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YARGI KARARLARINDA SAĞLIK  

HİZMETLERİNDEN YARARLANMA HAKKI   

 

Dr. D. Çiğdem Sever

 

Özet 

Sağlık hakkının bir parçası olarak sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı ve bu bağlamda devletin 

yükümlülüklerinin kapsamı sosyal haklar içerisinde çok tartışılan bir konudur. Bu hakkın kapsamının ve sınırının 

belirlenmesinde yargıya son derece önemli bir rol düşmektedir. Bu nedenle çalışmada Anayasa Mahkemesi, Danıştay 

ve Yargıtay’ın konuyla ilgili bazı kararlarından hareketle bu sınırı çizmek konusunda nasıl bir yaklaşıma sahip 

oldukları izlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda sağlık hizmetlerinin özel kişilere gördürülmesi ve devletin yurttaşların 

sağlık hizmetleri karşılığında yaptığı ödemenin düşmesi, devletin sunduğu sağlık hizmetlerinin özel kişiler eliyle 

görülmeye başlanması gibi yeni eğilimler karşısında mahkemelerin sağlık hakkının sınırını nasıl değerlendirdiği ele 

alınmıştır. Özelikle 2000’lerden itibaren Anayasa Mahkemesinin bu konuya özgü olarak pasif bir tutum sergilediği ve 

sosyal devlete, sosyal haklara ilişkin yasakoyucunun takdir yetkisini geniş yorumladığı gözlenmiş; buna karşılık sağlık 

hizmetlerinin bedelinin yurttaşlara doğrudan yansımasına ilişkin konularda Danıştay’ın sosyal hakları ve sosyal 

hakların sınırına ilişkin normları farklı yorumladığı görülmüştür.  
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Giriş 

Günümüzde yargıcın hukuk sistemi bakımından önemi ve yargı yorumu, hukuk kuramları 

bakımından önemli bir odak noktası haline gelmiştir. İradeci pozitivizme farklı açılardan yöneltilen 

eleştirilerin yanı sıra pozitivizmin kendi dönüşümünde de yargının önemli bir rolü olmuştur. Hukukun içinde 

yer alan ilkelerin nasıl uygulanacağı ve yargıcın normu uygularken anlamlandırılmasındaki muhtemel 

farklılıklar, üçüncü kuram olarak isimlendirilen Dworkin’in kuramı, yeni bir pozitivizm anlayışı olarak kabul 

edilen Hart’ın kuramı, Amerikan ve İskandinav hukuki realizmi ile farklı bir açıdan eleştirel hukuk 

çalışmaları ve feminist hukuk kuramınca inceleme konusu olmuştur. Yargı yorumu, insan hakları ve genel 

olarak kamu hukukunda da önem taşımaktadır ve yorum, hakların içeriğinin belirlenmesinde önemli bir role 

sahip olabilmektedir.  
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Anayasal normlar ve insan haklarına ilişkin normların yorumlanması kendine özgü bazı 

özellikleriyle diğer normların yorumlanmasından farklılaşır. Anayasaya aykırılık iddiasının 

değerlendirilmesinde Anayasa Mahkemesi, kanunun anayasal norma uygun olup olmadığını değerlendirirken 

bir yandan anayasadaki normun anlamlandırılması, diğer yandan da ilgili kanun hükmünün yorumlanması 

biçiminde iki aşamalı bir yorum yapmaktadır (Oder, 2010: 25). Bunun dışında anayasal normların 

yorumlanması, normlar hiyerarşisinin en üstünde bulunan anayasal normların genellikle diğer normlara göre 

daha genel ve soyut bir içeriğe sahip olmaları nedeniyle de farklı bir niteliğe sahiptir. Bununla birlikte 

anayasal normların tamamı bu özellikleri taşımayabildiği gibi, anayasal normların önemli bir kısmını içeren 

insan haklarına ilişkin normlar da farklı niteliklere sahip olabilmektedir. Genel anlamda insan hakları 

normları devletin faaliyetleri bakımından bir garanti veya edim yükümlülüğü ortaya çıkaran normlardır 

(Weiss, 2002: 8). Bununla birlikte, anayasanın genel ve soyut içeriği, temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

anayasal normların da pek çok durumda ilke norm niteliğinde, yani “ana güvenceyi belirtmek üzere ifade 

edil(meleri), ancak çoğunlukla ilgili hak ve özgürlüğün kapsamına o hak ve özgürlüğün hangi kullanım 

biçimlerinin girdiğini ya da girmediğini belirleme”meleri karşısında, devletlerin yükümlülüklerinin sınırını 

net biçimde çizmek zor olabilmektedir (Oder, 2012: 6). Anayasanın belli hak ve özgürlükler lehine yasak 

getiren hükümleri
1
 bu bakımdan kapsamın belirlenmesinde daha açık olmakla birlikte, özellikle devlete bir 

yükümlülük yükleyen normlarda durum bu şekilde olmamakta, sınır ve kapsamın belirlenmesi 

güçleşmektedir. Anayasanın belli hakları düzenlerken sınırı çizmek konusunda suskun kalıp kanuna 

göndermede bulunduğu normlar da o hak türü bakımından bir anayasal güvence niteliğinde değildir.
2
 Bu 

bakımdan, özellikle devletin olumlu edimini gerektiren sosyal haklar söz konusu olduğunda devlete somut 

olarak ne gibi yükümlülükler yüklendiğinin belirlenmesi güç olabilmekte ve bu noktada mahkemelerin 

konuyu yorumlama biçimi daha da önemli hale gelmektedir. Bunlardan biri de sosyal haklardan biri olan 

sağlık hakkı ve bu hakkın önemli bir unsuru olan sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkıdır.  

Sağlık Kolluğundan Sağlık Hizmeti ve Sağlık Hakkına 

Devletin sağlık alanındaki işlev ve faaliyetleri denildiğinde, öncelikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra 

sosyal devlet uygulamalarıyla birlikte gündeme gelen sağlık hizmetleri akla gelmekle birlikte devletin 

kamusal sağlık alanındaki işlevleri çok daha eskilere dayanır. Ortaçağdan itibaren özellikle bulaşıcı 

hastalıklar ve karantina gibi acil ve etkin müdahale gerektiren durumlarda devletin önemli bir işlevi 

                                                 
1
 Bu tür hükümlere hem sosyal haklar alanında hem de siyasi ve medeni haklara ilişkin maddelerde rastlamak 

mümkündür. Anayasanın 51/1 maddesinin son  cümlesinde yer alan “Hiç  kimse  bir  sendikaya  üye  olmaya  ya  da 

üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.”; 24/3. maddedeki “Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve 

kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.” Hükmü, 28/1. 

Maddesindeki “Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz” 

hükmü, 29/1. maddesindeki “Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve mali  teminat yatırma şartına bağlanamaz” 

hükümleri bunlara örnek verilebilir.   
2
 Sosyal güvenlik hakkında yer alan ve sosyal güvenlik “kurulabileceğine” ve bu durumda “kanunla düzenleneceği” 

şeklindeki 70. Madde buna tipik bir örnektir. Bunun dışında, 42. Maddedeki öğrenim hakkı, 29. Maddede yer alan süreli 

yayınlara ilişkin hüküm de bu niteliktedir.  
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olmuştur. Çünkü sağlık söz konusu olduğunda kamusal ile özel arasındaki ilişki çok daha sıkıdır ve bu 

nedenle kamusal sağlık ile tek tek bireylerin sağlığı iç içe geçmektedir.  

Sağlık denildiğinde, ilk olarak devletin kamu sağlığını korumaya yönelik izin verme, faaliyeti 

düzenleme, denetleme ve yaptırım uygulama yetkileri, ikinci olarak da devletin sağlık alanında doğrudan 

hizmet sunması incelenmelidir. Kamu sağlığı alanındaki kolluk faaliyetleri olarak kategorize edilebilecek ilk 

kategoride devlet doğrudan bir edim sunmamakta ve düzenleme/denetleme işleviyle ön plana çıkmaktadır. 

Bu işlev, gıda güvenliği, çevreyi etkileyecek faaliyetlerin denetimi, ilaç güvenliği, hijyen koşullarının 

denetimi gibi pek çok alanı kapsayan ve tipik kolluk faaliyeti niteliğinde bir işlevdir. Ancak sadece kolluk 

faaliyeti olarak sağlığın denetlenmesi ve düzenlenmesi yeterli değildir.  

Devletin bu bağlamda kamusal sağlık alanındaki düzenleme işlevine Ortaçağdaki acil kamusal sağlık 

müdahalelerinde rastlamak mümkünse de bugün anladığımız anlamdaki düzenlemelerin ortaya çıktığı asıl 

dönem sağlık alanındaki bilgilerde önemli bir ivme olan 19. yüzyıl keşiflerinin sonrasına gelir. Bu dönemde 

idare içinde çok önemli yetkilere sahip olmamakla birlikte kamusal sağlığa ilişkin çeşitli birimler 

oluşturulmaya başlanmıştır. Hatta o dönemde denizciliğin önemi ve hastalıkların yayılmasındaki etkisi 

dikkate alınarak ABD’de ilk olarak 1798 yılında hazineye bağlı ve sadece limanlarda gemicilere yönelik 

devlet hastaneleri ortaya çıkmıştır (Kinney, 2002: 213). 18. yüzyılda Avrupa’da gönüllü sağlık sigortası 

uygulaması başlamış (Hermann, 2007: 2); 19. yüzyılın başlarında yapılan düzenlemeler ise daha çok 

göçmenler ve gemicilerden yayılan bulaşıcı hastalıklara ilişkin olmuştur. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın 

başlarından itibaren bununla yetinilmeyerek gıda, ilaç ve kozmetik güvenliği gibi alanlarda da düzenleme 

yapılmıştır. Düzenlemenin ikinci aşaması olarak kabul edilebilecek 20. yüzyılın başlarından itibaren refah 

devleti uygulamalarıyla birlikte düzenleme çeşitliliği artmıştır (Hermann, 2007: 3). Özellikle 1930’lardan 

itibaren zorunlu sosyal güvenlik sistemlerinin oluşturulması bu dönemin en önemli gelişmelerindendir. Bu 

doğrultuda 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde çeşitli ülkelerde sosyal politikalar geliştirilmesiyle birlikte 

özellikle ekonomik anlamda dezavantajlı kişilere yönelik olarak ülkemizdeki yeşil kart benzeri uygulamalar 

geliştirilmiştir. Üçüncü aşamada ise 1960’lardan itibaren özellikle çevre hukukunda ortaya çıkan 

gelişmelerle birlikte yeni düzenleme alanları oluşmuştur. Benzer şekilde iş güvenliği, kamusal sağlığın bir 

parçası olarak daha fazla düzenlemeye konu olmuş ve pek çok sektör sağlık anlamında da özel olarak 

düzenlenmiştir. Bununla birlikte, piyasa üzerinde ekonomik ve hukuki anlamda baskı oluşturan bu 

düzenlemeler eleştiri konusu olmuş ve 1970-80’lerden itibaren bu düzenlemelerde fayda-maliyet analizi 

yönteminin kullanılması talebiyle karşılaşmış (Kinney, 2002: 215); bu doğrultuda özelleştirme politikaları 

siyasi gündemin en önemli konularından biri haline gelmiştir.  

