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istemin 6zeti 21.03.2Q14 tarih ve 28948 saytlt Resmi Gazetede

yaylmlanan Ayakta Teghis 're Tedavi Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakktnda Ycinetmelikte

De$igiklik Yaprlmasrna Derir Ydnetmeli$in 4.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in
g.maddesinin birinci frkraslrrda muayenehaneler ibaresinden sonra gelmek uzere "laboratuvar

ve miiessese" ibaresine yer verilmediginden, l2.maddesi ile eklenen esas Ydnetmeli$in Ek

l.maddesinin O.flkraslnda "C Tipi Trp Merkezlerine" yer verilmedi$inden eksik di.tzenleme

nedeniyle; 3.maddesi ile de$igtirilen esas Ydnetmeli$in S.maddesinin 4.ftkrastnln son

ctrmlesindeki "...veya muayenehaneye dciniigtllrUlitr..." ibaresinin, 4.maddesi ile de$igtirilen

esas Ycjnetmeli$in g.maddesinin 2.frkrasrnrn, T.maddesi ile de$igtirilen esas Ycjnetmeligin 12lD

maddesinin l.frkrasrnrn l[f) bendinin, l l.maddesi ile degigtirilen esas Ycinetmeli$in

34.maddesinin l.frkrasrnrn ilk climlesinin, l2.maddesi ile de$igtirilen esas Ydnetmeligin Ek

l.maddesinin 2.ftkrasrnln son ciimlesi drgrnda kalan ktsmtntn, l2.maddesi ile de$igtirilen esas

Ycinetmeli$in Ek l.maddesinin 4.frkrasrndaki "Yag haddinden/Kadrosuzluk nedeniyle emekli

olan veya emekliye ayrrldrl<tan sonra yag haddine ulagmrg olan tabipler ile kamu kurum ve

kuruluglarrndan 60 yagtnl doldurduktan sonra..." ibaresinin, l2.maddesi ile esas Ycinetmeli$in

Ek l.maddesine eklenen 14.frkranrn, l2.maddesi ile esas Ycinetmeli$in Ek l.maddesine

eklenen 16.frkranrn, l4.maddesi ile de$igtirilen esas Yonetmeli$in Gegici 4.maddesinin

3.frkrasrnda gegen "velvey'a estetik" ibaresinin, lS.maddesi ile esas Ycinetmeli$e eklenen

Gegici l2.maddenin l.frkrasrnrn ilk ci.rmlesinin, lS.maddesi ile esas Ycinetmeli{e eklenen

Gegici l2.maddenin 2.frkrasrnrn ilk cumlesinin, lT.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in

ekindeyer alan EK-6 "Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Denetim Formu"nun "1. Bcjl[im: Faaliyete Esas

Bilgiler" krsmrnln 2O.satrrr ile EK-6/a sayrh "Muayenehane Denetim Formu"nun "1. Bciliim:

Faaliyete Esas Bilgile/' krsmrnrn l0.satrrtnrn hukuka uygun olmadl{r, uygulanmast halinde

telafisi gtig ve imkansrz zararlarn olugaca$r ileri sllrulerek iptali ve yUrtitmenin durdurulmast

istenilmektedir.

Savunmanln Ozeti

kapanmast sonucu alnt yrsrdg faaliyetine muayenehane olarak devam edecek hekim ile

do$rudan bu adreste muay'enehane agmak isteyen bagka bir hekimin aynt usul ve esaslarda

muayenehane agmast gerrekti$i, bu gibi polikliniklerde tek kalan hekimin aynl yerde

muayenehane agmak isternesi halinde buna hukuken bir engel bulunmadr$1, Ulkenin tamamtna

ycinelik kaliteli ve ulagrlabilir bir sa$lrk hizmeti sunulabilmesinin Anayasa ve cjzel kanunlar

uyannca Sa$lrk Bakanh$r'nrn gcirevi oldu{u, sa$hk insan giici.i, sa!ltk tesisi, ileri teknoloji ve

finansman gibi sa$lrga aynlan kaynaklann dengeli da{rltmrnrn amaglandr{t, sa{ltk hizmetinin

cjnemi ve niteligi ile bazt hastalarrn hareket ktsrtlrlrklart dikkate altnarak bu kigilerin

muayenehaneye ulagtmlannrn kolaylagtrrrlmast amactyla asanscjr garttntn getirildi$i, kadro

