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Davanrn 6zeti
;7.4.2A11 tarih ve 27898 sayrlr Resmi Gazetede yaylmlanan
Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan 6zel Saglrk Kuruluglan Hakkrnda Ycjnetmelikte Degigiklik
Yaptlmastna Dair Ycinetmeli$in; 1. maddesinin yargt kararlarrna aykrn olmasr nedeniyle
tamamtntn, 1. maddesiyle degigtirilen 12lD maddesinin 1. frkrasrnrn (a), (b), (d), (e), (f), (i)
bentlerinin,4. maddesiyle de$igtirilen Ek 1. maddesinin 2. frkrasrnrn ilk ciimlesinin,5. maddesiyle
degigtirilen Gegici 9. maddesinin 2. frkrasrnrn 2. paragrafrnrn ilk iki cirmlesinin, 5. maddesiyle
de$igtirilen Gegici 9. maddesinin 4. ftkrasrnrn (a) bendine eklenen climlenin; Danrgtay Onuncu
Dairesi'nce yiirUtmesi durdurulan Ycinetmelik maddelerinin aynen veya birkag kelime de$igikli$iile
yeniden yaytmlandt$l ve dava konusu de$igikliklerin yargr kararrnr etkisiz krlmaya ycinelik oldu$u,
muayenehane agtlmastnln davalr idarece hukuka aykrrr olarak zorlagtrrrlmaya galrgrldr{r, dava
konusu duzenlemelerin hizmetin gereklerine ve kamu yaranna aykrrr oldu$u, sciz konusu
ditzenlemelerin muayenehanelerin go{unun kapatrlmast sonucunu ortaya grkaraca$r, belirlenen
fiziki ve teknik kogullarrn bilimsel gerekliliklere aykrrr oldu{u, imar mevzuatrnda belirlenen cilgtileri
agan kriterlerin belirlendi$i, hasta muayene odalarrnrn cilgiilerinin sa$llk hizmeti sunulan uzmanlrk
alantna gcire de{igti$i, hastalann beklemesi igin ayrr bir odaya ihtiyag olmadr$r, basamak
yliksekli$i, basamak genigligi, kapr genigli$i gibi kriterlerin muayenehaneler igin aranmamasl
gereken kriterler oldu$u, bireysel olarak agrlan laboratuvar ve miresseselerin kazanrlmrg
haklartntn dikkate allnmadt{t, galrgma bigimlerinde krsrtlamalar getiren maddelerin Anayasa
Mahkemesi karadart ile Anayasal normlara aykrrroldu$u ileri strrirlerek iptali istenilmektedir.
'181 sayrlr Kanun Hi,rkmunde Kararname ve 3359 sayrh
Savunmanln 6zeti
-:
Kanunun verdigi yetkiler gergevesinde, temel bir kamu hizmeti niteli$i tagryan sa$lrk hizmetinin
gcirlilmesi slrastnda hizmetin gerektirdigi niteliklerin belirlenmesinde ve hizmetin buna gcire
yurutiilerek denetlenmesinde Bakanlr{rn yetkili oldu$u, Danrgtay Onuncu Dairesinin kararlarr
itzerine olugturulan bilimsel komisyon tarafrndan kriterlerin dejerlendirildi$i ve bu dogrultuda
duzenleme yaptldt$t; kriterlerin, ga$dag standartlara uygun bir saflrk hizmeti igin gerekli oldu$u,
scjz konusu standartlartn cjzurluler, hastalar ve durumu acillegen kigiler goz cjnunde
bulundurularak getirildi$i, tum hastalarrn acil miidahaleye ihtiyag duyabilece$i ve bu nedenle
hastantn sedye ile transferine imkan sa{layacak fiziki gartlann muayenehanelerde de bulunmasr
gerekti$i, hekimlerin diledikleri gibi cjzel sa$lrk kuruluglarrnda kadro drgr gegici olarak
galtgmalarlntn planlamayt etkisiz brrakaca$r, kadrolarrn ulke genelinde dengeli da$rlrmrnrn
amaglandr$t, yeterlive gerekli sa$lrk personeli bulunmadan sa$lrkhizmetinin sunulamayaca$r ileri
surirlerek davan n reddi gerekti$i savun u maktad r.
r

I

r
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Danrstav Tetkik

Hakimi

A. Habip

''r';;f3*ll

Yrldrnm

#tr ",1,' {,
tarih ve 27898 sayrlr Resmi/eazetede
yaytmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakklnda
V,iiietm'".'ii[trj.-'
De$igiklik Yaptlmastna DairYcinetmeligin; 1. maddesinin yargr karadarrna aykrrr olma$'neoer\ilhe"
tamamrnrn, 1. maddesiyle de$igtirilen 12lD maddesinin 1. frkrasrnrn (a), (b), (d),
\g), (0, (D "
bentlerinin,4. maddesiyle degigtirilen Ek 1. maddesinin 2. frkrasrnrn ilk cirmlesinin,s. mbOd".iuiu "
de$igtirilen Gegici 9. maddesinin 2. frkrasrnrn 2. paragrafrnrn ilk iki cirmlesinin, S. madjd$6"'
de$igtirilen Gegici 9. maddesinin 4. frkrasrnrn (a) bendine eklenen clrmlenin iptali istemiyle

Dlislincesi

:

: Dava; 7.4.2011

agrlmrgtrr.

Ycinetmeli{in

1.

maddesiyle degigtirilen Ycinetmeligin "Muayenehane Standardr ve

Agrlmasr" baghklr 12lD maddesine ycinelik olarak;

Muayenehanenin, bir tabip taraftndan mesle$ini serbest olarak icra etmek uzere agrlan,
tam gun gahgmantn zorunlu olmadr{t, normal hasta muayenesi ve Ycinetmelikte tantmlanan basit
ttbbi iglemlerin yaprlabildi$i ayakta teghis ve tedavikurulugu oldu{u, sa$lrk hizmeti sunumunda ilk

basamak d[rzeyinde de{erlendirildi{i, Ycinetmelik ekinde yaprlan duzenlemeyle,
muayenehanelerde yaptlabilecek trbbi iglemlerin minimum duzeyde tutuldu$u, genellikle acil ve
sedye kogullarrnda bagvurunun olmadr$r, gerekti$inde, doktorun hastanrn bulundu{u yere
gagrtlabildi$i bir yer oldu$u dikkate alrndrjrnda; asanscir, merdiven ve kaprlar igin Ycinetmelikte
arantlan fiziki gartlartn; hizmet gere$i asgari standart boyutlarrnr agar gekilde belirlenmig oldugu
sonucuna vartldt{tndan, dava konusu Ycinetmeli$in 12lD maddesinin birinci frkrasrntn (e) ve (f)
bentlerin n iptal ne karar verilmesi gerekti$ i d ugii ntilmekted r.
Ycinetmeli$in 4. maddesiyle de$igtirilen Ycinetmeli$in Ek-1 maddesinin ikinci frkrasrnrn ilk
clrmlesine ycinelik olarak;
1219 saytlt Kanunun 12. maddesinin trgunc0 frkrasrnrn ilk ctrmlesi uyannca, tabip, dig
tabibi ve ttpta uzmanltk mevzuatrna gcire uzman olanlar, anrlan maddenin ikinci frkrasrnrn her bir
bendi kapsamtnda olmak kaydryla ve bagka bir srnrrlama olmadan, birden fazla sa$lrk kurum ve
kurulugunda galtgabilme hakktna sahipken, dava konusu Ycinetmelik hirkmij ile ttp merkezi veya
cizel hastanelerde kadrolu olarak galrgan tabip, dig tabibi veya uzmanlarrn, kadrolu gahgtrklarr bu
yer dtgtnda "en fazla iki" cizel sa!lrk kurulugunda kadro drgr gegici olarak galrgabilecekleri
cingcirUlmek suretiyle 1219 sayrlr Kanunda yer almayan bir slnrrlamantn Ycinetmelik ile getirildi$i;
ayrtca, dava konusu Ycjnetmelik maddesi ile Kanunda olmayan bir kogul getirilerek, bir sa$ltk
kurulugunda kadro drgr gegici galtgma, bir trp merkezi veya cizel hastanede kadrolu galrgma
garttna ba$landr$rndan dava konusu Ycinetmelik hUkmii hukuka aykrrr bulunmaktadlr. Bu nedenle
iptali gerektigi dirgunulmektedir.
Ycinetmeli$in di$er madde ve duzenlemelerine iligkin olarak ise davanrn reddine karar
verilmesi gerekti$i diigiinUlmektedir.
Danr$tav Savctsl
: Yakup Bal
i

i

i

Dlislincesi

: Dava, Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan 6zel Sa$lrk
Kuruluglart Hakkrnda Ycinetmeli$in 7.4.2011 tarih ve 27898 sayrll Resmi Gazetede yaylmlanan
Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmelikte De$igiklik
Yaptlmastna Dair Ycinetmeligin l.maddesinin yargt kararrna aykrrr olmast nedeniyle tamamrnrn,
l.maddesiyle de$igtirilen 12lD maddesinin l.frkrasrnrn (a),(b),(d),(e),(f),(i) benflerinin,
4.maddesiyle de$igtirilen Ek l.maddesinin 2.frkrasrnrn ilk clrmlesinin, S.maddesiyle de{igtirilen
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Gegici 9.maddesinin 2.frkrasrnrn (c) bendinden sonra gelen para$rafrn ilk iki cil
5.maddesiyle eklenen Gegici g.maddesinin 4.frkraslnln (a) bendinin son ci.imlesinin i
agrlmrgttr.

Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Y
"Muayenehane standardr ve agrlmasr" baglrklr 12lD maddesinin l.frkrasr, 3.8.2011 tari
21o1h
sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi yaprlan 6zel Saglrk
Hakkrnda Ydnetmelikte Degigiklik yaprlmasrna Dair ydnetmeligin l.maddesi ile
diizenlenmigtir.
3359 saytlt Sagltk Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3.maddesinin 1/c, 1/e ve 1/i bendleri,
9.maddesinin 1lc bendi, 181 sayrlr Sa{lrk Bakanlr$rnrn Tegkilat ve Gcirevleri Hakkrnda Kanun
Hukmunde Kararnamenin 2.maddesinin birinci frkrasrnrn (a) bendi g.maddesinin birinci frkrasrnrn

;.1

(h) bendi, 3l.maddesi, 43.maddesi,

hirkiimlerinin birlikte degerlendirilmesinden; Sagtrk
Bakanlr{rnrn, muayenehanelerin tagrmasr gereken asgari tesis, hizmet ve personel standargarrnr
belirleme konusunda duzenleme yapmaya yetkili oldu{u sonucuna varrlmaktadlr.
Dava konusu Ycjnetmeli$in 4.maddesiyle degigtirilen Ycinetmeli$in Ekl.maddesinin ikinci
ftkrastna gelince; 1219 sayrlr Tababet ve $uabatr San'atlannrn Tarzr icrasrna Dair Kanun'un
l2.maddesinin 5947saytlt Yasanrn T.maddesiyle degigik ikinci ve uguncU frkralarrnda tabipler, dig
tabipleri ve tlpta uzmanltk mevzuatrna gcire uzman olanlarrn, ikinci frkranrn her bir bendi
kapsamrnda olmak kaydryla birden fazla sa$lrk kurum ve kurulugunda galrgabilece$i
cingcirulmugtur.
Dava konusu Ycjnetmelik hilkmuyle, trp merkezi veya cizel hastanelerde kadrolu olarak
galtgan tabip, dig tabibive uzmanlann, kadrolu galrgtrklarr bu yerdrgrnda "enfazla iki" cizel sa$lrk
kurulugunda daha kadro drgr gegici olarak galrgabilecekleri cingdritlmek suretiyle, yasada yer
almayan bir srnrrlama getirilmigtir.

