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Davanln Ozeti
yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglan Hakkrnda Ycjnetmelikte
(h)
De$igiklik yaprlmasrna Dairycinetmeli$in l.maddesi ile eklenen 12lQ maddesinin 1. ftkrastntn
bendi ile (r) bendinde yer alan "en az 110 santimetre genigliginde olmast gerekir" ibaresinin,
2.maddesi ile eklenen 12lD maddesinin 1. frkrasrnrn (a) bendinde yer alan "8 metrekare hekim
galrgma alanr ve 8 metrekare hasta muayene alant olmak ltzere en az 16 metrekare kullantm
ayrlca
alanrna sahip" , "ve lavabo" ve "Kadtn hastalrklarr ve do$um ile ilroloji muayene odalartnda
(9) ve (d)
... tuvaletin bulunmasr" ibarelerinin, (b) bendindeki "enaz 20 metrekaredir" ibaresinin'
gerekir.
olmast
bentlerinin, (e) bendindeki "girigi en az 80 santimetre genigliginde asanscir
Merdivenin gerektiginde sedye ile hasta tagtnmastna imkan saglayacak gekilde, basamak
yuksekligi 16-18 santimetre, basamak genigli$i 30-33 santimetreyisaglamak kaydryla merdiven ve
grktgtnt
sahanlrgrn genigligi en az 1,30 metredir. Merdiven basamak yiiksekligi cjzurlulerin
de$ilse
zorlagtrrmayacak gekilde di,rz bir satrhla bitirilir, muayenehanenin girigi, zemin seviyesinde
%g egimli rampa yaptrrrlrr." ibarelerinin, (f) bendindeki "en az 110 santimetre gernigliginde"
"Silre bitiminde
ibaresinin, (O), (h) ve (i) benflerinin ve anrlan maddenin 3.frkrasrndaki
noksanlrklarrnr tamamlamayan muayenehanelerin noksanlr$r giderilinceye kadar faaliyeti
degigtirilen
durdurulur." ciimlesinin, 3.maddesiyle 2T.maddesine eklenen S.ftkrantn, 4.maddesiyle
Ek-1/d,de yer alan 6 ve7 nolu satrrlarrn, S.maddesiyle eklenen Ek-6 sayrlr Ozel Sa9llkKuruluglarr
Denetim Formunun "2.Bcjlirm:Hizmet Birimlerine Esas Bilgiler" bcil0munun 14 nolu sattrtntn,
maddesinin; kadln
6.maddesiyle eklenen Gegici 7. maddesinin ve T.maddesiyle eklenen Gegici8.
polil'llinik veya
hastalrklarr ve dogum uzmanlrk alanlarrnda kadrnlarrn gocuklarr ile birlikte
hastarntn bebeQi
muayenehanelere gelmelerini gerekli krlan bir durum olmadrgr, istisnai hallerde
ile birlikte poliklinige/muayenehaneye gelse bile uygun bir alanrn bebegin emzirilmesi ve baktmt
hekimli$i
igin ayrrlabilecegi, poliklinikler igin aranan cizel gartlarrn go{unun cizel hastaneler ve aile
hizmetin
kriterlerin
getirilen
muayenehane odalarr igin aranmadr$r, muayenehaneler igin
gereklerini agar nitelikte oldugu, galrgma hakkrnr cilgiisilz bigimde stntrlandtrdrgr, hasta kayttlartntn
ait
bilgisayar ortamrnda tutulmasr nedeniyle ayrr bir argiv biriminin k0lfet oldugu, hastalara
tedbirlerin
yangtnla
ilgili
bilgilerin kigilerin cizel hayaflarrna iligkin oldugu, depreme dayanrklrlrk ve
iptali
alrndr{rna iligkin belgenin muayeneler agrsrndan orantrsrz bir durum yarattrgr ileri sUriilerek

Vekilleri

:

istenilmektedir.

:

Muayenehanelere iligkin kriterlerin konusunda uzman
Bakanlrk personelince belirlendigi, Bakanlrkga istenecek bildirimlerde, hasta ismi belirtilerek
yaprlan iglemlerin istenmeyeceQi, sadece istatistiki bilgilerin talep edilecegi, da'va konusu
reddi
d1zenlemelerin hizmetin gereklerine ve kamu yaranna uygun oldugu ileri sUriilerek davantn

Savunmanln

6zeti

gerektigi savunulmaktadtr.
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Danrstav Tetkik

Halttni

: A. Habip Ytldtrtm

Di..islincesi

: Dava; 03.08.2010 tarih ve 27661 sayrlr Resmi Gazete'de
yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan 6zel Saglrk Kuruluglan Hakkrnda'{6netmelikte
Degigiklik Yaprlmasrna DairYcinetmeli$in l.maddesi ile eklenen 12lQ maddesinin 1. frkrasrntn (h)
bendi ile (r) bendinde yer alan "en az 11Q santimetre genigli$inde olmast gerekir" ibaresinin,
2.maddesi ile eklenen 12lD maddesinin 1. frkrasrntn (a) bendinde yer alan "8 metrekare hekim
galrgma alanr ve 8 metrekare hasta muayene alant olmak 0zere en az 16 metrekare kullantm
alanrna sahip" , "ve lavabo" ve "Kadtn hastalrklarr ve dogum ile 0roloji muayene odalartnda ayrlca
... tuvaletin bulunmasr" ibarelerinin, (b) bendindeki "en az 20 metrekaredir" ibaresinin, (9) ve (d)
bentlerinin, (e) bendindeki "girigi en az 8Q santimetre genigliginde asanscir olmast gerekir.
Merdivenin gerektiginde sedye ile hasta tagtnmastna imkan saglayacak gekilde, basamak
yuksekligi 16-18 santimetre, basamak genigligi 30-33 santimetreyisaglamak kaydtyla merdiven ve
sahanlrgrn genigligi en az 1,30 metredir. Merdiven basamak yiiksekli$i cizurlulerin gtktglnt
zorlagtrrmayacak gekilde diz bir satrhla bitirilir, muayenehanenin girigi, zemin seviyesinde degilse
%B egimli rampa yaptlrrlrr." ibarelerinin, (f) bendindeki "en az 110 santimetre genigli$inde"
ibaresinin, (g), (h) ve (i) bentlerinin ve antlan maddenin 3.frkrasrndaki "Siire bitiminde
noksanlrklarrnr tamamlamayan muayenehanelerin noksanlrgr giderilinceye kadar faaliyeti
durdurulur." ciimlesinin, 3.maddesiyle 2T.maddesine eklenen S.ftkrantn, 4.maddesiyle degigtirilen
Ek-1/d' de yer alan 6 ve 7 nolu satrrlarrn, S.maddesiyle eklenen Ek-6 sayrll Ozel Saglrk Kuruluglarr
Denetim Formunun "2.Bcjl[rm:Hizmet Birimlerine Esas Bilgiler" bcilumLinun 14 nolu sattrtntn,
6.maddesiyle eklenen Gegici 7. maddesinin ve T.maddesiyle eklenen Gegici 8. maddesinin iptali
istemiyle agtlmtgttr.

Dava konusu Ycinetmeligin 2.maddesi ile eklenen 12lD maddesinin 1. ftkrastntn (a)
bendinde yer alan "8 metrekare hekim galrgma alant ve 8 metrekare hasta muayene alant olmak
izere en az16 metrekare kullanrm alanrna sahip" , "ve lavabo" ve "Kadln hastalrklarr ve do$um ile
ilroloji muayene odalarrnda aynca... tuvaletin bulunmast" ibarelerinin, (b) bendindeki "enaz20
metrekaredir" ibaresinin, (d) bendinrn, (e) bendindeki "girigi en az 80 santimetre genigli$inde
asansor olmasr gerekir. Merdivenin gerekti$inde sedye ile hasta taqtnmastna imkan saQlayacak
gekilde, basamak yuksekligi 16-18 santimetre, basamak genigligi 30-33 santimetreyi sa$lamak
kaydryla merdiven ve sahanlrgrn genigli$i en az 1,30 metredir. Merdiven basamak yuksekligi
cjzurlglerin grkrgrnr zorlagtrrmayacak gekilde dOz bir satrhla bitirilir, muayenehanenin girigi, zemin
seviyesinde degilse %8 egimli rampa yaptrrrlrr." ibarelerinin, (f) bendindeki "en az 110 santimetre
genigliginde" ibaresinin, (g) ve (i) bentlerine ycinelik olarak:
Asgarr fiziki ve trbbi gerekliliklerin belirlenmesi teknik bir konu oldu$undan, bu hususlartn
belirlenmesi, bu konulardaki uzmanlartn gciriiglerine bagvurmayt gerektirmekte olup,
muayenehanelerin tagrmasr gereken asgari fiziki ve trbbi gerekliliklerin; olugturulacak bilimsel
kurullarda konunun uzmanlannrn gcir09i.i altnarak belirlenmesi gerekirken, yeterli galtgma
yaprlmadan ve birtun muayenehaneler igin aynt standartlartn uyulmast zorunlu asgari standart
olarak belirlenmesine iligkin dava konusu di.izenlemelerde hukuka uyarlrk bulunmadt$tndan,
anrlan maddenin 1lg bendinde de, yine uzmanltk dallarr itibariyle ihtiyaglar ve standartlar
belirlenmeden, butUn muayenehanelerde en az bir sa$lrk personeli istihdam zorunlulugu
getirilmesi de hizmet gereklerine ve hukuka ayktrt bulundu{undan iptallerine karar verilmesi
gerekti$i dugunulmektedir.
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Dava konusu Ycinetmeligin 2.maddesi ile eklenen 12lD maddesinin 1. frkrastntn (h)
bendinin, 3.maddesiyle 2T.maddesine eklenen S.frkranrn, S.maddesiyle eklenen Ek-6 sayrlr Ozel
Saglrk Kuruluglarr Denetim Formunun "2.BcjlUm:Hizmet Birimlerine Esas Bilgiler" bcjliimltnttn 14
nolu sattrtntn ve T.maddesiyle eklenen Gegici 8. maddesine ycinelik olarak:
Saglrk Bakanlrgr'nrn herkesin saglrk durumunu takip edebilmek igin gerekli kayrt ve bildirim
sistemi kurulmasr agrsrndan 335g sayrlr Kanundan kaynaklanan yetkisi bulunmakla birlikte, dava
konusu duzenleme tarihi itibariyle bu yetkinin srnrrlarr, kapsamr ve kogullarrnr belirleyen herhangi
bir kanuni dirzenleme bulunmamakta olup; dava konusu duzenleme tarihinde yUriirlukte bulunan
mulga 181 sayrlr Kanun Htkmiinde Kararname ile 1593 sayrlt Kanun'da davalt idareye sadece
bulagrcr hastalrklar ile kendi yetki, gcirev ve hizmet alanrna giren konularda istatistiki bilgi
toplamaya iligkin yetkiler verildiginden, davalr idarenin, dava konusu ditzenleme tarihi itibariyle
kigiset saglrk verilerine iligkin belirtilen ayrrmr (bulagrcr hastalrklar ile istatistiki bilgiler dtgtnda)
yapmadan, kigisel saglrk verilerini isteme hususunda genel bir yetkisi bulunmamaktadtr.
Bu nedenle, trbbi kayrtlara ycinelik olarak yukartda belirtildi$i gibi bir ayrtm yaptlmadan ve
srnrrlama getirilmeden davalr idareye belirlenen formatta ve istenen aralrklarla trbbi kayttlartn
gcinderilmesini, gcinderilmemesi halinde yaptrnm uygulanmasrnr cingciren di.tzenlemelerde hukuka
uyarlrk bulunmadrgrndan iptallerine karar verilmesi gerekti$i dUg0n0lmektedir.
Dava konusu Ycjnetmeligin 2.maddesi ile eklenen 12lD maddesinin 3.frkrasrndaki "Sure
bitiminde noksanlrklarrnr tamamlamayan muayenehanelerin noksanlrgr giderilinceye kadar
faaliyeti durdurulur." ciimlesi ile 6.maddesiyle eklenen Gegici 7. maddesinin ilk cilmlesi hakktnda
karar verilmesine yer olmadrgrna karar verilmesi gerektigi d0gunulmektedir.
ycinetmeligin diger madde ve duzenlemelerinde hizmetin gereklerine ayktrtltk
bulunmadrgrndan bu krsrmlara ycinelik davanrn reddine karar verilmesi gerektilidiigun0lmektedir.
ibrahim Topuz
Dantstav Savctsl
: Dava, 3.8.2010 tarih ve 27661 saytlt Resmi Gazetede
D[isiincesi
Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmelikte
yayrmlanan Ayakta Teghis ve -:
1.
De$igiklik yaprlmasrna Dair Ycinetmeligin; l.maddesi ile Ycinetmelige eklenen 12lQ maddesinin
gerekir"
frkrasrnrn (h) bendi ile (r) bendinde yer alan "en az 110 santimetre genigliginde olmast
yer
ibaresinin, 2.maddesi ile ycinetmelige eklenen 12lD maddesinin 1. frkrastntn; (a) bendinde
alan "g metrekarehekimgalrgma alanr ve8 metrekarehasta muayene alant olmak itzere en az16
metrekare kullanrm alanrna sahip" , "ve lavabo" ve "Kadrn hastalrklarr ve dogum ile uroloji
"en az 20
muayene odalarrnda aynca ..... tuvaletin bulunmast" ibarelerinin, (b) bendindeki
metrekaredir" ibaresinin, (g) ve (d) bentlerinin, (e) bendindeki "girigi en az 80 santimetre
genigliginde asansor olmasr gerekir. Merdivenin gerekti$inde sedye ile hasta tagtnmastna imkan
sa$layacak gekilde, basamak yuksekligi 16-18 santimetre, basamak genigligi 30-33 santimetreyi
saglamak kaydryla merdiven ve sahanlr$rn genigligi en az 1,30 metredir. Merdiven basamak
yuksekligi cjzurlirlerin grkrgrnr zorlagtrrmayacak gekilde duz bir satrhla bitirilir, muayenehanenin
girigi, zemin seviyesinde de$ilse %8 e$imli rampa yaptrrrlrr." ibarelerinin, (f) bendindeki "en az 110
santimetre genigliginde" ibaresinin, (g) , (h) ve (i) bentlerinin ve antlan maddenin 3.flkrastndaki
,'Sijre bitiminde noksanlrklarrnr tamamlamayan muayenehanelerin noksanlrgl giderilinceye kadar
faaliyeti durdurulur." cumlesinin, 3.maddesiyle aynr Yonetmeligin 2T.maddesine eklenen
g.frkranrn, 4.maddesiyle degigtirilen Ek-1/d'de yer alan 6 ve 7 nolu satlrlartn,5.maddesiyle
eklenen Ek-6 sayrlr Ozel Saglrk Kuruluglarr Denetim Formunun "2.Bciliim:Hizmet Birimlerine Esas
Bilgiler" bolumunirn '14 nolu satrrrnrn, aynr Ycinetmeligin 6.maddesiyle Ycinetmelige eklenen Geqici
3
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7. maddenin ve 7. maddesiyle Ycinetmelige eklenen Gegici 8. maddenin iptali istemiyle agrlmrgtrr.. .r
3359 sayrlr Saglrk Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3 ve 9. maddeleri ile 181 sayrlr Saglr[.'"
Bakanlrgrnrn Tegkilat ve Gcjrevleri Hakkrnda Kanun Hirkmunde Kararname'nin 2.thqddesinde;
Saglrk Bakanlr!r'nrn gcirevleri sayrlmrg, anrlan Kanunun 43. maddesinde ise, Bakanltgtn, kanunla
yerine getirmekle yukumlii oldugu hizmetleri tirzi.rk, ycinetmelik, teblig, genelge ve di$er idari
metinlerle d uzenlemekle gcirevli ve yetkili oldugu belirtilmigtir.
Ote yandan, 6023 sayrlr Ti.irk Tabipleri Kanunu'nun 1. maddesinde, Turkiye stntrlart
igerisinde meslek ve sanatlarrnr icraya yetkili olup da sanattnt serbest olarak yapan veya meslek
diplomasrndan istifade etmek suretiyle resmi veya cizel gcirev yapan tabiplerin katrldr{t Turk
Tabipleri Birligi; tabipler arasrnda mesleki deontolojiyi ve dayantgmayt korumak ve meslek
mensuplarrnrn hakve yararlarrnl korumak amactyla kurulmug kamu kurumu niteli$inde mesleki bir
kurutug oldugu belirtilmig,4. maddesinin 1/(d) bendinde, Birligin, halk sagltgt ve ttp meslekleri ile
ilgili meseleler igin resmi makamlarla kargrlrklr igbirliQi yapmakla yi.ik0mlu oldugu belirtilmigtir'
1219 sayrlr Yasanrn 1. ve 5. maddeleri uyannca, tabiplik yapma yetkisine sahip pratisyen
doktorlar ile de$igik uzmanlrk dallarrnda uzmanltk yapmtg olan uzman doktorlar taraftndan
agrlabilen muayenehaneler; Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda
Ycinetmeligin 5. maddesinde, anrlan Ycinetmeligin kapsamtnda bulunan saglrk kurulugu titrleri
arasrnda saytlmtgttr.