: Poliklinik olarak ruhsatlandtrrlmtq bir sa{llk kurulugunun
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srnrrlamasrna ba$lr olmakslzrn hekimlerin cizel sallrk kuruluglartnda galtgmalartntn

agrlmaslnrn planlamanrn anlamsrz hale gelmesine, sa$ltk kuruluglarrntn ditzensiz bir gekilde

saglk hizmeti sunmalarrner yol agaca{r, iiniversitelerde gcirev yapan ci$retim ilyelerinin

go$unlu$unun yag ortalamaslnrn 55 olmast nedeniyle itniversitelerin e$itim kadrolartntn

bogalmasrna sebebiyet verilmemesi ve trp e$itiminin sekteye u$ratrlmamasl amaclyla kamu

kurum ve kuruluglarrndan 60 yagrnr doldurduktan sonra emekli olan tabiplerin istisnai olarak

galrgabilmelerine ydnelik dit:zenleme yaprldr$r, ycinetmelik degigikli$i ile estetik iglemlerinin bu

iglemlere cizgil olarak olugtur.ulacak birimlerde ve ilgili tabip veya uzman tabiplerin ttbbi

uygulamasr geklinde yaprlnrasrnrn amaglandr$r, trp merkezlerinin tipleri de dikkate altnarak

daha irst tipte yer alan trp merkezlerine bazt cincelikler tanrndr$r ve Ycinetmelikte, daha tist

gruba gegmelerine ycinelikl tegvik edici hususlara yer verildi$i, idari tedbir niteli$indeki

yaptrrrmlarrn kanuni yetkiye dayanrlarak getirildi$i, miiesseselerin 1219 sayrlr Kanun ile degil

3153 ve 992 sayrlr Kianunda diizenlendi{i ve muayenehanelerden farklt statltde

de$erlendirildikleri, mevcut rdurumlarr ile faaliyetlerine izin verilen C tipi ttp merkezlerine daha

sonradan cerrahi mirdahakt birimi agma izni verilmesinin hakkrn kdtilye kullantmt olaca$t,

davanrn ve yilrUtmenin durdurulmasr isteminin reddi gerekti$isavunulmaktadtr.

Danrstav Tetkik Hdkimi : A. Habip Ytldtrtm

Dtis[incesi : Dava konusu Ycinetmeli$in T.maddesi ile de$igtirilen

esas Ycinetmeligin 12lD marjdesinin l.frkrastnrn (f) bendinin iptali isteminin incelenmesi:

Asanscjrle ilgili cinceden yaprlan dirzenlemeler ile bu dilzenlemelere iligkin yargl

kararlarr birlikte de$erlendirildi$inde, rnuayenehanenin, bir tabip taraftndan mesle{ini serbest

olarak icra etmek 0zere agtlan, tam glin galrgmantn zorunlu olmadl$t, normal hasta muayenesi

ve Ycinetmelikte tanrmlanan basit trbbi iglemlerin yaprlabildi$i ayakta teghis ve tedavi kurulugu

oldu{u, sa$lrk hizmeti sunumunda ilk basamak diizeyinde de{erlendirildi$i ve daha cjnceleri

genelgelerle, sonra ise, Ycinetmelik ekinde yaprlan duzenlemeyle, muayenehanelerde

yaprlabilecek trbbi iglemlerin minimum d0zeyde tutuldu{u, genellikle acil ve sedye kogullartnda

bagvurunun olmadr$r, gerelitiginde ise, doktorun hastantn bulundu$u yere ga$rllabildigi bir yer

