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Davantn 6zeti
: 25.9.2010 tarih ve 27710 sayrlr Resmi Gazete'de
yaytmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmelikte
Degigiklik Yaptlmastna Dair Ycinetmeligin 1. maddesiyle Ycinetmelige eklenen 7. maddenin 2.
ftkrastndaki "bu Yonetmelikte tanrmlanan trbbi iglemlerin yaprlabildigi sagltk kurulugudur."
ibaresinin,3. maddesiyle eklenen 38. maddesinin 1. frkrasrnrn (e)bendinin,4. maddesiyle eklenen
Ek-1/d'nin l.frkrasrndaki "ve Ek-13te yer alan iglemlerden hangilerinin yaprlacagrnr" ibaresinin,4.
maddesiyle eklenen Ek-1/d'nin 8. frkrasrndaki "Sosyal Guvenlik Kurumu kaydr" ibaresinin,5.
maddesiyle eklenen Ek-6/a'nrn "Faaliyete Esas Bilgiler" baglrklr 1. bcjlumUnun 4. ve 5. satrrlarrnrn,
5. maddesiyle eklenen Ek-6/a'nrn "Hizmet Birimine Esas Bilgiler" baglrklr 2. bcil0m0nlin 5. ve 7.
sattrlartntn, 5. maddesiyle eklenen Ek-13 sayrlr "Muayenehanede Yaprlabilecek Trbbi iglemler
Listesi" nin tumunun; Ttpta ve Di9 Hekimliginde Uzmanlrk Egitimi Yonetmeligi'ne gcire trpta 43
anadal ve45 yandal uzmanlrgrolmak izere toplam 88 uzmanlrk alanr olmasrnakargrn sadece 16
brangtan hekimin davalt idarece olugturulan komisyona davet edildigi, komisyonca belirlenen
muayenehanelerde yaprlabilecek iglemler listesinin davalr idarece gerekge gcisterilmeden
daraltrldr$r, komisyonda yer alan uzman hekimlerin muayenehanelerde yaprlabileceQini belirttigi
pek gok igleme Ek-13'te yet verilmedigi, dava konusu dilzenlemelerin bilimsel verilerle
uyugmadr$r, 5510 sayrlr Kanuna gcire sigortalrlrgrn baglangrcrnrn galrgmaya baglandrgr tarih
oldugu, ancak, Ycinetmeligin l3.maddesi uyannca muayenehanelerin faaliyete baglamasr igin
yaklagrk iki ayltk bir sure gegecegi, bu nedenle henuz galrgmaya baglamamrg bir personel igin

Sosyal Guvenlik Kurumu kaydrnrn aranmasrnrn 5510 sayrlr Kanuna aykrrr oldugu,
muayenehanelerde cerrahi ve acil mudahaleler yaprlmadr$rndan yardrmcr bir sallrk personeli
ihtiyacrnrn ortayagrkmayacaQr, hastalara ait bilgilerin kigilerin cizel hayatlarrna iligkin oldugu ve bu
bilgileri gcinderme zorunlulu$unun Kanunla getirilmesigerektigi ileri siirulerek iptali istenilmektedir.

Savunmanrn Ozeti
: Muavenehanelerin sadlrk hizmeti sunumunda fiziki
standartlar ve trbbi donanrm olarak ilk basamak dUzeyinde degerlendirildigi, bu nedenle hasta
gUvenli$i, galrganrn hukuki sorumlulugu gibi nedenlerle riski en aza indirmek amaoyla
muayenehanelerde yaprlabilecek girigimsel iglemlerin minimum dtrzeyde tutuldugu, daha ileri
tetkik ve tedavilerin fiziki ve trbbi donanrmr yeterli olan kamu ve cjzel saglrk kurum ve
kuruluglannda yaptlmastntn hedeflendi$i, muayenehanelerde yaprlabilecek iglemler listesinin
hazrrlanmasrnrn, muayenehanelerde yaprlamayacak iglemleri srnrrlandrrmanrn gok gug
olmaslndan kaynaklandrgr, Bakanlrkga olugturulan bilimselkomisyonda yer alan uyelerin "bilimsel
agtdan yeterli olmadtklarrna" iligkin hukuken kabul edilebilir bir gerekge bulunmadrQr, bilimsel
komisyon tarafrndan muzakere edilerek listenin olugturuldugu, istihdam edilen kigi ile ig
scizlegmesiyaptlmasr gerekti$ive sozlegme yaprldrgrnda da 5510 sayrlr Kanuna gcire sigortalrlrgrn
baglayacag r ileri sur0lerek davan n reddi gerektigi savu nulmaktad r.
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:A. Habip Yrldrrrm
: Dava; 25.9.2010 tarih ve 27710 sayrlr Resmi Gazete,be.
Dtisi.incesi
yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglan Hakkrnda Ycjnetmeiiktg,
De$igiklik Yaprlmasrna Dair Ycinetmeli$in 1. maddesiyle Ycinetmelige eklenen 7. maddenin"2.
frkrasrndaki "bu Ycjnetmelikte tanrmlanan trbbi iglemlerin yaprlabildigi saglrk kgrqlugurdur,."
ibaresinin, 3. maddesiyle eklenen 38. maddesinin 1. frkrasrnrn (e) bendinin, 4. maddesrlq'eklenen
Ek-1/d'nin l.frkrasrndaki "ve Ek-13te yer alan iglemlerden hangilerinin yaprlaca$rnr" ibaresihifrl{
maddesiyle eklenen Ek-1/d'nin 8. frkrasrndaki "Sosyal Guvenlik Kurumu kaydt" ibaresinin,5.

Danrstav Tetkik Hakimi

maddesiyle eklenen Ek-6/a'nrn "Faaliyete Esas Bilgiler" baglrklr 1. bcil0m0nitn 4. ve 5. sattrlartntn,

5. maddesiyle eklenen Ek-6/a'nrn "Hizmet Birimine Esas Bilgiler" baglrklt 2. bcjl0munun 5. ve 7.
satrrlarrnrn, 5. maddesiyle eklenen Ek-13 sayrlr "Muayenehanede Yaprlabilecek Trbbi iglemler
Listesi" nin tumunun iptali istemiyle agtlmtgttr.
Dava konusu Ycjnetmeli$in 1. maddesiyle YcinetmeliQe eklenen 7. maddenin 2. ftkrastndaki
"bu Ycjnetmelikte tanrmlanan trbbi iglemlerin yaprlabildigi saglrk kurulugudur" ibaresinin, 3.
maddesiyle eklenen 38. maddesinin '1. frkrasrnrn (e) bendinin, 4. maddesiyle eklenen Ek-1/d'nin
1 .frkrasrndaki "ve Ek-13 te yer alan iglemlerden hangilerinin yaprlaca{tnt" ibaresinin, 5.
maddesiyle eklenen Ek-6/a'nrn "Hizmet Birimine Esas Bilgiler" bagltklt 2. bcil0munun 5. sattrtntn,
5. maddesiyle eklenen Ek-13 sayrlr "Muayenehanede Yaprlabilecek Trbbi iglemler Listesi" nin
tumirnun iptali istemine ycinelik olarak:
Muayenehanelerde yaprlabilecek yada yaprlamayacak iglemlere ycinelik listelerin, davalt
Saglrk Bakanllgrnrn surekli kurullarr olan Trpta Uzmanlrk Kurulu ve Yuksek Sagltk $urasr eliyle
belirlenmesi ve bu belirlemenin her uzmanlrk dalr ile ilgili ayn ayn belirtilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle, bu konuda yetkili olan Trpta Uzmanlrk Kurulu ile Yuksek Sagltk $urasr
tarafrndan belirlenmeden, bilimsel bir galrgma ve tespit yaprlmadan, herhangi bir objektif, genel
kural getirilmeden tespit edilen muayenehanede yaptlabilecek iglemler listesinde ve bu listenin
uygulanmasrna ycinelik hukumler igeren dava konusu ycinetmelik de$igikliklerinde hukuka uyarltk
bulunmad rg ndan iptaline karar veril mesi gerektig i dUg0ntilmektedir.
Dava konusu Ydnetmeligin 4. maddesiyle eklenen Ek-1/d'nin 8. ftkrastndaki "Sosyal
r

Girvenlik Kurumu kaydr" ibaresinin iptali istemine yc5nelik olarak:
5510 sayrlr Sosyal Sigortalar ve Genel Saglrk Sigortast Kanunu'nun 4.maddesinin birinci
frkrasrnrn (a) bendinde, hizmet akdi ile bir veya birden fazla igveren taraftndan galtgttrllanlartn
sigortalr sayllaca{r, "Sigortalrlrgrn Baglangtct" bagltklr T.maddesinde, sigorta hak ve
yuki.rmliiluklerinin 4 uncu maddenin birinci frkrasrnrn (a) bendi kapsamrnda sigortalt saytlanlar igin
galrgmaya, mesleki egitime veya staja bagladrklan tarihten itibaren baglayacagt,
8.maddesinde ise, igverenlerin, 4'iincu maddenin birinci ftkrastntn (a) bendi kapsamtnda sigortalt
sayrlan kigileri, 7'nci maddenin birinci frkrasrnrn (a) bendinde belirtilen sigortallltk baglangtg
tarihinden once, sigortalr i9e girig bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yiJkumlu olduklart kurala
baglanmrgtrr.
Buna gcire, muayenehaneler uygunluk belgesi alrncaya kadar faaliyete
gegmeyeceklerinden, agrlma agamasrnda herhangi bir personel galrgtrrmalan scjz konusu degildir.
Bu nedenle, galrgmaya baglamamrg bir personele iligkin Sosyal Guvenlik Kurumuna
bildirim yaptlmasr sciz konusu olamayacagrndan, dava konusu ibarenin 5510 saytlt Kanuna ayklrt
oldugju sonucuna varrlmakta olup, bu nedenle iptaline karar verilmesi gerektigi ditgunulmektedir.
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Dava konusu Ycinetmeligin 5. maddesiyle eklenen Ek-6/a'nrn "Faaliyetej#6fe,fdtf"g"
baglrklr 1. bcilum0nun 4. satrrr 03.08.2011 tarihinde ytiri.irlukten kaldrrrldrgrndan3IQU mggldenih
"
iptali istemi hakkrnda karar verilmesine yer bulunmadr!tna karar verillnEsi.,'gFreKtEi
d0gtinUlmektedir.
\ "' i..
Dava konusu Ycjnetmeligin 5. maddesiyle eklenen Ek-6/a'nrn "Hizmet Bhjmlgrine
Bilgiler" baglrklr 2. bcjliimunun 7. satrrrnrn iptali istemine ycinelik olarak:
Saglrk Bakanlr!r'nrn herkesin saQlrk durumunu takip edebilmek igin gerekli kaytt ve bildirim
sistemi kurulmasr agrsrndan 3359 sayrlr Kanundan kaynaklanan yetkisi bulunmakla birlikte, dava
konusu duzenlemetarihi itibariyle bu yetkinin srnrrlarr, kapsamr ve kogullarrnr belirleyen herhangi
bir kanuni dtzenleme bulunmamakta olup; davalr idareye, dava konusu di.izenleme tarihinde
yururlukte bulunan mulga 181 sayrlr Saglrk Bakanlrjr'nrn Tegkilat ve Gcjrevleri Hakktnda Kanun
Hirkm[rnde Kararname ile 1593 sayrlr Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nda davalr idareye sadece
bulagro hastalrklar ile kendi yetki, gcirev ve hizmet alanrna giren konularda istatistiki bilgi
toplamaya iligkin yetkiler verildiginden, davalr idarenin, dava konusu duzenleme tarihi itibariyle
kigisel saglrk verilerine iligkin belirtilen ayrrmr (bulagrcr hastalrklar ile istatistiki bilgiler dtgtnda)
yapmadan, kigisel saglrk verilerini isteme hususunda genel biryetkisibulunmamaktadtr.
Bu nedenle, trbbi kayrtlara ycinelik olarak yukarrda belirtildi$i gibi bir aynm yaptlmadan ve
srnrrlama getirilmeden davalr idareye belirlenen formatta ve istenen araltklarla ttbbi kayttlartn
gonderilmemesine yaptrrrm cingciren dava konusu dUzenlemede hukuka uyarlrk bulunmadtgtndan
iptali ne karar verilmesi gerektigi dugiinirlmekted ir.
Ycinetmeligin diger madde ve duzenlemelerine iligkin ise davantn reddi gerektiQi