Bugün gelinen noktada sağlık alanında devletin üstlenmesi gereken roller temelde üç şekilde 

karşımıza çıkar: Ulaşılabilir en yüksek sağlık standardının oluşturulması, makul fiyatlı ve kaliteli olan 

önleyici, tedavi edici ve yatıştırıcı sağlık sistemleri ve ilgili sosyal desteğe erişimin sağlanması, eğitime, 

bilgiye ve başka pozitif haklara erişmek dahil olmak üzere sağlığın sunulması ve korunması için gerekli 

sosyal ve fiziksel çevrenin oluşturulması ile şiddet, çevresel ve mesleki kazalar, zararlı geleneksel 
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uygulamalar gibi sağlık üzerinde doğrudan ve olumsuz sonuçları olabilecek durumlardan kişilerin korunması 

(Gruskin ve Tarantola, 2005: 27).  

Bu hizmetlerin tamamen özel kişilerce sağlanması mümkün olmadığından devletin sağlık alanında 

hizmet vermesi ve sağlık harcamalarının da devletçe karşılanabilmesi gündeme gelmiştir. Bu nedenle ikinci 

kategori devletin doğrudan sağlık hizmeti alanında bir edimde bulunmasını içerir. Bu edim için gerekli sağlık 

harcamalarının çok yüksek olması nedeniyle bunun karşılanabilmesi için pek çok ülkede sosyal güvenlik 

sistemi geliştirilmiştir. Devlet, sosyal güvenlik söz konusu olduğunda bir yandan kişilere belli yükümlülükler 

getirme ya da hak sağlama şeklinde çeşitli düzenlemeler yapmakta, diğer yandan sağlık hizmetinin 

sunulmasında maliyetin çokluğundan ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik bir işlev 

görmektedir.
3
  

Sağlık hakkı ve İnsan Hakları 

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımıyla “sağlık, sadece hasta veya sakat olmamak değil, fiziksel, ruhsal 

ve sosyal
4
 açıdan tam bir iyi olma hali”dir (http://www.tiphukuku.org.tr, 2013).  Bu anlamda, tıbbi tedavi ve 

bakımı aşan bu “iyi olma hali”nin sağlanmasının en önemli aracı ve öncülü ise insan haklarıdır. İnsan hakları 

alanında yaşanan gelişmelere rağmen yakın zamana kadar insan hakları ile sağlığın birbirinden ayrı alanlar 

olduğu düşünülmekteydi. Oysa evrensel olarak insanın yaşam koşullarını geliştirmek bakımından sağlık 

önemli bir yere sahiptir ve bu durum üç şekilde karşımıza çıkmaktadır: “İnsan haklarının ihlal edilmesi 

sağlığı önemli ölçüde etkilemektedir; insan hakları önemsenmediğinde sağlık koşulları kötüleşmektedir ve 

insanın evrensel olarak daha iyi yaşayabilmesi için sağlık ve insan hakları birbiriyle iç içe ve birbirlerini 

güçlendiren kavramlardır.” (Gruskin ve Tarantola, 2005: xii). Çünkü eşitlik ve sosyal adaletin sağlanması 

bakımından sağlık olmazsa olmaz bir koşul olarak karşımıza çıkar; bu nedenle de sağlık politikalarının ve 

ilgili hukuki normların geliştirilmesinde ve yorumlanmasında sistematik insan hakları analizi yapılmalıdır.  

İnsan hakları metinleri, “devletin bireylerle ilgili ne yapabileceği, ne yapamayacağı ve ne yapması 

gerektiğini belirler” (Gruskin ve Tarantola, 2005: 8). Bu bağlamda her ne kadar insan hakları normları belli 

kategorilerde yer alan hakları ayrı ayrı belirlemekteyse de insan hakları birbiriyle ilişki içinde ve çoğu zaman 

iç içe geçen niteliklere sahiptir. Bir hakkın ihlali sırasında pek çok durumda başka haklar da ihlal 

edilmektedir. İnsan haklarının bu niteliği, sağlık hakkının insan haklarıyla ilişkisini de anlamakta yararlı 

olacaktır; çünkü sağlık hakkı sadece yaşam hakkını düzenleyen ilgili metinlerde değil, pek çok madde ve hak 

kategorisiyle ilişkilenebilecek özelliklere sahiptir. Bilgiye erişim hakkı, eğitim, barınma, güvenli iş koşulları 

ve sosyal güvenlikten ev içi şiddet gibi durumlarda özel hayatın gizliliği ya da işkence yasağı da sağlıkla 

ilişkili olabilmektedir. Bunun dışında eşitlik ve ayrımcılık yasağı, çocuk hakları, engelli hakları, bilimsel 

                                                 
3
 Bu nedenle de pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde sağlık alanında iki ayrı işlevi yerine getiren iki teşkilat birimi 

karşımıza çıkar: Hizmetin sunulması ve hizmet sunan özel kişilerin denetlenmesi işleviyle Sağlık Bakanlığı ve sağlık 

hizmetlerinin maliyetleri başta olmak üzere emeklilik vb. sosyal politika araçlarının gerçekleştirilmesini sağlamak üzere 

ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan Sosyal Güvenlik Kurumu. 
4
 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 12. Maddesinde yer alan sağlık tanımının fiziksel ve ruhsal iyi 

olma halini içermesine karşılık sosyal iyi olma halini içermediğini ve bu anlamda sağlığa yaklaşımlarının farklı 

olduğunu da belirtmek gerekir.  

http://www.tiphukuku.org.tr/
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gelişmeden faydalanma
5
, kişisel verilerin korunması vb. haklar da sağlıkla ilgilidir. Yani, bir bakış açısından 

sağlık politikaları ve uygulamaları aynı zamanda pek çok hakkın ihlali veya korunmasına aracılık edebilecek; 

bir başka açıdan bakıldığında da başka hak kategorilerinin ihlalinin sağlık üzerinde olumsuz sonuçları 

bulunabilecektir (Gruskin ve Tarantola, 2005: 28). Bu iç içe geçme hali konusundaki bir başka yaklaşım da 

‘temel hak’
6
 kavramının tanımlanması bakımından geliştirilebilir. Bu görüşe göre başka bazı insan haklarının 

gerçekleşebilmesi için gerekli olan bazı haklar temel hak niteliğindedir ve sağlık hakkı da bu kapsamda ele 

alınmalıdır (Hessler ve Buchanan, 2009: 211).  

Bu nedenle devletin sağlık hizmetleri bakımından görevlerinin kapsamıyla ilgili tercihler aynı 

zamanda insan haklarına da ilişkindir. Sağlığın bu tıbbî hizmetleri aşan çok yanlı ve karmaşık yapısı 

nedeniyle özellikle uluslararası metinlerde bu hak sağlık hizmetinden yararlanma ya da sağlık hizmeti hakkı 

değil, genel anlamda ‘sağlık hakkı’ şeklinde düzenlenmiştir. ‘Sağlık hizmeti hakkı’ denildiğinde belirli 

hizmetlere erişebilme hakkı anlaşılırken, genel olarak sağlık hakkı denildiğinde bu hizmetlerin ötesine geçen, 

daha geniş ve aslında tam anlamıyla ulaşılması imkansız bir haktan bahsetmiş oluruz (Hessler ve Buchanan, 

2009: 205). Bu bağlamda, sağlığın ve sağlık hakkının bu geniş tanımı sağlığın aynı zamanda sosyal bir olgu 

olduğuna işaret eder (Mann, 1998: 2). Bu anlamda da sağlık hakkı aynı zamanda sosyal adalete/dağıtıcı 

adalete ilişkin bir meseledir ve bu nedenle de insan hakları ile birlikte düşünülmesi gerekir.   

Bununla birlikte, sağlık hakkına yönelik çeşitli eleştiriler de bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, bu 

tür bir hak kategorisinin tanınmayarak reddedilmesi, çünkü bu tür bir hakkın aslında mülkiyet düzenine 

haksız bir müdahale olduğu yönündedir. Bunun dışında, hem sağlık tanımının hem de sağlık hakkının çok 

belirsiz bir içeriğe sahip olduğu ve bu şekilde tanınmaması gerektiği yönünde eleştiriler de dile getirilmiştir 

(Chapman, 1997: 390). Çünkü hem sağlığın içinde yer alan hasta olmama durumunu aşan iyilik hali, hem de 

erişilebilir en yüksek sağlık standardı kavramlarını tanımlamak oldukça güçtür. Bu nedenle, tersinden 

hareketle hangi durumların sağlık hakkının ihlali anlamına geldiğini belirleyerek hakkın içeriğini belirlemeye 

çalışanlar da olmuştur (Chapman, 1997: 399). Bununla birlikte, tüm bu eleştirilere rağmen sağlık hakkının –

ortaya çıkan sorunlar ve eşitsizliğin de etkisiyle- dünyada giderek daha fazla konuşulan ve talep edilen bir 

hak olduğunu ve sağlık konusuna insan hakları bir yaklaşım geliştirilmeye başlandığını da belirtmek gerekir 

(Kinney, 2001: 1458). 