oldu{u dikkate alrndr$rnda, katta bulunan muayenehaneler yciniinden binada asanscir

bulunmasr zorunlulu$u getirilmesinin, hizmetin gere$i asgari standart boyutlarrnt agar gekilde

oldu$u sonucuna vartlmaktadtr.
Aynca, Sa$hk Bakanh$rnrn haiz oldufu standart belirleme yetkisini, Titrkiyedeki

tabiplerin 1219 sayrll Kanun gergevesinde tebabet sanatlnt icra etmek lizere herhangi bir

kamu veya cizel sa$lrk tesisi gatrsr altrnda olmakstztn, vatandaglara birebir icra etme hakktnt

srnrrlayacak standartlar gertirmek geklinde kullanmastnda, muayenehanelerde yuriltiilen igin

niteligive hizmet gerekleri hrakrmrndan da hukuka uyarhk bulunmadr$l sonucuna vartlmtgttr.

Ote yandan, muayenehanelerde doktorluk mesle{inin serbest olarak icra edildi$i, sa$hk

hizmetinin serbest sunumunun kogullarrnr aQrrlagtrrarak sunumunu a{tr bigimde g0glegtirecek

gekilde asgari standart dlizenlenemeyece$i de agtkttr'

Dava konusu dirzenleme ile hekimlerin muayenehane agma hakkrnr diizenleyen 1219

sayrh Kanunun 5. maddesi de ihlal edilmig olmaktadlr.

Diger taraftan,02.11.1985 tarih ve 18916 (Mtrkerrer) sayrlt Resmi Gazete'de

yayrmlanan Planlr Alanlar'Iip imar Ycinetmeli$i'nin "Asanscirler" bagltklr 4S.maddesinin birinci

frkrasrnda, bina girig ve zemin katr dcigemesinden son kat tavan dcigemesi iist kotuna kadar

bina yiiksekliji 15,50 metreveya kat sayrsr5'i agmasrhalinde dar kenart 1,20 metreve alant
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tarih ve 28664 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Yonetmelik degigikligi ile anrlan ftkra, "imar

planrna gcire kat adedi 3 olan binalarda asanscir yeri blrakrlmak, 4 ve daha fazla olanlarda ise

asansiir tesis edilrnek zorundadlr. iskan edilen bodrum katlar dahil kat adedi 4 ve daha fazla

olan binalarda asanscjr yaptlmasr zorunludur. Daha az katlt yaprlarda da asanscjr yaptlabilir."

hi.rkmu getirilmig olup, Planlr Alanlar Tip imar Ycjnetmeli$i uyartnca 2, 3 veya 4 kath

(01.06.2013 tarihli Ycinetmelik de$igikli$i cincesinde) yaprlarda zorunlu olmayan asanscir, dava

konusu dilzenleme ile belirtilen katlarda bulunan muayenehaneler ycinUnden de zorunlu

tutulmakta, bu da Planlr Alilnlar Tip imar Ycinetmeli$i h0k0mleri ile geligen bir durum ortaya

grkarmaktadlr.

Bu nedenle, dava konusu Ycinetmeli$in T.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in

12lD maddesinin l.ftkrasrnrn (f) bendinin ylrrUtmesinin durdurulmast isteminin kabuliine,

Ycinetmeli{in dava konusur di$er maddelerine ycinelik ytirUtmenin durdurulmast isteminin

redd ine karar verilmesi geret<ti$ i d itgitnUlmektedi r.