diigiiniilmektedir.
Danrstav Savcrsl

Diisiincesi

: ibrahim Topuz

: Dava, 15.2.2008 tarihli Resmi Gazetede yaytmlanan

Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglart Hakkrnda Ycinetmeli$e;25.9,2010 tarih
ve 27710 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk
Kuruluglarr Hakkrnda Yonetmelikte Degigiklik Yaprlmastna Dair Ycinetmeligin; 1. maddesiyle
eklenen 7. maddenin 2. frkrasrndaki "bu Ycjnetmelikte tanrmlanan trbbi iglemlerin yaptlabildi$i
sa$lrk kurulugudur." ibaresinin, 3. maddesiyleeklenen 38. Maddesinin 1. Ftkrastntn (e) bendinin,
4. maddesiyle eklenen Ek-1/d nin 1. Frkrasrndaki "ve Ek-13 te yer alan iglemlerden hangilerinin
yaprlaca!rnl" ibaresinin, 4. maddesiyle eklenen Ek-1id nin 8. frkrasrndaki "Sosyal Gitvenlik
Kurumu kaydr" ibaresinin, 5. maddesiyle eklenen Ek-6/a ntn "Faaliyete Esas Bilgiler" bagltklt '1.
bcilirm0nun 4. ve 5. satrrlarrnrn, 5. maddesiyle eklenen Ek-6/a nrn "Hizmet Birimine Esas Bilgiler"
baglrklr 2. bcjlumirniin 5. ve 7. satrrlarrnrn, 5. maddesiyle eklenen Ek-13 saytlt "Muayenehanede
Yaprlabilecek Trbbi iglemler Listesi" nin tum0niin iptali istemiyle agrlmrgtrr.
3359 sayllt Saglrk Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3 ve 9. maddeleri ile 181 saytlt SaQltk
Bakanlr$rnln Tegkilat ve Gcirevleri Hakkrnda Kanun Hukmunde Kararname'nin 2. maddesinde;
Saglrk Bakanlr!r'nrn gorevleri sayrlmrg, anrlan Kanunun 43. maddesinde ise, Bakanltgtn, kanunla
yerine getirmekle yiikumlu oldugu hizmetleri tuzuk, ycinetmelik, tebli{, genelge ve diger idari
meti n lerle duzenlemekle gcirevli ve yetkil i old u$u belirtilmigtir.
Dosyadaki belgelerin incelenmesinden; dava konusu Ycinetmeligin 1. maddesiyle 7.
maddenin 2. frkrasrndaki "bu Ycjnetmelikte tanrmlanan trbbi iglemlerin yaprlabildigi saglrk
kurulugudur." ibaresinin 25.9.2010 tarih 27710 sayrlr Resmi Gazete; 3. maddesiyle eklenen 38.
maddesinin 1. frkrasrnrn (e) bendinin 10.3.2010^tarih 27517 sayrlr Resmi Gazete; 4. maddesiyle
J
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eklenen Ek-1/d nin 1. frkrasrndaki "ve Ek-13 te yer alan iglemlerden hangilerinin r.pdrff'
.a
ibaresi ile 4. maddesiyle eklenen Ek-1/d nin 8. Frkrasrndaki "Sosyal Guvenlik Kuru{rqtr kayd;s
ibaresi 27.5.2012 tarih 28305 sayrlr Resmi Gazete'de yaprlan degigikliklerle de$igtiritip,bgt6ten .
maddelerin yeniden duzenlendigi anlagrlmaktadrr. Dolayrsryla dava konusu Ycinetm{r$n gh&n
maddelerinin iptaline ydnelik istemin konusu kalmamrg oldugundan, esast hakki$a. kbtar.
'*. :iJ
verilmesi imkanr bulunmamaktadrr.
Davantn; 5. Maddesiyle eklenen Ek-6/a nrn "Faaliyete Esas Bilgile/'baglrklr 1. bcjl0m0nirn
4. ve 5. satrrlannrn, 5. maddesiyle eklenen Ek-6/a nrn "Hizmet Birimine Esas Bilgiler" baglrklr 2.
bciliimUniin 5. ve 7 . sattrlartntn, 5. maddesiyle eklenen Ek-13 sayrlr "Muayenehanede
Yaprlabilecek Trbbi iglemler Listesi" nin tumunun iptali istemine iligkin krsmrnrn ise, yukarrda
belirtilen yasal mevzuat uyannca belirli konularda Ycinetmelik glkarma ve degigtirme yetkisi
bulunan idare taraftndan, kamu yararr, hizmet gerekleri ve ust hukuk norm ilkelerine uygun olarak
yaprldr$r anlagrlan duzenlemelerde hukuka aykrrrlrk bulunmadrgt sonucuna ulagtlmaktadrr.
Agtklanan nedenlerle, davanrn; dava konusu Ycinetmeligin 1. maddesiyle 7. maddenin 2.
frkrasrndaki "bu Ycjnetmelikte tanrmlanan trbbiiglemlerin yaprlabildigi saglrk kurulugudur." ibaresi;
3. maddesiyle eklenen 38. maddesinin 1. frkrasrnrn (e)bendi; 4. Maddesiyle eklenen Ek-1/d nin 1.
frkrasrndaki "ve Ek-13 te yer alan iglemlerden hangilerinin yaprlaca$rnr" ibaresi ile 4.
maddesiyle eklenen Ek-1/d nin 8. frkrasrndaki "Sosyal Giivenlik Kurumu kaydr" ibaresine yonelik
krsmr ydnunden konusu kalmadrgrndan "karar verilmesine yer olmadr!rna", aynr Ycinetmeligin
iptali istenen diger maddelere iligkin krsmrnrn ise davanrn reddi yolunda karar verilmesinin uygun
olacag r dugunulmektedir.