Ote yandan, 650 sayrlt Adalet Bakanh{rnrn Tegkilat ve Gdrevleri Hakkrnda Kanun
Hitkmitnde Kararnamenin De$igtirilerek Kabulii Hakkrnda Kanun ile Bazr Kanun ve Kanun
Hitkmitnde Kararnamelerde Degigiklik Yaprlmasrna Dair Kanun Hukmirnde Kararnamenin
36.maddesiyle 1219 sayrlt Tabebet ve guabatr San'atlarrnrn farzt icrasrna Dair Kanunun
l2.maddesinin ikinciftkrastna "uzman olanlar" ibaresinden sonra gelmekuzere " 657 sayrlr Devlet
Memurlan Kanununun 28.maddesi, 926 sayrlr Tilrk Silahll Kuwetleri Personel Kanununun ek
27,maddesi, 2547 sayrlr Yttksekcigretim Kanununun 36.maddesinin altlncr ftkrasr ile 29bS sayrlr
G0lhane Askeri Trp Akademisi Kanununun 32.maddesi saklt kalmak kaydryla ibaresi,
33.maddesiyle 657 saytlt Devlet Memurlarr Kanununun 28.maddesinin birinci frkrasrna tr
memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrastnda bulunmak uzere, ofis, buro,
muayenehane ve benzeri yerler agamaz;..........herhangi bir igyerinde veya vakrf tiniversitelerinde
galtgamaz" ibaresi, 39 maddesiyle 926 sayrlr Yasaya Ek 27.madde,4O. maddesiyle de 2447 sayir
Yii ksekcigretim Kanu nu n un 36. maddesine fr kra eklen m igtir.
Anayasa Mahkemesi 18.7.2012 tarih ve E:20111113,K:20121108 sayrlr kararryla;1219 sayrlr
Yasantn l2.maddesinin ikinci ftkrasrna 650 sayrlr KHK'nin 36.maddesiyle eklenen ibarenin, 38, 39
ve 40.maddelerinin iptaline, iptal hirkmunun kararrn Resmi Gazetede Yaylmlanmasrndan
baglayarak altr ay sonra yiirurluge girmesine karar vermigtir.
Dava konusu Ycinetmeli$in 5.maddesiyle de$igtirilen Gegici g.maddesinin ikinci flkrasrnrn
ikinci para$raftntn ilk iki cumlesinde; 2.5.2011 tarihine kadar 1219 sayrlr Kanunun l2.maddesine
uygunluk sa$layarak buna dair belgelerini mi.idudtige sunmalarr halinde planlamadan istisna
3
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olarak sa$lrk kurulugunda kadro drgr gegici galrgmalarrna izin verilece$i, bu strre rrpgrisinoe'.:.-\
uygunlu$unu sa{layamayanlartn galrgma belgelerinin miidilrlUkge iptal edilece{i, 4.fr(ia6rnrn (a)
\
':'
bendinin son cumlesinde ise faaliyetin durdurulduju tarihten itibaren altr ay igerisinde, 5u
''
ycinetmeli$e uyum sa$layrp tekrar faaliyete gegmeyen laboratuvarve m6esseselerin ruilsaflarinrn' a
'\.
iptaledilece$i cingcirulmiigtur.
, "-l'
Bu durumda,650 saytt KHK'nin 36,38,39 ve 40,maddelerinin Anayasa Mahkemesinb+ip,tal. , - .
edilmig olmast kargtstnda, davalr idare tarafrndan yeniden bir di.rzenleme yaprlmasr gerekmekte
olup, Ycinetmeli$in 4. ve 5.maddelerinin dava konusu edilen krslmlarrnda hukuka uyarlrk

1

gciriilmemigtir.

Agtklanan nedenlerle 7.4.2011 tarih ve 27898 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan Ayakta
Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmelikte De$igiklik yaprlmasrna
Dair Ycinetmeli$in l.maddesinin dava konusu edilen bcjli,rmirne ycinelik dava hakkrnda karar
verilmesine yer olmadt$r, 4.ve S.maddelerinin dava konusu edilen krsrmlarrnrn iptal edilmesi
gerekti$i dUguniilmektedir.

TURK MILLETIADINA
Hiikum veren Danrgtay Onbeginci Dairesi'nce, durugma igin taraflara cinceden bildirilmig
bulunan 25.12.2013 tarihinde davacr vekilleri Av. Ziynet Ozgelik ve Av. Kiirgat Bafra ile davalr
idare vekilleriNazmiye Unal (Huk. Mug.), Giilseren Akkaya (Huk. Mug.), Yasemin Erdo{an Atmaz
(Huk. Mug.) ve Sevil Serin Canstz'tn (Hukuk Mugaviri)ve davalr Saglrk Bakanh{t Sa$lrk Hizmefleri
Genel MUdtirlugil Daire Bagkanr Suleyman Hafv Kapan'rn geldigi, Danlgtay Savcrsr'nrn hazrr
oldu$u gcirulmekle agrk durugmaya baglandr. Taraflara usulirne uygun olarak scjz verilerek
dinlendikten ve Dantgtay Savcrsr'nrn dUgi.rncesi alrndrktan sonra taraflara son kez sciz verilip,
durugma tamamlandr. Dava dosyasr incelenerek igin gere$i gciriiguldu:

ve Tedavi Yaprlan 6zel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmeli$in
muayenehanelere iligkin fizikive trbbi gereklilikler dngciren bazr maddeleri, 3.8.2011 giinlu, 28014
saytlt Resmi Gazete'de yaytmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr
Hakktnda Ydnetmelikte De$igiklik Yaprlmasrna Dair Ycjnetmelik ile yeniden duzenlenmekle
birlikte, sciz konusu de$igikli$in Danrgtay Onuncu Dairesi'nin Ycinetmeli$in ilgili maddelerine
ycinelik yttrlitmenin durdurulmastna iligkin kararlarr ijzerine ve yargt kararrnrn uygulanmasr
amacryla yaprldr$r anlagrldr{rndan, uyugmazlt$rn esastna gegildi:
Dava; 7.4.2011 tarih ve 27898 saytlt Resmi Gazetede yaylmlanan Ayakta Teghis ve
Tedavi Yaptlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmelikte De$igiktik Yaprlmasrna Dair
Ydnetmeli$in; 1. maddesinin yargr kararlarrna aykrrr olmasr nedeniyle tamamrntn, 1. maddesiyle
de$igtirilen 12lD maddesinin 1. frkrasrnrn (a), (b), (d), (e), (f), (i) bentterinin, 4. maddesiyte
de$igtirilen Ek 1. maddesinin 2. ftkrasrnrn ilk c0mlesinin, 5. maddesiyle de{igtirilen Gegici 9.
maddesinin 2. ftkraslntn 2. paragrafrnrn ilk iki cirmlesinin, 5. maddesiyle de$igtirilen Gegici g.
maddesinin 4. ftkrastntn (a) bendine eklenen cijmlenin iptali istemiyle agrlmrgttr.
Ayakta Teghis

4

UYAP Biligim Sisteminde yer alan bu dokirmana httpJlvatandas.uyzrp.gov.tr

adresinden

lxquuRF

- 5QX3CXj -

E9o05G7

- FRApZU:

kodu ile erigebitirsiniz

T.C.

A ry t$.rA.Y
oNBE$TNCtDAtRE
Esas. No :2013/5965
Kara? No : 2013112033
D

Dava konusu Yiinetmeligin 1. maddesiyle degigik 12lD maddesinin birinci frkrastnln
(e) ve (f) bentlerinin incelenmesi :
;,r_! _l
, /"/
3359 sayrlt Sa$lrk Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3. maddesinin 1/(c) Oendlflge, 6uttf(]
sa$ltk kurum ve kuruluglart
kurulu$lart ile sa$lrk
sadlrk personelinin irlke sathrnda dengeli
,l,lrti,irtrmr :'\ro
denoeti i/OaO't'r'
,'ve *
yaygtnlagttrtlmaslntn esas oldulu, sa$lrk kurum ve kuruluglarrntn kurulmasr ve
titmesini,4 O.qri
jtesis
esas igerisinde Sa$lrk ve Sosyal Yardrm Bakanlrjrnca duzenlenece$i, 1/(e)
g,
edilecek e{itim, denetim, de{erlendirme ve oto kontrol sistemi ile sa{lrk kuruluglarrnrn\gspit etildn- .'
standart ve esaslar iginde hizmet vermesinin sa{lanaca{r, 1/(i) bendinde, sa$lrk hizme
gaptnda istenilen seviyeye ulagtrrrlmasr amacryla; bakanlrklar seviyesinden en ugtaki hizmet
birimine kadar kamu ve cizel sa$lrk kuruluglarr ile kamu kurumu niteli$indeki meslek kuruluglarr
arastnda koordinasyon ve igbirli$i yaprlaca$r, sa$lrk kuruluglarrnrn co$rafik ve fonksiyonel hizmet
alanlartntn, verecekleri hizmetler, ycinetim, hizmet iligkive ba$lantrlarr gibi konularda tespit edilen
esaslara uymak ve verilen g6revleri yapmakla yukiimlii olduklarr belirtilmigtir. Anrlan Kanunun g.
maddesinin 1/(c) bendinde de, biitirn kamu ve dzel sa$llk kuruluglarrnrn tesis, hizmet, personel,
ktstaslartnt belirlemeye, sa!llk kurum ve kuruluglannr srnrflandrrmaya ve srnrflarrnrn
degigtirilmesine, sajltk kuruluglannrn amaca uygun olarak tegkilatlanmalanna, sajlrk hizmet
zinciri olugturulmastna, hizmet igi e$itim usul ve esaslan ile sa$lrk kurum ve kuruluglarrnrn
koordineli galrgma ve hizmet standartlarrnrn tespiti ve denetimi ile bu Kanunla ilgili diger
hususlartn Bakanltkga grkartlacak ycinetmelikle tespit edilece{i cingcirillmugtOr.
Dava konusu duzenleme tarihinde yurlirliikte bulunan mi.ilga 181 sayrlr Sa$lrk Bakanlr$rnrn
Tegkilat ve Gcjrevleri Hakkrnda Kanun Hukmirnde Kararname'nin;2. maddesinin birinci flkrasrnrn
(a) bendinde, herkesin hayatrnr bedenen, ruhen ve sosyal baktmdan tam iyilik hali iginde
s[trditrmesini sa$lamak igin fert ve toplum sa$lr$rnr korumak ve bu amagla iilkeyi kapsayan plan
ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her turlir tedbiri almak,...9. maddesinin birinci
ftkraslntn (h) bendinde, sanatlarrnr serbest olarak icra eden tabip ve tababet mensuplannrn
hizmetlerinin ve igyerlerinin sa$hk ve teknik denetimini yapmak, ucret tarifelerini tesbit etmek
Sa$ltk Bakanltft'nrn gcirevleri arasrnda sayrlmrgtrr. Anrlan Kanunun 31. maddesinde, Bakanlrkga
verilecek cjnemli sagltk konulan hakkrnda gcirug bildirmek ve tababet gubeleri sanatlarrnr ifadan
dogan adli konularda gcirug vermek irzere Yuksek Sa$lrk $urasr kurulmug, Bakanlr{rn, ulkenin
sa{lrk ile ilgili konulartnda dantgma fonksiyonu yapmak uzere $Crra'ya ba$lr olarak danrgma
kurullart ve tababet gubeleri sanatlarrnr ifadan do$an adli konularda dosyalarr inceleyip $0ra'ya
sunmak itzere ihtisas komisyonlarr olugturabilece$i hukme ba{lanmrg, 43. maddesinde ise,
Bakanlt$ln, kanunla yerine getirmekle yuki.imlti oldu$u hizmetleri tuzuk, ycinetmelik, teblij,
genelge ve di$er idari metinlerle duzenlemekle gcirevlive yetkili oldu{u belirtilmigtir.
1219 saytlt Kanunun 1. ve 5. maddeleri uyannca tabiplik yapma yetkisine sahip pratisyen
doktorlar ile de$igik uzmanltk dallarrnda uzmanllk yapmtg olan uzman doktorlar tarafrndan
agtlabilen muayenehaneler; Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Sallrk Kuruluglarr Hakkrnda
Ycinetmeli{in 4lg maddesinde, Ycinetmelijin kapsamlnda bulunan saflrk kurulugu tiirleri
arastnda saytlmtg, antlan Ycinetmeli$in 7. maddesinin 25.9.2010 tarih ve 277fi sayrll Resmi
Gazetede yaytmlanan Ycinetmelikle degigik 2. frkrasrnda, "bir tabip tarafrndan mesle$ini serbest
olarak icra etmek izere miistakilen agrlan, bu Ycjnetmelik ile belirlenen asgari gaftlarr tagryan ve
bu Ycinetmelikte tanrmlanan trbbi iglemlerin yaprlabildigisaghk kurulugu" geklinde tanrmlanmrgtrr.
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Yukartda belirtilen mevzuat hukumlerinin birlikte de$erlendirilmesinden, Sa$lrk Bakan|$r,
muayenehanelerin tagtmast gereken asgari tesis, hizmet ve personel standarlarrnr bBtirleme-..
konusunda dirzenleme yapmaya yetkili olmakla birlikte, Sa$lrk Bakanl{r'nrn bu yetki+if,i t<ultanrp
asgari standartlarr belirlerken, muayenehanede yUrutulen igin niteligi ve hizmetyterekfqfy.le.
baglt oldu$u
._\
,. il
|
:- ij
03.08.2010 tarih ve 27661 saytlr Resmi Gazetede yayrmlanan Ayakta r"Shiive'Tedavi
,!{
Yaprlan 6zel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmelikte De$igiklik Yaprlmasrna Daii
\cin"ir"liilin' " ',1,
2. maddesi ile Ycinetmeli$e 12lQ maddesinde sonra gelmek ilzere "Muayenehane
Agtlmast" baglrklt 12lD maddesinin eklendigi; scjz konusu maddenin birincifrkrasrnrn (a) Oeil'hlili
muayenehanede, I metrekare hekim galrgma alanl ve 8 metrekare hasta muayene alanr olmak
1zere enaz 16 metrekare kullantm alanrna sahip hasta muayene odasr ayrrlmast, hasta muayene
odalarrnda hasta muayene masast, soyunma bolilmu ve lavabo bulunmasr, "Kadtn hastalrklarr ve
do{um ile uroloji muayene odalarrnda aynca tuvaletin bulunmasr" gerekti$i, (b) bendinde,
kullantm alant en az 2O metrekare olan hasta bekleme salonu, (c) bendinde, tuvalet, (d) bendinde,
en az 10 metrekare kullantm alantna sahip pansuman ve acil mirdahale bcilirmu/odasr ile acil
m[idahaleler igin gerekli olan acil seti, ve bu setin iginde ambu, laringoskop, endotrakeal tUp
bulundurulmasr gerekti$i, (e)bendinde, girig katta olmayan muayenehanelerin bulundu$u binada,
hastantn tekerlekli sandalye ile girebilmesini sa$lamak amacryla, girigi en az 80 santimetre
genigli$inde asanscjr olmast, merdivenin gerekti$inde sedye ile hasta tagrnmasrna imkan
sa{layacak gekilde, basamak yi.iksekliginin 16-18 santimetre, basamak genigliginin 30-33
santimetreyi sa$lamak kaydryla merdiven ve sahanlr{rn genigli$i en az 1,30 metre olaca{r
ve merdiven basamak yiJksekligi cjztrrlirlerin grkrgrnr zorlagtrrmayacak gekilde dirz bir satrhla
bitirilece$i, muayenehanenin girigi, zemin seviyesinde de$ilse %8 e$imli rampa yaptrrrlaca{t, (f)
bendinde, hasta kullantmrna ait tum kaprlarrn sedye ve tekerlekli sandalye gegigine uygun olacak
gekilde en az 110 santimetre genigli$inde olmasr gerekti$i, (g) bendinde, aydrnlatma ve rsrtma, (f)
bendinde, muayenehanelerde en az bir sa$lrk personeli istihdam edilecefi, (h) bendinde, kayrt ve
bildirim, (t) bendinde, attklar, (i) bendinde, kadln hastalrklarr ve do$um ile gocuk hastalrklarr
uzmanlartntn muayenehanelerinde, iginde lavabosu bulunan asgari 5 metrekarelik bebek emzirme
ve baktm odast bulunmast gerekti$inin belirtildigi; bu diizenlemelerde; kadrn hastalrklan ve dofum
ile iiroloji muayene odalarrnda tuvalet bulunmasr ve kadrn hastalrklarr ve dojum ile gocuk
hastaltklart uzmanlartntn muayenehanelerinde bebek emzirme ve bakrm odasr cingcirulmesi
yolundaki iki cizel belirleme dtgtnda, bu dallarla birlikte di$er ttrm dallardaki muayenehaneleri
kapsayacak gekilde, zorunlu tek bir standart olugturulduf u anlagrlmaktadrr.
Antlan duzenlemenin bazr maddelerinin iptali ve ytirutmelerinin durdurulmasr istemiyle
Dantgtay Onuncu Dairesi'nin E:2010/11950, E:2010111735 ve E:2010/11663 sayrlr dosyalarrnda
agtlan davalarda Danrgtay Onuncu Dairesi'nce verilen ara kararlarda davalr idareden, dava
konusu duzenlemelerin hangi kriterlere gcire yaprldr$r, herhangi bir bilimsel kurulun veya mesleki
cirgutiin gdrugune bagvurulup bagvurulmadr{r sorularak, buna iligkin bilgi ve belgelerin
gcinderilmesinin istenildigi; davalr idarece verilen ara karan cevabrnda, sciz konusu kriterlerin cizel
hastaneler, trp merkezleri, poliklinikler ve aile sa$lr$r merkezlerinde belirlenen standargar dikkate
allnarak Bakanlrkga belirlendi$i, herhangi bir kurulun veya mesleki cirgiltiin gcirugune
bagvurulmadl{rnrn belirtildigi; bunun uzerine Danrgtay Onuncu Dairesi'nce verilen kararda; asgari
fizikive ttbbi gerekliliklerin belirlenmesinin teknik bir konu oldu{u, bu hususlarrn belirlenmesinin bu
konulardaki uzmanlann gciruglerine bagvurmayt gerektirece$i, pratisyen veya gegifli uzmanlrk