TtiRK vtil-leriADINA
Htrkirm veren Danrgtay Onbeginci Dairesince davalt idarenin savunmasl allndtktan

sonra incelenmesine karar verilen yurlitmenin durdurulmast istemi, savunmanln geldigi

gciriilmekle yeniden incelencli, gere$i gcirUgiildti:

Dava, 21.A3.2014 tarih ve 28948 sayrlr Resmi Gazetede yaytmlanan AyaktaTeghis ve

Tedavi Yaprlan 6zel Sa$lrk Kuruluglan Hakkrnda Ycjnetmelikte De$igiklik Yaprlmastna Dair

Ycinetmeligin 4.maddesi il<,' de{igtirilen esas Ycinetmeli$in g.maddesinin birinci ftkrastnda

muayenehaneler ibaresindetn sonra gelmek ltzere "laboratuvar ve mltessese" ibaresine yer

verilmedi{inden, l2.madderii ile eklenen esas Ycinetmeli$in Ek l.maddesinin O.ftkraslnda "C

Tipi Trp Merkezlerine" yrer verilmedi$inden eksik di.rzenleme nedeniyle; 3.maddesi ile

de$igtirilen esas Ycinetnreli$in S.maddesinin 4.ftkrastntn son cUmlesindeki "...veya

muayenehaneye dciniigturiiliir..." ibaresinin, 4.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in

g.maddesinin 2.flkrasrnln, T.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in 12lD maddesinin

l.frkraslnrn (f) bendinin, l l.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in 34.maddesinin

l.frkrasrntn ilk climlesinin, l2.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in Ek 1'maddesinin

2.frkrasrnrn son cijmlesi drgrnda kalan krsmtntn, l2.maddesi ile de{igtirilen esas Ycinetmeli$in

Ek l.maddesinin 4.frkrasrndaki "Yag haddinden/Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya

emekliye ayrrldrktan sonra yag haddine ulagmrg olan tabipler ile kamu kurum ve

kuruluglarrndan 60 yaglnl cloldurduktan sonra..." ibaresinin, l2.maddesi ile esas Ycinetmeli$in

Ek l.maddesine eklenen 14.frkranrn, l2.maddesi ile esas Ycinetmeli{in Ek l.maddesine

eklenen 16.frkranrn, l4.nraddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in Gepici 4.maddesinin

3.frkrasrnda gegen "ve/ve1ra estetik" ibaresinin, lS.maddesi ile esas Ycinetmeli$e eklenen

Gegici l2.maddenin l.frkriaslnrn ilk ciimlesinin, lS.maddesi ile esas Ycinetmeli$e eklenen

Gegici l2.maddenin 2.frkrasrnrn ilk cr,rmlesinin, lT.maddesi ile de$igtirilen esas Yonetmeli{in

ekindeyer alan EK-6 "6zel Sa$lrk Kuruluglart Denetim Formu"nun "1. Bcillim: Faaliyete Esas

Bilgiler" krsmrnrn 20.satln ile EK-6/a sayrlr "Muayenehane Denetim Formu"nun "1. Bcjlttm:

Faaliyete Esas Bilgiler" ktsmtnrn l0.satrrrntn hukuka uygun olmadt$t, uygulanmast halinde

telafisi gug ve imkansrz zararlarn olugaca{r ileri slrriilerek iptali ve yiiriitmelerinin durdurulmast

istemiyle agtlmtgttr.
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Davanrn durumu ve uyugmazlr$rn hukuki niteligine gcire, 21.03.2014 tarih

sayrh Resmi Gazetede yaytmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Sa$hk Kuruluglarr

Hakkrnda Ycinetmelikte De$igiklik Yaprlmasrna Dair Ycinetmeli$in 4.maddesi ile de$igtirilen

esas Yonetmeli$in g.maddesinin birinci frkrasrnda muayenehaneler ibaresinden sonra gelmek

ilzere "laboratuvar ve miressese" ibaresine yer verilmedi$inden, l2.maddesi ile eklenen esas

Ycinetmeli{in Ek l.maddesinin O.frkrasrnda "C Tipi Trp Merkezlerine" yer verilmedi$inden eksik

dirzenleme nedeniyle; 4.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in 9.maddesinin 2.ftkraslnln,

l l.maddesi ile de(iigtirilen esas Ydnetmeligin 34.maddesinin l.ftkrastntn ilk c0mlesinin,

l2.maddesi ile degigtirilen esas Ycinetmeli{in Ek l.maddesinin 2.ftkrastntn son citmlesi dtgtnda

kalan krsmrnrn, l2.rnaddesi ile degigtirilen esas Ycinetmeligin Ek l.maddesinin 4.ftkrastndaki

