli ve 28515 Sayýlý
Resmî Gazete’de yayýmlandýðý,
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� Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kiþilerin, denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter ve
kayýtlarý vermek, ayniyatý göstermek ve incelenmesine yardýmcý olmak zorunda olduklarý,

� Saðlýk beyanýyla satýlan ürünlerin ve faaliyetlerin kamu saðlýðýný tehlikeye düþürmemesi
amacýyla caydýrýcý tedbirlerin alýndýðý,

� Tam güne istisna olarak iþ yeri hekimi ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla, kamuda çalýþan
hekimlerimizin ve aile hekimlerinin mesai sonrasý 30 saat süreyle iþ yeri hekimliði yapabilmelerine
imkan verildiði,

� Tam günde kamuda veya özelde çalýþma arasýndaki ayrým korunmakla birlikte yükseköðretim
kurumlarýnda çalýþan öðretim üyeleri için týp ve diþ hekimliði fakültelerinde devamlý çalýþanlarýn
%5’i oranýnda;

� Yükseköðretim kurumunda kadrosu bulunmayan öðretim üyesi, ihtiyaç duyulan alanlarda
teorik ve uygulamalý eðitim ve öðretim ile araþtýrma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin
gerektirdiði iþleri yapmak üzere sözleþmeli olarak çalýþtýrýlabilecektir.

� Yükseköðretim kurumlarýnda kadrosu bulunan öðretim üyesi, kurumsal sözleþme yapýlmak ve
geliri üniversite döner sermayesi hesabýna kaydedilmek þartýyla, ilgilinin muvafakati ile belirli süre
ile veya belirli iþleri yapmak üzere özel saðlýk kuruluþlarýnda veya vakýf üniversitesi hastanelerinde
çalýþtýrýlabilecektir.

� Acil servis, 112 ve yoðun bakým hizmetlerindeki nöbet ücretlerinin %50 oranýnda artýrýldýðý,
� Saðlýk Bakanlýðý personelinden eðitim görevlileri, profesör ve doçentler için mesai dýþý ek

ödeme tavanýnýn %30’dan %50’ye çýkarýldýðý,
� Organ ve doku alýnmasý, taþýnmasý, saklanmasý, aþýlanmasý ve nakli ile yurt dýþýndan temin

edilmesinin Saðlýk Bakanlýðýnca yetkilendirilmiþ kurumlarca yapýlabilmesine imkân verildiði,
� Beyin ölümüne karar verecek hekimlerin uzmanlýk alanlarýnýn belirlendiði,
� Ruhsatsýz ilaç üretenler ile ilaçlarýn kanuna aykýrý tanýtým ve satýþýný yapanlar, onaylý

endikasyonu dýþýnda pazarlayan ve bu þekilde reçete oluþumunu teþvik edenler ile izinsiz veya verilen
izne aykýrý olarak saðlýk beyanýyla ürün satýþý yapanlar için yaptýrýmlarýn düzenlendiði,

� Sünnetin yalnýz tabiplerce yapýlabilir hale getirildiði, ancak çok olaðanüstü durumlar ve
istisnai hâllerde Saðlýk Bakanlýðýnca düzenlenecek eðitimi alan kimseler tarafýndan hekim
gözetiminde sünnet yapýlmasýna imkân verildiði,

� Hâlen sünnet yapma yetkisi bulunanlarýn ise bu yetkilerinin 31/12/2015 tarihine kadar devam
etmesine izin verildiði,

� Saðlýk kurum ve kuruluþlarýnýn Bakanlýkça belirlenen kurallara ve standartlara uygunluðunun
denetlenmesi ve bunlara uymayanlara idari yaptýrým uygulanmasýnýn öngörüldüðü,

� Kanunun yürürlük tarihinden önce eðitimlerini yurt dýþýnda tamamlayanlar ile en az iki yýldýr
yurt dýþýnda mesleki faaliyette bulunanlarýn devlet hizmeti yükümlülüðünden muaf tutulmasýnýn
saðlandýðý,

� Klinik araþtýrma kapsamý geniþletilmekte ve kamu dýþýndaki saðlýk kuruluþlarýnýn da kamuya
ait merkezlerin ve hastanelerin koordinatörlüðünde veya idari sorumluluðunda olmak kaydýyla klinik
araþtýrma kapsamýna alýnmasýnýn saðlandýðý,
anlaþýlmaktadýr.

Tasarý ile Tekliflerin geneli üzerindeki görüþmelere geçilmeden önce verilen bir önerge ile,
Ýçtüzüðün 35 inci maddesi gereðince Tasarý ile Tekliflerin birbirleriyle ilgili görülmeleri nedeniyle
birleþtirilerek görüþülmesi ve görüþmeler sýrasýnda 1/791 esas numaralý Tasarýnýn esas alýnmasý kabul
edilmiþtir.
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Tasarýnýn geneli üzerindeki görüþmeler sýrasýnda; öncelikle sivil toplum kuruluþu ve meslek
örgütü temsilcilerinin dinlenmesine karar verilmiþ ve bunun üzerine temsilciler tarafýndan;

� Sadece meslek örgütlerini deðil artýk tüm toplumu ilgilendiren “tam gün” hakkýnda Tasarý
hazýrlanýrken meslek örgütlerinin görüþlerinin de alýnmasý gerektiði,

� 1219 sayýlý  Kanunda hekim olmayanlarýn hekimlik yapmasýna ceza öngörülmüþ iken buna
ilave olarak, ruhsatsýz saðlýk hizmeti verenler bir yýldan üç yýla kadar hapis ve yüz bin güne kadar
uzanan idari para cezasý verilmesinin orantýsýz olduðu, ayrýca bu durumun olaðanüstü ve acil
durumlarda hekimlik mesleðinin gönülü bir þekilde icrasýna engel olacak þekilde yorumlanabileceði
ve bunun da istenmeyen sonuçlara yol açabileceði,

� Anayasa Mahkemesince hekimlerin çalýþtýklarý yerde ikamet etme zorunluluðuna iliþkin
düzenlemenin iptal edilmesi dikkate alýndýðýnda; ihtiyaç duyulduðunda saðlýk personelinin saðlýk
kuruluþuna ulaþabilmesine iliþkin olarak Saðlýk Bakanlýðýna düzenleme yapma yetkisinin
verilmesinin, Anayasa Mahkemesi tarafýndan getirilen kýsýtlamayý aþtýðý,

� Tabipler için zorunlu hizmetin kalkmasý gerektiði, ancak Türkiye’de eðitim aldýktan sonra
iki yýl yurt dýþýnda her ne þekilde olursa olsun geçiren kiþilerin zorunlu hizmetten muaf tutulmasýnýn
da Anayasadaki eþitlik ilkesine aykýrý olduðu,

� Tabiplerin mesai saatleri dýþýnda 30 saate kadar iþyeri hekimliði yapabilmesine iliþkin
düzenlemede; bir taraftan kurum tabiplerinin 57 saat olan hakkýnýn 30 saate indirildiði, diðer taraftan
ise uzman bir tabibin (örn. Genel cerrah) ihtisasýndaki bir alanda serbest meslek icra etmesi tam gün
ile engellenirken iþyeri hekimliði yapmasýna izin verilmesinin çeliþki oluþturduðu,

� Tam güne iliþkin düzenlemelerin yapýlmasý gerektiði, ancak öncelikle ücretlendirme
sisteminde düzeltmelerin yapýlmasý, halen tabiplerin ücretlerinin %20’sinin emekliliklerine yansýdýðý
ve performansa göre yapýlan ödemelerin emekliliðe yansýmadýðý,

� Tam gün ile birlikte üniversite hastaneleri ile Saðlýk Bakanlýðý eðitim araþtýrma hastanelerinin
çok ciddi kan kaybýna uðramasý, eðitim faaliyetlerinin aksamasý, araþtýrma faaliyetlerinin ise
neredeyse duracak seviyeye inmesi sýrasýnda nitelikli eleman kaybýnın çok üst düzeylere çýkmasýnýn
etkili olduðu,

� Üniversitelerdeki öðretim üyelerinin %5’ine tanýnan hakkýn kimler tarafýndan nasýl
kullanýlacaðýnýn belirsiz olduðu,

� Tasarýnýn 20 nci maddesi ile 1262 sayýlý Kanunun yeniden düzenlenen 18 inci maddesinde
üçüncü ve dördüncü fýkralarýn yer deðiþtirmesinin, uygulamada yanlýþ anlaþýlmalarýn ve
yorumlamalarýn önüne geçeceði,

� Ýlacýn müessir madde olarak kabul edilmediði durumlar dikkate alýnarak eczanelerin toptan
ilaç satamayacaðýna iliþkin düzenlemenin yerinde olduðu, bunun yaný sýra eczanelerin internet
üzerinden satýþ yapamayacaðý ve bu amaçla internet sitesi açamayacaðýnýn da hüküm altýna alýnmasý
gerektiði,

� Ülkemizde artan eczane sayýsý ve hastane yakýnýndaki eczane yýðýlmalarýyla birlikte, reçete
toplama ve simsarlýðý ile deðiþik saðlýk çalýþanlarý arasýnda ilaç satýþýna yönelik örgütlenmenin
oluþtuðu, bu sayede ortaya çýkan haksýz rekabetin ve etik bozulmalarýn önlenmesine iliþkin
düzenlemeler yapýlmasý gerektiði,

� Beþeri ilaçlarýn fiyatlandýrýlmasýna iliþkin 2004 yýlýndaki ilk Bakanlar Kurulu Kararýndan
günümüze deðin 294 kez ilaç fiyatlarýnýn düþtüðü ve halen fiyat düþüþlerinin devam ettiði, bu nedenle
eczacýlarýn stoklarýndaki ilaç nedeniyle uðradýðý zararýn yýllýk %5.7 olduðu, bu durumun eczanelerin
mali sürdürülebilirliðini zorlaþtýrdýðý, belirtilen nedenle ilaç fiyatlarýndaki düþüþe iliþkin BKK’nýn
yayýmýndan itibaren halen yürürlükte olan 5 gün yerine 45 gün sonra yürürlüðe girmesi ve bu sýrada
eczacýlarýn düþürülmüþ fiyat üzerinden yayýmý tarihinde ilaç alabilmesinin saðlanmasýna iliþkin
düzenleme yapýlmasýnýn yerinde olacaðý,



� Artan ilaç harcamalarýnýn kontrol edilmesinde fiyat indirimleri ve iskonto artýþlarý temel
araçlar haline geldiði, yapýlan uygulamalar çerçevesinde ülkemizde fiyatlar, referans alýnan Avrupa
Birliði fiyatlarýnýn en ucuz olduðu ülke fiyatlarýnýn dâhi %53 ile %65 altýnda seyrettiði,

� Beþeri ilaçlarýn fiyatlandýrmasýna iliþkin kararnamedeki fiyat düþüþlerinin 45 gün sonra
yürürlüðe girmesi doðru olmakla birlikte, eczacýlarýn fiyat düþüþlerinden etkilenmeden satýþ yaparken
ilaç üreticilerinden düþük fiyatlar üzerinden ilaç alabilmelerine imkan saðlanmasýnýn doðru
olmayacaðý, böylesi bir düzenlemeye gidilmesi halinde bir tarafýn diðer aleyhine zenginleþmesine yol
açýlmýþ olacaðý,  

� Ülkemizdeki 24.000 diþ hekiminin 8.000’i kamu kurumlarýnda, 16.000’i ise özel sektörde
serbest olarak çalýþtýðý, toplumun aðýz ve diþ saðlýðýnýn yönetiminde bu dinamiklerin tümünün dikkate
alýnmasý gerektiði,

� Dünya Diþ Hekimleri Birliði tarafýndan bir hekimin bir günde yapabileceði giriþimsel iþlem
sayýsýný 15-20 olarak önerdiði dikkate alýndýðýnda, ülkemizde performans üzerinden 50-60
rakamlarýnýn telaffuz edilmesinin sunulacak hizmetin niteliði konusunda tereddütler oluþturduðu,

� Biyoetik Sözleþmesi ile Týbbi Deontoloji Nizamnamesi çerçevesinde kiþilerin saðlýk
durumlarýna iliþkin verilerin kiþisel veri olarak deðerlendirilmesi ve saklanmasý gerektiði, bu amaçla
da ulusal verilerin korunmasýna iliþkin kanun önerisinin acilen yasalaþmasý gerektiði,

� Diþ Hekimleri Birliði tarafýndan saðlýk verileri hakkýnda organize edilen sempozyumun
çýktýlarýnýn kitaplaþtýrýldýðý ve parlamento üyeleri ile de paylaþýldýðý,

� Nöbet ücretlerindeki iyileþtirmenin tüm saðlýk çalýþanlarýný kapsayacak þekilde
geniþletilmesinin faydalý olacaðý, ayrýca nöbet ücretinin toplam gelirin çalýþma saatine bölünmesi
suretiyle elde edilen bir ücret haline getirilmesi gerektiði,
ifade edilmiþtir. Ardýndan Tasarýnýn geneli üzerinde üyeler ve diðer milletvekilleri tarafýndan;

� Tasarýnýn geniþ kapsamlý olduðu ve bu nedenle TBMM’nin de tatile girecek olmasý nedeniyle
Ekim ayýndan önce görüþülemeyeceði dikkate alýnarak, daha iyi bir þekilde inceleyebilmek için
toplantýnýn ertelenmesinin yerinde olacaðý,

� Tasarýda yer alan düzenlemelerin Anayasa Mahkemesinin iptal kararýna uygun bir þekilde
hazýrlanmadýðý,

� Kanunlarýn tekrar düzeltmeye ihtiyaç býrakmayacak þekilde hazýrlanmasý gerektiði, kapsamlý
bir Tasarýnýn Anayasa Mahkemesinin iptal kararý gerekçe gösterilmek suretiyle Komisyonumuzdan
yeterince incelenemeden geçmesinin, kýsa süre içerisinde tekrar kanun yapma ihtiyacýný
doðurabileceði, bu nedenle tali komisyonlardan da görüþ alýnmak ve alt komisyon kurulmak suretiyle
Tasarýnýn ayrýntýlý bir þekilde incelenmesinde fayda bulunduðu,

� E-reçete uygulamasýnda e-imzanýn bulunmamasý nedeniyle ortaya çýkabilecek yolsuzluklar
dikkate alýnarak, acilen e-imza uygulamasýnýn da kullanýlýr hale gelmesi gerektiði,

� Tam gün ile ilgili düzenlemelerin 2009 yýlýnda Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin
ardýndan 650 sayýlý KHK ile tekrar düzenleme yapýldýðý, Anayasa Mahkemesinin 2012 yýlý Haziran
ayýndaki toplantýsýnda iptale iliþkin kararýný vermesinden 6 ay sonra gerekçeli kararýnýn 1/1/2013
tarihinde yayýmlandýðý ve yasama yýlýnýn sonuna yaklaþýlmýþken Tasarýnýn TBMM Baþkanlýðýna
sunulduðu, belirtilen süreç dikkate alýndýðýnda tam güne iliþkin tartýþmalarýn daha geniþ bir zamanda
yapýlamadýðý için yasama ve denetim faaliyetlerinin zaafiyete uðradýðý,

� KHK’larýn ivedilikle görüþüleceðine iliþkin Ýçtüzük hükümleri dikkate alýnarak 663 sayýlý
KHK’nýn Tasarýdan önce gündeme alýnarak görüþülmesinin gerektiði, KHK’dan önce söz konusu
KHK’da deðiþiklik öngören Tasarýnýn görüþülmesinin Anayasa ve Ýçtüzüðe aykýrý olduðu,
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� KHK’larýn kanun gücünde mevzuat olduðu, halen TBMM’de ilgili komisyonlara havale
edilmiþ bulunan 270 KHK’nýn bulunduðu, Anayasa Mahkemesinin iptal kararýna konu olan 650 sayýlý
KHK’nýn esas komisyon olarak Adalet Komisyonuna havale edilmiþ olduðu,

� Tam güne iliþkin düzenlemelerin;  hekimleri ve bunlarýn yaný sýra eczacýlarý, diþ hekimlerini,
hemþireleri, saðlýk çalýþanlarýný bir bütün olarak ilgilendirmesi dikkate alýnarak, ilgili sivil toplum
örgütleriyle enine boyuna tartýþmalarýn yapýldýðý bir sürecin tüketilmesinin ardýndan Komisyona
getirilmesi gerektiði, ancak katýlýmcýlýðýn göz ardý edildiði bir sürecin sonunda Komisyonun
görüþmeyi yapar hale geldiði, bu haliyle yasama organýnýn topluma raðmen toplumun temel
ihtiyaçlarýný karþýlamaktan uzak bir algý ve anlayýþtan soruna yaklaþtýðý,

� Tam gün uygulamasý getirilirken uluslararasý standartlar çerçevesinde haftalýk çalýþma
saatlerine riayet edilmesi gerektiði, çünkü bunlarýn aþýlmasý halinde hata oranlarýnýn arttýðý, dikkatin
zayýfladýðý,

� Saðlýkta sözleþmeli personel istihdamýnýn taþeronlaþmaya yol açtýðý ve bu uygulamadan
vazgeçilmesi gerektiği,

� Ülkemizde 20.169 insanýn organ beklediði dikkate alýnarak, Ýspanya ve Belçika örneðinden
hareketle, aksi belirtilmediði sürece insanlarýn organlarýný baðýþladýklarýnýn varsayýlmasýna iliþkin
düzenlemenin acilen yapýlmasý gerektiði,

� Tabiplerin emeklilik maaþlarýnýn iyileþtirilmesi gerektiði, Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn
temel gerekçelerinden biri olan býçak parasýnýn kaldýrýlmasý için de bu düzenlemenin gerekli olduðu,

� Ülkemizdeki tabip açýðý dikkate alýnarak üniversiteler dýþýndaki tabipler için de emeklilik
yaþýnýn 67’ye çekilmesi, Kamu Hastanelerinde çalýþabilmelerinin yolunun açýlmasý gerektiði,
böylelikle yýllarca çalýþarak birikim edinmiþ tabiplerden de daha fazla istifade edilmiþ olacaðý,

� Saðlýk hizmetlerinde; niteliði yani kaç hastaya kaç kere bakýldýðýný deðil, niceliði yani iyi
yetiþmiþ personel sayesinde ülkede saðlýk hizmetine olan ihtiyacý azaltmayý önceleyen bir mantýðýn
hakim olmasý gerektiði,

� Tasarýnýn baþlangýçta daha kapsamlý olmasýna raðmen müzakere süreçleri sonrasýnda üzerinde
uzlaþý saðlanan hususlar çerçevesinde þekillendirilerek TBMM’ye sunulduðu, saðlýk sektöründe
sorunlarýn tümüne olmasa da önemli bir kýsmýna çözüm ürettiði için biran evvel yasalaþmasý gerektiði,

� TBMM’de kurulan saðlýkta þiddeti araþtýrmaya yönelik komisyonun çalýþmalarýnýn da
Tasarýda deðerlendirilmesinin sevindirici olduðu,

� Tam gün uygulamasýnýn ilk defa 1978 yýlýnda hayat bulmasýna raðmen 12 Eylül 1980 darbesi
ile kaldýrýldýðý, sistemde yaþanan gel-gitlerin ülkemize zarar verdiði, bu yönüyle de gerekliliði
konusunda toplumsal mutabakatýn üst seviyede olduðu anlaþýlan konularda olmasý gerekenlerin acilen
yapýlmasý gerektiði,

� 926 sayýlý Kanundaki saðlýk hizmeti tazminatý ile 209 sayýlý Kanundaki ek ödeme tutarlarý
belirlenirken, diþ tabipleri için öngörülen kademelendirmenin paralel hale getirilmesi gerektiði,

� Son 10 yýlda ilaç fiyatlarýnda gözlemlenen düþüþlerin halk açýsýndan memnuniyet verici
olduðu, 
ifade edilmiþtir. Bunun üzerine Hükümet tarafýndan;

� Anayasa Mahkemesinin iptal kararýnýn 1 Temmuz itibariyle yürürlüðe girecek olmasý
nedeniyle, Tasarýnýn TBMM tatile girmeden önce yasalaþmasýnýn büyük önem arz ettiði, bu nedenle
de Tasarýnýn biran evvel Genel Kurula sunulmasý gerektiði,

� Tasarýnýn 45 gün önce Baþbakanlýða sunulduðu, ancak içerisinde yer alan hükümlerin çeþitli
bakanlýklarý ilgilendirmesi nedeniyle gecikmenin yaþandýðý,
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� Tabiplerin 75 yaþýna kadar aile hekimliði yapabildiði,
� Ocak ayýnda Anayasa Mahkemesi kararýnýn Resmi Gazetede yayýmlanmasýn ve Saðlýk

Bakanlýðýnda Þubat ayýnda yaþanan deðiþimin ardýndan, hem STK hem de üniversitelerin her
seviyedeki temsilcileri ve çalýþanlar ile tam gün düzenlemesi hakkýnda bizzat görüþmelerin yapýldýðý,

� Tam günde ideali yakalama arzusu içerisinde öneriler alýnýrken, toplumun çeþitli kesimlerindeki
ve katmanlarýndaki dinamiklerinin yaný sýra yöresel farklýlýklar da dikkate alýnarak, ortak aklýn ürünü
olan sürdürülebilir ve geliþtirilebilir bir yöntem ve sistemin arandýðý,

� Tam güne iliþkin olarak öðretim üyeleri için getirilen düzenlemeler ile, ülkemizdeki yetiþmiþ
insan kaynaðýnýn etkin bir þekilde deðerlendirilmesi ve saðlýk hizmetlerinin iyileþtirilmesinin
amaçlandýðý,

� Tabipler için mecburi hizmetin kaldýrýlmasý konusunda, ülke ihtiyaçlarýndan baðýmsýz bir
þekilde düþünmenin imkansýz olduðu,

� 2002 yýlýndan günümüze saðlýkta memnuniyet %35’lerden %75’lere taþýnýrken, çalýþanlardaki
memnuniyetin de artýrýldýðý, ancak özlük haklarýndaki iyileþtirmenin saðlýk sistemindeki sorunlara
çözüm olamayacaðý, çünkü saðlýktaki en önemli sorunun insan kaynaðý olduðu ve ülkemizde 20.000
uzman hekim açýðý ile hizmet sunulmaya çalýþýldýðý,

� Son yýllarda týp fakültelerine alýnan öðrenci sayýsý artýrýlmasýna raðmen, artan sayý ile beraber
kalitede düþüþ yaþanmasýna iliþkin endiþelerin giderilemediði,

� Yurt dýþýndan yabancý hekim gelebilmesine iliþkin düzenleme kapsamýnda 600 hekimin
kazanýldýðý,
Ýfade edilmiþtir.