Yukarrda belirtilen mevzuat hirkiimlerinin bidikte degerlendirilmesinden; Sagltk
Bakanlrgr'ntn, muayenehanelerin tagrmasr gereken asgari tesis, hizmet ve personel standartlartnt
belrrleme konusunda dirzenleme yapmaya yetkili oldugu ve Bakanltgrn bu yetkisini kullantrken,
hizmet gereklerine ve kamu yaranna uygun standartlar koymast gerekti$i tarttgmastzdtr.

Dosyadaki belgelerin incelenmesinden; dava konusu Ycinetmeligin 2. maddesi ile
ydnetmelige eklenen 12lD maddesinin 1. frkrasr ile 6. maddesiyle Ycinetmeli$e eklenen Geqici 7.
maddesi 3.8.2011 tarih ve 28014 sayrlr Resmi Gazete, 4. maddesiyle degigtirilen Ek-1/d' de yer
alan 6 ve 7 nolu satrrlar 27.5.2012 tarih ve 28305 saytlt Resmi Gazete'de yaprlan deQigikliklerle
degigtirilip, belirtilen maddelerin yeniden dirzenlendigi anlagllmaktadrr. Dolaytstyla dava konusu
Ycinetmeligin anrlan maddelerinin iptaline ycinelik istemin konusu kalmamrg oldu$undan, esasl
hakkrnda karar verilmesi imkanr bulunmamaktadtr.
Davanrn; Ycinetmeligin 1. maddesi ile Ycinetmelige eklenen 12lQ maddesinin 1. ftkrastntn
(h) bendi ile (r)bendinde yer alan "en az 110 santimetre genigliginde olmast gerekir" ibaresinin, 3.
maddesiyle aynr Ycinetmeligin 27. maddesine eklenen 8. frkranln, 5. maddesiyle eklenen Ek-6
sayrlr Ozel Saglrk Kuruluglarr Denetim Formunun "2.Bcilitm:Hizmet Birimlerine Esas Bilgiler"
bolirm0nun 14 nolu satrrrnrn ve 7. maddesiyle Ydnetmelige eklenen Gegici 8. maddenin iptali
istemine iligkin krsmrnrn ise, yukarrda belirtilen yasal mevzuat uyarlnca belirli konularda
yonetmelik grkarma ve degigtirme yetkisi bulunan idare tarafrndan, kamu yararr, hizmet gerekleri
ve ust hukuk norm ilkelerine uygun olarak yaprldr!r anlagrlan duzenlemelerde hukuka ayktrtltk
bulunmad rgt sonucuna ulagrlmaktad lr.

Agrklanan nedenlerle, davanrn; Ycinetmeligin 2. maddesi ile Ycinetmeli$e eklenen 12lD
maddesinin 1. frkrasr, 6. maddesiyle Ycinetmelige eklenen Gegici 7. maddesi, 4. maddesiyle
degigtirilen Ek-1/d' de yer alan 6 ve 7 nolu sattrlara ycinelik ktsmt ycinunden konusu
kalmadrgrndan "karar verilmesine yer olmadt{tna", aynt Ycinetmeligin iptali istenen diger
maddelere iligkin krsmrnrn ise davanrn reddi yolunda karar verilmesinin uygun olacagt
dugunulmektedir.
4
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Hi.jkirm veren Danrgtay Onbeginci Dairesi'nce, durugma igin taraflara cjnceden bildirilmlg'
bulunan 25.0g.2013 tarihinde davacr vekili Av. Ziynet Ozgelik ile davalr idare vekilleri Av. F{atice
Ozcan Kcik (Hukuk Miigaviri) ve Av. Fatma Turan Tagdemir'in (Hukuk Miigaviri) geldi$i, Dantgtay
Savcrsr'nrn hazrr oldugu gcirrilmekle agtk durugmaya baglandr. Taraflara usuliine uygun olarak scjz
verilerek dinlendikten ve Danrgtay Savcrsr'nrn duguncesi alrndrktan sonra taraflara son kez sciz
verilip, durugma tamamlandt. Dava dosyast incelenerek igin geregigcir0giild0:
Dava; 03.08.2010 tarih ve 27661 sayrlr Resmi Gazete'de yaylmlanan Ayakta Teghis ve
Tedavi yaprlan 6zel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycjnetmelikte Degigiklik Yaprlmastna Dair
ycinetmelilin l.maddesi ile eklen en 12lQ maddesinin 1. frkrasrnrn (h) bendi ile (t) bendinde yer
alan "en az 110 santimetre genigliginde olmast gerekir" ibaresinin,2.maddesi ile eklenen 12lD
maddesinin 1. frkrasrnrn (a) bendinde yer alan "8 metrekare hekim galrqma alant ve 8 metrekare
hasta muayene alanr olmak uzere en az 16 metrekare kullantm alantna sahip" , "ve lavabo" ve
"Kadrn hastalrklarr ve dogum ile ilroloji muayene odalarrnda aynca tuvaletin bulunmast"
ibarelerinin, (b) bendindeki "en az 20 metrekaredir" ibaresinin, (9) ve (d) bentlerinin, (e)
bendindeki "girigi en az 80 santimetre genigliginde asanscjr olmast gerekir. Merdivenin
gerektiginde sedye ile hasta tagrnmasrna imkan saglayacak gekilde, basamak yuksekli$i 16-18
santimetre, basamak genigligi 30-33 santimetreyi saglamak kaydryla merdiven ve sahanlrltn
genigligi en az 1,30 metredir. Merdiven basamak yUksekligi cjzurlirlerin grkrgrnt zorlagttrmayacak
gekilde duz bir satrhla bitirilir, muayenehanenin girigi, zemin seviyesinde degilse %8 egimli rampa
yaptrrrlrr." ibarelerinin, (f) bendindeki "en az 110 santimetre genigliginde" ibaresinin, (g), (h) ve (i)
benflerrnin ve anrlan maddenin 3.frkrasrndaki "S0re bitiminde noksanltklartnt tamamlamayan
muayenehanelerin noksanlrgr giderilinceye kadar faaliyeti durdurulur." clrmlesinin, 3.maddesiyle
2T.maddesine eklenen 8.frkranrn, 4.maddesiyle degigtirilen Ek-1/d' de yer alan 6 ve 7 nolu
satrrlarrn, 5.maddesiyle eklenen Ek-6 sayrlr Ozel Saglrk Kuruluglarr Denetim Formunun
"2.Bolum:Hizmet Birimlerine Esas Bilgiler" bdl[tmiinun 14 nolu sattrtntn, 6.maddesiyle eklenen
Gegici 7. maddesinin ve T.maddesiyle eklenen Gegici 8. maddesrnin iptali istemiyle agtlmtgttr.
Dava konusu Yiinetmeligin l.maddesi ile eklenen 12l$ maddesinin 1' flkrastntn (h)
bendi ile (r) bendinde yer alan "enaz 110 santimetre genigliginde olmasl gerekir" ibaresinin

