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KONU
:Sağlık Hukuku ile ilgili ihtisas mahkemelerinin kurulması istemi
Derneğimiz 1998 yılında Maternal Fetal Tıp Derneği adı ile kurulmuş, İçişleri
Bakanlığı 29.01.2007 tarih ve 263/ 06-057-151 sayılı yazısı ile Türkiye Maternal Fetal
Tıp ve Perinatoloji Derneği adını almıştır.
Derneğimizin üyeleri Kadın Doğum Hastalıkları uzmanları olup, özellikle
"Perinatal-Neonatal Tıp ve Yüksek riskli Gebelikler", "Fetal Tıp; Prenatal Tanı",
"Obstetrik ve Fetal Görüntüleme" ve "Maternal-Fetal Tıp ve Hukuk/Etik" gibi
çalışma grupları oluşturularak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca üyelerinin
mesleki, akademik, sosyal, hukuksal sorunları ve kültürel ihtiyaçlarının
karşılanmasında destekleyici ve yönlendirici olmak, Kadın Hastalıkları ve Doğum
Uzmanları ve diğer ilgili Bilim Dalları [Pediatri (neonatoloji, genetik, hematoloji,
metabolizma, nöroloji, immünoloji, hepatoloji, gastroenteroloji, kardiyoloji,
göğüs hastalıkları ve diğer); Embriyoloji, Tıbbi Biyoloji, Halk Sağlığı, Radyoloji ve
benzeri] içinde "Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji" alanında çalışanlar arasındaki
iletişim eksikliği ve koordinasyon sorunlarının nedenlerini belirleyip ortak çözüm
yolları aramak, bu konular çerçevesinde konferans, seminer, panel, sempozyum,
kongre v.b. toplantılar ve yayınlar yaparak; "Maternal-Fetal Tıp ve Perinatotoji"
alanında çalışanların mesleki akademik ve sosyal yaşam düzeyini ve verimini
yükseltmek, üyeler arasında dostluk ruhunu pekiştirmek; "Maternal-Fetal Tıp ve
Perinatoloji" alanında ortaklaşa çalışan, üniversite, araştırma merkezi, dernek ve
oda gibi tüm kamu ve özel kuruluşlar arasındaki işbirliği ve dayanışma olanaklarını
geliştirmek ve herşeyden önemlisi, gebe anne ve karnındaki bebeğin (Fetus) sağlık
problemlerine çözüm aramak ve toplumumuz sathında "Perinatal Morbidite ve
Mortaliteyi" en düşük düzeye indirmek amacıyla faaliyet gösterir. Konu ile ilgili
eğitim faaliyetleri derneğin amaçları içindedir. Hedef anne sağlığı gözetilerek
sağlıklı bebeklerin doğurtulmasıdır.
Son yıllarda özellikle Tıbbi Kötü Uygulama ile ilgili yasal düzenlemelerden sonra
vatandaşlarımız tarafından tıbbi kötü uygulama söz konusu olmasa bile neredeyse
%35-%40 oranında tıbbi müdahale yargıya taşınmakta ve doktorlar ve diğer sağlık
personeli hakkında rakamsal boyutu çok ciddi rakamlara ulaşan tazminat istemleri ,
ceza yargılamaları, bunların da ötesinde sağlık mensuplarının şiddete maruz kalması
söz konusu olmaktadır. Bu da son yıllarda özellikle cerrahi ve riskli branşlara
başvuruları düşürmüş,bu branşlarda gün geçtikçe hekim sayılarının azalmasına
neden olmuştur.
Sağlık mensupları ile ilgili yargılamalar özel sektörde çalışanlar açısından tüketici
mahkemelerinde, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin sigorta poliçeleri ile ilgili ise ticaret
mahkemelerinde, idarenin rücu istemli davalı ise asliye hukuk mahkemelerinde,
idare aleyhine açılanlar ise genel anlamada idari yargıda görülmektedir.