tartrgmasrzdrr.
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dallartnda uzman olan doktorlar taraftndan agrlabilen muayenehanelerin tagrmasr gereken asgari
altnarak ve her bir uzmanltk dalr igin o uzmanlrk dalrnrn ihtiyag ve cizelliklerine gcire

gerekti$i; yeterli galrgma yaprlmadan

ve

uzmanlrk alanlarr gcizardr edilet'(

inffie$i'r

r i, ''r"l lr

bulgrt.
muayenehaneler igin aynr standartlarrn uyulmasr zorunlu asgari standart olarak
a8frldd*\
hukuka uyarlrk bulunmadr{t gerekgesiyle 12lD maddesinin birinci frkrasrnrn; (a), (O),l(q), (Q)'k);.-i
(g) ve (i) bentlerindeki dUzenlemelerin yi.irtitmelerinin durduruldudu; bunun
'odG1' ""'
idare taraflndan, 11.2.2011 tarihli olur ile; Sa$lrk Bakanlr$r Tedavi Hizmeleri
M0dilr ?
Yardtmctst bagkanlt$rnda, bir hukuk miigaviri, bir mimar, Ankara' da bulunan e$itim ve
hastanelerinden degigik branglardan 14 uzman doktor ile Ankara, Hacettepe ve Gazi
ttniversitesinden degigik branglardan 4 uzman doktor ve sektcjrtemsilcisi olarak Turkiye Odalar ve
Borsalar Birli$inden gairrlan bir doktor iiyenin katrlrmryla "Bitimsel Komisyon" olugturuldu{u;
antlan Komisyon taraftndan hazrrlanan raporda; "Yonetmelijin 12/D maddesinin birinci ftkrastntn
(a) bendi aEstndan sadece lavabonun onem arz ettiQi, bazt branqtarda lavabonun bulunmastnrn
gok onemli olmad$r ve psikiyatrigibi branqlarda lavabonun bulunmastntn gok onemti olmayacajr,
maddede yer alan diQer hususlann ise uygun bulunduQu; (b) bendinde dtizenlenen bekleme
salonunun 12 m2 olmastntn yeterli olduju; (d) bendinde sayilan acil setinde yer alacak
malzemelerin bulundurulmastntn onemli ve gerekli olduQu, ancak mtistakit oda qarttntn bir gok
brang iqin gerekli olmadrjt, cerrahi branglarda pansuman igin ayn bir oda olmasr Eartrntn
aranabilecegi; (e) bendinde belirtilen asansor ve merdiven standartlannrn en onemti aranmast
gereken hususlarolduju, muayenehanelere baqvuracakkiqtterin hasta olduklan dikkate altnarak
tumtintin oztirl1 grubunda deQerlendirilmesi ye tum d7zenlemelerin ozurluleri dikkate alarak
yaptlmau gerektiii, ancak uyum saQlamau gereken muayenehanelerde basamak genigtik ve
yukseklik olgdlerinin aranmayabileceQi; (f) bendinde belirtiten kap genigti\i standart otgusunAn
1 10 cm almakla birlikte apartmanlarda kap standaft olgdstin1n 90 cm olduju, bu nedenle, 110 cm
qarfinrn giriq kaptst, muayenehane odasr kaprsr, oziirlu tuvalet kaprsr igin aranmast gerektiQi,
diQer kapilann 90 cm olabilecegi; (il bendine yonelik olarak ise kadtn hastalklan ve doQum brangt
ile gocuk hastaltklan brangnda, bebek emzirme adasnrn gerekli olduQu, diQer brangtar igin
gerekmeyebileceQinin" belirtildigi; Sa$trk Bakanlr$rnca 7.4.2011 tarihli Resmi Gazetede
yaytmlanan dava konusu de$igiklikle, Ycjnetmeligin 12lD maddesinin birinci frkrasrnrn (a), (b), (d),
(e), (f) ve (i) bentlerinin yeniden dirzenlendi$i ve aynr frkraya "Acil seti" baghklr (k) bendinin
eklendi$i anlagrlmaktadrr.
7.4.2011 tarih ve 27898 saytlrResmi Gazetedeyayrmlanan de$igiklikle, Ycinetmeligin 12lD
maddesinin birinci ftkrastna getirilen d[izenlemeler incelendi$inde; (a) bendinde, muayenehanede,
8 metrekare hekim galrgma alanr ve 8 metrekare hasta muayene alanr olmak uzere en az 16
metrekare kullantm alanlna sahip hasta muayene odasr ayrrlmasr gartr korunmakla birlikte,
belirtilen bazr uzmanltk dallan igin lavabo ve/veya tuvaletin bulunmasrnrn gerekece$i ve
gerekmeyece$i cizel durumlartn belirtildi$i, (b) bendinde, hasta bekleme salonunun kullanrm
alantntn en az 12 metrekareye dugiiruldirg0, (d) bendinde, pansuman odasrnrn cerrahi uzmanhk
dallarrnda zorunlu hale getirildi$i, (e) bendinde, asanscjr ve merdivenler ile %8 e$imli rampa
gartlartntn devam ettirildi$i, (f) bendinde, muayene odasr ve tuvalet kaprlarr igin 110 santimetre
garttntn devam ettirildi{i, (i) bendinde, kadrn hastallklarr ve do$um ile gocuk hastalrklan
uzmanlartnln muayenehanelerinde, iginde lavabosu bulunan asgari 5 metrekarelik bebek emzirme
ve baktm odasr bulunmast veya bu amag igin
aragla ayrrlmrg bcjlum bulunmasr gartrnrn
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devam ettirildi$i, ayrtca frkraya (k) bendi eklenerek, ttim uzmanlrk dallarrndaki muavene
acil mudahaleler igin gerekli olan acil seti bulundurulaca{r, acil setinde; ambu, lari e.5?
l3;o
endotrakeal tiip bulundurulmasrgerekti{inin h0k0m altrna alrndr$r gcirulmektedir.
o
Muayenehanenin, bir tabip tarafrndan mesle$ini serbest olarak icra etmek
e r..{eir$i
tam glin galtgmantn zorunlu olmadr$r, normal hasta muayenesi ve Ydnetmelikte
a p{.}qsit
ttbbi iglemlerin yaprlabildi$i ayakta teghis ve tedavi kurulugu oldu$u, saglrk hizmeti
u mundnb ilk .
basamak dtizeyinde de{erlendirildi$i ve daha cjnceleri genelgelerle, sonra ise, ycj
ilik.ekinde",,
yaptlan d[izenlemeyle, muayenehanelerde yaprlabilecek tlbbi iglemlerin minimum
tutuldu$u, genellikle acil ve sedye kogullarrnda bagvurunun olmadr$r, gerekti$inde ise, doktorun
hastanln bulundu{u yere ga$rrlabildigi bir yer oldu$u dikkate alrndr{rnda; asanscir, merdiven ve
kaptlar igin Ycinetmelikte aranrlan fiziki gartlarrn; hizmet gere$i asgari standart boyuilarrnr agar
gekilde belirlenmig oldugu sonucuna varrlmaktadrr.
6te yandan, muayenehanelerde doktorluk mesle$inin serbest olarak icra edildigi, sa$llk
hizmetinin serbest sunumunun kogullarrnr alrrlagtrrarak, sunumunu a$lr bigimde guglegtirecek
gekilde asgari standart dirzenlenemeyece$i agrktrr.
Ayrtca, dava konusu dltzenlemeler ile hekimlerin muayenehane agma hakkrnt dilzenleyen
1219 sayrh Kanunun 5. maddeside ihlaledilmig olmaktadrr.
Bu durumda, dava konusu Ycinetmelifin 1. maddesiyle de$igik 12lD maddesinin birinci
ftkrastntn (e) ve (f) bentlerinde hizmetin gereklerine ve hukuka uyarllk bulunmamaktadrr.
Dava konusu Yiinetmeli{in 1. maddesinin yargr kararlanna aykln olmasl nedeniyle
tamaml ile aynl madde ile degigtirilen Yonetmelifin 12lD maddesinin birinci ftkraslnln (a),
(b), (d) ve (i) bentlerine yiinelik iptalistemlerinin incetenmesi:
03.08.2010 tarih ve 27661 saytlt Resmi Gazetede yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi
Yapllan 6zel Sa$lrk Kuruluglan Hakkrnda Ycinetmelikte De$igiklik Yaprlmasrna Dair Ycinetmeli{in
2. maddesi ile Ycinetmeli$e eklenen 12lD maddesinin birinci flkrasrnln (a) bendinde,
muayenehanede, 8 metrekare hekim galrgma alanr ve 8 metrekare hasta muayene alanr olmak
\zere enaz 16 metrekare kullantm alanrna sahip hasta muayene odasr ayrrlmasr, hasta muayene
odalartnda hasta muayene masast, soyunma bciltimil ve lavabo bulunmasl, "Kadln hastalrklarr ve
do$um ile uroloji muayene odalarrnda aynca tuvaletin bulunmasr" gerekti{i, (b) bendinde,
kullantm alant en az 2Q metrekare olan hasta bekleme salonu, (c) bendinde, tuvalet, (d) bendinde,
en az 10 metrekare kullantm alantna sahip pansuman ve acil mijdahale bcilijmi.r/odast ile acil
mltdahaleler igin gerekli olan acil seti, ve bu setin iginde ambu, laringoskop, endotrakeal tup
bulundurulmast gerekti$i, (e)bendinde, girig katta olmayan muayenehanelerin bulundu$u binada,
hastantn tekerlekli sandalye ile girebilmesini sa{lamak amacryla, girigi en az 80 santimetre
genigliginde asanscir olmast, merdivenin gerekti$inde sedye ile hasta tagrnmasrna imkan
sa!layacak gekilde, basamak yuksekliginin 16-18 santimetre, basamak genigliginin 30-33
santimetreyi sa$lamak kaydryla merdiven ve sahanlr$rn genigli$i en az 1,30 metre olaca{r
ve merdiven basamak yuksekli$i cizurl[ilerin grkrglnr zorlagtrrmayacak gekilde duz bir satrhla
bitirilece$i, muayenehanenin girigi, zemin seviyesinde de$ilse %8 egimli rampa yaptrrrlaca$r, (f)
bendinde, hasta kullanlmtna ait tum kaprlarrn sedye ve tekerlekli sandalye gegigine uygun olacak
gekilde en az 110 santimetre genigli$inde olmasr gerekti{i, (g) bendinde, aydrnlatma ve rsrtma, (!)
bendinde, muayenehanelerde en az bir saglrk personeli istihdam edilece{i, (h)bendinde, kayrt ve
bildirim, (t) bendinde, attklar, (i) bendinde, kadrn hastalrklarr ve do$um ile gocuk hastalrklarr
uzmanlartntn muayenehanelerinde, iginde lavabosu bulunan asgari 5 metrekarelik bebek emzirme
8
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ve baktm odast