runr uilleri

ADrNA

Hukiim veren Danrgtay Onbeginci Dairesi'nce, durugma igin taraflara onceden bildirilmig
bulunan 25.09.2013 tarihinde davacr vekili Av. Ziynet Ozgelik ile davalr idare vekilleri Av. Hatice
Ozcan Kcik (Hukuk Mtgaviri) ve Av. Fatma Turan Tagdemir'in (Hukuk Mugaviri) geldigi, Danrgtay
Savcrsr'nrn hazrr oldu$u gcirulmekle agrk durugmaya baglandr. Taraflara usulune uygun olarak soz
verilerek dinlendikten ve Danrgtay Savcrsr'nrn dugiincesi alrndrktan sonra taraflara son kez scjz
verilip, durugma tamamlandr. Dava dosyasr incelenerek igin gere$igciruguldii:
Dava; 25.9.2010 tarih ve 27710 sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanan Ayakta Teghis ve
Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglan Hakkrnda Ycinetmelikte Degigiklik Yaprlmasrna Dair
Ydnetmeligin 1. maddesiyle Ycinetmelige eklenen 7. maddenin 2. frkrasrndaki "bu Ycinetmelikte
tanrmlanan trbbi iglemlerin yaprlabildigi saglrk kurulugudur." ibaresinin, 3. maddesiyle eklenen 38.
maddesinin 1. frkrasrnrn (e) bendinin,4. maddesiyle eklenen Ek-1/d'nin l.frkrasrndaki "ve Ek-13 te
yer alan iglemlerden hangilerinin yaprlacagrnr" ibaresinin, 4. maddesiyle eklenen Ek-1/d'nin 8.
frkrasrndaki "Sosyal Guvenlik Kurumu kaydr" ibaresinin, 5. maddesiyle eklenen Ek-6/a'nrn
"Faaliyete Esas Bilgiler" baglrklr 1. bcilumunun 4. ve 5. satrrlarrnrn, 5. maddesiyle eklenen
Ek-6/a'nrn "Hizmet Birimine Esas Bilgiler" baglrklr 2. bcilirmunun 5. ve 7. satrrlarrnrn, 5. maddesiyle
eklenen Ek-13 saytlt "Muayenehanede Yaprlabilecek Trbbi iglemler Listesi" nin tum0nun iptali
istemiyle agrlmrgtrr.
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Dava konusu Yiinetmelilin 1. maddesiyle Yiinetmelile eklenen 7. mad{enlfi-2.
frkrasrndaki "bu Yijnetmelikte tanrmlanan trbbi iglemlerin yaprlabildigi saglrk
ibaresindeki "sa!lrk kurulugudLrr" krsmrnrn incelenmesi;
15.2.2008 tarih ve 26788 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan, Ayakta Te
Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmeli$in 4.maddesinin l.frkrasrnrn
"sa$lrk kurulugu"; "Trp merkezi veya poliklinik statusunde faaliyet gci
tzert
ruhsatlandrrrlarak ayakta teghis ve tedavi yaprlan cizel saglrk kurulugu," olarak
muayenehanelere, saglrk kurulugu tanrmr iginde yer verilmemigtir.
Ote yandan, Ydnetmeligin "Sa!lrk Kuruluglarrnrn Tiirleri ve Agabilecek Kigiler" baglrklr
ikinci Bcjliimuniin "Turleri" baglrklr 5. maddesinin 1. frkrasrnda ise; "Bu Ycinetmelik kapsamrnda
bulunan saglrk kuruluglarr trp merkezi, poliklinik ve muayenehanelerdir." denilerek,
muayenehanelere, saglrk kurulugu t0rleri arasrnda yer verilmig, Ycjnetmeligin 7. maddesinin 2.
frkrasrnda da, muayenehane, bir tabip tarafrndan meslegini serbest olarak icra etmek uzere
agrlan, cerrahi ve girigimsel trbbi iglemlerin yaprlmadrgr igyeri olarak tanrmlanmrgtrr.
Danrgtay Onuncu Dairesi anrlan Ycinetmeli$in "Tanrmlar" baglrklr 4.maddesinin iptali
istemiyle agrlan davalarda, "...uygulamada muayenehanelerin hukuki sfafusu konusunda
tereddutlere, yanltq anlaglmalara ve maQduriyetlere yol agabilecek bir duruma yol aqldQr,
Kanunlann ve tuzuklerin uygulamaunr daha aynnillt ve tereddute yol aqmayacak biqimde
gostermek uzere gtkarillan Yonetmelik metinlerinde bu qekilde geligkili duzenlemelere yer
verilmesinin, yonetmelikle dAzenleme yaprlmasrnrn amactna ve hukuka aykn olacaQr..."
gerekgesiyle Ycjnetmeligin 4.maddesinin l.frkrasrnrn (g) bendindeki sa$lrk kurulugu tantmtntn
yurutmesinin durduruldu$u ve ardrndan da iptaline karar verildi$i; dava konusu 25.9.2010 tarih ve
27710 sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanan Ycinetmeligin l.maddesinin 2.frkrastnda muayenehane
yeniden tanrmlanarak, bir tabip tarafrndan meslejini serbest olarak icra etmek izere mirstakilen
agrlan, bu Ycjnetmelik ile belirlenen asgari gartlarr tagryan ve bu Ycjnetmelikte tantmlanan trbbi
iglemlerin yaprlabildigi saghk kurulugu oldugu belirtilmigtir.
Gciruldugu izere muayenehanelerin saglrk kurulugu olup olmadrga iligkin 15.02.2008
tarihinde yayrmlanan ilk halinde ortaya grkan ve Danrgtay Onuncu Dairesinin kararlartnda
vurgulanan tereddut dava konusu Ycinetmeligin l.maddesinin 2.frkrasr ile Ycinetmeligin
T.maddesinin 2.frkrasrnda yaprlan muayenehane tanrmr ile ortadan kaldtrtlarak,
muayenehanelerin sa$lrk kurulugu oldugu ortaya konulmugtur.
Nitekim; 6.1.201'1 tarih ve 27807 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan Ycinetmelik
degigikligiyle; YcjnetmeliQin "Kapsam" baglrklr 2.maddesi, "Bu Ycjnetmelik, ayakta teghis ve tedavi
hizmeti sunulan ve ozel saglrk kurulugu olarak tanrmlanan trp merkezi, poliklinik, laboratuvar,
muessese ve muayenehaneler ile bu kuruluglarrn igletenlerini kapsar." bigiminde yeniden
duzenlenmig ve Ycinetmeli$in 4. maddenin 1. frkrasrnrn (g) bendi de, "Sallrk kurulugu: Bu
Ycjnetmelik kapsamrndaki trp merkezi, poliklinik, laboratuvar, muessese ve muayenehaneleri,"
ifade eder, bigiminde geligkilerive tereddirtleri ortadan kaldrracak gekilde degigtirilmigtir.
Bu nedenle, davacr tarafrndan, dava konusu Ycinetmeligin 1. maddesiyle Ydnetmelige
eklenen 7. maddenin 2. frkrasrndaki "bu Yonetmelikte tanrmlanan trbbi iglemlerin yaptlabildigi
saglrk kurulugudur." ibaresinin iptali istenilmekle birlikte, yukarrda da agrklandt$t uzere,
muayenehanelerin saglrk kurulugu oldugu hususunda herhangi bir tereddirt bulunmadrgrndan,
dava konusu ibarenin "sa$lrk kurulugudur" krsmrnrn iptalini gerektiren mevzuata ayktrt bir durum
bulunmamaktad rr.
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Dava konusu Yiinetmeligin 1. maddesiyle Yilnetmeli{e eklenen 7. madqenln ?;'*,
frkrasrndaki "bu Ytinetmelikte tanrmlanan trbbi iglemlerin yaprlabildigi" ibaresinin, 3.
maddesiyle eklenen 38. maddesinin 1. frkrasrnrn (e) bendinin,4. maddesiyle eklenen
Ek-1/d'nin l.frkrasrndaki "ve Ek-l3 te yer alan iglemlerden hangilerinin yaprlaca{tnt"
ibaresinin, 5. maddesiyle eklenen Ek-6/a'nrn "Hizmet Birimine Esas Bilgiler" behklt 2.
btili.imiiniin 5. satrnnrn, 5. maddesiyle eklenen Ek-13 sayrh "Muayenehanede Yaprlabtleoek
Trbbi iglemler Listesi" nin tiimiiniin iptali isteminin incelenmesi:
Uyugmazlrk, idari iglemin denetiminin iglem tarihi itibariyle ytiriirlukte bulunan mevzuat
hukumlerine gcire yaprlmasr gerekti$i yolundaki idare hukuku ilkesinden hareketle, esas itibariyle
d0zenleme tarihinde yiirurlUkte bulunan mevzuat hirkumleri irdelenerek incelenmig; ancak dava
konusu Ycjnetmelik degigikliginin yaprldrgr tarihte yilrijrliikte bulunan mevzuat httkttmleri ile
Ycinetmeligin degigikliginden sonra yuriirluge giren mevzuat hiikirmleri arastnda farkltltk
bulunmasr nedeniyle, de$erlendirme ve gerekgeler iki baglrk alttnda toplanmtgttr.

l-

Dava konusu Yilnetmelik degigikliginin yaprldr!r tarihte yiirtirliikte bulunan

mevzuat bakrmrndan:
3359 sayrlr Sa$lrk Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3. maddesinin (g) bendinde, Sagltk
Bakanlrgrnrn; saglrk ve yardrmcr saglrk personelinin yurt dlizeyinde dengeli da{rlrmrnr saglamak
izere istihdam planlamasr yapacagr, ulke ihtiyacrna uygun nitelikli sagltk personeli yetigtirilmesi
amacryla hizmet cjncesi ya da kamu kuruluglarrnda mesleklerini icra eden sa$ltk ve yardtmct
saglrk personeline hizmet igi egitim yaptrnlacagr; bunu sa$lamak amactyla universitelerin, kamu
kurumu niteligindeki meslek kuruluglarr ile kamu kurum ve kuruluglanntn imkanlartndan
yararlanacagr belirtildikten sonra, hizmet igi egitim programrnrn ne gekilde ve hangi siirelerle
yaprlaca$rnrn Bakanlrkga grkarrlacak yonetmelikte tespit edilecegi kuraltna yer verilmig; 9.
maddesinin (c) bendinde, butun kamu ve cizel saglrk kuruluglarrntn personel ktstaslartnt belirleme,
hizmet igi egitim usul ve esaslarrnr tespit etme ve bu Yasayla ilgili diger hususlart ycinetmelikle
duzenleme yetkisinin Saglrk Bakanllgrna ait oldugu duzenlenmigtir.
181 sayrlr Saglrk Bakanlrgrnrn Tegkilat ve Gcirevleri Hakkrnda Kanun Hukmitnde
Kararnamenin 12. maddesinin (a) bendinde, saglrk insan gilcU pldnlamasr yapmak, nicel ve nitel
olarak ihtiyaca uygun insan gucii yetigtirilmesi igin ilgili kurum ve kuruluglarla igbirligi yapmak; (c)
bendinde, personel egitim pl6nrnr hazrrlamak, e$itim programlannt duzenlemek, uygulamak veya
uygulanmasrnr sallamak ve koordine etmek; (f) bendinde, ilgili kuruluglarla igbirligi yaparak sagltk
mesleklerinin standafilarrnr belirlemek Sallrk Bakanlrgrnrn ana hizmet birimlerinden olan Sagltk
E$itimi Genel MudurluQi.inun gcirevleri arasrnda sayrlmrg;43. maddesinde de, Bakanltgtn, yasayla
yerine getirmekle yukumlu oldugu hizmetleri tuzuk, ycinetmelik, teblig, genelge ve di$er idari
metinlerle duzenlemekle gdrevli ve yetkili oldugu kurala baglanmtgttr.
Sagllk Bakanlrgr tarafrndan, 1219 sayrlr Tababet ve $uabatr San'atlartntn Tarzt icrastna
Dair Kanun,3359 sayrlr Saglrk Hizmetleri Temel Kanunu ve 181 sayrlr Sa$lrk Bakanlrgrnrn
Tegkilat ve Gcjrevleri Hakkrnda Kanun Hukmiinde Kararnameye dayantlarak, kaynak tsraft ve attl
kapasiteye yol agrlmaksrzrn ulke duzeyinde dengeli, verimli ve kaliteli sa$ltk hizmeti sunulmastnt
saglamak uzere ayakta teghis ve tedavi yaprlan dzel saglrk kuruluglarrntn yaptlandtrtlmalart,
ruhsatlandrrma iglemleri, faaliyetleri ve faaliyetlerine son verilmesi, denetimleri ve di$er hususlar
ile ilgili usOl ve esaslarr duzenlemek amacryla 15.2.2008 tarih ve 26788 sayrlr Resmi Gazetede
Ayakta Teghis ve Tedavi Yapllan Ozel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycjnetmelik yayrmlanmrgtrr.
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Anayasanrn 123. maddesi uyannca kurulug ve gcirevleri yasayla duzenlenmek;dufumuq$a
olan idare, kendi duzenleme yetkisini de yasalar gergevesinde ve yasalara uygln,tf,"=f
kullanmak zorundadrr. Bu itibarla, idare hukukunda "yetki" kavramr, Anayasa ve yasalarla ldb,reye,
tantnmtg olan karar alma gi-rcunu ifade etmekte ve bu alanda yetkisizlik kural, yet[<ililik is[isna.
olarak kabul edilmektedir. Bu istisna hali ise, yetkinin, yalnrzca yasayla gdsterilen hallefde va yine'
yasayla gcisterilen idari merciler tarafrndan kullanrlmasr anlamrna gelmektedir. idareniff'
d0zenleme yetkisinin yasalarla srnrrlr olmasr, aynr zamanda, idarenin ikincil, tiirevsel nitelikte kural
getirmek zorunda olduQu ve yetkikurallarrnrn genigletici yoruma tabi tutulamayacagr sonucunu da
dogurmaktadrr.
Duzenleme yetkisini kullanarak tiizi.ik, ycinetmelik, genelge gibi duzenleyici iglemleri yapan
idarenin bir igleminin duzenleyici nitelik tagrdrgrnrn kabul edilebilmesi igin, sciz konusu iglemin,
surekli, soyut, objektif, bireysel olmayan, genel durumlarr belirleyen ve gcisteren; maddi olaylara
uygulanabilecek, diger bir deyigle hukuk aleminden maddi aleme aktarrlabilecek agrklrk ve
bel rl kte h u kumler igermesi gerekmekted r.
i