incelenmesi;
335g sayrlr Saglrk Hizmefleri Temel Kanunu'nun 3. maddesinde, saglrk hizmetleriyle ilgili
temel esaslarsayrlmrg olup, anrlan maddenin 1/(c) bendinde, birtirn sa$lrk kurum vekuruluglart ile
saglrk personelinin ulke sathrnda dengeli dagrlrmr ve yaygrnlagttrllmastnln esas oldu$u, sagltk
kurum ve kuruluglalntn kurulmasr ve igletilmesinin bu esas igerisinde Sa$lrk ve Sosyal Yardtm
Bakanlrgrnca duzenlenecegi, 1/(e) bendinde, tesis edilecek e$itim, denetim, degerlendirme ve
oto kontrol sistemi ile saglrk kuruluglarrnrn tespit edilen standart ve esaslar iginde hizmet
vermesinin saglanacagr, 1/(i) bendinde, saglrk hizmetlerinin yurt gaprnda istenilen seviyeye
ulagtrrrlmasr amacryla; bakanlrklar seviyesinden en ugtaki hizmet birimine kadar kamu ve cizel
sa$lrk kuruluglarr ile kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluglarr arastnda koordinasyon ve
igbirligi yaptlaca!r, saglrk kuruluglarrnrn cografik ve fonksiyonel hizmet alanlartntn, verecekleri
hizmeler, ycinetim, hizmet iligki ve baglantrlarr gibi konularda tespit edilen esaslara uymak ve
verilen gdrevleri yapmakla y0kumlu olduklarr belirtilmigtir. Antlan Kanunun 9. maddesinin 1/(c)
5
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bendinde de, butirn kamu ve cjzel saglrk kuruluglartntn tesis, hizmet, personel, ktstaslartnt
belirlemeye, saglrk kurum ve kuruluglarrnr srnrflandrrmaya ve srntflartnrn degigtirilrqesine, sagltk
kuruluglarrntn amaca uygun olarak tegkilatlanmalanna, saglrk hizmet zinciri olugturulmastna,
hizmet igi egitim usul ve esaslarr ile saglrk kurum ve kuruluglanntn koordineli galtgma ve hizmet
standarilarrnrn tespiti ve denetimi ile bu Kanunla ilgili diger hususlartn Saglrk ve Sosyal Yardtm
Bakanlrgrnca grkartlacak ycinetmelikle tespit edilecegi 6ngcirillmiJgtUr.
Dava konusu dirzenleme tarihinde yururli.ikte bulunan mi.ilga 181 sayrlr Sa$lrk Bakanlr$rntn
Tegkilat ve Gcjrevleri Hakkrnda Kanun Hukm0nde Kararname'nin 2. maddesinin birinci ftkrastntn
(a) bendinde, herkesrn hayatrnr bedenen, ruhen ve sosyal bakrmdan tam iyilik hali iginde
sitrdgrmesini saglamak igin fert ve toplum saglrgrnr korumak ve bu amagla 0lkeyi kapsayan plan
ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her tirrli.r tedbiri almak,...9. maddesinin birinci
frkrasrnrn (h) bendinde, sanatlarrnr serbest olarak icra eden tabip ve tababet mensuplartntn
hizmelerinin ve igyerlerinin saglrk ve teknik denetimini yapmak, trcret tarifelerini tesbit etmek
Saglrk Bakanlr!r'nrn gcirevleri arasrnda sayrlmtgtrr. Antlan Kanunun 43' maddesinde ise,
Bakanlrgrn, kanunla yerine getirmekle yiikumlu oldugu hizmetleri tirzirk, ycinetmelik, tebli9'
genelge ve diger idari metinlerle duzenlemekle gcirevli ve yetkili oldugu belirtilmigtir.
03.08.2010 tarih ve 27661 sayrlr Resmi Gazete'de yaytmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi
yaprlan 6zel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycjnetmelikte Degigiklik Yaprlmastna Dair YcinetmeliQin
l.maddesi ile ycjnetmeligin "Polikliniklerde bulunmasr zorunlu trbbi hizmet birimleri ve di$er
ve
alanlar" baglrklr 12le maddesine (h) bendi ile (r) bendi eklenmig; (h)bendinde, "Bebek emzirme
bakrm odasr: Kadrn hastalrklarr ve dogum ile gocuk saglr$r ve hastalrklart uzmanlartnln hizmet
verdigi polikliniklerde, iginde lavabosu bulunan asgari 5 metrekarelik bebek emzirme ve baktm
ve
odasr bulunmasr gerekir.", (r) bendinde ise, "Kaprlar: Hasta kullantmtna ait tirm kaprlar sedye
tekerlekli sandalye gegigine uygun olacak gekilde en az 110 santimetre genigli$inde olmast
gerekir." hi.rkmu getirilmigtir

ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglart Hakkrnda Ycinetmeligin
poliklinik, en az iki tabip tarafrndan milgtereken agrlabilen, hizmet birimleri

Ayakta Teghis

7/l.maddesinde,
dogrudan birbiriyle baglantrlr olacak gekilde olugturulan ve bu Ycjnetmelik ile belirlenen asgari
garlarr tagtyan sa$lrk kurulugudur geklinde tantmlanmtg, 12lQ maddesinde, polikliniklerde
(c)
bulunmasr zorunlu trbbi hizmet birimleri ve diger alanlar d0zenlenmig, antlan maddenin
bendinde, asgari 16 m2 geniglikte, acil miidahale igin gerekli olan asgari trObi malzeme,
ve
donanrm ve ilaglaln bulundu$u ve bagkaca bir biiliim tahsis edilmemig ise enjeksiyon
yakln
kullanlma
ve
girigine
pansuman iglemlerinin de gergeklegtirildigi, saltlk kurulugunun

bir acil muayene odastntn

bulunmastntn gerektigi,
22.maddesinde, polikliniklerin resmi galrgma gunlerinde sekiz saatten az olmamak irzere daha
uzun stjreli hizmet vermelerinin ihtiyari oldugu, hizmetvermek istedikleri galrgma saatlerini, ruhsat
bagvurularr srrasrnda Mi.idurlii$e bildirecekleri ve ruhsatnameye bu saatlerin yazlacag,
poliklinikte galrgma saatleri igerisinde, mesul miidirrve ortak tabip veya tabiplerden en az birinin
ve
bulunaca!r , 24.maddesinin S.frkrastnda, salhk kuruluglarlnda acil sa{lrk hizmeti verilmesi
acil vakalaln, hastanln salhk glivencesi olup olmadl{lna veya iideme glicU bulunup
bulunmadlgrna bakllmaksrzrn kabul edilmesi ve gerekli trbbi miidahalenin kayltstz-gartslz
ve gecikmeksizin yapllmaslnln zorunlu oldu{u, salltk kuruluglartnln, acil vakalarda gerekli

uygun bir yerde bulunan ayn

ilk acil trbbi miidahaleyi yapmaktan kagrnamayacaklarl htrktjmleri yer almtgttr.

t
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Esas

yukarrda belirtilen mevzuat hi.rki.imlerinin birlikte degerlendirilmesinden, Sa$lrk
Bakanlrgr'nrn, saglrk kuruluglannrn tagrmast gereken asgari tesis, hizmet ve personel
standartlarrnr belirleme konusunda dttzenleme yapmaya yetkili oldu!undan, dava konusu
yonetmeligin l.maddesi ile eklenen 12lQ maddesinin 1. ftkrastnln (h) bendinde hizmetin
gereklerine aykrrrlrk bulunmamaktadtr.

Nitekim, dava konusu Ycinetmeligin 2.maddesi

ile

Ycinetmelige eklenen ve

muayenehanelerin tagrmasr gereken cizelliklerini diizenleyen 12lD maddesinin bazr maddelerinin
Danrgtay Onuncu Dairesi'nce yilrutmesinin durdurulmast uzerine, davalt Bakanlrkga olugturulan ve
muayenehanelerin tagrmasr gereken ozellikleri belirleyen komisyon tarafrndan haztrlanan
raporda,...kadrn hastaltklarr ve doQum branqt ile qocuk hastaltklan branqnda, bebek emzirme
odastntn gerekti olduQu, diQer branqlar iEin gerekmeyebileceQi" hususlartnrn tespit edildigi dikkate
alrndrgrnda, dava konusu duzenlemenin muayenehaneler agrstndan getirilen kriterle de paralel bir
hirkum igerdigi ve mevzuata aykrrr bir ycinunun bulunmadr$r agrkttr.
Ote yandan, yukanda belirtildigi uzere polikliniklerde, asgari malzeme

ve

ilaglartn
bulundu$u bir acil odaslnln faaliyet giisterilen slireler iginde kullanlma haztr
bulundurulmast, aynca, saflrk kuruluglartntn acil sa{hk hizmeti verilmesi ve acil vakalarln,
hastanrn sa{1k glivencesi olup olmadrgrna veya iideme gtcii bulunup bulunmadlllna
bakllmaksrztn kabuledilmesi ve gereklitrbbi miidahalenin kayrtstz-gartstz ve gecikmeksizin
yapllmaslnln zorunlu olmasr, saghk kuruluglarlntn, acil vakalarda gerekli ilk acil ttbbi
miidahaleyi yapmaktan kaglnamayacaklanna iligkin hukiimler dikkate alrndrgrnda, istisnai haller
drgrnda acil m1racaatr yaprlmayan muayenehanelerden farklr olarak polikliniklerde acil mudahale
gerektiren durumlar ortaya grkabileceginden, dava konusu Yonetmeligin l.maddesi ile eklenen
12le maddesinin 1. frkrasrnrn (r) bendinin dava konusu krsmrnda hizmetin gereklerine ve kamu
yaranna aykrrrlrk bulunmamaktadtr.

Dava konusu Yiinetmeligin 2.maddesi ile eklenen 12lD maddesinin 1' flkraslnln (a)
bendinde yer alan "8 metrekare hekim galrgma alanl ve 8 metrekare hasta muayene alant
olmak iizere en az 16 metrekare kullanlm alanrna sahip" , "ve lavabo" ve "Kadln hastaltklart
ve dogum ile tiroloji muayene odalarrnda aynca ... tuvaletin bulunmasl" ibarelerinin' (b)
bendindeki "en az 20 metrekaredir" ibaresinin, (d) bendinin, (e) bendindeki "girigi en az 80
santimetre genigliginde asansiir olmast gerekir. Merdivenin gerektiginde sedye ile hasta
tagtnmasrna imkan saglayacak gekilde, basamak yiiksekligi 16-18 santimetre, basamak
genigligi 30-33 santimetreyi saglamak kaydryla merdiven ve sahanllgln geniglili en az 1'30
metredir. Merdiven basamak yiiksekligi iiziirliilerin grkrgrnr zorlagtlrmayacak gekilde dlrz bir
satthla bitirilir, muayenehanenin girigi, zemin seviyesinde de{ilse %8 egimli rampa
yaptrlllr." ibarelerinin, (f) bendindeki "en az 110 santimetre genigliginde" ibaresinin, (!) ve
(i) bentlerinin incelenmesi:
3359 sayrlr Saglrk Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3.maddesinde, saglrk hizmetleriyle ilgili
temel esaslarsayrlmrg olup, anrlan maddenin 1/(c) bendinde, birtirn saglrk kurum vekuruluglart ile
saglrk personelinin ulke sathrnda dengeli da$rlrmr ve yaygrnlagttrllmastnln esas oldugu, sa$ltk
kurum ve kuruluglalnrn kurulmasr ve igletilmesinin bu esas igerisinde Sa$lrk ve Sosyal Yardtm
Bakanlrgrnca duzenleneceli, 1/(e)bendinde, tesis edilecek egitim, denetim, degerlendirme ve oto
kontrol sistemi ile saglrk kuruluglarrntn tespit edilen standart ve esaslar iginde hizmet vermesinin
saglanacagr, 1/(i) bendinde, saglrk hizmetlerinin yurt gaprnda istenilen seviyeye ulagtrrtlmast
amacryla; bakanlrklar seviyesinden en ugtaki_ hizmet birimine kadar kamu ve ozel sa$ltk
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kuruluglarr ile kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluglarr arastnda koordirlQsyon ve igbirligi
yaprlacagr, saglrk kurum ve kuruluglanntn co$rafik ve fonksiyonel hizmet alanlarlnln, verecekleri
hizmeler, yonetim, hizmet iligki ve baglantrlarr gibi konularda tespit edilen esaslara uymak ve
verilen gcirevleri yapmakla yuki.imlil olduklarr belirtilmigtir. Antlan Kanunun 9.maddesinin 1/(c)
bendinde de, birtUn kamu ve cjzel saglrk kuruluglarrntn tesis, hizmet, personel, ktstaslartnt
belirlemeye, saglrk kurum ve kuruluglarrnr stntflandtrmaya ve stntflartnrn degigtirilmesine, sa$llk
kuruluglarrntn amaca uygun olarak tegkilatlanmalarrna, sa$lrk hizmet zinciri olugturulmastna,
hizmet igi egitim usul ve esaslarr ile sa$ltk kurum ve kuruluglanntn koordineli galrgma ve hizmet
standar6arrnrn tespiti ve denetimi ile bu Kanunla ilgili diger hususlartn Saglrk ve Sosyal Yardtm
Bakanl rg nca gtkart lacak ydnetmelikle tespit edilece$i cingcirUlmugtiir.
Dava konusu diizenleme tarihinde yururl0kte bulunan miilga 181 sayrlr Saglrk Bakanlr$rntn
Tegkilat ve Gcjrevleri Hakkrnda Kanun Hukmirnde Kararname'nin 2.maddesinin birinci ftkrastntn
(a) bendinde, herkesin hayatrnr bedenen, ruhen ve sosyal baktmdan tam iyilik hali iginde
surd1rmesini sa$lamak igin fert ve toplum saglr$lnr korumak ve bu amagla iilkeyi kapsayan plan
ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her turltr tedbiri almak, gereklitegkilatt kurmak
ve kurdurmak, g.maddesinin birinci frkrasrnrn (h) bendinde, sanatlartnt serbest olarak icra eden
tabip ve tababet mensuplarrnrn hizmetlerinin ve igyerlerinin sa$lrk ve teknik denetimini yapmak,
iicret tarifelerini tesbit etmek Saglrk Bakanlr$r'nrn gcirevleri arasrnda sayrlmtgtrr. Antlan Kanunun
3l.maddesinde, Bakanlrkga verilecek cinemli saglrk konularr hakkrnda gciriJg bildirmek ve tababet
gubeleri sanagarrnr ifadan doQan adli konularda gdrug vermek uzere (11) uyeli bir Yuksek Sa$ltk
danrgma fonksiyonu yapmak
$urasr kurulmug olup, Bakanlr$rn, lilkenin saglrk ile ilgili konulartnda
tizere $6ra'ya ba$lr olarak danrgma kurullarr ve tababet gubeleri sanatlartnt ifadan dogan adli
konularda dosyalarr inceleyip $ura'ya sunmak uzere ihtisas komisyonlart olugturabilecegi hukme
baglanmrg, 43.maddesinde ise, Bakanlrgrn, kanunla yerine getirmekle yi.ikuml0 oldugu hizmetleri
tirzijk, ycinetmelik, teblig, genelge ve di$er idari metinlerle duzenlemekle gcirevli ve yetkili oldu9u
r