Tasarýnýn tümü üzerindeki görüþmelerin tamamlanmasýnýn ardýndan maddelerine geçilmesi kabul
edilmiþtir. Maddeleri üzerindeki görüþmeler sýrasýnda ise üyeler ve milletvekilleri tarafýndan;
1 inci Madde hakkýnda;

� Saðlýkta kiþisel verilerin suiistimaline iliþkin yaþanan olaylar dikkate alýndýðýnda; Saðlýk
Bakanlýðýnýn kiþisel verilere ulaþýmýný saðlamayý zorunlu hale getiren düzenlemenin kötü niyetli
insanlarýn elinde deðiþik amaçlara alet edilebileceði,

� Anayasa Mahkemesince iptal edilen metinde sadece “gizli dahi olsa” ifadesinin çýkartýlarak
aynen getirildiði, böylelikle Mahkemenin iptal gerekçelerinin karþýlanmýþ olmayacaðý,

� Maddede geçen “gerekli olan” ifadesinin uygulamada suiistimale elveriþli olduðu, istenen ne
tür bilginin hangi gereklilikler çerçevesinde istendiðinin her zaman tartýþmaya açýk olacaðý,

� Bilgi istenmesinden de öte istenen bilgilerin hangi amaçla kullanýlacaðýnýn da önem taþýdýðý,
ayrýca Aile Hekimliði Bilgi Sisteminin hacklendiði konusunda yayýlan haberler de dikkate
alýndýðýnda, toplanan bilgi ve belgelerin kiþisel mahremiyet çerçevesinde korunmasýnýn da gerektiði,

� Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca ilaç ile ilgili verilerin 72 milyon TL karþýlýðýnda
satýldýðý dikkate alýnarak, toplanan bilgilerin ticari amaçla kullanýlamayacaðý ve üçüncü kiþilerle
paylaþýlamayacaðýnýn hüküm altýna alýnmasý gerektiði,

� Ýlaç bilgilerinin neler olduðu ve bunlardan hangilerinin kiþisel veri olarak deðerlendirilmesi
gerektiðinin tartýþmaya açýk olduðu,

� Denetim sýrasýnda denetim yapanlara istenen bilgi ve belgelerin verilmemesi halinde,
denetimin zorlaþacaðý hatta imkansýzlaþacaðý, bu nedenle gereken belgelerin verilmesini zorunlu hale
getiren hükümlere mevzuatta sýkça rastlandýðý,
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2 nci Madde hakkýnda
� Belli akademik kadrolara atandýktan sonra geçici görevle baþka yerlerde istihdam edilen ve

bu sýrada akademik kariyerinin de devam etmesine imkan saðlanan halk deyimiyle “jet profesör”
gibi kiþiye özel düzenlemelerden kaçýnýlmasý gerektiði,

� Tasarýnýn 2 nci maddesinin Yýldýrým Beyazýt Üniversitesindekiler için Danýþtay tarafýndan
verilen kararýn uygulanmamasýnýn ardýndan Tasarýya eklendiðinin anlaþýldýðý, halk arasýnda “uçan
profesör”, “jet profesör” olarak anýlanlara özel bir düzenleme olduðu, kiþiye özel kanun yapýlmasýnýn
yanlýþ olduðu,

� Kiþilere özel düzenleme yapýlarak; üniversitelere gitmeden jet profesör yapýlan, Saðlýk
Bakanlýðýnda profesör unvanýyla ayrýcalýklý ücret ve görevlere getirilen insanlara Yükseköðretim
Yasasý’nýn 29’uncu maddesine aykýrý olarak üniversitede çalýþmýþ gibi profesör unvanýyla ilgili her
türlü akademik ve özlük hakký tanýndýðý,

� Akademik unvan sahibi birisinin üniversite yerine baþka bir kurumda sözleþmeli olarak
geçirdiði sürenin, yükseköðretim kurumunda geçmiþ sayýlmasýnýn, fiilen akademik görev yapanlara
haksýzlýk olduðu,

� Yeni kurulan üniversitelerde kürsü kurulmasýný teþvik amacýyla, 2547 sayýlý Kanunun 29 uncu
maddesi ile profesörlük unvanýnýn kalýcý olabilmesine fiilen 2 yýl görev yapma þartýnýn getirildiði,
ancak taþra üniversitesinde profesör unvaný alýndýktan sonra merkezde veya büyük illerde sözleþmeli
idari kadrolara atama yapýlmasý ile, yeni ve küçük üniversitelerin geliþimine sekte vurulmuþ olacaðý,

� Ýdari görevde geçen sürenin akademik süreden sayýlmasýnýn yanlýþ olduðu,
� Akademik kariyer yapanlarýn en önemli misyonlarýnýn öðrenci yetiþtirmek olduðu, hekimlerin

özlük haklarýnda iyileþtirme yapýlýrken, eðitim verilen öðrencilerin eðitim hakkýndan feragat
edilmesinin yanlýþ olduðu,
3 üncü Madde hakkýnda;

� Sözleþmeli personelin 657 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fýkrasý kapsamýna alýnmasý
ve bunlar için iþsizlik sigortasý primi ödenmemesinin gerekçesinin anlaþýlamadýðý,
4 üncü Madde hakkýnda;

� Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumunda merkeze baðlý denetim gruplarýnýn görev ve
yetkilerinin kanunla belirlenmesi gerektiði,
5 inci Madde hakkýnda; 

� Geçmiþten günümüze saðlýk çalýþanlarýnýn özveriyle görevlerini yerine getirmesi ve mesai
saatleri dýþýnda da olsa hizmet sunmak için yarýþmasý dikkate alýndýðýnda, saðlýk kuruluþlarýna
ulaþmalarýna iliþkin düzenlemenin onur kýrýcý olduðu,

� Anayasa Mahkemesinin saðlýk personeline ikamet mecburiyetini 16 Þubatta iptal etmesine
raðmen, bu kez “saðlýk personeline ihtiyaç hâlinde çaðrýya uymasý” adý altýnda benzer
yükümlülüklerin getirildiði ve gerekli düzenlemeleri yapmak üzere Saðlýk Bakanlýðýnýn
yetkilendirildiði,

� Mesai saatleri dýþýnda saðlýk personeline ihtiyaç duyulmasýný engelleyecek bir sistemin
kurulmasý gerektiði,

� Saðlýk çalýþanlarýnýn 24 saat 365 gün teyakkuz halinde tutulmasýnýn insanlýk dýþý olduðu, bu
nedenle çalýþma hayatýna iliþkin uluslar arasý normlar çerçevesinde kalýnacaðýna iliþkin hükmün
eklenmesi gerektiði,

� Anayasa gereði taraf olunan uluslar arasý sözleþmelerin Anayasa aykýrýlýklarýnýn ileri
sürülemeyeceði, ancak yargý makamlarýnca uluslar arasý mevzuatýn yeterince dikkate alýnmadýðý, 

– 45 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 480)

murat



� Saðlýk personeline hangi gerekçelerle ihtiyaç duyulduðunu belirleme yetkisinin yöneticiye
býrakýldýðý, bunun da suiistimale açýk olduðu, ayrýca ihtiyaç duyulmasýna iliþkin düzenlemeler
yaparken tabiplerin ikametgahlarý gibi konularda kiþisel hak ve özgürlüklerine kýsýtlama getirmenin
yanlýþ olacaðý,

� Bir yandan saðlýk personelinin saðlýk kuruluþlarýna ulaþabilmeleri için alýnacak tedbirler
konusunda kurumlara sorumluluk yüklenirken, diðer yandan ilgililerin uyacaðý kurallarýn belirgin
hale getirilmesi suretiyle; saðlýk çalýþanlarýnýn mesai saatleri dýþýnda çaðrýlmalarýndaki keyfiyetin
ortadan kaldýrýlmasýna ve çalýþanlarýn hukuki güvenceye kavuþabilmesi için temellerin atýldýðý,

� Taþra hastanelerinde her branþtan uzmanýn nöbetçi kalamamasý nedeniyle, baþka bir uzmanýn
ihtisasýndaki bir hastanýn gelmesi halinde ilgili uzmaný nöbetçinin icaba çaðýrdýðý, bu nedenle de
uygulamada birçok sýkýntý ile karþýlaþýlan bu konunun hukuki temellere kavuþmasýnýn özellikle hayat
kurtarma açýsýndan büyük önem taþýdýðý,

� Nöbetçi hekimin icaba çaðýrmasý halinde, ilgili hekimin gelmesi yerine hastanýn baþka bir
saðlýk kuruluþuna sevkine iliþkin iþleme sýkça rastlandýðý, acil vakalara müdahalede çalýþanlarýn iyi
niyetine güven beslemenin yanlýþ olacaðý ve kurallarýn belli olmasýnýn zorunlu olduðu,

� Özverili saðlýk çalýþanlarý için düzenleme yapýlmasýna zaten ihtiyaç bulunmadýðý, ancak
bireyin hayatýný kurtarma konusunda gerekli duyarlýlýktan yoksun olanlar dikkate alýnarak gerekli
düzenlemelerin yapýlmasýna ihtiyaç bulunduðu,

� Ayrýntýya iliþkin düzenlemelere kanunda yer verilmesinin mevzuatý kazuistik hale getirdiði
ve karþýlaþýlan sýkýntýlarda çözümün zorlaþtýðý, bu nedenle düzenleme yapma yetkisinin Saðlýk
Bakanlýðýna verilmesinin yerinde olduðu, 

� Kurallarýn varlýðý ve nasýl uygulandýðýnýn denetlenmesinin önemli olduðu, çaðdaþ yönetim
sistemlerinde herkesçe bilinen kurallarýn konulduðu ve gerekli denetimler yapýlarak sistemin
iyileþtirildiði, kuralýn bulunmadýðý hallerde sistemin bireylerin iyi niyeti çerçevesinde iþleyebildiði
ve aksaklýklara sýkça rastlanabildiði, bu nedenlerle nöbette icaba çaðrýnýn usul ve esaslarýnýn
belirlenmesinin faydalý olacaðý,

� Uluslararasý normlardan daha da önemlisi Anayasamýzda angaryanýn yasaklandýðýnýn da
hatýrdan çýkartýlmamasý gerektiði,

� Ýcaba iliþkin düzenlemeler yapýlýrken eþ durumu nedeniyle seçilen ikametgahýn, büyük
þehirlerdeki ulaþým sorunlarýnýn göz ardý edilmemesi ve ayrýca icap ücretinin teþvik edici þekilde
belirlenmesi ve gerekiyorsa ilgililerin nöbet izni kullanabilmelerine imkan saðlanmasý gerektiði,
6 ncý Madde hakkýnda;

� Vatandaþýn mahrem saðlýk bilgilerini mevcut muayenehane ve saðlýk kuruluþlarýndan zorla
toplarken, bu kuruluþlarýn kuracaðý kayýt ve bildirim sisteminin de ücretlendirildiði,

� Kayýt ve bildirimler için bedelin kimler tarafýndan belirlendiði, ayrýca hekimler tarafýndan
yapýlan bildirimlerin de ücretlendirmeye tabi olup olmadýðýnýn açýklanmasý gerektiði, 
7 nci Madde hakkýnda;

� Tam güne istisna olarak düzenlenen “insani ve sosyal amaçlý gönüllü çalýþmalar” ile neyin
amaçlandýðýnýn açýklýða kavuþturulmasý gerektiði, ayrýca bu çalýþmalara katýlmak için neden
kurumdan izin alýnmasýna ihtiyaç duyulduðuna da anlam verilemediði, hangi çalýþmalara izin
verilebileceði ve bunlarýn kriterlerinin ne olabileceði konusunda tereddütleri gidermenin güç olduðu,
yöneticilerin de yönlendirmesine konu olabileceðine iliþkin endiþelerin taþýndýðý, 

� Memurun mesai saatleri dýþýnda da memuriyete yakýþýr þekilde davranma yükümlüðü
bulunduðu dikkate alýndýðýnda, gönüllü olarak katýldýðý insani faaliyetlerde kurumun iznine ihtiyaç
olmamasý gerektiði,
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� Hekimlerin hem kamuda çalýþma hem de muayenehane açma konusundaki hakkýný ortadan
kaldýran düzenlemenin, hekimleri de memnun edecek tarzda temelleri saðlam bir þekilde atýlmadýðý
sürece sistemde gel-git yaþanmasýnýn önüne geçilemeyeceði,

� Memurlarýn dernek ve vakýflara üye olabileceklerine iliþkin eklemenin yapýlmasýnýn
tereddütlerin giderilmesi açýsýndan faydalý olabileceðinin iddia edilmesi üzerine, bu alanda ilgili
mevzuatta düzenlemenin bulunduðu,

� Tam gün uygulamasý ile saðlýk sektöründeki sorunlara çözüm gelemeyeceði, zira istisnalarla
gelen uygulamanýn kendi içinde çeliþkileri de beraberinde getirdiði ve ilgililer arasýndaki eþitliði
bozduðu,
8 inci Madde hakkýnda;

� Emek yoðun çalýþýlan ve personel istihdamýnda güçlük çekilen alanlarda nöbet ücretine gelen
iyileþtirmenin, psikiyatri servisleri baþta olmak üzere daha da  geniþletilmesi gerektiði,

� Nöbet ücretlerinin yeni bir bakýþ açýsýyla yeniden düzenlenmesine ve daha adil bir yapýya
kavuþturulmasý gerektiði,

� Baþka birimde görev yapmasýna raðmen mesai saatleri dýþýnda yaþanan vakýa nedeniyle acil
servise intikal edenlerin nöbet ücretindeki artýþtan faydalanýp faydalanmayacaðýnýn dile getirilmesi
üzerine söz konusu durumda icap ücretinin devreye girebileceði,

� Uygulamadaki aksaklýklar dikkate alýndýðýnda, acil serviste çalýþanlarýn kimler olduðu veya
olabileceði konusuna netlik kazandýrýlmasýna ihtiyaç olacaðý,

� 2010 yýlý Temmuz ayýnda yapýlan düzenleme ile nöbet ücretlerinde ciddi iyileþtirmeye
gidildiði, nöbet tutulabilecek sürenin 80 saatten 130 saate çýkartýldýðý ve 4,42 TL olan ücretin de
7,38 TL’ye taþýndýðý, 
9 uncu Madde hakkýnda;

� Üniversitelerin bilimsel özerkliði, bilgi özgürlüðü, dolayýsýyla eðitime ve ülkemizin gelecek
nesillerinin yetiþmesine vereceði katký ön planda tutularak, öðretim üyelerinin özlük haklarýnýn köklü
bir þekilde iyileþtirilmesi gerektiði,

� Üniversitelerimizde yetiþmiþ çok deðerli bilim adamlarýný tekrar bilim hayatýna
kazandýrabilmek adýna %5 ile bir adým atýldýðý, olumlu sonuçlarýnýn görülmesi halinde kanunla
gerekenlerin yapýlabileceði,

� Öðretim üyelerinin sözleþme ile istihdam edilmesinin bilimsel özerklikle çeliþtiði,
� Sözleþme ile istihdam edilebilecek öðretim üyesi sayýsýna getirilen sýnýrlamanýn, ihtiyaçlarýn

karþýlanmasýnda sorunlara yol açabileceði, bu nedenle %5 gibi rakamsal bir sýnýrlama yerine görülen
iþin gereklerini ön plana taþýyan “hizmetlerin aksamamasý” þartýnýn öngörülebileceði,

� Öðretim üyelerine özel saðlýk kuruluþlarýnda veya vakýf üniversitelerinde çalýþma imkaný
saðlanmasý sýrasýnda kurumsal sözleþme yapýlmasý yerine, hastalarýn çalýþýlan hastanede ekip ruhu
çerçevesinde tedavi edilmesinin daha doðru olacaðý,

� %5’lik orandan kimlerin faydalanacaðý konusunda üniversitede yaþanabilecek tartýþmalarýn,
öðretim üyeleri arasýndaki uyum bozulma ve çalýþma hayatýnýn olumsuz etkilenmesine yol
açabileceði,

� Akademik çalýþmalar için öngörülen belirli sürelerin 6 aydan baþladýðý dikkate alýndýðýnda,
2 ay süreyle üniversitede sözleþmeli öðretim üyesi istihdam edilmesindeki amacýn anlaþýlamadýðý,
2 aylýk sürenin ne tür amaçlarla kullanýlacaðýnýn merak konusu olduðu,
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� Tam gün uygulamasýna getirilen istisnalarýn en önemli nedeninin, ülkemizde yeterli sayýda
yetiþmiþ uzman hekimin ve akademisyenin bulunmamasý olduðu, buna ilaveten yükseköðretim
kurumlarýnda yetiþen hekimlerin deðiþik nedenlerle özel saðlýk kuruluþlarýna geçiþ yapmalarý üzerine
birikimli öðretim üyelerinin eðitim veremez hale geldiði,

� Öðretim üyelerinin özlük haklarýnda yapýlacak iyileþtirmelerin özel saðlýk kuruluþlarýna
geçiþleri tamamen ortadan kaldýrmasýnýn imkansýz olduðu,