iIi

i

Dijzenleyici iglemin sciz konusu niteligi, Anayasanrn 124. maddesiyle

birlikte
degerlendirildiginde; yasalarrn uygulanmasrnr sallamak uzere ve bunlara aykrrr olmamak gartryla
ycinetmelik grkarma yetkisi bulunan idarenin, Kanunun uygulamasrnr gosterme kabiliyetini haiz
olmayan, objektif, belirli ve agrk kurallar konulmadan, duzenleme yetkisini butiiniiyle uygulamayr
yapacak birimlere brrakacak bigimde (iEi boq) dirzenleme yetkisi bulunmadrgrnrn kabulu
zorunludur.
Belirtilen Anayasa hlrkumleri ve idare hukuku ilkeleri uyugmazlrga uygulandrgrnda; sa$lrk
alanrnda otorite olan davalr Bakanlr$rn, yukanda yer verilen yasal dlzenlemeler gergevesinde,
grkaracagr yonetmeliklerle, saglrk kurum ve kuruluglarrnrn srnrflandrrmasrnr degigtirme ve
ongorulen amaglara uygun olarak tegkilatlanmalarrnr saQlayabilme konusunda gcirevli ve yetkili
oldugu tartrgmasrz olup, bu baglamda, ayakta teghis ve tedavi yaprlan cizel saglrk kuruluglarrnrn
tdbi olacaklan usul ve esaslar ile bu kuruluglarrn niteliklerini belirleme gcirev yetkisiyle donatrldrgr
anlagrlmaktad rr.
Ancak uyugmazlrk, davalr Bakanlrgrn yukarrda yer verilen yasal ve anayasal yetkisini nasrl
kullanacagr; diger bir deyigle, bu alanda tek bagrna mr yoksa kendi bunyesinde olugturdugu
komisyonlar aracrlrgryla mr yetkisini kullanacagr dava konusu Yonetmelikte yer alan nitelikte bir
duzenleme yaprp yapamayacaQr noktasrndadrr.
Bu baglamda dava konusu Ycjnetmelik degigikligi ile getirilen duzenlemelere bakrldrgrnda;
ayakta teghis ve tedavi hizmeti sunulan kuruluglarda, ycinetmelikle belirlenen asgari gartlarr
tagryan ve yonetmelikle tanrmlanan trbbi iglemlerin yaprlabilece$i belirtilerek bu iglemlere ycinelik
olarak muayenehanede yaprlabilecek trbbi iglemler listesi (EK-13) getirildigi ve muayenehane
agrlrgr srrasrnda verilecek uygunluk belgesinde, yaprlabilecek trbbi iglemleri igeren dilekge
eklenecegine iligkin dtzenlemelere yer verilmigtir.
Dava dosyasrnrn incelenmesinden; 15.2.2008 tarih ve 26788 sayrlr Resmi Gazetede
yayrmlanan, Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglan Hakkrnda Ycinetmeligin 7.
maddesinin 2. frkrasrnda, muayenehanenin, bir tabip tarafrndan mesleQini serbest olarak icra
etmek izere agrlan, cerrahi ve girigimsel trbbi iglemlerin yaprlmadrgr igyeri olarak tanrmlandr!r,
anrlan maddenin iptali istemiyle agrlan davada Danrgtay Onuncu Dairesi'nin E:20Q812416 sayrlr
dava dosyastnda "...antlan maddede "muayenehane" tantmlantp, duzenlenirken, cerrahi ve
girigimsel trbbi iqlemlerin yaptlmadtQr igyeri
nitelenmek suretiyle, muayenehanede
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yapilamayacak i$tetemterin de ifade edildigi, dotaytstyta bir "yasaklama" d{ getiritdiQi; ancak,
"cerrahi ve giriqimsel ttbbi iqlemlerin" neler olduQunun Yonetmetikte gosterfmehiq dlgnasrntn,
uygulamada belirsizlik yarattQt gibi, bunun tebliQ veya genelge gibi daha alt dilzenlemelere
brraktlmasrntn da yasalann yonetmelikle dtizenlemeyi ongordt)Qi emredici kurahna aykn olmast
nedeniyle hukuka ayktn bulunduQu..." gerekgesiyle yurutmesinin durdurulmasrna karar verildigi,
bunun uzerine, muayenehanelerde sunulacak saglrk hizmetlerine ycinelik iglem listesi
duzenlenmesi amacryla 19.8.2010 tarih ve 33661 sayrlr Bakanlrk Oluru ile Ankara'da bulunan
E$itim ve Aragtrrma Hastanelerinden 16 brangtan toplam 56 uzman hekimin katrlrmryla bir cjn
komisyon olugturuldu$u, anrlan komisyon tarafrndan, muayenehanelerde sunulacak saglrk
hizmetlerine iligkin 314 iglemin belirlendigi, daha sonra davalr Bakanlrk nezdinde, Tedavi
Hizmetleri Genel Muduru, Tedavi Hizmetleri Genel Mird0r Yardrmcrsr, Ankara Atatirrk Egitim ve
Aragtrrma Hastanesi Baghekimi, Ankara Egitim ve Aragtrrma Hastanesi Baghekim Yardrmcrsr ve
Ankara Gci$us Hastalrklarr ve GdQ0s Cerrahisi Egitim ve Aragtrrma Hastanesi Baghekiminden
olugan bagka bir komisyon tarafrndan, cin komisyonca belirlenen iglem sayrstnrn 219'a
dug0riildugu, ardrndan, dava konusu ycinetmelik degigikligiyle de EK-13 sayrlr liste yayrmlanarak
muayenehanelerde sunulacak saglrk hizmetlerine ycinelik iglem sayrsrnrn 184 olarak belirlendiQi
gorulmektedir.
3046 sayrlr Bakanlrklarrn Kurulug ve Gcjrev Esaslannr Duzenleyen Kanunun 16.
maddesinin (a) bendinde; bakanlrk merkez tegkilatr ile bakanlrk baglr kuruluglarrnrn genel
mtidUrlirk, mustakil daire bagkanlrgr, danrgma, denetim ve yardrmcr birimlerin kurulmast,
kaldrnlmasr, gcirev, yetki ve sorumluluklarrnrn kanunla duzenlenecegi; 39. maddesinde de,
bakanlrklarda ve ba$lr kuruluglarda hizmetin kurul bigiminde yurutiilmesi gerekti$inde, gorevleri ve
tegekkiil tarzr kurulug yasalarrnda veya diger yasalarda gcisterilmek kaydtyla sitrekli kurullar
kurulabilece$i kurala baglanmtgttr.
181 sayrlr Saglrk Bakanlrgrnrn Tegkilat ve Gcirevleri Hakktnda Kanun Hukmunde
Kararnamenin 30. maddesinde ise; Saglrk Bakanlr$rnrn surekli kurulunun, Yirksek SaQltk $urasr
oldugu; 31. maddesinde, Bakanlrkga verilecek cinemli saglrk konularr hakkrnda gciriig bildirmek ve
tababet gubeleri sanatlarrnr ifadan dogan adli konularda gorug vermek uzere onbir uyeli bir
Y0ksek Saglrk $urasr kuruldugu; Bakanlrgrn, ulkenin saglrk ile ilgili konulannda danrgma
fonksiyonu yapmak uzere $0ra'ya baglr olarak danrgma kurullarr ve tababet gubeleri sanatlarrnt
ifadan dogan adli konularda dosyalarr inceleyip $0ra'ya sunmak uzere ihtisas komisyonlarr
ol u gtu rabilece$i dngcirulmugtu r.
Yine Saglrk Bakanlrgrnrn bir di$er siirekli kurulu olan Trpta Uzmanlrk Kurulu, 1219 sayrlr
Tababet ve $uabatr San'atlarrnrn Tarzr icrasrna Dair Kanun'un mulga 9. maddesiyle yasal
dayana$a kavugturulmug; anrlan maddede, Kurulun, e$itim kurumlartna egitim yetkisi verilmesi ve
egitim yetkisinin kaldrrrlmasrna iligkin teklifleri karara ba!lamak, uzmanltk ana dallartntn
rotasyonlarrnr belirlemek, uzmanlrk srnavr jiirilerini tespit etmek, yabanct [tlkelerde asistanltk
yapanlarrn bilimsel degerlendirilmesini yapacak fakulteleri ve e$itim hastanelerini belirlemek, ttpta
uzmanlrk elitimi ve uzman insan giicu ile ilgili gcirugler vermek, uzmanlann trbbi geligmeleri
izlemesini saglayrcr inceleme ve aragtrrmalar yapmakla gorevli oldugu hukmune yer verilmigtir.
Bu gergevede, uyugmazlrga konu olayda muayenehanelerde yaprlabilecek iglemler
listesini belirleyecek komisyonun bilimsel nitelikte ve uzmanlrk alanlarr itibariyle yeterli, bagka bir
ifade ile tum uzmanlrk alanlarrnr temsil edebilecek nitelikte olmasr, cite yandan bu trbbi belirleme
yaprlrrken, muayenehanelerde yaprlabilecek iglemlerin mi yoksa yaprlamayacak iglemlerin mi
8
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sayma suretiyle belirlenmesinin uygun olacagrnrn bilimsel komisVoncg{utespit' c!ltmesi,
muayenehanelerde yaptlacak iglemlerin tahdidi olarak belirlenmesinif ..uygun ' oldugur\A

komisyonca karar verilmesi halinde de, hangi iglemlerin hangi uzmanlrk dalr$Qa yddrtabilebeginiq