bulunmast gerektigi huk{.rm altrna alrnmrgken, Danrgtay Onuncu Dairesi'nin
yukartda belirtilen yijri.itmeyi durdurma kararlarr uzerine, davalr idarece bir
olugturuldu{u; anrlan Komisyonca hazrrlanan raporda, "yonetmelilin 12/D
fikrasnn (a) bendi aEtandan sadece lavabonun onem arz ettifli, bazt bran

onemli olmayacafi, maddede yer alan diQer hususlann ise uygun butunduQu;
yer alacak malzemelerin bulundurulmasrntn onemli ve gerekli olduQu, ancak mustakit
bir gok brang igin gerekti olmadrlr, cerrahi branglarda pansuman igin ayrt bir oda omaf'"yan,nifi'
aranabilecegi; (e) bendinde belirtilen asansor ve merdiven standartlanntn en onemli aranmasr
gereken hususlarolduQu, muayenehanelere baqvuracakkiqiterin hasta olduklan dikkate altnarak
tumtintin ozurlu grubunda deQerlendiritmesi ve tum dtizenlemelerin oztirltjleri dikkate alarak
yapilmau gerektiii, ancak uyum saQlamas gereken muayenehanelerde basamak geniglik ve
y1kseklik olgulerinin aranmayabileceQi; (f) bendinde betirtiten kag genigtigi standart otgt)stintin
110 cm olmakla birlikte apartmanlarda kap standart atgusunun 90 cm alduQu, bu nedenle, 110 cm
garfinrn giriq kaprst, mLtayenehane odast kaprsr, oztirlti tuvalet kaptst igin aranmav gerektiQi,
diQer kaprlann g0 cm olabilecegi; (i) bendine yonetik olarak ise kadrn hastahklan ve dolum
brang ile gocuk hastahklan branynda, bebek emzirme odasrnrn gerekli oldu\u, di\er
branqlar igin gerekmeyebileceQi" hususlarrnrn tespit edildi$i; davalr idare tarafrndan da
Komisyonca haztrlanan raporda belirtilen hususlar dikkate altnarak 12lD maddesinin birinci
ftkrastntn (a), (b), (d) ve (i) bentlerinin dava konusu Y6netmelik ile yeniden dirzenlendiji; ayrrca,
aynl madde ile bu frkraya (k) bendi eklenerek, "Acil seti: Tirm uzmanlrk dallarrndaki
muayenehanelerde, acil mudahaleler igin gerekli olan acil seti bulundurulur. Acil setinde; ambu,
laringoskop ve endotrakeal ti.ip bulundurulmasr gerekir. ilaglar, muayenehane iginde surekli hazrr
bulundurulur ve kolay ulagrlabilir bir yerde olur." hUkm0nun getirildi{i anlagrlmaktadrr.
Buna gcire, Danrgtay Onuncu Dairesi'nin ytirlitmenin durdurulmasrna iligkin karan lizerine
komisyon taraftndan haztrlanan raporda belirtilen hususlar ile davalt idarece Ycinetmelikte yaprlan
de$igiklikler birlikte de$erlendirildi$inde, dava konusu dUzenlemede yargr kararrna ayklrrlrk
olmadt$t gibi belirtilen madde hlrkumlerinde hizmet gereklerine ve hukuka aykrrr bir ydn de
bulunmamaktadrr.

Y6netmeli{in

4.

maddesiyle de$igtirilen Yiinetmeli$in

Ek l.maddesinin

ikinci
frkraslnln ilk climlesinin incelenmesi:
1219 sayrlr Tababet ve $uabatt Sanatlann Tarzr icrasrna Dair Kanunun dava konusu
di.izenleme tarihinde yurUrlijkte olan 12. maddesinde; "Sanatrnr icra etmek [rzere bir mahalde
kayttlt olan herhangi bir tabibin bizzal dukkan ve ma$aza agmak suretiyle her tirrlu ticareti
yapmasr memnudur,

(De$igik 2. frkra: 5947 sayrlr Kanun/7. madde) Tabipler, dig tabipleri ve trpta uzmanlrk
mevzuattna gcire uzman olanlar, agajrdaki...("bentlerden yalnrzca birindeki" ibaresi Anayasa
Mahkemesi'nin 16.07.2010 tarih veE:2010129, K:2Q10i90 sayrh kararr ile iptal edilmigtir.) saglrk
kurum ve kuruluglannda mesleklerini icra edebilir.
a) Kamu kurum ve kuruluglarr,
b) Sosyal Gtivenlik Kanunu ve kamu kuruluglarr ile scizlegmeli galrgan cizel sa{lrk kurum ve
kuruluglart, Sosyal Gitvenlik Kurumu ve kamu kurumlarr ile scizlegmeli galrgan vakrf [iniversiteleri,
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c) Sosyal Guvenlik Kurumu ve kamu kurumlarr ile scizlegmesi bulunmayan cizel saglrk
kurum ve kuruluglart, Sosyal Guvenlik Kurum ve kamu kurumlan ile scizlegmesi bulunmayantfiiifr\*Lirniversiteleri, serbest meslek
'1 {.1t,\,

icrasr,

{.'

'

Tabipler, dig tabipleri ve trpta uzmanhk mevzuatrna giire uzman
,
ftkranln her bir bendi kapsamtnda olmak kaydryla birden fazla sa$hk kurum ve frllrijlugulirda -..gahgabilir. Bu maddenin uygulanmasr baktmrndan Sosyal Gtivenlik Kurumunca Orafug'bairiij
scizlegme yapllan cizel sa!lrk kurum ve kuruluglarr ile vaklf irniversiteleri yalnrzca
\zlegri
yapttklart branglarda (b) bendi kapsamrnda kabul edilir. Mesle$ini serbest olarak icra
hizmet bedeli hasta taraftndan kargrlanmak ve Sosyal Gi.rvenlik Kurumundan talep edilmemek
kaydtyla, (b) bendi kapsamtnda sayrlan saglrk kuruluglarrnda da hastalarrnrn teghis ve tedavisini
yapabilir... Bu maddenin uygulanmasrna ve igyeri hekimli$ine iligkin esaslar Sa$lrk Bakanlr$rnca
belirlenir." hilkumleri yer almaktadrr.
Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmeli$in Ek-1
maddesinin 2. ftkrastntn ilk cirmlesi, "Tabip, dig tabibi ve uzmanlar, kadrolu olarak galrgtrklarr trp

merkezi veya cizel hastane drgrnda en fazla iki cjzel sa$lrk kurulugunda kadro drgr gegici
galtgabilirler." geklindeyken, dava konusu Ycinetmeli$in 4. maddesiyle de$igtirilen Ycinetmeli$in
Ek-1 maddesinin ikinci frkrasrnrn ilk cumlesi, ooTabip, dig tabibi ve uzmanlar, 121g saylll

Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydlyla kadrolu olarak galtgtrklan tlp merkezi
veya iizel hastane dlglnda en fazla iki iizel sa{lrk kurulugunda kadro dtgr gegici olarak
gallgabilirler." geklini almtg ve bciylece kadrolu olarak gallgllan trp merkezi veya cizel hastane
dtgtnda ozel sa$ltk kurulugunda kadro drgr gegici olarak galrgabilme (en fazla iki sa$ltk
kurulugunda), 1219 sayrlr Kanuna uygun olma gartrna ba$lanmrgtrr.
Buna gcire, 1219 saytlt Kanunun yukarrda belirtilen 12. maddesinin ugiinc[i frkrasrnrn ilk
cltmlesi uyartnca, tabip, dig tabibi ve trpta uzmanlrk mevzuatrna gdre uzman olanlarrn, anllan
maddenin ikinci ftkrastntn her bir bendi kapsamrnda olmak kaydryla ve bagka bir srnrrlama
olmadan, birden fazla sajltk kurum ve kurulugunda galrgabilme hakkrna sahip olduklarr agrktrr.
Dava konusu Ycjnetmelik hUkm{.r ile trp merkezi veya cizel hastanelerde kadrolu olarak
galtgan tabip, dig tabibi veya uzmanlarrn, kadrolu galrgtrklarr bu yer drgrnda "en fazla iki" cjzel
sa$ltk kurulugunda kadro drgr gegici olarak galrgabilecekleri cingcirtrlmek suretiyle 1219 sayrlr
Kanunda yer almayan bir srnrrlamanrn, hukuka aykrrr olarak Ycjnetmelik ile getirildi$i ve dava
konusu Ycjnetmelik de$igikli$i ile de surdurulduQU anlagrlmaktad rr.
Ote yandan, 1219 saytlr Kanun uyannca tabiplik mesle{ini icra etme hakkrna sahip bir
tabibin, 1219 saytlt Kanunun 12. maddesindeki srnrrlamalara ba$h kalmak suretiyle, bir veya
birden fazla ozel sa$lrk kurulugunda sadece krsmi zamanlr olarak gallgabilmesi de milmkiin olup,
dava konusu Ycinetmelik maddesi ile Kanunda olmayan bir kogul getirilerek, bir sa$lrk
kurulugunda kadro dtgt gegici gahgabilme, bir trp merkezi veya cizel hastanede kadrolu galrgma
garttna ba$landt$tndan, sciz konusu madde ile tabiplik mesle{inin tabibe verdigi galrgma hakkrnrn
1219 saytlt Kanunun 12. maddesindeki srnrrlamalan agar nitelikte engellendi$i sonucuna
varrlmrgtrr.
Bu durumda, tabip ve uzmanlartn Kanunla gizilen galrgma clzgirrlu{iinun srnrrlannt agar
nitelikte stntrlamalar getiren dava konusu Ycjnetmelik hukmirnde hukuka uyarhk gcirulmemigtir.
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Dava konusu Ytinetmeli$in 5. maddesiyle de{igtirilen Gegici
frkrasrnrn 2. paragrafrntn ilk iki climlesinin incelenmesi:

g.

