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ionni DAVA oARemni KURULU
YD itiraz No : 2014/989

itiraz Eden (Davact) : TUrk T Konseyi Bagkanlt$t

Vekili : Av. Klirgat Bafra

Tunus Cad. No:21 /3 Kavaklrdere-ANKARA

Kargr Taraf (Davah) : Sa$ltk Bakanlt$t-ANKARA

: Hukuk Miiqaviri Fatma Turan Tagdemir,

l. Hukuk MUgaviri Erol Gokdol-ayntadreste.

istemin 6zeti : Danrqtay Onbeqinci Dairesince verilen ylirlitmenin durdurulmast

isteminin reddine iligkin 07/05/2014giln|U, E:2Q13111447 sayfi karara, davact itirazetmektedir.

Danrgtay Tetkik Hakimi : Buryin G0ng6r

Diistincesi : Davacrnrn itiraztntn ktsmen kabUlU ile Daire karanntn, 1110712013

gtinlg, 28704 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Ozel Hastaneler Y6netmeli$inde De$iqiklik

Yaprlmasrna Dair Ydnetmelik ile 6zel Hastaneler Y6netmeli$i'nin ek 5. maddesinin 1. ftkrastna eklenen

(m) bendi ybnunden yiirUtmenin durdurulmasr isteminin reddine iligkin ktsmtntn kaldtnlarak s6z konusu

maddenin yiirtitlilmesinin durdurulmasr; karann, yiirutmenin durdurulmast isterninin reddine karar verilen

di$er krsrmlarrna yonelik davacrnrn itiraztnrn ise reddi gerekti$idiigiintlmektedir.

TURK miluiri ADINA

Htik0m veren Danrgtay idari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gere$i g6rUgUldU:

11t07t2013 glinlti,2BTO4sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan 6zel HastanelerYdnetmeli$inde

Degigiklik Yaprlmasrh'a Dair Ydnetmelikle de$igtirilen Ozel Hastaneler Yonetmeli$i'nin 39. maddesinin

10. ve 11. frkralarr ile ek 5. maddesinin 1. frkrasrna qklenen (m) bendinin iptali ve y0rUtmesinin

durdurulmasr istemiyle agrlan davada; Danrgtay OnbeqinQi Dairesince verilen yiiriitmenin durdurulmast

isteminin reddine iligkin 07/05/2014 gUnlU, E:2A13111447 saytlt karara, davact itiraz etmekte ve

yUrutmenin durdurulmaslnt isternektedir.

2577 sayfi idari Yargrlama Usulii Kanunu'nun 27. maddesine g6re Danrgtay veya idari

mahkemeler idari iglemin uygulanmasr halinde giderilmesi gtip veya olanakstz zararlann ortaya glkmast

ve idari iglemin agrkga hukuka aykrrr olmast gartlanntn birlikte gergeklegmesi durumunda yUrtitmenin

durdurulmasrna karar verebilirler. Dairece, dava konusu 1110712013 gtinlU, 28704 sayil Resmi

Gazete'de yayrmlanan Ozel Hastaneler Ybnetmeli$inde Deligiklik Yaptlrnastna Dair Ybnetmelikle

de$igiirilen Ozel Hastaneler Yonetmeli$i'nin yUriitmenin drurdurulmast isteminin reddine karar verilerr 39.

maddesinin 10. ve 11. flkralan bakrmrndan davacr tarafrndan ileri s[irlilen hususlann karartn bu

krsm r n r n kald r rrlmast n t gerektirecek nitelikie olmad t! t anlagtl m t gtt r.

Dava konusu Y6netmeli$in Ek 5. maddesinin 1. frkrasrna eklenen (m) bendine iligkin

ytirutmenin durdurulmasr isteminin reddi yiinUnden davactntn itiraz istemine gelince;

11t0712013 gtinlU, 28704 siayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Ozel l''lastaneler Y6netmeli$inde

De$igiklik Yaprlmasrna Dair Y6netmelikle, 6zel Hastaneler Ybnetmeli$i'nin Ek 5. maddesinin 1. ftkrastna

eklenen (m) bendi ile, "Uzman tabip kadro saylsr on beg ve iizerinde olan 6zel hastaneler, sa$hk tutizmi
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kapsamrnda yabancr uyruklu hastalara;yuQnelikhi2rTret edngtak amacryla, aynl il slntrlan igerisinde olmak

ve birden fazla olmamak kaydryla, Vatni2a![.[1g,=q*nd'd bulunan uzman tabiplerin gtirev yapabilece$i

muayene ve kontrol birinri kurabilir. Kadrolu uZman tabip sayrsr 15 ila 50 arastnda olan hastanelerin

agacakfarr birimlerde enfazlaiki; 51 ila 100 arasrnda olanlarda enfazlaiig ve kadrolu uzman tabip sayrsr