heruzman|rkda|ritibariyleayr|ayr|belir|enmesigerekmektedir.ir]'
Diger yandan, '181 sayrlr Kanun Hukmunde Kararnameye gcire, yasal{uzgnlemeybffii
bir si.rrekli kurul (bilimsel komisyon) ihdas edilmedikge, Ycinetmelikle bilimsel korns'y-9.1iArfbvdi
edilen ig ve gcirevlerin, Bakanlrgrn gcirev ve tegkilatrna iligkin yasal duzenlemeler gergevesinde,
surekli kurullart olan Trpta Uzmanlrk Kurulu ve Yuksek Sa$lrk $urasr tarafrndan yuruttlmesi
gerekmekte olup; Bakanlr$rn surekli kurulu olan ve Bakanlrkga verilecek dnemli sa$lrk konularr
hakkrnda gcirug bildirmekle gcirevli bulunan Yiiksek Saglrk $0rasr bunyesinde aynca danrgma
kurulu olugturulmasrna da hukuken bir engel bulunmamaktadrr.
Bu nedenle, muayenehanelerde yaprlabilecek yada yaprlamayacak iglemlere ycinelik
listelerin, davalr Saglrk Bakanlrgrnrn sureklikurullarr olan Trpta Uzmanlrk Kurulu ve Yirksek Saglrk
$urasr eliyle belirlenmesi, bu bakrmdan muayenehanelerde yaprlabilecek iglemlerin mi yoksa
yaprlamayacak iglemlerin mi belirlenecegi noktasrnda bir karara varrlmasr ve bu belirlemenin her
uzmanlrk dalr ile ilgiliayrr ayrr belirtilmesi gerekmektedir.
Sonug olarak, bu konuda yetkili olan Trpta Uzmanlrk Kurulu ile Yiiksek Saglrk $urasr
tarafrndan belirlenmeden, bilimsel bir galrgma ve tespit yaprlmadan, herhangi bir objektif, genel
kural getirilmeden tespit edilen muayenehanede yaprlabilecek iglemler listesinde ve bu listenin
uygulanmasrna ycinelik hirkumler igeren dava konusu ycinetmelik degigikliklerinde hukuka uyarlrk
bulunmamaktadrr.
ll- Dava konusu Yiinetmelik degigikliginin yaprldrgr tarihten sonra yi.iriirli.ige giren
mevzuat bakrmrndan:
26.4.2011 tarihinde yi.iri.irlu$e gien 6225 sayrlr Yasayla 1219 sayrlr Tababet ve $uabatr
San'atlarrn Tarzr icrasrna Dair Kanuna eklenen Ek 14. maddede, uzmanlrk dallarrnrn e$itim
mufredatlarr ve bu mufredatlara gcire uzmanlrk dallarrnrn temel uygulama alanlarr ile gcirev ve
yetkilerinin gergevesinin Trpta Uzmanlrk Kurulunca belirlenece$i kuralrna yer verilmig: 2.11.2011
tarihinde yilrurluge giren ve 181 sayrlr Kanun Htrkmunde Kararnameyi yurtirltikten kaldrran 663
sayrlr Saglrk Bakanlrgr ve Ba$lr Kuruluglarrnrn Tegkilat ve Gcirevleri Hakkrnda Kanun Hirkmunde
Kararnamenin 8. maddesinin (r) bendinde, saglrk hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarr
belirlemek ve uygulamasrnr sa$lamak; (n) bendinde, saglrk meslek mensuplannrn uyum, hizmet
igi egitim, sertifikalr egitim, gcirevde yUkselme ve unvan de$igikligi e$itimleri ve benzeri egitimleri
ile ilgili d0zenlemeleri yapmak, koordine etmek, kredilendirme, izleme ve denetimini sa$lamak; (o)
bendinde de, ilgili kuruluglarla igbirligi yaparak saglrk mesleklerinin standartlarrnr belirlemek,
eQitim mufredatlarrnrn kanrta dayalr olarak giincellenmesini ve geligtirilmesini saglamak, sa$lrk
meslek mensuplannrn sertifikasyonu ile ilgili igleri yapmak veya yaptrrmak, Sa$lrk Hizmetleri
Genel Mudurlu$unun gcirevleri arasrnda sayrlmrg; 21. maddesinde, Yuksek Saglrk $urasrna, 22.
maddesinde Trpta Uzmanlrk Kuruluna, 23. maddesinde ise, ilk kez bu dirzenlemeyle ihdas edilen
SaQlrk Meslekleri Kuruluna Bakanlr$rn surekli kurullarr olarak yer verilmek suretiyle gcirevleri
belirlenmigtir.
Buna gcire; dava konusu Ycjnetmelik degigikliginin yaprldrgr tarihten sonra y0rurluge giren
mevzuatrn esas alrnmasr halinde de, yine muayenehanelerde yaprlabilecek iglemlerin cjncelikle;
ttpta ve di9 hekimliginde uzmanlrk egitimi yapacak e$itim kurumlarrna e$itim yetkisi verilmesi ve
e$itim yetkisinin kaldtrtlmastna iligkin teklifleri karara ba$lamak, uzmanlrk dallarrnrn rotasyonlarrnr
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belirlemek, yabanct Ulkelerde uzmanlrk egitimi alanlarrn bilimsel degerlendi{ilrnesiqrl Vapacak
faktilteleri ve egitim hastanelerini belirlemek, trpta uzmanlrk egitimi ve uzman il\an gii&i'ile ilgili
'
gcirilgler vermekle gcirevli Ttpta Uzmanlrk Kurulunca belirlenmesigerekmektedir.
"i ' " .
Dava konusu Yiinetmeligin 4. maddesiyle eklenen Ek-1/d'nin 8. frkrasrndaki "sosyal
Giivenlik Kurumu kaydl" ibaresinin iptali isteminin incelenmesi:
Dava konusu Ydnetmeli$in 4.maddesiyle Ycinetmeligin Ek-1/d'nin 8.frkraslnda yapllan
degigiklik ile, galrgan personelin ig scizlegmesi ve Sosyal Gi,ivenlik Kurumu kaydr ile istihdamr
zorunlu olan sagltk galtganlartntn hizmet scizlegmeleri ve diplomalarr "Muayenehane Agma
Bagvurusu nda istenecek Belgeler" arasr nda sayr lm gtr r.
03.08.2010 tarih ve27661 sayrlt Resmi Gazetede yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi
Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmelikte Degigiklik Yaprlmasrna Dair Ycinetmeligin
2. maddesi ile Yclnetmelige eklenen "Muayenehane Standardr ve Agrlmasr" baglrklr 12lD
maddesinin ($) bendinde, muayenehanede en az bir saglrk personelinin istihdam edilmesi gartr
getirilmigken, antlan Ydnetmelikte yaprlan ve 03.08.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayrmlanan
de$igiklik ile muayenehanelerde en az bir saglrk personeli istihdam etme zorunlulu$u kaldrnlarak,
muayenehanede gerekli gdrillmesi halinde saglrk personeli ve sekreter istihdam edilebilecegi
hukmune yer verilmigtir.
5510 saytlt Sosyal Sigortalar ve Genel Saglrk Sigortasr Kanunu'nun 4.maddesinin birinci
ftkrastnln (a) bendinde, hizmet akdi ile bir veya birden fazla igveren tarafrndan gallgtrrrlanlarrn
r

sigortalr sayrlacagr, "Sigortalrlrgrn Baglangrcr" baglrklr T.maddesinde, sigorta hak ve
yukuml0luklerinin 4 uncu maddenin birinci frkrasrnrn (a) bendi kapsamrnda sigortalr sayrlanlar igin
gallgmaya, mesleki egitime veya staja bagladrklarr tarihten itibaren baglayacagr,
S.maddesinde ise, igverenlerin, 4'uncu maddenin birinci frkrasrnrn (a) bendi kapsamrnda sigortalr
saytlan kigileri, 7'nci maddenin birinci frkrasrnrn (a) bendinde belirtilen sigortalrlrk baglangrg
tarihinden cince, sigortalt ige girig bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yukumlii olduklarr kurala
baQlanmrgtrr.

Buna gore, dava konusu duzenlemeyle galrgtrnlacak personel (dava konusu duzenleme
tarihinde muayenehanelerde en az bir saglrk galrganr istihdamr zorunlu) agrsrndan Sosyal
Giivenlik Kurumu kaydr aranmastnda 5510 sayrlr Kanuna aykrrr bir ycin bulunmamakta olup,
nitekim, 03.08.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayrmlanan degigiklik ile muayenehanelerde en az bir
sagltk personeli istihdam etme zorunlulugu kaldrrrlarak, gerekli gcirUlmesi halinde saglrk personeli
ve sekreteristihdam edilebilece$i h0kmu getirildiginden, muayenehane agma bagvurusu srrasrnda
personel galtgttrtlmast cingdrulmuyor ise artrk Sosyal Guvenlik Kurumu kaydrnrn da aranmayacagr
agrktrr.

Dava konusu Yiinetmeli{in 5. maddesiyle eklenen Ek-6/a'nln "Faaliyete Esas
Bilgiler" bagltklt 1. biiliimi.ini.in 4. satrnnrn iptali isteminin incelenmesi:
03.08.2010 tarih ve 27661 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi
Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglart Hakkrnda Ycinetmelikte Degigiklik Yapllmasrna Dair Yonetmeligin
2. maddesi ile Ycinetmelige eklenen "Muayenehane Standardr ve Agrlmast" baglrklr 12lD
maddesinin (g) bendinde, muayenehanede en az bir saglrk personelinin istihdam edilmesi gartr
getirilmig, bu hukme paralel olarak 25.09.2010 tarih ve 27710 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan
Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmelikte Degigiklik
Yapllmastna Dair Ycinetmeligin 5.maddesi ile Ek-6'dan sonra gelmek iizere "Muayenehane
Denetim Formu" Ek-6/a olarak Ycinetmelige eklenmig ve "Faaliyete Esas Bilgiler" baglrklr 1.
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4. sattrtnda, "Muayenehanede