"Yag haddinden/Katlrosuzh"rk nedeniyle emekli olan veya emekliye ayrtldtktan sonra yag

haddine ulagmtg olan tabipler ile kamu kurum ve kuruluglarrndan 60 yaglnt doldurduktan

sonra..." ibaresinin, l2.macldesi ile esas Ydnetmeligin Ek l.maddesine eklenen 14.ftkrantn,

l2.maddesi ile esas Ycinetmeligin Ek l.maddesine eklenen 'l6.ftkrantn, l4.maddesi ile

degigtirilen esas Ycinetmeli$in Gegici 4.maddesinin 3.frkrasrnda gegen "ve/veya estetik"

ibaresinin, lT.maddesi ile cle$igtirilen esas Ycinetmeli$in ekinde yer alan EK-6 "Ozel Sa$lrk

Kuruluglarr Denetim Formu"nun "1. Bciltrm: Faaliyete Esas Bilgiler" ktsmtntn 20.sattrtntn

yUrfitmesinin durdurulmasr istemine iligkin olarak; 2577 sayllt idari Yargtlama Usulti

Kanununun 27. maddesinder<ingciriilen kogullarrn bu agamada gergeklegmedi{i anlagtlmaktadtr.

Dava konusu Ytinetmeli{in 3.maddesi ile defigtirilen esas Yiinetmeli{in
S.maddesinin 4.frkrastntn son ctimlesindeki "...veya muayenehaneye diiniigtiiriiliir..."
ibaresinin yiirlirlli kten kaldIn| masIn |n iptali istemi ni n incelenmesi :

15.02.2008 tarih ve i26788 sayrlr ResmiGazete'de yaytmlanan Ayakta Teghis veTedavi

Yaprlan Ozel Sajlrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmeli$in S.maddesinin 2.fikrastnda,

polikliniklerin, mesle$ini senbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabipler taraflndan milgterek

halde ve sadece o poliklinrik biinyesinde meslek icra etmek gartlyla agtlaca$t, 4.ftkrastnda,

potiklinik ortaklarrndan olan bir tabibin olUm[r ve iki veya daha fazla tabibin poliklinik

faaliyetlerini devam ettirmelreri halinde tgiincii frkraya gcire iglem yaprlaca$r, tek tabip kalmast

halinde ise i.ig ay iginde tabip ortak bulunamaz ise poliklinik faaliyetine son verileceSi

veya muayenehaneye diirni.igt0rlilece$i htrkmil yer almakta iken dava konusu 21 .03.2014

tarih ve 28948 sayrlr Reslni Gazetede yaytmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel

Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnder Ycinetmelikte De$igiklik Yaprlmastna Dair Ycinetmeli$in 3.maddesi

ile esas Ydnetmeli{in S.maddesinin 4.frkrasrnrn son ciimlesindeki "...veya muayenehaneye

dciniigturi.iItrr..." ibaresi yii rtirltikten kald t rt Im t gtt r.

Ycinetmeli$in 8/4.maddesi uyannca, mesle$ini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan

tabipler tarafrndan m0gterek halde agrlabilen polikliniklerde tek hekim kalmast halinde, hekime,

iig ay igerisinde tabip ortak bularak poliklinik faaliyetlerine devam edebilmesi, bu siire igerisinde

tabip ortak bulamamast halinde poliklinik faaliyetine son vermesi veya muayenehaneye

dcini.igebilmesi geklinde seqimlik bir hak tanrnrrken, dava konusu ycinetmelik degigikli$i ile tek

kalan hekimin muayenehaneye dciniigme tercihi ortadan kaldtrtlarak, yeni muayenehane

agmak isteyen diger hekimlrer ile aynrgartlara ve prosedlire tabi tutulmuglardtr.
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6te yandan, 15.02.2Q08 tarih ve 26788 sayrlr Resmi Gazete'de y

Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saghk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmelik ile antlan

ile yuriirliikten kaldrrrlan 09.03.2000 tarih ve23988 saytlt Resmi Gazete'deyayrmlanan Ayakta

Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel SaQlrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycjnetmelik'te d[jzenlenen sa{lrk

kurulugu/poliklinik agma gartlarr ile muayenehane agtlmastna iligkin kogullar kargrlagttrtldl$tnda,

polikliniklerin agrlmasr igin aranan gartlarrn her iki Ycinetmelikte de muayenehanelerin agtlmast

igin aranan gartlardan daha a$rr oldugu gciriilmektedir.

Bu durumda, polikliniklerin bir bakrma birlegtirilmig/miigterek muayenehaneler oldu$u ve

fiziki gartlar yclntinden polikliniklerin muayenehanelerde aranan kogullarr sa{ladt{t,
polikliniklerin muayenehanelerde aranan fiziki vb. gartlarr sa$lamadrklart veya buna engel bir

durumu bulundu!u yolunda davalr idarece herhangi bir iddiada bulunulmadt{t, bu tijr
polikliniklerde muayenehane olarak faaliyet. gcisterilemesine ycinelik hukuki bir engel de

olmadr$r, aynca, polikliniklerde tek tabip kalmasr halinde kalan hekimin 0g ay iginde tabip ortak

bulunamamasr halinde muayenehaneye dcinirgmesine iligkin tercih hakktntn, Ycinetmeli{in ilk

yayrmlandrgt 15.02.2008 tarihinden dava konusu Ycinetmeli$in yirriirli.i$e girdi$i 21.A3.2014

tarihine kadar devam etti$i ve bu seginrlik hakkrn gegerli herhangi bir hukuki, ttbbi vb. gerekge

olmaksrzrn yi.iriirlU[<ten kaldrnldr{r hususlart birlikte de$erlendirildi{inde, dava konusu

Ycinetmelik degigikli$inde hukuka uyarl I k gcir[ilmemigti r.

Dava konusu YiinetmeliSin T.maddesi ile degigtirilen esas Yiinetmelisin 12lD

maddesinin l.frkraslnrn (f) bendinin iptali isteminin incelenmesi:

1219 sayrlr Kanunun 1. ve 5. maddeleri uyannca tabiplik yapma yetkisine sahip

pratisyen doktorlar ile degigik uzmanlrk dallarrnda uzmanltk yapmlg olan uzman doktorlar

tarafrndan agrlabilen muayenehaneler; Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Sa$lrk

Kuruluglarr Hakktnda Ycinetmeligin 4lg maddesinde, Ycinetmeli{in kapsamtnda bulunan

saglrk kurulugu tijrleri arasrnda sayllmrg, antlan Yonetmeligin 7. maddesinin 25,9.2A10 tarih ve

27710 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan Ycinetmelikle de$igik 2. ftkrastnda, "bir tabip

tarafrndan mesle$ini serbest olarak icra etmek itzere mijstakilen agtlan, bu Ycinetmelik ile

belirlenen asgari gartlarr tagryan ve bu Ycinetmelikte tantmlanan trbbi iglemlerin yaprlabildigi

saglrk kurulugu" geklinde tanlmlanmtgttr.
03.08.2010 tarih ve 27661 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi

Yaprlan 6zel Saglrk Kuruluglarr l.'lakkrnda Ycinetmelikte Degigiklik Yaptlmastna Dair

