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Davantn Ozeti
: 11.03.2009 tarih ve 27166 sayrlr Resmi Gazete'de
yaytmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmelikte
Degigiklik Yaptlmastna DairYcinetmeligin; 1. maddesiyle de$igik 6/1-a maddesinin,3. maddesiyle
deQigik 17. maddesinin 2. frkrasrnrn (a) bendindeki "mesul mudur izni" ibaresinin,5. maddesiyle
2l.maddeye eklenen 3. ftkrastntn, 6. maddesiyle degigik 24. maddesinin 1 ve 3 nolu frkralarrnrn,
7. maddesiyle de$igik 2S.maddesinin, 8. maddesiyle degigik 3l.maddesinin (i) bendinin, 9.
maddesiyle degigik 33.maddesinin, 10. maddesiyle degigik 38.maddesinin l.frkrasrnrn (b), (c)ve
(g) bentlerinin, 1'1. maddesiyle Ydnetmeli$e eklenen EkMadde f in l.frkrasrnrn (a), (b), (c), (t), (g)
bentlerinin, aynt maddenin (c) bendindeki "mesul mudi.jr izni" ibaresinin hukuka aykrrr oldugu; 2.
maddesiyle de$igik 9.maddesinin S.frkrasrnrn, 3. maddesiyle degigik 17. maddesinin 2.frkrastnrn
(b) ve (c) bentlerinin, 11. maddesiyle eklenen Ek Madde f in l.frkrasrnrn (c) bendinin ve
muayenehane tantmtna yer vermeyen Ycinetmeligin eksik dilzenlendigi; ayrrca, tlp merkezlerinde
bulunmast gereken asgari dort uzman hekimin uzmanlrk dallarrnrn belirlenmemig olmasrnrn
hizmetin gereklerine ayktrr olduQu, Anayasa'nrn l3.maddesine gcire temel hak ve cizgurltiklerin
ancak kanunla srnrrlanabileceQi, kanun ile duzenlenmeyen bir srnrrlandlrmanrn ve yetki devrinin
yonetmelik ile getirilemeyecegi, iki hekimin aynr poliklinik odasrnr kullanmalarrnrn hasta
mahremiyetini ihlal edebilece$i, acil unitesinin gartlarrnrn belirlenmedigi, ruhsat almadan
yaptlabilecek tetkikler konusunda mevzuata aykrrr davranrldr$r, saglrk kuruluglarr bUnyesinde
kurulacak olan laboratuvarlann uzman hekim adrna de$il de saglrk kurulugu adrna
ruhsatlandrrtlmasrntn Kanunlara aykrrr oldugu, denetimlerde tespit edilen eksikliklerin denetim
formunda belirlenen sureler iginde giderilmemesi halinde bu eksikliklerin giderilmesi igin verilen
surenin trg aydan bir ytla grkarrlmasrnrn halk saglr$r dikkate alrndrgrnda cinleyici olmadr$r, Ek '1.
Madde hukumlerinin uygulanmasrnrn sallrk kuruluglarrnrn ulke duzeyinde dengeli da!rlrmrnrn ve
gerekli olan alanlarda uygun kapasitenin olugmasr amacrnrn cjnirne gegece$i, Planlama ve
istihdam Komisyonunda Tiirkiye Tabipleri Birligi'ne de yer verilmesi gerektiQi, kamuda galrgan
doktorlarrn krsmi zamanlr olarak galrgmalarrnrn engellendigi ileri siir0lerek iptali istenilmektedir.
Savunmanrn Ozeti
: Onceki Ycjnetmeliktetrp merkezlerinde ig hastalrklarr, kadrn
hastalrklarr ve do$um, gocuk sa$lrgr ve hastalrklarr ile genel cerrahi trp dallarr olmak uzere dcirt
uzmanlrk dalrnrn zorunlu oldu$u ancak, bu branglarda galrgan hekimlerden birinin trp merkezinden
ayrrlmasr halinde di$er branglarda gcirev yapan hekimlerin de hasta kabulunu durdurmak zorunda
kaldrklarr, sa$lrk kuruluglarrnda kadrolu olarak galrgan tabiplerin bir bagka saglrk kurulugunda
krsmizamanlr galrgabilmelerinin saglrk kurulugu mesul mirdurlinirn iznine tabi tutulmasrnrn trbbi ve
hukuki bir gereklilik oldugu, bir poliklinik odasrnda iki hekimin gcirev yapmasr hususunun, ancak,
aynt uzmanllk dalrnda galrgan hekimler igin gegerli oldugu, trp merkezinde hizmet verilen her
uzmanltk dalt igin ayrt bir poliklinik odasr bulunmasrnrn gerektigi, Ycinetmeligin 25l1.maddesinde,
temel laboratuvar tetkiklerinin, tetkiki isteyen tabibin sorumlulu$unda olmak kaydryla ruhsat
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almadan yaprlabilmesi imkanr getirildi$i, aynca, aynr madde ile sa$lrk kurutr\hirnrn buhyelerinde
laboratuvar uzmantntn sorumlulugunda olmak gartryla laboratuvar kurabilmelerinin saglandr$r,
sagltk kurulugunda gergeklegtirilebilecek cerrahi mudahalelerin Ycinetmelik ekinde yayrmlanacagr
cingciriilmug olmakla birlikte, Ycinetmeligin 40.maddesinde, 33.maddenin 1. ve 2. frkrasrnrn
31.12.2009 tarihinde yuriirluge gireceginin belirtildigi, saglrk kurulugunda eksikligin giderilmesi igin
verilen strrelerde hasta kabulu edilemeyeceginden, davaonrn iddiasrnrn aksine hastalarrn ma$dur
olmayacaklarr, aynl ilgedeki birlegmelerde yeni hekim ve trbbi hizmet birimi ilavesi
olmayacagtndan, planlamantn dlgrna grkrlmasrnrn sciz konusu olmayaca{r, Planlama ve istihdam
Komisyonunun gcirevlerinin dogrudan davacr Birligin gclrev alanr ile ilgili olmadrgr ileri s0rulerek
davan rn reddi gerekti$i savunulmaktad rr.

Danrstav Tetkik Hakimi
:A. Habip Yrldlrrm
D[isi.incesi
; Dava; 11.03.2009 tarih ve 27166 sayrlr Resmi Gazete'de
yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmelikte
De$igiklik Yaptlmastna DairYcinetmeligin; 1. maddesiyle degigik 6/1-a maddesinin,3. maddesiyle
deQigik 17. maddesinin 2. ftkrasrnrn (a) bendindeki "mesul mudur izni" ibaresinin,5. maddesiyle
2l.maddeye eklenen 3. frkrastntn, 6. maddesiyle degigik 24. maddesinin 1 ve 3 nolu frkralarrnln,
7. maddesiyle de$igik 25.maddesinin, B. maddesiyle degigik 3l.maddesinin (j) bendinin, 9.
maddesiyle degigik 33.maddesinin, '10. maddesiyle degigik 38.maddesinin l.frkrasrnrn (b), (c) ve
(g) bentlerinin, 11. maddesiyle Ycinetmelige eklenen EkMadde f in l.frkrasrnrn (a), (b), (c), (t), (g)
bentlerinin, (c) bendindeki "mesul mudur izni" ibaresinin hukuka aykrrr olmasr nedeniyle 2.
maddesiyle degigik 9.maddesinin S.frkrasrnrn, 3. maddesiyle de$igik 17. maddesinin 2.frkrastnln
(b) ve (c) bentlerinin, 11. maddesiyle eklenen Ek Madde f in l.frkrasrnrn (c) bendinin ve
muayenehane tantmtna yer verilmedi$inden eksik dlzenleme nedeniyle iptali istemiyle agrlmrgtrr.
Dava konusu Ycinetmeligin 10. maddesiyle degigtirilen Ycinetmeligin 33.maddesinin
birinci frkrasrnrn (b), (c) ve (g) bentlerinin iptali istemine iligkin olarak;
Dantgtay Onuncu Dairesi'nin dava konusu maddeye iligkin olarak verdi$i yijrutmenin
durdurulmast kararlart uzerine, 2577 sayil Kanunun 28. maddesi uyarrnca, kararlarrn tebli$inden
itibaren en geg otuz gun igerisinde Ycinetmelik veya ekinde duzenleme yaprlmasr yoluna gidilmesi
gerekirken, gerekli duzenlemelerin yaprlmadrgr; 11.3.2009 tarihinde gtkartrlan Ycjnetmelikle, yargr
karartntn gereQinin yaptlmasrnrn ileri bir tarihe brrakrlmak suretiyle hemen uygulanmasrndan
kagtntldtg1, guncel bir bogluk yaratrlarak, bu boglugun gegmigte grkartllan genelgelerin
uygulanmaslyla dolduruldugu, dolayrsryla Yonetmelikle dirzenlenmesi gereken soz konusu
faaliyetlerde eski genelgelerin yi.irutiilmesine yol agrldrgtndan iptali yolunda karar verilmesi
gerektigi dugunulmektedir.
Dava konusu YcinetmeliQin 11. maddesiyle Ycinetmelige eklenen Ek Madde f in
l.frkrasrnrn (g) bendinin iptali istemine iligkin olarak;
Antlan maddenin birinci frkrasrnrn (g) bendinde; trp merkezlerinin uzmanlrk dallarrnrn
gerektirdi$i laboratuvar ve radyoloji tetkikleri igin, 111312009 tarihine kadar 992 sayrlr Kanun ve
3153 saytlt Kanuna tabi olarak mustakilen agrlmrg ruhsatlr laboratuvarlardan hizmet alrmr yoluyla
bilnyelerinde laboratuvar kurdurulabilecekleri cingciriilmug olup; anrlan duzenleme ile, 111312009
tarihinden sonra 992 saytlt Kanun ve 3153 sayrlr Kanuna tabi olarak mustakilen agrlacak ruhsatlr
laboratuvarlartn dtglamrg olmasr, aynca bu ayrrmrn yaprlmasrnr gerektirecek hakll nedenlerin de
ortaya konulamamast nedeniyle egitlik ilkesine aykrn oldu$undan iptali yolunda karar verilmesi
gerektigi dugunulmektedir.
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Dava konusu Ycinetmeligin 3. maddesiyle degigik Ycinetmeli$in 1't-maddesinin ikinci
ftkrastntn (a) bendi ile 11. maddesiyle Ycinetmelige eklenen Ek Madde 1'\!.frkasrnrp.(c)
bendindeki "mesul mudur izni" ibareleri ycinunden, 11. maddesiyle Yonetmeligd dklenen Ek
Madde f in l.flkrasrnrn (c) bendinin "mesul mudur izni ibaresi" drgrnda kalan krsrmlarrnrn esastan
ve eksik duzenleme nedeniyle, 2. maddesiyle degigik Yonetmeli$in g.maddesinin S.frkrasrnrn,
3.maddesiyle degigik Ycinetmeligin lT.maddesinin ikinci frkrasrnrn (b) ve (c) bentleri hakkrnda
karar verilmesine yer olmadrgrna, Ycjnetmeligin diger madde ve krsrmlarrna yonelik olarak ise
davanrn reddine karar verilmesi gerektigi dugunulmektedir.
Danr$tay Savqsl
: lbrahim Topuz

:

