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1. Ünite – MEVZUAT VE SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI İLE İLGİLİ TEMEL
KAVRAMLAR

Tarihin ilk çağlarından beri topluluk halinde yaşayan insanoğlu, birbirleriyle ilişkilerinde bazı
kurallara göre davranmak zorunda kalmıştır. Bu kurallar başlangıçta, ahlak ve görgü kuralları
ile din kurallarıolmuştur. Sosyal hayatın karmaşıklaşması, yapılacak işlerin ve görevlerin
çeşitlilik kazanması ile yenikurallara gerek duyulmuş ve “hukuk kuralları” ortaya çıkmıştır Bu
kuralların tümüne birden sosyal kurallar adı verilir. Yazının bulunması ile sözlü kuralların
yanısıra yazılı kurallar da ortaya çıkmıştır.

HUKUKUN KAYNAKLARI
Hukuk literatüründe kaynak terimi esas olarak maddi ve şekli olmak üzere iki anlamda
kullanılmaktadır. Hukukun maddi kaynağı, hukuk kurallarının kaynağını belirtmektedir.
Hukuk kurallarının oluşmasına neden olan her türlü toplumsal ve fikri veri, hukukun maddi
kaynağını oluşturmaktadır. Hukukun şekli kaynakları ise, hukuk kurallarının ortaya çıkış
şekilleriyle ilgilidir. Hukuk kurallarınınortaya çıkarken aldıkları biçim hukukun şekli kaynağını
oluşturmaktadır. Hukukun şekli kaynakları da kendi içinde genel olarak asli kaynaklar ve
yardımcı kaynaklar olmak üzereikiye ayrılır. Asli (bağlayıcı) kaynaklar, mevcut ve
uygulanması zorunlu hukuk kurallarından oluşmaktadır. Yardımcı kaynaklar ise, ilmi
içtihatlar (bilimsel görüşler-doktrin), mahkeme içtihatları vemukayeseli hukuk kurallarından
oluşur.Hukukun asli ya da esas kaynakları da kendi içinde yazılı kaynaklar ve yazısız kaynaklar
şeklindeikiye ayrılmaktadır. Yazılı kaynaklar anayasa, kanun, kanun hükmünde kararname,
tüzük, yönetmelik vebireysel işlemlerden oluşur. Yazısız kaynaklar ise örf ve
adetlerdirdevletin yetkili organları tarafından konulmuş veyürürlükte bulunan hukuk
kurallarının bütününe hukuk dilinde “pozitif hukuk” veya kısaca “mevzuat”denir. Mevzuat,
anayasa, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler ve yönetmeliklerden oluşur.

Ancak bu anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik gibi normlar bir hukuk düzeninde yan yana veya
rastlantısal bir şekilde bulunmazlar. Bunlar arasında hiyerarşik bir sıralama vardır. Üstünlük
sırasıyla anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik şeklinde sıralanırlar. Bu normların arasında astlık-
üstlük ilişkisi vardır. Buna “normlar hiyerarşisi” veya “hukuk düzeni piramidi” denir. Bu
hiyerarşide alt basamakta yer alan norm geçerliliğini üst basamakta yer alan normdan alır ve
dolayısıyla ona uygun olmak zorundadır. Bu şu anlama gelmektedir: Bir kanun geçerliliğini
anayasadan alır ve anayasaya aykırı olamaz. Aynı şekilde bir tüzük geçerliliğini kanundan alır
ve kanuna aykırı olamaz. Yönetmelik de geçerliliğini tüzükten veya kanundan alır ve onlara
aykırı olamaz.