� Kýsmi zamanlý öðretim üyeliði yapanlarýn týp bilimi dýþýnda saðlýk sektöründeki çeþitli
alanlarda kendilerini yetiþtirme fýrsatý yakalayabildiði, tam güne getirilen istisnalarla saðlýk
sektöründe çeþitli alanlarda birikim sahibi çalýþanlarýn ülke menfaati için deðerlendirilebilmesinin
yolunun açýldýðý, 
10 uncu Madde hakkýnda;

� Üniversitelerdeki öðretim üyelerine muayene ve tedavi olabilmek için vatandaþýn ek ücret
ödemesi gerekirken, diðer taraftan öðretim üyelerinin güvencesiz çalýþmaya, akademik özgürlüðünü
kaybetmeye, vatandaþtan para alarak tedavi ederken alýnan ücretin yarýsýný Devlete vermeye mahkum
edildiði,

� Öðretim üyelerine muayene olabilmek için; özel hastaneye gidilerek yüksek ilave ücret
ödenmesi ya da mesai sonrasý üniversiteye gidilerek alýnacak saðlýk hizmetinin parasýnýn vatandaþ
tarafýndan bizzat ödenmesi gereken bir yapýnýn ortaya çýktýðý,

� Mesai saatleri dýþýnda alýnan muayene ücretinin tutarýnýn merak konusu olduðu,
� Mesai saatleri dýþýnda çalýþan öðretim üyesine ödenecek payýn artýrýlmasý veya artýrýlmasýna

imkan verecek þekilde kanunda düzenlenmesinin, teþvik edici olacaðý,
11 inci Madde hakkýnda;

� Kamu kurumunda çalýþan ve özel saðlýk kuruluþuna geçmeyi planlayan hekimlerin 2 aylýk
sürede hastalarýný yönlendirmelerinin ve hizmet sunacaklarý yeni ortamýn kurulmasýnýn imkansýzlýðý
ile çýkan Kanunun Anayasa Mahkemesine 60 gün içerisinde götürülebiliyor olmasý dikkate alýnarak,
sürenin uzatýlmasý gerektiði,
12 nci Madde hakkýnda;

� 657 sayýlý kanunda yapýlan deðiþiklikte tam gün için öngörülen istisnalarýn, 926 sayýlý kanunda
bulunmadýðý,
13 üncü Madde hakkýnda;

� Gülhane Askeri Týp Akademisinde sivil akademisyenlerin sözleþmeli olarak çalýþabilmesinin
yolunun açýldýðý,
14 üncü Madde hakkýnda;

� GATA’daki öðretim üyelerinin faaliyetlerini sona erdirmeleri için öngörülen sürenin
artýrýlmasý gerektiði,
15 inci Madde hakkýnda;

� Sünnetin bir ameliyat olmasý nedeniyle cerrahlar tarafýndan yapýlmasý ve bu iþlemin saðlýk
kuruluþunda gerçekleþtirilmesi gerektiði,

� Cerrahlarýn tarafýndan yapýlmasý gereken ameliyatýn pratisyen hekimlerce yapýlmasý halinde
istenmeyen sonuçlarýn ortaya çýkabileceði, bu nedenle halen sünnetçilik yapanlarýn yetkilerinin
korunmasýnda fayda bulunabileceði,

� Sünnet için öngörülen performans puanýnýn ve SGK tarafýndan ödenen ücretin yükseltilmesi
gerektiði,
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� SGK tarafýndan ücret için ödeme yapýlmadýðý ve bu nedenle hastanelerde fimozis tanýsýnýn
kullanýldýðý,

� Olaðanüstü ve istisnai hallerde sünnetin yapýlmasýndan kastedilen durumun açýklýða
kavuþturulmasý gerektiði,

� Türk Silahlý Kuvvetlerinin muharip unsurlarý ve Emniyet Genel Müdürlüðü Özel Harekat
Dairesi Baþkanlýðý personeline tanýnan “acil týbbi müdahale” yapma yetkisinin; cerrahi müdahaleyi,
kurþun çýkarmayý, hemostazý ve adrenalin yapmayý kapsadýðý, tabiplere 6 yýlda öðretilenlerin ilgili
personele kýsa sureli bir eðitimle kazandýrýlmasýnýn zor olacaðý,

� Týp eðitimi almamýþ kimselere acil müdahale yapma yetkisinin tanýnmasýnýn normal þartlarda
mümkün olamayacaðý,

� Ýlk yardýmýn medikasyonu kapsamadýğı ve bu nedenle acil týbbi müdahale kavramýnýn
kullanýldýðý, örneðin akrep sokmasý olayýnda gereken müdahalenin ilk yardým çerçevesinde
yapýlamadýðý,
16 ncý Madde hakkýnda;

� Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarýna raðmen kamuda çalýþan hekimlere kendi uzmanlýk
alanlarýnda mesai sonrasý serbest meslek icrasý yasaklanýrken iþ yeri hekimliði yapýlabilmesine izin
verilmesine anlam verilemediði,

� Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu ile iþyeri hekimliðinin zorunlu hale getirilmesinin ardýndan,
ülkemizin ihtiyacýný karþýlamak için tam güne istisna teþkil edecek bir düzenleme yapýlýrken
hekimlerimizin çalýþma þartlarý ve kapasitelerinin dikkate alýndýðý ve bu çerçevede mesai sonrasý 30
saatin belirlendiði,
17 nci Madde hakkýnda;

� 1219 sayýlý Kanunun 61 inci maddesi ile izinsiz ve ruhsatsýz sünnetçilik yapanlara verilecek
cezanýn yer aldýðý ve sünnet yapma yetkisi hekimlere hasredilirken bu cezanýn kaldýrýlmasýnýn
anlaþýlamadýðý, 
18 inci Madde hakkýnda;

� Sünnete iliþkin düzenlemede; hekim olmadýðý halde sünnetçilik etme yetkisi bulunanlar için
2015 yýlý sonuna kadar süre verilmesinin yanlýþ olduðu, toplumda artýk berberlerin sünnet yapmadýðý,
çoðunlukla saðlýk memurlarýnýn sünnet yaptýðý, hekim sayýsýnýn da azlýðý dikkate alýndýðýnda
yasaklamakla bu sorunun önüne geçilemeyeceði,

� 2013 yýlý yaz sezonu için sünnet düðünleri çerçevesinde yapýlan anlaþmalar ve ödenen
kaporalar dikkate alýnarak, sünnet ameliyesi hakkýnda, mesleði halen icra edenlere tanýnan sürenin
2014 yýlýnda sona ermesi gerektiði, 
22 nci Madde hakkýnda;

� Ýlaç fiyatlarýndaki düþüþe raðmen SGK’nýn ilaç ödemelerinde azalmanýn yakalanamadýðý ve
polikliniklere gidiþ oranýn 2,3’den 8,2’ye çýktýðý gerçekleri görülerek, gerekli inceleme ve
deðerlendirmeler yapýlarak sistemdeki sorunlarýn giderilmesi gerektiði,

� Son yýllarda yaþanan ilaç fiyatlarýndaki düþüþün, stoktaki ilaç nedeniyle 2010 yýlýnda
88 milyon TL, 2011 yýlýnda ise 129 milyon TL eczacýlarýn zarara uðramasýna sebebiyet verdiði,
dolayýsýyla eczacýlýk mesleðindeki yüksek kazancýn son yýllar itibariyle ortadan kalktýðý, ayrýca
geçmiþe nazaran eczacýlýk fakültelerinden mezun olan sayýsýnýn 300’den 1500’lere ulaþtýðý
günümüzde eczacýlýkta yüksek gelir elde edilmesini imkansýzlaþtýrdýðý,

� Bakanlar Kurulunun beþeri ilaçlarýn fiyatlandýrmasýna dair kararnamesi ile, stoklarýndaki ilaç
nedeniyle eczacýlarýn bir nevi bedelsiz kamulaþtýrmaya maruz kaldýðý,
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� Ýlaç fiyatlarýndaki düþüþün geç yürürlüðe girmesi nedeniyle kamu zararý oluþabileceði
konusundaki eleþtirilerin, teknik alt yapý sayesinde oluþan farkýn ilaç firmalarýna yansýtýlmasýna imkan
bulunduðu için kabul edilemez olduðu, ayrýca ilaç fiyatlarýndaki düþüþ nedeniyle saðlýk
harcamalarýnýn beklenenden az gerçekleþmesinin de dikkate alýnmasý gerektiði,
25 inci Madde hakkýnda;

� Ýlaç simsarlarýna karþý alýnacak önlemlerin ilaç harcamalarýnda düþüþ saðlayabildiðinin pratik
örneklerinin geçmiþte yaþandýðý, meslekteki etik dýþý davranýþlarý cezalandýrmak ve kamu yararý
saðlamak amacýyla ilaç simsarlýðýnýn önünün kesilmesi gerektiði, 

� Öðretim üyelerinin %5’i oranýnda dýþarýdan sözleþmeli istihdamýna ve dýþarýda çalýþabilmeye
imkan verilirken, %5 oranýnýn ne tür kriterler çerçevesinde belirlendiðinin anlaþýlamadýðý,
üniversitelerde eðitim konusunun önceliði dikkate alýnarak düzenleme yapýlmasý gerektiði,
30 uncu Madde hakkýnda;

� Ýnsanlýða karþý iþlenmiþ suçlar nedeniyle ölen bir insanýn kadavrasýnýn, eðitimde
kullanýlmasýnýn doðru olamayacaðý,

� Suça konu kadavranýn hangi suç sonucunda iþlendiðinin yargýlama sonucunda
kesinleþebileceði, özellikle yurt dýþýndan kadavra getirilmesi halinde bunlarýn belirlenmesinin çok güç
olduðu,
33 üncü Madde hakkýnda;

� Tasarýnýn 33 üncü maddesi ile 3359 sayýlý Kanuna eklenen 11 inci maddenin, Ýstanbul Gezi
Parkýnda yaþanan olaylar nedeniyle yazýldýðýnýn düþünüldüðü, ancak yemini eden tabiplerin ihtiyaç
duyulan yerde hizmet vermelerinin engellenmemesi gerektiði,

� Ruhsatsýz saðlýk hizmeti sunumuna ceza verilmesine iliþkin düzenlemede; acil ve olaðanüstü
durumlarda gönüllü saðlýk hizmeti sunan doktor, ebe, hemþire gibi yetkili kiþilerin kapsam dýþýna
çýkarýlmasý gerektiði, böylelikle acil saðlýk hizmeti ulaþana kadar hastalara eðitimli kiþilerce müdahale
edilebilmesine de imkan tanýnmýþ olacaðý,

� Ruhsatsýz saðlýk hizmeti sunma adý altýnda yepyeni bir suç yaratýlýp bir ila üç yýl hapis cezasý
ve 100 bin güne kadar adli para cezasý verilirken; bu cezanýn hiçbir özel hastane patronuna,
uluslararasý sermaye zincirine, baskýcý hastane yöneticilerine baðlý olmadan, mesleðini özgürce,
yalnýzca insanýn yararýný merkeze alarak -gezi eylemlerinde olduðu gibi- halkýn yararýna icra etmek
isteyen, hastasýnýn mahrem bilgilerini saklayan hekimler için getirildiði,

� 1908 yýlýndan beri ülkemizde eczanelerin ruhsatlý çalýþtýðý dikkate alýndýðýnda; saðlýk hizmeti
sunucularýnýn ruhsatsýz faaliyet yürütmesine cezai yaptýrýmlar getirilmesinin, standartlarý yükselteceði
ve geliþtireceði,

� Saðlýk Bakanlýðýndan ruhsat alýnmasýnýn ne kadar süre aldýðýnýn merak edildiði,
� Ruhsatsýz saðlýk hizmeti sunanlar için öngörülen “100.000” güne kadar idari para cezasýnýn,

Türk Ceza Kanununda daha aðýr suçlar için öngörülenler ile karþýlaþtýrýldýðýnda çok yüksek olduðu,
ayrýca bir saðlýk personeline salt belgesi olmadýðý halde verilecek cezanýn bu kadar yüksek
tutulmasýnýn adil ve vicdani olmadýðý,

� Özel saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda yaþanan þiddet olaylarý sýrasýnda saðlýk personeli
olmadýklarý halde koruma görevlisi, otoparkçý veya muhasebeci gibi unvanlarý taþýyan diðer
personelin de %7 oranýnda maðdur olduðu, bu nedenle saðlýk hizmeti sunumunun bir bütün olarak
deðerlendirilmesinde fayda olduðu, 
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34 üncü Madde hakkýnda;
� Eðitimlerini yurt içinde almakla birlikte en az iki yýl yurt dýþýnda çalýþan veya daha önce yurt

dýþýnda eðitim gören hekimlerin devlet hizmeti yükümlülüðünden muaf tutulmasýyla, ülkemizde
okumayý ve çalýþmayý tercih etmiþ hekimler yönünden devlet hizmeti yükümlülüðünün bir
cezalandýrma uygulamasý haline getirildiði,

� Yurt dýþýndakileri kazanma adýna yapýlan düzenlemenin oluþturacaðý beklentilerin, daha fazla
insanýmýzın devlet hizmeti yükümlülüðünden kurtulmak için yurt dýþýna gitmesine sebep olabileceði
36 ncý Madde hakkýnda;

� Önceden aile hekimlerinin tetkik ve sarf malzemeleri kendilerine devlet tarafýndan ödenirken
þimdi aile hekimlerinin vatandaþtan almasý, vatandaþýn da daha sonra il saðlýk müdürlüðünden
istemesine yönelik getirilen sistemin, hekimle hasta arasýna para iliþkisi sokulmak suretiyle aile
hekimliði hizmetlerinin ücretli hâle dönüþtürüldüðü,
37 nci Madde hakkýnda;

� 5271 sayýlý Kanunda yapýlan deðiþiklik ile saðlýk çalýþanlarýnýn görevleri sýrasýnda iþledikleri
yaralama suçlarýnýn da tutuklama nedeninin var sayýldýðý suçlar arasýna alýndýðý, böylece saðlýk
çalýþanlarýnýn da tutuklanmasýna sebebiyet verebileceði,

� 5237 sayýlý Türk Ceza Kanununda 86 ncý maddesinin üçüncü fýkrasýnın sadece (e) bendi
katalog suçlar arasýnda sayýlmakta iken, Tasarýnýn ilgili maddesi ile üçüncü fýkranýn tümünün kapsama
alýndýðý, böylelikle kasten yaralama suçunun “üstsoya, altsoya, eþe veya kardeþe”, “beden veya ruh
bakýmýndan kendisini savunamayacak durumda bulunan kiþiye” karþý, “kiþinin yerine getirdiði kamu
görevi nedeniyle”, “kamu görevlisinin sahip bulunduðu nüfuz kötüye kullanýlmak suretiyle”, “silahla”
iþlenmesi halinde tutuklanma nedeninin varsayýlacaðý,

� Tutuklama nedeninin varsayýlacaðý durumlarýnýn kastý aþacak þekilde geniþletilmesinin yanlýþ
olduðu, bu nedenle saðlýk çalýþanlarýna karþý iþlenen yaralama suçlarý için 5271  sayýlý Kanuna sadece
5237 sayýlý Kanunun 86 ncý maddesinin üçüncü fýkrasýnýn (c) bendinin eklenmesinin daha uygun
olacaðý,
38 inci Madde hakkýnda;

� Türkiye Halk Saðlýðý Kurumunca içme sularýnýn tetkik ve tahlil edilmesi nedeniyle oluþacak
alacaðýn kimler tarafýndan karþýlanmasý hakkýnda; “belediye” ile “il özel idaresi” kavramlarý arasýnda
“ve” baðlacýnýn kullanýlmasýnýn ikisinin birlikte sorumlu olduðuna iliþkin yanlýþ bir kanaatin
oluþmasýna sebebiyet verdiði, bu nedenle “ve” baðlacýnýn “veya” olarak deðiþtirilmesi gerektiði,
Ýfade edilmiþtir. Bunun üzerine Hükümet tarafýndan maddeleri itibariyle ;
1 inci Madde hakkýnda;

� Saðlýk Bakanlýðýna verilen denetim için gerekli bilgi ve belgelerin ticarileþtirilemeyeceðine
iliþkin düzenlemelerin mevzuatta yer aldýðý ayrýca yazýlmasýnýn mevzuatta kirliliðe ve yanlýþ
yorumlamalara meydan verebileceði,

� Denetim için gerekli bilgi ve belgelerin ilgili bakanlýða verilmesine iliþkin düzenlemelere,
teþkilat kanunlarýnýn nerdeyse hepsinde rastlanabileceði,
2 nci Madde hakkýnda;

� Halen hastane genel sekreterliklerinde yaklaþýk 15 adet akademik unvanlý idarecinin görev
yaptýðý,

� Birikimli akademisyenlerin ülkemizin saðlýk sisteminin yönetiminde yer almasýný saðlamak
amacýyla, yükseköðretim kurumundan ayrýlmasý nedeniyle özlük haklarýnda meydana gelebilecek
maðduriyetlerin giderildiði,
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� Kalp naklinde bir profesörün organizasyon kabiliyetinden, robotik cerrahinin
yaygýnlaþtýrýlmasýnda bu alanda birikimli bir akademisyen yararlanabilmek için ilgiliyi görev alma
konusunda tereddütte býrakabilecek þartlarýn iyileþtirildiði,
3 üncü Madde hakkýnda;

� Kamu kurumlarýnda kadrosu bulunanlarýn sözleþme imzaladýklarý taktirde ücretsiz izinli
sayýldýklarý ve kadrolarý ile iliþiklerinin korunduðu, sözleþmelerinin sona ermesi halinde ise iliþkili
bulunduklarý kadrolarýna geri döndükleri,

� Uygulamadaki tereddütleri gidermek amacýyla 657 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin (B)
fýkrasý gereðince sözleþmeli istihdam edildikleri ve sözleþmeleri sona erdiðinde kamudaki görevleri
sona ermediði için de iþsizlik sigortasý priminin ödenmesinin gerekmediðine açýklýk kazandýrýldýðý,    
5 inci Madde hakkýnda;

� Saðlýk personelinin ihtiyaç halinde çaðrýlmasýna, ihtiyaç halinde çalýþanlarýn keyfi
davranýþlarýný ortadan kaldýrmak ve saðlýk hizmetinin etkin bir þekilde yerinde ve zamanýnda
verilebilmesine yönelik sistemin kurulabilmesi için gereksinim duyulduðu,

� Anayasa Mahkemesinin ihtiyaç duyulan saðlýk personelinin çaðrýlmasýna iliþkin düzenlemeyi
yetki kanununu kapsamýnda yer almadýðý için iptal ettiði, Mahkemece verilen 9 aylýk sürenin
dolacaðý,

� Kurallarýn kötüye kullanacaklar üzerinden hesaplanarak yapýlmasýnýn ve kanun seviyesinde
kazuistik bir yapý oluþturulmasýnýn yanlýþ olduðu, subjektif veya bölgesel durumlarý deðerlendirme
yeteneðini ortadan kaldýracak ayrýntýlý hükümlerden kaçýnýldýðý,
6 ncý Madde hakkýnda;

� Bakanlýða yapýlacak kayýt ve bildirimlere getirilecek ücretin üst sýnýrýnýn, Saðlýk Bakanlýðý ve
Maliye Bakanlýðý tarafýndan belirlendiði, halen mevzuatta belirlenmiþ üst limite göre kayýt ve
bildirimler için ücret alýnacaðý, 

� Ücretlendirilecek kayýt ve bildirimlerin içerisinde; kozmetik üreticilerinin üretime iliþkin
bildirimleri veya týbbî cihazlar hakkýnda týbbi cihaz bilgi bankasýna yapýlacak bildirimlerin yer
alacaðý, düzenlemenin özellikle hekimlerin yapacaðý her türlü bildirim ve kayýtlardan ücret alýnacaðý
anlamýný taþýmadýðý,
7 nci Madde hakkýnda;

� Ýnsani ve sosyal amaçlý gönüllü çalýþmalarda, kurumdan izin alýnmasý yerine kuruma bilgi
verilmesinin yerinde olacaðý,
8 inci Madde hakkýnda;