Dava, Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk
Kuruluglarr Hakkrnda Ycjnetmelikte degigiklik yapan 11.3.2009 tarih ve 271668 sayrlr Resmi
Gazetede yaytmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakklnda
Yonetmelikte Degigiklik Yaprlmasrna Dair Ycinetmeli$in; 1. maddesiyle degigik 6/1-a maddesinin,
3. maddesiyle de$igik 17. maddesinin 2. frkrasrnrn (a) bendindeki "mesul mudi.rr izni" ibaresinin,
5. maddesiyle 2l.maddeye eklenen 3. frkrasrnrn, 6. maddesiyle degigik 24. maddesinin 1 ve 3
nolu ftkralartntn, 7. maddesiyle degigik 25.maddesinin, 8. maddesiyle degigik 3l.maddesinin (J)
Diisiincesi

bendinin, 9. maddesiyle degigik 33.maddesinin, 10. maddesiyle de$igik 3S.maddesinin l.frkrasrnrn
(b), (c)ve (g) bentlerinin, 11. maddesiyle Ycinetmelige eklenen Ek Madde f in l.frkrasrnrn (a), (b),
(c), (f), (g) bentlerinin, aynr maddenin (c) bendindeki "mesul mridi.ir izni" ibaresinin hukuka aykrrr
olmast nedeniyle; 2. maddesiyle degigik 9.maddesinin 8.frkrasrnrn, 3. maddesiyle degigik 17.
maddesinin 2.ftkrastntn (b) ve (c) bentlerinin, 11. maddesiyle eklenen Ek Madde f in l.frkraslnrn
(c) bendinin ve muayenehane tanrmrna yer vermeyen Yonetmeligin eksik duzenleme nedeniyle
iptali istemiyle agrlmrgtrr.
3359 saytlt Sagltk Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3 ve 9. maddeleri ile 181 sayrlr Saglrk
BakanltQtntn Tegkilat ve Gcjrevleri Hakkrnda Kanun H0kmUnde Kararname'nin 2. maddesinde;
Sagllk Bakanlr{r'nrn gorevleri sayrlmrg, anrlan Kanunun 43. maddesinde ise, Bakanlrgrn, kanunla
yerine getirmekle yukumlu oldugu hizmetleri tUzuk, ycinetmelik, tebli$, genelge ve di$er idari
metinlerle d uzenlemekle gcirevli ve yetkili old ugu belirtilmigtir.
Dosyadaki belgelerin incelenmesinden; dava konusu Ydnetmeligin 1. maddesiyle degigik
6/'1-a maddesinin, 3. maddesiyle degigik 17. maddesinin 2. frkrasrnrn (a) bendindeki "mesul
mudur izni" ibaresinin,3. maddesiyle degigik 17. maddesinin 2. Frkrasrnrn (b)ve (c) bentlerinin, 5.
maddesiyle 21. maddeye eklenen 3. frkrasrnrn,6.1.2011 tarih ve27807 sayrlr Resmi Gazete; 10.
maddesiyle de$i9ik 38.maddesinin l.frkrasrnrn (O), (c) ve (g) bentlerinin 10.3.2010 tarih 27517
saytlr Resmi Gazete; 11. maddesiyle Ycinetmelige eklenen Ek Madde f in 1. Frkrastntn (f) ve (g)
bentlerinin 7.4.2011 tarih ve 27898 sayrlr Resmi Gazete'de yaprlan degigikliklerle degigtirilip,
belirtilen maddelerin yeniden d0zenlendigi anlagllmaktadrr.
Dolaytstyla antlan dava konusu Ycinetmeli$in 611-a maddesinin, 17. maddesinin 2.
ftkrastntn (a) bendindeki "mesul mudur izni" ibaresinin, 17. maddesinin 2. Frkrasrnrn (b) ve (c)
bentlerinin, 21. maddeye eklenen 3. frkrasrnrn, 38.maddesinin 1. Ftkrasrnrn (b), (c) ve (p)
bentlerinin, Ek Madde f in 1. frkrasrnrn (f) ve (g) bentlerinin iptaline ycinelik istemin konusu
kalmamtg oldugundan, esasr hakkrnda karar verilmesi imkanr bulunmamaktadlr.
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Dava konusu Ycjnetmeligin 6. maddesiyle degigik 24. maddesinin 1 ve 3

Intn,

7. maddesiyle degigik 25. maddesinin, 8. maddesiyle degigik 31. maddesin]n
maddesiyle deQigik 33. Maddesinin, 11. maddesiyle Ycinetmelige eklenen Ek Madde f

in

l.ftkrastntn (a), (b) ve (c) bentlerinin, aynr maddenin (c) bendindeki "mesul mtidi.rr izni" ibaresinin;
2. maddesiyle degigik 9. maddesinin 8. Frkrasrnrn, '11. maddesiyle eklenen Ek Madde f in
l.ftkrastntn (c) bendinin ve muayenehane tanrmrna yer vermeyen Ycjnetmeligin eksik duzenleme
nedeniyle iptali istemine iligkin krsmrnrn ise, yukarrda belirtilen yasal mevzuat uyarrnca belirli
konularda Yonetmelik gtkarma ve degigtirme yetkisi bulunan idare tarafrndan, kamu yararr, hizmet
gerekleri ve ust hukuk norm ilkelerine uygun olarak yaprldrlr anlagrlan duzenlemelerde hukuka
aykrrrl k bulunmad rgt sonucuna ulagrlmaktad rr.
Agtklanan nedenlerle, davanrn; dava konusu Yonetmeligin 6/1-a maddesi, 17. maddesinin
2. ftkrastntn (a) bendindeki "mesul mudur izni" ibaresi, 17. maddesinin 2. Frkraslnrn (b) ve (c)
bentleri, 21. maddeye eklenen 3. frkrasr, 38. maddesinin 1. frkrasrnrn (b), (c) ve (g) bentleri, Ek
Madde f in l. Ftkrastntn (f) ve (g) bentlerine ycinelik krsmr ycinunden konusu kalmadr$rndan "karar
verilmesine yer olmadrgtna", aynr Ycinetmeli$in diger maddelere iligkin krsmrna ise davanrn reddi
yolunda karar verilmesinin uygun olacag I dilgunul mektedir.
r

TriRK ruiueri ADTNA
Hiikiim veren Danrgtay Onbeginci Dairesi'nce, durugma igin taraflara cjnceden bildirilmig
bulunan 25.09.2013 tarihinde davacr vekili Av. Ziynet Ozgelik ile davalr idare vekilleri Av. Hatice
Ozcan Kdk (Hukuk Miigaviri) ve Av. Fatma Turan Tagdemir'in (Hukuk Mugaviri) geldigi, Danrgtay
Savctst'ntn haztr oldugu gorulmekle agrk durugmaya baglandr. Taraflara usulirne uygun olarak sciz
verilerek dinlendikten ve Danrgtay Savcrsr'nrn dugUncesi alrndrktan sonra taraflara son kez scjz
verilip, durugma tamamlandr. Dava dosyasr incelenerek igin geregigcir0guldil:
Dava; 11.03.2009 tarih ve 27166 sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanan Ayakta Teghis ve
Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmelikte Degigiklik Yaprlmasrna Dair
Ycinetmeligin; 1. maddesiyle degigik 6/1-a maddesinin, 3. maddesiyle degigik 17. maddesinin 2.
ftkrastnln (a) bendindeki "mesul mirdur izni" ibaresinin, 5. maddesiyle 2l.maddeye eklenen 3.
ftkrastntn, 6. maddesiyle de$igik 24. maddesinin 1 ve 3 nolu frkralarrnrn, 7. maddesiyle de$igik
25.maddesinin, 8. maddesiyle degi9ik 3l.maddesinin 0) bendinin, L maddesiyle degigik
33.maddesinin, 10. maddesiyle de$igik 38.maddesinin l.frkrasrnrn (b), (c) ve (g) bentlerinin, 1'1.
maddesiyle Ycinetmelige eklenen Ek Madde f in l.frkrasrnrn (a), (b), (c), (0, (g) bentlerinin, aynr

maddenin (c) bendindeki "mesul mudur izni" ibaresinin hukuka aykrrr olmasr nedeniyle 2.
maddesiyle degigik 9.maddesinin S.frkrasrnrn, 3. maddesiyle degigik 17. maddesinin 2.frkrastntn
(b) ve (c) bentlerinin, 11. maddesiyle eklenen Ek Madde f in l.frkrasrnrn (c) bendinin ve
muayenehane tantmtna yer vermeyen Ycinetmeligin eksik duzenleme nedeniyle iptali istemiyle
agrlmrgtrr.

Dava konusu Yiinetmeligin 1. maddesiyle degigik Yiinetmeligin 6.maddesinin birinci
frkrasrnrn (a) bendinin incelenmesi;
09.03.2000 tarih ve 23988 saytlr Resmi Gazete'de yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi
Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmeligin (MUlga) 6.maddesinin (a) bendinde, trp
merkezleri, asgari olarak bunyesinde ig hastalrklarr, kadrn hastalrklarr ve do{um, gocuk saglrgr ve
hastaltklart ve genel cerrahi trp dallarrnda birer uzman hekim olmak Ozere asgari dort uzmanlrk
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daltnda faaliyet gcisteren ve bunyelerindeki bu uzmanlardan ighastallklarr vey.a goqrk'sagllgr ve
hastaltklart uzmanlanndan bir kadrolu hekim ile kadrn hastalrklarr ve dolum veya genel cerrahittp
dallartnda bir kadrolu hekim olmak uzere en az iki kadrolu uzman hekim galtgttran, a$rz ve dig
saglrgt alantnda hizmet vermek amacryla en az bir dig unitesi ve dig hekimi ile sUrekli ve duzenli
olarak geligmig donantm ve personel destegi ile 24 saat sure ile ayakta teghis ve tedavi hizmeti
sunan cizel saglrk kuruluglan olarak tanrmlanmlg, anrlan Ycinetmeligi yurilrli.ikten kaldrran ve
15.02.2008 tarih ve 26788 saytlt Resmi Gazete'de yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan
6zel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda Ydnetmeli$in 6.maddesinde, "Trp merkezinde; a)Klinik uzmanlrk
dallarrnda en az dcirt tabibin tam zamanlr galrgmasr, b) Faaliyetine esas uzmanlrk dallarr ve bu
uzmanltk dallartntn gerekli krldrgr diger uzmanlrk dallarrna ait, bu Ycjnetmelikte belirlenen asgari
gartlartn bulunmast, c) Ayrrca dig tabipligi hizmeti de sunulacak ise, aynt zaman kesitinde galrgan
her dig tabibine bir dig uniti olmasr gerektigi belirtilmigtir.
Dava konusu 11.03.2009 tarih ve27166 sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanan Ayakta Teghis
ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglan Hakkrnda Yonetmelikte DeOigiklik Yaprlmasrna Dair
Yonetmeligin 1. maddesiyle Ycinetmeligin 6.maddesinin (a) bendinde degigiklik yaprlarak, trp
merkezinde, klinik uzmanltk dallarrnda en az iki tam zamanlr, iki krsmi zamanll uzman tabip
galtgmast gerektigi hukmu getirilmig, bciylece trp merkezindeki tabiplerden en az ikisinin tam
zamanlt galtgmasr yeterli gcirulerek diger ikitabibe krsmi zamanlrgalrgma imkanr getirilmigtir.
Davact tarafrndan, ttp merkezlerinde bulunmasr gereken asgari dcirt uzman hekimin
uzmanltk dallartntn belirlenmemig olmasrnrn hizmetin gereklerine aykrrr oldu$u ileri siirulmekte,
davalt idare taraftndan ise, cjnceki Ycjnetmelikte, zorunlu olarak bulunmasr gereken uzmanlrk
dallarlntn saytldt$t, ancak; bu branglarda galrgan hekimlerden birinin trp merkezinden ayrrlmasr
halinde, yerine yeni bir hekim baglayana kadar diger branglarda gcirev yapan hekimlerin
vatandaglara hizmet vermeleri mumkirn iken hasta kabulunu durdurmak zorunda kaldrklarr, bu
nedenle uzmanltk dallartntn saytlmasr veya bazr uzmanlrk dallarrnrn bulunmasr zorunlulugunun
kald rrrld gr belirtilmektedir.
Buna gore, trp merkezlerinin kurulug amacr ve saglrk hizmetlerinin niteli$i dikkate alrnarak
yaptldtgt anlagtlan dava konusu duzenlemede hukuka aykrrrlrk gcirulmemigtir.
Dava konusu Y6netmeligin 3. maddesiyle degigik Y6netmeligin lT.maddesinin ikinci
r

ftkrastntn (a) bendi ile 11. maddesiyle Y6netmelige eklenen Ek Madde f in l.frkraslnln (c)
bendindeki "mesul miidilr izni" ibarelerinin incelenmesi;
11.03.2009 tarih ve 27166 sayrlt Resmi Gazete'de yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi
Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycjnetmelikte Degigiklik Yaprlmasrna Dair Ycinetmeligin
3. maddesiyle Ycinetmeligin lT.maddesinin ikinci frkrasrnrn (a) bendinde degigiklik yaprlarak, tlp
merkezlerinde tabiplerin, tam zamanh, krsmi zamanlr ve konsultan olarak galrgabilecekleri, tam
zamanh gallgmantn, tabip veya uzman tabibin, bir trp merkezinde ig scizlegmesiyle kadrolu olarak
galtgmast oldu$u, ig scizlegmesinde, tabibin veya uzman tabibin haftanrn hangi gunlerinde ve
gunun hangi saatlerinde galrgaca$r, ncibet tutup tutmayaca!r ve bagka bir saglrk
kurum/kurulugunda galtgtp galrgmayacagr, galrgacak ise mesul miidi.ir iznine baglr olarak
galrgabilece$inin agtkga yazrlmasr gerekti$i belirtilmig, 06.01.2011 tarih ve 27807 sayrlr Resmi
Gazete'de yaytmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakklnda
Yonetmelikte DeQigiklik Yaprlmasrna Dair Ycinetmeligin l0.maddesi ile anrlan madde baglrgr ile
birlikte degigtirilerek, "mesul mudtir izni" ibaresiYcinetmelik metninden grkarrlmrgtrr.
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Diger taraftan, dava konusu Ycinetmeligin l l.maddesiyle et<tenef,e. "Trp merkezlerinin
kalite ve verimlili$ini arttrmak amactyla izin verilebilecek hususlar"t dUzen}Sen. Et< MaOOe 1,in
birinci ftkrastntn (c) bendinde, trp merkezinin ruhsatrnda kayrtlr uzmanlrk dallarrndaki kadrolu
uzman tabiplerinin, mesul miidlirlin izni ile fizik mekdnlarr uygun olan bir bagka trp merkeziveya
ozel hastanede, cizel hastane kadrolu uzman tabiplerinin de trp merkezinde krsmi zamanll,
konsultan veya nobetgi olarak galrgabilecekleri belirtilmig, 06.01.2011 tarih ve 27g07 sayrlr Resmi
Gazete'de yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan ozel saglrk Kuruluglarr Hakkrnda
Yonetmelikte Dedigiklik Yaprlmasrna Dair Ycinetmeli$in l6.maddesi ile anrlan maddenin tamamen,
11.07.2013 tarih ve 28704 saytlr ResmiGazete'de yayrmlanan degigiklik ile de birinci frkrasrnrn
yeniden duzenlendi$ive "mesul mudur izni" ibaresinin Ycinetmelik'te yer almadrgr anlagrlmaktadrr.
Bu durumda, dava konusu Ycinetmelik maddelerinde daha sonradan degigiklikler yaprlarak
"mesul mudiir izni" ibareleri yururlukten kaldrrrldr!rndan, bu maddelerin iptali
istemleri hakkrnda
karar verilmesine yer bulunmamaktadrr.