Danrgtay 15. Daire uyesi Dr. Tacettin $imgek'in, 1219 sayrrr Kanunun 12.
frkrasrnda yer alan "bentlerden yalntzca birindeki" ibaresinin, Anayasa Mah

maddesinin 2.

rsi'ncg;rpt?l

i

edildi$inden hareketle, [igiincii frkrada yer alan ve bentler arasrnda gegigi srnlrland m; "Tq{rpler,
dig tabipleri ve trpta uzmanltk mevzuatrna gcire uzman olanlar, ikinci ftkranrn ej
Ptrr ryndi .kapsamtnda olmak kaydryla birden fazla sa{lrk kurum ve kurulugunda galrgabil " hi.ilirnirfri.iri .'j
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararrnr etkisiz krlaca$r, bu nedenle, ugiincii frkrada
uzman olanlar, ikinci frkrantn her bir bendi kapsamrnda olmak kaydryla birden fazla sallrk kurum
kurulugunda galtgabilir." hukmi.inirn iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne bagvurulmasr
gerekti$ine iligkin gcirugli yerinde gcirulmeyerek igin esastna gegildi.
Ayakta Teghis ve TedaviYaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmeli$in Gegici g.
maddesinde; "(1) 61112011 tarihinden cince uygunluk belgesi/ruhsatalan sa$lrk kuruluglannrn tam

ve

zamanlt olmak kaydtyla tabip/uzman kadrolarr, sa$lrk kurulugu kadrosu olarak kabul edilir.
Kurulugta ktsmizamanlr galrgan tabip/uzmanlar kurulug kadrosuna dahil edilmez.
(2)61112011 tarihi itibarryla sa$lrk kurulugunda kadrolu galrgmayan tabip/uzmanlardan;
a) Sa$lrk kurulugunda krsmi zamanlr olarak galrganlar,
b) 111312009 tarihinden sonra bir sajlrk kurulugunda kadrosu olmadr$r igin gcirev yaptr$r
kurulugtaki krsmi zamanlr galrgma belgesi iptal edilenler,
c) Sadece muayenehane igletenler,
21512011 tarihine kadar 1219 sayrlr Kanunun 12nci maddesine uygunluk sa{layarak

buna dair belgelerini miidtirli,i$e sunmalan halinde planlamadan istisna olarak safhk
kurulugunda kadro dtgt gegici gahgmalanna izin verilir. Bu siire igerisinde uygunlujunu
saffayamayanlann gallgma belgeleri miidiirliikge iptal edilir. Bu galtgma izni tabip/uzmanlara
ycinelik bir hak olup sa{lrk kuruluguna miiktesep kadro hakkr vermez. Bu tabip/uzmanlar cjncelikle
sa$lrk kurulugunun miiktesep kadrosunda tabip/uzman bulunmamasr halinde bu kadroya veya

kadrolu galtgantn ayrtlmast durumunda ayrrlanrn yerine baglatrlrr. Bu gekilde galrgan
tabip/uzmanln sa$ltk kurulugundan ayrrlarak bagka bir sa$lrk kurulugunda galrgmak istemesi
halinde galtgma belgesi iptal edilir ve yeni baglayacaklarr sa$lrk kurulugu igin 9 uncu ve 17 nci
maddeler kapsamtnda de{erlendirilir, hlikmti yer almrg; davacr tarafrndan ise, dava konusu
Ycinetmeli$in 5. maddesiyle de$igtirilen Gegici 9. maddesinin 2. frkrasrnrn 2. paragraftntn,
hekimlerin Anayasal bir hak olan galrgma haklannr engelledi$iileri sirriilmtigtiir.
T[irkiye'de hekimlerin meslek uygulamalarr ile ilgili yurUrl0kteki en temel Kanun, 1928
yrlrnda grkarrlan 1219 saytlt "Tababet ve $u'abatr Sanatlarrnrn farzt icrasrna Dair Kanun" olup
1219 saytlt Kanunda, hekimlik meslejinin kazanrlmasr, mesle$in icra edilme kogullarr, meslek
icrastntn stntrlan, muayenehane agmaya dair htjkumler, trpta uzmanllk gibi konular duzenlenmigtir.
Antlan Kanun gergevesinde hekimlik yapma hak ve yetkisi kazanan mezunlar, 657 sayrlr
Kanun veya cizel kanunlartna gcire Sa$lrk Bakanlr$rna ba$lr kamu kurum ve kuruluglannda,

[iniversitelerde, Tiirk Silahlr Kuwetlerinde, Gulhane Askeri Trp Akademisinde, Adli Trp
Kurumunda, sa$ltk birimi bulunan di{er kamu kurum ve kuruluglarrnda veya cizel sa$lrk kurum ve
kuruluglannda galrgabilmekte, aynca muayenehane agarak mesleklerini serbest olarak icra
edebilmekteydiler.
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1219 saytlt Kanunun 5. maddesinde, hekimlerin muayenehane agarak hasta gci
iligkin izin, 12. maddesinde ise hekimlerin Udragamayaca$r igler dilzenlenmigtir.
maddesinde; "Sanattnt icra etmek uzere bir mahalde kayrtlr olan herhangi bir {dilUin b]zfu
dilkkan veya maiaza agmak suretiyle her ttrrlu ticaret yapmasr memnudur. xa'/fru"na t6'vtifen
musade almak suretiyle hususi hastane agffiasr veya aynt zamanda eczacrlrk Oi$tOmaslh t
nA"
olan bir tabibin icrayi tebabet hakkrndan feragat etmek ve iki yrl bir eczaneOe an\ptiyai gdrmug
oldu$una dair vesika ibraz eylemek garttyla eczane agarak idare etmesi ud*r,hutumden...,
''+--'" --. - ..5; 'mitstesnadtr.

Bir tabibin, ikametgahr m[rstesna olmak iizere mirteaddit yerlerde muayenehane agarak
icrayi sanat etmesi memnudur." hukm[j yer almrgtrr.
21.1.2010 tarih ve 5947 sayrlr "Univer$ite ve Sa{lrk Personelinin Tam Giin Qahgmasrna ve
Bazl Kanunlarda Degigiklik Yaprlmasrna Dair Kanun" ile kamu gdrevlisi olan hekimlerin serbest
galtgmast ve ilniversite ci$retim elemanlarrnrn galrgma sistemi ile ilgili yeni bir takrm dtizenlemeler
getirilmigtir.

5947 saytlt Kanunun 7. maddesiile tr219 sayrlr "Tababet ve $uabatr SanatlarrnrnTazr
icrastna Dair Kanun"un 12. maddesinin ikinci ve iigUncii frkralarr de$igtirilmigtir. Bunun sonucunda
1219 sayrlrYasanrn 12. maddesi;
"Sanatlnt icra etmek uzere bir mahalde kayrtll olan herhangi bir tabibinbizzat dilkkan ve
majaza agmak suretiyle her turlu ticareti yapfiasr memnudur.
Tabipler, dig tabipleri ve tlpta uzmanlrk mevzuatrna gcire uzman olanlar, agajldaki
bentlerden yalntzca birindeki sa$lrk kurum ve kuruluglarrnda mesleklerini icra edebilir.
a) Kamu kurum ve kuruluglarr,

ve

b) Sosyal Guvenlik Kanunu ve kamu kuruluglarr ile scizlegmeli galrgan cizel saflrk kurum
kuruluglart, Sosyal Giivenlik Kurumu ve kamu kurumlarr ile scizlegmeli galrgan vakrf

iiniversiteleri,

c) Sosyal Glivenlik Kurumu ve kamu kurumlarr ile scizlegmesi bulunmayan cizel sa$lrk
kurum ve kuruluglarr, Sosyal Guvenlik Kurum ve kamu kurumlarr ile scizlegmesi bulunmayan vakrf
[iniversiteleri, serbest meslek icrasr,
Tabipler, dig tabiplerive trpta uzmanlrk mevzuatlna gcire uzman olanlar, ikincifrkranln her
bir bendi kapsamtnda olmak kaydryla birden fazla sa$lrk kurum ve kurulugunda gahgabilir. Bu
maddenin uygulanmast baktmtndan Sosyal Glivenlik Kurumunca brang bazrnda scizlegme yaprlan
cizel sa$lrk kurum ve kuruluglan ile vakrf universiteleri yalnzca scizlegme yaptrklan branglarda (b)
bendi kapsamlnda kabul edilir. Mesle$ini serbest olarak icra edenler, hizmet bedeli hasta

taraftndan kargtlanmak ve Sosyal Gilvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydtyla, (b)
bendi kapsamtnda sayllan sa{hk kuruluglannda da hastalannrn teghis ve tedavisini
yapabilir. Scizlegmeli stattide olanlar da dahil olmak iizere mahalli idareler ile kurum
tabipliklerinde galtgan ve d6ner sermaye ek cjdemesi almayan tabipler igyeri hekimligi yapabilir.
Dciner sermayeli sa$lrk kuruluglarr ise kurumsal olarak igyeri hekimli$i hizmeti verebilir. Bu
maddenin uygulanmastna ve igyeri hekimli$ine iligkin esaslar Saglrk Bakanll$rnca belirlenir."
geklini almrgtrr.
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1219 saylll Kanunun 12. maddesinde yaprlan degigikligin gerekgesine baklld4irndd;-:,-..._
"'..madde ile, hekimlerin hastalarrnr geregi gibi takip edebilmeleri ve geri cjdeme kuruJri$iarrnoa.f 'r{',
kullantlan kamu kaynaklartntn yerinde harcanabilmesi igin dilzenleme yapllmrgtrr. Ait:inOi$i gibt-.. '' .
hasta-hekimi|igkisimuayenei|etamam|anmamaktadrr.Hekim|erindilzen|emeyafttrtmat<ii4rn.'-',
' _'
birgok yerde mesleklerini icra etmeleri hasta takibi yciniinden risk olugturabilme(edii.
.Oj6er
taraftan, kamu idareleri fiyatlar ve fark ijcretini belirlemek suretiyle cizel sa$lrk kurum ve
\qrqf u$larr. - ..,,'
ile scizlegme yapmaktadrr. Bir hekimin scizlegmesi bulunan ve scizlegmesi bulunm"'ilan:t&ep l,',"'"*
sa{lrk kurum ve kuruluglartnda aynr anda gatrgmasr, kamuda krsmi
=;;";ir i"i,;;'-=""'
saklncalartnt cjzel sektcjre tagtyacak, kamu kaynaklarrnrn cizel sektcjrtin grkarlal
do{rultusunda
kanalize edilmesi sciz konusu olabilecektir. Bunlarla birlikte, anestezi uzmanlr{r gibi bazr branglar
ile konsliltasyon hizmetleri gibi konularda, hekim kayna$rnrn en verimli gekilde istihdamlnr
sailamak amacl ile birden fazla sa$lrk kurumve kurulugunda galrgmaya izinverilmelidir. istismarr
cinlemek igin aynr konumda olan sallrk kurum ve kuruluglarrnda olmak gartryla, birden fazla yerde

',,,

galtgmaya iligkin ayrrntrh duzenlemeye ihtiyag bulunmaktadrr." geklinde belirtilmigitir.

5947 saytlt Kanunun bazt maddelerinin iptali ve yUrurlii$iin durdurulmasl istemiyle
halefet Partisi tarafr ndan Anayasa Mah kemesi ne bagvu rul mugtur.
Anayasa Mahkemesi'nin 22.7.2010 giinlu, 27649 sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanan
ytiriirltigun durdurulmasrna iligkin kararr ile; 5947 sayrlr Yasanrn 7. maddesiyle 1219 sayrlr
Yasanln 12. maddesinin de$igtirilen ikinci frkraslnrn birinci tUmcesinde yer alan "...benflerden
yalntzca birindeki..." ibaresi, Anayasa Mahkemesi'nin 16.7.2010 gUnlu, E:201012g, K:2010/g0
saytlt karartyla iptal edildi$inden, bu ibarenin uygulanmasrndan do$acak sonradan giderilmesi giig
veya olanakslz durum ve zararlarn cinlenmesi ve iptal kararrntn sonugsuz kalmamasr igin
gerekgeli karartn Resmi Gazete'de yayrmlandr$r giine kadar yUrUrlilgiinun durdurulmasrna karar
verilmigtir.
Anam

u

Anayasa Mahkemesi'nin,16.7.2010 gunlli, E:2010129,K:2010190 sayrll kararr, itiraza konu
karartn verilmesinden sonra 4.12.2010 gtinlU, 27775 sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanmrgtrr.

Anayasa Mahkemesi 1219 sayrlr Kanunun de$igtirilen 12. maddesinin ikinci frkrasrnrn
birinci tttmcesindeki "...aga$rdaki bentlerden yalnrzca birindeki..." ibaresine ycinelik iptal istemini
incelerken;