belirtilmigtir

Ote yandan, 1219 sayrll Tababet ve $uabatt Sanatlarlntn lcrastna Dair Kanun' un
g.maddesinde 2g.3.2007 tarih ve 5614 sayrlr Kanununla yaprlan degigiklikle (dava konusu
dirzenleme tarihinde y0rUrlukte), Saglrk Bakanlrgrnrn si.rrekli kurulu niteli9inde Ttpta Uzmanltk
Kurulu olugturulmug, anrlan Kurula trpta uzmanltk ana dallart ve ttpta uzman insan g0cu ile ilgili
gorUgler vermek gorevleri verilmigtir.
6023 sayrlr Turk Tabipleri Birligi Kanunu'nun l.maddesinde, Turkiye stntrlart igerisinde
meslek ve sanatlarrnr icraya yetkili olup da sanattnt serbest olarak yapan veya meslek
diplomasrndan istifade etmek suretiyle resmi veya cizel gcirev yapan tabiplerin katrldrgt Ttirk
Tabipleri Birligi; tabipler arasrnda mesleki deontolojiyi ve dayanrgmayr korumak, tabipligin
kamu ve kigi yararrna uygulanrp geligtirilmesini saglamak ve meslek mensuplartntn hak ve
yararlarrnr korumak amacryla kurulmug kamu kurumu niteliginde mesleki bir kurulug oldugu
belirtilmig, 4.maddesinin 1/(d) bendinde, Birligin, halk sa$lrgr ve trp meslekleri ile ilgili meseleler
igin resmi makamlarla kargrlrklr igbirligiyapmakla y0ktimlii oldugu belirtilmigtir.
1219 sayrlr Kanunun 1. ve S.maddeleri uyannca, tabiplik yapma yetkisine sahip pratisyen
doktorlar ile de$igik uzmanlrk dallarrnda uzmanlrk yapmrg olan uzman doktorlar taraftndan
agrlabilen muayenehaneler; Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda
ycjnetmelik'te, anrlan Ycinetmeli$in kapsamrnda bulunan saglrk kurulugu tUrleri arastnda
sayllmtgttr.
8
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yukarrda belirtilen mevzuat htrkirmlerinin birlikte de$erlendirilmesilrden;

Sagllk
Bakanlr$r'ntn, muayenehanelerin tagrmasr gereken asgari tesis, hizmet ve personel"standar\lartnt
belirleme konusunda dirzenleme yapmaya yetkili oldu$u ve Bakanltgrn bu yetkisini kullantrken..'
hizmet gereklerine ve kamu yaranna uygun standartlar koymasr gerekti$i tarttgmastzdtr.
ydnetmeli$in 12lD maddesi ile getirilen dava konusu d0zenlemeler incelendi$inde; 1/(a)
bendinde, muayenehanede, 8 metrekare hekim galrgma alant ve 8 metrekare hasta muayene
alanr olmak uzere en az 16 metrekare kullanrm alanrna sahip hasta muayene odast ayrtlmast,
hasta muayene odalarrnda hasta muayene masasr, soyunma bcili.lmu ve lavabo bulunmast,"Kadtn
hastalrklarr ve do$um ile uroloji muayene odalarrnda aynca tuvaletin bulunmast" gerekti$i, 1/(b)
bendinde, kullanrm alanr en az20 metrekare olan hasta bekleme salonu, 1/(d) bendinde' en az
10 metrekare kullanrm alanrna sahip pansuman ve acil mirdahale bcilumu/odasr ile acil
mLidahaleler igin gerekli olan acil seti ve bu setin iginde ambu, laringoskop, endotrakeal ti'ip
bulundurutmasr gerektigi, 1/(e) bendinde, girig katta olmayan muayenehanelerin bulundu9u
binada, hastanrn tekerlekli sandalye ile girebilmesini saglamak amacryla, girigi en az 80
santimetre genigliginde asanscjr olmasr, merdivenin gerekti{inde sedye ile hasta tagtnmastna
imkan sagtayacak gekilde, basamak yUksekliginin 16-18 santimetre, basamak genigli$inin 30-33
santimetreyi sa$lamak kaydryla merdiven ve sahanlrgrn genigliginin en az 1,30 metre olaca$t ve
merdiven basamak yuksekliginin cjzirrlirlerin grkrgrnr zorlagttrmayacak gekilde duz bir satthla
bitirilecegi, muayenehanenin giriginin, zemin seviyesinde degilse %8 e$imli rampa yaptrrrlaca$t,
(f) bendinde, hasta kullanrmrna ait tiim kaprlarrn sedye ve tekerlekli sandalye gegigine uygun
otacak gekilde en az 110 santimetre genigliginde olmast gerektiQi, (g) bendinde,
muayenehanelerde en azbir sa$lrk personeli istihdam edilecegi, (i)bendinde, kadtn hastaltklarl ve
dogum ile gocuk hastalrklarr uzmanlarrnrn muayenehanelerinde, iginde lavabosu bulunan asgari 5

ve

bakrm odasr bulunmast gerekti$inin belirtildiQi; bu
duzenlemelerde; kadrn hastalrklarr ve dogum ile Uroloji muayene odalartnda tuvalet bulunmast
ve kadrn hastalrklal ve dogum ile gocuk hastalrklarr uzmanlarrntn muayenehanelerinde bebek
metrekarelik bebek emzirme

-

emzirme ve bakrm odasr cingcirillmesi yolundakiiki cjzel belirleme drgrnda, bu dallarla birlikte diger
ti.jm dallardaki muayenehaneleri kapsayacak gekilde, zorunlu tek bir standart olugturuldugu
gorulmektedir.
Asgari fiziki ve trbbi gerekliliklerin belirlenmesi teknik bir konu oldugundan, bu hususlartn
belirlenmesinin, bu konulardaki uzmanlarrn gc!r0glerine bagvurmayr gerektirecegi, Sagltk
Bakanlrgr'nrn bunyesinde yukarrda belirtilen sUrekli kurullar bulundu$u dikkate allnarak; Danlgtay
onuncu Dairesi'nce, bakrlmakta olan E:2010111735 sayrlr dava dosyasrnda 6.12.2010 tarihli ara
kararryla; davalr idareden; dava konusu diizenlemelerin hangi kriterlere gcire yaprldr!r sorularak,
bu konuda herhangi bir bilimsel kurulun veya mesleki cirgutlin gcirugune bagvurulduysa buna
ve belgelerin istenildi!i, 10.1.2011 tarihinde Danrgtay Genel Evrak kaydtna giren

iligkin bilgi
cevapta; sciz konusu standartlarrn, saglrk hizmeti sunan diger cizel saglrk kuruluglart(cizel
hastane, trp merkezi, poliklinik) ve aile hekimi saglrgr merkezlerinde belirlenen standartlar dikkate
alrnarak Bakanlrklarrnca duzenlendigi, bu konuda Bakanlrklarr nezdinde gcirev yapan uzman ve
teknik personelin, saglrk kuruluglarrnrn fiziki gartlarrnrn belirlenmesi konusunda yeterli deneyime
sahip olduklarrndan, Bakanlrgrn merkez ve tagra tegkilatr drgrnda her hangi bir kurumun gcirilgiine
ihtiyag duyulmadrgrnrn belirtildigi ve bu konuda Bakanlrk bunyesinde bulunan veya dtgtndan her
hangi bir kurulun veya mesleki cirgUtiin gcirilg0ne iligkin bilgi veya belge gcinderilmedi$i
anlagrlmaktadtr.
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Bu durumda, pratisyen veya gegitli uzmanltk dallarrnda uzman olan doktorlar taraftndan
agrlabilen muayenehanelerin tagrmasr gereken asgari fiziki ve trbbi gerekliliklerin; olugturulacak
bilimsel kurullarda konunun uzmanlarrnrn gcirUgu altnarak belirlenmesi gerekirken, yeterli galtgma
yaprlmadan ve b0tun muayenehaneler igin aynr standartlartn uyulmasl zorunlu asgari standart
olarak belrrlenmesine iligkin dava konusu duzenlemelerde hukuka uyarlrk bulunmamaktadtr.
Anrlan maddenin 1/g bendinde de, yine uzmanltk dallarr itibariyle ihtiyaglar ve standartlar
belirlenmeden, birtun muayenehanelerde en az bir saglrk personeli istihdam zorunlulugu
getrrilmesi de hizmetgereklerine ve hukuka ayklrr bulunmaktadtr.
Dava konusu Yiinetmeligin 2.maddesi ile eklenen 12lD maddesinin 1. flkraslnln (9)
bendinin incelenmesi:
03.08.2010 tarih ve 27661 sayrlr Resmi Gazete'de yaytmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi
yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmelikte Degigiklik Yaprlmastna Dair Ycinetmeli$in
2.maddesi ile YcjnetmeliQe eklenen ve muayenehanelerin tagtmast gereken gartlart duzenleyen
12lD maddesinin 1. frkrasrnrn (g) bendinde, "Argiv birimi: Sa$lrk kayttlarrntn tutulaca$r, dosyalama,
verilerin toplanmasr ve istatistiki de{erlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlartna
yaprlacak bildirimlerin hazrrlanmasr gibi galrgmalarrn gi.ivenli bir gekilde yaprlabilecegi bir buro
veya bcilum bulundurulur." hiikmu yer almtgttr.
1219 sayrlr Tababet ve $uabatr Sanatlarrnrn icrastna Dair Kanun' un T2.maddesinde,
"icrayr sanat eden tabipler, dig tabiplerinin, diggiler ve ebeler numunesi veghile Sthhiye ve
Muaveneti igtimaiye Vekaleti tarafrndan tertip ve mahalli srhhiye memurlartnca musaddak,
hastalarrn isim ve huviyetlerini kayda mahsus bir protokol defteri tutmaga mecburdurlar. Bu
defterlerin kuyudu ucretten mtrtevellit davalarda Sahibi lehine delil ittihaz olunabilir..." hiikmu
getirilerek, hekimlerin hastalarrn kayrtlarrnr tutmaya yarayan protokol defteri tutacaklart
belirtilmigtir.