Dava konusu Ytinetmeligin 5. maddesiyle Ytinetmeligin 2l.maddesine eklenen
3.frkranrn incelenmesi ;
Dava konusu Ycinetmeli$in 5. maddesiyle Ycinetmeligin 2l.maddesine eklenen 3.frkrada,
ttp merkezinde bir poliklinik muayene odasrnda en fazla iki tabibin galrgmasrna izin verilecegi,
galtgan her tabip igin ayn poliklinik muayene odasr da drlzenlenebilece!i; trp merkezinin
mevcudunda kadrolu ve krsmi zamanlt galrgan tabip sayrsrndan fazla poliklinik muayene odasr
olmasrnrn, tabip sayrsrnr artrrma hakkr vermeyece0i h0kme badlanmrg; 06.01.2011 tarih ve 27go7
saytll Resmi Gazete'de yaytmlanan Y6netmelik degigikli$i ile Yonetmeligin 2l.maddesi yeniden
duzenlenmig ve 2.frkranln (9) bendinde, "En az, iki tabibe bir poliklinik muayene odasr ayrrlrr.
Ancak, galtgan her tabip igin ayrr poliklinik muayene odasl da diizenlenebilir." hukmu getirilerek
dava konusu kural devam ettirilmigtir.
Davact taraftndan, diizenleme ile farklr uzmanlrk dallarrnda gcirev yapan hekimlerin aynr
poliklinik muayene odastnt kullanmalartna olanak tanrndrgr, bunun da hasta mahremiyetini ihlal
edecegi ileri stirulmekte; davalr idare tarafrndan ise, dava konusu duzenlemede ifade edilen, bir
poliklinik odastnda iki hekimin gcirev yapmast hususunun ancak, aynl uzmanlrk dallnda galrgan
hekimler igin gegerli oldugu, trp merkezinde hizmet verilen her uzmanlrk dalr igin ayrr bir poliklinik
muayene odastntn bulunmast gerektigi, farklr uzmanlrk dallarrndaki hekimlerin aynr anda aynr
poliklinik odastnda hizmet vermelerinin degil krsmi zamanlr galrgan hekimlerin farklr zaman
dilimlerinde hizmet verirken aynr odayr kullanmalarrnrn sa!landlgr belirtilmektedir.
Buna gcire, dava konusu ditzenleme ile, bir uzmanlrk dalrnda galrgan hekimin galrgma
saatlerinin dlgtnda aynl uzmanlrk dallnda ktsmi zamanlr galrgan bir bagka hekim ile aynr poliklinik
muayene odastnt kullanmastntn ve boylece poliklinik muayene odalarrnrn atrl brrakrlmadan,
verimli bir gekilde yararlantlmastnln amaglandr$r anlagrldrglndan, anrlan duzenlemede hukuka
aykr nl rk gcirulmemigtir.

Ote yandan, davact taraftndan, dava konusu duzenleme ile trp merkezlerinin poliklinik
muayene odalartnda aynl uzmanlrk dalrnda veya farklr uzmanllk dalrnda birden fazla hastanrn
aynt anda muayene edilebilecekleri ileri siirulmekle birlikte, sagllk hizmetinin niteligi dikkate
alrndrgrnda, poliklinik muayene odastnda aynt anda sadece bir hastanrn muayene edilece$i ve
farklt uzmanlrk dallarrnln aynt muayene odasrnr kullanmayacaQr agrk oldulundan, bu iddialar iptal
gerekgesi olarak gcirUlmem igtir.
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Nitekim, daha sonradan, Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan q(el p?gdk Kdrutugtarr
Hakkrnda Ycinetmelikte 31j2.2009 ve 10.03.2010 tarihli Resmi Gazhc{crOe, yayrmlanan
degigiklikler ile Ycinetmeligin "Trp Merkezlerinin Zorunlu Hizmet Birimleri" ne iligkin 12lA
maddesinde duzenlemeler yaptlmrg, anrlan maddenin birinci frkrasrnrn (b) bendinde, trp
merkezlerinde, ruhsatlnda kayrtlr her klinik uzmanlrk dafi igin ayn olugturulacak; 8 m2 hekim
galtgma alant ve 8 m2 hasta muayene alanr olmak uzere en az 16 m2 geniglikte, yeterli gekilde
aydtnlattlan ve havalandtrtlan poliklinik muayene odasr ayrrlacagr belirtilerek, her klinik uzmanlrk
dalt igin ayrt bir poliklinik muayene odasr olmasr gerektigi duzenleme altrna alrnmrgtrr.
Dava konusu Yiinetmeligin 6. maddesiyle degigtirilen Yiinetmelijin 24.maddesinin
1. ve 3. frkralanntn incelenmesi;
Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmeligin
2l.maddesinin birinci ftkrasrnda, trp merkezlerinin, ruhsatlarrnda yazl olmak kaydryla galrgma
gUnlerinde sekiz saatten az olmamak uzere belirlenen surede hizmet sunabilecegi gibi tatil gunleri
ve geceleri dahil kesintisiz hizmet de verebilecekleri; dava konusu Ycinetmeligin 6. maddesiyle
deQigtirilen Ycinetmeligin 24.maddesinin l.frkrasrnda, 2f inci maddenin birinci flkrasr uyannca
kesintisiz hizmet vermek izere ruhsatlandrrrlan trp merkezlerinin, acil linitesi kuracaklarr, aynl
maddenin 3.flkrasrnda ise, poliklinikler ile birinci frkrada belirtilenler haricindeki trp merkezlerinin,
asgari malzeme ve ilaglarrn bulundugu bir acil odaslnl faaliyet gcisterdikleri sureler iginde
kullanrma hazlr bulunduracaklarr hukmii yer almrgtrr.
Diger taraftan, Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan 6zel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda
Ycinetmeligin dava konusu dirzenleme tarihinde yur0rliikte bulunan 24.maddesinin 5.frkrastnda,
sa$ltk kuruluglartnda acil saglrk hizmeti verilmesi ve acil vakalarrn, hastanrn sa$lrk giivencesi olup
olmadt$tna veya cideme gucli bulunup bulunmadrgrna bakllmaksrzrn kabul edilmesi ve gerekli
ttbbi mudahalenin kayrtstz-gartsrz ve gecikmeksizin yaprlmasrnrn zorunlu oldugu, saglrk
kuruluglartntn, acil vakalarda gerekli ilk acil trbbi mudahaleyi yapmaktan kagrnamayacaklarr,
6.ftkrastnda, acil vakalarda, gerekli ilk mudahale yaprlarak hastanrn stabilizasyonunun
saQlanmastntn esas oldugu, stabilizasyonu sa!lanamayan veya stabilizasyonu saglanmakla
birlikte ileri tetkik ve tedavi amaglr bagka bir saglrk kurumuna sevkine luzum gciriilen hastalarrn
nakli igin 112 komuta kontrol merkezi ile irtibata gegilecegi, saglrk kurulugunda tedavi gcirmekte
iken durumu agrrlagan ve acilen bagka bir sa$lrk kuruluguna sevki gereken hastalar igin de
komuta kontrol merkezi ile temas kurulaca$r...,9.frkrasrnda, poliklinikler ve acil unitesi
bulunmayan ttp merkezlerinin, acil bagvurular ile ilgili bu maddenin beginci ve altrncr frkralarrna
uygun gekilde ilk ttbbi mudahale ve diger iglemler yaprldrktan sonra 112acil saglrk komuta kontrol
merkezi vasttastyla veya cizel ambulans girketinin ambulansr ile hastanrn naklini saglayacaklan
belirtilmig, dava konusu duzenlemeden sonra yaprlan Ycinetmelik degigiklikleri ile eklenen
Yonetmeligin "Trp Merkezlerinin Zorunlu Hizmet Birimleri" ne iligkin 12iA maddesinin birinci
ftkrastntn (d) bendinde, 21 inci maddenin birinci frkrasr uyannca kesintisiz hizmet vermek uzere
ruhsatlandlnlan ttp merkezlerinde acil linitesinin zorunlu oldu$u, acil unitesinin; kolay ulagrlabilir,
ambulans ulagtmt ile arag girig ve grkrsrna elverigli bir giriginin olmasr gerektigi,...acil unitesinin
zemin katta bulunaca$r,...acil unitesinin; personel ve trbbi cihaz donanrmr, luzumlu ilag, serum,
sarf malzemesi ve ambulans hizmetleri yonunden hig bir aksaklrga meydan verilmeyecek ve
hizmetin yirmi dcirt saat kesintisiz sunulmasr saglanacak gekilde yaprlandrrrlmasl ve acil
unitesinde, en az bir adet muayene/mUdahale odasr, bir adet enjeksiyon/pansuman odasl ve bir
adet gozlem odast olmasr gerekti$i; "Polikliniklerde bulunmasr zorunlu trbbi hizmet birimleri ve
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diQer alanlar"a iligkin 12lQ maddesinin birinci frkrasrnrn (g) bendinde, asga

mudahale igin gerekli olan asgari trbbi malzeme, donanrm ve ilaglarrn bulun
bcilUm tahsis edilmemig ise enjeksiyon ve pansuman iglemlerinin de gergeklegtirildigi, saglrk
kurulugunun girigine yaktn ve kullanrma uygun bir yerde bulunan ayrr bir acil muayene odasr
olmast gerekti$i; '12lD maddesinin birinci frkrasrnrn (i) bendinde de, tum uzmanlrk dallanndaki
muayenehanelerde, acil mudahaleler igin gerekli olan acil seti bulundurulaca!r, acil setinde;
ambu, laringoskop ve endotrakealtup bulundurulmasr gerekti$i...duzenleme altrna alrnmrgtlr.

Buna gcire, Ayakta Teghis

ve

Tedavi Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda
Ycinetmeligin yukarrda belirtilen maddeleri incelendiginde, saglrk kuruluglannrn bi.iyuklirQu,
galtgma saatleri ile yaptlan iglemlerin cinemine ve riskine gcire saglrk kuruluglarrnln acil durumlarda
yapmalarl gereken mudahalelerle orantrlr olarak saglamalarr gereken gartlar diizenlenmig olup,

antlan Ycinetmelik uyannca, kesintisiz hizmet vermek uzere ruhsatlandrrrlan trp merkezlerinin acil
iinitesini, kesintisiz hizmet vermek uzere ruhsatlandlrrlan trp merkezleri drgrnda kalan trp

ile

polikliniklerin asgari malzeme ve ilaglann bulundu$u bir acil odaslnl,
muayenehanelerin ise acil mudahaleler igin gerekli olan acil setini faaliyet gcisterdikleri slrreler

merkezleri

iginde kullanrma hazlr bulundurmalarr gerekmektedir.
Bu nedenle, acil saglrk hizmetlerinin insan hayatr agrsrndan tagrdr!r cinem dikkate alrnarak
yaptldtgt anlagrlan dava konusu duzenlemelerde, kamu yararr ve hizmet gereklerine aykrrrlrk
gcirulmemigtir.