İnsan haklarının sağlıkla bu yakın ilişkisi, devletin sağlık alanındaki yükümlülükleri bakımından 

büyük önem taşımaktadır. Çünkü insan hakları denildiğinde, günümüzde devletin bu insan haklarına saygı 

gösterme, hakları koruma ve gerçekleştirme işlevinden bahsedilmektedir. Bu bağlamda da sağlık hakkının 

gerçekleştirilebilmesi bakımından devletin sağlık hizmeti verme ve var olan özel sağlık hizmetlerini 

denetleme-düzenleme yükümlülüğü ile finansmanı konusunda yükümlülükleri ortaya çıkmaktadır. Bununla 

                                                 
5
 Bu hak, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 15/1-b maddesinde yer almaktadır. Bu 

hak kategorisi sağlık alanında özellikle azgelişmiş ülkelerin tıp teknolojisi ve ilaç endüstrisindeki gelişmelerden 

yararlanabilmesi konusunda gündeme gelmektedir.  
6
 Burada ‘temel’ kelimesi ‘fundamental’ değil, ‘basic’ karşılığı olarak kullanılmıştır.  
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birlikte, bir insan hakkı olarak sağlık hakkı da tüm insan hakları gibi belli sınırlara tabi olabilecektir. Bunun 

sınırları da çeşitli sözleşmelerde ve ulusal hukukta belirlenmiştir.  

Uluslararası hukukta konuyla ilgili düzenlemeler bu çalışmanın kapsamını aşmakla birlikte sağlık 

hakkının uluslararası dayanağının giderek güçlendiğini ve hakkın kapsamının somutlaştırılmasının 

güçlüğüne karşın bazı ilkeler belirlenmeye çalışıldığını da belirtmek gerekir. Örneğin BM Ekonomik, Sosyal 

ve Kültürel Haklar Komitesi’nin 2000 yılında çıkardığı 14 sayılı Genel Yorumda (http://www.unhchr.ch, 

2013) Komite’nin özellikle belirttiği konu, devletler tarafından sağlanması gereken koşullar olarak sağlık 

hizmetlerinin uygunluğu, erişilebilirliği, maddi olarak karşılanabilirliği ve kalitesidir (Robinson, 2010: 207 

vd.). Bu bakımdan, örneğin sağlık hizmetlerinde ayrımcılık yapılıp yapılmadığı ve dezavantajlı 

konumdakileri/incinebilir grupları korumaya yönelik önlemlerin alınıp alınmadığı ya da gelir düzeyleri 

karşısında sağlık hizmetlerine erişim için belirlenen bedeller, verilen hizmetin insani koşullarda sunulması 

için belli standartlara sahip olması bu kapsamda değerlendirilebilir. Komite de bu değerlendirmeler için kişi 

başına düşen doktor ve yatak sayısı, gelir oranına göre sağlık harcamaları vb. çeşitli ölçütler geliştirmiştir. 

Bu bakımdan, bağlayıcı bir hukuk normu olmamakla birlikte bu belge sağlık hakkının somutlaştırılması 

adına önemli bir adımdır.  

Bu düzenlemelerin tamamında sağlık hakkının üç farklı, ama birbiriyle iç içe ve bağımlı unsuru 

bulunmaktadır: Sağlığın yeterli düzeyde korunması hakkı, sağlık hizmetlerine eşit erişim hakkı ve daha genel 

olarak erişilebilir en yüksek sağlık düzeyinin gerçekleştirilmesine en uygun koşulların sağlanması hakkı 

(Hendriks, 1998: 394).  

Uluslararası çeşitli normların bağlayıcı olan ve olmayan belli standartlar ve yükümlülükler getirmesine 

karşılık, sağlık hakkı bakımından Avrupa Sosyal şartında yer alan sınırlı şikayet başvurusu ile İnter-

Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi başvurusu dışında evrensel nitelikli bir başvuru yolu bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, elbette bu uluslararası sözleşmelerin iç hukukta uygulanması mümkündür. Daha da 

önemlisi, en etkin uluslararası insan hakları hukuku mekanizması olarak kabul edilebilecek Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi’nin bu konuda karar vermesi de mümkündür. Her ne kadar AİHS’te sağlık hakkı 

doğrudan düzenlenmemişse de sağlık hakkının pek çok hakla iç içe geçen doğası nedeniyle AİHM’in yaşam 

hakkı, işkence yasağı, ayrımcılık yasağı, özel hayatın korunması gibi haklara dayanarak dolaylı biçimde bu 

konuda denetim yapması mümkündür. Örneğin 1994 ve 1998 yıllarında verdiği iki kararında AİHM, enerji 

tesislerinin çevresinde oturanların gürültü, koku, kirlilik vb. sorunlarla yaşaması ve devletlerin bu konuda 

gerekli önlemleri almamasını AİHS 8. maddeye aykırı bulmuştur (Lopez Ostra v. İspanya, 9.12.1994 ve 

Guerra v. İtalya, 19.2.1998).  

Hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde mahkemelerin özellikle sağlık hizmetlerine erişim 

konusunda aktif tutum sergilediklerini söylemek güçtür. Bunun en önemli nedeni mahkemelerin bu konuda 

aktif davranmalarının mali kaynakların hangi hizmetlere hangi ölçüde ve nasıl aktarılacağına ilişkin karar 

verme süreçlerine dahil olması gibi bir sonuç doğurabilecek olmasıdır. Bu bakımdan, aslında sorun bu hak 

http://www.unhchr.ch/
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bakımından hukukilik ile yerindelik ve ekonomik tercihler arasındaki sınırın çizilmesinin güçlüğüne 

ilişkindir.  

Bütün bu uluslararası belgelerden sağlık hakkıyla ilgili ortaya çıkan öncelikli sonuç, devletin en 

azından asgarî bir sağlık hizmetini üstlenmesi yükümlülüğüdür. Ekonomik sistemlerindeki farklılık 

nedeniyle bütün devletlerin kamu hizmetlerine yaklaşımı aynı olmamakla birlikte, sağlık alanında en azından 

asgarî standartların aynı olması hedeflenmiştir ve devletlerin bu konuda ellerindeki olanakları kullanmaları 

beklenmektedir. Bu bakımdan, aslında devletlere sosyal haklar alanında bir yükümlülük veren sağlık hakkı 

tam anlamıyla sağlığın gerçekleşmesi değil, belli bir makul minimumun garantilenmesi anlamına 

gelmektedir. Hatta sağlık hakkının bu niteliği onun gerçek anlamda bir hak sayılamayacağı yönünde 

eleştiriler yöneltilmesine neden olmuştur (Buchanan, 2009: 18). Çünkü bir haktan bahsettiğimizde öncelikle 

hak sahibinin böyle bir yetkisi olduğu, ikinci olarak ise bu iddia ettiği hakkın belli mekanizmalarla (yaptırım, 

icra vb) desteklendiği anlaşılır. Bu nedenle, sağlık hakkının gerçek bir hak kategorisi sayılabilmesi için 

makul asgari kavramının içeriğinin belirlenmesi için son derece önemlidir. Makul asgari kavramı ise 

kaçınılmaz olarak devletlerin sağlık hizmetleri konusundaki yükümlülükleri ve buna karşılık yurttaşların 

sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkının kapsamıyla karşılıklı olarak belirlenmektedir.  

Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı denildiğinde, öncelikle akla gelen kişinin hayatta kalması 

olacaktır. Ancak hayatta kalma kavramı bir yandan çok dar, bir yandan çok geniş bir anlama sahip 

olabilecektir. Dardır; çünkü bu durumda kişilerin daha sağlıklı olmalarında değil, sadece yaşamalarına 

odaklanılmaktadır. Geniştir; çünkü bir böbrek ya da kanser hastası bakımından bu kavram çok geniş bir 

sağlık hizmeti anlamına gelecektir. Temel ihtiyaçlar kavramı ise ‘tatmin edildiği takdirde asgari sağlık 

güvenliğini sağlayan ihtiyaçlar’ olarak tanımlandığında, bu defa sağlık güvenliği gibi belirsiz bir kavram 

kullanıldığı için kapsamı netleştirmek güçleşmektedir. Temelde de bu ihtiyaçlar acil tıbbi bakım, hayati 

tehlike taşıyabilecek hastalıkların önlenmesi, fizik tedavi ya da acının dindirilmesi gibi hayati tehlike 

içermeyen bakım hizmetleri olarak sayılabilmektedir (Hessler ve Buchanan, 2009: 209).  Ancak tek başına 

bu kavramlar da kapsamın belirlenmesinde yeterli olmamaktadır ve bu noktada da mevzuatın 

değerlendirilmesi ve daha sonra Anayasal düzeyde sağlık hakkına ilişkin normun mahkemelerce 

yorumlanmasına yer verilecektir.   

 

Türkiye’de Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetleri 

Bütün bu uluslararası metinlere paralel olarak Türkiye’de de sağlık hakkı 1961 ve 1982 

Anayasalarında da yerini bulmuştur. 1961 Anayasası’nın sosyal devlet vurgusuna uyumlu biçimde “Sağlık 

Hakkı” başlıklı 49. maddesi şöyleydi: ”(1) Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve 

tıbbî bakım görmesini sağlamakla ödevlidir. (2) Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına 

uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır.” 
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1982 Anayasası’nın 56. maddesinde ise doğrudan sağlık hakkı ibaresi kullanılmaktan kaçınılarak 

“Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması” başlığı altında şu şekilde düzenlenmiştir: (1) Herkes, sağlıklı ve 

dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. (2) Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre 

kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. (3) Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı 

içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini 

gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. (4) Devlet, bu 

görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine 

getirir. 