Davacr tarafrndan her ne kadar hasta kayrtlarrntn bilgisayar ortamlnda tutulmast nedeniyle
ayrr bir argiv biriminin kulfet oldugu ileri sitrulmekte ise de, dava konusu d0zenleme ile hekimler
agrsrndan tutulmasr zorunlu olan protokol defteri, hastalar adrna dttzenlenen sa$lrk raporlart vb.
kayrlarrnrn tutulmasr, bunlarrn dosyalanmasr, verilerin toplanmast ve istatistiki degerlendirmeler
ile resmi kurum ve sigorta kurumlarrna yaprlacak bildirimlerin haztrlanmast gibi galtgmalartn
gUvenli bir gekilde yaprlabilmesinin amaglandrlr, aynca, sunulan saglrk hizmetine veya diger
hususlara iligkin (resmi kurum ve sigorta kurumlarrna yaprlacak bildirimler gibi) gtkan

uyugmazlrklarda, ispaflama vasrtasr olarak kullanrlmak lzere eski tarihli bile olsa bazt bilgi ve
belgelere ihtiyag duyulabilecegi, bunun saglanabilmesi amacryla, ayrt bir odadan ziyade bijyukluk
gartr da aranmayan bir bcilumun de yeterli gctrilldilgCI dikkate alrndrgtnda, dava konusu
duzenlemede hukuka ve hizmetin gereklerine aykrrrlrk bulunmadrgl sonucuna vartlmtgttr'
Dava konusu Yiinetmeligin 2.maddesi ile eklenen 12lD maddesinin 1. flkraslnln (h)
bendinin, 3.maddesiyle 2T.maddesine eklenen S.flkrantn, S.maddesiyle eklenen Ek-6 saytlt

Ozel Saglk Kuruluglan Denetim Formunun "2.Biil[im:Hizmet Birimlerine Esas Bilgiler"
boliimiini.in 14 nolu satrnntn ve T.maddesiyle eklenen Gegici 8. maddesinin incelenmesi:
03.08.2010 tarih ve 27661 sayrlt Resmi Gazete'de yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi
yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Yonetmelikte Degigiklik Yaprlmasrna Dair YcinetmeliQin
2.maddesi ile Yonetmeli$e eklenen ve muayenehanelerin tagtmast gereken gartlarr dUzenleyen
12lD maddesinin 1. frkrasrnrn "Kayrt ve bildirim" baglrklr (h) bendinde, Bakanlrkga istenecek ttbbi
kayrlarrn, belirlenenformata uygun gekildeve belirli araltklarlagonderilecegi hukmu yeralmtg, bu
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hukme paralel bir hukum, dava konusu Ycinetmeligin 3.maddesiyle Ycinetmelilin 2T.maddesine
eklenen S.frkrada tum sa$lrk kuruluglarr agrstndan getirilmig, 5.maddesiyle eklenen Elc6 saytlt
Ozel Saglrk Kuruluglarr Denetim Formunun "2.Bcjlirm:Hizmet Birimlerine Esas Bilgile/: boli.lrn0ni.ln
14 nolu satrrrnda, cizel saglrk kuruluglarrnrn, ttbbi kayrtlarr, belirlenen formata uygun gekilde ve
istenen aralrklarla Bakanlrga gcinderip gcindermedigi ycinUnden de denetlenecegi, gonderilmemesi
halinde uyarrlaca$r ve 3 g0n s[rre verilecegi, eksiklifin devamrnda bildirim yaprltncaya kadar
faaliyetin durdurulacagr belirtilmig, T.maddesiyle eklenen Gegici 8.maddesinde ise, Bakanltgtn,
trbbi kayrtlarrn bildirimine iligkin bilgi igletim sistemini 31812010 tarihinden itibaren bir ay igerisinde
kuraca$r, sagllk kuruluglarrnrn bu sistemin kurulmastndan sonra bildirime baglayacaklarr hukmu
getirilmigtir.

Uyugmazlrk, idari iglemin denetiminin iglem tarihi itibariyle yiiriirliikte bulunan
mevzuat hiikiimlerine giire yaptlmasl gerektigi yolundaki idare hukuku ilkesinden
hareketle, diizenleme tarihinde yiiriirliikte bulunan mevzuat hiikiimleri irdelenerek dava
konusu hi.ikiimler incelenmigtir.
1982 Anayasast'nrn l2.maddesinde, herkesin, kigiligine baglr, dokunulmaz, devredilmez,
vazgegilmez temel hak ve hurriyetlere sahip oldugu, "Ozel Hayattn Gizlili$i" baglrklr
2O.maddesinde, herkesrn, cjzel hayatrna ve aile hayattna saygr gcisterilmesini isteme hakktna
sahip oldugu, ozel hayatrn ve aile hayattntn gizliligine dokunulamayacagt belirtilmig, aynl
maddeye 07.05.2010 tarih ve 5982 sayrlr Kanunla eklenen ek frkrada, herkesin, kendisiyle ilgili
kigisel verilerin korunmaslnl isteme hakkrna sahip oldulu, bu hakkrn; kiginin kendisiyle
ilgili kigisel veriler hakklnda bilgilendirilme, bu verilere erigme, bunlartn dlizeltilmesini veya
silinmesini talep etme ve amaglan do{rultusunda kullanrlrp kullantlmadl{rnr iigrenmeyi de
kapsadrlt, kigisel verilerin, ancak kanunda ilngiiriilen hallerde veya kiginin aglk rtzaslyla

iglenebileceli, kigisel verilerin korunmastna iligkin esas

ve usullerin

kanunla

d0zenlenecegi kurala ba$lanmtgttr.
Dava konusu dirzenlemeler tarihinde yiirurlukte olan Mulga 181 sayrlr Saglrk Bakanlt!t'ntn
Tegkilat ve Gcjrevleri Hakkrnda Kanun Hi.rkmunde Kararnamenin 45.maddesinde, SaQltk
Bakanlr!r'nrn yetki, gcirev ve hizmet alanrna giren konularda, 1310611962 tarih ve 53 sayrlt Devlet
istatistik Enstitusunun Gcirev, Yetki ve Kurulugu Hakkrnda Kanunun 26'nct maddesine dayanarak
Milli Savunma Bakanlrgrna baglr kurumu ve kuruluglar harig olmak itzere diger tUm resmi ve cjzel
saglrk kurum ve kuruluglanndan istatistiki bilgi toplamaya yetkili oldu$u hUkmu yer almtgttr'
1593 sayrlr Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 5T.maddesinde, kolera, veba..'kara humma
darmi surette basil grkaran mikrop hamilleri dahi - paratifoit hummast veya her nevi grda maddeleri
tesemmumatr, gigek, difteri (Kugpalazr), ktzrl, garbon, ktzamtk, cilzam...hastalrklarrndan biri zuhur
eder veya bunlarrn birinden gi.iphe edilir veyahut bu hastalrklardan vefiyat vuku bulur veya mevtin
bu hastaltklardan biri sebebiyle husule geldi$inden gUphe olunursa agagrdaki maddelerde
zikredilen kimselerin vak'ayr haber verme$e mecbur olduklarr, kudurmug veya kuduz giJpheli bir
hayvan tarafrndan rsrrrlmalarr, kuduza muptela hastalarrn veya kuduzdan cilenlerin ihbartntn da
mecburi oldu$u, 53.maddesinde, icrayr sanat eder her tabibin 57 nci maddede zikredilen vakalart
kati veya muhtemel teghis vaz'tnt mutaakrp nk 24 saat zarftnda srhhiye dairesine, hukiJmet veya
belediye tabibi bulunmadr$r takdirde polis veya jandarma karakoluna hastantn isim ve adresiyle
beraber tahriren veya gifahen haber verece$i, polis ve jandarma daireleri ittila hastl eyledikleri bu
vakalarr hig vakit kaybetmeden alakadar makamlara bildirecekleri belirtilmig, aynl Kanunun
2Tg.maddesinde ise, bilumum hususi hastaneler, sanatoryumlar, dispanserler m[jdurlerinin
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Srhhat ve igtimai Muavenet Vekaletince talep edilecek istatistikleri muayyen muhletler dahilinde
vermege mecbur olduklarr hiikm0 yer almtgttr.
3359 sayrlr Saglrk Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3.maddesinin (f) bendinde, herkesin
saglrk durumunu takip edebilmek igin gerekli kayrt ve bildirim sistemi kurulaca$r; Trbbi Deontoloji
Nizamnamesi'nin 4.maddesinde ise tabip ve dig tabibinin, meslek ve sanattntn icrast vesilesiyle
muttali oldu$u srrlarr, kanuni mecburiyet olmadrkga ifga edemeyece$i belirtilmigtir.
09.12.2003 tarih ve 5013 sayrlr Kanunla onaylanmasr uygun bulunan "Biyoloji ve Ttbbtn
Uygulanmasr Bakrmrndan insan Haklarr ve insan Haysiyetinin Korunmast S6zlegmesi: insan
Haklarr ve Biyotrp Scizlegmesi"nin, "Ozel Yagam ve Bilgilendirme Hakkr" kenar bagltgtnt tagtyan
l0.maddesinde, herkesin, kendi saglr$ryla ilgili bilgiler baktmrndan, ozel yagamlna saygl
gosterilmesini isteme hakkrna sahip oldugu, herkesin, kendi saglr$r hakkrnda toplanmrg herhangi
bir bilgiyi cigrenme hakktna sahip oldugu... kuraltyer almtgttr.
Kigisel veri, kimligi belirlenmig veya belirlenebilir bir gergek kigiyle (veri sahibi) ilgili tum
bilgileri ifade etmekte olup, Elektronik Haberlegme Sektcjrunde Kigisel Verilerin iglenmesi ve
Gizliligin Korunmasr Hakkrnda Yonetmeligin 3.maddesinde, kigisel verinin, belirli veya kimliQi
belirlenebilir gergek ve tirzel kigilere iligkin biJtUn bilgileri belirttigi, kigisel verilerin iglenmesinin ise,
kigisel verilerin otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanmast,
degigtirilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yeniden d0zenlenmesi, agrklanmasl veya bagka bir
gekilde elde edilebilir hale getirilmesi, UgUncti kigilere aktarrlmasr, kullanrlmastntn stntrlanmasl
amacryla igaregenmesi, tasniflenmesi veya kullanrlmastntn engellenmesi gibi bu veriler iizerinde
gergeklegtirilen iglem ya da iglemler butirnu oldugu belirtilmektedir.
Anayasanrn 20.maddesinde, kigisel verilerin, ancak kanunda 6ng6riilen hallerde veya
kiginin agrk rrzasryla iglenebilecegi, kigisel verilerin korunmasrna iligkin esas ve usullerin
kanunla diizenlenecegi belirtildiginden, bir temel hak ve cizg0rluk olarak Anayasa ile guvence
altrna alrnan kigisel verilerin korunmasr hakkrnda ve bu hakkrn igerisinde yer alan kigisel sa$llk
verilerinin korunmasrna ycinelik yaprlacak diizenlemeler ancak ve ancak kanunla yaptlabilir.
Diger taraftan, Avrupa insan HaklarrSozlegmesinin S.maddesinde, herkesin cizel hayattna,
aile hayatrna, konutuna ve haberlegmesine saygr gcisterilmesi hakkrna sahip oldugu, bu hakktn
kullanrlmasrna bir kamu otoritesinin mudahalesinin, ancak ulusal guvenlik, kamu emniyeti, ulkenin
ekonomik refahr, dirlik ve d0zenin korunmast, sug iglenmesinin cjnlenmesi, saglr$tn veya ahlaktn
veya bagkalarrnrn hak ve cizgurluklerinin korunmasr igin, demokratik bir toplumda zorunlu olan
iitgiide ve yasayla tingtiri,ilmi.ig olmak koguluyla siiz konusu olabilecegi belirtilmigtir.
Trbbi verilerin toplanmast ve trbbi kayrtlarrn tutulmast Avrupa insan Haklarr Scizlegmesinin
8.maddesi uyannca cizel hayatrn kapsamtna girmektedir.
Avruoa insan Haklarr Mahkemesi M.S./isveg'e kargt davastnda, kigiye ait trbbi verilerin
Sosyal Sigortalar Kurumu'na verilmesinin scizlegmenin 8.maddesini ihlal ettigi iddiasr ile agtlan
davada, sciz konusu kurumun bagvuranrn yaralanmasrna iligkin tazminat talebini incelemekten
sorumlu oldulu, klinikten bilgileri isteme yiiki.imliiliiQunirn kanundan kaynaklandrgr, trbbi verilerin
kcitUye kullanrmrnr cinlemek igin etkili ve yeterli gUvenceye iligkin yasal duzenlemelerin varltQtntn
tesbit edildi$i gerekgesiyle Scizlegmenin 8. maddesinde guvence alttna altnan cizel hayata saygt
hakkrnrn ihlal edilmedigine karar vermigtir. Anrlan kararda da gciruldiigu iizere Mahkeme, bilgi
isteme yuk6mluliigiinun kanundan kaynaklanmasr ve trbbi verilerin kcittiye kullantmtnl cjnlemek
igin etkili ve yeterli guvenceye iligkin yasal duzenlemelerin varlt$tnt aramaktadtr'
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I.