Dava konusu Yijnetmeligin 7. maddesiyle degigtirilen Yiinetmelilin 25.maddesinin
incelenmesi;
992 saytlt Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yaprlan ve Masli Teamlrller Aranrlan Umuma
Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarlarr Kanununun l.maddesinde, muayyen ucret
mukabilinde veya meccanen sariri taharriyat ve tahlilat yaprlan veya masli teamuller aranrlan
umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarlannrn, yaprlacak tahlilat ve taharriyatrn cinsine
gore ihtisas vesikastna malik ve Turkiye'de icrayr sanata mezun tabip, baytar, eczact veya
kimyagerler taraftndan Srhhiye ve Muaveneti igtimaiye Vekaletinin miisaadesi istihsal edilmek
suretiyle agrlaca$t, 5.maddesinde, laboratuvarlarrn hususatr fenniyesinden ruhsatname sahibinin
mesul oldugu dtizenlenmig; 3153 sayrlr Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diger
Fizyoterapi Muesseseleri Hakkrnda Kanunun l.maddesinde, mlrnhasrran rontgen guat vasrtasile
teghis veya hem teghis ve hem tedavi yahut radiyom veya radiyom emanasiyonu yahut radiyom
murekkebatile veya her turlu elektrik aletlerile tedavi yapmak igin muessese agmanrn Srhhat ve
igtimai Muavenet Vekaletinin iznine baglr oldugu, 2.maddesinde, birinci maddede adl gegen
muesseselerin yalnrz ihtrsas vesikasr almrg tabipler tarafrndan agrlabilecegi, T.maddesinde,
tabipler ve di9 tabiplerinin muayenehanelerinde yalnrz tedavileri altrnda bulunan hastalarda
teghis igin kullanrlmak i.izere rontgen teghis aletleri veya tedavi igin faradizasyon,
galvanizasyon, diyatermi ve sair cihazlarr bulundurabilecekleri, bu cihazlarr kullanmak igin
hususi izin almala ltizum olmadr!r; yalnrz boyle cihazlar konuldugu ve kullanrldrgr bir hafta
iginde o yerin en buyuk sthhat memurlu{una yazt ile bildirilmesinin mecburi oldu!u, tabip ve dig
tabipleri muayenehanelerinde bulunduracaklarr ve kendilerinin kullanacaklarr bu cihaz ve aletleri
iyi kullanma$a muktedir olduklarrnr bir vesika ile isbata veya bir mirtehassrs yanrnda en az ug
ayltk bir kurs veya stajyapmaga mecburolduklan duzenleme altrna alrnmrgtrr.
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15.02.2008 tarihinde yururluge giren Ayakta Teghis ve Tedavi
Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmeligin 2s. maddesinde, 11.03.2009 tarih
Gazete'de yayrmlanan Ycinetmeligin 7. maddesiyle yaprlan de$igiklik ile;
"(1) Sagltk kuruluglartnda, sadece kendi hastalarrna ycinelik teghis hizmeflerinde
kullantlmak ve tetkiki isteyen tabibin sorumlulu$unda olmak kaydlyla, temel laboratuvar tetkikleri
ile radyolojik tetkikler, 992 sayrlr Kanun ile 3153 sayrlr Kanun uyalnca ruhsat alrnmaksrzrn
yaprlabilir.

(2) Saglrk kuruluglart, uzmanlrk dallarrnrn gerektirdigi ileri seviyedeki diger
laboratuvar ve radyoloji tetkikleri igin, 992 sayrlr Kanun ve 3153 sayrlr Kanun hilkirmlerine gcire
bunyelerinde laboratuvar kurabilir. Bu laboratuvarlar igin saglrk kurulugu adrna aylca ruhsatname
duzenlenir ve laboratuvarlar, ruhsatlarrnda yer alrr. Laboratuvar hizmefleri , 17 nci maddenin ikinci
ftkrastnln (a) veya (b) bendine gdre galrgan ilgili laboratuvar uzmantntn sorumlulugunda yurutulur.
Sorumlu uzmanln adt-soyadr, diploma ve uzmanlrk belgesi ruhsat bagvurusu srrasrnda verilir. Trp
merkezi adtna duzenlenen laboratuvar ruhsatrnda sorumlu uzmanrn adr yer almaz, bu uzman
adtna duzenlenen EK-4la'daki galrgma belgesinde laboratuvar sorumlusu oldugu aylca belirtilir.
Aynr laboratuvarda galrgan diger uzmanlar adrna sadece EK-4la'daki galrgma belgesi duzenlenir.
(3) Saglrk kuruluglarr; ilgili mevzuatr uyannca mustakil olarak veya dzel hastane
bunyesinde ruhsatlandtrtlan veyahut kamu kurum ve kuruluglarr b1nyesinde kurulan
laboratuvarlardan hizmet satrn alabilir.
(a) Sagltk kurulugunun hizmet satrn almasr durumunda; a) Hizmetin bu yol ile kargrlandrgr
hususunda hastaya ve/veya yaktnlartna, tetkik istenilmeden cince bilgi verilmesi, b) Hastadan
altnan numunenin, bizzat laboratuvar tetkikini talep eden saglrk kurulugunda alrnmasr, c)
Numunenin, tetkiki gergeklegtirecek laboratuvara hasta veya yakrnlan ile gcinderilmemesi, g)
Radyoloji tetkikleri igin hastantn, hizmet satrn alrnan kuruluga naklinin bizzat saglrk kurulugu
taraftndan sa$lanmast ve bu nakil igin hastadan aynca ucret alrnmamasl, d) Laboratuvar veya
radyoloji tetkikini gergeklegtiren kurulug isminin ve adresinin tetkik sonug raporunda yer almasr, e)
Tetkik sonuglartntn, hizmet sattn allnan kurulug tarafrndan gecikmeksizin giivenli bir gekilde
gonderilmesi, f) Saglrk kurulugu haricinde, tetkik yaprlacak kurulug tarafrndan hastadan tetkik igin
ayrrca bir ucret talep edilmemesi gerekir.
(5) Hizmetin satln alma yoluyla gcirdurulmesi halinde, hizmeti alan saglrk kurulugu
ile hizmeti veren sallrk kurum veya kurulugu, bu uygulamadan ve sonuglarrndan mugtereken
sorumludur." hi.ikiimleri getirilmigtir.
Dava konusu maddenin birinci frkrasrnda, sadece kendi hastalarrna ycinelik teghis
hizmetlerinde kullanrlmak ve tetkiki isteyen tabibin sorumlulu$unda olmak kaydryla, temel
laboratuvar tetkikleri ile radyolojik tetkiklerin saglrk kuruluglarrnda yaprlabilece$i belirtilmekte olup,
temel laboratuvar tetkikleri ile radyolojik tetkiklerin saglrk kurulugu bunyesinde ruhsata tabi
olmadan, tetkiki isteyen tabibin hekimlik bilgilerinin tetkiklerin yapllmasr ve yorumlanmasr
agtstndan yeterli gcJrulditgu, ileri seviyede teknolojik cihaz gerektirmeyen teghis amaglr ve gogu
zaman tek kullanrmlrk aletlerle gergeklegtirilebilen uygulamalar oldugu gciri.ilmektedir.
Nitekim, 10.03.2010 tarih ve 27517 sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanan Ayakta Teghis ve
Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda Yonetmelikte Degigiklik Yaprlmasrna Dair
Ydnetmeligin ekinde Ek-12 "Temel Laboratuvar ve Radyolojik Tetkiler" listesi yayrmlanmrg, anrlan
listeye gcire, 1. Tam kan saytmt , 2. Kanama ve prhttlagma zamanr tayini, 3. periferik yayma, 4.
Lcjkosit formul, 5. Aglrk kan gekeri dlgumu, 6. Sedimantasyon, 7. Kan grubu tayini, 8. Temel idrar
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tetkikleri,g. Gaitamikroskopisi, l0.Gebeliktesti (tekkullanrmtrk) ll.TeghisamCatrbJat'oy'ecihaz
gerektirmeyen invitro test kitleri ile yaprlan tetkikler temel laboratuvar'te*qe;I t!.qg;'d:ayrlmrg;
saglrk kuruluglarrnrn sadece kendi hastalarrna ycinelik direkt radyolojik tetf<fiffiffi tulanrtmat
izere 191411937 tarihli ve 3153 sayrlr Kanunun 7 nci maddesi hukumlerine gcire ug aylrk kurs
gcirdii$une dair ilgili uzman hekimce verilen sertifikaya sahip hekim ya da hekimler tarafrndan
kullantlmak izere Turkiye Atom Enerjisi Kurumunca sa$lrk kurulugu sahibi veya mes'ul mudirr
adtna duzenlenmig lisans belgesine sahip rontgen cihazr bulundurulabilecekleri belirtilmigtir. Scjz
konusu liste incelendiginde, temel laboratuvar tetkikleri ile radyolojik tetkiklerin, teghis amaglr,
tetkiki isteyen tabibin sorumlulugunda, hekimlik bilgilerinin tetkiklerin yaprlmasrnda ve
yorumlanmastnda yeterli oldugu, uygulama ve sonug alma agrsrndan fazla zaman gerektirmeyen
iglemler oldugu anlagrlmaktad

rr.

Dava konusu maddenin ikinci frkrasrnda, saglrk kuruluglannrn, uzmanlrk dallannrn
gerektirdi$i ileri seviyedeki di$er laboratuvar ve radyoloji tetkikleri igin, 992sayl1 Kanun ve 3153
saylll Kanun hliktimleri uyannca, saghk kurulugu adrna aynca ruhsatname duzenlenmek ve 17
nci maddenin ikinci ftkrastntn (a) veya (b) bendine gcire gallgan ilgili laboratuvar uzmanlntn
sorumlulu!unda yiiriitulmek kaydlyla bunyelerinde laboratuvar kurabilecekleri belirtilmigtir.
Buna gcire, sa$lrk kuruluglartna, uzmanlrk dallarrnrn gerektirdigi ileri seviyedeki laboratuvar
ve radyoloji tetkikleri igin bunyelerinde laboratuvar kurma imkanr sa$lanmakta, sciz konusu
laboratuvarlartn 992 saytlt Kanun ile 3153 sayrlr Kanun huktrmleri uyannca kurulaca{r ve ilgili
laboratuvar uzmantntn sorumlulugunda faaliyet gcisterece$i belirtilmektedir.
Dava konusu maddenin diger frkralarrnda ise, sallrk kuruluglarrnrn, ilgili mevzuatl uyannca
miistakil olarak veya cizel hastane bunyesinde ruhsatlandrrrlan veya kamu kurum ve kuruluglarr
bunyesinde kurulan laboratuvarlardan hizmet satrn alabilmeleri, gartlan ile sorumluluga iligkin
hukumler yer almaktad rr.
Bu durumda, dava konusu madde hukumlerinde hizmet gerekleri ve dayandr$r mevzuat
hUkumlerine aykrrrl rk gcirulmemigtir.