100 iizerinde olan hasternelerin agacaklan birimlerde ise en fazla ddrt uzman tabip gorev yapar. Bu

birimde ilgili mevzuatrnda diizenlenen muayenehane fiziki gartlarrnrn bulunmast ve yalntzca

muayenehane kapsamrnria yaprlabilecek teghis ve kontrol iglemlerinin yaptlmast zorunludur. Muayene

ve kontrol birimi agma bagvurulan hastanenin bulundu$u il mtidUrlU$tine yaptltr. MUdUrlUkge, aptlmast

uygun gbrUlen birim ve arlresi hastanenin faatiyet izin belgesine ve Sa$lrk Kuruluglan Y6netim Sistemine
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hastanerere, burundugu ir .,n,,r",., isinde 6zer hastanenin riziki

yaprsrndan ba$rmsrz herhangi bir yerrde muayene ve kontrol birimi kurma imkant getirilmig, muayene ve

kontrol birimi; uzman tabip kadro sayrsr onbeg ve Uzerinde olan 6zel hastaneler taraftndan

kurulabilecek, sa$lrk turizmi kapsamrnda yabancr uyruklu hastalara yonelik hizmet sunulacak yerler

olarak belirlenmig olup, lru yerlerde muayenehane fiziki gartlanntn bulunmast ve yalntzca muayenehane

kapsamrnda yaprlacak teghis ve kontroliglemlerinin yaprlmasr zorunlulu$u getirilmigtir.

Yukanda aktanlan mevzuat hiiktjmlerinde; muayene ve kontrol birimi adt altrnda bir sa$ltk

kuruluguna yer verilmemig olup, dava konusu diizenlemede, bu yerlerde, ilgili mevzuattnda d|zenlenen

muayenehane fiziki garlllarrnrn bulunmasr ve yalnrzca muayenehane kapsamtnda yaptlabilecek teghis

ve kontrol iglemlerininrvaprlmasr zorunlulu$u ifade edildi$ine gore, bu yerlerin muayenehane olarak

de$erlendirilmesi gereknneKedir. a

Muayenehaneler, 1219 sayrh Tababet ve $uahatr Sanatlannrn Tarzt icrastna Dair Kanun

htlk[imleri uyannca hekimler tarafrndan aprlabilecek yerlgr olup, bunlann aptlma gartlan ve buralarda

sunulacak sa$hk. h.izmr:tine iligkin ilke ve kurallar Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Sa$llk

Kuruluglarr Hakkrnda \'6netmelik'te d0zenlenmigtir. Hususi Hastaneler Kanunu ve 6zel Hastaneler

Ttiziigti'nde 6zel hastanelere muayenehane agma yetkisi veren bir hiikUm de bulunmamaktadtr.

Buna gore, merile$ini serbest olarak icra etme yetkisi kapsqmrnda yalntzca hekimler taraftndan

agrlabilecek olan muayenehanelerden farklr olarak, 6zel hastanelere bu hastanede galtgan hekimlerin

faaliyet g6sterebilece$i gekilde hastane binasrnrn drgrnda muayenehane agma yetkisi veren

dUzenlemede tlst hukuk normlanna uyarllk bulunmamaktaptr.

Ote yandan, dava konusu dUzenlemede, bu yerlerin yabanct uyruklu hastalara ydnelik hizmet

sunmak amacrnr tagrdr$r belirtildiginden konunun bu ybniinUn de incelenmesi gerekir.

"Sa$hk turizmi" kavramrna; 663 sayrh Kanun Htikm0nde Kararname'nin 8. maddesinde Salltk

Hizmetleri Genel Mlidiirl0$0'nlin gbrevleri sayrlrrken "sa!hk turizmi uygulamalarrnrn geliqtirilmesine

y6nelik diizenlemeler yapmak, ilglli kurumlarla koordinasyonun sa$lamak" geklinde yer verilmig ve

saglrk turizmive turist sa$lr$r kapsamrnda sunulacak sa$lrk hizmetleri 2Af l41 saytlt Genelgeye dayalt

olarak yU rtitiilegelmigtir.

Ancak, muayenehanelerin agrlma, saflhk hizmeti sunma ve denetim gartlart ilgili mevzuatta

agrkpa belirtildi$inden, 6zel hastanelerin bir parpasr olan, ancak aynt zamanda muayenehane

stattisiinde bulunan bir sa$hk kurulugunu agma konusunda 6zel hastanelere yetki veren dtizenlemenin

"sa$hk turizminin ge.liqtirilmesine y6nelik" diizenleme kapsamrnda da de$erlendirilemeyece$i agrktu.
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Agrklanan nedenlerle, Danrgtay Onbeginci Daireqi'nin CJ7lO5t2O14 g0nlti, E:2013t11447 sayilt

karanntn, 1110712013 gUrrlU, 287A4 sayrl ResmiGazete'de yayrmlanan OzelHastaneler Y6netmeli$inde

De$igiklik Yaptlmasrna Dair Ybnetmelikle Ozel HastanelerY6neimeligi'nin Ek 5. maddesinin 1. frkrasrna

eklenen (m) bendi y6niinden ylirtitmenin durdurulmasr isteminin reddine iliqkin krsmrna yonelik da,vacr

itiraztntn KABULUNE ve antlan Yonetmelik htikmiinUn y0riitmesinin durdurulmasrna, Dairece yliriitmenin

durdurulmast isteminin reddine karar verilen di$er krsrrnlara ybnelik davacrnrn itirazrnrn REDD|NE,

251 1 1 1201 4 giinUnde oybirligiyle karar verildi.
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