1961 ve 1982 Anayasalarının konuyu düzenleme biçimindeki ortak payda, konuyu uluslararası 

belgelerde olduğu gibi bireyin sağlık hakkı üzerinden değil, devletin bu konudaki yükümlülükleri üzerinden 

tanımlamalarıdır. Ancak bu iki anayasada öncelikle maddelerin isimlerindeki farklılıktan başlamak üzere 

çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. 1982 Anayasası’nda ilgili maddenin içeriğinde sadece sağlık hizmetleri ve 

çevrenin korunması gibi sağlık hakkıyla ilişkili ancak bir parçasını oluşturan kavramlar kullanmaktadır ve 

bu, aslında 1982 Anayasası’nın konuya yaklaşımının göstergelerindendir.  

Maddede sağlık hizmetleri bakımından bir devlet tekeli bulunmadığı açıkça düzenlenmiş, devletin 

sağlık hakkı bakımından yükümlülüğü bir yandan planlama ve denetleme, diğer yandan da hizmet verme 

şeklinde belirlenmiştir. Ancak bu hizmetin ne ölçüde olacağı konusunda da herhangi bir ölçüt ya da sınır yer 

almamış, maddede daha çok planlama ve düzenleme işlevine vurgu yapılmıştır. 1961 Anayasası ile 1982 

Anayasasının kaleme alınışındaki en önemli farklılıklardan biri de budur; 1961 Anayasasında devletin 

hizmet verme yükümlülüğüne daha çok vurgu yapılmışken 1982 Anayasasında bu tür bir vurgu yoktur 

(Algan, 2007: 267).   

Sağlık hakkı değerlendirilirken dikkate alınması gerekenlerden biri de sağlık hakkının sosyal hak 

kategorisinde yer alması ve çoğu zaman da devlete yükümlülük yükleyen bir pozitif statü hakkı niteliğinde 

olmasıdır.
7
 Yani, sosyal hakların niteliği aslında sağlık hakkının uygulanması ve sınırları bakımından da 

belirleyicidir. Çünkü Anayasada yapılan hak kategorileri konusundaki ayrım uluslararası hukukta da benzer 

şekildedir ve bu ayrım doğrultusunda haklar hukuki rejim ve ilkeler bakımından farklılaşmaktadır. Birleşmiş 

Milletler nezdinde ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile medeni ve siyasi hakların ayrı sözleşmelerde 

düzenlenmesinin en önemli nedenlerinden biri medeni ve siyasi haklar bakımından bir oydaşma sağlanması 

daha kolay olmasına karşılık pek çok durumda kapitalist sistemle çatışabilen ve liberal ekonomiye aykırı 

olabilen ekonomik ve sosyal haklar konusunda aynı oydaşmanın bulunmamasıdır. Bu nedenle sosyal 

hakların gerçekleştirilmesi daha güçtür ve aynı zamanda sosyal eşitlikle ilgili olan sosyal hakların kaleme 

alınışı ile gerçeklik arasındaki fark belki de en çok sağlık hakkı söz konusu olduğunda belirgindir (Farmer ve 

Gastineau, 2005: 76). 

                                                 
7
 Sosyal, ekonomik ve siyasi haklar ile kişisel ve siyasi haklar şeklindeki ayrım insan haklarının konusuna göre yapılmış 

bir ayrımdır. Jellinek’in negatif, aktif ve pozitif statü hakları ayrımına benzer yanları olmakla birlikte sosyal, ekonomik 

ve siyasi hakların içerisinde devletin negatif tutum sergilemesi gereken durumlar da bulunabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz., 

Bulut, 2009: 38 vd. 
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Bunun dışında bu iki hak türü arasında içeriksel farklar da bulunmaktadır. Birinci farklılık medeni ve 

siyasî hakların devlete negatif, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların ise pozitif yükümlülük getiren hak 

kategorileri olmalarıdır. Bu durumun sonucunda da ekonomik, sosyal ve kültürel haklar devlete ve potansiyel 

olarak ekonomik aktörlere mali kaynak gerektiren haklarken medeni ve siyasi haklarda böyle bir durum 

yoktur. Bu doğrultuda medeni ve siyasi haklar kapsamındaki haklar hemen ve doğrudan 

gerçekleştirilebilirken diğerleri ancak zamanla ve bir program çerçevesinde gerçekleştirilebilir. Bu 

doğrultuda da siyasi ve medeni hakların genellikle içerikleri kesin ve bu anlamda doğrudan hak sağlayarak 

dava edilebilir olmalarına karşılık, sosyal ve ekonomik haklar çoğunlukla genel olarak içeriği belirlenmiş ve 

bu anlamda daha muğlak düzenlenmiş ve doğrudan dava edilemeyebilecek haklar olabilmektedir (Algan, 

2007: 127). Bu nedenle de sağlık hakkı da dahil olmak üzere bunların bir hak olmaktan öte ulaşılması istenen 

hedefler olduğunu iddia edenler de olmuştur. Çünkü sosyal hakların ortak paydası bu hakların “devletlerin 

mali kaynakları elverdiği ölçüde sosyal iyinin gerçekleştirilmesi için adımlar atmasını gerektirmeleridir” 

(Hendriks, 1998: 392). Bu bakımdan da aslında sosyal hakları diğerlerinden ayırt eden, yöneldiği amaçtır ve 

bu bağlamda sosyal haklar diğer hak türlerinden farklı olarak aslında herkesi değil, fiili ve sosyal 

eksikliklerin giderilmesi için zayıf durumda olanları hedefleyen haklardır (Tanör, 1978: 39). 

Bu bakımdan, bir sosyal hak kategorisi olan sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı ve bunun 

uygulanmasına ilişkin çeşitli tartışmalar bulunmaktadır. Gerek uluslararası metinlerde, gerek anayasalarda 

bir temel hak olarak düzenlenen sağlık hakkı gibi hakların doğrudan etkiye sahip olup olmadığı ya da bir 

başka ifadeyle sübjektif haklara neden olup olamayacağı önem taşımaktadır. Çünkü insan hakları 

bakımından tartışılan konulardan biri bir talebi hak olarak nitelendirebilmek için bu talebin doğrudan dava 

edilebilir/yürütülebilir olması gerekip gerekmediğidir. Oysa insan hakları tanımı medeni hukuktakiyle aynı 

düzlemde olmak zorunda değildir (Teubner, 2006: 340) ve mutlaka doğrudan dava edilebilirlik anlamına 

gelmez; insan haklarının aynı zamanda yasakoyucuya hakların uygulanması konusunda yol göstericilik işlevi 

vardır ve makul muamele şeklindeki ahlaki taleplerin haklı hale gelmesini sağlarlar (Kinney ve Clark, 2004: 

301). Bu özellikleri nedeniyle de sosyal hakların düzenlenmesindeki bu genel ve soyut içerik nedeniyle 

yorumlanma biçimi son derece önemlidir
8
 ve bu noktada mahkemelere çok önemli rol düşmektedir.   

 

Sağlık Hizmetleriyle İlgili Yargı Kararları  

Bu çalışmanın kapsamını aşmakla birlikte, yargı kararlarının yaklaşımını belirlemek bakımından 

Türkiye’de sağlık mevzuatındaki değişikliklerin genel çerçevesinin etkisini de göz ardı etmemek 

gerekmektedir.
9
 Çalışmada 1961 Anayasası’nın ve dönemin mevzuatının farkı nedeniyle mahkeme kararları 

                                                 
8
 Bu konuda Kolombiya Yüksek Mahkemesinin 1992 yılında verdiği bir karar dikkat çekicidir: Mahkeme ekonomik 

kaynakları yeterli olmadığında da devlet yurttaşlarının acısını dindirme, ayrımcılık ve hastalıktan kaynaklanan sosyal 

riskleri engellemek yükümlülüğü altındadır gerekçesiyle yoksul bir AIDS hastasının bakılması gerektiğine karar 

vermiştir. Karar hakkında bkz., Toebes, 1999: 673-674. 
9
 TBMM’nin kurulmasından çok kısa bir süre sonra, 2 Mayıs 1920’de kabul edilen 3 sayılı yasa ile Sıhhiye ve 

Muavenatı İçtimaiye Vekaleti (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı) kurularak sağlık hizmetleri ayrı bir bakanlıkça 
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daha çok 1982 Anayasası döneminden seçilmiştir. Bunun dışında, genel olarak sosyal devlet uygulamalarının 

azalması ve sağlık alanında özelleştirme eğiliminin özellikle 2000’lere damgasını vurduğunu da belirtmek 

gerekir.   

Hem uluslararası sözleşmeler, hem de Anayasada yer alan sağlık hakkıyla ilgili düzenlemeler 

temelde makul asgari standart ya da erişilebilir en yüksek sağlık standardı şeklinde iki standart üzerinden 

yapılmaktadır. Bu nedenle de devletin sağlık alanındaki işlevlerinin ne olması gerektiği ve özellikle ücretlilik 

ile personel rejimi bakımından nasıl yürütülmesi gerektiği ile özel sağlık kuruluşlarının sağlık hakkı 

bakımından konumunda mahkemelerin yorumu önemli rol oynamaktadır. Konuyla ilgili Danıştay ve 

Anayasa Mahkemesi kararları temelde devletin sağlık hakkı kapsamında yürütmesi gereken sağlık 

hizmetlerinin ücretliliği ve kamu görevlileri dışındaki bir statü ile gördürüp gördüremeyeceği ile özel sağlık 

kuruluşlarıyla ilgili kararlarından seçilmiştir. Çalışma kapsamında Yargıtay’ın sigortalılar bakımından özel 

sağlık kuruluşlarında verilen sağlık hizmetlerinde devletin ödeme yapıp yapmayacağına ilişkin bir kararına 

da yer verilmiştir.   