'...1219 sayfu Kanunun 12. maddesi ile getirilen bu sisfeme gore, tabipler, diq tabipteri ve
fupta uzmanltk mevzuailna gore uzman olanlar, maddenin ikinci fikrasrndaki bentlerden yalnz
birinde yer verilen kurumlarda mesleklerini icra edebitecektir. Buna gore bir tabip veya dig tabibi
meslejini; kamu kurum ve kuruluglannda veya Sosyat Gtiventik Kurumu ve kamu kurumlarr ile
sozlegmeli galryan ozel saQltk kurum ve kuruluglan ile vakff universitelerinde ya da Sosya/
G1venlik Kurumu ve kamu kurumlan ile sozlegmesi bulunmayan ozel saglrk kurum ve kuruluglarr
ile vakrf universitelerinde ve muayenehane agarak serbesf olarak yapabitecektir. Yasakoyucu bu
dtizenleme ile kamuda galryan bir hekimin, Sosya/ Gtiventik Kurumu ve kamu kurumlart ile
sozleqmeli galrqan ozel saQhk kurum ve kuruluglan ite vakff iniversitelerinde galqmastnt
yasakladtir gibi meslejini serbesf olarak icra eden bir hekimin de bu kurumlarda galrymasrna
srnrrlama getirmektedir. ...Yasakoyucu devlete verilen bu gorevin gere$i olarak, hasta-hekim
iliEkisini duzenlemek, hekimlerin hastalannr gereQi gibi takip edebitmeteri ve geri odeme
kuruluqlannca kullantlan kamu kaynaklanntn yerinde harcanabilmesi igin gerekli gorddg(i
onlemleri almak amactyla, hekimlerin galqma kogullanm ban kayfttara tabitutabilir.
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Saglk hizmetleri dojrudan yagam hakkt ite itgiti olmast nedeniyle Sfier-iJlafp.
'fi*tf

hizmetlerinden farkldrr. Sallrk hizmetinin temel hedefi otan insan safltgr,
^"ff$ti
a
ertelenemez ve ikame edilemez bir ozettije sahiptir. insantn en temel hakkr ofarflqfg///rftfi"$rhakk ile bu yagamtn s1rd1r(itmesindeki yeritaftrymasrz olan hekimin statlsunun
Q O,r"geree".,li"
deQerlendirilerek diger kamu gorevtiteri ite bu yonden farklilfitntn gozetilmesigerekl'i\"
.
-.
.S$
Aynca baz datlarda uzman otan hekimrerin sayrca az olmast ve kamunur'h*,i4,g,?
,i.gg,',,
sailk kuruluqlannrn da bu dallarda uzman hekimtere ihtiyag duymast, bu hekimterin nieiiii}$ini
mesai saatleriyle gnrrh olmakstzrn yaygrn bir qekitde icra etmelerini gerekli ktabilir. Hekimterin
insan saQltlnrn geliqmesi ve ya$am haklannrn korunmasr ite dojrudan itgiti olan bu konumlart
dikkate alrnmaksrzrn galryma koqullanntn kuralda belirtitdiQi qekilde srntrlandrrrlmast bireyterin
yaSam hakknr zedeleyici nitelik tagmaktadtr.
lptal konusu ibarede, tabiplerin, dig tabiplerinin ve fipta uzmanhk mevzuatrna gore uzman
olanlann, maddenin ikinci fikrastnda yer verilen bentlerden yalntz birinde yer alan kurumlarda
mesleklerini icra edebilecekleri belirtilerek, herhangi bir istisnaya yer verilmeksizin d1zenleme
yaptlmaxntn, Anayasa'da guvence alfina altnan ya|ama hakk ite herkesin hayafim beden ve ruh
saQlQr iginde surdurmesi ilkesine ayknhk otuqturdufiu sonucuna vanlmryttr.
Agklanan nedenlerle dava konusu "bentlerden yalnzca birindeki" ibaresi Anayasa'ntn 17.
ve 56. maddelerine aykndr. iptati gerekir." gerekgesiyle 5947 sayrlr Kanunun 7. maddesi ile
degigtirilen 1219 sayrlr Kanunun 12. maddesinin 2. frkrasrnrn 1. tumcesindeki "...bentlerden
yalnrzca birindeki..." ibaresiniAnayasanrn 17.ve 56. maddelerine aykrrr bularak iptaletmig, buna
kargtn tumcede yer alan ve iptali istenen "aga$rdaki" ibaresi ycintinden ise iptal istemini

W,i"o
,;

.

;

reddetmigtir.

Anayasa Mahkemesi'nin anrlan kararrndan sonra Saglrk Bakanh{r'nln internet sitesinde
16.7.2010 tarihinde "Tam Gun Kanunu ite itgiti Basln Agrklamasr" yayrnlanarak,sg4T saytlr Kanun
ve bu Kanun hakktndaki Anayasa Mahkemesi kararrna gcire, universite ci{retim uyeleri drgrnda
kamuda galtgan titm doktorlarrn muayenehane agmalarr ve cizel sa$lrk kuruluglarrnda
galtgmalarrnrn miimktin olmadr{r ve bu uygulamanrn 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren
baglayaca$tntn duyurulmast ilzerine anrlan iglemin iptali istemiyle Ttrrk Tabipleri Birli$i Merkez
Konseyi Bagkanlr{r taraftndan agrlan davada, Danrgtay5. Dairesi'ninE:2A1014406 sayrh kararr ile,
"...5947 sayfu Kanunun 7. maddesinde yer alan "...bentlerden yalnzca birindeki..." ibaresinin
Anayasa Mahkemesi'nce iptaliyle, kamu gorevlisi doktorlann, sekiz saattik galryma sireleri sona
erdikten sonra, ozel muayenehanede galtqmalartna engel olugturan yasa hukmunun ortadan
kalktt|r..." gerekgesiyle "Tam Gun Kanunu ile itgiti Basrn Agrklamasr"nln yUriitmesinin
durdurulmastna karar verildi$i; scjz konusu karara yaprlan iliraz izerine Dantgtay idari Dava
Daireleri'nin YD itiraz No:2010/1116 sayrlr dava dosyasrnda verilen 13.01.2011 tarihli kararrnda;
"Anayasa Mahkemesinin 5947 saylr Kanunun 7. maddesi ite defriqtiriten 1219 sayilt Yasantn 12.
maddesinin ikinci ftkrasrndaki "...bentlerden yalnzca birindeki..." ibaresinin iptaline dair karan ve
karann gerekgesi gergevesinde dava konusu uyuqmazlk incelendi\inde qu sonuglara ulagldtQr:
3-Anilan kararda, Anayasa'ntn 56. maddesinin 3. fikragntn devlete yriklediQi gorevin
geregi olarak, hasta hekim iliqkisini duzenlemek, hekimterin hastalartnt gereQi gibi takip
edebilmeleri ve geri odeme kuruluglannca kullanilan kaynaklartn yerinde harcanabilmesi igin
gerekli gordugil onlemleri almak amaayla, hekimlerin galqma kogullanm baz kayfttara tabi
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Yuksek Mahkeme bu deQertendirmesi /e 1219 sayilr Yasadaki gntrl
dtizeyde Anayasaya aykn gc5rmemiq, bir anlamda hekimterin Ealqma
bel i rlenerek bazr sr n rland rmalar getirilebilecegi n i kabut etmiqtir.
4-saQltk hizmetlerinin yaqam hakk ite itgiti olmast nedeniyle diler kamu
farklr olduQu, kiqilerin ihtiyag duyduklan anda sa}ltk hizmetlerine utaqrp bu
yararlanabilmesinin Devlet igin bir gorev ve kigiler iginde bir hak oldugu ve
gergekleqtirilmesinde bu haktan yararlanmayt zorlagttnu ya da zayflattct
Anayasa'ya aykn dtigecegi ifadeedilmek suretiyle, 1219 sayilt Yasantn deligtiriten 12. maddesi
ile getirilen duzenleme ile hekimlerin galryma sistemine getiriten stnrlandrrmayt mesru gormekte
beraber bu srurlandtrmantn srnrn beliftilmiq ve stntrlandtrmantn kiqiterin saghk hizmetlerine ulagtp
bu hizmetlerden yararlanabilmesini gAfleqtirecek nitetikte olmamastgerektigini vurgulamtqttr.
S-Anayasa Mahkemesi, 5947 sayltYasantn 7. maddesiite degiqtiriten 121g sayilr yasanrn
12. maddesinin 2. fikrasndaki"...bentlerden yalntzca birindeki" ibaresini iptal etmiqtir.
Yuksek Mahkeme anrlan htikmti, Yasada herhangi bir istisnaya yer verilmeksizin
duzenleme yapilmry olmag nedeniyle Anayasanrn 17. ve 56. maddeterine ayktn bulmuEtur.
istisnadan ne anlaqrlmast gerektiQine de gerekgede yer verilmiq ve bazr daltarda uzman
alan hekimlerin sayrca az olmas ve kamunun yantnda ozel sajhk kuruluqlarrntn da bu dattarda
uzman hekimlere ihtiyag duymav, bu hekimlerin mestejini mesai saatteriyte srntrh olmakstzrn
yaygtn bir qekilde icra etmelerini gerekli klabileceQi, bu nedenle baz dallarda sayrca az olan
uzman hekimler yonunden istisnaya yer verilmemesinin Anayasaya aykn gorulddgunu agrkca
belirtmigtir. Dolaytayla, hekimlerin 12. maddenin ikinci fikrasrnda yer verilen benlerden
yalnrz birinde yer alan kurumlarda mesleklerini icra edehileceklerine dair getiriten
dilzenlemeyi Szti itibarryla Anayasaya aykn bulmamryfir. Anayasa Mahkemesinin ikinci
fikrada yer alan ibareyle ilgili iptal karannrn gerekgesinden, konunun kamuda g6rev yapan
hekimlerin serbesf gahqma hakk kapsamtnda deQerlendiritmediji; konunun ya$am hakkr, saQtk
hizmetlerine ulagp bu hizmetlerden yararlanma hakk ve bunlann dogat uzanfist otan kigiterin
hekime ulaqma hakk kapsamrnda deQerlendirildiQi anlagtmaktadtr. Ktsacas Anayasa Mahkemesi
olgut olarak kiEilerin hekime ulagma hakknr esas a/mrE ve soz konusu dtizenlemede uzman
hekimin sayrca az bulunduQu dallar yondnden istisnaya yer verilmemesinin hekime ulagma
hakknt dolaytsryla da sailk hizmetlerine ulagmay zorlagfinu ya da zayflatrcr nitetikte bulmugtur.
6- ... Ote yandan, 1219 sayttr Kanunun dejiEtiriten 12. maddesinin rigtincd frkrastnda yer
alan "Tabiplerin, dig tabiplerinin ve fipta uzmanhk mevzuafina giire uzman olanlann, ikinci
ftkranm her bir hendi kapsamrnda olmak kaydryla birden fazta saillk kurum ve kurulugunda
galryabilecefli"ne iliqkin ibareye kary dava agilmamry olmakla beraber, Anayasa Mahkemesi de
ikinci fikrada yer alan ibarenin iptaline baQh olarak ugunct) flkrada yer alan bu ibareyi, 2g49 saylt
"Anayasa Mahkemesinin Kurulug ve Giirevleri Hakknda Kanun"nn 29. madadesinin ikinci
fikrasr hiikmtine dayanarak iptal etmemigtir.
Soz konusu ibare ikinci fikraya agkca gonderme yapmakta ve Anayasa Mahkemesince
t

r

iptal edilen ibarenin anlamrnt aynen devam ettirmektedir.
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Anayasa Mahkemesinin karannda anilan 12. maddenin ,,Anlam ve
maddenin tigilnct fikras ile ilgili olarak, "...s,5z konusu tlgtinctl fikrada hekimlerin,
verilen her bir bent kapsamtnda olmak kaydryta birden fazla salttk kurum
Eurut{qrfiqq
galryabileceQinin belirtildiQi, dolaytayta birinci bent kapsamrnda bir hekimin,
Jagla\aeai
kurum ve kurulugunda galtqma hakkna sahip otmakta birtikte dijer bentterde yer
n'xurirrtIera'a ?t
galtqmaana srnrrlama getirildigi, difrer taraftan ozel muayenehanesinde galryan bir
zamanda sGK ve kamu kurumlan ile sozlegmesi bulunmayan bir vaki tj
hastanede gal$ma hakkna sahip iken kamu kurum ve kuruluqlart ite SGK ve kamu kurumlart ile
anlagmat olan diier saQltk kuruluglannda, galtgmasnrn yasaklandr$t" ifade edilmigtir. Ancak,
ikinci fikrada yer alan "...bentlerden yalnzca birindeki..." ibaresi iptat edilmig olmastna kargtn,
tlgunc} fikrada yer alan hukum, Anayasa Mahkemesince ikinci fikradaki ibarenin iptatine baQtr
olarak resen iptal edilmesi yoluna gidilmediQi gibi ugdncti fikra hukmunun getiritig amacrntn farklt
olduQu, bu nedenle ikincifikradaki "...bentlerden yalnzca birindeki..." ibaresinin iptat editmesinin
ugtlnc1 fikra hukmunln iptali sonucunu dojurmayacajr qektinde bir agktamaya da Anayasa
M a h ke me si karan n d a ye r ve ri I mem i gti r.
1219 sayfu Yasanrn deligtirilen 12. maddesinin iigtincii fukrasrnda yer alan ve
Anayasa Mahkemesince de ikinci fikradaki ibarenin iptaline baflh olarak iptal edilmeyen
"hekimler, dig tabipleri ve fipta uzmanhk mevzuafina gtire uzman olanlar, ikinci fikrantn
herbir bendi kapsamtnda olmak kaydryla birden fazla safihk kurum ve kurulugunda
galryabilir." htikmiintin mevcut haliyle ikinci fikranm iptal editen ibaresiyle aynr iglevi
giSreceli agkfir.