Bireyterin saglrgrna iligkin bilgiler igeren kigisel saglrk verileri de kigispl'verilerden bir,
krsmrnr olugturdugundan, kanuni dayanagr veya ilgilinin rtzast bulunmaksrzrn t(t$ltk verilerine..,.
',.,.
..'
yaprlacak mtrdahalelerde bireylerin kigisel verilerin korunmastnt isteme haklarr vardlF""*-**o
ycinelik
Kanuni dayana$r bulunmaksrzrn kigisel saglrk verilerinin korunmast hakktna
yaprlacak ditzenlemelerin hukuka ayktrt olacagr agtkttr'
Ayrrca, Anayasanrn 20.maddesi h0km0 kargrsrnda, toplanacak ve iglenecek kigisel saQltk
verilerine yonelik bir srnrrlama getirilmeden, kigisel sa$lrk verilerinr toplama ve iglemenin kapsam
ve kogullarr belirlenmeksizin her t0rlu kigisel saglrk verilerinin toplanmast ve iglenmesine olanak
tanryan duzenlemeler de Anayasa'ya ayktrt olacakttr.
Kigisel verilerin korunmasr alanrndaki ulusal ve uluslararasr d0zenlemelerin temel dayanak
noktalarr; kigisel verilerin korunmasr hakktnrn anayasal glivenceye kavugturulmasr, kigisel verilerin
temel ilkelere uygun olarak iglenmesi, kigisel verisi iglenen kigilerin haklartnrn kanun d0zeyinde
belirlenmesi olugturmaktad r.
Bu durumda, Saglrk Bakanlrgr'nrn herkesin saglrk durumunu takip edebilmek igin gerekli
kayrt ve bildirim sistemi kurulmasr agrsrndan 3359 saytlt Kanundan kaynaklanan yetkisi
bulunmakla birlikte, dava konusu duzenlemelerin yiiriirluk tarihi itibariyle bu yetkinin stntrlart,
kapsamr ve kogullarrnr belirleyen herhangi bir kanuni dtrzenleme bulunmamakta olup; dava
konusu duzenlemeler tarihinde yur0rliikte bulunan m0lga 181 sayrlr Saglrk Bakanlt!t'ntn Tegkilat
ve Gorevleri Hakkrnda Kanun Hukmiinde Kararname ile 1593 sayrlr Umumi Hrfztssthha
Kanunu'nda davalr idareye sadece bulagrcr hastalrklar ile kendi yetki, gcirev ve hizmet alantna
giren konularda rstatistiki bilgitoplamaya iligkin yetkiler verildiginden, davalr idarenin, dava konusu
duzenlemelerin yurilrluk tarihi itibariyle kigisel saglrk verilerine iligkin belirtilen ayrtmt (bulagtct
hastalrklar ile istatistiki bilgiler drgrnda) yapmadan, kigisel saglrk verilerini isteme hususunda genel
t

bir yetkisi bulunmamaktadtr.
Bu nedenle, trbbi kayrtlara ycinelik olarak yukarrda belirtildigi gibi bir ayrlm yaptlmakstztn ve

srnrrlama getirilmeksizin, yasal dayanaktan yoksun bir gekilde, "davalt idareye belirlenen formatta
ve istenen aralrklarla trbbi kayrtlarrn gcinderilmemesine" yapttrtm cingc5ren dava konusu
dUzenlemelerde hukuka uyarl k bulunmamaktad
t

t

r.

Diger taraftan, Ycinetmeli!in T.maddesi ile eklenen Gegici S.maddesi incelendiginde,
Saglrk Bakanlrgl'nrn herkesin saglrk durumunu takip edebilmek igin gerekli kayrt ve bildirim sistemi
kurulmasr agrsrndan 3359 sayrlr Kanundan kaynaklanan yetkisi bulunmakla birlikte, 03.08'2010
tarihinden itibaren bir ay igerisinde kurulacak bilgi igletim sistemine saglrk kuruluglartntn bildirimde
bulunmaya baglayacaklarr belirtildiginden, yukarrda yaprlan agrklamalar uyarlnca bu maddede de
hukuka uyarl rk gcirulmemigtir.
Davalr idare tarafrndan, hekimlerden sadece genel istatistik bilgilerinin talep edilecegi
savunulmakla birlikte, dava konusu duzenlemede, gonderilecek trbbi kayttlartn sadece istatistiki
bilgileri igerecegine iligkin bir hi.iki.im bulunmadrgrndan, (kigisel verilerin de istenilebilecek olmast
nedeniyle) davalr rdarenin bu iddiasrna itibar edilmemigtir.
Nitekim, dava konusu Ydnetmelikten sonra 02.11.2011 tarih ve 28103 sayrlr Mukerrer
Resmi Gazete'de yayrmlanan 663 sayrlr Saglrk Bakanlr$r ve Baglr Kuruluglartntn Tegkilat ve
Gorevleri Hakkrnda Kanun Hukmtinde Kararnamenin 4T.maddesinde Saglrk Bakanllgt'ntn "Bilgi

Paylagma" yetkisi duzenlenmigtir. Buna gcire, (1)Bakanltk ve baQlt
kuruluqlarrntn, mevzgatta kendilerine verilen gorevleri, e-devlet uygulamalanna uygun olarak daha
etkin ve hzlt bigimde yerine getirebilmek igin, butun kamu ve ozel saQhk kurum ve

Toplama, igleme

ve
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hizmetinin gereQi olarak"ilgiti s;aQlk kurum
ve kuruluguna vermek zorunda olduklart klgise/ bitgiteri ve bu kimselere verileh Nzmete iliqkin
bitgileri her turtA vasftayla toplamaya, igtemeye ve paylagmaya yetkiti olduklart, (2)pakanttk ve
baglt kurutuglartntn iglediQiki.llse/ sagttkverilerini ilgili ilgilnc1 kiqiler ve kamu kurum ve kuruluqlart
ile ancak bu kigi ve kurumlarrn bu verilere eriqebitecegi hususunda kanunen yetkili olmag halinde
ve gorevterini yapmalartna yetecek derecede paylagabilecekleri, (3)Bakanltk ve baQlr
kuruluglarrntn, mevzuatla kenditerine verilen gorevleri yerine getirebilmek iqin gereken bilgileri,
kamu ve ozel itgiti bi)tun kigi ve kurulugtardan istemeye yetkili olduklan, ilgili kigi ve kuruluqlann
isteniten bilgiteri vermekle yuk1mtu olduklart, (4)saQhk personeli istihdam eden kamu kurum ve
kuruluglart ile oze! hukuk tt)zel kigiteri ve gergek kigiterin, istihdam ettiQi personeli ve personel
harekeilerini Bakanlfia bitdirmekle yukumlu olduklan, (5) bu maddenin uygulanmasna iligkin
hususlarrn Bakanlkga gtkarrlacak yonetmetikle dizenleneceQi hukm} gefitilmig; ancak, Anayasa
Mahkemesi'nin 14.02.2013 tarih ve E:2011/150, K.2013/30 sayrlr karart ile Saglrk Bakanlr{t ve
baglr kuruluglarrnrn kigisel verileri toplama yetkisinin amactnr, kapsamtnt, bunlartn toplanmastnt ve
paylagrlmasrnr dirzenleyen (1), (2) ve (3) numaralr frkralarrnrn, Anayasa'nrn91. maddesinin birinci
frkrasr uyalnca Anayasa'ya aykrrr oldugu gerekgesryle iptaline karar verilerek, kigisel verileri
toplama yetkisinin amactnt, kapsamrnr, bunlartn toplanmastnt ve paylagrlmasrna iligkin
kuruluglartndan;

saSlk

hizmeti alanlarrn,

atdktart

saQtrk

d0zenlemelerin kanunla yaprlmasr gerektigi vurgulanmtgttr.
Anrlan karar sonrasrnda 02.08.2013 tarih ve 28726 saytlr Resmi Gazete yayrmlanan 6495
sayrlr Kanun ile iptal edilen 663 sayrlr Kanun Hirkmunde Kararnamenin 4T.maddesinin 1.,2', ve 3.
frkralarr yeniden dirzenlenmig ve "(1) Bakanlrk ve baglr kuruluglart, mevzuatla kendilerine verilen
gorevleri, e-devlet uygulamalarrna uygun olarak daha etkin ve daha hrzlr bigimde yerine
getirebilmek igin, b0t0n kamu ve cizel saglrk kurum ve kuruluglartndan; sa$ltk hizmeti alanlartn,
aldrklarr saglrk hizmetinin geregi olarak ilgili saglrk kurum ve kuruluguna vermek zorunda olduklart
kigisel bilgileri ve bu kimselere verilen hizmete iligkin bilgileri her tlirlu vasttayla toplamaya,
iglemeye ve paylagmaya yetkilidir. (2) Bakanlrk ve baglr kuruluglarr igledigi kigisel saglrk verilerini

ilgili Ug1ncu kigiler ve kamu kurum ve kuruluglarr ile ancak bu kigi ve kurumlartn bu
verilere erigebilece$i hususunda kanunen yetkili olmasr h6linde gcirevlerini yapmalartna yetecek
derecede paylagabilir. (3) Bakanlrk ve baglr kuruluglarr, mevzuatla kendilerine verilen gcirevleri
yerine getirebilmek igin gereken bilgileri, kamu ve cizel ilgili bUt0n kigi ve kuruluglardan istemeye
yetkilidir. itgiti kigi ve kurulugtar istenilen bilgilerivermekle y0kiimludUr." hukiimleri getirilmigtir.
Ote yandan, 663 sayrlr Saglrk Bakanlrgr ve Baglr Kuruluglarrnrn Tegkilat ve Gorevleri
Hakkrnda Kanun Hukmijnde Kararnamenin 4T.maddesinin son frkrast uyannca, antlan maddenin
uygutanmasrna iligkin hususlarrn Bakanlrkga grkarrlacak ycinetmelikle duzenlenmesi
gerektiginden, dava konusu ycjnetmelikte yer alan ve iptaline karar verilen huk0mlere iligkin
duzenleme yaprlrrken 663 sayrlr Saglrk Bakanlr$r ve Baglr Kuruluglartnrn Tegkilat ve Gorevleri
Hakkrnda Kanun Hirkmunde Kararnamenin 4T.maddesinin son ftkrast uyarlnca gtkartlacak
Yonetmelik hukumlerinin de dikkate alrnaca!r agtkttr.

Dava konusu Yiinetmeligin 2.maddesi ile eklenen 12lD maddesinin 3.flkraslndaki
bitiminde noksanlrklannr tamamlamayan muayenehanelerin noksanhlt giderilinceye
kadar faal iyeti du rdu rulur." cilmlesinin incelenmesi :

,'Si..ire
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03.08.2010 tarih ve 27661 sayrlr Resmi Gazete'de yaytmlanan AyaktdTeghls vd Tedavi
yaprlan ozel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda Yonetmelikte Degigiklik Yaprlmasrna furr jcinetmeltgrn'
2.maddesi ile Ycinetmeli$e eklenen 12lD maddesinin 3. ftkrastnda, mua'yenehanelefin,
mudurlukge asgari altr ayda bir bu maddeye ve EK-1/d'ye gcire yerinde denetlenece$i, denetim
srrasrnda noksanlrklarr bulunan muayenehanelerin uyarrlacagt ve noksanlartnt tamamlamalart igin
yedi gun sirre verilecegi, sure bitiminde noksanltklartnt tamamlamayan muayenehanelerin
noksanlrgr giderilinceye kadar faaliyetinin durdurulaca$r hukmii yer almt9, antlan ftkrada yer alan
sirre bitiminde noksanltklartnr tamamlamayan muayenehanelerin noksanlQt giderilinceye kadar
faatiyeti nin durdurulaca! r htlkmunun iptali istemiyle dava agtlmtgttr.