� 7,38 TL olan nöbet ücretinin yoðun bakým, acil servis ve 112 acil saðlýk hizmetlerinde
çalýþanlar için 11,08 TL’ye çýkartýldýðý, 
9 uncu Madde hakkýnda;

� Diðer taraftan öðretim üyelerinin belli yerlere baðlý kalmalarýný önlemek ve birikimlerinden
Türkiye genelinde istifade edilebilmesinin yolunu açmak amacýyla, belli süre ile veya belli iþleri
yapmak için muvafakati ile çalýþabilmesine imkan saðlandýðý,

� %5 oranýnýn kanun ile belirlenmesinin ardýndan, hizmet gerekleri çerçevesinde kimlerin bu
kapsamda yer alacaðýný belirleme yetkisinin üniversite yönetimlerine býrakýldýðý,

� Akademisyen kimliðini taþýyan ve seçimle yönetime gelen baþarýlý yükseköðretim kurumu
yöneticilerine %5 içinde kimlerin deðerlendirileceði konusunda yetki ve inisiyatif tanýmanýn iþin
gereði olduðu,
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� Üniversite yönetimlerinin kanunla kendilerine tanýnan haklarýn kullanýlmasýnda sorumluluk
bilinci içeresinde kararlarýný alacaðý, sistemin iþletilmesinden sorumlu olduklarý,

� Kurumsal sözleþme yapýlabilmesinin önü açýlýrken; üniversitelerin kurumsal dinamiklerinin
güçlü olmasý ve hizmet kalitesinin yüksek olmasý halinde, dýþarýya hizmet verebilme yeteneklerinin
deðerlendirilmesinin amaçlandýðý,

� Getirilen sistemde aksamalarýn yaþanmasý halinde, yasama organýnýn kanun yapma yetkisinin
her zaman kullanabilecek olduðu,

� Üniversite yönetimleri ve öðretim üyeleri ile yapýlan görüþmeler neticesinde hazýrlanan
Tasarýnýn, ortak aklýn ürünü olduðu, 
10 uncu Madde hakkýnda;

� Üniversitelerin temel önceliðinin eðitim olmasý ve bu çerçevede öðrencilerin daha iyi eðitilmesi
ve böylelikle bilimsel araþtýrmalar ile ülkemizin týp alanýnda Dünyada söz sahibi bir ülke haline
getirilebilmesine yönelik çalýþmasý gerektiði, bu kapsamda nitelikli ve marka deðeri bulunan öðretim
üyesinin, mesai sonrasýnda ek kazanç edinmesine imkan saðlamak suretiyle üniversitede kalmanýn
teþvik edildiði, böylelikle öðretim üyelerinin mesai saatleri içerisinde tam zamanlý olarak öðrenci
yetiþtirmesine ve akademik üretkenliklerini devam ettirmelerine de imkan saðlandýðý,

� Mesai saatleri dýþýndaki muayene ücretinin SUT ile belirlenenin (55 TL) iki katý olabildiði ve
bunun yarýsýnýn, vergi kesintileri yapýldýktan sonra öðretim üyesine ödendiði,
11 inci Madde hakkýnda;

� Yükseköðretim kurumlarýnýn Eylül-Ekim aylarýnda eðitim-öðretim yýlýnýn açýlýþýný yapmalarý
dikkate alýnarak 2 aylýk sürenin öngörüldüðü, bu kapsamda 3 aya çýkartýlmasýnýn da mümkün olduðu,

� Yükseköðretim kurumundaki öðretim üyesinin 11.000 TL döner sermayeden gelir saðladýðý,
mesai sonrasý çalýþarak 11.000 TL daha kazanma imkânýnýn bulunduðu ve 4.000 TL de maaþ olmak
üzere toplam 26.000 TL gelire kavuþabileceði, bu þartlar altýnda yine de özel sektörü tercih etmek
isteyenlerin eðitim-öðretim yýlýndan önce taþlarýn yerine oturabilmesi için gereken kararý vermesinin
öngörüldüðü,
14 üncü Madde hakkýnda;

� GATA’daki eðitim-öðretim yýlý açýlýþýna yetiþmek kaydýyla öðretim üyelerinin faaliyetlerini
sona erdirebilecekleri sürenin 3 aya çýkartýlmasýnýn, Tasarýnýn 11 inci maddesinde yapýlan deðiþiklikle
paralelliði saðlayacaðý,

� “Ýliþik kesme” kavramýnýn askeri mevzuatta cezai bir yaptýrýmý ifade etmesi dikkate alýnarak,
“görevin sona ermesi” kavramýnýn kullanýlmasýnýn daha uygun olacaðý,
15 inci Madde hakkýnda;

� Sünnet için son üç yýldýr 50 TL ödeme yapýldýðý ve ayrýca muayene ücreti olarak 7,5 TL de
ödendiði,

� Sünnetin cerrahlar tarafýndan yapýlmasý gereði karþýsýnda saðlýktaki insan kaynaðý sorunlarý
nedeniyle, yetkinin hekimlere tanýndýðý,

� Suriye Kampý ve Van Depremi gibi durumlar dikkate alýnarak, sünnetin olaðanüstü ve istisnai
hallerde hekim gözetiminde eðitim alanlarca yapýlabilmesine izin verme yetkisinin Saðlýk
Bakanlýðýna verildiði,

� TSK muharip unsurlarý ile EGM Özel Harekat Daire Baþkanlýðý personelinin, operasyonlar
sýrasýnda yaralýlarýn hastaneye yetiþtirilmesine kadar acil müdahale yapabilme yeteneðine
kavuþturulmasý suretiyle can kayýplarýnýn azaltýlmasýnýn hedeflendiði,
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� Esasýnda damar yolu açacak, damar yolundan mayi verecek, hasta helikopterle veya kara
yoluyla saðlýk kuruluþuna nakledilinceye kadar o hastayý hayatta tutacak acil týbbi müdahalenin
yapýlabilir hale getirilmesinin hedeflendiði, Milli Savunma Bakanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
çýkartýlacak yönetmelikle ayrýntýlý düzenleme yapýlacaðý,

� Operasyonlarda her zaman doktora yer verilemediði için can kayýplarýnýn yaþandýðý, Saðlýk
Bakanlýðýnca belirlenecek hususlarda ve alýnacak eðitim çerçevesinde acil týbbi müdahale yapma
yetkisine haiz personelin operasyon ekibinde bulunmasýnýn mümkün hale geleceði, yaþanan kayýplar
ve açýlan davalar nedeniyle kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyulduðu,
16 ncý Madde hakkýnda;

� Aile hekimlerinin toplam 220 saat çalýþma haklarýnýn bulunduðu, bu sürenin 160 saati aile
hekimliðine ve 30 saati de nöbet için ayrýldýðý, geriye kalan 30 saatin deðerlendirilebilmesi için
30 saati aþmamak kaydýyla iþyeri hekimliði yapýlabilmesine imkan verildiði,
17 nci Madde hakkýnda;

� Sünnet yapma yetkisinin hekimlere verilmesi nedeniyle, hekim olmadýðý halde sünnet
yapanlarýn hekimlik yaptýklarý için cezalandýrýlacaðý, bu cezanýn (üç yýldan beþ yýla kadar hapis)
1219 sayýlý Kanunun 61 inci maddesinden daha fazla olduðu,
18 inci Madde hakkýnda;

� Sünnetin sadece hekimler tarafýndan yapýlmasýnýn zorunlu hale getirilmesinin halkýn saðlýðý
açýsýndan büyük önem taþýdýðý, ancak toplumsal dinamikler dikkate alýnarak 2014 yýlýna kadar
ertelenmesinin uygun olacaðý,
19 uncu Madde hakkýnda;

� Majistral ilaçlar yapýlabilmesi için eczanelere kimyevi madde satýþýnýn ecza depolarýnca
yapýldýðý,

� Ecza depolarýnýn ellerinde kalan malzemenin israf olmamasý ile çevre ve insan saðlýðýna uygun
þekilde deðerlendirilebilmesini temin amacýyla, ilaç üreticilerine de satýlabilmesine imkan verildiði,
böylelikle miadý dolduðu için imhasýna da gerek kalmayacaðý ve ticari deðerinin korunabileceði,
27 nci Madde hakkýnda;

� Silahlý kuvvetlerdeki saðlýk hizmetlerinin standartlarý belirlenirken harekatlarýn istisna
tutulduðu, çünkü rutinde ve hazar þartlarýndaki saðlýk uygulamalarý arasýnda ciddi farklarýn
bulunduðu, “harekât” kavramý içerisine iç güvenlik harekâtlarý baþta olmak üzere dünyanýn farklý
yerlerinde yürütülen barýþý destekleme operasyonlarýnýn da dahil olduðu, genellikle çadýr þartlarýnda
görev yapýlan bu durumlarýn kendi özelliklerinden kaynaklanan standartlarýnýn bulunduðu,
28 inci Madde hakkýnda;

� Organ ve doku alýnmasý, taþýnmasý, saklanmasý ve aþýlanmasý konularýnda ülkemizin dinamik
ve geliþime hazýr olmasý gerektiði, bu kapsamda yetiþmiþ personele ve gerekli donanýma sahip
kurumlarýn yetkilendirilmesi suretiyle geliþimin ivmesinin artýrýlmasýnýn planlandýðý,
30 uncu Madde hakkýnda;

� Kadavra ile ilgili iþ ve iþlemler hakkýnda düzenlemelerin var olduðu,
33 üncü Madde hakkýnda;

� Saðlýk bakanlýðýnca verilecek ruhsatlarýn kaç gün içerisinde verileceðine iliþkin hizmet sunum
standartlarýnýn yayýmlandýðý ve istenilen ruhsatýn türüne göre sürelerin deðiþiklik gösterdiði,
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� Ruhsatsýz saðlýk hizmeti sunanlara ceza verilmesine iliþkin düzenlemeye iliþkin çalýþmalarýn
Mart ayýnda baþladýðý, Tasarýnýn Baþbakanlýða sunulduðu da dikkate alýndýðýnda Ýstanbul Gezi
Parkýnda yaþanan olaylarla iliþkilendirilmesinin yanlýþ olacaðý,

� Acil durumdaki hasta için mesleki eðitimi almýþ yetkili saðlýk personelinin acil saðlýk hizmeti
ulaþana kadar gerekli müdahaleyi yapmasýnýn uygun olabileceði,

� Özel saðlýk kurum ve kuruluþlarýnýn þiddet olaylarý sýrasýnda kamu görevlisi sayýlmasý
saðlanýrken, nimet-külfet dengesinin kurulmaya çalýþýldýðý, bu kapsamda görevleri sýrasýnda
iþledikleri (külfet) ve görevleri nedeniyle kendilerine karþý iþlenen (nimet) suçlar yönünden kamu
görevlisi sayýldýklarý,

� Özel veya kamu saðlýk kurum ve kuruluþlarýndaki çalýþanlarýn þiddet olaylarýna karýþmalarý
halinde soruþturma izni verilmesine gerek bulunmadýðý,

� Saðlýk kurumlarýnda þiddete karþý önlem alýnýrken, olayýn merkezinde deðerlendirilmesi
gereken hususun suçun iþlendiði yer yani saðlýk kuruluþu olmasý gerektiði, saðlýk çalýþanlarý arasýnda
unvanlarý ve iþlevleri üzerinde korumanýn kapsamýna iliþkin ayrýmcýlýk yapmanýn yanlýþ olacaðý,

� 3359 sayýlý Kanuna özel bir hüküm koyulmak suretiyle, sadece saðlýkta þiddete yönelik olmak
üzere saðlýk çalýþanlarýna karþý iþlenen kasten yaralama suçlarýn tutuklama nedeni varsayýlan suçlar
arasýna alýnmasýnýn yerinde olacaðý,
34 üncü Madde hakkýnda;

� Devlet hizmeti yükümlülüðü muafiyetinin, bir taraftan yabancý hekimi ülkemize kazandýrmaya
çalýþýrken diðer taraftan ülkemizde yetiþmiþ 2-3 bin civarýndaki yetiþmiþ insanýmýzý kazanabilmek
amacýyla belirli süreli olarak getirildiði, düzenlemenin birilerine ayrýcalýk saðlamak deðil ihtiyaç
duyulan hekimi ülkemize kazandýrmak için yapýldýðý,

cevaben ifade edilmiþtir.
Tasarýnýn;
→ Çerçeve 1, 2, 3, 4, 5, ve 6 ncý maddeleri aynen,
→ Çerçeve 7 nci maddesi ile 657 sayýlý Kanunun 28 inci maddesinin yeniden düzenlenen ikinci

fýkrasýnda, insani ve sosyal amaçlý gönüllü çalýþmak isteyen kamu görevlilerinin kurumlarýndan “izin”
almalarý yerine sadece “bildirim”de bulunmalarýný saðlamak amacýyla, “kurumlarýndan izin almak”
ibaresinin “kurumlarýna bildirmek” þeklinde deðiþtirilmesi suretiyle,

→ Çerçeve 8, 9 ve 10 uncu maddeleri aynen,
→ Çerçeve 11 inci maddesi ile 2547 sayýlý Kanuna eklenen Geçici 64 üncü maddede, özel

sektöre geçecek saðlýk çalýþanlarýnýn gerekli hazýrlýklarý yapmalarýný saðlamak ve eðitim-öðretim
yýlýnýn baþlangýcý da dikkate alýnmak kaydýyla, geçen “iki ay” ifadesinin “üç ay” olarak deðiþtirilmesi
suretiyle,

→ Çerçeve 12 ve 13 üncü maddeleri aynen,
→ Çerçeve 14 üncü maddesi ile 2955 sayılý Kanuna eklenen geçici 11 inci maddede, çerçeve

11 inci madde ile paralelliðin saðlanmasý amacýyla, geçen “iki ay” ifadesinin “üç ay” olarak
deðiþtirilmesi ve ayrýca GATA’dan ayrýlan öðretim üyelerinin TSK’nýn baþka birimlerini
çalýþmayacaklarý konusunda tereddütleri gidermek amacýyla “Gülhane Askeri Týp Akademisi ile
iliþikleri kesilir.” ifadesinin “öðretim üyeleri istifa etmiþ sayýlýr.” þeklinde deðiþtirilmesi suretiyle,

→ Çerçeve 15, 16, ve 17 nci maddeler aynen,
→ Çerçeve 18 inci maddesi ile 1219 sayýlý Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 10 uncu

maddede, hekim olmayanlarýn 2013 yýlýnda maðdur edilmemeleri kaydýyla sünnetin hekimler
tarafýndan yapýlmasýna geçiþi hýzlandýrmak amacýyla, geçen “31/12/2015” tarihinin “31/12/2013”
olarak deðiþtirilmesi suretiyle,
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→ Çerçeve 19 uncu maddesi aynen,
→ Çerçeve 20 nci maddesi ile 1262 sayýlý Kanunun yeniden düzenlenen 18 inci maddesinin

üçüncü fýkrasýnda geçen “Bilgi Teknolojileri Kurumun”a ifadesinin “Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim
Kurumuna” þeklinde redakte edilmesi suretiyle aynen,

→ Çerçeve 21 inci maddesi aynen,
→ Çerçeve 22 nci maddesi ile 1262 sayýlý Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 1 inci maddede

geçen Bakanlar Kurulu Kararlarýnýn tarih ve sayýlarýnýn redaksiyon çerçevesinde eklenmesi suretiyle
aynen,

→ Çerçeve 23 ve 24 üncü maddeleri aynen,
→ Çerçeve 25 inci maddesi,  ilaç satýþýnýn ilaç takip sistemi üzerinden yapýlacak iþlemlere

eklenmesi, ilaçlarýn internet üzerinden her türlü satýþýnýn yasaklanmasý ve ilaç simsarlýðý ile mücadele
amacýyla gerekli yaptýrýmlarýn getirilmesi amacýyla, 6197 sayýlý Kanunun 24 üncü maddesini
tamamen deðiþtirecek þekilde düzenlenmesi suretiyle,

→ Çerçeve 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu maddeleri aynen,
→ Çerçeve 31 inci maddesi ile 3359 sayýlý Kanunun ek 9 uncu maddesinin deðiþtirilen dördüncü

fýkrasýnda geçen “2547” ifadesinden sonra “sayýlý” ifadesi eklenerek redakte edilmek suretiyle aynen,
→ Çerçeve 32 nci maddesi aynen,
→ Çerçeve 33 üncü maddesi ile 3359 sayılý Kanuna eklenmesi öngörülen,
� Ek 11 inci maddede, olaðanüstü durumlarda hastalara acil saðlýk hizmeti ulaþana kadar yetkili

saðlýk personelinin müdahale etmesi halinde ruhsatsýz saðlýk hizmeti sunmaktan ceza almasýný
engellemek amacýyla ikinci fýkranýn baþýna “olaðanüstü durumlarda mesleðini icraya yetkili kiþilerce
acil saðlýk hizmeti ulaþana kadar verilecek olan saðlýk hizmeti hariç” ifadesinin eklenmesi adli para
cezasýnýn üst sýnýrýnýn “yüzbin” günden “yirmibin “güne indirilmesi ve ayrýca yedinci fýkrada usul ve
esaslarýn belirlenmesi sýrasýnda YÖK’ün görüþünün alýnmasý amacýyla “Saðlýk Bakanlýðýnca”
ifadesinden önce gelmek üzere “üniversite saðlýk uygulama ve araþtýrma merkezleri yönünden
Yükseköðretim Kurulu’nun görüþü alýnarak” ifadesinin eklenmesi suretiyle,

� Ek 12 nci maddede; çerçeve 37 nci madde ile 5271 sayýlý Kanunda yapýlan deðiþikliðin ceza
yargýlamasýnýn tümünde maksatý aþacak etkiler doðurmasýna iliþkin endiþeler üzerine, 3359 sayýlý
Kanunda þiddete uðrayan saðlýk çalýþanlarý özelinde yine 5271 sayýlý Kanun kapsamýnda tutuklama
nedenlerinin varsayýlmasýna iliþkin düzenlemenin yer almasý amacýyla birinci fýkranýn eklenmesi
suretiyle,  

→ Çerçeve 34, 35 ve 36 ncý maddeleri aynen,
→ Çerçeve 37 nci maddesinin, çerçeve 33 üncü maddede 3359 sayýlý Kanuna eklenen 12 nci

maddeye eklenen fýkra nedeniyle, Tasarý metninden çýkartýlmasý suretiyle,
→ Çerçeve 38 inci maddesi, yerel yönetimlerin içme sularýndan birlikte deðil ayrý ayrý sorumlu

olduklarýnýn açýklýða kavuþturulmasý amacýyla “belediye” ile “il özel idaresi” ifadelerinin arasýnda yer
alan “ve” baðlacýnýn “veya” þeklinde deðiþtirilmesi suretiyle 37 nci madde olarak,

→ Çerçeve 39 uncu maddesi, çerçeve 38 inci madde olarak aynen,
→ 40 ýncý maddesi, 39 uncu madde olarak aynen,
→ 41 inci maddesi, 40 ýncý madde olarak aynen,

kabul edilmiþtir.
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Ayrýca Ýçtüzüðün 45 inci maddesi kapsamýnda, Kanun Teklifinin Genel Kuruldaki görüþmeleri
sýrasýnda Komisyonumuza temsile yetkili olmak üzere özel sözcü olarak, Kayseri Milletvekili Ýsmail
TAMER ile Eskiþehir Milletvekili Ülker CAN seçilmiþtir.   

