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Başvurucular 
 

Dr. Shaip Muja ile Kosova Cumhuriyeti Meclisi’nin diğer 11 milletvekili  
 

 
Meclis’te 13 Aralık 2012 tarihinde kabul edilen 04/L-125 sayılı Sağlık 

Yasası’nın 18, 19, 41 ve 60. maddeleri hakkında anayasal denetim talebi 
başvurusu 

 
 Bu başvuruda başvurucular, 13 Aralık 2012 tarihinde Kosova Cumhuriyeti 
Meclisi tarafından kabul edilen 04/L-125 sayılı Sağlık Yasası’nın 18, 19, 41 ve 60. 
maddelerinin Anayasa’ya aykırı olduklarını iddia etmişlerdir. Mahkeme üyelerinin 
çoğunluğu bu yasanın 18, 19 ve 60. maddelerinin Anayasa’ya uygun olup 41. maddenin  
Anayasa’ya aykırı olduğunu değerlendirmişlerdir. Çoğunluk, yasanın 41. maddesinin 
Anayasa’nın 49. maddesini 

 

 ihlal ettiğini tespit etmişlerdir. Bu yorumlama yanlış tutumdan 
kaynaklanmaktadır.  

İtiraz konusu yasanın 41. maddesi şöyledir:   
  

1. Kamu sektöründe tam veya yarım zamanlı çalışan sağlık meslek 
erbabının sağlık hizmetlerine ilişkin özel kurumlarda çalışmaya hakkı 
yoktur.  
 
2. İkincil veya üçüncül sağlık hizmetleri kurumlarındaki hastaların, 
bekleme listesinden bağımsız olarak, tıbbi argümanlarla 
kanıtlanamayan gerekçelerle özel sağlık kurumlarına yönlendirilmeleri 
kesinlikle yasaktır. 
 
3. Vatandaşlar veya sakinlerin kamu sektöründen özel sektöre 
yönlendirilmesi de dahil olmak üzere sağlık meslek erbabına yönelik 
resmi veya gayri resmi yollarla mali veya başka anlamlarda 
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ödüllendirilmesi veya ecza sanayisiyle kar ilişkisi kurdurulması 
kesinlikle yasaktır.  
 
4. Bu madde hükümlerini ihlal edenler bu yasa ile belirlenmiş cezai 
müeyyide ve Bakanlıkça çıkartılacak diğer yasal hükümlerde belirtilecek 
cezalara maruz kalacaklardır.  
 
5. Kamu sağlık kurumları kendi meslek erbabı ve çalışanlarına kamu 
kurumu içerisinde özel sağlık hizmeti verme imkanları sunabilirler. 
 
6. Bu maddenin 5. fıkrasında belirtilen özel sağlık hizmeti Bakanlık 
tarafından çıkartılacak yasal hükümle düzenlenir.   

 
 41. madde

 

 kamu kuruluşlarında çalışan sağlık meslek erbabına yönelik bazı 
kısıtlamalar belirlemiş olsa bile, açık bir şekilde kamu kuruluşları içerisinde özel 
sağlık hizmeti sunma izni vermiştir.  

 41. madde
 

 kamusal sağlık meslek erbabı hakkında üç kısıtlama öngörmüştür:  

(1) Kamusal sektörde istihdam edilmiş sağlık meslek erbabıysanız özel sektör 
kuruluşlarında çalışmaya izniniz yoktur. 
 

(2) Hastaları ikincil ve üçüncül kamusal sağlık kurumundan diğer bir özel sağlık 
kurumuna yönlendirmek istemeniz halinde, böyle bir yönlendirme için 
temellendirilmiş tıbbi gerekçeler bildirmeniz gerekir.  
 

(3) Hastaları özel bir sağlık kuruluşuna yönlendirmeniz karşılığında mali bir 
tazmin alamazsınız.  
 