Dava konusu dtrzenlemeden sonra 25.09.2010 tarih ve 27710 sayrlr Resmi Gazete'de
yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmelikte
Degigiklik Yaprlmasrna Dair Ycinetmeligin 2.maddesi ile Ycinetmeli$in dava konusu 12lD
maddesinin 3.frkrasr yeniden duzenlenmig ve muayenehanelerin, mud0rl0kge asgari altt ayda bir
defa bu maddeye ve EK-6/a'daki denetim formuna gcire yerinde denetlenece$i, denetim strastnda
noksanlrk ve mevzuata aykrrrlrk tespiti halinde denetim formunda cingcir0len mUeyyidenin
uygulanacagr belirtilerek dava konusu duzenlemeden farklr bir hilki.rm getirildigi ve EK-6ia 'daki
denetim formuna gcire her eylem igin farklr bir miieyyidenin uygulanmasrntn cingcirUldugU
anlagrldrgrndan bu maddenin iptali istemi hakkrnda karar verilmesine yer bulunmamaktadtr.
Dava konusu Yiinetmeligin 4.maddesi ile degigtirilen Ek-l/d'de yer alan 6 ve 7 nolu
satrrlartn incelenmesi:
15.02.2008 tarih ve 26788 sayrlr Resmi Gazete'de yaytmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi
yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Ydnetmeligin "Muayenehane Agma Bagvurusunda
istenecek Belgeler" baglrgrnr tagryan EK-1/d'de, "1)Muayenehanenin faaliyet gcisterecegi adres,
agrlrgr ile ilgili iglemlerinin baglatrlmasrnr talep eden imzalt bagvuru dilekgesi, 2) Muayenehanenin
oda esasrnda butijn mekanlarrntn ne amagla kullanrlaca$rnr gcisterir en az 11100 cilgekli ve hizmet
srnrrlarr igerisinde bulundugu Mudi.rrluk tarafrndan yerinde bizzat gcirtlerek do$rulugu onaylanmtg
plan cirnegi, 3) Muayenehane agacak olan tabibin diplomastntn ve varsa uzmanltk belgesinin
Miidiirlirkge tasdikli sureti ve iki adet vesikalrk fotografr, 4) Muayenehanesinde kullanacaQt ve
bulundurulmasr mecburi asgari tlbbi malzeme ve donantm ile ilag listeleri dikkate altnarak
hazrrlanmrg, Mudiirluk tarafrndan yerinde bizzat gcirirlerek dogrulu!u onaylanmtg asgari
arag-gereg ve ilag listesi"nin istenecegi belirtilmig, dava konusu 03.08.2010 tarihli Ycinetmeligin
4.maddesi ile EK-1l(d)'de degigiklik yaprlarak, yukarrda belirtilen belgelere ek olarak, "5) Binanrn
yapr kullanma izin belgesinin aslr ya da mtidurlirkge onaylr sureti, 6) Binanrn, ilgili mevzuata gcire
gerekli
alrnmrg depreme dayanrklrlrk raporu, 7) Binada, ilgili mevzuata uygun gekilde yangln igin
tedbirlerin alrndr{rnr, tesisatrn kurulduQunu ve binanrn bu agrdan uygunlugunu ayrtnttlt olarak
g6steren ve yetkili merciden alrnan belgeyi, 8) Qalrgan personelin i9 scizlegmesi ve Sosyal
Guvenlik Kurumu kaydr, g) Trbbi Atlklarrn Kontrolu Ycinetmeli$ine gore duzenlenmig ttbbi attk
raporu ve trbbi atrklarrn bertarafl igin ilgili kurumla yaprlmrg sdzlegmeyi." muayenehane agma
bagvurusunda ibraz edecekleri belirtilmig, anrlan Ycinetmelik degigikligi ile EK-1/(d)'ye eklenen
binanrn, ilgili mevzuata gcire alrnmrg depreme dayanrklrlrk raporuna iligkin 6.satrrr ile binada, ilgili
mevzuata uygun gekilde yangtn igin gerekli tedbirlerin alrndrgrnr, tesisattn kuruldu$unu ve binantn
bu agrdan uygunlugunu ayrrntrlr olarak gcisteren ve yetkili merciden altnan belgeye iligkin 7.
satrrrnrn iptali istemiyle baktlan dava aqtlmlgttr.
15
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3359 sayrlr Saglrk Hizmetleri Temel Kanunu ile dava konusu dufnlenre tarihinde
y6r;rlUkte bulunan mtilga 181 sayrlr Saglrk Bakanlrgrnrn Tegkilat ve Gcjrevlerilakktnda Kanun
H0kmirnde Kararname'nin yukarrda agrklanan maddeleri birlikte degerlendirifuiginde, SaQ.tik
Bakanlrgr'ntn, muayenehanelerin tagrmasr gereken asgari tesis, hizmet ve personel standarttart ile

agrlmalarr srrasrnda istenecek belgeleri belirleme konusunda dUzenleme yapmaya yetkili oldugu
acrktrr.
Ote yandan, Sagltk Bakanltgt'ntn da bu yetkisini kullanrp, muayenehanelerin tagtmast
gereken asgari tesis, hizmet ve personel standartlarr ile agrlmalart strastnda istenecek belgeleri
belirlerken, muayenehanede ytiriitiilen igin niteli!i ve hizmet gerekleriyle ba!lr oldu$u
tartrgmastzdtr.
634 sayrlr Kat M0lkiyeti Kanunu'nun l.maddesinde, tamamlanmrg bir yaprntn kat, daire, i9
birrosu, diikkan, maQaza, mahzen, depo gibi bcilumlerinden ayrt ayrl ve baglr bagtna kullantlmaya
elverigli olanlarr 0zerinde, o gayrimenkulun maliki veya ortak malikleri taraftndan, bu kanun
hiikirmlerine gcire, bagrmstz m0lkiyet haklarr kurulabilece$i belirtilmig, 4.maddesinde, temeller ve
ana duvarlar, tagryrcr sistemi olugturan kiri9, kolon ve perde duvarlar ile tagtytct sistemin parpasl
di$er elemanlar, bagrmsrz bcjliimleri ayrran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel girig
kaprlarr, antreler, merdivenler, asanscjrler, sahanltklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve
lavabolar, kaprcr daire veya odalarr, genel gamagtrlrk ve gamaglr kurutma yerleri, genel kcimiirluk
ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazr saatlerinin korunmastna mahsus olup ba$rmstz bcilum
drgrnda bulunan yuvalar ve kapalr krsrmlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarntglar, yaplnln genel su
depolarr, srgrnaklar ile her kat malikinin kendi bcjlumii drgrndaki kanalizasyon tesisleri ve gcip
kanallarr ile kalorifer, su, havagazt ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon igin ortak
gebeke ve antenler srcak ve soguk hava tesisleri, gatrlar, bacalar, genel dam teraslarr, yalmur
oluklarr, yangtn emniyet merdivenlerinin ortak yer saytlacagr hukmu yer almr9, 1S'maddesinde,
kat malikleri kendilerine ait bagrmsrz bcjl0mler uzerinde, bu kanunun ilgili hirkumleri saklt kalmak
gartiyle, Medeni Kanunun maliklere tanrdrgr birtun hak ve yetkilere sahip olduklart,
l6.maddesinde, kat maliklerinin anagayrimenkuliin biiti.in ortak yerlerine, arsa paylarl
oranlnda, ortak miilkiyet hiikiimlerine giire malik olacaklarl, kat maliklerinin ortak yerlerde
kullanma hakklna sahip olduklarr, bu hakkrn genel kiimlirliik, garaj, teras, gamagtrhane ve
gamaglr kurutma alanlan gibi yerlerdeki tilgiisi.i, aksine stizlegme olmadrkga, her kat
malikine ait arsa payr ile orantrh oldulu, lg.maddesinde, kat maliklerinden birinin, butitn kat
maliklerinin begte ddrdtnun yazth r.zasr olmadrkga anagayrimenkultrn ortak yerlerinde ingaat,
onalm ve tesisler, degigik renkte drg badana veya boya yaptrramayaca!t, 2O.maddesinde ise,
...bi.rtun ortak yerlerin bakrm, koruma,guglendirme ve onartm giderlerr ile ycinetici aylrgr gibi diger
giderlere ve ortak tesislerin igletme giderlerine ve giderler igin toplanacak avansa kendi arsa payt
oranrnda katllmakla yukumlu olduklarr hukum alttna altnmtgttr.
Buna gcire, dava konusu dirzenlemeler ile muayenehane agma bagvurusu strastnda
binantn, ilgili mevzuata gcire alrnmrg depreme dayanrklrlrk raporu ile ilgili mevzuata uygun gekilde
yangtn igin binada gerekli tedbirlerin alrndrgrnr, tesisattn kurulduQunu ve binantn bu agtdan uygun
oldugunu ayrrntrlr olarak gcisteren ve yetkili merciden alrnan belge istenmekle birlikte soz konusu
rapor ve belge igerigi itibariyle muayenehanenin bulundugu binantn tamamlna ycinelik ve
tamamrnr ilgilendiren unsurlar igermekte olup, binanrn sadece bagrmsrz bir bcjlttmitnde faaliyette
bulunacak muayenehaneler agrsrndan, binantn diger ba!rmsrz bcil0mlerini, ortak kullantm
alanlarrnr da igine alan yani binanrn tamamtnt ilgilendiren konularda (Binanrn tamamlnda, ilgili
16

tJYAptlili;insrstemil]deyeralanbudoktimanahttp://r'arandas.u)'ap.govrradresinden

DNIlocC - fzMKl+0 - Pjg3jBl - fD66x4:koduileertgcbrlrrsinrz

T.C.
D A ry l9.rA.Y

oNBE$INCIDAIRE
Esas No : 201312795
Karar No :2013/6463

r'.

,''
,^ "'

$

it'

\'!

mevzuata uygun gekilde yangrn igin gerekli tedbirleri alma, tesisatt kurma ve b\hantn'puqgtdan '
uygunlugunu saglama gartr getirilmekte) muayenehane agacak kigiler agrsrnda\634 sqytlt K?t .**
M0lkiyeti Kanunu'ndaki hukumlerin de otesinde oranttstz bir yiik0mluliik getiriliftqsl, hizmetin'gereklerine uygun olmadrgr gibi saglrk hizmetinin sunumunu da zorlagttracali' nitelkte
bulundugundan, dava konusu duzenlemelerde hukuka uyarlrk bulunmamaktadtr.
Nitekim, daha sonradan 03.08.2011 tarih ve 28Q14 saytlt Resmi Gazete'de yaytmlanan
Ycjnetmelik de$igikligi ile iptali istenen 6 ve 7 numaralt satrrlardaki rapor ve belgelerin, yapt ruhsatt
ve yapr kullanma izin belgesi bagvurusu,211111985 tarihli ve 18916 saytlt Resmi Gazete'de
yayrmlanan Planlr Alanlar Tip imar Ycinetmeligine gcire 191812008 tarihinden sonra yaptlmtg
binalarda aranmayacagt da ditzenleme alttna altnmtgttr.
Dava konusu Yiinetmeligin 6.maddesiyle eklenen Gegici7. maddesinin incelenmesi:
03.08.2010 tarih ve 27661 sayrlr Resmi Gazete'de yaytmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi
yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycjnetmelikte De$igiklik Yaprlmastna Dair Ycinetmeligin
6.maddesi ile Ycjnetmelige eklenen Gegici T.maddesrnde, 31812010 tarihine kadar agtlmtg olan
muayenehanelerin, 12lD maddesine bir yrl igerisinde uygunluklarrnt saglayarak mudiirli.ige
bagvuracaklarr, M1durlukge yerinde incelenen ve bu Ycjnetmelikteki gartlarr tagrdr{r tespit edilen
muayenehanelere uygunluk belgesi dlrzenlenecegi, bu stire igerisinde yeni uygunluk belgesi
almayan muayenehanelerin valilikge faaliyetinin durdurulaca$r hUkmu yer almt9, antlan maddenin
iptali istemiyle dava agrldrktan sonra 03.08.2011 tarih ve 28014 sayrlr Resmi Gazete'de
yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglart Hakkrnda Ycinetmelikte
Degigiklik Yaprlmasrna Dair Ycinetmeligin 2.maddesi ile Ycinetmeligin dava konusu Gegici
T.maddesinin birinci frkrasrnrn ilk ciimlesi, "31812010 tarihine kadar agtlmtg olan
muayenehanelerin, 12lD maddesiile bu Yonetmeligin ekinde yer alan Ek-1/d Muayenehane Agma
Bagvurusunda istenecek Belgeler'de yer alan depreme dayanrklrlrk raporu harig diger
maddelerine 31812015 tarihine kadar uygunluklarr sa$lanarak mudiirluge bagvurulur." geklinde
de$igtirilmigtir.

Bu nedenle dava konusu Ycjnetmeligin 6.maddesiyle eklenen Gegici 7. maddesinin

ilk

cumlesi hakkrnda karar verilmesine yer bulunmamaktadtr'

Dava konusu maddenin ilk cumlesi drgrnda kalan diger krsrmlartnda rse

gereklerine ve mevzuata aykrrrlrk gcirUlmemigtir'
Agrklanan nedenlerle, 03.08.2010 tarih

hizmetin

ve 27661 sayrlt Resmi Gazete'de yaytmlanan

Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmelikte De$igiklik
yaprlmasrna Dair ycinetmeligin 2.maddesi ile eklenen 12lD maddesinin 3.frkrasrndaki "Sure
bitiminde noksanlrklarrnr tamamlamayan muayenehanelerin noksanlr$r giderilinceye kadar
faaliyeti durdurulur." cirmlesr ile 6.maddesiyle eklenen Gegici 7. maddesinin ilk cirmlesi hakkrnda
oybirtigiyte KARAR VERILMESine yeR oLMADIGINA, Ycinetmeli$in 2.maddesi ile eklenen 12lD
maddesinin 1. frkrasrnrn (a) bendinde yer alan "8 metrekare hekim galrgma alant ve 8 metrekare
hasta muayene alanr olmak izere en az 16 metrekare kullantm alantna sahip" , "ve lavabo" ve
"Kadrn hastalrklarr ve dogum ile iiroloji muayene odalartnda ayrlca ...tuvaletin bulunmast"
ibarelerinin, (b) bendindeki "enaz 20 metrekaredir" ibaresinin, (d) bendinin, (e) bendindeki "girigi
en az B0 santimetre genigliginde asanscjr olmast gerekir. Merdivenin gerekti$inde sedye ile hasta
tagtnmasrna imkan sa{layacak gekilde, basamak yiiksekligi 16-18 santimetre, basamak genigli$i
30-33 santimetreyi saglamak kaydryla merdiven ve sahanltgrn genigli$i en az 1,30 metredir.
Merdiven basamak yuksekli$i cjzi.rrlirlerin grkrgrnr zorlagtrrmayacak gekilde dUz bir satrhla bitirilir,
tl

LryAP Bilisinr Sistenrrnde },er alan bu dokiimana hrtp://vatandas.u),ap.go\.rr adresinden

DNI I ocC

- fzMKl+0 - Pjg3jBl - fD66X4:

kodu ilc errSebilrrsrnrz

T.C.