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere Yüksek Baþkanlýða saygý ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü
Necdet Ünüvar Türkan Dağoğlu İsmail Tamer

Adana İstanbul Kayseri
(Bu raporun özel sözcüsü)

Kâtip Üye Üye
Sevim Savaşer Muhammed Murtaza Yetiş Ülker Can

İstanbul Adıyaman Eskişehir
(Bu raporun özel sözcüsü)

Üye Üye Üye
Süleyman Çelebi Alev Dedegil Mehmet Domaç

İstanbul İstanbul İstanbul
(Muhalefet şerhimiz vardır)

Üye Üye Üye
Ahmet Haldun Ertürk Kadir Gökmen Öğüt Aytun Çıray

İstanbul İstanbul İzmir
(Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)

Üye Üye Üye
Nesrin Ulema Sıtkı Güvenç Fuat Karakuş

İzmir Kahramanmaraş Kilis
Üye Üye Üye

Vural Kavuncu Özgür Özel Muzaffer Yurttaş
Kütahya Manisa Manisa

(Muhalefet şerhimiz vardır)
Üye Üye Üye

Ali Öz Nurettin Demir Cemalettin Şimşek
Mersin Muğla Samsun

(Muhalefet şerhim vardır) (Muhalefet şerhim ekli)
Üye Üye

Mahmut Kaçar Candan Yüceer
Şanlıurfa Tekirdağ

(Muhalefet şerhimiz vardır)
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KARŞI GÖRÜŞ YAZISI
TBMM Baþkanlýðýna 20.06.2013 tarihinde sunulan 1/791 Esas Numaralý Kanun Tasarýsý, Saðlýk,

Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu Baþkanlýðýnca, Komisyonda bekleyen çok sayýda kanun
tasarý ve teklifinin önüne alýnarak 25.06.2013 tarihinde Komisyonun gündemine getirilmiþ ve iki gün
süresince gece yarýlarýna sürecek þekilde görüþülmüþtür. Bu görüþmeler Saðlýk Bakaný’nýn diðer
randevularý gerekçe gösterilerek hýzlandýrýlmýþ saðlýklý ve kanýta dayalý deðerlendirme yapýlamadan
Tasarýnýn görüþmeleri tamamlanmýþtýr. Görüþmelerde Tasarýnýn hatalarý ve eksikleri AKP’li
Milletvekillerince de kabul edilmesine raðmen, Genel Kurul öncesinde gerekli düzeltmelerin
yapýlacaðýna dair kiþisel sözler verilerek geçiþtirilmiþ kanun yapma ciddiyeti ve toplumsal beklentiler
kiþisel sözlerin arkasýnda beklemeye alýnmýþtýr.

AKP’nin toplumda, hukukta ve hekimler arasýnda yerini bulamayan “sözde tam gün yasasýna”
alternatif, CHP’nin 2/159 Esas Numaralý Tam Gün Kanun Teklifi 1,5 yýl görüþülmeden bekletilmiþtir.
AKP bu yasa teklifimizi ortadan kaldýrmak için þimdiki Tasarý ile þeklen birleþtirmiþ ancak komisyon
görüþmeleri süresince hiçbir maddesini tartýþmamýþtýr.

Tasarýda, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiði bazý kanun maddelerinin yeniden, Anayasa’nýn
etrafýndan dolanýlarak getirilmeye çalýþýldýðý görülmektedir. Anayasamýzýn öngördüðü ve imzaladýðýmýz
baðlayýcý uluslararasý sözleþmeler uyarýnca korunmasý gereken kiþi hak ve özgürlüklerini sýnýrlayýcý, ihlal
edici birçok düzenleme yeniden getirilmeye çalýþýlmaktadýr.

Devlet sýrrý, ticari sýr adý altýnda her þeyi gizleyen devlet, 1. Madde ile vatandaþýn mahrem
bilgilerine “satýlýk mal” “ortalýk malý“ muamelesi yapmaktadýr.

Torba Tasarýnýn 1. Maddesi ile Bakanlýk, “kiþilerin mahrem bilgilerini toplamaya ve satmaya
kararlýyým” demektedir. Kiþisel verilerin toplanmasý iþlenmesi, paylaþýlmasý/satýlmasý konusuna temel
oluþturan yasa maddesini Anayasa Mahkemesi iptal etmiþtir. Kiþilerin hekimleri ile paylaþtýklarý
mahrem bilgilerinin üçüncü kiþilerin denetiminde olmasý birçok yönden sakýncalýdýr. CHP grubu
olarak bu uygulamaya birçok sebepten karþýyýz. Bireyin mahrem bilgilerinin Anayasa dolanýlarak,
kelime oyunlarý ve zorla, hekimlere toplatýlarak, saðlýk tüccarlarýnýn kullanýmýna sunulmasýna
tamamen karþýyýz.

Temel gerekçelerimiz þunlardýr;
• Bireyin; dini, evliliði, cinsel hayatý, ne içtiði ve içmediði, ruh dünyasýnda neler yaþadýðý, ruh

dünyasýnda neler düþündüðü, babasýnýn kim olduðu bilgilerinin, izni olmadan üçüncü kiþilerin
denetiminde olacak þekilde kayda geçirilmesi bireyin evrensel hak ve özgürlüklerine aykýrýdýr.

• Devletin halen kiþisel verilerini korumaya alan ve bireyin iznine baðlý olan bir “kiþisel bilgilerin
koruma kanunu” yoktur.

• Teknolojinin geliþimindeki ve kullanýmýndaki baþ döndürücü hýz sayýsal verilerin korunmasýný
nerede ise imkânsýz kýlmaktadýr. Yakýn geçmiþimizde birçok siyasi dava ve olaylarda sayýsal þekilde
bulunan/depolanan verilerin nasýl dünya kamuoyuna yayýldýðý bilinmektedir. Bu örnekler sadece
ülkemizde deðil dünyanýn her tarafýnda görülmektedir. Sayýsal verilerin saklanmasý depolanmasý
konusunda kullandýðýmýz teknolojiler denetimimizde deðildir. Dýþa baðýmlýyýz ve dolayýsý ile
teknoloji üretenlere karþý savunmasýz durumdayýz.

• Saðlýk Bakanlýðý, Aile Hekimliði Bilgi Sistemi’ndeki bilgilerin nasýl ve kimler tarafýndan, ne
için ve kimlere aktarýldýðýný halen açýklayamamýþtýr. Bir müdürü görevden alarak olayýn üzerini
karartmýþtýr. Bu örnek halkýmýza neler olabileceðini gösteren basit bir örnektir.

Gökhan /
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• Hekimlik sadece bir meslek, bir hizmet alaný deðildir. Bir sanattýr. Bu sanat icra edilirken,
insanlýk tarihinden süzülerek gelen tarihsel birikim ahlak ve deneyim, hastanýn verdiði bilgileri her
ne sebeple olursa olsun bir baþkasý ile paylaþmayý imkânsýz kýlmaktadýr. Günümüzün iktidarlarý
tarafýndan ihtiyaçmýþ gibi gösterilen bilgi paylaþýmý talebi, siyasi tarihte çok defa denenmiþ ancak
zorla veya hileyle temin edilmesinin bir insanlýk suçu olduðu sonucuna varýlmýþtýr.

• Kiþisel mahrem verilerin paylaþýlacaðý sanýsý bile hastanýn hekimine bilgi aktarmasýný
sýnýrlayacaktýr. Bu durum hekimin hata yapmasýný getirecek ve hastanýn alacaðý hizmeti engelleyecektir.
Engellemenin bedeli bazen hayatýn kaybý olacaktýr.

• AKP’nin mahrem bilgileri toplama, depolama, paylaþma/satma konusunda ýsrarcý olmasý elde
satacak fiziki mal olmayýnca “satma fikrinin” nelere gidebileceðini topluma göstermektedir.

Uygulanmakta olan ekonomik modelin sonucu toplumun birikmiþ deðerlerini satmanýn, sonu
olmayan bir yol olduðu açýkça otaya çýkmýþtýr. AKP’nin, insanýn mahremiyetini bile satmaya kalkan
ticari anlayýþýna sonuna kadar karþý olmak erdemli insan olmanýn gereðidir.

Tasarýnýn 2. Maddesi ile “her yerde ve her þeye raðmen benim bürokratým ve diðerleri” anlayýþýný
sergilemektedir. AKP iktidarý “benim memurum” “benim valim” anlayýþýný, “benim üniversitem” ve
“benim profesörüm” anlayýþýna taþýma giriþimini pervasýzca uygulamaktadýr. “Benim profesörüm”
dedikleri insanlar bir dönem “jet profesör” olarak anýlmýþlardýr. Olaðan yolla akademik yükselmeyi
beceremeyenler adeta “bürokratik tetikçiliðin hediyesi/bedeli” olarak hiç ders vermeden araþtýrma
yapmadan, bilimin gerektirdiði hiçbir þeyi yapmadan “bürokratik tetikçilik iþi” yaparken profesör
yapýlmaya çalýþýlmaktadýr. Ayný iþi yapacak baþka kimse kalmamýþ gibi, bu uygulama biçimi ile
bürokrasi içerisinde liyakatle yükselmeyi bekleyenler arasýnda tepkilere ve ayrýmcýlýklara sebep
olmuþtur. Bu özelliklerinden dolayý da “yükseköðretim kurumları dýþýnda geçen sürenin,
yükseköðretim kurumunda geçirilmiþ sayýlmasý” adeta ahlak sýnýrlarýný aþan bir tekliftir.

5. madde ile Bakanlýk, hekimlerin saðlýklý ve huzur içinde hizmet etmesini engelleyecek þekilde,
oturacaðý yeri bile dikte ettirmeye çalýþarak, taciz etmeye devam etmektedir. Bakanlýk saðlýk
çalýþanlarýnýn da insan olduðunu, dinlenmesi gerektiðini, yorgunluðun bedelinin insan hayatý
olduðunu anlamazdan gelmektedir. AKP’nin çalýþanlara raðmen uygulamaya çalýþtýðý saðlýk sistemi
10 yýlda dikiþ tutmamýþtýr. Yasalarýn deðiþtirilme hýzý ile de bu anlaþýlmaktadýr. Çalýþanlarý belli bir
yerde ikameti zorunlu kýlan insan haklarýna aykýrý uygulama Anayasa Mahkemesinden dönmüþ,
Bakanlýk ise Anayasayý dolanarak yeniden getirmeye çalýþmaktadýr. Burada AKP, saðlýk çalýþanlarýný
ve aðýrlýklý olarak hekimleri ilgilendiren icapçýlarýn yerleþme özgürlüðünü kýsýtlamak için, yetkiyi
Bakanlýða vererek yönetmeliklerle, baskýcý tutumunu devam ettirmeyi hedeflemektedir.

AKP 7. Maddede “kurumundan izin almak kaydýyla yapýlan insani ve sosyal amaçlý gönüllü
çalýþmalar tam gün yasaklamasýnýn dýþýndadýr” diyerek tam gün konusunda ikiyüzlü, aldatýcý
politikalarýna devam etmektedir. Buradaki “sosyal amaçlý gönüllü çalýþmalarla tam günü delmek,
hekimlere amirlerden baský veya imtiyaz kapýsýný açmaktadýr. Ayrýca muðlak ve her yola çekilebilecek
suiistimal yollarýný açýk býrakmaktadýr.

8. madde ile arttýrýldýðý iddia edilen nöbet ücretleri sadece rakamsal oyundur. Çünkü gece veya
tatil günü acile gelip kalp ameliyatý yapan bir kalp damar cerrahýnýn saatlik ücreti 7 lira civarýndadýr.
Bu rakamý yüzde yüz yapsanýz ne olur? Esas sorun temel ücretlerdedir. Ayrýca bu nöbet ücreti
emeklilik hesabýna yansýtýlmamaktadýr. Bugün emekli bir hekim maaþý 1500-1800 Lira civarýndadýr.
Bu hükümetin bir an önce yapmasý gereken ilk iþ, emekliliðe yansýyan temel ücretlerin arttýrýlmasýdýr.
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2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu, 926 sayýlý TSK Personel Kanunu ve 2955 sayýlý GATA
Kanununda yapýlan deðiþikliklerle tam gün uygulamasý “adamýna göre tam gün” haline getirilmektedir.
AKP burada dört temel deðiþiklik getirmiþtir.

1. Daha önce kaldýrýlan, üniversitede hoca farký adý altýnda ek ücret alýnmasý geri getirilmiþtir.

2. Üniversitelerin, týp ve diþ hekimliði fakültelerinde çalýþan ayný kadrodaki öðretim üyelerinin
% 5’i üniversite yönetim kurulu kararý ile “belli bir iþ veya belli bir süre için özel hastanede
çalýþabilir” denmektedir. Bu deðiþiklik için öne sürülen tedavilerin ve uygulamalarýn baþkasýna da
öðretilmesi gerekçesi akýlcý deðildir. Tamamen eþitlik ilkesine aykýrý, ayrýmcý, kliniklerde çatýþmalarý
körükleyecek, tam gün uygulamasýný keyfiyete göre delen bir uygulamadýr. Bakanlýðýn gerekçesinde
ayrýca “sýnýrlý olarak öðretim üyelerinin üniversite dýþýnda hizmet verebilmesine imkân tanýnmaktadýr”
denmektedir. Ancak dünyada yenilikler yeniliðin olduðu yerde öðrenilir ve orada yetiþenler yeniliði,
geldiði yere veya ihtiyaç duyulan yere taþýr. Týp tarihinde uygulamalar, yenilikler yerinde öðrenilmiþ
ve sonra öðrenenler eliyle baþka yere taþýnmýþtýr. Bir hocanýn bir uygulamayý öðretmek için özel
hastaneye geçmesi ve orada çalýþma gerekçesi akla yatkýn deðildir. Ayrýca Saðlýk Bakanlýðýnýn eðitim
araþtýrma hastaneleri vardýr. Amaç, bu hastanelerin siyasetten uzak eðitim ve araþtýrma yapmalarýný
saðlamak olmalýdýr.

3. Özel muayenehanesi olan imtiyazlý bir grup doktorun üniversite hastanelerine gelerek keyfi
iþler yapmasýna zemin hazýrlanmaktadýr.

4. Üniversite hocalarýna, “para kazanmak istiyorsanýz fazla mesai yapmak zorundasýnýz” mesajý
verilmektedir.

Yukarýda sayýlan dört temel deðiþiklik ile

1. Sýradan bir vatandaþýn üniversitelerde, para ödemeden hocalara muayene olmasý nerede ise
imkânsýz hale gelmiþtir.

2. Üniversite hocasý eðitim-öðretim ve araþtýrma faaliyetleri yerine, geçinmek için fazla mesai
yapma yarýþýna girmek zorunda býrakýlmýþtýr.

3. Üniversitelerde yönetim kurulunun favorisi % 5’e girmek için bizden - sizden ayrýmý
baþlayacak ve çalýþma barýþý bozulmuþ olacaktýr.

15. madde ile saðlýk alanýnda herhangi bir diplomasý olmayanlara acil týbbi MÜDAHALE yetkisi
(ilk yardým deðil) verilmektedir. TSK’nýn muharip unsurlarý ve Emniyet Genel Müdürlüðü Özel
Harekât Dairesi Baþkanlýðýnýn MERKEZ ve taþra teþkilatý personeline verilmek istenen bu yetki
çeliþkilerle doludur. Konu acil durumla ilgili ise neden merkez teþkilatý dahil edilmiþtir? Çeliþkiler
ve gerekçeler düzelse bile bu madde, Türkiye’de týbbi, ahlaki ve hukuksal çok sayýda sorunun kaynaðý
olacaktýr. Týp tarihi ve birikimi bu yetkinin verilmesine engel olacaktýr.

Her biri birer saðlýk emekçisi olan eczacýlarýn sorunlarý bugün hala devam etmektedir. Bakanlýklarýn
ve kurumlarýn rakamlarý da eczacýlarýn 1/3 inin gizli iflas durumunda olduðunu diðer 1/3’lik kýsmýn ise
ekonomik sürdürebilirliðin sýkýntýda olduðunu göstermektedir.

Saðlýk alanýnda önemli deðiþiklikler yapan bu tasarýda aslýnda ilaç fiyat düþüþlerinin eczacýlara
birer nimet olarak gösterildiði oldukça sorunlu olan geçmiþ dönem anlayýþlarýnýn hala devam ettiðini
ortaya koymaktadýr. Çünkü, eczacýlar hala kamu kurum iskonto zararý ödemektedir ve ekonomik
sorunlarý henüz çözüme kavuþmuþ durumda deðildir.
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Saðlýk Bakanlýðý’nýn 2013 yýlý Bütçe Sunumu’nda da ifade edildiði gibi “2004-2012 yýllarý
arasýnda referans fiyat uygulamasý ile ilaç fiyatlarý % 80’e varan oranlarda düþürülmüþtür”. Bu
ifadenin sonuçlarý doðrudur, ancak ilaç fiyat düþüþlerinin AKP iktidarýnýn bir baþarýsý gibi
gösterilmesi doðru deðildir. Çünkü son 10 yýlda bütün dünyada bir dönüþüm yaþanmaktadýr.
Yadsýnamaz bir gerçeklik olarak tüm sanayi ürünlerinde olduðu gibi bir sanayi ürünü olarak ilaç da
yaþlandýkça ucuzlamaktadýr. Yaþanan ilaç fiyat düþüþlerinin bir diðer sebebi de tüm ülkelerde
kullanýlan referans fiyat sistemidir ve diðer ülkelerdeki fiyatlarý referans alan ülkelerin tamamýnda
domino etkisi ile fiyatlar hýzla düþmektedir.

Tüm dünyada ve ülkemizde uygulanan referans fiyat sistemi ve piyasada bulunan pek çok ilacýn
zamanla patent korumasý dýþýna çýkarak eþdeðerlerinin üretilmesi ilaç fiyatlarýnda düþüþleri
beraberinde getirmekte bu durum da eczane stoklarýna yüksek fiyatla girmiþ olan ilaçlarýn düþük
fiyattan geri ödenmesine, dolayýsýyla eczanelerde stok zararýnýn ortaya çýkmasýna sebep olmaktadýr.
2004-2011 yýllarý arasýnda ilaç fiyatlarý tam 250 kez düþmüþtür. Tüketilen ilaç kutu sayýsý yüzde 149
artmýþ buna karþýn kamu harcamalarýndaki artýþ yüzde 19 olarak gerçekleþmiþtir. Aradaki yüzde
130’luk fark sadece ilaç fiyat düþüþlerinden deðil, eczacýnýn emeðinden, hastanýn cebinden
karþýlanmaktadýr. Yýllardýr kronikleþmiþ olan bu soruna Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Ýlaç Fiyat
Kararnamesinde Kasým 2011’de yapýlan deðiþiklikle çözüm getirilmeye çalýþýlmýþ ise de ilaç sanayi
tarafýndan eczanelerdeki stok zararlarý karþýlanmamaktadýr.

Ýlaç sanayinin kamuya yapmayý taahhüt ettiði Kamu Kurum iskontolarý mevcut sistemde
eczaneler aracýlýðýyla devlete aktarýlmaktadýr. Taraflarý ilaç sanayi ve kamu temsilcileri olan ve
eczacýlarýn hiçbir þekilde taraf ya da sorumlu olmadýklarý Global Bütçe anlaþmasý gereði kamunun
alacaðý indirim Provizyon sistemi üzerinden eczacýdan alýnmakta, ancak ilaç sanayi bu iskontoyu
eczanelere haksýz bir biçimde eksik olarak ödemekte ve 341 kalem ilaçta bu farký eczacýdan
kesmektedir. Bu durum Kamu Kurum Ýskontosu Taþýma Zararý olarak ifade edilmektedir. Bu durum
ise kamunun talep ettiði yeni iskontolarda mutabakatý olmadýðýný belirten ilaç sanayinin vermediði
iskontolarýn yarattýðý zarar ile birlikte taþýnamaz bir yük olarak eczaneleri iflasa sürüklemektedir.

Dolayýsýyla, ilaç fiyatlarýný kontrol altýna almak ve kamu ilaç harcamalarýnda tasarruf yapmak
amacýyla 2004 yýlýnda yürürlüðe konulan, kýsaca ilaç Fiyat Kararnamesi olarak adlandýrýlan Beþeri
Ýlaçlarýn Fiyatlandýrýlmasýna Dair Karar sonrasýnda ilaç fiyatlarýnda yaþanan düþüþler ve kamu
kurum iskontolarý nedeniyle eczanelerin ekonomik olarak büyük çapta erime yaþanmasýna sebep
olmuþtur. Eczane ekonomisinin ilaç fiyatlarý ile doðrudan iliþkisi nedeniyle ciroya baðlý karlýlýðý bu
düþüþlerden gün geçtikçe daha çok etkilenmeye baþlamýþtýr.