 Başvurucular, bu maddenin Anayasa’nın çalışma ve mesleği icra etmeyle ilgili 
olan 49. maddesini ihlal ettiğini ileri sürmüşlerdir. 49. madde şöyledir:  
 

1. Çalışma hakkı güvenceye bağlıdır. 
2. Her birey meslek ve işyerini seçmede özgürdür. 

 
 Bu Mahkeme’de görüşülen mesele Yasa’nın 41. maddesinin herhangi bir 
vatandaşı “çalışma hakkı” veya “meslek ve işyerini seçme” hakkından mahrum edip 
etmeyeceğiyle ilgilidir. Çalışma ve mesleği ile işyerini seçme hakkından hiç kimseyi 
mahrum etmemektedir.  
 
 41. madde,

 

 eğitim, öğretim ve değerlendirme esasınca yetişmiş olan hiç 
kimseyi kamusal veya özel sektörde sağlık meslek erbabı olarak çalışmaya 
engellemez.  Aslında Anayasa’nın 51. maddesi uyarınca bu yasa, sağlık hizmetlerinin 
yasayla düzenlenmesine ilişkin anayasal yetkiyi yerine getirmiştir. Yasa, çıkar 
çatışması olmayacak ve sağlık meslek erbabı hakkında çıkar çatışması ortaya 
çıkmayacak şekilde her iki sektörde aynı anda çalışmayı kısıtlayıp kamusal ile özel 
sektördeki sağlık hizmetlerinin görece benzer olmasını mümkün kılarak bu yetkiyi 
yerine getirmiştir.  

 Her işverenin kendi çalışanlarının görevlerini ne şekilde yerine getireceğine ve 
aynı anda ek iş yapıp yapamayacağına ilişkin kısıtlamalar koymaya hakkı vardır. 



 3 

Örneğin polis memurlarının çıkar çatışmasına neden olabileceği için özel güvenlik 
görevi yapamazlar. Yargıçların yargıçlık görevleri devam ettiği süre içerisinde birçok 
diğer işlerde görev almaları yasaklanmıştır. Aslına Anayasa Meclis milletvekili 
adaylarının çeşitli görevleri işgal etmelerini yasaklamıştır. 73 madde şöyledir:  
 

1. Aşağıda belirtilen görevleri yapanlar, istifa etmeden milletvekili adayı 
olamaz ve seçilemezler: 
(1) Yargıç ve savcılar; 
(2) Kosova Güvenlik Kuvvetleri mensupları; 
(3) Kosova Polisi mensupları; 
(4) Kosova Gümrük mensupları; 
(5) Kosova Haber Alma Teşkilatı mensupları; 
(6) Bağımsız idare (ajans) yöneticileri; 
(7) Diplomatik temsilciler; 
(8) Merkez Seçim Komisyonu başkanları ve mensupları. 

 
 Bu sınırlamaların hiçbiri hiç kimseyi çalışma veya mesleği / işyerini seçme 
hakkından mahrum etmez. Bunlar, görevin yerine getirilmesi için kimi nitelikleri 
belirlerler. 41. madde

 

 orantılı bir şekilde tüm çıkar çatışmalarını ya da kamusal 
sektörde çalışmayı tercih eden bir sağlık meslek erbabının bu duruma düşmesini 
önlemeyi denemiştir. Madde aynı şekilde kamusal sektörde sunulan sağlık hizmetleri 
niteliğinin özel sektördekiyle eşit olmasına da gayret etmiştir. Mahkeme, 41. 
maddenin bu amaçların gerçekleştirilip gerçekleşemeyeceğini tespit edemez. Bu 
görev, Kosova vatandaşları tarafından seçilip Meclise gönderilen milletvekillerinin 
sorumluluğundadır. Anayasa Mahkemesi, 41. maddenin Anayasa’nın 49. maddesini 
ihlal edip etmediğini değerlendirmek durumundadır ancak. İhlal yoktur.  

Saygıyla bildirilir. 
 

Üye Robert Carolan, imza     Üye Almiro Rodrigues, imza 