A ry l$.rA.Y
oNBE$INCIDAIRE
Esas No : 201312795
Karar No : 2013/6463
D

muayenehanenin girigi, zemin seviyesinde de$ilse %8 egimli rampa yapttrtltr." ibarelerinin, (f)
bendindeki "en az 110 santimetre genigliginde" ibaresinin, (g) ve (i) bentlerinin oybirli$iyle,
Ycinetmeligin 2.maddesi ile eklenen 12lD maddesinin 1. ftkrasrntn (h) bendinin, 3.maddesiyle
2T.maddesine eklenen S.frkranrn, Yonetmeligin 4.maddesi ile de$igtirilen Ek-1/d' de yer alan 6 ve
7 nolu satrrlarrn, 5.maddesiyle eklenen Ek-6 sayrlr Ozel Saglrk Kuruluglart Denetim Formunun
"2.Bcilum:Hizmet Birimlerine Esas Bilgiler" bcjlumirnun 14 nolu sattrtntn ve T.maddesiyle eklenen
Gegici 8. maddesinin oygoklu$uyla iptAtirue, Ycinetmeligin l.maddesi ile eklenen 12lQ
maddesinin 1. frkrasrnrn (h) bendinin, 6.maddesiyle eklenen Gegici 7. maddesinin ilk cumlesi
drgrnda kalan krsmrnrn iptal isteminin oybirligiyle, dava konusu diger hukiimlerin iptali isteminin
oygoklu$uyla REDD|NE, dava krsmen iptal, krsmen ret, ktsmen karar verilmesine yer olmadtglna
geklinde sonuglandrgrndan agagrda dcikumi.r yaprlan 177,65 TL yargrlama giderinin yartst olan
88,83 TL'nin davacr uzerinde brrakrlmasrna, karartn verildigi tarihte yururlUkte olan Avukatltk
Asgari Ucret Tarifesine gcire belirlenen 2.640 TL avukatlrk ucretinin davactdan altnarak davalt
yargrlama giderinin kalan krsmt olan 88,82 TL ile karartn
idareye verilmesine 1
verildi$i tarihte yururliikte olan Avukatlrk Asgari Ucret Tarifesine gcire belirlenen 2.640 TL avukatlrk
Ucretinin davalr idareden alrnarak davacrya verilmesine, artan posta ucretinin istemi halinde
davacrya iadesine, bu karara kargr teblig tarihini izleyen otuz (30) gun igerisinde Danrgtay idari
Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz isteminde bulunabileceginin taraflara bildirilmesine
26.09.201 3 tarihinde karar verildi.

Uv"

Uv"

uye

Dr. Tacettin

Yunus

Hannan

(XX)

giM$EK
(x)

QETiN
(XX)

Siileyman
KURT

(xxx)

(xxx)

Bagkan
Krrdar

uye

ozsoYr-u

Yarorlama Giderleri
Bagvuru Harct
Karar Harct
YD Harcr
Vekalet Harct
Posta Gideri
TOPLAM

:

YrLBA$r

(xxxx)

26,25TL
35,50 TL
28,15 TL
2,75 rL
90,00 TL
177 ,65 TL
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KARSIOY(X)
Dava konusu Ycinetmeli$in 2.maddesi ile eklenen 1zlD maddesinin 1. frkrasrnrn (9)
bendinin iptali istemine ycinelik olarak:
Dava konusu Ycinetmeligin 2.maddesi ile eklenen 12lD maddesinin 1. ftkrastntn (9)
bendine gcire, muayenehanelerde, sa$lrk kayrtlarrntn tutulacagt, dosyalama, verilerin toplanmast
ve istatistiki degerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlartna yapllacak bildirimlerin
hazrrlanmasr gibi galrgmalarrn guvenli bir gekilde yaprlabilecegi bir buro veya bcilum
bulundurulmasr gerektigi belirtilmigtir.
Buna gcire, dava konusu maddede muayenehaneler agtstndan, saglrk kayrtlarr ile diger
bilgi ve belgelerin guvenli bir gekilde tutulabilecegi bir biiro veya bcilum bulundurma y0kuml0lugii
getirilmekle birlikte, bu bilgi ve belgelerin davalr idarece veya diger kamu kurum ve kuruluglarlnca
istenildigi zaman ibraz edilebilmesi bu yukliml0liigtrn yerine getirilebilmesi agtstndan yeterli olup,
muayenehanelere mlrracaat eden hastalarrn kayrtlannrn ve diger bilgilerinin bilgisayar ortamtnda
tutuldugu da dikkate alrndrgrnda, muayenehanelerde, saglrk kayttlartntn tutulaca$t, dosyalama,
verilerin toplanmasr ve istatistiki degerlendirmeler ile resmi kurum ve sigorta kurumlartna
yaprlacak bildirimlerin hazrrlanmasr gibi gallgmalartn guvenli bir gekilde yaprlabilecegi ayrr bir buro
veya bolum bulundurulmastna gerek bulunmamakta olup, dava konusu duzenlemede hizmetin
gereklerine ve hukuka uyarlrk bulunmadrgrndan iptali gerektigi gcir0gii ile gogunluk karartntn bu
krsmrna kattlmtyorum.
Uv"
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Dava konusu Ycinetmeligin 2.maddesi ile eklenen 12lD maddesinin 1. frkrasrnln (h)
bendinin, 3.maddesiyle 2T.maddesine eklenen S.frkranrn, 5.maddesiyle eklenen Ek-6 sayrlr Ozel
Sagltk Kuruluglarr Denetim Formunun "2.Bciliim:Hizmet Birimlerine Esas Bilgiler" bcjlum0n0n 14
nolu sattrtnln ve T.maddesiyle eklenen Gegici 8. maddesinin iptali istemine ycinelik olarak:
25.09.2010 tarih ve 27710 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi
Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycjnetmelikte De$igiklik Yaprlmasrna Dair Ycinetmeligin
S.maddesi ile eklenen Ek-6/a "Muayenehane Denetim Formu"nun "Hizmet Birimlerine Esas
Bilgiler" baglrklr 2. bcilumunun 7. satrrrnda, trbbi kayrtlarrn, belirlenen formata uygun gekilde ve
istenen araltklarla Bakanlrga gcinderilip gdnderilmedigi ycinunden de deneflenecegi,
gcinderilmemig ise tabibin uyarrlaca$r ve eksikligin giderilmesi igin 3 gi.in strre veritecegi, eksikligin
devamtnda/tekrartnda bildirim yaptlrncaya kadarfaaliyetin durdurulacagr hukme baglanmrgtrr.
Dava konusu diizenlemeler tarihinde yi.irurlukte olan Mulga 181 sayrll Saglrk Bakanlr!l'nrn
Tegkilat ve Gcjrevleri Hakkrnda Kanun H0kmunde Kararnamenin 45.maddesinde, Saglrk
Bakanlrlr'ntn yetki, gdrev ve hizmet alanrna giren konularda, 1310G11962 tarih ve 53 sayrlr Devlet
istatistik Enstitusiinun Gcirev, Yetki ve Kurulugu Hakkrnda Kanunun 26'ncr maddesine dayanarak
Milli Savunma Bakanlt$rna baglr kurumu ve kuruluglar harig olmak izere diger tiim resmi ve cjzel
saQltk kurum ve kuruluglartndan istatistiki bilgi toplamaya yetkili oldugu hirkmu yer almrgtlr.
Buna gcire, yukarrdaki htrkum uyannca davalr idare tarafrndan sadece istatistiki bilgilerin
edinilmesinin amaglandrlr anlagrlmakta olup, dava konusu hukumlerde hukuka ve mevzuata
ayktrt bir durum bulunmadrgtndan, bu krsrmlara ydnelik olarak davanrn reddi gerektigi gorugu ile
go$unluk kararrnrn bu krsmrna katrlmryoruz.
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Dava konusu Ycinetmeligin l.maddesi ile eklenen 12lq maddesinin 1. frkrasrnrn (r)
bendinin iptali istemine ycinelik olarak:
03.08.2010 tarih ve 27661 sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi
Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglan Hakkrnda Yonetmelikte De$igiklik Yaprlmasrna Dair Ycinetmeligin
l.maddesi ile eklenen 12lQ maddesinin 1. frkrasrnrn (r) bendinde, hasta kullanrmrna ait tum
kaprlarrn sedye ve tekerlekli sandalye gegigine uygun olacak gekilde en az 110 santimetre
genigliginde olmasr gerekecegi belirtilmig, anrlan Ycjnetmelikte yaprlan ve 11 .07.2013 tarih ve
28704 saytlt Resmi Gazetede yayrmlanan de$igiklik ile 12lQ maddesinin baglrjr "A Tipi
Polikliniklerde bulunmasr zorunlu trbbi hizmet birimleri ve di$er alanlar" geklinde degigtirilmig, dava
konusu zorunluluk sadece bu Ycjnetmelik ile belirlenen asgari gartlarr tagryan A Tipi Poliklinikler
igin aranmaya baglanmrgtrr.
Buna gcire, dava konusu 9art, 11.07.2013 tarihinde yi.irUrliige giren Ycinetmelik degisikligi
ile sadece bu Ycinetmelik ile belirlenen asgari gartlarr tagryan yani A Tipi Poliklinikler igin zorunlu
hale gelmig olup, daha onceden, dava konusu duzenlemenin y0rurl0kte oldugu tarihlerde agrlma
bagvurusunda bulunmug poliklinikler agrsrndan bu gartrn arandr$r dikkate alrndrgrnda, dava
konusu duzenlemenin 11.07.2013 tarihinde yur0rliige giren Ycinetmelik degigikligine kadar
polikliniklerin agrlmasrnr fiilen engelledi$i sonucuna varrlmrgtrr.
Bu nedenle, dava konusu duzenlemenin iptali gerektigi gorugu ile golunluk kararrnrn bu
krsmrna katrlmryoruz.
Uv"

Bagkan

Dr. Tacettin

Krrdar OZSOVT-U

$iM$EK

*':'\\.
,

A

q")

,'
i,

1.5

|
,iriiF

a

\;

2l
ti\';\P Bili;im

sisrenrinde yer alan bu dokiir.nana hup://vatandas.uyap.go\'.rr adresinden

DNI I ocC

- fzMKl+0 - Pjg3jBl - fD66X4:

kodu rlc eri5ebilirsiniz

T.C.

DArytg.rA.Y
oNBEgtNCtDAtRE
No : 201312795
Karar No :2013/6463

Esas

KARSI OY(XXXX)
Dava konusu Ycinetmeligin 4.maddesiyle degigtirilen Ek-1/d'de yer alan 6 ve 7 nolu
satrrlarrn iptali istemine ycinelik olarak:
Dava konusu 03.08.2010 tarihli Ycinetmeli$in 4.maddesi ile "Muayenehane Agma
Bagvurusunda istenecek Belgeler" arasrna, binanrn, ilgili mevzuata gcire alrnmrg
depreme
dayantkltltk raporuna iligkin 6.satrr ile binada, ilgili mevzuata uygun gekilde yangrn
igin gerekli
tedbirlerin altndt{lnt, tesisattn kuruldugunu ve binanrn bu agrdan uygunlugunu
ayrrntrlr olarak
gcisteren ve yetkili merciden alrnan belgeye iligkin 7. satrrr eklenmigtir.

3359 sayrh Saglrk Hizmetleri Temel Kanunu ile dava konusu dirzenteme tarihinde
yururlukte bulunan mulga 181 sayrlr Saglrk Bakanlrgrnrn Tegkilat ve Gcjrevleri
Hakkrnda Kanun
HUkmiinde Kararname uyarlnca, Saglrk Bakanlrgr'nrn, muayenehanelerin tagrmasr gereken
asgari
tesis, hizmet ve personel standartlarr ile agrlmalarr srrasrnda istenecek belgeleri belirleme
konusunda duzenleme yapmaya yetkili oldugu agrktrr.
Buna gore, dava konusu dirzenleme ile muayenehane olarak kullanrlacak yerin ve burada
bulunan kigilerin/hastalartn guvenligini saglamaya ycinelik olarak diizenleme yaprldrgr
anlagtldt$rndan, dava konusu ibarelerde hizmetin gereklerine ve kamu yaranna aykrrr
bir durum
bulunmadrglndan, bu ktsma ycinelik olarak davanrn reddi gerekti$i gciriigti ile go$unluk kararrnrn
bu krsmrna katrlmlyorum.
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