Ycinetmeli$in 2. maddesi ile Ycinetmeli$e "Muayenehane Standardr ve Agtlmast" bagltklt 12lD

maddesi eklenmigtir. Sciz krcnusu maddenin birinci frkrastntn (e) bendinde, girig katta olmayan

muayenehanelerin bulundu$u binada, hastantn tekerlekli sandalye ile girebilmesini sa$lamak

amacryla, girigi en az 80 santimetre genigli$inde asanscir olmast, merdivenin gerekti$inde

sedye ile hasta tagrnmasrna imkan sa$layacak gekilde, basamak yUksekliginin 16-18

santimetre, basamak genigliginin 30-33 santimetreyi sa{lamak kaydtyla merdiven ve

sahanlr$rn genigli$i en az 1,30 metre olaca$r ve merdiven basamak yiiksekli$i cizllrlUlerin

grkrgtnr zorlagtrrmayacak r;ekilde diiz bir satrhla bitirilece$i, muayenehanenin girigi, zemin

seviyesinde degilse %8 e$imli rampa yaptrrrlaca{r, (f) bendinde, hasta kullantmtna ait ttim
kaprlann sedye ve tekerlekli sandalye gegigine uygun olacak gekilde en az 110 santimetre

genigli$inde olmasr gerektigi belirtilmig, anrlan d[tzenlemenin bazr maddelerinin iptali ve

yiirtitmelerinin durdurulmasr istemiyle Danrgtay Onuncu Dairesi'nin E:2010111950,

E:201O111735 ve E:2010/11663 sayrlr dosyalarrnda agrlan davalarda Dantgtay Onuncu Dairesi
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tarafrndan, asgari fiziki ve trbbi gerekliliklerin belirlenmesinin teknik bir konu

hususlarrn belirlenmesinin bu konulardaki uzmanlann gciruglerine bagvurmayt gerektirece$i,

pratisyen veya gegitli uzmanlrk dallannda uzman olan doktorlar tarafrndan agtlabilen

muayenehanelerin tagrmasr gereken asgari fiziki ve trbbi gerekliliklerin; olugturulacak bilimsel

kurullarda konunun uzmanlarrnrn gciriigii altnarak ve her bir uzmanhk dalt igin o uzmanltk

dalrnrn ihtiyag ve <jzelliklerine gcire belirlenmesi gerektigi; yeterli galtgma yaptlmadan ve

uzmanhk alanlarr grdzardr edilerek, birtiin muayenehaneler igin aynt standartlartn uyulmast

zorunlu asgari stan<lart olarak konulmasrnda hukuka uyarlrk bulunmadr$t gerekqesiyle 12lD

maddesinin birinci frkrasrnrn; (a), (b), (d), (e), (f), (g) ve (i) bentlerindeki dltzenlemelerin

yiiriitmelerinin durdurulmasrna karar verilmig; bunun [jzerine, davalt idare taraftndan,

konuya iligkin olarak "Bilimsel Komisyon" olugturulmug; antlan Komisyon taraftndan haztrlanan

rapor dikkate ahnarak Sa$hk Bakanlr{r'nca 7.4.2011 tarihli Resmi Gazetede yaytmlanan

degigiklikle, Ycinetmeligin 12lD maddesinin birinci ftkrastnrn (a), (b), (d), (e), (f) ve (i) bentleri

yeniden dtjzenlenmlg, Yclnetmeligin 12lD maddesinin birinciftkrastntn (e) bendinde, "Asanscir

ve merdivenler: T[rm uzmanhk dallarrnda olmak itzere; girig katta olmayan muayenehanelerin

bulundu$u binada, hastanrn tekerlekli sandalye ile girebilmesini sa$lamak amactyla, girigi en az

80 santimetre genigli$inde asanscjr olmasr gerekir. Merdivenin gerekti$inde sedye ile hasta

tagrnmasrna imkan sa$layacak gekilde, basamak yiiksekli$i 16-18 santimetre, basamak

genigli$i 30-33 santimetreyi sa$lamak kaydryla merdiven ve sahanlt$tn genigligi en az 1,30

metredir. Merdiven basamak yi.iksekli$i cizilrliilerin glkrgtnt zorlagttrmayacak gekilde duz bir

satthla bitirilir. Muayenehanenin girigi, zemin seviyesinde de$ilse %8 egimli rampa yapttrtltr.",

aynr maddenin (f) bendi, "Kaprlar: Muayene odast ve tuvalet kaprlart 110 santimetre di$er

kaprlar 90 santimetre genigliginde oluri." hi.jkmtrne yer verilmigtir. Anrlan maddenin asanscir ve

merdivenler baglrklr (e) bendi ile kaprlar baglrklr (f) bendinin iptali istemiyle aptlan davalarda