galrgan diger saglrk galrganr saytstntn

I

belirlenen asgari sayrda olup olmadr!r"nrn da denetlenece!i, eksiklik olmasr haffQe hytsu
verilecegi, eksikligin devamrndaitekrarrnda muayenehanenin faaliyetinin eksilfi$"gidorf;inceye.
kadar durdurulacagr hukum altlna alrnmlgtrr.
t ,l : .
Diger taraftan, 03.08.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayrmlanan qryonbinetk
muayenehanelerde en az bir sa$lrk personeli istihdam etme zorunlulud\ kaldrfrle
- \.. t r.
muayenehanede gerekli gciritlmesi halinde saglrk personeli ve sekreter istihdam'
hukmiine yer verilmig ve aynr Ycinetmelik'te bu degigikli$e paralel olarak, yukarrda belirtilen ve
"Muayenehanede galrgan diger saglrk galrganr saytstntn madde 12lD'de belirlenen asgari sayrda
olup olmadrgr" na iligkin mueyyide getiren dava konusu EK-6/a Muayenehane Denetim Formu'nun
"Faaliyete Esas Bilgiler" bagltklt 1. bcjlumUniin 4 lrncti sattrr da yUrurlukten kaldrrrlmlgttr.
Bu durumda, dava konusu Ycinetmeligin 5. maddesiyle eklenen Ek-6/a'nrn "Faaliyete Esas
Bilgiler" bagltklt 1. bcjltimunun 4. satrrr 03.08.2011 tarihinde y[rurliikten kaldrrrldr$rndan, bu
maddenin iptali istemi hakkrnda karar verilmesine yer bulunmamaktadrr.
Dava konusu Yiinetmeli!in 5. maddesiyle eklenen Ek-6/a'nrn "Faaliyete Esas
Bilgiler" baglrkll 1. btiltimiiniin 5. satrrrnrn iptali isteminin incelenmesi:
25.09.2010 tarih ve 27710 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi
Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglart Hakkrnda Ycjnetmelikte Degigiklik Yaprlmasrna Dair Ycinetmeligin
5.maddesi ile Ek-6'dan sonra gelmek uzele "Muayenehane Denetim Formu" Ek-6/a olarak
Ycinetmelige eklenmig ve "Faaliyete Esas Bilgiler" baglrklr 1. bcilumunun 5. satrrrnda,
muayenehanede galtgan saglrk ve diger personelin sigorta primleri bordrosunun olup olmadrgrnrn
da denetlenece{i, eksiklik olmasr halinde tabibin uyarrlacagr ve ilgili it ttlttiOurtug0ne bildiritecegi,
noksanltgln, sonraki denetimde de tespiti halinde muayenehanenin faaliyetinin 7 gun siireyle
durdurulacagr hukum altrna alrnmrgtlr.
5510 saytlt Sosyal Sigortalar ve Genel Saglrk Sigortasr Kanunu'nun 4.maddesinin birinci
ftkrastntn (a) bendinde, hizmet akdi ile bir veya birden fazla igveren tarafrndan galrgtrnlanlarrn

sigortalt saytlaca$t, "Sigortalrlrgrn Baglangrcr" baglrklr T.maddesinde, sigorta hak ve
yukumli.iluklerinin 4 uncu maddenin birinci frkrasrnrn (a) bendi kapsamrnda sigortall sayrlanlar igin
galrgmaya, mesleki egitime veya staja bagladrklarr tarihten itibaren baglayacagr, S.maddesinde
ise, igverenlerin, 4'uncu maddenin birinci frkrasrnrn (a) bendi kapsamrnda sigortalr saytlan kigileri,
7'nci maddenin birinci ftkrasrnrn (a) bendinde belirtilen sigortalrlrk baglangrg tarihinden cince,
sigortalr ige girig bildirgesi ile Kuruma bildirmekle ytlkiimlu olduklan kurala baglanmrgtrr.
Buna gcire, muayenehanelerin faaliyete gegmelerinin ardrndan sciz konusu
muayenehanelerde yaptlan denetimler srrasrnda, muayenehanede gallgan sagllk ve diger
personel ile hekim arastndaki galrgma iligkisinin ortaya konulmasl, belirli trbbi iglemlerde
sorumlulugun tespit edilmesi, ayrrca, sosyal g0venlik mevzuatr agrsrndan da sigortalr personel
galtgttrma yukumliilugunun denetimi agrsrndan getirilen dlizenlemede mevzuata ve hukuka aykrrr
bir durum bulunmamaktadrr.

Dava konusu Yiinetmeligin 5. maddesiyle eklenen Ek-6/a'nln "Hizmet Birimlerine
Esas Bilgiler" baghklt 2. biiliimi,inlin 7. satrnnrn iptali isteminin incelenmesi:
25.09.2010 tarih ve 27710 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi
Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglan Hakkrnda Ycinetmelikte Degigiklik Yaprlmasrna Dair Ycinetmeligin
S.maddesi ile eklenen Ek-6/a "Muayenehane Denetim Formu"nun "Hizmet Birimlerine Esas
Bilgile/' bagltklt 2. bciliimunun 7. satrrrnda, trbbi kayrtlarrn, belirlenen formata uygun gekilde ve
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istenen aralrklarla Bakanlrga gdnderilip gcinderilmedigi ydnunden a.{*nett"n#gi,t

gcinderilmemig ise tabibin uyarrlacagr ve eksikligin giderilmesi igin 3 gun siire v{rjpcegi eksiklilin i
devamtnda/tekrarrnda bildirim yaprlrncaya kadarfaaliyetin durdurulaca$r h0kme [a!lanrnrgtrr..
Davact tarallnoan,
uavacl
taraftndan, nastalara
hastalara ait bllgrlerin
bilgiledn kigilerin 6zel
cizel hayatlarrna iligRln
ilig\in oldugru
oldugru ,ve bu,f'
kayttlarrn Bakanlrga gdnderilmesi zorunlulugunun Kanunla dirzenlenmesi gerekti$i.dgri surulu*gpi

davalt idare tarafrndan, hekimlerden sadece genel istatistik bilgilerinin
savunulmaktad

taleip*

eOt"5"g'

rr.

Uyugmazltk, idari iglemin denetiminin iglem tarihi itibariyle ylirtirllikte bulunan mevzuat
hlikiimlerine giire yapllmasr gerektigi yolundaki idare hukuku ilkesinden hareketle, duzenleme
tarihinde yurlirlukte bulunan mevzuat hukumleri irdelenerek dava konusu h0kum incelenmigtir.
1982 Anayasast'ntn l2.maddesinde, herkesin, kigiligine ba$lr, dokunulmaz, devredilmez,
vazgegilmez temel hak ve hurriyetlere sahip oldugu, "Ozel Hayatrn Gizliligi" bagllklr
2O.maddesinde, herkesin, ozel hayatrna ve aile hayatrna saygr gdsterilmesini isteme hakkrna
sahip oldugu, ozel hayatrn ve aile hayatrnrn gizliligine dokunulamayacagr belirtilmig, aynl
maddeye 07.05.2010 tarih ve 5982 sayrh Kanunla eklenen ek frkrada, herkesin, kendisiyle ilgili

kigisel verilerin korunmasrnr isteme hakkrna sahip oldu{u, bu hakkln; kiginin kendisiyle
ilgili kigisel veriler hakklnda bilgilendirilme, bu verilere erigme, bunlann dlizeltilmesini veya
silinmesini talep etme ve amaglan do{rultusunda kullan:hp kullantlmadr{rnr ii$renmeyi de
kapsadl{t, kigisel verilerin, ancak kanunda tingiiri.ilen hallerde veya kiginin agrk rrzaslyla
iglenebilecegi, kigisel verilerin korunmasrna iligkin esas ve usullerin kanunla
diizenlenecegi kurala baglanmrgtrr.
Dava konusu duzenleme tarihinde y0rurlUkte olan Millga 181 sayrlr Saglrk Bakanlrgr'nrn
Tegkilat ve Gcirevleri Hakkrnda Kanun Hukmunde Kararnamenin 45.maddesinde, Saglrk
Bakanlr$l'ntn yetki, gorev ve hizmet alanrna giren konularda, 1310611962 tarih ve 53 saytlr Devlet
istatistik Enstitusunirn Gcjrev, Yetki ve Kurulugu Hakkrnda Kanunun 26'ncr maddesine dayanarak
Milli Savunma BakanltQtna baglt kurumu ve kuruluglar harig olmak izere diger tum resmi ve cjzel
sa$ltk kurum ve kuruluglartndan istatistiki bilgi toplamaya yetkili oldugu hukmu yer almrgtrr.
1593 saytlt Umumi Htfzrssrhha Kanunu'nun 5T.maddesinde, kolera, veba. lekeli humma,
kara humma daimi surette basil grkaran mikrop hamilleri dahi - paratifoit hummasr veya her nevi
gtda maddeleri tesemmiimatt, gigek, difteri (Kugpalazr), krzrl, garbon, krzamrk, cuzam
hastaltklartndan biri zuhur eder veya bunlarrn birinden guphe edilir veyahut bu hastalrklardan
vefiyat vuku bulur veya mevtin bu hastalrklardan biri sebebiyle husule geldi$inden gliphe olunursa
agagtdaki maddelerde zikredilen kimselerin vak'ayr haber verme$e mecbur olduklarr, kudurmug
veya kuduz gupheli bir hayvan taraftndan rsrrrlmalarr, kuduza muptela hastalarrn veya kuduzdan
olenlerin ihbartntn da mecburi oldu$u, SS.maddesinde, icrayr sanat eder her tabibin 57 nci
maddede zikredilen vakalart kati veya muhtemel teghis vaz'tnt mutaakrp tlk 24 saat zarfrnda
sthhiye dairesine, hukUmet veya belediye tabibi bulunmadrgr takdirde polis veya jandarma
karakoluna hastantn isim ve adresiyle beraber tahriren veya gifahen haber vereceii, polis ve
jandarma daireleri ittila hasrl eyledikleri bu vakalarr hig vakit kaybetmeden alakadar makamlara
bildirecekleri belirtilmig, aynr Kanunun 2T9.maddesinde ise, bilumum hususi hastaneler,
sanatoryumlar, dispanserler m0diirlerinin Srhhat ve igtimai Muavenet Vekaletince talep edilecek
istatistikleri muayyen miihletler dahilinde verme$e mecbur olduklarr hirkm0 yer almrgtrr.
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3359 sayrlr Saglrk Hizmetleri TemelKanunu'nun 3.maddesinin (f) bendinde,/erResin