ANAYASA
Anayasa kavramı, “maddi” ve “şekli” olmak üzere iki şekilde tanımlanmaktadır. Maddi
anlamda anayasa, devletin temel organlarının kuruluşunu ve işleyişini belirleyen hukuk
kurallarının bütününe denir. Şekli anlamda anayasa ise, normlar hiyerarşisinde en üst sırayı
işgal eden, kanunlardan farklı ve daha zor usulle konulup değiştirilebilen hukuk kurallarının
bütünü olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, bir kuralın anayasa kuralı olup olmadığına
içeriğine bakılarak değil, o kuralın bulunduğu yere, yapılış ve değiştiriliş biçimine bakılarak
karar verilir.
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Anayasaların Yapılış ve Değiştirilişleri:
Anayasalar, yeni bir devletin kurulması ya da bir devletin kuruluşunu yenilemesi sırasında
yapılırlar. Bu gibi zamanlarda egemen güç olarak ortaya çıkan kurucu iktidar, temsil ettiği
sınıf ve zümrenin felsefe ve siyasi anlayışına uygun bir anayasa hazırlar. Mevcut bir
anayasanın, bizzat bu anayasanın öngördüğü kurallar çerçevesinde değiştirilmesine ise, “tali
kurucu iktidar” tarafından yapılan anayasa denilir. Burada yeni bir anayasa değil, bir
anayasanın bütününün veya bazı kurallarının yine anayasanın öngördüğü şekilde
değiştirilmesi söz konusudur. Anayasalar değiştirilmeleri bakımından yumuşak ve katı
anayasalar olmak üzere ikiye ayrılır. Yumuşak anayasalar, normal yasalar gibi yapılan ve
kolayca değiştirilen anayasalardır. Katı anayasaları genellikle kurucu meclisler yapar. Bu
anayasaların değiştirilmesi de güçleştirilmiştir. Bu tip anayasa yapmanın nedeni, yasama
organının anayasayı kolaylıkla değiştirmesini önlemek içindir.

KANUN
Kanun kavramı, maddi ve şekli olmak üzere iki değişik kritere göre tanımlanmaktadır. Maddi
kriterde, bir işlemin kanun olup olmadığı içeriğe bakılarak belirlenmektedir. Şekli kriterde ise,
bir işlemin kanun olup olmadığı içeriğinden hareketle değil, hangi organ tarafından ve hangi
usulle yapıldığına bakılarak belirlenmektedir. Maddi kritere göre, bir işlemin genel, sürekli,
objektif ve gayri şahsi kurallar içeriyor olması, onun kanun olarak nitelendirilmesi için
yeterlidir. Şekli kriterde ise, bunun tam tersi bir anlayış hâkimdir. Buna göre, bir işlemin
içeriği onun kanun olarak nitelendirilmesini gerektirmez. Kanun, ancak yasama organı
tarafından Anayasa’da öngörülen usullerle kanun adı altında yapılan işlemlere denir.
Türkiye’de çıkan kanunların tarihsel gelişimi incelendiğinde, temel olarak dört dönemde
toplandığı görülmektedir:

1.Cumhuriyet öncesi dönemden kalan ve halen yürürlükte olan kanunlar. Bunlar sadece
adları ve tarihleriyle anılır. Osmanlı döneminde çıkarılmış ve yasama fonksiyonunun kullanımı
niteliğinde olan, yani bir alanı asli olarak düzenleyen işlemler kanun niteliğindedir. Bunların
sayıları çok azalmasına karşın, bazıları “nizamname” ismini taşımakta, bir kısmına ise “kanunu
muvakkat” denilmektedir. 30.05.1283 (1867) tarihli Demiryollarının Usulü Zabıtasına Dair
Nizamname ve 13.03.1329 (1913) tarihli İdare-i Umumiyet-i Vilayet Kanun-u Muvakkati halen
yürürlükte olan Osmanlıdan kalma mevzuata örnek oluşturur.

2.TBMM’nin kuruluşundan (23 Nisan 1920), 27 Mayıs 1960 tarihine kadar çıkarılan
kanunlara, 1’den 7480’e kadar numara verilmiştir.
3.27 Mayıs 1960 tarihindeki hükümet darbesinin ardından 1 Kasım 1961 tarihine kadar
çıkarılan kanunlar tekrar 1’den numaralandırılmış ve kanunlar 375’e kadar
numaralandırılmıştır.