Eczacý, saðlýk sistemi ve sosyal güvenlik finansmanýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýna dönük
düzenlemeler çerçevesinde ilaç firmalarý ile kamu arasýnda yaþanan sorunlarýn kurbaný olmaktadýr.
Eczacý camiasý tarafýndan “Cuma düþüþleri” olarak adlandýrýlan ilaç fiyat indirimleri artýk rutinleþmiþ;
her liste yayýnlandýðýnda fiyatý düþen ilaçlarýn farklarý eczanenin zarar hanesine eklenerek öz
sermayesini tüketir hale gelmiþtir. Süreç içerisinde ilaç fiyat düþüþlerinin ve kamu kurum
iskontolarýndaki artýþlarýn süreklilik kazanmasý eczane stok zararlarýný yakýcý ve yapýsal bir soruna
dönüþtürmüþtür. 2010 Yýlý Stok Zararý 88 Milyon TL; 2011 Yýlý Stok Zararý ise 129 Milyon TL
zarar olarak gerçekleþmiþtir.
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Ýlaç fiyatlarý ile ilgili düzenlemelerin aslî muhatabý konumunda bulunan ve stok zararlarýný
karþýlamasý gereken ilaç firmalarý da stok zararlarýnýn telafisi için yürürlüðe konulan düzenlemeler
yaptýrým gücünden yoksun olduðu eczacýlarýn stok zararlarýný karþýlamamaktadýr. 10 Kasým 2011
tarihli Beþeri Ýlaçlarýn Fiyatlandýrýlmasýna Dair Kararda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Karar’da ve
14 Nisan 2012 tarihli Beþeri Ýlaçlarýn Fiyatlandýrýlmasý Hakkýnda Tebliðde Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Teblið’de “...eczane stoklarýnda meydana gelebilecek stok zararlarý, firmalar tarafýndan eczane
depolarýna, depolar tarafýndan da eczanelere ödenir.” denilmesine raðmen ilaç firmalarý ödeme
yükümlülüklerini yerine getirmemiþ, Ýlaç Fiyat Kararnamesi’ne dava açarak konuyu yargý sürecine
taþýmýþlardýr. Eczacýlar da bireysel olarak stok zararlarýnýn karþýlanmasý için ilaç firmalarýna ve
depolara karþý dava açmýþlardýr.

Eczane raflarýnýn bedelsiz kamulaþtýrýlmasý demek olan stok zararlarýnýn telafisi sorunu
devam ettiði takdirde aslî görevi halk saðlýðýný korumak ve kesintisiz ilaç hizmeti sunmak olan,
birer küçük iþletme niteliðindeki eczaneler kapanma noktasýna gelecektir. Bu baðlamda 1262
sayýlý ve 1928 tarihli Ýspençiyari ve Týbbî Müstahzarlar Kanunu’na eczane stok zararlarýnýn
telafisine iliþkin hüküm konularak yasal güvenceye kavuþturulmasý eczanelerin yaþatýlmasý ve
ilaç hizmetlerinin sürdürülebilirliði açýsýndan zorunludur.

34. madde ile AKP mecburi hizmetten muaf, mutlu bir azýnlýk yaratmaktadýr. Bu ülkenin her
köþesinde mecburi hizmete en az bir kez tabi tutulan hekimlerin ve bitirsin diye gözünün içine bakan
ailelerine hakaret edercesine, kaçýp yurtdýþýna çýkanlara ayrýcalýk tanýnmaktadýr. Ne Anayasa ne de
herhangi bir adalet anlayýþý ile bu düzenlemeyi mazur gösterecek bir gerekçe bulabilir. 6 ay müracaat
süresi Anayasanýn denetiminden kaçýrmaya yönelik olduðunu göstermektedir. Kaçak hekimler gelip
de ertesi gün giderlerse ne yapýlacaðýnýn öngörülmemesi bazý imtiyazlý kiþiler için çýkarýldýðýnýn en
güzel ifadeleridir. Mecburi hizmetten bu þekilde muafiyet her türlü ahlak anlayýþýna aykýrýdýr.

Tasarýnýn 35. Maddesi, rant aktarmanýn kiralama yolu ile yapýlacaðýný ilan edilmektedir. Maliye
Bakanýnýn “ülkede özelleþtirilecek/satacak fazla bir þey kalmadý” ifadesi ile anlamýný bulan kiralama
iþleri, bu Tasarýda da kendini göstermiþtir. Saðlýk Bakanlýðý yatýrým yapamadýðýný itiraf etmiþ hizmet
binalarý da dahil bir çok hizmeti kiralama yolu ile yapmaya baþlamýþtýr. Tasarýda gemi hastane ve yüksek
maliyetli týbbi cihazlarýn 15 yýla kadar kiralanabilecekleri öngörülmektedir. Tasarýda, Depremlerde
kullanýlacaðý varsayýlan gemi hastanelerin kira maliyetinin ne olduðu iþletme masraflarýnýn ne olacaðý,
deprem afeti dýþýnda ne yapacaðý gerekçelendirilmemiþtir. Depremde yýkýlmayacak hastane yapmak
varken tüccar AKP anlayýþý, müflis tüccarlar gibi etrafa caka satarak günü kurtarmaya çalýþmaktadýr.
Gemi hastane kiraları ve iþletme giderlerine harcanacak paralar ile ülkemizde her türlü afete dayanýklý
hastaneler kurabilecektir. Saðlýk hizmeti, ticaret amacýndan kurtarýlýp hizmet verme zihniyetine evrilirse,
halkýmýz Anayasal hakký olan saðlýk hizmetine eriþebilecektir.

Bu Kanun Tasarýsý da diðer birçok kanunda oluðu gibi AKP hükümetlerinin daha önce çýkardýðý
kanunlarý düzeltme kanunu olduðu anlaþýlmýþtýr. Düzeltme kanunu bile yeni bir düzeltme kanununa
daha zemin hazýrlamýþtýr. Çünkü AKP iktidarý, “ben bilirim” anlayýþýnýn ürünü hatalý kanun
çýkarmalardan gerekli dersi alamamýþ ve Tasarýyý hýzlýca komisyondan geçirmiþtir.

TBMM’nin 24. yasama döneminde 1 Mart 2013 tarihine kadar 1,5 yýllýk sürede kabul edilen ve
ayný dönemde deðiþikliðe uðrayan 14 kod kanun ile kanun hükmünde kararname bulunmaktadýr.
TBMM Baþkanlýðýnýn verdiði bu bilgi bize, “düzeltme kanunu kýsýr döngüsü” içinde, AKP’nin Meclisi
yani yasama organýný meþgul ettiðini göstermektedir. AKP iktidara geleli beri uygulamaya çalýþtýðý tam
gün uygulamasý gerçek anlamda bir tam gün uygulamasý deðildir. “Sözde veya fason bir tamgün”
yasasýdýr. Bu yüzden ya Anayasa Mahkemesinden dönmekte ya da uygulanamamaktadýr. 10 yýldýr
sayýsýz deðiþiklik yapýlmasýna raðmen “sözde tam gün” hukukta da toplumda da yerini bulamamýþtýr.



ÖZETLE BU TASARI;
1. Hukuksuzdur.
2. Adil deðildir.
3. Aðýrlýklý olarak Anayasa aykýrýlýðý tescillidir.
4. AKP’nin 10 yýldýr, vatandaþýn ve saðlýk çalýþanlarýnýn önüne Anayasaya uygun ve halkýn

saðlýk hakkýný koruyan çalýþanlarý da gözeten bir tam gün yasasý getiremediðini göstermiþtir.
5. AKP’nin bireylerin evrensel insan hak ve özgürlüklerini ihlal etmekte ýsrarcý olduðunu

göstermiþtir.
6. Saðlýk çalýþanlarýnýn, fazla mesai yapmadan ve vatandaþtan para almadan saðlýk hizmeti

sunmak istediðini görmezden geldiðini göstermiþtir.
7. Saðlýk çalýþanlarý emekliliklerinde insanca yaþamýn ve eðitimlerinin gereði bir emeklilik

maaþý almak istediklerini görmediðinden hayal kýrýklýðýdýr.
8. Týp eðitimi ve geleceðinin partizanlýða ve ticarete kurban edileceðini göstermiþtir.
9. Mecburi hizmet muafiyeti ile ötekileþtirmede sýnýr yok demiþtir.
10. 2013 yýlý bütçesinden sonra bir kez daha saðlýk hizmetlerinin finanse edilemediði ve

yatýrým yapýlamadýðýný itiraf ettirmiþtir.
11. Ekonomik olarak satacak mal olmayýnca insanlarýn mahrem bilgilerini satacaðýný

göstermiþtir.
12. AKP para olmayýnca, halkýn geleceðini ipotek ederek kiralama yolu ile rant aktaracaðýný

göstermiþtir.
13. AKP halkýn 80 yýldýr biriktirdiðini satmýþ, þimdi geleceðini satmanýn peþindedir.
Bütün saðlýk çalýþanlarýnýn benimseyeceði ve halkýn yararýna olan bir “gerçek tam gün” yasasý

yapmak mümkündür. Cumhuriyet Halk Partisi bu konudaki birikimini bir yasa teklifi hazýrlayarak
TBMM’ye sunmuþtur.

Candan Yüceer Özgür Özel Süleyman Çelebi
Tekirdağ Manisa İstanbul

Aytun Çıray Nurettin Demir Kadir Gökmen Öğüt
İzmir Muğla İstanbul
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MUHALEFET ÞERHÝ
Saðlýk Bakanlýðý ve Baðlý Kuruluþlarýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde

Kararname ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsýna aþaðýdaki gerekçelerle
muhalifim.

663 sayýlý KHK ile düzenlenen ve anayasa mahkemesi tarafýndan iptal edilen bazý maddelerin
yeniden düzenlenmesi ile ilgili torba yasa hazýrlanmýþtýr. Öncelikle KHK ile yapýlan düzenlemelerin
çoðu kez iptal edildiði, meclisi ve komisyonu by-pas etmenin doðru olmadýðý iddiamýz bir kez daha
kanýtlanmýþtýr.

Torba yasada yapýlan düzenlemelerin, komisyon da itirazlarýmýzýn yine anayasa mahkemesince
yeniden iptal edilebileceðini ve tasarýnýn tekrar düzenlemeye ihtiyaç duyulacaðýný belirtmek istiyoruz.

Hukuk devletinde eþitler arasýnda ayrýmcýlýða fýrsat tanýyan düzenlemeler yapýlmamalýdýr.
Üniversiteleri temelde iyi deðerlendirmek, bilimsel özgürlüðü engellememek , bilimsel yapý

üzerinde ayrýmcýlýk yapmamak gerekir.
Mevcut torba yasanýn, uygulayýcýlarýn inisiyatifine   býrakýlan ve yoruma açýk çok sayýda

maddesinin olmasý farklý sonuçlar ve maðduriyetler yaratýr endiþesi taþýyoruz.
663 sayýlý KHK ile maðduriyete uðrayan yöneticilerin haklarýnýn iadesi için düzenlemenin yer

almamasý düþündürücüdür.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak tam gün uygulamasýna karþý deðiliz. Ancak tam günü uygularken

üniversiteleri mutlaka farklý bir statüde deðerlendirmenin gerekli olduðunu düþünüyoruz. Üniversiteler;
gelecek neslin donanýmlý ve bilgili yetiþmesinin yegane yeridir.

Burada, maddi kazançlar deðil bu düþünceden odaklanmýþ çok sayýda öðretim görevlisi vardýr.
Zor bir eðitim sürecinden sonra akademik kariyer seçmekle tercih zaten baþtan belirlenmiþtir. Öðretim
görevlilerinin kendilerine ve çocuklarýna makul bir gelecek hazýrlamak yýllarýnýn hakkýný adilce
vermek onlarý eðitime yönlendirip motivasyonlarýný üst düzeyde tutmak son derece önemlidir.

Öðretim görevlilerinin tam gün yasasý ile üniversite yönetim kurullarýnca belirlenecek % 5
oranýnda serbestlik tanýmak eþitsizliktir ve benzer talebi olanlara haksýzlýktýr. Öðrenim görevlileri
ile yönetimi karþý karþýya getirmektir. Amaç; KHK’dan sonra üniversiteden ayrýlan öðretim
görevlilerini yeniden üniversiteye kazandýrmak   olsa da bu düzenleme yeni kaçýþlara kapý açacaktýr.
Burada; imtiyaz tanýnacaklarda memnun olmayacaktýr. Sosyal barýþ zedelenecektir. Keza, SGK
tarafýndan anlaþmalý özel hastanelerin de öðrenim görevlilerinden nasýl yararlanýp alýnan hasta
farklarýnýn döner sermayeye nasýl yansýyacaðý da tamamen muammadýr. Üniversitelerde tam gün;
tam mesaili ve eðitim eksenli ayrýcalýksýz ve adil, hak ettiði standart geliri saðlayan , endiþesiz,
yönetim ve ekibiyle barýþ içinde olacak þekilde düzenlenmelidir.

Türkiye’de profesör unvaný olanlarýn üniversite dýþýnda yasal süreyi geçirmelerinin hak
maðduriyetine yol açmamasý, doðru bir düzenleme deðildir. Ýmkâný bulunmayanlara haksýzlýktýr.

Mecburi hizmet düzenlemesinde tanýnan imtiyaz, vicdanlarý sýzlatan ve eþitsizliði zedeleyen bir
düzenlemedir.

Mesai saatleri dýþýnda olmak suretiyle hekime hasta bakma þansý verilmektedir. Bu uygulama da
hoca ile hasta arasýna parayý yeniden monte etmektedir. Uygulamada hocalarýn üniversiteye dönüþü
bu yolla da saðlanamayacaktýr. Endiþemiz, tüm bu uygulamalardan sonra üniversitelerin özerk
yapýsýna dokunarak baðýmsýz bilim kuruluþlarýnýn Saðlýk bakanlýðýna baðlanmasýnýn önünü açmak
mýdýr? Diye düþünüyoruz.
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Tasarýda, tam gün yasasý yeniden düzenlenirken memurlara serbest çalýþma izni yasaklanýrken,
kurumundan izin almak kaydýyla yapýlan insani ve sosyal amaçlý gönüllü çalýþmalar, bu yasaklamanýn
dýþýnda tutularak amaçlanan hizmet üretimi objektif kriterlere dayandýrmadýðýndan suistimale açýktýr.

Yoðun bakým, acil servis ve 112 acil saðlýk hizmetlerinde tutulan nöbetler için yapýlan artýþý
olumlu bulmakla beraber, nöbet ücreti artýþýný hak eden baþka çalýþanlarýn dýþarýda býrakýlmasý doðru
deðildir.

Üniversitelere tekrar dönecek olan ve muayenehanesi bulunan öðretim görevlilerine tanýnan
sürenin yeterli olmadýðýný ve artýrýlmasýnýn uygun olacaðýný düþünüyoruz.

Tasarýdaki sünnet uygulamasý yerindedir, ancak sünnet iþlemi için SGK ödemesi ve performans
puan miktarý mutlaka artýrýlmalýdýr. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan ve yöneticilik görevi
bulunmayan tabipler ve aile hekimlerinin mesai dýþýnda aylýk 30 saati geçmemek üzere iþyeri
hekimliði yapabilir hükmü bir ihtiyaçtan kaynaklanmasý nedeniyle kabul edilebilir, ancak yönetici
vasfýndakilerin tamamýna yasaklamanýn doðru olmadýðýný düþünüyoruz.

Tasarýyla; TSK ve Emniyet Genel Müdürlüðü Özel Hareket Dairesi Baþkanlýðýnýn merkez ve
taþra personelinden görevlendirilen ve ilgili eðitimi baþarýyla tamamlayanlara “acil týbbi müdahale”
yetkisi verilmesi doðru deðildir.

Hastane öncesi ilk yardým alabilir, çerçevesinin doðru çizilmemesi yanlýþ müdahalelerle, kötü
sonuçlara zemin hazýrlayabilir, olay yeri delillerinde deðiþikliðe vesile olabilir.

Tasarýda, eczacýlar için yapýlan düzenlemeler yarindedir. Ancak eczacý stok kayýplarýnýn bir an
önce yasayla koruma altýna alýnmasý zaruridir.

Gemi hastane kiralamasýnda gemi hastanelerine ihtiyaç vardýr. Ancak buna, kiralama dýþýnda
üretimle kazanmak veya özel sektöre býrakýp býrakmama hesabýnýn yapýlmasýnýn doðru olacaðýný
düþünüyoruz.

Tasarý; üniversitelerde yeni kargaþalar yaratabilir, tam gün yasasýnýn ruhunu zedeleyebilir,
hekimler üzerindeki baskýyý daha da artýrabilir eþitlik ilkesine aykýrý sonuçlar doðurabilir, özerk bilim
yasalarýnda endiþeyi artýrabilir, uygulayýcýlara keyfiyet imkaný saðlayabilir, sosyal barýþý bozabilir.

Bu endiþelerle anýlan Kanun Tasarýsýna Muhalefet ediyorum. Saygýlarýmla.

Ali Öz
Mersin

– 65 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 480)

Gökhan /



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

SAĞLIKBAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞ-
LARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARAR-
NAME İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TASARISI

MADDE 1- 11/10/2011 tarihli ve 663
sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin
ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler,
denetim için gerekli olan bilgi, belge, defter ve
kayıtları vermek, ayniyatı göstermek ve
incelenmesine yardımcı olmak zorundadır."

MADDE 2- 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 32 nci maddesinin beşinci
fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı
fıkrasının dördüncü cümlesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Genel sekreter, başkan ve hastane yöneticisinin
sözleşmeleri Kurum Başkanının teklifi üzerine
Bakan tarafından yapılır. Başhekim, başhekim
yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman
personel ve büro görevlilerinin sözleşmeleri
Kurum Başkanı tarafından yapılır. Bakan ve
Kurum Başkanı bu yetkilerini kısmen veya
tamamen alt kademelere devredebilir."
"Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi
kadrosunda bulunanlardan sözleşmeli statüde
istihdam edilenlerin sözleşmeli olarak çalıştık-
ları süreler, akademik unvanların kazanılması,
yükseköğretim kurumları dışında kullanılması
ve diğer özlük işlemlerinde değerlendirilmesi
bakımından yükseköğretim kurumlarında geçmiş
sayılır."

MADDE 3- 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 33 üncü maddesinin altıncı
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

– 66 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 480)

yasemin

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN
SAĞLIKBAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞ-
LARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARAR-
NAME İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TASARISI

MADDE 1- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 2- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 3- 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 33 üncü maddesinin altıncı
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



"(6) Sözleşmeli personelin izinleri ve
sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamına girenlerin iş sonu tazminatı husus-
larında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
(B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli
personele ilişkin hükümler uygulanır. Söz
konusu personel için işsizlik sigortası primi
ödenmez."

MADDE 4- 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 35 inci maddesinin birinci
fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Ancak Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
ihtiyaç hâlinde denetim hizmetlerini yürütmek
üzere merkeze bağlı gruplar oluşturabilir."

MADDE 5- 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 55 inci maddesi başlığıyla
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sağlık personelinin ihtiyaç hâlinde çağrıya
uyması

MADDE 55- (1) Sağlık personelinin mesai
saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç
duyulduğunda ilgili sağlık kuruluşuna ulaşabil-
meleri için alınacak tedbirler ve ilgililerin
uyacağı kurallar Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 6- 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 57 nci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan "permi" ibaresinden sonra
gelmek üzere ", kayıt, bildirim" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 28 inci madde-
sinin birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
"Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest
meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro,
muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek
kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait
herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversite-
lerinde çalışamaz.
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“(6) Sözleşmeli personelin izinleri ve
sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamına girenlerin iş sonu tazminatı husus-
larında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (B) bendine göre istihdam
edilen sözleşmeli personele ilişkin hükümler
uygulanır. Söz konusu personel için işsizlik
sigortası primi ödenmez.”