1a$hx. \i
durumunu takip
uuruilruilu
Lcr^rp cuuuililre^
edebilmek tgril
igin gerekli
gereKrr kayrt
Kayrr ve oilotnm
bildirim stsleml
sistemi Kurulacagl;
kurulacagr; tlgDt HeontolpJl
frfbi ffiontolpji _- tbr,
Nizamnamesi'nin 4.maddesinde ise tabip ve dig tabibinin, meslekve sanatrnrn iitrasrrv.dertqsiyle
: ,jl
mutta|io|duQustr|art,kanunimecburiyeto|madlk9aifgaedemeyecegibe|irti|migtil]
03.12.2003 tarih ve 5013 sayrlr Kanunla onaylanmasr uygun bulunan "Biyo\ivefbbtny'
Uygulanmasl Bakrmtndan insan Haklan ve insan Haysiyetinin Korunmasr sa)cyngST:
insan Haklarl ve Biyottp Siizlegmesi"nin, "Ozel Yagam ve Bilgilendirme hakkr" kenar baglrQrnr
tagtyan l0.maddesinde, herkesin, kendi saglrgryla ilgili bilgiler bakrmrndan, ozel yagamtna saygl
gosterilmesini isteme hakkrna sahip oldugu, herkesin, kendi saglrgr hakkrnda toplanmrg herhangi
bir bilgiyi ciQrenme hakklna sahip oldugu... kuralryer almlgtrr.
Kigisel veri, kimligi belirlenmig veya belirlenebilir bir gergek kigiyte (veri sahibi) ilgili tum
bilgileri ifade etmekte olup, Elektronik Haberlegme Sektcirunde Kigisel Verilerin iglenmesi ve
Gizliligin Korunmast Hakkrnda Yc5netmeligin 3.maddesinde, kigisel verinin, belirli veya kimligi
belirlenebilir gergek ve tuzel kigilere iligkin butun bilgileri belirttigi, kigisel verilerin iglenmesinin ise,
kigisel verilerin otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanmasr,
degigtirilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yeniden duzenlenmesi, agrklanmast veya bagka bir
gekilde elde edilebilir hale getirilmesi, ilguncu kigilere aktarrlmasr, kullanrlmasrnrn srnrrlanmasl
amactyla igaretlenmesi, tasniflenmesi veya kullanrlmasrnrn engellenmesi gibi bu veriler uzerinde
gergeklegtirilen iglem ya da iglemler butunu oldugu belirtilmektedir.
Anayasantn 20.maddesinde, kigisel verilerin, ancak kanunda iingiiri.ilen hallerde veya
kiginin agtk rtzastyla iglenebilece{i, kigisel verilerin korunmasrna iligkin esas ve usullerin
kanunla diizenlenecegi belirtildiginden, bir temel hak ve cizgurluk olarak Anayasa ile guvence
alttna altnan kigisel verilerin korunmasr hakkrnda ve bu hakkrn igerisinde yer alan kigisel saglrk
verilerinin korunmastna ycinelik yaprlacak duzenlemeler ancak ve ancak kanunla yaprlabilir.
Diger taraftan, Avrupa insan Haklarr Sozlegmesinin S.maddesinde, herkesin cjzel hayatrna,
aile hayattna, konutuna ve haberlegmesine saygr gcisterilmesi hakkrna sahip oldugu, bu hakkrn
kullanrlmastna bir kamu otoritesinin mudahalesinin, ancak ulusal guvenlik, kamu emniyeti, ulkenin
ekonomik refahr, dirlik ve duzenin korunmasr, sug iglenmesinin cinlenmesi, sa$lrgrn veya ahlakrn
veya bagkalartntn hak ve cizgurluklerinin korunmasr igin, demokratik bir toplumda zorunlu olan
iilgiide ve yasayla iingiirlilmUg olmak koguluyla sciz konusu olabilecegi belirtilmigtir.
Tlbbi verilerin toplanmast ve trbbi kayrtlarrn tutulmast Avrupa insan Haklan Scizlegmesinin
S.maddesi uyannca cizel hayatrn kapsamrna girmektedir.
Avrupa insan Haklarr Mahkemesi M.S./isveg'e kargr davastnda, kigiye ait trbbi verilerin
Sosyal Sigortalar Kurumu'na verilmesinin scizlegmenin S.maddesini ihlal ettigi iddiasr ile agrlan
davada, sciz konusu kurumun bagvuranrn yaralanmasrna iligkin tazminat talebini incelemekten
sorumlu olduQu, klinikten bilgileri isteme yukiimlulugunun kanundan kaynaklandrgr, tlbbi
verilerin kiitiiye kullantmtnr iinlemek igin etkili ve yeterli glivenceye iligkin yasal
diizenlemelerin varll!rnln tesbit edildigi gerekgesiyle Scizlegmenin 8. maddesinde guvence
alttna altnan cizel hayata saygr hakkrnrn ihlal edilmedigine karar vermigtir. Anrlan kararda da
goruldugu uzere Mahkeme, bilgi isteme yukumlulugunun kanundan kaynaklanmasr ve trbbi
verilerin kcituye kullanrmtnt onlemek igin etkili ve yeterli guvenceye iligkin yasal duzenlemelerin
varl rg rn r aramaktadrr.
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Bireylerin saglrgrna iligkin bilgiler igeren kigisel saglrk verileri de kigised geriterSen pir r
ktsmtnt olugturdugundan, kanuni dayanagr veya ilgilinin rrzasr bulunmaksrz'n slgtter)erlerine ;

yaptlacak mi.idahalelerde bireylerin kigisel verilerin korunmasrnr isteme haklarr vardrr\,
;
Kanuni dayanagr bulunmaksrzrn kigisel saglrk verilerinin korunmasr hakhqJoXdiL
yaprlacak duzenlemelerin hukuka aykrrr olacagl agrkttr.
Ayrtca, Anayasantn 2O.maddesi hukmu kargrsrnda, toplanacak ve iglenecek kigisel saglrk
verilerine ycinelik bir stntrlama getirilmeden, kigisel sa$lrk verilerini toplama ve iglemenin kapsam
ve kogullart belirlenmeksizin her turlu kigisel sa$lrk verilerinin toplanmasr ve iglenmesine olanak
tanryan duzenlemeler de Anayasa'ya aykrrr olacaktrr.
Bu durumda, Sa$lrk Bakanlt$t'ntn herkesin saglrk durumunu takip edebilmek igin gerekli
kaytt ve bildirim sistemi kurulmast agtsrndan 3359 sayrlr Kanundan kaynaklanan yetkisi
bulunmakla birlikte, dava konusu dlrzenleme tarihi itibariyle bu yetkinin slnrrlarr, kapsamr ve
kogullartnr belirleyen herhangi bir kanuni d0zenleme bulunmamakta olup; dava konusu
duzenleme tarihinde yilrurlukte bulunan mtilga 181 sayrlr Sa$lrk Bakanlrfr'nrn Tegkilat ve
Gcirevleri Hakkrnda Kanun Hukmunde Kararname ile 1593 sayrlr Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nda
davalt idareye sadece bulaglcr hastalrklar ile kendi yetki, gcirev ve hizmet alanrna giren konularda
istatistiki bilgi toplamaya iligkin yetkiler verildiginden, davalr idarenin, dava konusu duzenleme
tarihi itibariyle kigisel saglrk verilerine iligkin belirtilen ayrrmr (bulagrcr hastalrklar ile istatistiki
bilgiler dtgtnda) yapmadan, kigisel sa!lrk verilerini isteme hususunda genel bir yetkisi
bulunmamaktadrr.
Bu nedenle, ttbbi kayltlara ycinelik olarak yukarrda belirtildigi gibi bir aynm yaprlmaksrzrn ve
stntrlama getirilmeksizin, yasal dayanaktan yoksun bir gekilde, "davalt idareye belirlenen formatta
ve istenen araltklarla ttbbi kayttlarrn gcinderilmemesine" yaptrrrm cingciren dava konusu
duzenlemede hukuka uyarlrk bulunmamaktadrr.
Davalt idare taraftndan, hekimlerden sadece genel istatistik bilgilerinin talep edilecegi
savunulmakla birlikte, dava konusu duzenlemede, gcinderilecek tlbbi kayrtlarrn sadece istatistiki
bilgileri igerece$ine iligkin bir htikum bulunmadrgrndan, (kigisel verilerin de istenilebilmesi
nedeniyle) davalr idarenin bu iddiasrna itibar edilmemigtir.
Nitekim, dava konusu Ycinetmelikten sonra 02.11.2011 tarih ve 28103 sayrlr Mukerrer
Resmi Gazete'de yayrmlanan 663 sayrlr Saglrk Bakanlrgr ve Baglr Kuruluglarrnrn Tegkilat ve
Gcirevleri Hakklnda Kanun Hukmunde Kararnamenin 4T.maddesinde Saglrk Bakanlr!r'nrn ',Bilgi
Toplama, igleme ve Paylagma" yetkisi duzenlenmigtir. Buna gcire, (1)Bakanhk ve bagtr
kuruluglanntn, mevzuatla kendilerine verilen gorevteri, e-devtet uygulamatartna uygun olarak daha
etkin ve hzlr bigimde yerine getirebilmek igin, butun kamu ve ozet saQtrk kurum ve
kuruluqlanndan; saQltk hizmeti alanlann, aldrklan saQttk hizmetinin gereQi olarak itgiti saQtrk kurum
ve kuruluquna vermek zorunda olduklarr klgrse/ bilgiteri ve bu kimselere verilen hizmete itigkin
bilgileri her firlti vasttayla toplamaya, iqlemeye ve paylaqmaya yetkiti olduklart, (2)Bakanttk ve
baQlr kuruluglanntn iglediQikqrse/ saQltkverilerini ilgiti tlgdnct) kigiter ve kamu kurum ve kuruluqlarr
ile ancak bu kiqi ve kurumlann bu verilere eriqebileceQi hususunda kanunen yetkiti olmasr hatinde