Dava konusu Yiinetmeligin 8. maddesiyle degigtirilen Yiinetmeligin 3l.maddesinin
birinci frkraslntn (i) bendinin incelenmesi;
15.02.2008 tarihinde yururlli$e giren Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk
Kuruluglart Hakkrnda Ycinetmeligin "Uyulmasr gereken di$er hususlar" baglrklr 3l.maddesinin
birinci ftkrastntn fi) bendinde, "Trp merkezlerinde, 38 inci madde uyannca yayrmlanan tebligde
belirtilenler haricindeki cerrahi mudahaleleryapilamaz." hUkmu yer almakta iken Danrgtay Onuncu
Dairesi'nin 24.07.2008 tarih ve E:20Q812745 sayllr kararr ile, '...181 sayrlr Kanun Hukminde
Kararname'nin 43. maddesi ile 3359 sayilt SaQhk Hizmetteri Temel KanunLt'nun 3. maddesi ye 9.
maddesinin (c) bendi uyannca, davah Bakanltk, Ekaracalr yonetmetikte, ayakta feqhis ve tedavi
yaptlan ozel saQltk kuruluglannrn tdbi olacaklan usul ve esaslart, bu kurutuqtarrn nitetikterini
belirlemekle gorevli ve yetkili bulunmaktadrr. Ancak davalr BakantQrn, antlan yasal
duzenlemelerden kaynaklanan dtizenleme yetkisini, yasalarda belirtildiQi gibi yonetmelik grkarmak
suretiyle kullanmag zorunlu olup; belirtilen konulan yonetmetik drynda att bir dt)zenlemeye
brrakamayacagr da aqkilr. Zira genel olarak idarenin, duzenleme yetkisi, srntrlt, tamamlayrct ve
baQtmlt bir yetki olup; yasalarda belirtildiQi gibi kutlanilabitir. idarenin, betti bir konuyu
dtizenledikten sonra bu duzenlemenin uygulanmaayla itgili genetge, tebliQ gibi alt duzentemeler
yapmas mtimkAndur. Oysa dava konusu yonetmeliQin, deQigik maddelerinde de yollamada
bulunulan 38. maddenin 1. fikraanda; a) SaQlrk kuruluglarrntn zorunlu ttbbi hizmet birimteri; bu
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birimlerin ve diger mekanlarrn fizik ozetlikteri; rsftma, havalandtrma:^ ye ,dytinlatrn1 ciaelikteri
ve
gerekli diger hususlar, b) Saghk kurulugunda gergekleqtiritebilecek ,r'rb4.qnfuIpgler,
c) Temet
laboratuvar ve radyoloiik tetkikler, g) Butundurulmast zorunlu asgari tbbiTiffit'Zrrg grrrgler
ve
ilaglar, d) Hasta ttbbi kayft formlart, e) Ekonomik ve mati yetertitige itiqkin belgeler
ite itgiti konular
yonetmelikte duzenlenmek yerine davah Bakanlrkga gtkarrlacaQr ongorilten
tebli1e brrakt6rg,
boylece dayanak alrnan yasalara ayktrr duzenleme yapilmqttr." gerekgesiyle anrlan
maddenin
yiirutmesinin durduruldugu, bunun uzerine dava konusu ycjnetmelik degigikligi yaprlarak
Ycinetmeligin 3l.maddesinin birinci flkrasrnrn (i) bendinin, "Trp merkezlerinde,
bu yilnetmelikte
belirlenenler haricindeki cerrahi mudahaleler yaprlamaz." geklinde duzenlendigi, 10.03.2010
tarihli
Resmi Gazete'de yayrmlanan Ycjnetmelik degigikligi ile de Ek Madde g'da "Trp Merkezlerinde
Gergeklegtirilebilecek Cerrrahi Mudahaleler Listesi"nin yaylmlandrgr anlagrlmaktadlr.
Buna gcire, trp merkezlerinde, Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglarr
Hakklnda Ycjnetmelikte belirlenenler haricindeki cerrahi mUdahalelerin yaprlamayaca{rnrn
belirtilmesine ycinelik dava konusu duzenlemenin iptalini gerektirecek bir husus bulunmamaktadrr.
Davact taraftndan, iptali istenen maddeye uygun bir ek grkanlmadrjr, davalr idarece
yaytmlanan 06.05'2009 tarihli Genelge'nin g.maddesinde, Ycinetmeligin 33.maddesinde
belirtilen
cerrahi mudahale listesi yaytmlantncaya kadar cerrahi mudahale birimi bulunan trp merkezlerinde
yaptlabilecek cerrahi mudahaleler igin 09.08.2OOT tarih ve 2OO7168 sayrlr Bakanlrk
Genelgesi'nin
tatbik edilecegi belirtilerek Danrgtay Onuncu Dairesi'nin yurutmeyi durdurma kararrna uygun
bir
duzenlemeye gidilmediQi ileri surulmekle birlikte, belirtilen hususlar ycinetmeli$in "Muhtelif
Hukumler" baglrklr 3S.maddesine ycinelik iddialar olup, incelenen maddeye iligkin bir iptal
gerekgesi olarak gcirulmemigtir.
Dava konusu Yiinetmeligin 9. maddesiyle degigtirilen Yiinetmeligin 33.maddesinin
incelenmesi;
15.02.2008 tarihinde yururlu$e giren Ayakta Teghis ve Tedavi yaprlan Ozel Saglrk
Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmeli!in "Ruhsatnamenin gerialrnmasr" baglrklr 33.maddesinde,
a) Denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler ve/veya uygunsuzluklar EK-6'daki
denetim formunda belirlenen sureler igerisinde giderilmedi$i igin saglrk kurulugunun faaliyetinin,
tamamtnda gegici olarak durdurulmasrna ra$men, faaliyet durdurma tarihinden itibaren en geg ug
ay iginde eksiklikler ve/veya uygunsuzluklarrn giderilmemesi durumunda veya,
b) Saglrk kurulugunun faaliyetinin, bir klsmrnda veya tamamrnda gegici olarak
durdurulmastna raimen, hasta kabultine devam edilmesi halinde, saglrk kurulugunun
ruhsatnamesi geri alrnarak gegersiz sayrlrr h0kmu yer almaktaydr.
11.03.2009 tarih ve 27166 saytlr Resmi Gazete'de yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi
Yapllan Ozel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycjnetmelikte Degigiklik Yaprlmasrna Dair yonetmeligin
9.maddesi ile 33.maddede degigiklik yaprlarak, "(1) Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin
denetim formunda belirlenen sureler iginde giderilmemesi nedeniyle tamamrnda faaliyeti gegici
olarak durdurulan sagllk kurulugunun faaliyet durdurma tarihinden itibaren en geg bir yrl iginde
eksiklikler giderilmezse, ruhsat Bakanlrkga askrya allnrr. Ruhsatr bu gekilde askrya alrnan saglrk
kurulugu igin eksikliklerin giderilip faaliyete gegilmesi igin en fazla bi yrllrk ek sure verilir. Bu
surede de saglrk kurulugu faaliyete gegirilemez ise 9 uncu maddedeki planlama hukumleri
uygulanrr'", (2) Faaliyeti gegici olarak klsmen veya tamamen durduruldu$u halde hasta kabulune
devam edilen saglrk kurulugunun faaliyeti, iki kat sureyle tamamen durdurulur. Faaliyeti iki kat
sureyle durdurulan saglrk kurulugunda hasta kabulii yaprldrgrnrn tespiti halinde, ruhsat Bakanlrkga
11
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geri alrnrr. Bu durumdaki sa$lrk kurulugu tekrar ruhsaflandrrilmaz;
sagtrtt t<uiuru'gu. sahipfigi de, iki
yrl sureyle g uncu maddeye gore ilan edilen pranlamalardaki ptrrrTrJar_.igln.,bagvuruda
bulunamaz." hukmu getirilmigtir.
Buna gcire, dava konusu duzenleme ile, denetimlerde tespit edilen
eksikliklerin suresinde
giderilmemesi nedeniyle faaliyeti gegici olarak durdurulan
saglrk kuruluguna eksikliklerin
giderilmesi igin verilen surenin 0g aydan bir yrla grkarrldrgr,
bu s[jre igerisinde eksikliklerin
giderilmemesi halinde ruhsatln geri alrnarak gegersiz sayrlmasr yerine,
ruhsatrn askrya alrnarak bir
ytlltk ek bir sure daha verilmesinin, bu sirrede de faaliyete gegilmemesi
halinde 9,uncu maddedeki
planlama hukumlerinin uygulanmasrnrn cingciruldiigu; aynca, faaliyeti gegici
olarak
durdurulmastna ra!men, hasta kabulune devam edilmesi halinde,
saQlrk kurulugunun
ruhsatnamesi geri altnarak gegersiz sayrlmasr yerine faaliyetin iki
kat siireyle tamamen
durdurulmasr, faaliyeti iki kat sureyle durdurulan sagltk kurulugunda hasta
kabulu yaprldr$lnrn
tespiti halinde, ruhsattn Bakanlrkga geri alrnmasrna iligkin hukiimlerin getirildigi
anlagrlmrg olup,
denetimler sonucunda tespit edilen eksikliklerin ve/veya uygunsuzluklarrn
suresi igerisinde
giderilmemesi veya bu surelerde hasta kabulune devam edilmesi
hallerinde verilecek sureler ile
uygulanacak yapttrlmlara yonelik degigiklik getiren dava konusu duzenlemeterde
hizmetin
gereklerine ve hukuka aykrrrlrk bulunmamaktadrr.

Dava konusu Yiinetmelilin 10. maddesiyle degigtirilen

yiinetmeligin

3S.maddesinin birinci frkrasrnrn (b), (c)ve (g) benflerinin incelenmesi;
Anayasantn 2. maddesinde, Turkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti oldugu
vurgulanmakta
ve 138' maddesinin son ftkrastnda "Yasama ve yurutme organlarr ile idare, mahkeme
kararlarrna
uymak zorundadtr; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarrnr higbir sureile
degigtiremez ve
bunlarr n yerine getirilmesini geciktiremez." kural r yer almaktad r.
2577 sayil idari Yargrlama Usulu Kanunu'nun 28. maddesinin 4001 sayrlr Kanunla
degigik
1' flkrasrnda da "Danrgtay, bcjlge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa
ve
yurutmenin durdurulmasrna iligkin kararlarrnrn icaplarrna gcire idare, gecikmeksizin
iglem tesis
etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu sure hig bir gekilde kararrn
idareye tebliginden
baglayarak otuz gun0 gegemez" geklindeki hukumle Anayasanrn 2. maddesinde yer
alan ',hukuk
devleti" ilkesine uygun bir duzenleme getirilmigtir.
Anayasantn 2. maddesinde yer alan "Hukuk Devleti" ilkesinin do$al sonucu
olarak idarenin
r

ve "gecikmeksizin" uygulamaktan bagka bir segene$i
bulunmamaktadrr. Bu kural, idareye karartn teblig tarihinden baglaylp otuz gun1n
dolmastna kadar
geqen sUrede yargr kararlnt uygulamama yetkisi tanlyan bir htrk0m degildir.
Aksine maddede,
kararlartn derhal uygulanmast ilkesi benimsenmig olup, her durumda bu surenin
otuz gunu
agamayaca$r, kararlartn uygulanmasr igin idarelerin gereksinim duyduklarr surenin
nihayet otuz
gunle srntrlr oldu$u hukme baglanmrgtrr. Di$er taraftan, Anayasanrn 11.
maddesinde; Anayasa
hukumlerinin, yasama, yurutme ve yargtorganlannr, idare makamlarrnl ve diger
kurulug ve kigileri
mahkeme kararlartnt "aynen"

