
İZİNSİZ SAĞLIK PERSONEL KİMLİK KARTI HUKUKİ GÖRÜŞ 

1.Bölge İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odası’nın Sağlık Bakanlığı logosunun 
kullanılarak üyelerine ithafen hazırlamış olduğu sağlık meslek mensubu kimlik 
kartlarının hukuki nitelendirilmesi hakkındaki hukuki görüşlerimizi muhtevidir.  

Genel manada; 1.Bölge İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odası’nın sağlık meslek 
mensubu kimlik kartlarının hukuki dayanağı olarak gösterdiği 5193 sayılı Optisyenlik 
Hakkında Kanun ile 29007 sayılı Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde 
Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik 
hükümleri uyarınca optisyenlerin sağlık meslek mensupları oldukları her türlü izahtan 
vareste olduğu anlaşılmaktadır.  

Bununla birlikte; yine Sağlık Bakanlığı’nın 2009 tarihli uygulamaya esas alınan 
Personel Kimlik Kartları Yönergesinde Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 
personele ilişkin kimlik kartlarının hangi kapsamda ve hangi standartlar doğrultusunda 
düzenleneceği belirtilmiştir. Buna göre; Yönerge’nin 11.maddesi,” Bu yönerge ile tespit 
edilen kimlik kartlarının yerine geçmek üzere başka birimlerce başka nitelikte ve 
şekilde kimlik kartı düzenlenemez, verilemez ve saklanılamaz. İade edilen, 6.madde 
uyarınca zayi işlemi yapılan ve geçersiz sayılan kimlik kartları hiçbir şekilde yeniden 
kullanılamaz.” Uyarınca SAĞLIK BAKANLIĞI kapsamında sadece PERSONEL 
KİMLİK KARTLARININ düzenlenebileceği ifade edilmiştir. İşbu hükmün mefhum-u 
muhalifinden Sağlık Bakanlığı dışında başkaca hiçbir kurum ya da kuruluş, Sağlık 
Bakanlığı logosu ile Sağlık Bakanlığı personellerinin dışında kimlik kartının 
düzenlenmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.  

Resmi bir evrak niteliği taşıyan personel kimlik kartları dışında sanki doğrudan bir 
organik bağın olduğu izlenimi uyandıran bahse konu kimlik kartı cari mevzuata aykırı 
olduğu değerlendirilmektedir.  

Öyle ki; Türk Ceza Kanununun resmi belgede sahtecilik suçu hükümleri kapsamında, 

Madde 204- (1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi 
başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak 
düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı 
olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan 
sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan 
belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır. 

Resmi belgenin sahte olarak düzenlenmesi bir tehlike suçu olduğundan ve 
düzenlenmekle suça konu cezai yaptırıma düzenleyen kişinin maruz kalacağı 
anlaşılmaktadır. Bu minvalde; 1. Bölge İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odası’nın Sağlık 
Bakanlığı logosunu kullanarak sağlık meslek mensubu kimlik kartı düzenlenmesi TCK 
kapsamında işbu suçun unsurları kapsamında kendisine yer bulmaktadır.  



Bir diğer yandan; sağlık meslek mensubu olduğu tartışmasız bir gerçek olan 
optisyenlere yönelik düzenlenmek istenen kimlik kartında Sağlık Bakanlığı logosu değil 
de; 1. Bölge İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odası’nın logosunun yer alması halinde 
bahse konu kimlik kartı hukuka uygun hale gelecektir.  

Tüm bunlarla birlikte; somut olay kapsamında 1. Bölge İstanbul Optisyen-Gözlükçüler 
Odası tarafından düzenlenen kimlik kartı Sağlık Bakanlığı’nın 2009 tarihli uygulamaya 
esas alınan Personel Kimlik Kartları Yönergesine ve Türk Ceza Kanunu Resmi 
Belgede Sahtecilik Suçu hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve sonuçları bakımından 
cezai takibata girişilmesinin muhtemel olabileceği değerlendirilmektedir.  
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