4.1961 Anayasası’na göre iki meclisten oluşan yasama organı tarafından çıkarılan kanunlar.
Bunlar da 1’den başlayarak sayı almıştır. 12 Eylül 1980 tarihinde yasama meclislerini
feshedilmesinde sonra yasama yetkisine el koyan Milli Güvenlik Konseyi ve ardından gelen
TBMM, bu sayıları sürdürmektedir.
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Kanunların Özellikleri:
Kanunların toplumsal yaşamda çok büyük bir önemi vardır. Çoğu kez hukuk denince akla
hemen kanunlar gelir. Oysaki hukuk daha geniş bir kavram olup hem var olanı hem de olması
gerekeni kapsamaktadır. Yasama organı tarafından konulmuş olan kanunlar, herkes
tarafından uyulması zorunlu genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır. Kanunların böylece üç
ortak özelliği bulunmaktadır. Bunlar: yazılı olma, genel ve soyut olma ve sürekli olmadır.

Kanunların Yapılması:
Kanun yapma yetkisi TBMM’ne aittir. Bir kanunun yapılmasında dört aşama vardır. Bunlar
öneri, görüşme, kabul ve yayım aşamalardır. Kanun önerisini kimlerin yapabileceği
Anayasa’da belirtilmiştir. Bunlar TBMM üyeleri (milletvekilleri) ile Bakanlar Kurulu’dur. Eğer
kanun önerisi, Bakanlar Kurulundan gelmişse buna “kanun tasarısı”, meclis üyelerinden
gelmişse buna da “kanun teklifi” adı verilmektedir. Kanun tasarı ve teklifleri bu
yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslara göre hazırlandıktan sonra TBMM Başkanlığı’na
sunulur. TBMM İçtüzüğü’ne göre, kanun tasarısı ya da teklifi Meclis Genel Kurulu’nda
görüşülmeden önce, Meclis Komisyonlarında görüşülür. Komisyondan geçen ve Millet
Meclisi Genel Kurulu’nun gündemine alınan tasarılar öncelik sırasına ve Meclis İçtüzüğü’nde
belirtilen usule göre görüşülür. Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi için üye tam
sayısının en az üçte birinin (184 milletvekili) genel kurula katılması gerekir. Buna “toplantı
yeter sayısı” denir.

Görüşmeler kural olarak açıktır ve Tutanak Dergisi’nde tam metin olarak yayımlanır.
Görüşme aşamasından sonra kabul aşaması gelir. Bu aşamada oylama yapılır. Kanunun kabul
edilmesi için TBMM Genel Kurulu’nda toplantıya katılanların salt çoğunluğu tarafından kabul
edilmesi gerekir. Buna da “kabul yeter sayısı” denir. Ancak kabul yeter sayısı hiçbir şekilde
üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. Örneğin, 300 milletvekili toplantıya
katılmış ise, 151 kabul oyu, 140 ret oyu, 9 çekimser oyu çıkmış ise kanun kabul edilmiş
demektir. Ancak kabul oylarının sayısı 139’dan az olmamalıdır. Mecliste görüşülüp kabul
edilen kanunlar, Meclis Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı’na gönderilir. Cumhurbaşkanı,
kanunu 15 gün içinde Resmi Gazete’de yayımlayabileceği gibi, yayımlanmasını uygun bulmaz
ise yine aynı süre içinde bir daha görüşülmek üzere veto gerekçesini de ekleyerek Meclise
geri gönderir. Meclis geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, Cumhurbaşkanı kanunun
15 gün içinde Resmi Gazete’de yayımlamak zorundadır. Meclis geri gönderilen kanunda
değişiklik yaparsa Cumhurbaşkanı kanunu yeniden görüşülmek üzere meclise iade edebilir.
Ancak bütçe kanunları Cumhurbaşkanı tarafından veto edilemez. Kanun Resmi Gazete’de
yayımlandıktan 45 gün sonra yürürlüğe girer. Kanunlar ayrıca “Düstur” adı verilen ve ilke ve
genel kural anlamına gelen bir kitapta da yayımlanır.