baglayan temel hukuk kurallan oldugu belirtilerek Anayasanrn ba!layrcrlrgr

ve i.istunlugii
vurgulanmtg; bu ba$lamda olmak uzere 129. maddenin 1. frkrasrnda da, memurlar
ve diger kamu
gcirevlilerinin Anayasa ve kanunlara sadrk kalarak faaliyette bulunmakla yukumlu
olduklarr hiikme
ba$lanarak Anayasa hukiimlerinin baglayrcrlrgr ve usttlnlugu kamu gcirevlileri ycintinden
de teyit
edilmigtir.
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Dava dosyasrnrn incelenmesinden, 15.02.2008 tarih ve zOragtudlr,n"afni,C"zete,de
yaytmlanan, Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglarr
Hakktnlfe Ycf'netmeligin 3g.
maddesinde, a) Sa$lrk kuruluglarrntn zorunlu trbbi hizmet birimleri; bu
birimlerin ve diger
mekanlartn fizik cizellikleri; tsttma, havalandrrma ve aydrnlatma cizellikleri
ve gerekli diger
hususlartn, b) Saglrk kurulugunda gergeklegtirilebilecek cerrahi mudahalelerin,
c) Temel
laboratuvar ve radyolojik tetkiklerinin, g) Bulundurulmasr zorunlu asgari
trbbi cihaz, arag geregler
ve ilaglartn, d) Hasta trbbi kayrt formlarrnrn, e) Ekonomik ve mali yeterlili$e iligkin belgelerin
Bakanlrkga yaytmlanacak teblig ile duzenlenecegi hukum altrna alrnmrg
iken, scjz konusu 3g.
maddenin iptali ile yurUtmelerinin durdurulmasr istemiyle agrlan E:2008t2416
esas numaral dava
dosyasrnda Danrgtay Onuncu Dairesi,nce; ,'... Bakantern, grkaracaQr yonetmetikte,
ayakta
feqhls ve tedavi yaprlan ozel saQttk kuruluqlarrnrn tdbiolacaklart usul ve esas/an,
bu kuruluglarrn
niteliklerini beliflemeHe gorevli ve yetkili butunduQu; ancak davalt Bakant@rn,
antlan yasat
dtizenlemelerden kaynaklanan dtizenleme yetkisini, yasalarda belirtitdigi gibi yonetmetik gtkarmak
suretiyle kullanmastnrn zorunlu otdugu; belirTiten konularrn yonetmelik dtqrnda
att bir ddzentemeye
brrakrlmayacagr; zira genel olarak idarenin duzenleme yetkisinin, srnrrlr, tamamlayrcr
ve baQrmlt
bir yetki olduQu ve yasalarda betirtitdiQi gibi kuttanilabiteceQi; idarenin, betti bir konuyu
duzenledikten sonra bu duzentemenin uygulanmastyta itgiti genelge, tebtig gibi alt dilzentemeler
yapmasntn mtimktin olduQu;oysa dava konusu yonetmeliQin deQigik maddelerinde
de yollamada
bulunulan 38. maddenin 1. frkrastnda betiftiten konularla ilgili yonetmelikte duzenlenme yapmak
yerine, bu hususulann davah Bakantkga grkarrlacaQt ongoruten tebliQe brakrtdrQt,
boytece
dayanak alrnan yasalara aykn dtizenleme yapildtQr..." gerekgesiyle ydnetmeligin 3g.
maddesinin
yurutmesinin durdurulmastna karar verildigi; davalr idare tarafrndan sciz konusu
karar uzerine
yurutmesi durdurulan maddelere iligkin duzenleme yaprlarak dava konusu 11.3.2009
tarih ve
27',66 saytlt Resmi Gazetede Ayakta Teghis ve Tedavi Yaptlan Ozel Sagltk Kurulugla'
Hakktnda Yiinetmelikte Degigiklik Yaprlmasrna Dair Ytinetmelijin yayrmlandrgr; anrlan
Ydnetmeli$in 10. maddesiyle degigik "muhtelif hukumler" baglrklr 38. maddesinde, "(1) A9a$rdaki
konular bu Ytinetmeligin ekinde duzenlenir: a) Sagllk kuruluglannrn zorunlu trbbi hizmet
birimleri;
bu birimlerin ve diger mekdnlarrn fizik cjzellikleri; rsrtma, havalandrrma ve aydrnlatma ozellikleri
ve
gerekli di$er hususlar, b) Saglrk kurulugunda gergeklegtirilebilecek cerrahi mudahaleler,
c) Temel
laboratuvar ve radyolojik tetkikler, g) Bulundurulmasr zorunlu asgari trbbi cihaz, arag geregter
ve
ilaglar. (2) Bakanlrkga yaprlacak planlamalarda ilan edilecek trp merkezi yatrrrmlarr igin birinci
ftkrantn (a) bendine gore belirlenecek kriterlere uyulmasr zorunludur. (3) Ayrrca, bu ycinetmeligin
uygulanmasr ile ilgili olarak Bakanlrkga alt duzenleyici iglemler yayrmlanabilir. Bu ycjnetmelikte
hukitm bulunmayan hallerde, ilgili diger mevzuat hi.rkumleri uygulanlr." kurallarrna yer verilmig;
antlan Ycinetmeligin l4.maddesiyle degigik 40. maddesinin; 1/a frkrasrnda, bu ycjnetmeli$in 3g'inci
maddesinin birinci ve ikinci flkrastntn 3111212009 tarihinde, 1/b frkrasrnln ise diger hukumlerinin
yaylml tarihinde yururlu$e girecegi cingorUlmug; diger taraftan, 11.3.2009 tarih ve
27166 sayrlr
Resmi Gazetede yaytmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda
Yonetmelikte Degigiklik Yaprlmastna Dair Ycjnetmelik ile degigtirilen 38. maddesinin iptali
ile
yurutmesinin durdurulmast istemiyle Danrgtay Onuncu Dairesi'nin E:200915113
sayrlr
dosyasrnda agrlan davada Danrgtay Onuncu Dairesi'nce, "... Dava konusu yonetmetik
huktimlerinin daha once E:2008/2416 saytlt dava dosyastnda 3.7.2008 tarihinde ve E:200g/2745
sayrlr dosyasrnda da 24.7.2008 tarihinde ytirt)tmenin durdurulmasr karart verilen madde ve
13
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konulara iliqkin otdugundan, 9.6.2009 tarih ve E:200g/5713 sayth
n":.An"t,-idf,reden.
1-Anilan kararlar uzerine ne yapildtQtntn ve yargt kararrntn nastl"r"'*artrt
,yg&rdlg,,1!r,'.'?;fl 3.2009
tarih ve 27166 sayrlr Resmi Gazetede yaytmlanan, Ayakta leqhis ,"
reai'tiy_dffir"t SaQltk
Kuruluqlan Hakknda Yonetmetikte DeQiqiklik Yapilmasrna Dair yonetmeliQin
10. maddesiyte
deQiqik 38'maddesinde; bu Yonetmeligin ekinde dtizenleneceQi
beliftiten hususlart igeren eklerin
ne zaman Ekatilltp yayrmlanacaltntn sorulduQu, davah idarenin cevap ve
savunmastnda,
11'3'2009 tarih ve 27166 sayilr Resmi Gazetede yaytmlanan, Ayakta
reqhis ve Tedavi yapt6n
ozel SaQttk Kurutuqlarr Hakktnda Yonetmetikte Degiqiktik Yaptlmastna Dair yonetmelikle yargr
karan dogrultusunda dtizenlemeler yaprldQtnrn, 10. maddeyte yaptlan 3g.
madde deQiqiktiQinde,
Daire karartnda Yonetmelikte dtizenlenmesi gerektiQi ve TebliQte duzenlenmesinin
hukuka aykrrr
olduQu belirtilen konulartn, "bLt YonetmetiQin ekinde" duzenleneceginin
betirlitdiQi, aynt
YonetmeliQin 40' maddesinde de, "YonetmetiQin 38. maddesinin birinci
ve ikinci frkrasrnrn
31/12/2009 tarihinde yt)rurluQe" gireceQinin belirtildiQi, boytece yargt karartndan
harekette SaQlk
BakanlrQrnca ifas zorunlu duzenlemeterin yaprldrQt, Yonetmelik eki galrymalarrn
halen devam
ettiQi, ote yandan, "halihazrrda faaliyet gosteren saQhk kuruluglarrntn
ise, 9.3.2000 tarihti 23ggg
saytlr Resmi Gazetede yayrmlanan Yonetmelik hAktimteri uyartnca agrltglarr gergekleqti1inden,
38.
madde htikimlerinde yer alan; (a)Saghk kurutuglartntn zorunlu trbbi hizmet
birimleri; bu birimterin
ve diQer mekanlann fizik ozellikleri; rsftma havalandtrma ve aydtnlatma ozettikteri ve
diger
hususlar bahmrndan, 2006/104 saytlr "Ayakfa Ieqhis ve Tedavi Yaptlan
6zel SaQlk Kurulug;larr
Hakknda Genelge" nin eki, (b)Saglrk kuruluqlarrnda gergekleqtirilebitecek cerrahi mi.jdahateler
bakmtndan, 6.7.2009 tarih ve 26946 sayrh "Cerrahi Mudahale Birimlerinde lJygulanacak
Cerrahi
Mudahale Lisfesi Hakkrnda Genelge" nin, (c)Temel laboratuvar ve radyolojik
tetkikter baktmtndan,
9'3'2000 tarihli 23988 sayilt Resmi Gazetede yayrmlanan YonetmeliQ6 30 ve 31.
maddelerinin,
@) Bulundurulmasr zorunlu asgarittbbi cihaz, araQ, gereQlerve itaglar baktmrndan ise, 2006/104
sayrlr "Ayakta Teqhis ve Tedavi Yaprtan 6zet SaQltk Kurutuqlart Hakkrnda Genelge,,
nin eki
htikumlerin tatbik edilmekte olduQu, dolaytsryla Yonetmeligin 3S.maddesinin uygulanmasr
yondnden herhangi bir betirsiztik butunmadrQl'nrn betirtildigi; bu durumda,
Dairemizin antlan
ydrutmenin durdurulmas kararlart tizerine, 2577 sayttr Yasanrn 28. maddesi
uyarrnca, kararla,n
tebliQinden itibaren en geg otuz gt)n igerisinde Yonetmetik veya ekinde duzenteme yaprlmasr
yoluna gidilmesi gerekirken, gerekti dtizenlemelerin yapilmadryt; 11.3.2009 tarihinde grkaftrlan
Yonetmelikle, yargr karannrn gereQinin yaptlmastnrn iteri bir tarihe brrakrlmak
suretiyle hemen
uygulanmasrndan kaqnrldrQt, gt)ncel bir boqtuk yarattlarak, bu boqtu|un gegmigte grkarrrpn
genelgelerin uygulanmaayla dolduruldulu, dolaytsryta Yonetmetikte duzenlenmesi gereken
soz
konusu faaliyetlerde eski genelgelerin yurutt)tmesine yol agildrQt..." gerekgeleriyle 11
.3.200g tarih
ve 27166 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi yaprlan Ozel Saglrk
Kuruluglart Hakklnda Yonetmelikte Degigiklik Yaprlmaslna Dair Ycjnetmelik ile degigtirilen
3g.
maddenin yurutmesinin durdurulmasr na karar verildigi anlagrlmaktad r.
DiQer taraftan, 11.3.2009 tarih ve 27166 sayrlrResmi Gazetede yayrmlanan
Ayakta Teghis
ve Tedavi Yaprlan ozel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmelikte De$igiklik yaprlmasrna Dair
Yonetmeli9in 10. maddesiyle degigik "muhtelif hukumler" baglrklr 3S.maddesinde,
agagrdaki
konulartn bu Ycinetmelik ekinde duzenlenece$i belirtilmesine kargrn, maddede belirtilen
duzenlemelerin 31'12.2009 ve 10.03.2010 tarihli Ycinetmelik degigiklikteri ile yaprldrgr
gorulmektedir.
r
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Bu durumda, Danrgtay onuncu Dairesi'nin yukarda
berirtiren v
-:kararlarr., i.-^
uzerine,
2577 saytrL Kanunun 2g. madderi ,v"r,*",
geg otuz gun igerisinde Ycinetmelik veya
ekinde duzenleme yaprlmasr
v",rr"
rlmereri n r" o i,,o,o ;
il#
iff
;,
rv, yargr
yqr Yt Ndt
:u.:n
kararrnrn
dt lllll
,,ri'n: brrakrrmak suretiyre hemen uysutanmasrndan
,il t\.tdt I Advillllulgl,
kasrnrtdrgr,

;";";;ffi

::::ll
ff:::i I JTITl',::lfl-:1|.

;;

r;;; ffiil"

ffi#i
1Jl:ilT;iliX?iTiJf

I

seemiete srkarrrran senergererin uysuranmasryra
^?: ,?:u',9yn
yuruturmesine vor agrrdrsrndan, dava
lonrru duzenremede hukuka ,y"rr,ri
gorulmemigtir.
::ffH:',:i:,.
Dava konusu Yiinetmeligin 11. maddesiyle
Y6netmelile eklenen Ek Madde 1,in
l.flkrasrnrn (a), (b), (c), (f)ve (g) benflerinin incelenmesi;
11'03'2009 tarih ve 27166 saytll Resmi Gazete'de
yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi
Yaprlan ozel saglrk Kuruluglarr Hakkinda Ycinetmelikte
De$igiklik yaprlmasrna Dair ycinetmeligin
11'maddesi ile Ycinetmelige "Ttp merkezlerinin
kalite ve verimliligini arttrrmak amacryla izin
verilebilecek hususrar" bagrrklr Ek Madde 1 eklenmigtir.
Buna gcire;
(1)Ttp merkezlerinin kalite ve verimliligini artrrmak
amacryla planlamadan istisna olarak

::l::i,,,:,':o,:"uj:L.::ilTi!

Bakanlrkga agagrdaki hususlarda izin verilebilir.
a) Birlegme ve tagrnma izni:

1)Trp merkezi, bulundugu

ilgedeki

ve/veya laboratuvarlarla birlesebilir.

bagka bir trp merkezi ve/veya ozel hastane

2)Trp merkezi, bagka trp

merkezi ve/veya ozel hastanelerle, veiveya
laboratuvarlarla birlegebilir ve/veya bagka illere,
ilgelere tagrnabilir. Birlegme veya tagrnmalar igin
BakanllQa bagvurulur' Bagvuru, Planlama ve istihdam
Komisyonuna sunulur. Komisyon
basvuruyu' ttp merkezi veya cizel hastane hizmeti
sunulmasr igin cingcirulen asgari nufus ve/veya
ilgede verilmesi hedeflenen saglrk hizmetleri ile
tabip dagrlrmr ycinunden daha az yo$unluklu
bolgeler cincelikle dikkate allnarak degerlendirir ve
bagvuru uygun gcirulur ise izin verilir.
b) Bir tlp merkezinin tabip ve uzman tabip sayrs t 6zer hastane
bakrmrndan yeterli
lse bu tlp merkezi, bulundugu ilge srnrrlarr iginde
tek bagrna cizel hastaneye dcinrigebilir.

c) Ttp

merkezinin ruhsattnda kayrtlr uzmanlrk dallarrndaki
kadrolu uzman tabipleri,
mesulmud[irijn izniile fizik mekanlarl uygun olan bir
bagka trp merkezi veya cjzel hastanede, ozel
hastane kadrolu uzman tabipleri de trp merkezinde
krsmi zamanlr, konsultan veya ncibetgi olarak
galtgabilir' Bu gekilde ga|gan uzman tabiplere
mridrirlukge garrgma belgesi duzenlenerek gdrev
yapacaQt ttp merkezi veya ozel hastanenin
ruhsatrna/faaliyet izin belgesine galrgma gekli
belirtilerek eklenir' Ancak bu durum o saglrk kurulugunun
kadro sayrsrnrn artrrrlmasr olarak kabul
edilmez' Bu gekilde galrgan uzman tabibin ayrrlmasr
halinde ancak aynr galrgma geklinde uzman

tabip galrgtrrrlabilir.

9)

Ruhsatlartnda kayrtlr dallarda gahgan uzman tabiplerden
yan

dal veya

iki

ayrl
uzmanltQr bulunan tabipler, bulundugu trp merkezinde
tercihe baglr olarak bir dalda kadrolu di$er
dalda krsmi zamanh olarak galrgabilirler. ...8u gekilde galrgan
tabibin ayrrlmasr halinde, altmrg gun
iginde ktsmi zamanlr galrgrlan dal igin uzman tabip
bulun amazise bu dal ruhsatrndan grkarrlrr.

d)

Uzmanltk dallna esas olan ve asgariyi tegkil
eden tabip aynlrgrnda, sure kaydr
aranmakslzln bu dalda ve aynt galrgma geklinde
tabip bulunursa istihdam edilir. Bir uzmanlrk
daltnda asgari saylnln uzerindeki tabip ayrrlrgrnda,
bir yrl iginde aynr uzmanlrk dalr ve galrgma
geklinde tabip istihdam edilebilir.
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odast olugturulabilir. Hastanenin mevcudunda kadrolu
ve krsmi zamanrr
fazla poliklinik odasrnrn ormasr, tabip sayrsrartr.rmasr
hakkr vermez.

sayrsrndan

f) Tabip ve uzman tabip eklenmemesi ve uzmanhk dallarryla
ilgiti olmak kaydryla,
ttbbi cihaz' trbbi hizmet birimleri ve alanlar ile cerrahimudahale
birimi eklemesi yaprlabilir. Ancak
izin verilecek teknoloji yogunluklu trbbi cihazlar planlama
ve istihdam Komrsyonu tarafrndan
belirlenir' Ayrrca 11l3l2oog tarihine kadar kurulmug
ve igletirmekte olan teknoloji yogunluklu trbbi
cihazlar devir yoruyra bagka bir trp merkezinde
kurdururabirir.
g) Trp merkezleri uzmanltk dallarrnrn gerektirdigi laboratuvar
ve radyoloji tetkikleri
iqin' 111312009 tarihine kadar 992 sayrlr Kanun ve 3153
sayrrr Kanuna tabi otarak mrlstakilen
agtlmtg ruhsatlr laboratuvarlardan hizmet alrmr yoluyla
bunyelerinde laboratuvar kurdurulabilir. Bu
durumda laboratuvartn sorumlulugu, hizmet alrnan
kurulugun laboratuvar uzmanr tarafrndan
yurutulur, kurulugun kadrosunda aynca laboratuvar
uzmanr bulundurmasr istenmez.
h) Yag haddinden veya kadrosuzluk nedeniyle zorunru emekli olan
uzman tabipler,
gerektiginde ruhsatrna uzmanrrk darr iravesi yaprrarak
garrgabirir.
r) Ucretli veya ucretsiz izinli sayrlarak yurtdrgLna gcinderilen kamu gcirevlisi
tabipler
ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yiiki.imlulukleri bulunan
tabipler drgrnda, yurtdrgrnda mesle$ini en
az iki ytl olmak ttzere halen icra etmekte olan tabipler, gerekti{inde
uzmanlrk dallarr ruhsatrna
eklenerek galrgabilir.