Genel olarak Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın sağlık hakkı kapsamında makul bir standardın 

gerçekleştirilmesi bakımından devletin insan haklarını gerçekleştirme yükümlülüğü nedeniyle bu hizmeti 

zorunlu bir devlet faaliyeti olarak gördüğünü vurgulamak gerekir. Çünkü mahkemeler bu öncülden hareket 

ederek ve genellikle sağlık hizmetinin niteliği gereği kamu hizmeti olduğunu belirterek karar vermektedir. 

Ancak ileride değinileceği üzere Anayasa Mahkemesi’nin ‘niteliği gereği kamu hizmeti olma’ya zamanla 

farklı hukuki anlamlar verebildiği de görülmektedir.  

Önlerine gelen uyuşmazlıkların da farklılığı nedeniyle Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nin bu 

konuda farklı yaklaşımlar geliştirdiğini de belirtmek gerekir. Danıştay’ın önüne gelen uyuşmazlıklar daha 

çok kamu görevlilerinin özel sağlık kuruluşlarından aldıkları/almak zorunda kaldıkları sağlık hizmetlerinden 

alınacak farkla ilgili olduğundan ve uygulamada bu fark zamanla arttığından Danıştay giderek sağlık hakkına 

ve bir gerekçe olarak sık sık başvurmadığı uluslararası sözleşmelere daha çok atıf yapmakta ve devletin daha 

                                                                                                                                                                  
yürütülen aslî bir devlet görevi haline getirilmiştir. Daha sonra 1928 tarihli ve hala yürürlükte olan 1219 sayılı Tababet 

ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile sağlık personelinin görev ve sorumlulukları düzenlenmiştir. 

Yasada hekimlik mesleğinin kazanılması, mesleğin yürütülme koşulları ve sınırları, muayenehane açmaya dair 

hükümler, tıpta uzmanlık gibi konular yer almaktadır.  1930 yılında ise genel sağlığın düzenlenmesi amacıyla Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu yürürlüğe girmiş; 1936 yılında 3017 sayılı “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilatı ve 

Memurin Kanunu” çıkarılarak merkez ve taşra örgütünün kuruluşu tamamlanmıştır. 1954 yılında, 6134 Sayılı yasa ile il 

özel idarelerine ve vakıflara bağlı hastaneler Sağlık Bakanlığına bağlanmış, sağlık hizmetleri merkezi idare görevi ve 

sorumluluğu haline getirilmiştir. 1960 yılında ise tıbbi etik ilkeleri ortaya koymak üzere Tıbbi Deontoloji Tüzüğü 

yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren sosyal güvenlik alanındaki dönüşümün bir yansıması olarak Sağlık 

Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun 1961 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun doğrultusunda sağlık 

ocakları ve pek çok hastane kurulmuş ve devlet eliyle yürütülen sağlık hizmetleri yaygınlaştırılmıştır. 1987 yılında 

yürürlüğe giren Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu daha sonra önemli yapısal değişikliklerle birlikte bugüne kadar 

varlığını sürdürmüştür. Bununla birlikte, 2000’lerden itibaren sağlık mevzuatında yapılan değişikliklerle birlikte sağlık 

hizmetinin hem örgütlenme biçimi, hem de içeriğinde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu yapısal 

değişikliklerin hepsini burada değerlendirmek çalışmanın amacını aşmakla birlikte, idarenin sunduğu sağlık 

hizmetlerinin hizmet satın alam yoluyla sunulmasının imkanlı hale getirilmesi, Aile Hekimliği Pilot Uygulaması 

Hakkında Kanun ile uygulanmaya başlayan aile hekimliği uygulaması ile sosyal güvenlik sisteminde yapılan önemli bir 

değişiklik olan 2006 tarihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Sosyal Güvenlik Kanununu da sağlık 

sisteminde önemli birer dönüşüm olarak saymak gerekir. 
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fazla yükümlülüğü olduğu yönünde yaklaşım geliştirmeye başlamıştır. Buna karşılık aynı mahkeme sağlık 

kuruluşlarına getirilen sınırlandırmalarla ilgili kararlarında çalışma özgürlüğünü ön plana çıkarmaktadır. 

Anayasa Mahkemesi’nin önüne gelen uyuşmazlıklar ise daha farklı niteliktedir; mahkemenin kararında 

temelde sağlık hizmetinin kamu görevlileri eliyle görülmesi gerekip gerekmediği ve ücretlilik konusu 

gündeme gelmektedir. Bu kararlarında Anayasa Mahkemesi’nin sağlık hakkı eksenli bir yaklaşımı olduğunu 

söylemek güçtür.
10

 Mahkeme, genellikle sağlık hakkıyla ilgili 56. madde ile 65. maddeyi birlikte 

değerlendirerek devletin ekonomik anlamda sınırlı bir faaliyet alanı olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, 

mahkemelerin kronolojik olarak sağlıkta özelleştirmeye/özel kişilerce görülmeye bakış açısının da 

değiştiğini gözlemek mümkündür. Bu niteliksel farklılıkları nedeniyle önce Anayasa Mahkemesi kararlarına 

değinilecek, sonrasında Danıştay ve Yargıtay kararlarından bahsedilecektir.   

Anayasa Mahkemesi, sosyal haklar konusunda genel olarak aktif bir tutum ve hak eksenli bir 

yaklaşımdan çok 65. madde doğrultusunda “mali kaynaklarının yeterliliği” ölçütüyle yasakoyucuya verilen 

takdir yetkisini vurgulama eğilimi göstermiştir. Mahkemeye göre, “Anayasamız, iktisadi ve sosyal amaçları, 

koşulları ne olursa olsun, derhal yerine getirilmesini zorunlu kılan sert kurallara bağlamamış, bunların, 

ülkenin sosyal ve iktisadi gelişmesine eşit olarak ve aşama aşama sağlanacak erekler olduğunu açıkça 

belirtmiştir” (E.1963/172, K.1963/244, 21.10.1963, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası).Sosyal 

güvenlik hakkını değerlendiren bir kararında mahkemeye göre, “Devlet, sosyal güvenlik hakkını, şimdiki 

ekonomik gücü ve toplumun genel ekonomik dengesi ile orantılı olarak sağlayabilir”( E.1972/44, K.1972/29, 

6.6.1972, AMKBB); “Devlet, ekonomik gelişmeye ve mali kaynaklarının gücüne göre sosyal sigortalar ve 

sosyal yardım örgütlerini ya kendisi kurmak, ya da kaynakları yeterlilik göstermiyor veya güvenliğin daha 

elverişli olarak sağlanacağı anlaşıyorsa, kurdurmak ve onu gözetip denetlemek ödevi altındadır”. (E. 

1977/36, K. 1972/2, 25.1.1977, AMKBB) Bununla birlikte mahkemenin sosyal güvenlik ile yaşam hakkı ve 

dolayısıyla sağlık hakkı arasındaki bağlantıyı vurgulayan bir kararı da bulunmaktadır; ancak kararda 

doğrudan 56. maddeye değil, 17. maddeye dayanılması da dikkat çekicidir. 1991 yılında verdiği ve 506 sayılı 

Sosyal Sigortalar Kanunu’ndaki sağlık yardımlarının azami süresine ilişkin 18 aylık süreyi iptal ettiği 

kararında mahkemeye göre, “Anayasa’nın 60. maddesi kişilere sosyal güvenlik hakkını vermekle birlikte 

ikinci fıkrasında bunun için alınacak tedbirleri devlete görev olarak verirken, 65. madde ile de bu göreve 

bazı sınırlamalar getirmiştir. Ancak, 60. maddede belirtilen bu sosyal hak Anayasa’nın 17. maddesinde 

düzenlenen, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma hakkı ile çok sıkı bağlantı içindedir”. (E. 1990/ 27, 

K. 1991/ 2, 17.1.1991, AMKBB) 

Anayasa Mahkemesinin sağlık hizmetleriyle ilgili kararları 1987 yılından itibaren yoğunlaşmaya 

başlar: Çünkü bu tarihten önce özellikle 1961 Anayasası’ndan itibaren sağlık alanında devletin faaliyetinde 

düzenli bir gelişme olmuş ve mahkemenin önüne gelen önemli bir dava olmamıştır. 1987 yılında yürürlüğe 

                                                 
10

 Mahkemenin web sitesindeki arama motorunda yapılan aramada mahkemenin “sağlık hakkı” terimini içen herhangi 

bir kararına rastlanmamıştır. Benzer şekilde tüm yüksek mahkemelerin kararlarını içeren Kazancı İçtihat Bilgi 

Bankasında yapılan tarama sonucunda toplam altı kararda “sağlık hakkı” ibaresine rastlanması da benzer şekilde 

Danıştay’ın da sağlık hakkını esas alan ve gerekçesinde kullanan bir yaklaşıma sahip olmadığının da bir göstergesidir.  
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giren Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan davada Anayasa 

Mahkemesi sağlık hizmetlerini iki açıdan değerlendirmiştir: Devletin sunduğu sağlık hizmetlerinin ücretliliği 

ve kanunlardaki hükümlere tâbi olmaksızın sözleşmeli personel eliyle görme. (E. 1987/16, K. 1988/8, 

19.4.1988, AMKBB). 