Kanun hükmünde kararnameyi, “yasama organının yetki vermesi üzerine Bakanlar
Kurulu’nun belirli konularda yaptığı ve kanun gücündeki ve değerindeki düzenlemeler”
şeklinde tanımlayabiliriz.

TÜZÜK
Kanunlar Anayasa’da yer alan kurallar kadar olmasa bile soyut kurallardan oluşur. Somut
durum ve olaylarla ilgili ayrıntılara inmez. Kanunların somutluk gösteren yaşam olaylarına,
belli hukuki durum ve ilişkilere nasıl uygulanacağı bir başka yazılı hukuk kuralına bırakılır.
Hukukun bu kaynağına “tüzük” adı verilir. Tüzük çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulu’na aittir.
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Bakanlar Kurulu dışında hiçbir organ örneğin, bir bakanlık ya da bir kamu kurumu tüzük
çıkaramaz.

YÖNETMELİK
Yönetmelikler, devlet örgütü içinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların daha ziyade kendi
iç bünyelerini ilgilendiren, çalışma usullerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Yönetmelikler,
Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından, kendi görev alanlarını ilgilendiren
kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılırlar

DİĞER DÜZENLEMELER
Diğer önemli yazılı hukuk kaynakları arasında uluslararası antlaşmalar, içtihadı birleştirme
kararları ile tebliğ, genelge ve yönerge gibi düzenlemeler yer almaktadır. “Uluslararası
antlaşmalar”, iki veya daha fazla devlet tarafından akdedilmiş olan ve Türkiye’de
Cumhurbaşkanı’nın onayıyla Resmi Gazete’de yürürlüğe konulan bağlayıcı hukuk kurallarıdır
“İçtihadı birleştirme kararı” denilen kararlar, yasama organı veya İdare tarafından değil,
yüksek yargı organlarınca oluşturulan ama uygulamada kanun gibi etki doğuran hukuk
kaynaklarıdır. içtihat, mahkemelerce verilen kararlardan çıkan hukuk kurallarına
denilmektedir.

Hukukun Yazılı Kaynaklarının Karşılaştırılması
KANUN OLAĞAN

DÖNEM
KHK’Sİ

OLAĞANÜSTÜ
HAL KHK’Sİ

TÜZÜK YÖNETMELİK

Yetki TBMM Bakanlar
Kurulu

Cumhurbaşkanı
Başkanlığında
Bakanlar
Kurulu

Bakanlar
Kurulu

Başbakanlık,
Bakanlıklar ve
Kamu Tüzel
Kişileri

Konu Sınırlama
Yok

Temel Hak
Ve
Hürriyetler
Düzenlenemez

Konu
Sınırlaması Yok

Kanunun
Uygulamasını
Göstermek

Kanun ve
Tüzüklerin
Uygulanmasını
Sağlamak

Cumhurbaşkanı
İmzası

Var Var Var Var Yok

Resmi Gazete’de
Yayın

Var Var Var Var Hepsi İçin Şart
Değil

TBMM’nin Onayı Var Var Var Yok Yok
Danıştay
İncelemesi

Yok Yok Yok Var Yok

Yargısal Denetim Anayasa
Mahkemesi

Anayasa
Mahkemesi

Denetim Yok Danıştay Danıştay/İdare
Mahkemeleri

Bu Özetin tamamını,Çıkmış Sorularını,Deneme Sorularını adresinize
gönderiyoruz!...

Tıklayınız
https://www.kolaysinavlar.com/saglik-kurumlari-mevzuati-ady212u?search=sak102u
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