(2) Birinci ftkrantn (a) bendine gcire trp

merkezreri, birlegme

iglemleri

tamamlantncaya ve/veya hastane ruhsatl allncaya kadar
mevcut kapasiteleriyle faaliyeflerine
devam edebilirler. Birinci flkrantn (a) bendi kapsamrndaki
laboratuvarlar, 11l3l2oog tarihine kadar
ilgili mevzuatr uyan nca mustakilen ruhsafl and rr lan laboratuvarlard
r.
(3) Birinci ftkrantn (a) ve (b) bentleri kapsamrnda saglrk
kuruluglarrnrn ozel hastane
olarak faaliyet gcisterebilmesi igin ozel Hastaneler Ycjnetmeli$i
garilarrnr saglamala. gerekir. Ozel
hastanenin bunyesine katrlmalarda hastanenin fizik garflarr
uygun de$il ise, ozei Hastaneler
Ycinetmeligine gdre ek bina veya tadirat yaprrmasrna izin
verirebirir.
r

r

(4) Birinci frkranrn (a) ve (b) benfleri

kapsamrnd a 6zel hastane kurulmasr ve
tagrnmalarda cin izin iglemleri igin Bakanlrga bagvuru suresi
11lgl2oog tarihinden itibaren baglar
ve 38 inci maddeye gcire yayrmranacak bina, fizik mekan ve bunrarra
baglantrlr di$er kriterlerin
yuriirluk tarihinden itibaren en geg dcirt yrlrn sonunda
biter.

(5) Birinci frkranrn (c), (h) ve (r) bendterine gcire ruhsatlna uzmanlrk
dalr ilavesi
yaptlan tabibin ayrrlmasr halinde yerine altmlg gun
iginde tabip bulunamaz ise ilgili uzmanllk dalr
ruhsatrndan gr karr r. " hukirm leri yer alm gtr r.
Anrlan maddede daha sonradan bazr degigiklikler yaprlmrg,
dava konusu ycinetmelik ile
getirilen bazr hukilmler aynen korunmug, oazl hukumler
farklr frkralarda aynen veya degigtirilerek
duzenleme altrna alrnmlgtrr.
(a)ve (b) benflerinin incelenmesi:
II

r

Dava konusu bentlerde, tlp merkezlerine, kalite ve verimliligini
artrrmak amacryla
planlamadan istisna olarak bulundu$u ilgedeki
bagka bir trp merkezi, cjzel hastane ve/veya
laboratuvarlarla birlegme, bagka illere ve ilgelere tagrnma
veya bulundu$u ilge srnrrlarr igerisinde
tabip saytst ozel hastane baktmtndan yeterli olmak gartryla
cizel hastaneye dciniigme imkanr

getirilmigtir.
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Davact taraftndan, bu bentlerin planlama hukumlerini
uygulan amaz hale getirdigi ileri
surulmekle birlikte, antlan madde planlamaya
bir istisna g",'r.Lk,'.' i,o'rurn.rerinin
-'r r'r\
kalite ve
verimliligini
artrrmayr amagladrgr

anlagrlmaktadrr.

Dava konusu maddede de belirtildigi uzere, bagka
il ve/veya ilgelere tagrnma veya bagka
il
veya ilgelerdeki ttp merkezi, cjzel hastane veya
laboratuvarlarla birlegmererde, bagvuru, trp
merkezi veya cizel hastane hizmeti sunulmasr
igin cingcirulen asgari nufus ve/veya ilgede
verilmesr
hedeflenen sa$lrk hizmetleri ile tabip dagrlrmr ycinunoen
daha az yogunluktu bdlgeler cjncelikle
dikkate altnarak deOerlendirildikten sonra uygun gciruilur
ise planlama ve istihoam Komisyonunca
izin verilebilecektir. Ayrtca, aynr ilge srnrrlarr igerisindeki
birlegmelerde de yeni hekim, trbbi hizmet
birimi veya trbbi cihaz ilavesi de olmayacagrndan planlama
hukumlerinin drgrna grkrlmasr sciz
konusu olmayacaktrr.
Bu nedenle, ttp merkezlerinin kalite ve verimliligini
artrrmak amacryla getirilen dava konusu
hukumlerde mevzuata aykr n rk bulunmamaktad
r.
(c) bendinin incelenmesi:
Dava konusu bentte, ttp merkezinin ruhsatrnda kayrflr
uzmanlrk dallarrndaki kadrolu uzman
tabiplerinin' mesul muduri.in izni ile fizik mekdntarr
uygun olan bir bagka trp merkezi veya cizel
hastanede' cjzel hastane kadrolu uzman tabiplerinin
de trp merkezinde krsmi zamanlr, konstjltan
veya ncibetqi olarak galrgabilecekleri, bu gekilde galrgan
uzman tabiplere mudurl6kge galrgma
belgesi duzenlenerek gcirev yapacaQr trp merkezi
veya cjzel hastanenin ruhsatrna/faaliyet izin
belgesine galrgma gekli belirtilerek eklenece$i, ancak
bu durumun o saglk kurulugunun kadro
saylslnln arttrtlmast olarak kabul edilemeyece$i, bu gekilde
galrgan u)^"n tabibin ayrrlmasr
halinde ancak aynr galrgma geklinde uzman tabip galrgtrrrlabilece$i
hrikmu yer atmakta iken,
06'01'2011 tarih ve 27807 saytll ResmiGazete'de yayrmlanan
Ayakta Teghis ve Tedavi yaprlan
ozel saglrk Kuruluglart Hakkrnda Ycinetmelikte Degigikrik yaprlmasrna
Dair y6netmeligin
16'maddesi ile anrlan madde tamamen, 11.07.2013
tarih ve 2g704 sayrlr Resmi Gazete,de
yaylmlanan degigiklik ile de Ek Madde f in
birinci frkrasr yeniden duzenlenmig, konsultan veya
ncibetgi olarak galrgabilme uygulamastna son verilmigtir.
Bu nedenle, bu bende ycinelik olarak iptal istemi hakkrnda
karar verilmesine yer
bulunmamaktadrr.
(f) bendinin incelenmesi:
Dava konusu bentte, "Tabip ve uzman tabip eklenmemesi
ve uzmanlrk dallarryla ilgili
olmak kaydryla, ttbbi cihaz, trbbi hizmet birimleri ve
alanlar ile cerrahi mudahate birimi eklemesi
yaptlabilir' Ancak izin verilecek teknoloji yogunluklu
trbbi cihazlar planlama ve istihdam
Komisyonu taraftndan belirlenir. Ayrrca 11lgl2oog
tarihine kadar kurulmug ve igletilmekte olan
teknoloji yogunluklu trbbicihazlar devir yoluyla bagka
bir trp merkezinde kurdurutabilir.,, hukmu yer
I

r

almtgttr.

Antlan bendin ilk iki climlesi ile, trp merkezlerinin, planlamadan
istisna otarak Bakanlrkga
izin verilmek gartryla, tabip ve uzman tabip eklenmemesi
ve uzmanlrk dallanyla ilgili olmak
kaydryla' tlbbi cihaz, tlbbi hizmet birimleri ve alanlar
ile cerrahi mudahate birimi eklemesi
yaptlabilmesi imkant getirilmig olup, trp merkezlerinin
kalite ve verimliligini artrrmak amacryla

getirildigi anlagtlan dava konusu hukumlerde
mevzuata aykrrrlrk bulunmamaktadrr.
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Dava konusu hiikmi.in son ciimlesine yonelik
olarak;
3359 sayrlr Saglrk Hizmeteri Temel
Kanunu,nun; g. maOO"sinin 1 ,
saglrk kurum ve kuruluglarlnrn yurt sathrnda
egit, kaliteli ve verimli hizmet sunaihcket

nrAft;e;

VeSosya|Yardlm,il;l;#:;;o.;ffuiffiiffi"l]#''il:.}H:ffiffiJi
ve seristirireceoi; (c) bendinde, butijn
sasr,k kurum
ve
fiTff
kuruluglart
:fl,;::"r:"T,i,::i"::::,:ii:i:::si
ile sa$lrk personelinin ulke sathrnda
oengeri dagrtrmr u" yryg,ntlffi#:;ilJ::::

oldu$u' saglrk kurum ve kuruluglartntn
kurulmasr ve iietilmesinin bu esas igerisinde
sagrrk ve
sosyal Yardrm Bakanlrglnca duzenlenece$i,9.
maddesininl. frkrasrnrn (c) bendinde ise;
brjtun
kamu ve cizel saglrk kuruluglartntn tesis,
hizmet, personel, krstaslarrnrn belirlenmesinin,
saglrk
kurum ve kuruluglarlnln stntflandtrtlmasrnrn
ve srnrflarrnrn degigtirilmesinin, saQlrk kuruluglarrnrn
amaca uygun olarak tegkilatlanmalartntn,
saglrk hizmet zinciri olugturulmasrnrn, hizmet
igi e$itim
usul ve esaslart ile saglrk kurum ve
kuruluglannrn koordineli galrgma ve hizmet
standar'arrnrn
tespiti ve denetimi ile bu Kanunla ilgili
diger hususlarrn sagrrk ve sosyar yardrm

grkarrlacak ycinetmerikre duzenrenecegi
hukme bagranmrgtrr.

Bakanrr$rnca

Dava konusu Ycinetmeligin ll.maddesiyte ycinetmelige
eklenen Ek Madde 1,de, trp
merkezlerinin kalite ve verimliligini artrrmak
amacryla, planlamadan istisna orarak
sa$lrk
Bakanltgr'nca izin verilebilecek hususlar
belirtilmig olup; l.frkrasrnrn (f) bendinde,
tabip ve uzman
tabip eklenmemesi ve uzmanlrk dallarryla
ilgili olmak kaydryla, trbbi cihaz, trbbi
hizmet
birimleri ve
cerrahi mudahale birimi eklemesi yaprlabilecegi,
izin verilecek teknoloji yogunluklu trbbi
cihazlarrn
Planlama ve istihdam Komisyonu tarafrndan
belirlenecegi cingcirulmek suretiyle, planlamadan
istisna olarak yaprlabilecek "geniglemenin"
srnrrlarr u" t ogrilan belirlenmig olmakla
birlikte
hukmun devamtnda yer alan son cumlede,
"Aynca 11l3l2oog tarihine kadar kurulmug
ve
igletilmekte olan teknoloji yo$unluklu
trbbi cihazlar devir yoluyla bagka bir trp merkezinde
kurdurulabilir'" cumlesiyle, yukarlda belirtilen
her turru gart ve srnrrlamalarrn drgrnda 11r3l2oog
tarihine kadar kurulmug ve igletilmekte
olan teknoloji io$unluklu trbbi cihaztarrn devir
yotuyla
bagka bir trp merkeziolarak kurdurulup faaliyete
gegiriimesianlamrna gelebilecek, yoruma
agrk ve
belirsizlik igeren bir dlrzenlemeye yer verilmigtir.
Bu nedenle' Ycjnetmeligin Ek Madde f in
birinci frkrasrnrn (f) bendinin son crjmlesi
hukuka

ayklrr bulunmaktadrr.
(g) bendinin incetenmesi:

Anrlan maddenin birinci frkraslnrn (g) bendinde;
trp merkezlerinin uzmanlrk dallarrnrn
gerektirdigi laboratuvar ve radyoloji tetkikleri
igin, 11l3l2oog tarihine kadar gg2 sayrlr
Kanun ve
3153 sayllr Kanuna tabi olarak mustakilen
agrlmrg ruhsaflr laboratuvarlardan hizmet
alrmr yoluyla
bunyelerinde laboratuvar kurdurulabilecekleri
ongcirulmug olup; anllan duzenleme ile,
11l3l20Og
tarihinden sonra 992 sayrlr Kanun ve 3153
sayrh Kanuna tabi olarak mustakilen agrlacak
ruhsa,r
laboratuvarlart drglamtg olmasr, aynca
bu ayrrmrn yaprlmasrnr gerektirecek hakll nedenlerin
de
ortaya konulamamast nedeniyle egitlik ilkesine
aytflrr oldu$undan dava konusu madde hukuka
aykrrr bulunmaktadrr.