İlk olarak hizmetlerin ücretli olmasına ilişkin değerlendirmesinde mahkeme 56. ve 65. maddeleri 

birlikte değerlendirerek konuyu şöyle değerlendirmiştir. “Anayasanın 65. maddesinin gerçekleştirme koşulu 

olarak getirdiği malî kaynakların yeterliliği ölçüsü devleti kimi düzenlemeler getirmek zorunda 

bırakmaktadır. Koruyucu ve iyileştirici tüm sağlık hizmetlerinin maliyeti, ekonomik koşullar yüzünden 

giderek yükselmektedir. Devletin malî kaynaklarının yeterliliği, ekonomik-akçalı gücü, sağlık hizmetlerinin 

parasız sunulmasına elvermediği gibi, Anayasa böyle bir zorunluluk da öngörmemiştir. Bu nedenle, fiyat 

tespitinin Anayasanın 56. maddesine aykırı yönü bulunmamaktadır… Özel sağlık kuruluşlarının ücret 

tariflerinin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca gerek görüldüğünde onaylanması, hizmette verimi, düzeni 

sağlamaya yönelik bir denetim niteliğindedir.” Yine aynı kararda mahkeme yasanın 7. Maddesinin 1. 

Fıkrasında yer alan “Sağlık işletmesi uygulamasına geçirilen sağlık kuruluşlarında; genel idare, teknik, sağlık 

ve yardımcı sağlık, eğitim ve öğretim, avukatlık, din ve yardımcı hizmetler sınıflarına dahil personel; kadro 

karşılık gösterilmek kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ile diğer kanunların sözleşmeli 

personel çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın sözleşmeli personel statüsünde eleman 

çalıştırılabilir” hükmünü Anayasanın 128. maddesine dayanarak iptal etmiştir. Kararda mahkeme 1975 tarihli 

ve ilk bölümde değinilen Bakanlar Kurulu kararına atıf yaparak sağlık hizmetlerinin genel idare esaslarına 

göre yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli bir görev olduğunu belirtmiştir. Bu 

nedenle de gerekçesinde sağlık hizmetlerinde çalıştırılabilecek sözleşmeli personelin ancak kamu görevlisi 

statüsünde ve bu bağlamda kadro karşılığı ve 657 sayılı yasaya tabi olarak çalıştırılabileceği, bu nedenle 

farklı ve yasayla öngörülmemiş bir hukuki rejim getiren maddenin 128. Maddeye aykırı olduğuna karar 

vermiştir. Bununla birlikte iptal edilen bu hükümle çok benzerlik içeren 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot 

Uygulaması Hakkında Kanunun 3. Maddesinde yer alan ve aile hekimlerinin 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, 

sözleşmeli olarak çalıştırılmasına ilişkin hükmü anayasaya aykırı bulmamıştır. (E. 2005/10, K. 2008/63, 

21.2.2008, AMKBB) Oysa iki madde birbiriyle paraleldir; iki maddede de sağlık hizmetlerinin sunulmasında 

aslî rol oynayan sağlık personeli 657 sayılı kanun ya da özel kanunlardaki hükümlere bağlı olmaksızın 

sözleşmeli personel çalıştırabilecektir. Ancak bu kararında mahkeme, “toplumsal yaşamın zorunlu 

gereksinimlerinden olan düzenlilik ve süreklilik isteyen sağlık hizmeti(nin) de niteliği gereği kamu hizmeti” 

olduğunu belirttikten sonra aile hekimliği statüsünü değerlendirmiş
11

 ve Anayasanın 128. maddesi 

                                                 
11

 Bunu değerlendirirken mahkeme aile hekimliğinin işleyişini kriter almış ve şu şekilde gerekçelendirmiştir: “..bu 

hizmetlerin niteliği itibariyle belli bir düzenlilik içinde sunulması gereken, kişilerin ve dolayısıyla aile ve toplumun 

varlığı ve huzuru yönünden vazgeçilmez, ertelenemez ve ikame edilemez hizmetler olması, aile hekimi ve aile sağlığı 

elemanlarının bu hizmetleri kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekanda ve tam gün çalışma esasına göre sunmaları, 

aile hekimliği pilot uygulamasına geçilen illerde bu hizmetlerin ücretsiz olarak verilmesi, kişilerin bu sağlık 

hizmetlerinden yararlanabilmelerinin aile hekimlerine kayıt olmalarına bağlı olması ve bu illerde aile hekimliği 
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bağlamında aslî ve sürekli görev niteliğinde olduğuna karar vermiştir. Ancak mahkeme daha önceki 

içtihadından farklı olarak söz konusu statünün 657 sayılı yasa dışında bir sözleşmeli personel rejimi olmasını 

değerlendirmeksizin bu sözleşmenin idari hizmet sözleşmesi sayılacağını kabul ederek 128. Madde 

bakımından Anayasaya aykırılık olmadığına karar vermiştir.
12

 Mahkeme aynı kararında hasta sevk 

oranlarının yüksek olması halinde aile hekimine yapılacak ödeme tutarından brüt ücretin %20'sine kadar 

indirim yapılmasına ilişkin hüküm nedeniyle aile hekiminin hasta sevki yaparken ücretinden indirim 

yapılmaması için bu oranı gözeterek sevkten kaçınabileceğine ilişkin hükmü iptal etmiştir. Kararda sosyal 

hukuk devleti ve devletin bu doğrultudaki görevlerine ve sağlık hakkına ilişkin 2, 5, 11, 17 ve 56. maddeye 

dayanılmıştır. Mahkeme, gerekçesinde “ihtiyacı olan kişilerin sağlık hizmetlerine ulaşmalarını ve bu 

hizmetlerden gereği gibi yararlanmalarını güçleştirecek, öte yandan Devletin kişilerin yaşamını ruh ve 

beden sağlığı içinde sürdürmelerini sağlamak görevini gereği gibi yerine getirmesini zorlaştıracak nitelikte 

bir düzenleme” olduğunu belirtmiştir.
13

  

Devlet tarafından yürütülen sağlık hizmetlerinin özel kişiler eliyle görülmesi konusunda bir başka 

önemli karar da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "III- Sağlık Hizmetleri ve 

Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı" başlıklı bendine eklenen "Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine 

getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla, 

Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilir" hükmüne 

ilişkin Anayasa Mahkemesi kararıdır. (E. 2004/114, K. 2007/85, 22.11.2007, AMKBB) Kararda yine sağlık 

hizmetinin niteliği gereği kamu hizmeti olduğu belirtildikten sonra mahkeme sağlık hizmetinde özel sektörün 

rolünü şöyle açıklamıştır: “Bilime dayalı olması gereken tanı ve tedavi metotlarının insan yararına sürekli 

yenilik ve gelişme göstermesi, hizmet kalite ve beklentilerini çağın koşullarına yaklaştırmayı 

gerektirmektedir. Bu yönüyle sağlık hizmetleri, kendi iç dinamikleri ve nitelikleri gereği üretilmesi ve halk 

yararına sunulmasında özel sektörün kazanç, rekabet ve büyüme dinamiklerinden yararlanacak türdeki 

hizmetlerdendir”. Mahkeme bu doğrultuda maddenin Anayasanın 128. maddeye aykırı olmadığı yönündeki 

kararını şu şekilde gerekçelendirmiştir: “Anayasa'nın 47. maddesi ile 128. maddesi birlikte 

                                                                                                                                                                  
kapsamındaki hizmetlerin sadece aile hekimlerince sunulması, birinci basamakta düzenlenmesi öngörülen her türlü 

reçete, rapor ve sevklerin ve diğer resmi belgelerin, aile hekimleri tarafından düzenlenmesi, birinci basamaktan ikinci 

ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına sevklerin aile hekimlerince yapılması, sözleşmeli çalışacak aile 

hekimi ve aile sağlığı elemanlarının idare ile imzalayacakları sözleşmenin idari hizmet sözleşmesi niteliğinde 

bulunması, sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının ücretlerinin idarece ödenmesi, aile hekimlerinin 

düzenledikleri tüm kayıt, evrak ve belgelerin resmi kayıt ve evrak niteliğinde olması, aile hekimleri ve aile sağlığı 

elemanlarının mevzuat ve sözleşmeye uygunluk ve diğer konularda, Bakanlık, ilgili mülki idare ve sağlık idaresinin 

denetimine tabi olmaları, görevleriyle ilgili ya da görevleri başında işledikleri veya kendilerine karşı işlenen suçlarda 

Devlet memuru gibi kabul edilmeleri gözetildiğinde, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarınca sunulacak olan aile 

hekimliği hizmetlerinin, Devletin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetinin gerektirdiği 

aslî ve sürekli görevler olduğu açıktır” 
12

 Bu anlamda söz konusu karar yorumlu ret kararı olarak nitelendirilen kararlara bir örnek olarak verilebilecektir.  
13

 Kararda ayrıca, aile hekiminden sevk almaksızın başka sağlık kuruluşlarına başvuranlardan alınacak katkı payının 

ilgili bakanlıklarca belirlenmesine ilişkin hüküm de anayasaya aykırı bulunmamıştır. Kararda bu tür bir yetki 

verilmesinin 7. maddeye aykırı olmadığı, çünkü söz konusu katkı payının önceden öngörülmesinin mümkün olmadığı 

ve bu anlamda teknik bir değerlendirme olduğu, ayrıca bu bedelin 73. madde anlamında benzeri mali yükümlülük 

olmadığına dayanılmıştır. Oysa söz konusu bedel bir hizmet karşılığı alınmadığı için benzeri mali yükümlülük 

kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.  
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değerlendirildiğinde, sağlık hizmetlerinin bütünüyle devletin genel idare esaslarına göre yürütmekle 

yükümlü olduğu bir kamu hizmeti şeklinde nitelendirilmesi olanaklı değildir. Dolayısıyla sağlık hizmetinin 

tamamının salt memur ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiğinden söz edilemeyeceği gibi, 47. 

maddesinde öngörülen hizmet kapsamında bunun özel hukuk sözleşmeleri ile üçüncü kişilere 

yaptırılabil(mesi) olanaklıdır.” Sosyal devletle ilgili değerlendirmesinde de mahkeme “Kuralın, Anayasa'nın 

2. maddesinde belirtilen sosyal devlet ilkesini gerçekleştirmek, 5. maddesinde Devletin temel amaç ve 

görevleri arasında belirtilen kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, insanın maddi ve 

manevi varlığını geliştirmek, 56. maddesinde öngörülen sağlık hizmetlerini tam ve dengeli biçimde yerine 

getirebilmek amacıyla düzenlendiği anlaşılmaktadır” gerekçesiyle düzenlemenin sosyal devlet ilkesine de 

uygun olduğuna karar vermiştir. Bu düzenleme ve karar sağlık hizmetlerinin yürütme biçimine ilişkin önemli 

değişikliklere neden olmuştur. Bu kararda mahkemenin daha önceki içtihadından farklı olarak sosyal 

devletin kapsamını farklı değerlendirdiği ve 128. maddenin anlamı konusunda da bambaşka bir yaklaşım 

geliştirdiği görülmektedir. Bu şekilde mahkeme özel kişilerce görülebilen, yani tekel niteliğinde olmayan ve 

devletçe üstlenilen her tür kamu hizmetinin özel hukuk sözleşmesiyle gördürülebileceği veya hizmet satın 

alınarak görülebileceği gibi bir sonuca vararak aslında 128. maddeyi işlevsiz kılarak bunun tamamen 

yasakoyucunun takdirinde olan bir konu olduğunu kabul etmiş olmaktadır.   