MADDE 4- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 5- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 6- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 7- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 28 inci madde-
sinin birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest
meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro,
muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek
kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait
herhangi bir iş yerinde veya vakıf üniversite-
lerinde çalışamaz.”

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma
ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla
kurulmuş yardım sandıklarının yönetim,
denetim ve disiplin kurulları üyelikleri
görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile
kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan
insanî ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu
yasaklamanın dışındadır."

MADDE 8- 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümle-
sinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
"Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil
sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler
için yüzde elli oranında artırımlı ödenir."

MADDE 9- 4/11/1981 tarihli ve 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı
maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

"Öğretim elemanları, üniversitede devamlı
statüde görev yapar. Kamu kurum ve
kuruluşlarının ve vakıflara ait olanlar da dâhil
olmak üzere yükseköğretim kurumlarının kadro
ve pozisyonlarında bulunmayan profesör ve
doçentler, tıp ve diş hekimliği fakültelerinin
ihtiyaç duyulan alanlarında teorik ve uygulamalı
eğitim ve öğretim ile araştırma faaliyetlerinde
bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdiği işleri
yapmak üzere diğer kanunların sözleşmeli
personel çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine
tâbi tutulmaksızın sözleşmeli öğretim üyesi
olarak istihdam edilebilir. Sözleşmeli öğretim
üyelerine, yapacakları faaliyetin niteliğine göre
devamlı statüde çalışan profesör ve doçentler
için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin
dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla
belirlenen ek ders ücretlerinin on katına kadar
saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Özellik arz
eden faaliyetler için, Maliye Bakanlığının uygun
görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu kararıyla
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“Memurların üyesi oldukları yapı,
kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve
kanunla kurulmuş yardım sandıklarının
yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri
görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile
kurumlarına bildirmek kaydıyla yapılan insani
ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu
yasaklamanın dışındadır.”

MADDE 8- Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 9- Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin
dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla
belirlenen ek ders ücretlerinin onbeş katına
kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Bu
fıkra kapsamında sözleşmeli profesör ve
doçentlere ödenecek sözleşme ücretinin yıllık
toplam tutarı, üniversitenin özel bütçesinde ilgili
yılda personel giderleri için öngörülen başlangıç
ödeneğinin toplam tutarının yüzde 1'ini hiçbir
şekilde geçemez; ancak, ilgili üniversitenin
teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun
görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bu oran bir
katına kadar artırılabilir ve bu şekilde artırılan
tutar ilgili üniversitenin döner sermaye
bütçesinden karşılanır. Sözleşmeli olarak
istihdam edilecek profesör ve doçent sayısı,
ilgili tıp ve diş hekimliği fakültelerinde devamlı
statüde çalışan öğretim üyesi sayısının yüzde
5'inden fazla olamaz. 1/3/2006 tarihinden sonra
kurulan üniversiteler, bu oranlara tâbi olmak-
sızın beş kişiye kadar sözleşmeli öğretim üyesi
istihdam edebilir. Sözleşmeler, aylık çalışma
süresi seksen saati geçmemek üzere bir yıla
kadar yapılabilir. Süresi iki ayı geçmeyen
sözleşmeler üniversite yönetim kurulunun
kararıyla yapılır ve yapılan sözleşmelerin içeriği
ve gerekçesi hakkında yedi gün içinde
Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir. İki aydan
daha uzun süreli sözleşmeler, üniversite yönetim
kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun
izniyle yapılır. Aynı hizmet için iki aydan sonra
yapılacak müteakip sözleşmeler de Yüksek-
öğretim Kurulunun iznine tâbidir. Sözleşmeli
öğretim üyelerine, bu fıkra uyarınca yapılacak
ödeme dışında 58 inci maddede öngörülen ek
ödeme dâhil olmak üzere herhangi bir ad altında
ödeme yapılamaz. Bu kişiler rektör, dekan,
enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma
merkezi müdürü, senato, yönetim kurulu ve
kurul üyesi, bölüm başkanı, anabilim ve bilim
dalı başkanı ve başhekim olamaz; bunların
yardımcılıklarında bulunamaz ve benzeri idarî
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görev alamaz; akademik birim yöneticiliği ve
rektörlük seçimlerinde oy kullanamaz. Sözleş-
meli öğretim üyesi çalıştırılmasına ilişkin usul
ve esaslar, bunlara yaptıkları görevlere bağlı
olarak ödenecek saatlik sözleşme ücretlerinin
tutarı ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer
hususlar Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim
Kurulu tarafından müştereken belirlenir."

"Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında
bulunan öğretim elemanları, kanunlarda
belirtilen hâller dışında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 28 inci maddesi
hükmüne tâbidir. Ancak tıp ve diş hekimliği
fakültelerinin kadrolarında çalışan profesör ve
doçentler, ilgili fakültelerin aynı kadrolardaki
öğretim üyesi sayısının yüzde 5'ini geçmemek,
bir yılı geçmeyen kurumsal sözleşme yapılmak
ve geliri üniversite döner sermayesi hesabına
kaydedilmek şartıyla, ilgili öğretim üyesinin
fakültede gerçekleştirdiği iş miktarı ve çeşidi
dikkate alınarak üniversite yönetim kurulu
kararı ile belirli süre ile veya belirli işleri
yapmak üzere özel sağlık kuruluşlarında veya
vakıf üniversitesi hastanelerinde ilgilinin
muvafakati ile çalıştırılabilir. Bu şekilde
çalıştırılabileceklerin hesabında küsurat dikkate
alınmaz. Bu kapsamda çalışanlar birinci fıkrada
sayılan idarî görevlerde bulunamaz. Bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye
Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından
müştereken belirlenir."

MADDE 10- 2547 sayılı Kanunun 58 inci
maddesinin (a) fıkrasının altıncı paragrafı
yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye (g)
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkralar eklenmiş ve mevcut fıkralar buna göre
teselsül ettirilmiştir.

"h) Öğretim üyelerinin mesai saatleri
dışında üniversitede sundukları sağlık hizmet-
lerinden dolayı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
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MADDE 10- Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



Kanununun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca alınan ilave ücretler döner sermaye
işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu
tutardan ayrıca hazine payı ve (b) fıkrası
uyannca kesinti yapılmaz. Bu şekilde elde edilen
gelirin yüzde 50'si, mesai saatleri dışında sağlık
hizmeti sunan öğretim üyesine, mesai içinde
gerçekleştirilen iş miktarı ve çeşidi dikkate
alınarak belirlenen toplam performansı
aşmamak kaydıyla, ek ödeme matrahının yüzde
800'ünü geçmemek üzere her ay ayrıca ödenir.
Mesai saatleri dışında ilave ücret alınmayacak
sağlık hizmetlerini veren öğretim üyeleri için de
yüzde 800 oranı uygulanır. Ancak bu fıkra
kapsamında öğretim üyelerine yapılacak ek
ödeme ile (c) ve (f) fıkraları uyarınca yapılacak
ek ödeme toplamı ek ödeme matrahının yüzde
1600'ünü geçemez. Bu fıkra uyarınca dağıtılan
gelirlerden kalan tutarlar (b) fıkrasında belirtilen
işler ile (c) fıkrasının ikinci paragrafı uyarınca
fiilen mesai dışında çalışan diğer personele
yapılacak ek ödemede kullanılır.

ı) Öğretim üyelerinin 36 ncı maddenin
altıncı fıkrası uyarınca çalışmaları karşılığı elde
edilen gelirler döner sermaye işletmesinin ayrı
bir hesabında toplanır. Bu tutardan (b) fıkrası
uyarınca kesinti yapılmaz. Bu gelirin yüzde
50'si, herhangi bir limite bağlı olmaksızın
hizmeti sunan öğretim üyesine ödenir ve kalan
tutar (b) fıkrasında belirtilen işler için kullanılır."

MADDE 11- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 64- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yükseköğretim
kurumlarında yalnızca eğitim ve araştırma
faaliyetlerinde bulunmak ve döner sermaye
faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen
hizmetlerde çalışmamak kaydıyla mesai saatleri
dışında yükseköğretim kurumlarından başka
yerlerde meslekî faaliyette bulunmakta olan
öğretim üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden
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MADDE 11- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 64- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yükseköğretim
kurumlarında yalnızca eğitim ve araştırma
faaliyetlerinde bulunmak ve döner sermaye
faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen
hizmetlerde çalışmamak kaydıyla mesai saatleri
dışında yükseköğretim kurumlarından başka
yerlerde mesleki faaliyette bulunmakta olan
öğretim üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



itibaren iki ay içerisinde bu faaliyetlerini sona
erdirir; bu süre içerisinde sona erdirmeyen
öğretim üyelerinin üniversiteyle ilişikleri kesilir."

MADDE 12- 27/7/1967 tarihli ve 926
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanununun ek 27 nci maddesi başlığıyla birlikte
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Meslekî faaliyet ve serbest meslek icrası
yasağı

EK MADDE 27- Bu Kanun kapsamına
girenler, kanunlarda belirtilen istisnalar dışında
meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında
bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve
benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel
hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi
bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde
çalışamaz."

MADDE 13- 17/11/1983 tarihli ve 2955
sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Kanununun 32 nci maddesinin altıncı fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki
kadrolu asker ve sivil öğretim elemanları 926
sayılı Kanunun ek 27 nci maddesi hükmüne
tâbidir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ve
vakıflara ait olanlar da dâhil olmak üzere
yükseköğretim kurumlarının kadro ve
pozisyonlarında bulunmayan profesör ve
doçentler, ihtiyaç duyulan alanlarda teorik ve
uygulamalı eğitim ve öğretim ile araştırma
faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin
gerektirdiği işleri yapmak üzere diğer
kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına
ilişkin hükümlerine tâbi tutulmaksızın Gülhane
Askeri Tıp Akademisinde sözleşmeli öğretim
üyesi olarak çalıştırılabilir. Sözleşmeli öğretim
üyelerine, yapacakları faaliyetin niteliğine göre
devamlı statüde çalışan profesör ve doçentler
için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin
dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla
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itibaren üç ay içerisinde bu faaliyetlerini sona
erdirir; bu süre içerisinde sona erdirmeyen
öğretim üyelerinin üniversiteyle ilişikleri kesilir.”

MADDE 12- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 13- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



belirlenen ek ders ücretlerinin on katına kadar
saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Özellik arz
eden faaliyetler için, Maliye Bakanlığının uygun
görüşü üzerine Genelkurmay Başkanlığının
kararıyla 2914 sayılı Kanunun 11 inci
maddesinin dördüncü fıkrası ile unvanlar
itibarıyla belirlenen ek ders ücretlerinin onbeş
katına kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilir.
Bu fıkra kapsamında sözleşmeli profesör ve
doçentlere ödenecek sözleşme ücretinin yıllık
toplam tutarı, Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde
görevli öğretim üyelerine bir önceki yılda
personel gideri olarak ödenen toplam tutarın
yüzde birini hiçbir şekilde geçemez; ancak,
Millî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine
Maliye Bakanlığınca bu oran bir katına kadar
artırılabilir ve bu şekilde artırılan tutar Gülhane
Askeri Tıp Akademisi döner sermaye
bütçesinden karşılanır. Gülhane Askeri Tıp
Akademisinde istihdam edilecek sözleşmeli
öğretim üyesi sayısı, devamlı statüde çalışan
öğretim üyesi sayısının yüzde beşinden fazla
olamaz. Sözleşmeler, aylık çalışma süresi
seksen saati geçmemek üzere bir yıla kadar
yapılabilir. Sözleşmeler, Gülhane Askeri Tıp
Akademisi Akademi Kurulunun teklifi ve
Genelkurmay Başkanlığının onayı ile yapılır.
Sözleşmeli öğretim üyelerine, bu fıkra uyarınca
yapılacak ödeme dışında herhangi bir ad altında
ödeme yapılamaz. Bu kişiler dekan; enstitü,
yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi
müdürü; yönetim kurulu ve kurul üyesi; bölüm
başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı ve
başhekim olamaz, bunların yardımcılıklarında
bulunamaz ve benzeri idarî görev alamaz.
Sözleşmeli öğretim üyesi çalıştırılmasına ilişkin
usûl ve esaslar, bunlara yaptıkları görevlere
bağlı olarak ödenecek saatlik sözleşme
ücretlerinin tutarı ile bu fıkranın uygulanmasına
ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığı, Millî
Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı
tarafından müştereken belirlenir."
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MADDE 14- 2955 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Gülhane
Askeri Tıp Akademisinde yalnızca eğitim ve
araştırma faaliyetlerinde bulunmak, 2330 sayılı
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamında yaralananlar, yükümlü erbaş ve
erler ile askerî öğrencilere yönelik olanlar
dışında hasta muayenesi ve tedavisi faaliyetleri
kapsamında çalışmamak kaydıyla, Genel-
kurmay Başkanlığının izniyle mesai saatleri
dışında meslekî faaliyette bulunmakta olan
öğretim üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden
itibaren iki ay içerisinde bu faaliyetlerini sona
erdirir; bu süre içerisinde faaliyetlerini sona
erdirmeyen öğretim üyelerinin Gülhane Askeri
Tıp Akademisi ile ilişikleri kesilir."

MADDE 15- 11/4/1928 tarihli ve 1219
sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlannın Tarzı
İcrasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan
"ameliyat" ibaresi "ameliyat ile sünneti"
şeklinde değiştirilmiş, aynı cümleden sonra
gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı
fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Ancak, olağanüstü ve istisnaî hâllerde Sağlık
Bakanlığınca düzenlenecek eğitimi alan kimseler
tarafından hekim gözetiminde sünnet ameliyesi
yapılmasına Bakanlıkça izin verilebilir."

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharip
unsurlarından ve Emniyet Genel Müdürlüğü
Özel Harekat Dairesi Başkanlığının merkez ve
taşra teşkilatı personelinden, görevlendirilen ve
ilgili eğitimi başarıyla tamamlayanlar, görev
yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak üzere,
hastane öncesi acil tıbbî müdahaleleri yapmaya
yetkilidir. Söz konusu personelin yetki ve
sorumlulukları ile bu fıkranın uygulanmasına
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MADDE 14- 2955 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, Gülhane
Askerî Tıp Akademisinde yalnızca eğitim ve
araştırma faaliyetlerinde bulunmak, 2330 sayılı
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamında yaralananlar, yükümlü erbaş ve
erler ile askerî öğrencilere yönelik olanlar
dışında hasta muayenesi ve tedavisi faaliyetleri
kapsamında çalışmamak kaydıyla, Genel-
kurmay Başkanlığının izniyle mesai saatleri
dışında mesleki faaliyette bulunmakta olan
öğretim üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden
itibaren üç ay içerisinde bu faaliyetlerini sona
erdirir; bu süre içerisinde faaliyetlerini sona
erdirmeyen öğretim üyeleri istifa etmiş sayılır.”

MADDE 15- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



ilişkin usûl ve esaslar, İçişleri Bakanlığı, Millî
Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca
müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 16- 1219 sayılı Kanunun 12 nci
maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin
(a) bendinden önce gelen bölümü ile üçüncü
fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık
mevzuatına göre uzman olanlar; 14/7/1965
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 28 inci maddesi, 27/7/1967 tarihli
ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel
Kanununun ek 27 nci maddesi, 4/11/1981 tarihli
ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı
maddesinin altıncı fıkrası ile 17/11/1983 tarihli
ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Kanununun 32 nci maddesi saklı kalmak
kaydıyla, aşağıdaki sağlık kurum ve kuruluş-
larında mesleklerini icra edebilir:"
"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve
yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile
hekimleri, kurum ve kuruluşlanndaki çalışma
saatleri dışında aylık otuz saati geçmemek üzere
işyeri hekimliği yapabilir."

MADDE 17- 1219 sayılı Kanunun 58 inci,
59 uncu, 60 ıncı, 61 inci ve 62 nci maddeleri
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18- 1219 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 10- Bu maddenin yayımı
tarihi itibarıyla mülga 58 inci ve 59 uncu
maddeler uyarınca sünnetçilik etme yetkisi
bulunanlar 31/12/2015 tarihine kadar sünnet-
çilik etmeye devam edebilir."

MADDE 19- 2/3/1927 tarihli ve 984 sayılı
Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde
Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevî Maddelerin
Satıldığı Dükkânlara Mahsus Kanunun 11 inci
maddesinin birinci cümlesinde yer alan
"eczanelere" ibaresinden sonra gelmek üzere
"ve ilaç üreticilerine" ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 16- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 17- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 18- 1219 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10- Bu maddenin
yayımı tarihi itibarıyla mülga 58 inci ve 59 uncu
maddeler uyarınca sünnetçilik etme yetkisi
bulunanlar 31/12/2013 tarihine kadar
sünnetçilik etmeye devam edebilir.”

MADDE 19- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



MADDE 20- 14/5/1928 tarihli ve 1262
sayılı İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar
Kanununun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Madde 18- 10 uncu maddede yazılı tahlil
neticesinde, müstahzarların terkibinde bulunan
maddelerin saf olmadığı veya ruhsat almak için
verilmiş olan formüle uymadığı veya
müstahzarın tedavi vasıflarını azaltacak veya
kaybedecek surette imal edilmiş olduğu
anlaşılırsa, fiil suç oluşturmadığı takdirde,
ruhsat sahibi ile müstahzarların bu şekilde imal
edildiğini bilerek satan, satışa arz eden veya
sattıranlara yüzbin Türk Lirasından beşyüzbin
Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Müstahzarların bu Kanuna aykırı şekilde
tanıtım ve satışını yapanlar ile bunları onaylı
endikasyonu dışında pazarlayan ve bu şekilde
reçete oluşumunu teşvik edenlere, ürünün son
bir yıllık satış tutarı toplamının beş katına kadar
idarî para cezası verilir. Ancak bu ceza yüzbin
Türk Lirasından aşağı olamaz.

Tanıtım veya satışların internet üzerinden
yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından derhal
erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar
uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri Kurumuna
bildirilir.

Yetkili merciden izin almaksızın veya
verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün
tanıtım ve satışını yapanlar hakkında yirmibin
Türk Lirasından üçyüzbin Türk Lirasına kadar
idarî para cezası verilir.

Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idarî para
cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak
uygulanır."

MADDE 21- 1262 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler
veya bu şekilde imal edilen müstahzarları
bilerek satan, satışa arz eden veya sattıranlar, bir
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MADDE 20- 14/5/1928 tarihli ve 1262
sayılı İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar
Kanununun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 18- 10 uncu maddede yazılı
tahlil neticesinde, müstahzarların terkibinde
bulunan maddelerin saf olmadığı veya ruhsat
almak için verilmiş olan formüle uymadığı veya
müstahzarın tedavi vasıflarını azaltacak veya
kaybedecek surette imal edilmiş olduğu
anlaşılırsa, fiil suç oluşturmadığı takdirde,
ruhsat sahibi ile müstahzarların bu şekilde imal
edildiğini bilerek satan, satışa arz eden veya
sattıranlara yüz bin Türk Lirasından beş yüz bin
Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Müstahzarların bu Kanuna aykırı şekilde
tanıtım ve satışını yapanlar ile bunları onaylı
endikasyonu dışında pazarlayan ve bu şekilde
reçete oluşumunu teşvik edenlere, ürünün son
bir yıllık satış tutarı toplamının beş katına kadar
idarî para cezası verilir. Ancak bu ceza yüz bin
Türk Lirasından aşağı olamaz.

Tanıtım veya satışların internet üzerinden
yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından derhal
erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar
uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumuna bildirilir.

Yetkili merciden izin almaksızın veya
verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün
tanıtım ve satışını yapanlar hakkında yirmi bin
Türk Lirasından üç yüz bin Türk Lirasına kadar
idarî para cezası verilir.

Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idarî para
cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak
uygulanır.”

MADDE 21- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. Bu müstahzarlar kendilerine
atfedilen tedavi vasıflarını haiz olmadığı veya
bu vasıfları azaltacak veya kaybedecek şekilde
veya saf olmayan maddelerden imal edildiği
anlaşıldığı takdirde ceza üçte bir oranında
artırılır. Müstahzar olmamakla beraber
hastalıkların teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile
herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya
reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bunların
tanıtım veya satışların internet üzerinden
yapılması hâlinde 18 inci maddenin üçüncü
fıkrası uygulanır."

MADDE 22- 1262 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 1- Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce beşerî ilaçların
fıyatlandınlmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı
ve değişiklikleri gereğince, referans fiyat
uygulamasına bağlı fiyat değişikliklerinin
öngörülen süre içerisinde bildirilmemesinden
kaynaklanan haksız kazanç nedeniyle Sağlık
Bakanlığınca tespiti yapılarak ruhsat sahip-
lerinden tahsil edilmiş tutarların Sosyal
Güvenlik Kurumuna aktarılmış tutardan sonra
kalan kısmı, kanunî faize ve bakiye alacaklara
ilişkin haklar saklı kalmak üzere genel bütçeye
gelir kaydedilir. Ruhsat sahipleri tarafından fiyat
değişikliklerinin bildirilmesi gereken tarihi
müteakip Sağlık Bakanlığının beşeri ilaçların
fiyatlandırılmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı
ve değişiklikleri çerçevesinde yapılan ilk fiyat
belirlemesinin yürürlüğe girdiği tarih ile Sağlık
Bakanlığınca tahsilatın yapıldığı tarih arasında
kalan toplam sürenin tahsilat tarihinden geriye
doğru hesaplanacak yarısı kadar bir süre esas
alınarak ve ilgili tarihlerde geçerli olan kanunî
faiz oranı uygulanarak, ruhsat sahipleri tarafın-
dan yatırılan toplam tutar üzerinden Sağlık
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken
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MADDE 22- 1262 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce beşerî ilaçların
fiyatlandırılmasına dair 6/2/2004 tarihli ve
2005/6781 sayılı ve 12/06/2007 tarihli ve
2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ve
değişiklikleri gereğince, referans fiyat
uygulamasına bağlı fiyat değişikliklerinin
öngörülen süre içerisinde bildirilmemesinden
kaynaklanan haksız kazanç nedeniyle Sağlık
Bakanlığınca tespiti yapılarak ruhsat sahip-
lerinden tahsil edilmiş tutarların Sosyal
Güvenlik Kurumuna aktarılmış tutardan sonra
kalan kısmı, kanuni faize ve bakiye alacaklara
ilişkin haklar saklı kalmak üzere genel bütçeye
gelir kaydedilir. Ruhsat sahipleri tarafından fiyat
değişikliklerinin bildirilmesi gereken tarihi
müteakip Sağlık Bakanlığının beşeri ilaçların
fiyatlandırılmasına dair 6/2/2004 tarihli ve
2005/6781 sayılı ve 12/06/2007 tarihli ve
2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu kararları ve
değişiklikleri çerçevesinde yapılan ilk fiyat
belirlemesinin yürürlüğe girdiği tarih ile Sağlık
Bakanlığınca tahsilatın yapıldığı tarih arasında
kalan toplam sürenin tahsilat tarihinden geriye
doğru hesaplanacak yarısı kadar bir süre esas

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



hesaplanacak kanunî faiz tutarı da ruhsat
sahiplerinden Sağlık Bakanlığınca tahsil
olunur."

MADDE 23- 24/5/1933 tarihli ve 2219
sayılı Hususi Hastaneler Kanununun 35 inci ve
45 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24- 18/12/1953 tarihli ve 6197
sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında
Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında
yer alan "çarpımı sonucu" ibaresi "toplamı
sonucu" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- 6197 sayılı Kanunun 24 üncü
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Eczaneler ihalelere giremez. İlaçların
alındığı ecza deposuna iadesi, eczaneler
arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş
olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip
sistemine bildirim yapılması zorunludur."
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alınarak ve ilgili tarihlerde geçerli olan kanuni
faiz oranı uygulanarak, ruhsat sahipleri tarafından
yatırılan toplam tutar üzerinden Sağlık Bakanlığı
ile Maliye Bakanlığınca müştereken hesapla-
nacak kanuni faiz tutarı da ruhsat sahiplerinden
Sağlık Bakanlığınca tahsil olunur.”

MADDE 23- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 24- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 25- 6197 sayılı Kanunun 24 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24- Eczanelerden zehirli ve
müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı
yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez.
İlaçların satışı, alındığı ecza deposuna iadesi,
eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da
bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç
takip sistemine bildirim yapılması zorunludur.
İlaçların internet veya başkaca herhangi bir
elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane
eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi
açılamaz.

Eczacılar, kendilerine reçete gönderil-
mesine yönelik olarak her ne şekilde olursa
olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum
ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya
gizli iş birliği yapamaz, simsar, kurye elemanı
ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz,
reçete toplama veya yönlendirme yapamaz, bu
yollarla gelen reçeteleri kabul edemez. Bu
fiillerin tespiti hâlinde eczacı ile aracı kişi veya
kuruluşa bin Türk Lirasından yirmi bin Türk
Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin
tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha
önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır.”

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



MADDE 26- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile
Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun
5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
"döner sermaye gelirlerinden" ibaresinden sonra
gelmek üzere ", Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz
Kurumunun sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri
ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış
olup, Kurumun analiz ve kontrol laboratuvar-
larında fiilen görev yapan personele döner
sermaye gelirlerinden dördüncü fıkra uyarınca
Bakanlık döner sermaye hesabına aktarılan
tutardan birinci fıkrada belirtilen esaslar
çerçevesinde" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada
yer alan "karşılık olarak" ibaresinden sonra
gelmek üzere "profesör, doçent ve eğitim
görevlilerine bu fıkradaki oranların yüzde
50'sini," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 27- 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun
57 nci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Silahlı kuvvetlerin sağlık teşkillerindeki
sağlık hizmetleri, harekât ihtiyaçları hariç ulusal
sağlık mevzuatında yer alan hizmet standart-
larına göre yürütülür."

MADDE 28- 29/5/1979 tarihli ve 2238
sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması,
Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunun 10 uncu
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 10- Organ ve doku alınması,
taşınması, saklanması, aşılanması ve nakli ile
yurtdışından temin edilmesi, Sağlık Bakan-
lığınca yetkilendirilmiş gerekli uzman personel
ve donanıma sahip kurumlarca yapılır."

MADDE 29- 2238 sayılı Kanunun 11 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11 - Bu Kanunun uygulanması
ile ilgili olarak tıbbî ölümün gerçekleştiğine, biri
nörolog veya nöroşirürjiyen, biri de aneste-
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MADDE 26- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 27- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 28- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 29- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



ziyolji ve reanimasyon veya yoğun bakım
uzmanından oluşan iki hekim tarafından kanıta
dayalı tıp kurallarına uygun olarak oy birliği ile
karar verilir."

MADDE 30- 2238 sayılı Kanunun 14 üncü
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "veya
beyan" ibaresi "ibraz edilmedikçe", beşinci
fıkrasında yer alan "ve adli kovuşturma ile ilgisi
olmayan" ibaresi "ölü muayenesi veya otopsi
işlemi tamamlanmış" şeklinde değiştirilmiş ve
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Tıp eğitimi için gerekli olan kadavranın
yurtiçinden yeteri kadar temin edilememesi
hâlinde yurtdışından kadavra veya kadavra
parçası temin edilebilir. Kadavra veya kadavra
parçası temini ile yurtdışından kadavra temin
edecek kişi veya kuruluşların yetkilendiril-
mesine dair usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığınca
belirlenir."

MADDE 31- 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 9 uncu
maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde mesai
sonrası hizmetler için 31/5/2006 tarihli ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinin
üçüncü fıkrasına göre ilave ücret alınmaz.

2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c)
fıkrasının (1) numaralı bendinde sayılan ve ilgili
fakültenin temel tıp bilimlerinde görev yapan
öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma
görevlisi ile birlikte kullanımdaki sağlık
tesislerinde fiilen görev yapan personele,
üniversite personeli için 4/11/1981 tarihli ve
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci
maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve
tavan ek ödeme oranları, Bakanlık ve bağlı
kuruluşları personeli için ise 4/1/1961 tarihli ve
209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık
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MADDE 30- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 31- 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 9 uncu
maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde mesai
sonrası hizmetler için 31/5/2006 tarihli ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinin
üçüncü fıkrasına göre ilave ücret alınmaz.

2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c)
fıkrasının (1) numaralı bendinde sayılan ve ilgili
fakültenin temel tıp bilimlerinde görev yapan
öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma
görevlisi ile birlikte kullanımdaki sağlık
tesislerinde fiilen görev yapan personele,
üniversite personeli için 4/11/1981 tarihli ve
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci
maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve
tavan ek ödeme oranları, Bakanlık ve bağlı
kuruluşları personeli için ise 4/1/1961 tarihli ve
209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon)
Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında
Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen ek
ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları esas
alınarak Bakanlığın tâbi olduğu ek ödeme
mevzuatı doğrultusunda ek ödeme yapılır.
Üniversite rektörü, rektör yardımcıları, genel
sekreteri, ilgili birimin dekanı ve dekan
yardımcılarına, 2547 Kanunun 58 inci maddesi
gereğince yönetici payı olarak yapılacak ek
ödeme birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin
döner sermaye hesabından yapılır."

MADDE 32- 3359 sayılı Kanunun ek 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden önce
gelen bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Herhangi bir tedavi yöntemi veya araçlarının
veyahut ruhsat veya izin alınmış olsa dahi ilaç
ve terkiplerinin, tıbbî ve biyolojik ürünler,
bitkisel ürünler, kozmetik ürünler ve
hammaddeleri ile tıbbî cihazların bilimsel
araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanıla-
bilmesi için Sağlık Bakanlığı veya bağlı
kuruluşlarından izin alınmasının yanında;"
"Bu merkezler ve hastanelerde yapılan klinik
araştırmalara, gereğinde bu merkezlerin ve
hastanelerin koordinatörlüğünde veya idarî
sorumluluğunda olmak kaydıyla, belirtilen
nitelikleri haiz diğer sağlık kurum ve kuruluşları
da dâhil edilebilir."

MADDE 33- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.

"EK MADDE 11- Sağlık hizmeti sunumu
ile ilgili tüm iş ve işlemler Sağlık Bakanlığınca
denetlenir.

Ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya
yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, bir
yıldan üç yıla kadar hapis ve yüzbin güne kadar
adlî para cezası ile cezalandırılır. Özel izne tâbi
hizmet birimlerini Sağlık Bakanlığından izin
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Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon)
Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında
Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen ek
ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları esas
alınarak Bakanlığın tabi olduğu ek ödeme
mevzuatı doğrultusunda ek ödeme yapılır.
Üniversite rektörü, rektör yardımcıları, genel
sekreteri, ilgili birimin dekanı ve dekan
yardımcılarına, 2547 sayılı Kanunun 58 inci
maddesi gereğince yönetici payı olarak
yapılacak ek ödeme birlikte kullanımdaki sağlık
tesisinin döner sermaye hesabından yapılır.”

MADDE 32- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 33- 3359 sayılı Kanuna
aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 11- Sağlık hizmeti sunumu
ile ilgili tüm iş ve işlemler Sağlık Bakanlığınca
denetlenir.

Olağanüstü durumlarda mesleğini icraya
yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana kadar
verilecek olan sağlık hizmeti hariç, ruhsatsız
olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz
kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, bir yıldan üç

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



almaksızın açan veya buralarda verilecek
hizmetleri sunan sağlık kurum ve kuruluşları, bir
önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yarısına
kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

Bakanlıkça belirlenen kayıtları uygun
şekilde tutmayan veya bildirim zorunluluğunu
yerine getirmeyen sağlık kurum ve kuruluşları
iki defa uyarılır. Uyarıya uymayanlara bir
önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri
kadar idarî para cezası verilir.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen acil hastaya
müdahale esaslarına; personel, tıbbî cihaz ve
donanım, bina ve hizmet birimleri, malzeme ile
ilaç standartlarına uyulmaması hâllerinde bir
önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde beşine
kadar idarî para cezası uygulanır.

İnsan sağlığının, ticarî unsur hâline
dönüştürülmesinin engellenmesi ve kamu yara-
rının korunması amacıyla Sağlık Bakanlığınca
belirlenen bilgilendirme ve tanıtım faaliyet-
lerinin usûl ve esaslarına aykırı hareket eden
sağlık kurum ve kuruluşlarına ve yayıncı
kuruluşlara bir önceki aya ait brüt hizmet
gelirinin yüzde beşine kadar idarî para cezası
uygulanır.

Bu maddedeki idarî para cezasını
gerektiren fiillerin bir yıl içerisinde tekrarı
hâlinde idarî para cezaları bir kat arttırılarak
uygulanır; üçüncü defa işlenmesinde ise sağlık
kurum ve kuruluşunun ilgili bölümünün veya
tamamının faaliyeti üç aya kadar durdurulur.

Bu madde belirtilen idarî para cezalarını
vermeye valiler, faaliyet durdurma cezasını
vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir. Bu
maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar
Sağlık Bakanlığınca düzenlenir.

EK MADDE 12- Özel sağlık kurum ve
kuruluşlarında görev yapan personel, görevleri
sırasında işledikleri veya görevleri nedeniyle
kendilerine karşı işlenen kasten öldürme, kasten
yaralama, tehdit ve hakaret suçlardan dolayı
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması
bakımından kamu görevlisi sayılır."
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yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli
para cezası ile cezalandırılır. Özel izne tabi
hizmet birimlerini Sağlık Bakanlığından izin
almaksızın açan veya buralarda verilecek
hizmetleri sunan sağlık kurum ve kuruluşları, bir
önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yarısına
kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Bakanlıkça belirlenen kayıtları uygun
şekilde tutmayan veya bildirim zorunluluğunu
yerine getirmeyen sağlık kurum ve kuruluşları
iki defa uyarılır. Uyarıya uymayanlara bir
önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri
kadar idari para cezası verilir.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen acil hastaya
müdahale esaslarına; personel, tıbbi cihaz ve
donanım, bina ve hizmet birimleri, malzeme ile
ilaç standartlarına uyulmaması hâllerinde bir
önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde beşine
kadar idari para cezası uygulanır.

İnsan sağlığının, ticari unsur hâline
dönüştürülmesinin engellenmesi ve kamu
yararının korunması amacıyla Sağlık Bakanlı-
ğınca belirlenen bilgilendirme ve tanıtım
faaliyetlerinin usul ve esaslarına aykırı hareket
eden sağlık kurum ve kuruluşlarına ve yayıncı
kuruluşlara bir önceki aya ait brüt hizmet
gelirinin yüzde beşine kadar idari para cezası
uygulanır.

Bu maddedeki idari para cezasını
gerektiren fiillerin bir yıl içerisinde tekrarı
hâlinde idari para cezaları bir kat arttırılarak
uygulanır; üçüncü defa işlenmesinde ise sağlık
kurum ve kuruluşunun ilgili bölümünün veya
tamamının faaliyeti üç aya kadar durdurulur.

Bu maddede belirtilen idari para cezalarını
vermeye valiler, faaliyet durdurma cezasını
vermeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir. Bu
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar,
üniversite sağlık uygulama ve araştırma
merkezleri yönünden Yükseköğretim Kurulunun
görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca düzenlenir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



MADDE 34- 3359 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 9 uncu
maddeye göre birlikte kullanımdaki sağlık
tesislerinin döner sermayesinden, üniversite
rektörü, rektör yardımcısı, genel sekreteri, ilgili
birimin dekanı, dekan yardımcısı ve öğretim
elemanlarına yapılmış ek ödemeler için borç
çıkarılmaz.

GEÇİCİ MADDE 9- Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce en az iki yıl yurt
dışında meslekî faaliyette bulunmuş olan
tabiplerden ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre
uzman olanlardan bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Türkiye'ye
dönenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce yurt dışında eğitimlerini
tamamlayan tabipler ve tıpta uzmanlık
mevzuatına göre uzman olanlar devlet hizmeti
yükümlüğünden muaf tutulur."

MADDE 35- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun;

a) 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında
yer alan "kit karşılığı cihaz," ibaresinden sonra
gelmek üzere "ilaç, tıbbî cihaz," ibaresi eklenmiş,
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EK MADDE 12- Sağlık kurum ve
kuruluşlarında görev yapan personele karşı
görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla
işlenen kasten yaralama suçu, 4/12/2004 tarihli
ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun
100 üncü maddesinin üçüncü fıkrası
kapsamında tutuklama nedeni var sayılan
suçlardandır.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev
yapan personel, görevleri sırasında işledikleri
veya görevleri nedeniyle kendilerine karşı
işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit
ve hakaret suçlardan dolayı 5237 sayılı Türk
Ceza Kanununun uygulanması bakımından
kamu görevlisi sayılır.”

MADDE 34- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 35- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



b) Geçici 19 uncu maddesinde yer alan
"2008-2015 yılları arasında" ibaresi "2023 yılına
kadar" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddede
yer alan "yedi yıla kadar" ibaresinden sonra
gelmek üzere ", gemi hastane kiralanmasında ise
onbeş yıla kadar" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 36- 24/11/2004 tarihli ve 5258
sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü
maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "tetkik
ve sarf malzemesi giderleri" ibareleri yürür-
lükten kaldırılmış ve aynı fıkranın sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Aile hekimlerince talep edilen tetkik ve sarf
malzemelerinin giderleri halk sağlığı müdür-
lükleri tarafından hak sahiplerine ayrıca ödenir."

MADDE 37- 4/12/2004 tarihli ve 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (3)
numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

"3. Kasten yaralama (madde 86, fıkra 3) ve
neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama
(madde 87),"

MADDE 38- 11/6/2010 tarihli ve 5996
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanununun 27 nci maddesinin birinci
fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Bu esaslara uygunluk bakımından belediye ve
il özel idarelerinin sorumluluğunda bulunan
içme sularının Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
tarafından yapılacak veya yaptırılacak her türlü
tetkik ve tahlil bedelleri ilgili belediye ve il özel
idaresince karşılanır. Belediyelerce ödenecek
tetkik ve tahlil bedelleri, Sağlık Bakanlığı ve
bağlı kuruluşlarına belediyelerce tahakkuk
ettirilecek su kullanım bedellerinden mahsup
edilir."
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MADDE 36- Komisyonumuzca aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 37- 11/6/2010 tarihli ve 5996
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanununun 27 nci maddesinin birinci
fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu esaslara uygunluk bakımından belediye
veya il özel idarelerinin sorumluluğunda
bulunan içme sularının Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu tarafından yapılacak veya yaptırılacak
her türlü tetkik ve tahlil bedelleri ilgili belediye
veya il özel idaresince karşılanır. Belediyelerce
ödenecek tetkik ve tahlil bedelleri, Sağlık
Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına belediyelerce
tahakkuk ettirilecek su kullanım bedellerinden
mahsup edilir.”

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



MADDE 39- 5996 sayılı Kanunun 42 nci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(6) 27 nci madde uyarınca Sağlık
Bakanlığının denetim alanındaki sular
bakımından bu Kanunda belirtilen idarî
yaptırımları uygulamaya halk sağlığı müdürü
yetkilidir. Bu sularla ilgili iş ve işlemler Türkiye
Halk Sağlığı Kurumunca yapılır."

MADDE 40- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 41- Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
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MADDE 38- 39 uncu madde 38 inci
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 39- 40 ıncı madde 39 uncu madde
olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 40- 41 inci madde 40 ıncı madde
olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)
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