ve

gdrevlerini yapmalanna yetecek derecede paytaqabilecekleri, (3)Bakanlrk ve baQtr
kuruluglanntn, mevzLtatla kendilerine verilen gorevleri yerine getirebitmek igin gereken bitgiteri,
kamu ve ozel ilgili butun kigi ve kurulugtardan istemeye yetkili olduktart, itgiti kigi ve kuruluglartn
istenilen bilgileri vermekle yukt)mlti olduklan, (4)saQtk personeli istihdam eden kamu kurum ve
kuruluqlan ile ozel hukuk tuzel kigileri ve gergek kigiterin, istihdam ettiQi personeli ve personel
14
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hareketlerini Bakantfia bitdirmekle yt)kumlu otduktarr, (5) bu maddenin uygplbnnmsina itigkin
hususlann Bakanlkga gtkarilacak yonetmetikle duzenteneceQihukmir getirilrnig; ancak, Anayasa
Mahkemesi'nin 14.02.2013 tarih ve E:201 11150, K.2013/30 sayrlr kararr ile Saglik Bakanlrgr.ve
ba$lt kuruluglartntn kigisel verileri toplama yetkisinin amactnt, kapsamrnr, bunlarm toplanmasrnl
ve
paylagtlmasrnt duzenleyen (1), (2) ve (3) numaralr frkralarrnrn, Anayasa'nrng1.
riaddesinin birinci
frkrast uyarrnca Anayasa'ya aykrrr oldu$u gerekgesiyle iptaline karar verilerek, kigisel
verileri
toplama yetkisinin amaclnt, kapsamrnt, bunlarrn toplanmastnr ve paylagrlmasrna iligkin
di.izenlemelerin kan unla yaprlmasr gerektif i vurgulanmrgtr r.
Antlan karar sonrastnda 02.08.2013 tarih ve 28726 sayrlr Resmi Gazete yayrmlanan 6495
saytlt Kanun ile iptal edilen 663 sayrlr Sa$lrk Bakanllgr ve Baglr Kuruluglarrnrn Tegkilat ve
Gcjrevleri Hakkrnda Kanun Hukmiinde Kararnamenin 4T.maddesinin 1.,2., ve 3. frkralarr yeniden
duzenlenmig ve "(1) Bakanlrk ve baglr kuruluglarr, mevzuatla kendilerine verilen gcirevleri, e-devlet
uygulamalarlna uygun olarak daha etkin ve daha hrzlr bigimde yerine getirebilmek igin, butun
kamu ve cizel saQlrk kurum ve kuruluglarrndan; sa$lrk hizmeti alanlarrn, aldrklarr sa$lrk hizmetinin
geregi olarak ilgili saglrk kurum ve kuruluguna vermek zorunda olduklal kigisel bilgileri
ve bu
kimselere verilen hizmete iligkin bilgileri her turlu vasrtayla toplamaya, iglemeye ve paytagmaya
yetkilidir' (2) Bakanlrk ve baglr kuruluglart igledigi kigisel saglrk verilerini itgili gguncu kigiler
ve
kamu kurum ve kuruluglan ile ancak bu kigi ve kurumlarrn bu verilere erigebilecegi
hususunda kanunen yetkili olmast hdlinde gcirevlerini yapmalanna yetecek derecede paylagabilir.
(3) Bakanltk ve baglr kuruluglarr, mevzuatla kendilerine verilen gcirevleri yerine getirebilmek igin
gereken bilgileri, kamu ve cizel ilgili biitun kigi ve kuruluglardan istemeye yetkilidir. itgiti
t<igi ve
kuruluglar istenilen bilgilerivermekle yukumludur." h0kumleri getirilmigtir.
Ote yandan, 663 sayrlr Saglrk Bakanlrgr ve Ba!lr Kuruluglarrnrn Tegkilat ve Gcjrevleri
Hakktnda Kanun Hukmunde Kararnamenin 47.maddesinin son frkrasr uyannca, anrlan maddenin
uygulanmastna iligkin hususlartn Bakanlrkga grkarrlacak ycinetmelikle duzenlenmesi
gerekti$inden, dava konusu Ycjnetmelikte yer alan ve iptaline karar verilen h0kme iligkin
duzenleme yaptlrrken 663 saylll Saglrk Bakanlrgr ve Baglr Kuruluglarrnrn Tegkilat ve Gcjrevleri
Hakktnda Kanun Hukmunde Kararnamenin 4T.maddesinin son frkrasr uyannca grkanlacak
Ycjnetmelik hukumlerinin de dikkate alrnacagr agrktlr.
Agtklanan nedenlerle, 25.9.2010 tarih ve 27710 sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanan
Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglarr Hakklnda Ycinetmelikte Degigiklik
Yaptlmasrna Dair Ydnetmeli$in 5. maddesiyle eklenen Ek-6/a'nrn "Faaliyete Esas Bilgiler" baglrklr
1' bciliim0nun 4. sattrr ycinunden oybirligiyle KARAR VER|LMES|NE yER OLMADIG;NA,
Ycinetmeligin 1. maddesiyle Ycinetmelige eklenen 7. maddenin 2. frkrasrndaki "bu ycjnetmelikte
tantmlanan ttbbi iglemlerin yaprlabildigi" ibaresinin, 3. maddesiyle eklenen 38. maddesinin L
ftkraslntn (e) bendinin,4. maddesiyle eklenen Ek-'1/d'nin l.frkrasrndaki "ve Ek-13 te yer alan
iglemlerden hangilerinin yaptlaca{tnr" ibaresinin, 5. maddesiyle eklenen Ek-6/a'nrn "Hizmet
Birimine Esas Bilgiler" bagltklt 2. bcjlumunun 5. satrnntn,5. maddesiyle eklenen Ek-13 sayrlr
"Muayenehanede Yapllabilecek Trbbi iglemler Listesi"nin oybirligiyle, Ydnetmeligin 5. maddesiyle
eklenen Ek-6/a'nrn "Hizmet Birimlerine Esas Bilgiler" bagllkll 2. bcjltimunun 7. satrrrnrn
oygokluguyla iptRl-irue, Ycinetmeligin 1. maddesiyle Ycinetmelige eklenen T. maddenin 2.
frkrasrndaki "sa$ltk kurulugudur" ibaresine ycinelik krsml ile 5. maddesiyle eklenen Ek-6/a'nrn
"Faaliyete Esas Bilgiler" bagltklt 1. bcilumunun 5. satrrrna ycJnelik iptal isteminin oybirligiyle,
Ydnetmeligin 4. maddesiyle eklenen Ek-1/d'nin 8. frkrasrndaki "Sosyal Girvenlik Kurumu kaydr',
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ibaresinin iptali isteminin oygokluguyla REDDiNE,
dava krsmen iptal, krsmen ret, krsmen karar
verilmesine yer olmadr9rna geklinde sonuglandrgrndan
agaQrda dcikumu yaprlan 1g2,65 TL
yargtlama giderinin yartst olan 91,33Tl'nin
davacr uzerinde brrakrlmasrna, kararrn verildi$i tarihte
yururlukte olan Avukatlrk Asgari Ucret Tarifesine
gcire belirlenen 2.640 TL avukalrk ucretinin
davacrdan alrnarak davalr idareye verilmesine,
yargrlama giderinin kalan krsmr olan
91'32 TL ile karartn verildi9i tarihte yururlukte olan
Avukaflrk nsgari ucret rarifesine gcire
belirlenen 2'640 TL avukatllk ucretinin davalr idareden
alrnarak davacrya verilmesrne, artan posta
ucretinin istemi halinde davactya iadesine, bu karara
kargr teblig tarihini izleyen otuz (30) gun
igerisinde Danrgtay idari Dava Daireleri Kurulu
nezdinde temyiz isteminde bulunabilece$inin
ta raflara bildirilmesine 26.09.20 1 3 tarih
inde karar verirdi.
Bagkan
Krrdar

Uye
Dr. Tacettin

ozsoyr_u

uye
Yunus

giM$EK
(x)

QETiN
(XX)

(XX)

tiy"

tiy"

Siileyman
KURT

Hannan
YrLBA$l

Yarqrlama Giderleri
:
Bagvuru Harcr
: 26,25TL
Karar Harcr
: 35,50 TL
YD Harcr
: 28,15 TL
Vekalet Harcr
: 2,75 TL
Posta Gideri
: 90.00 TL
TOPLAM
: 182,65 TL
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Dava konusu Ycinetmeligin

KARSI OY(X)

4-

maddesiyle eklenen Ek-1id,nin g. frkrasrndaki ,,sosyal
Guvenlik Kurumu kaydr" ibaresinin iptari
istemin" itigtin orarax:
Dava konusu Ycinetmeligin 4.maddesiyle
Ycinetmeligin Ek-1/d'nin g.frkrasrnda yaprlan
de$igiklik ile' galrgan personelin ig sozlegmesi
ve sosyar Guvenrik Kurumu kaydr ire istihdamr
zorunlu olan saglrk galtganlarlntn hizmet
sozlegmeleri ve diplomalarr ',Muayenehane
Agma
Bagvurusunda istenecek Belgeler" arasrnda
sayrlmrg olmakla birlikte, 03.0g.2011 tarihli
Resmi
Gazete'de yayrmlanan de$igiklik ile muayenehanelerde
en az bir saglrk personeli istihdam etme
zorunlulu9u kaldtrrlarak, gerekli gcirulmesi
harinde sa$lrk personeli ve seKreter istihdam
edilebilecegi hukmu getirildigi de dikkate
alrndrgrnda, muayenehane agma bagvurusu
srrasrnda
personel galtgtrrrlmryor olsa bile, sosyal
Guvenlik Kurumu kaydrnrn muayenehanerer
agrsrndan
agr g gartr olarak aranmamasr gerekmektedir.
Bu nedenle' sciz konusu ibarenin iptali gerektigi
gcirugu ile go$unluk karannrn bu krsmrna
katrlmryorum.
Ir

Uye
Dr. Tacettin giM$EK
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KARSI OY(XX)
Dava konusu Ycinetmeli$in 5. maddesiyle
eklenen Ek-6/a,nrn ,,Hizmet Birimlerine Esas
Bilgiler" bagrrklr 2. bcirumunun

7. satrrrnrn iptali istemine ydnelik olarak:
25'09'2010 tarih ve 27710 sayrlr Resmi
Gazetede yayrmranan Ayakta Teghis ve
Tedavi
Yaprlan 6zel saglrk Kuruluglarr Hakkrnda
Ycinetmelikte Degigiklik yaprlmasrna Dair ydnetmeli$in
5'maddesi ile eklenen Ek-6/a "Muayenehane
Denetim Formu"nun ',Hizmet Birimlerine
Esas
Bilgiler" baglrkll 2' bcjlumun0n 7. sattrtnda,
trbbi kayrilann, belirlenen formata uygun gekilde
ve
istenen araltklarla Bakanlrga gcinderilip gcinderilmedigi
ycinunden
de denegenecegi,
gdnderilmemig ise tabibin uyarrlacair
ve eksikligin giderilmesi igin 3 gun sirre verilecegi,
eksikligin
oevamtnda/tekrarrnda bildirim yaprlrncaya
kadarfaaliyetin durdurulacagr hukme baQlanmrgtrr.
Dava konusu duzenleme tarihinde yururlukte
olan Mulga 1g1 sayrlr sa$lrk Bakanlr$r,nrn
Tegkilat ve Gcirevleri Hakkrnda Kanun Hukmunde
Kararnamenin 45.mactdesinde, sa$lrk
Bakanllgr'nrn yetki, gcirev ve hizmet alanrna giren
konularda, 1 310611g62 tarih ve 53 sayrlr Devlet
lstatistik Enstitusunun Gcirev, Yetki ve Kurulugu
Hakkrnda Kanunun 26,ncr maddesine dayanarak
Milli savunma Bakanlrgrna baglr kurumu ve kuruluglar
harig olmak .lzere diger trim resmi ve cjzel
sa$ltk kurum ve kuruluglartndan istatistiki
bilgi toplam"y" y"it iti oldu{u hukmu yer atmrgtrr.
Buna gore' yukarldaki hukum uyannca davalr
idare tarafrndan sadece istatistiki bilgilerin
edinilmesinin amaglandrgr anlagrlmakta olup,
dava konusu huktimde hukuka ve mevzuata aykr'
bir durum bulunmadrQtndan, bu ktsma ycinelik
olarak davanrn reddi gerektigi gorugu ile gogunluk
kararrnrn bu krsmlna katrlmryoruz.

Bagkan
Krrdar OZSOY|_U

tiy"
Yunus QETiN
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