Danıştay’ın 1990’lardan itibaren önüne gelen sağlıkla ilgili uyuşmazlıklardaki tavrının mevzuattaki 

değişikliklerin de etkisiyle değiştiği görülmektedir. 1990’da gündeme gelen ve imtiyaz usulüyle bakanlığa 

bağlı kurumlarda teşhis ve tedavi sistemleri oluşturma ve bu sistemleri işletme imtiyazının verilmesinin 

olanaklı olduğunu belirten Danıştay Birinci Dairesi’nin görüşüne karşılık (D.1., E.1990/94-K.1990/109, 

28.6.1990) taslağı inceleyen İdari İşler Kurulu, sağlık hizmetinin imtiyaz sözleşmesi ile özel kişilere 

gördürülmesinin mümkün olmadığına karar vermiştir. D, İİK, E. 1990/90-K.1990/73, 25.10.1990) Karara 

göre sağlık hakkı, “devletin yükümlülükleriyle birlikte sosyal ve hukuk devleti olma niteliğinin kapsamını da 

belirleyen,  tıpkı eğitim ve öğretim gibi, kişi güvenliği gibi devletin varlığının sebebi olan haklardandır ve 

asıl olan bunların devlet eliyle yürütülmesidir.” Kararda 56. madde ile 65. madde birlikte değerlendirilerek 

“Öte yandan Anayasa’nın 56/4 maddesinde yer alan ‘...kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal 

kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek...’, 65  inci maddesinde  yer  alan  ‘...mali  kaynaklarının  

yeterliliği  ölçüsünde...’ gibi ifadeler, devletin aslî görevi olan sağlık hizmetinin bir bölümünün,  imtiyaz yolu 

ile bir özel hukuk tüzel kişisine gördürülmesini haklı kılamaz” gerekçesine yer verilmiştir. (Tan, 2011: 290) 

Bu tarihten itibaren yürürlüğe giren yasalarla hizmet alımı mümkün hale getirilmiştir ve Danıştay’ın kararları 

da bu yönde şekillenmiştir.  

Bununla birlikte, özel sağlık kuruluşlarının yaygınlaşmasına paralel olarak Danıştay’ın önüne farklı 

tipte davalar gelmeye başlamıştır. Danıştay’ın kamu görevlilerine tedavi giderleri için yapılacak ödemeler 

konusunda  tarihli yürütmenin durdurulması kararı özellikle Anayasanın 65. maddesine verilen anlam 

bakımından dikkat çekicidir. (D.2., E. 2007/1200, 23.10.2007, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası) Dava bir kamu 

görevlisinin tedavi giderine ait fatura bedelinin tamamının kendisine ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun 
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reddine ilişkin işlem ile bu işleme dayanak olarak gösterilen "Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği" 

ekinde yer alan "Tanıya Dayalı Paket Fiyat Listesi"nde yer alan hizmet türünü ve karşılığında ödenecek 

bedeli belirleyen hükmün iptali istemiyle açılmıştır.  Bu kararın önemli olan yönü, devletin özel sağlık 

kuruluşları tarafından verilen hizmetler bakımından yükümlülüğünü Anayasanın 65. maddesinde yer alan 

“mali olanakları” ölçütü bakımından değerlendirmiş olmasıdır. Mahkemeye göre;  “Tıbbi Deontoloji Tüzüğü 

ile yapılacak tedaviyi belirleme konusunda doktorlara verilen yetki ve getirilen kurallar doğrultusunda, 

sağlık kurumlarında yapılan tedavi sonucu düzenlenen rapor ile ilgilisinin yaşamsal risk taşıyan hastalığının 

tedavisi için zorunlu görülerek sevkedildiği özel sağlık kurumlarınca yapılacak tedavilerine ilişkin bedelin 

Devletçe ödenmesi zorunlu olup, 5234 sayılı Yasa ile 657 sayılı Yasanın 209 ve 178 sayılı KHK'nin 10. 

maddesine eklenen hükümlerle; davalı Maliye Bakanlığı'na hiçbir bilimsel ve teknik veriye dayanılmaksızın 

sadece bütçe olanaklarından bahisle hastaların çok ağır mali bir yük altında bırakılması, yaşamsal önem 

taşıyan tedavi sürecinin zarar görmesi sonucunu doğurur şekilde ücret belirleyebilme yönünde verilmiş bir 

yetkinin varlığının kabulü mümkün değildir.”  

Bu şekilde mahkeme aslında devletin sağlık hizmetlerinden alınacak ücretler konusundaki ölçütünü 

mali olanaklara değil, sağlık hakkına dayandırmış olmaktadır. Kararın bir başka önemli yönü ise kararda 

genellikle çok fazla atıf yapılmayan Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, Sosyal Güvenliğin Asgari Normları 

Hakkında Sözleşme, Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin 

Korunması Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmaların ilgili hükümleri ve Anayasanın 56. maddesi ve Hasta 

hakları Yönetmeliği olmak üzere çeşitli hükümlere dayanarak karar verilmiş olmasıdır. Kararda ayrıca 

Anayasanın 128. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kanunla düzenleme şartı da değerlendirilerek bu 

konunun tebliğle düzenlenmesini de değerlendirmiştir. Ancak belirtmek gerekir ki bu kararda Devlet 

Memurları Kanunu ve Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğindeki tedavi 

yardımlarına ilişkin düzenlemelerde özel sağlık kuruluşlarının da kapsamda olmasına dayanıldığından bu 

karar esas olarak kamu görevlilerini kapsamaktadır. Mahkeme kararında 65. maddeyi de bu kapsamda ele 

almış ve 65. maddede yer alan mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde ibaresini yaşam hakkı bağlamında 

değerlendirmiştir: “Anayasamızın ... 65. maddesinde yer alan (hüküm) ile Devlete Anayasa ile yüklenen 

ödevler arasında öncelikler gözetilmek suretiyle mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde görevlerini yerine 

getirme imkanı tanınmış olup, bu öncelikler arasında yaşama hakkı en başta olmak üzere kişilerin ruh ve 

fizik sağlığı içinde insana yaraşır bir hayat sürdürmesini sağlama görevinin en önde geldiği tartışmasızdır.” 

Aslında bu değerlendirmesiyle mahkeme sosyal haklar bakımından devletlerin yükümlülüğü ile mali 

kaynakların yeterliliği arasında Anayasanın 13. maddesi ve ölçülülük ilkesi doğrultusunda bir denge de 

gözetmiş olmaktadır; çünkü kanser hastası olan kişi yaşaması için zorunlu bir tedavi için böyle bir ücretle 

karşılaştığında hakkın özüne dokunulmuş olacaktır ve yaşam hakkı ile sağlık hakkına ölçülülük ilkesine 

aykırı bir sınırlandırma yapılmış olacaktır. Karar bu yönüyle de önemlidir. Bu kararla, sosyal haklar 
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içerisinde yaşam hakkıyla ilişkilendirilerek sağlık hakkı sosyal haklar içerisinde daha öncelikli bir hak olarak 

belirlenmiş olmaktadır.   

Danıştay önüne gelen bir başka davada da benzer bir yaklaşım sergilemiştir. Bu davada verilen 

yürütmenin durdurulması kararı, Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan hesaplama biçimine ilişkindir. (D.10., 

E. 2007/7297,  9.7.2008, KİBB) Kararında sağlık hakkına sosyal devlet ilkesinin bir unsuru olarak vurgu 

yapan mahkeme, Anayasanın 2. maddesine aykırılık gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar 

vermiştir. Mahkemeye göre, “Sağlık hizmetinin yerine getirilmesinde, bu hizmetin özelliği ve insan 

yaşamının önemi nedeniyle, hizmetin kalitesi ön planda yer alır. Bu nedenle, salt sağlık harcamalarında 

tasarruf sağlamak, sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemeler noktasında ortaya çıkan denetim 

noksanlığını gidermek amacıyla yapılan düzenlemelerin, sağlık hizmetinin tıp biliminin öngördüğü biçimde 

yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olmaması gerekir. Diğer yandan, hastalıklar geçmişte olduğu gibi, 

günümüzde de bireyleri ve toplumları tehdit eden risklerin en önemlilerinden biri olduğu dikkate 

alındığında, sağlık hakkının kullanılmasına engel teşkil edecek düzenlemelerin hukuka uygun olduğundan 

söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle sağlık hizmetinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak 

düzenlemelerin, Anayasa'da belirlenen temel ilkelere uygun olması zorunludur.” Mahkeme aynı zamanda 65. 

maddeyi önceki karardakine benzer şekilde yorumlayarak aksi bir durumun “en önemli sosyal haklardan biri 

olan ve doğrudan insan yaşamını ilgilendiren sağlık hakkına ulaşılmasına ve bu haktan en iyi biçimde 

yararlanılmasına engel oluşturaca(ğı), ... sağlık hakkının özünün zedelenmesine yol açabilecek 

uygulamalara neden olabileceği” değerlendirmesini yapmıştır. 