:

Bu itibarla; Anayasa Mahkemesinin 2368 sayrh Yasa ve 1219 sayfu Yasa ile itgiti
dejerlendirmeleri, 1219 sayilr Yasantn deQiqtirilen 12. maddesi ite hekimterin galqma sisteminin
yeniden duzenlenerek tam gAn galryma sisteminin getirilmesini ve buna bajlr olarak da bazr
srnrrlandtrmalar getirilmesini ozd itibanyla Anayasaya aykn bulmamast, ikinci fikrada yer alan
"bentlerden yalntzca birindeki' ibaresinin iptalinin ise duzenleme yapilrrken bazt istisnalara yer
verilmemiq olmag gerekgesine dayanmas, aynca aynt maddenin uguncA fikrastnda yer alan
ibarenin iptalinin istenmemesi ve Anayasa Mahkemesince de 2949 sayilr Kanunun 29.
maddesinin ikinci fkrastna dayanrlarak resen iptal edilmemesi sonucu bu ibarenin iptal edilen
ibare ile aynt iqlevi gormesihususu birlikte degerlendirildijinde, ikinci fikrada yer alan "bentlerden
yalnzca birindeki' ibaresinin iptal edilmesinin, Yasama argantnca Anayasa Mahkemesiiptal karart
uyannca yeni bir duzenleme yapilancaya kadar kamu gorevlisi hekimterin higbir ayflm
gozetilmeksizin serbest galrymauna getirilen yasajrn kaldrnlmast sonucunu doQuracajtndan
bahsedilemeyecejinden, 1219 sayh Yasantn 12. maddesi uyannca anilan maddenin
uygulanmauna iligkin esas/an belirlemekle yetkili khnan ve genel olarak bu alanda dtizenleme
yetkisine sahip olan Saglk BakanlQt'nca, ilniversite oQretim dyeleri dryrnda kamuda galqan tum
doktorlann muayenehane agmalan ve ozel saglrk kuruluqlannda galrymalannrn mtimktin
olmad@rnrn ve bu uygulamanrn 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren baglayaca{nrn
duyurulmavna iligkin dava konusu iqlemde hukuka ayknlk gorulmemiqfir." gerekgesiyle Danrgtay
Beginci Dairesi adtna Danrgtay Ncibetgi Dairesince verilen 17.8.201Q gilnlii, E:2010144e6 sayrlr
yurutmenin durdurulmasr kararr nr n kald

rrr ld r$

r anlagrlmaktad r r.
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Buna gcire, 5947 sayrlt Kanunun 7. maddesi ile 1219 sayrlr "Tababet ugffi
Sanatlartntn Tarzt icrastna Dair Kanun"un 12. maddesinin ikinci ve ugiincii nf<rafarfr yafil
de$igiklik ve de$igikli$e iligkin madde gerekgesi, konuya itigkin yukarrda betirtite; nn'ay5b.a
Mahkemesi'nin iptal karart ile Danrgtay idari Dava Daireleri Kurulu'nun kararrnda varrlanrs.ohggl{rl

''.)r;

birliktede{erlendirildiginde;

1- 1219 saytlt Kanunun 12. maddesi ile getirilen sisteme gcire artrk, tabipler, di
trpta uzmanltk mevzuattna gcire uzman olanlar, 1219 sayfi Kanunun 12. maddesi
frkrasrndaki bentlerden yalnz birinde yer verilen kurumlarda (121gsayrlr Kanunun 12. maddesinin
ikinci ftkrantn her bir bendi kapsamtnda olmak kaydryla birden fazla sa$lrk kurum ve kurulugunda
gallgabilir.) mesleklerini icra edebilecektir. Buna gcire bir tabip veya dig tabibi mesle$ini; sadece
kamu kurum ve kuruluglartnda veya sadece Sosyal GUvenlik Kurumu ve kamu kurumlarr ile
scizlegmeli galrgan cizel sa$lrk kurum ve kuruluglarr ile vakrf [jniversitelerinde ya da sadece Sosyal
Guvenlik Kurumu ve kamu kurumlarr ile scizlegmesi bulunmayan cizel saglrk kurum ve kuruluglarr
ile vaktf universitelerinde ve muayenehane agarak serbest olarak yapabilecektir. yani, 121g sayrlr
Kanunun 12. maddesinin ikinci ftkrasrnda yeralan a, b, ve cbentlerinde belirtilen saflrk kurum ve
kuruluglarl arastnda meslek icrasr agrsrndan gegigin mumkiin olmadr$1, farkh benflerde yer alan
sa$l k kuruluglarr nda ayn r zamanda gal rgrlamayaca$r sonucuna varr lm rgtr r.
2- 1219 saytlt Kanunun 12. maddesinde yer alan, "Mesle{ini serbest olarak icra edenler,
hizmet bedeli hasta taraftndan kargrlanmak ve Sosyal Guvenlik Kurumundan talep edilmemek
kaydlyla, (b) bendi kapsamrnda sayrlan sa$lrk kuruluglarrnda da hastalarrnrn teghis ve tedavisini
yapabilir." hi.tkmu, yukartda belirtilen 1219 sayrlr Kanunun 12. maddesinin ikinci frkrasrnda yer
alan a, b, ve c bentlerinde belirtilen sa$lrk kurum ve kuruluglarr arasrnda meslek icrasr agrsrndan
gegigin mumkun olmadl{rna iligkin Dairemizce vanlan sonug birlikte de{erlendirildiginde; bu
hukmun gerek Ozel Hastaneler Ycjnetmeli$igerekse Ayakta Teghis ve TedaviYaprlan 6zel Sa$hk
Kuruluglarr Hakkrnda Ydnetmelikte belirtilen ve galrgma belgesi d[rzenlenmesi geklindeki
scizlegmeye dayall kadrolu/krsmi zamanlr galrgmadan farklr olarak sadece mesle$ini serbest
olarak icra edenlere hastalarrn teghis ve tedavisini belirli gartlar dahilinde 12. maddenin ikinci
ftkrastntn (b) bendinde yer alan sa$lrk kuruluglarrnda yapabilme olana{r sa$ladr$r; 12. maddenin
i.iguncU ftkrastntn ilk ci)mlesinde, tabipler, dig tabipleri ve tlpta uzmanlrk mevzuatrna gcire uzman
olanlartn, ikinci ftkrantn her bir bendi kapsamrnda olmak kaydryla birden fazla sa{lrk kurum ve
kurulugunda gallgabilecekleri belirtilmekle birlikte; aynr frkranrn ugiincii ctrmlesinde, mesle{ini
serbest olarak icra edenlerin...(b) bendi kapsamrnda sayrlan sagltk kuruluglannda da hastalarrnln
teghis ve tedavisini yapabilecekleri hukmirnljn yer aldr{r ve ugUncu ctrmlede belirtilen teghis ve
tedavisini yapabilirler hukmUnirn, 12. maddenin ikinci frkrasrnrn (b) bendinde belirtilen sa$lrk
kuruluglarrnda kadrolu veya ktsmi zamanlr galrgmaya imkan veren bir anlam igermedi{i; anrlan
hukmun sadece, mesle$ini serbest olarak icra edenlerce muayene edilen, ancak muayenehanede
yaprlmast ttbbi veya teknolojik agrdan m[rmkirn olmayan veya riskli gcirulen bazt trbbi
mUdahalelerin/iglemlerin (ameliyat vb.), hizmet bedeli hasta tarafrndan kargrlanmak ve Sosyal
Gitvenlik Kurumundan talep edil'memek kaydryla 12. maddenin ikinci frkrasrnrn (b) bendinde
belirtilen sa$ltk kuruluglartnda ilgili doktor tarafrndan yaprlabilmesi agrslndan (meslegini serbest
olarak icra edenler ile Sosyal Gljvenlik Kurumu ile anlagmasr bulunan sa$hk kurulugu arasrnda
krsmi veya kadrolu galrgmaya dayalr bir galgma iligkisi bulunmadan) getirilmig bir hirkiim oldu$u
sonucuna vanlmrgttr.
r
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Bu durumda, 1219 sayllt Kanunun 12. maddesinin ikinci frkrasrnda
bentlerinde belirtilen sa$llk kurum ve kuruluglarr arasrnda meslek icrasr
mirmki.rn olmadr$r ve aynr anda farklr benflerde yer alan sallrk kurum
galrgrlamayaca$r agrk oldu$undan, bu hukmiin uygulanabilmesine ycinelik
K. driz'enleine
getiren dava konusu Ycinetmelik maddesinde mevzuata aykrrrlrk gciriilmemigtir.
ote yandan , 5947 sayrlr universite ve sa$lrk personelinin Tam GiJn Qal
Kanunlarda De$igiklik Yaptlmastna Dair Kanunun" 3.maddesi ile2E47 sayrlt Kanunun
de$igtirilerek, 6$retim elemanlanntn, universitede devamlr stat0de gcirev yapaca$1, ci$retim
elemanlartnln, bu Kanun ile dilerkanunlarda belirlenen gdrevlerve telif haklan harig olmak uzere,
yuksekcigretim kurumlartndan bagka yerlerde ucretli veya Ucretsiz, resmi veya cizel bagka
herhangi bir ig gciremeyecekleri, ek gcirev alamayacaklarr, serbest meslek icra edemeyecekleri
hiikm0nun getirildi$i, scjz konusu degigikliQin iptali istemiyle agllan davada, Anayasa
Mahkemesi'nin yukarrda belirtilen 16.7.2010 tarih ve E:2010129, K:2010/90 sayrlr karan ile,
"...Anayasa'da tiniversite, bilimsel galrymalarrn yapildrQt ve bitimin ogretitdiQi kurum olarak
nitelendirilip bilimsel ve idari ozerkliQe sahip kltnarak diQer kamu kurumlarrndan farklt
deQerlendirilmiq, o1retim Ayelerine de kamu gorevtisi otmakta birtikte genel srnfflandrrma iginde
ayn bir yer verilerek kendilerine ozg[i onem ve dejerde bir meslek snfft oldufiu betirtilmigtir.
dlretim iiyeterinin bu konumtan dikkate almdrfirnda bunlart diler kamu gt5revlileri gibi
delerlendirmek miimkiin defiildir. Yasakoyucu, yt)ksekoQretimin Anayasa'da belirtiten itketer
doQrultusunda geligtirilmesi, bu bajlamda saf,Itk sorunlartntn gozume kavugturulmast igin ojretim
elemanlanntn unvan ve statulerine uygun bazt stnrrlamalar getirerek gatryma koEullannr
belirleyebilir. Ancak getirilen bu stntrlamalar, universiteterdeki bitim ozgAdtigti ve bitimsel
ozerkliiin gereji olan her ttirlu bilimsel faatiyeti engelteyici nitetikte olamaz.... iptati istenen
duzenleme ile tiniversitelerin bilim verileriniyaymak, ulusal alanda getiqime ve kalknmaya destek
olmak, dlkeye ve insanlQa hizmet etmek gibi gorevlerini yerine getirmesinin engellendifui, ayrrca,
tiniversitelerde gorev yapan ofrretim gorevlileri, okutmanlar, ogretim yardtmulan ite akademik
olarak belirli bir yetkinlige sahip ojretim dyeleri arasnda herhangi bir aynm yapilmakstzrn mesai
sonras/ ilcretsiz de o/sa resmi veya ozel herhangi bir iq yapmalarrntn yasaktandfir
anlaqlmaktadrr. Bu durumun Anayasa'nrn 130. maddesi ile bajdagmadfir agrktLr." gerekgesiyle
iptaline karar verildi{i; anrlan karardan sonra 26.08.2011 tarih ve 28037 sayrlr Resmi Gazete'de
yaytmlanan 650 saytlt Kanun Hirkmi.inde Kararname'nin 36.maddesi ile 1219 sayrlr Tababet ve
$uabatr San'atlartntn Tarzt icrasrna Dair Kanunun 12'nci maddesinin ikinci frkrastna "uzman
olanlar" ibaresinden sonra gelmek uzere '657 sayrlr Devlet Memurlarr Kanununun 28'inci
maddesi, 926 sayrlt Titrk Sildhlt Kuwetleri Personel Kanununun ek 27'nci maddesi, 2547 saylr
Yiiksekci$retim Kanununun 36'ncr maddesinin altrncr frkrasr ile 2955 sayrlr Gulhane Askeri Trp
Akademisi Kanununun 32'nci maddesi saklr kalmak kaydryla" ibaresinin eklendi$i, sciz konusu
Kararnamenin 3S.maddesi ile 657 sayrlr Devlet Memurlarr Kanununun 28'inci maddesinin birinci
ftkrastna, "Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasrnda bulunmak izereofis, bilro,
muayenehane ve benzeri yerler agamaz; gergek kigilere, cizel hukuk tuzel kigilerine veya kamu
kurumu niteli$indeki meslek kuruluglartna ait herhangi bir igyerinde veya vakrf ilniversitelerinde
galtgamaz." hukmiinlrn getirildi{i, Kararnamenin 40.maddesi ile de, 2547 say;|r Yiiksekdgretim
Kanununun 36'nct maddesine frkra eklenerek, Ytrksekci{retim kurumlarrnrn kadrolannda bulunan
cigretim elemanlartntn, kanunlarda belirtilen hdller drgrnda 657 sayrlrDevlet Memurlarr Kanununun
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28'inci maddesi hirkmune tdbi olduklan, ancak ci$retim tryelerinin, ytiksekcigretim
yalntzca e$itim ve aragttrma faaliyetlerinde bulunmak ve dcjner sermaye faaliyele
gelir elde edilen hizmetlerde galrgmamak kaydryla mesai saatleri drgrnda
kurumlarrndan bagka yerlerde mesleki faaliyette bulunabilecekleri ve meslek
uuog'g'rn)
serbest olarak icra edebileceklerinin dirzenleme altrna alrndr$r dikkate alrndr$r
Jzi, Ahtyasa ,..
Mahkemesi'nin yukanda bahsedilen iptal karan ile 6s0 sayrh Kanun
Kararname'de yaptlan dlizenlemelerin Devlete ait liniversitelere ballr tlp
ii$retim liyesi srfatryla gahgan doktorlan 1219 sayrh Kanunun l2.maddesinin (a) bendi
kapsaml dtgtna gtkardl{t sonucuna vanlmtgtrr.
Buna gcire, dava konusu duzenleme tarihi itibariyle, Devlete ait universitelere ba$lr trp
fakitltelerinde cigretim uyesi srfatryla galrgan doktorlarrn mesai saatleri sonrast gallgmalarrna
yasak getiren 1219 sayrlr Kanunun l2.maddesinde bagka birhijktrm bulunmadr$tndan, Devlete ait
i.tniversitelere ba{lr ttp fakiiltelerinde d$retim uyesi srfatryla galrgan doktorlann dava konusu
madde nedeniyle galrgmalarrna engel bir durum olmadr$r, bunlar agrslndan, dava konusu
duzenlemede belirtilen 1219 sayrlr Kanuna uygunluk sa$lama (Anayasa Mahkemesi karan
uyarlnca ve dava konusu diizenleme tarihi itibariyle) yuktimltilUgi.iniin de bulunmadr$r sonucuna
varllmakta olup, bu nedenle, Devlete ait liniversitelere ba$lr trp fakultelerinde ci{retim i.iyesi
stfattyla galtgan doktorlarrn kazandrklarr farklr statirnirn dava konusu maddede ayrrca dikkate

*

j

alrnmamasr bir iptal gerekgesi olarak gdriilmemigtir.