Çok spesifik uygulama ve inceleme gerektiren bu dava dosyalarının uzmanlık
gerektiren ,özel yargılama süreçlerine tabi tutulması gerektiği açıktır.
Adalet Bakanlığı tarafından, Üçüncü Yargı paketiyle başlayan düzenlemeler
kapsamında Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan
ihtisaslaşma hedefi doğrultusunda Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi
tarafından, adlî yargı ilk derece mahkemelerinde ihtisas mahkemelerinin
belirlenmesine ilişkin çalışmalar 25.11.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve 6 yeni
ihtisas mahkemesi belirlenmiş, tüketici, ticaret ve idari para cezası davalarına
bakacak mahkemeler de ayrıca kararlaştırılmıştır. Bu incelemeyi yaptığımızda güncel
en büyük sorunlardan birisi olan sağlık hukuku ile ilgili ihtisas mahkemelerinin
kurulmasına dair bir düzenlemenin yapılmadığı tespit edilmiştir.
Belirli kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara veya belirli türdeki uyuşmazlıklara
bakmak üzere kanunlarla kurulmuş mahkemelere özel görevli mahkemeler veya
ihtisas mahkemeleri denmektedir. İhtisaslaşma olacaksa alanın çok yönlü ve birbirini
etkileyen yapısı nedeniyle hukuk idare ve ceza mahkemelerinin tümünde bu
ihtisaslaşma sağlanmalıdır.
Özellikle küreselleşme ile birlikte diğer hukuk sistemleri ile etkileşim içine girilerek
yurtdışındaki uygulamaların yansıması ülkemizde de görülmeye başlanmıştır. AB’ye
uyum sürecinde müktesebatın uyumlaştırılması çalışmalarının da yeni kurumlar ve
uygulamaların gelişmesinde büyük payı vardır. Bu gelişmeler ışığında hukukun
uygulayıcıları konumunda mahkemelerin uzmanlaşması son yıllarda gündeme
gelmiştir. Hukuk alanlarının çoğalması her hukukçunun her konuda detaylı bilgi
sahibi olmasını imkânsız kılmaktadır. Nasıl ki, pratisyen bir hekim uzman bir doktor
gibi teşhis-tedavi veya ameliyat yapamaz ise buna benzer bir şekilde her hâkimin
hukukun her alanında önüne gelen uyuşmazlıkları aynı derecede yetkinlikle çözmesi
beklenemez. Bu anlamda, özel görevli mahkemeler, genel görevli mahkemelerin
karşıtı, genel görevli mahkemeler dışında, uzmanlık gerektiren bir konu ile uğraşan,
özel bazı uyuşmazlıkların çözümü için kurulan mahkemeler olarak
tanımlanmaktadır. Özel görevli mahkemelerin kurulmasının temelinde toplum
düzenindeki gelişmeye paralel olarak artan ve ayrı bir uzmanlık gerektiren
uyuşmazlıkların çözülmesi ihtiyacı yatmaktadır. Adalet Bakanlığının yayımlamış
olduğu tüm Yargı Reformu Stratejisi Taslaklarında “Yargının Verimliliği ve Etkinliğinin
Artırılması” başlığında iyi ve hızlı işleyen, etkili ve verimli bir yargı sisteminin
varlığının hukuk devleti olmanın ve yargı sistemine güven duyulması için olmazsa
olmaz birer koşul olduğu belirtilmiştir. Bu başlığa bağlı yedinci hedefte, bölgenin
coğrafi durumu ve mahkemelere gelen iş sayısı göz önünde bulundurularak ihtiyaç
duyulan uzmanlık mahkemelerinin yaygınlaştırılmasına devam edileceği
vurgulanmıştır. Yargı Reformu Stratejisi Taslağının devamı niteliğinde olan ve 2021
yılında yayımlanan 5.Yargı Reformu paketinde de aynı görüşler tekrarlanmıştır. Yine
Devlet Planlama Teşkilatı’nın Onbirinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yukarıdaki
görüşe paralel olarak uzmanlık mahkemelerinin kurulmasının, yargılamanın
hızlandırılması ve etkinliğin sağlanması için gerekli olduğu ve İhtiyaç bulunan

alanlarda yeni ihtisas mahkemelerinin kurulması yönünde gerekli çalışmaların
yapılacağı ifade edilmektedir.
Tüm bu çalışmalar yapılırken sağlık hukuku alanında özellikle son yıllarda artan dava
ve şikayet sayıları dikkate alındığında bu alanda ihtisas mahkemeleri açısından yeni
bir düzenlemenin yapılmadığı, sağlık hukuku alanındaki yargılamaların tüketici
mahkemeleri, ticaret mahkemeleri ve genel anlamda ceza mahkemeleri nezdinde
devam ettiği açıktır.
Sağlık Hukuku ciddi anlamda uzmanlık gerektiren, ihtisas mahkemeleri ve ilgili
mahkemelerde görev yapacak olan bu alanda ihtisaslaşmış hakimler tarafından el
alındığı taktirde bir çok hatalı kararın önüne geçilmesine ve bu alanda çalışan sağlık
mensuplarının da mağduriyetinin önüne geçilmiş olacaktır.
Bizler sağlık alanında faaliyet gösteren uzmanlık dernekleri ve STK’lar olarak Sağlık
Hukukundan doğan davaların da Adli ve İdari Yargıda ihtisas mahkemeleri –Bölge
Adliye/İdare ve Yargıtay/Danıştay nezdindeki ihtisas Daireleri nezdinde ele
alınmasını talep ediyoruz. Konu ile ilgili olarak gerekli çalışmaların yapılmasını ve
çözüm önerilerinin Adalet Bakanlığı’na iletilmesini talep ediyoruz. Bu alanda
yapılacak çalışmaya uzmanlık dernekleri olarak katkı sunmaya da hazırız.
Gereğini Tensip ve Taktirlerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
22.03.2022

Türkiye Maternal Fetal Tıp Perinatoloji Derneği
Yönetim Kurulu adına,
Başkan
Prof. Dr. M Tamer MUNGAN

İLGİ: TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı
Adalet Bakanlığı Hakimler Savcılar Kurulu 1.Daire Başkanlığı