 Bu nedenle de hizmet başına ödeme yerine vaka başına ödeme modeli ve paket işlem fiyat 

uygulaması getiren düzenlemenin hem tıbbi anlamda çağdaş tanı ve tedavi araçlarından yararlanmayı 

engellediği, hem de maliyeti artırdığı değerlendirmesini yapan mahkeme bu yönde bir takdir yetkisinin kamu 

yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu hususunda haklı nedenlere dayanmadığı ve bu nedenle 

yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.   

Danıştay 2. Dairesi’nin yine kamu görevlilerinin özel sağlık kuruluşlarından aldıkları hizmetlere 

ödenecek tedavi giderlerine ilişkin bir başka kararında (D.2.,E. 2009/1338, K. 2009/1799, 29.4.2009, KİBB) 

90 gün içinde tedavisinin yapılamaması nedeniyle resmi tabip tarafından yapılan sevk üzerine serbest diş 

hekimine yaptırmış olduğu diş tedavisinin giderlerinin ödenmeyen kısmının ödenmesi isteminin reddine 

ilişin açtığı davada mahkeme -yine Anayasa Mahkemesinin yorumunun aksine- 65. maddeyi devletin 

yükümlülüklerini azaltan bir hüküm olarak değil, görevlerinin önceliklerini gözetme yükümlülüğü veren bir 

madde olarak yorumlamış ve bunu şu şekilde ifade etmiştir: “Devlete Anayasa ile yüklenen ödevler arasında 

öncelikler gözetilmek suretiyle mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde görevlerini yerine getirme imkanı 

tanınmış olup, bu öncelikler arasında yaşama hakkı da dahil olmak üzere kişilerin ruh ve fizik sağlığı içinde 

insana yaraşır bir hayat sürdürmesini sağlama görevinin en önde geldiği tartışmasızdır”. Mahkeme aynı 

zamanda konuyu sosyal güvenlik hakkıyla da ilişkilendirerek uluslararası sözleşmeleri de gerekçesinde 
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kullanmış,
14

 Anayasanın 5. ve 60. maddelerine de dayanmıştır. Bu kararı diğer Danıştay kararlarından farklı 

kılan, ölçülülük ilkesi bakımından değerlendirilebilecek yaşamsal bir tehlike ya da karşılanması çok zor bir 

meblağı, yani hakkın özüne dokunacak bir durumu içermemesidir.  

Danıştay’ın 2010 yılında verdiği bir yürütmenin durdurulması kararı da benzer niteliktedir: 

“…koroner arter hastalığının ilaçlı stent kullanılmak suretiyle tedavi edilmesi yolunda sunulan sağlık 

hizmetinin, … hastanın muayenesini ve tetkiklerini yapmak suretiyle hastalığı teşhis eden doktor tarafından, 

hastalığın tedavisinde kullanılması uygun görülen ve kullanılması hastanın tercihine bırakılmayan (aksi 

yöndeki uygulama tıbbi gerekliliklere ve etik kurallarına aykırıdır) ve hasta tarafından bedeli mukabilinde 

piyasadan temin edilen tıbbi malzemenin (stentin) bedelinin ödenmeyerek hastanın sağlık hizmetine erişim 

hakkının engellenmesi veya ağır bir maddi yük altında bırakılmasının sağlıklı yaşam hakkı ve sosyal devlet 

ilkesi ile bağdaşmadığı, tedavi giderlerinin tamamının ( stent bedelinin ) hasta ve bakmakla yükümlü olduğu 

kişiler üzerinde bırakılmasının hukuka aykırı olduğuna” karar verilmiştir. (D.10.,  E. 2010/6009, 6.6.2010, 

KİBB) 

Kamu görevlisi olmayan diğer sigortalılar bakımından da benzer bir sorun gündeme gelmiş ve bu 

defa adli yargıda açılan davada beyin kanaması geçirirken devlet hastanelerde yer kalmaması üzerine özel bir 

hastanede ameliyat olan kişinin hastaneye ödediği bedeli durumun acil müdahale kapsamında olmadığı 

gerekçesiyle reddedilmesi üzerine açılan dava hakkında Yargıtay sağlık hakkına ve bu konudaki Anayasa 56. 

Madde ile ve uluslararası sözleşme hükümlerine atıf yaparak “acil ve hayati tehlike arz eden hastalığı 

nedeniyle Kurum sağlık tesisleri dışındaki özel bir sağlık Kuruluşunda tedavi görmesi; Kurumun hastalık 

sigortası kapsamındaki sağlık yardımlarını yapma yükümünü gereğince ve özenle yerine getirmemiş 

olmasının doğal sonucu olup, davalı Kurumun; davacı için ... yapılan muayene ve tedaviye ilişkin 

masraflardan sorumlu” olması gerektiğine karar vermiştir.(Y.10H., E. 2010/3219, K. 2011/12530, 

27.9.2011, KİBB)  

Danıştay’ın konuyla ilgili önüne gelen bir başka uyuşmazlık türü de hizmet satın alma yoluyla sağlık 

hizmeti satın alınmasına ilişkindir. 2007 yılında verdiği bir yürütmenin durdurulması kararında (D.13. E. 

2006/3097, 8.1.2007, KİBB) mahkeme, “idarenin doğrudan genel idare esaslarına göre yürüttüğü sağlık 

hizmetinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlerin, hizmet satın alınması yoluyla gördürülmesi şeklinde 

Yasada öngörülmeyen bir yöntem benimsenmekte olup; bu genelgeye dayalı olarak yapılan dava konusu 

ihalenin idarî şartnamesinde de; "... iki radyoloji uzmanı, yeteri kadar röntgen teknisyeni, sekreterya ve 

temizlik elemanı çalıştıracağına dair ... şarta yer verilmek suretiyle, yukarıda genel ilkeleri belirtilen yasal 

düzenlemelere aykırı kurallar getirilmiş bulunmaktadır” değerlendirmesini yapmış, konuyu ayrıca 128. 

                                                 
14

 “Anayasamızın "Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları" başlıklı 65. maddesinde, "Devlet, sosyal ve 

ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali 

kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir." hükmüne yer verilmiş, uluslararası sözleşmelerde de; herkesin 

ulaşılabilecek en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık standardına sahip olma hakkı kabul edilerek, bu hakkın tam olarak 

kullanılabilmesi için hastalık durumunda herkese tıbbi hizmet ve tıbbi bakım sağlayacak koşulların yaratılması amacıyla 

sözleşmeyi imzalayan taraf devletlerin tedbir alacakları belirtilmiştir.” 
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madde kapsamında değerlendirmiş ve bu tür bir uygulamanın anayasaya aykırı olacağı yönünde görüş 

belirtmiştir. Kararda Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklikle sağlık hizmetleri sınıfında hizmet 

satın alma yolu açılmışsa da söz konusu hükmün Anayasaya aykırılığının Anayasa Mahkemesince 

incelendiği belirtilmiş, ancak Anayasa Mahkemesinin ret kararı üzerine davanın reddine karar verilmiştir. 

(D.13., E. 2006/3097, K. 2008/4811, 13.06.2008, KİBB) Aynı davada bir buçuk yıl kadar arayla verilen iki 

karar arasındaki dil ve yaklaşım farklılığı da dikkat çekicidir.  

Sonuç 

Bir insan hakkı olarak ve pek çok insan hakkının gerekleşmesinin önkoşulu olarak sağlık hakkı ve bu 

kapsamda sağlık hizmetleri konusunda devletin yükümlülüğünün ne olduğu her şeyden önce bir insan hakları 

meselesidir. Devletin sağlık hizmetleri konusundaki yükümlülükleri Anayasal düzeyde somut biçimde 

belirtilmemiş, genel bir çerçeve çizilmekle yetinilmiştir. Bu bakımdan, sağlık hakkının kapsamı ve sınırı 

belirlenirken sosyal hakların genel sınırı olan 65. Madde ile sağlık hakkını içeren 56. Madde birlikte 

değerlendirilmelidir. İnsan hakları merkezli bir bakış açısından diğer insan haklarıyla da ilişkisi bağlamında 

bir temel hak kategorisi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı yorumlanırken başta yaşam hakkı 

olmak üzere başka hakların özüne dokunmayacak veya ölçülülük ilkesine aykırı olmayacak biçimde 

yorumlanmalıdır. Çünkü Anayasanın 65. Maddesi devletin sosyal hakları koruma yükümlülüğünün sınırını 

çizerken mali olanakları ile tanıması gereken öncelikler arasında bir denge sağlanmasını içerir. Bu denge ise 

Anayasanın 13. maddesi dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Oysa Anayasa Mahkemesi’nin yasaların 

Anayasaya uygunluğu değerlendirmesinde bu tür bir maddi değerlendirme yapılarak dengeyi gözetmediği, 

adeta bu normu yasakoyucuya sınırsız takdir yetkisi veren bir norm olarak yorumlama eğiliminin giderek 

arttığı görülmektedir. Mahkemenin 2000’lere gelindiğinde Aile Hekimliği, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 

ve Devlet Memurları Kanunu gibi yasalardaki değişikliklerle devletin sunduğu sağlık hizmetleri bakımından 

daha önce kullandığı kamu görevlisi kriterinin de çözüldüğü anlaşılmaktadır. Buna karşılık, sağlıkta 

özelleştirmelerin yaygınlaşmasından itibaren Danıştay’ın ve bir kararında da Yargıtay’ın SGK tarafından 

özel sağlık kuruluşlarına yapılacak ödemeler konusunda sağlık hakkı kavramı ekseninde değerlendirmeler 

yaptığı ve 65. Maddedeki dengeyi gözeterek iptal/sorumluluğa ilişkin kararlar verdiği görülmektedir.  
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