Dava konusu Ycinetmeli!in 2. maddesiyte
degigik yiinetmeli!in g.maddesinin
8'frkrastntn; 3'maddesiyle degigik Yiinetmetigin
#.r"ol-""1"," i*t""i'-ri*r"",n,n (b) ve (c)
bentlerinin; 11'maddesiyle Yiinetmeli$e eklenen
Ek Madde 1,in birinci frkrasrnrn (c)
bendinin eksik dtizenreme nedeniyre iptari
istemrerinin incerenmesi;
Eksik duzenleme nedeniyle iptalleri istenen
hukumlerde daha sonradan degigiklikler

yaptldtgr' dava konusu Ycinetmelik ile getirilen
bazr hukumlerin ycinetmelik metninden grkarrldrgr,
18
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bazr hukumlerin ise de$igtirilerek ycjnetmelikte yeniden

maddelerin iptali istemleri hakkrnd a karar verilmesine

"Muayenehane" tanrmrna yer
gerekgesiyle iptali isteminin incelenmesi:

eksik

diizenlendigi

1219 sayrlr Tababet ve $uabatr San'atlarrnrn Tazt icrasrna Dair Kanun'un dava konusu
Yonetmeli$in yayrmlandr$r tarihte yururli.ikte olan 1. maddesinde, Turkiye Cumhuriyeti
dahilinde
tababet icra ve her hangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek igin Turkiye Darulfununu
Trp
Fakultesinden diploma sahibi olmak ve Turk bulunmanrn gart oldugu, 3. maddesinde, yukarki
maddelerde zikredilen tabip diplomastnt ve fenni, cerrahiveya guabatrnda ihtisas sahibi
olduguna
dair i9 bu kanunun tarifleri dairesinde vesaiki lazimeyi haiz olmlyan hig bir kimsenin hig bir
ameliyei cerrahiye icra edemeyecegi; cerrahii sagireye ait ameliyatr her tabibin yapabilecegi, g.
maddesinde, Turkiye'de icrayt tababet igin bu kanunda gcisterilen vasrflarr haiz olanlarrn
umumi
surette hastalrklarr tedavi hakkrnr haiz olduklarr belirtilmigtir.
15.02.2008 tarihinde yururluQe giren Ayakta Teghis ve Tedavi yaprlan Ozel Saglrk
Kuruluglart Hakkrnda Ycinetmeligin "Poliklinik ve muayenehane" baglrkll 7. maddesinin 2.
ftkrastnda, "muayenehane; bir tabip tarafrndan mesle$ini serbest olarak icra etmek uzere agrlan,
cerrahi ve girigimsel trbbi iglemlerin yaprlmadrgr igyeri" olarak tanrmlanmrg, anrlan maddenin iptali
istemiyle agrlan davalarda Danrgtay Onuncu Dairesi'nce,...maddede muayenehane tanrmlanmakta
birlikte, muayenehanede yaprlamayacak cerrahi ve giriqimsel ttbbi igtemlerin neleri igerdiQi
yonetmelikte agrkga belirlenmediQi, dava konusu YonetmetiQin 38. maddesinin 1/b bendinde
de,
saQlrk kurulugunda gergekteqtiritebilecek cerrahi mudahateter yonetmetikte betirtenmek yerine,
davalt Bakanhkga grkartilacagr ongort)ten TebliQe brrakilarak dayanak altnan yasatara aykrrr
dtizenleme yapildfir, muayenehanede yapilamayacak iqlemterin idarece belirlenebiteceQi doQat
olmakla birlikte, bu belirlemenin, yasal dtizenlemelerle idareye tanrnan yetki gergevesinde ve
yasada belirtildiQi gekilde, yonetmelikle yapilmau gerektiQi, zira, genel olarak idarenin dilzenleme
yetkisinin, srnrrlt, tamamlaytu ve baQrmh bir yetki otduQu; ancak yasalarda betirtitdiQi gibi
kullanrlabileceQi, bu sebeple, davah BakanlQtn, antlan yasal d7zenlemelerden kaynaklanan
duzenleme yetkisini, yasalarda belirtildiQigibi yonetmetik grkarmak suretiyte kulpnmasrnrn zorunlu
olduQu, belirlilen konulan yonetmelik drgnda att bir dtizenlemeye brrakamayacaQt,...yonetmeliQin
7. maddesinin 2. fikrastnda "muayenehane" tanrmlantp, dt)zenlenirken, cerrahi ve giriqimsel ttbbi
iqlemlerin yaprlmadryt iqyeri olarak nitelenmek suretiyle, muayenehanede yaprtamayacak
iqlelemlerin de ifade edildiQi, dolayayla bir "yasaklama" da getiritdiQi; ancak, "cerrahive giriqimset
ttbbi iglemlerin" neler olduQunun Yonetmetikte gosterilmemig olmasrntn, uygulamada betysiztp
yarattQt gibi, bunun tebliQ veya genelge gibi daha att duzentemelere brrakilmasrntn da yasalarrn
yonetmelikle dtizenlemeyi ongordt)Q0 emredici kuralrna ayktrr olmasr nedeniyle hukuka ayktrr
bulunduQu... gerekgesiyle, Ycinetmeligin T.maddesinin 2.frkrasrnrn yiiri.itmesi durdurulmugtur.
15.02'2008 tarihinde yururluge giren Ayakta Teghis ve Tedavi Yapllan Ozel Saglrk
Kuruluglarl Hakkrnda Ycinetmeligin 7. maddesinin 2. frkrasrnrn Danrgtay Onuncu Dairesi'nce
yurutulmesinin durdurulmastndan sonra, Ycinetmeli$in 7. maddesinin 2. frkrasr, 25.g.2010 tarih ve
27710 saytlt Resmi Gazetede yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi yaprlan Ozel Saglrk
Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmelikte Degigiklik Yaprlmasrna iligkin Ycinetmelik' in 1. maddesiyle;
"(2) Muayenehane, bir tabip tarafrndan meslegini serbest olarak icra etmek izere mustakilen
agtlan, bu Ycinetmelik ile belirlenen asgari gartlarr tagryan ve bu Ycjnetmelikte tanrmlanan trbbi
iglemlerin yaprlabildi$i saglrk kurulugudur." bigiminde duzenlenerek, muayenehane yeniden
19

tl\'.{Pl3iliginrSistemindcleralanbudoktimanahttp://vatandas.uvapgo\.tradresinden

+pgfpLr - GzdkDBi - As++lJZ - yqvylk=

kodurleerrqebitirsrniz

D A N is-rn.v
oNBE$TNCtDAtRE
Esas No : 201312786
Karar No : 201316464

tantmlanmtg ve Ycinetmeli$in Ek-13 sayrlr ekinde, "Muayenehanede yaprlabilecek tlbbi iglemler
listesi"ne yer verilmigtir.
Bu nedenle, davactntn iddialarr ile yukarrda agrklanan hukuki durum dikkate alrndr$rnda,
dava konusu Ycjnetmel ikte hu kuka aykr n k gcirlilmemigtir.
Agtklanan nedenlerle, 11.03.2009 tarih ve 27166 sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanan
Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycjnetmelikte Degigiklik
Yaptlmastna DairY6netmeligin 3. maddesiyle degigikYonetmeligin lT.maddesinin ikincifrkrasrnrn
(a) bendi ile 11. maddesiyle Ycjnetmelije eklenen Ek Madde f in l.frkrasrnrn (c) bendindeki
"mesul mudur izni" ibareleri ycinunden, 11. maddesiyle Ycinetmelige eklenen Ek Madde f in
l.ftkrasrntn (c) bendinin "mesul m0dtrr izni ibaresi" drgrnda kalan krsrmlarrnrn esastan ve eksik
duzenlemeye ycinelik olarak, 2. maddesiyle degigik Ycinetmeli{in g.maddesinin S.frkrasrnrn,
3.maddesiyle degigik Ycinetmeligin lT.maddesinin ikinci frkrasrnrn (b) ve (c) bentleri hakkrnda
oybirligiyle KARAR VER|LMESiTe yen oLMADIGINA, Ycinetmetigin 10. maddesiyte degigtiriten
Yonetmeligin 38.maddesinin birinci frkrasrnrn (b), (c) ve (g) bentlerinin, Ycinetmeligin 11.
maddesiyle Ycinetmeli$e eklenen Ek Madde f in l.frkrasrnrn (f) bendinin son ciimlesi ile (g)
bendinin oybirligiyle iptRLirue, Ycinetmeli$in 5. maddesiyle 2l.maddeye eklenen 3. frkrasrnrn
iptali isteminin oygokluguyla, Ycinetmeligin 1 maddesiyledegigik 6/1-a maddesinin, 6. maddesiyle
deQigik 24. maddesinin 1 ve 3 nolu frkralarrnrn, 7. maddesiyle degigik 25.maddesinin, B.
maddesiyle degigik 3l.maddesinin (j) bendinin, 9. maddesiyle degigik 33.maddesinin, 11.
maddesiyle Ycinetmeli$e eklenen Ek Madde f in l.frkrasrnrn (a) ve (b) bentleri ile (f) bendinin ilk iki
cltmlesinin, muayenehane tanrmrna yer vermeyen Yonetmeligin iptali isteminin oybirligiyle
REDDINE, dava ktsmen iptal, krsmen ret, krsmen karar verilmesine yer olmadr$rna geklinde
sonuglandtgtndan agagtda dcikiimu yaprlan 163,30 TLyargrlama giderinin yarrsl olan 81,65 TL'nin
davacl uzerinde btrakrlmasrna, kararrn verildigi tarihte yurUrltikte olan Avukatlrk Asgari Ucret
Tarifesine gcire belirlenen 2.640 TL avukatlrk ucretinin davacrdan alrnarak davalr idareye
verilmesine,
vargrlama giderinin kalan krsmr olan 81,65 TL ile kararrn verildi$i tarihte
yiirijrl0kte olan Avukatlrk Asgari Ucret Tarifesine gcire belirlenen 2.640 TL avukatlrk ucretinin
davalt idareden altnarak davacrya verilmesine, artan posta Ucretinin istemi halinde davacrya
iadesine, bu karara kargr teblig tarihini izleyen otuz (30) giJn igerisinde Danrgtay idari Dava
Daireleri Kurulu nezdinde temyiz isteminde bulunabilece$inin taraflara bildirilmesine 26.09.2013
tarihinde karar verildi.
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Yarorlama Giderleri
Bagvuru Harcr
: 23,90 TL
Karar Harcr
: 32,30 TL
YD Harcr
: 25,60 TL
Vekalet Harcr : 2,50 TL
Posta Gideri
: 79,00 TL
TOPLAM
: 163,30 TL
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Esas

KARSI OY(X)
Dava konusu Ycjnetmeligin 5. maddesiyle 2l.maddeye eklenen 3. frkrasrnrn iptali istemine
iligkin olarak:

Dava konusu Ycinetmeligin 5. maddesiyle Ydnetmeligin 2l.maddesine eklenen 3.frkrada,
ttp merkezinde bir poliklinik muayene odasrnda en fazla iki tabibin galrgmasrna izin verilecegi,
galtgan her tabip igin ayn poliklinik muayene odast da duzenlenebilecegi; trp merkezinin
mevcudunda kadrolu ve ktsmi zamanlr galrgan tabip sayrsrndan fazla poliklinik muayene odasr
olmasrnrn, tabip sayrsrnr artrrma hakkr vermeyece$i hukme ba$lanmrgtrr.
Davact taraftndan, duzenleme ile aynr uzmanlrk dalrnda gcirev yapan hekimlerin bir
poliklinik muayene odastnda aynr anda muayene hizmeti sunabilecekleri ileri surulmektedir.
Buna gore, esas olan, her hekime bir poliklinik muayene odasr bulunmasr olmakla birlikte,
kaynaklartn verimli kullanrlabilmesi amaoyla aynr uzmanlrk dalrnda gcirev yapan hekimlerin farklr
zamanlarda aynt muayene odasrnr kullanmalarr da mi.rmkijndur. Ancak, dava konusu madde,
davactntn da ileri surduQi.i gibi, ttp merkezinde aynr poliklinik odasrnda ve aynt anda iki tabibin
galtgmastna ve bdylece iki hastanrn aynr anda ve aynt odada muayene edilebilmesine imkan
tanryan bir anlam igermektedir.

Davalt idarece bciyle

bir

durumun sciz konusu olmadr$l ileri siirulmekle birlikte,

(uygulamada kargtlagtlabilecek problemler dikkate alrndr$rnda) anrlan maddede yoruma agtk ve
belirsizlik igeren bir diizenlemeye yer verilmigtir.
Bu nedenle, Ycinetmeligin 5. maddesiyle 2l.maddeye eklenen 3. frkrasrnrn iptali gerektigi
goriigi.i ile gogunluk kararrnrn bu krsmrna katrlmryorum.
Uye
Dr. Tacettin giwgex
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