Kaldt ki, Anayasa Mahkemesi kararr sonrasrnda Sagltk Bakanlr$r'nrn internet sitesinde
16.7.2010 tarihinde yaytmlanan "Tam Gun Kanunu ile ilgili Basrn Agrklamasr"nda, 5947 sayrlr
Kanun ve bu Kanun hakkrndaki Anayasa Mahkemesi kararrna gcire, [iniversite ci$retim iJyeleri
dtgtnda kamuda galrgan tum doktorlarrn muayenehane agmalarr ve cizel sa$lrk kuruluglarrnda
galtgmalanntn mtjmki.tn olmadr$r ve uygulamanrn 30 Temmuz 2O1O tarihinden itibaren
baglayaca$t duyurulmug, bciylece, Saglrk Bakanlr$r tarafrndan da, Anayasa Mahkemesi'nin
yukartda bahsedilen karart uyannca Devlete ait universitelere ba$lr trp fakultelerinde ci$retim uyesi
stfattyla galtgan doktorlar, muayenehane agma ve cjzel sa$lrk kuruluglarrnda galrgma bakrmrndan
kamuda gal gan doktorlardan farkl r de$erlend
r

iri I m

iglerd i r.

Dava konusu Yiinetmeli{in 5. maddesiyle Yiinetmeli{in Gegici g. maddesinin 4.
frkrasrnln (a) bendine eklenen ctimlenin incelenmesi;
06.01.201'1 tarih ve 27807 saytlt Resmi Gazetede yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi
Yaprlan 6zel Sa$lrk Kuruluglart Hakkrnda Ycjnetmelikte Degigiklik Yaprlmasrna Dair Ycinetmeligin
l.maddesi ile laboratuvar ve mttesseselerin Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk
Kuruluglart Hakkrnda Ycinetmelik kapsamrna alrndr$r, aynca, Ycinetmeligin 4.maddesinde yaprlan
degigiklik ile laboratuvar ve mljesseselerin de Ydnetmelikte duzenlenen saglrk kuruluglarr
arastnda sayrldr$r, aynr Ycinetmeli$in lg.maddesi ile Ycjnetmeli$e "Gegig hirkiimleri" baglrklr
Gegici 9.maddenin eklendiji, anrlan maddenin 4.frkrasrnrn (a) bendinde,61112011 tarihinden cince

m0stakil olarak agrlmrg olan laboratuvar ve mlresseselerin, en geg iki ay igerisinde bu
Ycinetmeli{e gdre kurulug ruhsatr ve mesul mirdur belgesi almak igin mudtlrluk aracrlrfryla
Bakanfu$a muracaat edecekleri, Bakanlrkga bu kuruluglarrn birinci frkraya gcire kadrolarr
belirlenerek kurulug ruhsatt ve mesul mirdur belgesinin diizenlenece$i, iki ayrn sonunda ruhsat ve
mesul mitdur belgesi mltracaattnda bulunmayan kuruluglarrn faaliyetinin m0racaatta bulunana
kadar valilikge suresiz durdurulaca$r hukmiin[rn getirildigi; dava konusu ycinetmeli{in
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5.maddesiyle de antlan maddeye "Faaliyetin durduruldu$u tarihten itibaren altr ay igerisinde bu
Ycinetmeli$e uyum saglayrp tekrar faaliyete gegmeyen laboratuvar ve miresseselerin ruhsaflarr
iptal edilir." hukm[in[jn eklendi$i anlagrlmaktadlr.
Buna gcire, Ycinetmeli$in Gegici g.maddesi ile 61112011 tarihinden cjnce mtjstakil olarak
agtlmtg olan laboratuvar ve mitesseselere, Ycjnetmeli$e uyum sa$lamalarr igin iki ayllk stirenin
verildi$i, bu stire igerisinde ruhsat ve mesul miidur belgesi mirracaatlnda bulunmayanlarrn
faaliyetlerinin durdurulaca{tnrn belirtildigi, dava konusu ditzenleme ile de faaliyetin durduruldu$u
tarihten itibaren altr aylrk bir slirede Ycinetmeli$e uyum sa!lama zorunlulu{unun getirildi$i
gcirtilmekte olup, Ytinetmeli$e uyum sa$lama yukiimlUlukleri bulunmakla birlikte ruhsat ve mesul
mitdijr belgesi mliracaattnda bulunmamalart nedeniyle faaliyeti durdurulan laboratuvar ve
mijesseselerin, bu tarihten itibaren altr ay igerisinde Ycinetmeli$e uyum sa$lamamalarr halinde
ruhsatlartntn iptal edilmesini cingciren dava konusu dirzenlemede hizmetin gereklerine ve hukuka
aykrn I rk bulunmamaktad rr.

Agtklanan nedenlerle, 7.4.2011 tarih ve 27898 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan Ayakta
Teghis ve Tedavi Yaprlan 6zel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycjnetmelikte De$igiklik yaprlmasrna
Dair Ycinetmeligin 1. maddesiyle de$igtirilen Yd,netmeli{in "Muayenehane Standardl ve Agrlmasr,'
baghklt 12lD maddesinin birinci ftkrasrnrn (e) ve (f) bentleri ile 4. maddesiyle degigtirilen
Ydnetmeligin Ek 1. maddesinin ikinci frkrasrnrn ilk ctimlesinin oybirligiyte ipfeliHE, ycinetmeligin
1. maddesinin tamaml ile aynr madde ile de$igtirilen Ycinetmeli{in 12lD maddesinin birinci
ftkrastntn diger bentlerine ycinelik iptal isteminin oygoklu$uyla, dava konusu ycinetmeti$in b.
maddesiyle degigtirilen Gegici 9. maddesinin 2. frkrasrnrn 2. paragraftnrn ilk iki cirmlesinin, 5.
maddesiyle de$igtirilen Gegici 9. maddesinin 4. frkrasrnrn (a) bendine eklenen cumlenin iptali
isteminin oybirli{iyle REDD|NE, dava krsmen iptal, krsmen ret geklinde sonuglandr$rndan aga$rda

ddkumit yaprlan 184,60 TL yargrlama giderinin yanst olan 92,30 Tl'nin davacr uzerinde
btraktlmastna, karartn verildi$i tarihte yurilrlUkte olan Avukatlrk Asgari Ucret Tarifesine gcire
belirlenen 2.640 TL avukatlrk licretinin davacrdan alrnarak davalr idareye verilmesine, yargrlama
giderinin kalan krsmt olan 92,30 TL ile kararrn verildiQi tarihte yiiriirli.ikte olan Avukaflrk Asgari
Ucret Tarifesine gdre belirlenen 2.640 TL avukatlrk ilcretinin davalt idareden altnarak davacrya
verilmesine, artan posta iicretinin istemi halinde davacrya iadesine, bu karara kargr tebli$ tarihini
izleyen otuz (30) gun igerisinde Danrgtay idari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz isteminde
bulunabilece$inin taraflara bildirilmesine 26.12.2Q13 tarihinde karar verildi.
Bagkan
uye
tiy"
Krrdar
Dr. Tacettin
Suleyman
SUleyman Hilmi
ginagrrc
6zsoylu
KURT
AYDIN

Uye

Uy"
Hannan
YILBASI

(x)
Yarqrlama Giderleri
:
Bagvuru Harcr
28,2OTL
Karar Harct
38,20 TL
YD Harcr
30,30 TL
Vekalet Harcr
2,90 TL
Posta Gideri
: 85,00 TL
TOPLAM
: 184,60 TL

:

:
:
:
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KARSIOY(X)
Dava konusu Ydnetmeli$in 1. maddesiyle degigik 12lD maddesine iligkin olarak:

D0zenleyici iglemlerin taslak metinlerinin hazrrlanmasrna iligkin usul ve esaslarr
ditzenlemek amacryla 17.2.2A06 tarih ve 26083 sayrh Resmi Gazetede yaylmlanan Mevzuat
Haztrlama Usul ve Esaslarl Hakkrnda Ycinetmeligin 6.maddesinin 2 nolu frkrasrnda, dirzenleyici
iglemlerin taslaklarr hakkrnda konuyla ilgili universiteler, kamu kurumu niteli$indeki meslek
kuruluglarr ile sivil toplum kuruluglarrnrn gciruglerinden de faydalanllacaQr cingciri.ilmiigtur.
6023 sayrlr Ttirk Tabipleri Birligi Kanunu'nun 1. maddesi uyannca, Turkiye srnrrlarr
igerisinde meslek ve sanatlannr icraya yetkili olup da sanatlnr serbest olarak yapan veya meslek
diplomasrndan istifade etmek suretiyle resmi veya dzel gdrev yapan tabiplerin katrldr$r Tiirk
Tabipleri Birli$inin; tabipler arastnda mesleki deontolojiyi ve dayantgmayt korumak, tabipli$in
kamu ve kigi yararrna uygulanrp geligtirilmesini sa{lamak ve meslek mensuplannrn hak ve
yararlartnl korumak amactyla kurulmug kamu kurumu niteli{inde mesleki bir kurulug oldu{u,
antlan Yasantn 4. Maddesinde, Birlijin, uyesi olan doktorlarrn hak ve menfaaflerini korumak ve
bunlarl Devletin menfaati ile en iyi gekilde denklegtirmeye galrgmak; halk sa$lr$l ve trp
meslekleri ile ilgili meseleler igin resmi makamlarla kargrlrklr igbirligi yapmakla yiikiimlti oldu$u,
2S.maddesinde, Sanat icrasr hakkrndaki kanunlann ve bunlarla ilgili mevzuatrn gere$i gibi
uygulanmastna yardtm etmek; meslekin haysiyetinive meslektaglarrn hukuk ve menfaaflerini dijer
makamlar nezdinde savunmak, 3S.maddesinde; odaya girmeyen veya kanunun kendisine tahmil
ettigi diger vecibeleriyerine getirmeyenler hakkrnda inzibati ceza vermek gcirev ve sorumluluklarr
bulundu$u tartrgmastzd rr.
Davalt idare taraftndan, Danrgtay Onuncu Dairesi'nin yilrutmenin durdurulmasl kararlarr
itzerine olugturulan komisyonda yer almak izere, Anayasanln 13S.maddesi uyarrnca 6023 sayrlr
Yasayla kurulmug ve yukart belirtilen yetki ve gcirevlerle donatllmrg kamu kurumu nitelijinde
meslek kurulugu olan Turk Tabipleri Birli$i'nden temsilci veya gcirug istememesi ve uzman
doktorlartn branglar itibariyle kurmug olduklarr dernekler olan sivil toplum kuruluglarrndan gciriig
almamast esasltbir eksiklik oldu{u gibi, komisyona ga$rrlan iiyelerden beg tanesinin branglara ait
meslek dernekleri ile meslek cirguttrnden gc5riig istenmesi gerektigini ve/veya temsilcilerinin
bulunmamastnln eksiklik oldu$unu belirtmesine kargrn, doktorlarrn meslek cirgutiin[in ve
derneklerinin gcirilglerine bagvurulmamasr nedeniyle Mevzuat Hazrrlama Usul ve Esaslarr
Hakktnda Ycinetmeli$in ve yargt kararrnrn gere$inin de tam olarak yerine getirilmedi$i sonucuna
varrlmaktadrr.
Belirtilen nedenlerle, 7.4.2011 tarih ve 27898 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan Ayakta
Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saghk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmelikte De$igiklik Yaprlmasrna
Dair Ycinetmeli$in 1. maddesiyle de$igik 12lD maddesinin birinci flkrasrnrn tamamrnln iptali
gerekti$i gcirugir ile gojunluk kararrnrn redde iligkin krsmrna katrlmryorum.
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