Dan r gtay Onuncu Dairesi'nin E:2Q1 1 /6E66, E:2Q1 1 17 1 0 1 sayt I I kararlanyla;

"...Muayenehanenin, bir tabip tarafindan mesleQini serbesf olarak icra etmek tizere

agilan, tam g1n galqmantn zoruntu otmad$r, normal hasta muayenesi ve Yonetmelikte

tanmlanan basit ttbbi iqlemterin yapilabitdigi ayakta feqhis ve tedavi kuruluqu olduQu, saghk

hizmeti sunumunda ilk basamak dt)zeyinde deQerlendirildifii ve daha onceleri genelgelerle,

sonra ise, Yonetmetik ekinde yaptan dtizenlemeyle, muayenehanelerde yapilabilecek fibbi

igtemterin minimum dilzeyde tututduQu, geneltikle acil ve sedye koqullannda baqvurunun

olmadrQt, gerektiginde ise, doktorun hastantn butunduju yere ga\rrlabildigi bir yer olduQu

dikkate atndfitnda; asansgr, merdiven ve kapilar igin Yonetmelikte ararulan fiziki gartlann;

hizmet gereQi asgari standaft boyutlanm a€ar gekilde belirlenmiq oldugu sonucLlna

vanlmaktadr.
6te yandan, muayenehanelerde doktartuk mesteQinin serbesf olarak icra edildigi, saQhk

hizmetinin serbesf sunumunun koqullannt aQrlaqfirarak sunumunu aQr biqimde gtigleqtirecek

gekitde asg a ri sta ndart d tize>nlenemeyeceQi aE ktt r.

Aynca, dava konusu dilzenlemeler ile hekimlerin muayenehane agma hakknt

duzenleyen 1219 sayfu Kanunun 5. maddesi de ihlaledilmiq olmaldadr.

Bu durumda, dava lconusu YonetmetiQin 1. maddesiyle deQiqik 12/D maddesinin birinci

ftkrastntn (e) ve (f) bentlerinde hizmetin gereklerine ve hukuka uyarhk bulunmadrQt"

gerekgesiyle 12lD maddesinin birinci ftkrastntn (e) ve (f) bentlerinin yiiriitulmesinin

durdurulmasrna (anrlan maddelere iligkin davalarda Dairemizce maddelerin iptaline karar
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verilmigtir) karar verilmig, bunun lrzerine, 03.08.2011 tarih ve 28014 sayrlr Resmi
yayrmlanan Ayakta -feghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Ydnetmelikte
De$igiklik Yaptlmastna Dair Ycinetmeli$in l.maddesi ile Ycinetmeligin 12lD maddesinin birinci
frkrasr yeniden duzenlenmig ve (f) bendinde, "Muayenehanelerde yer alan girig, kapr, asanscir,
merdiven, tuvalet ve lavabo gibifiziki alanlar 3/5/1985 tarihlive 3194 sayrlr imar Kanununun Ek
1 inci maddesi ve ilgili di$er mevzuat huk[jmlerine uygun olarak diizenlenir." kuralrna yer
verilmig, antlan ditzenlemenin iptali istemiyle agrlan davalarda da Dairemizin 26.12.2013 tarih
ve E:201316266,K:2A8112048; aynr tarih ve E:201316244,K:2Q13112049 sayrlr karalarr ile,

"1219 sayfu 1. maddesinde, Tdrkiye'de mevcut ttp fakultelerinden diploma sahibi
olmanrn Tilrkiyede tabibliQin icras ve hasta tedavisi igin yeterli oldujunun belirtildiQi, 5.

maddesinde; ozel rnuayenehane agmak veyahut evinde muayenehane olugturma suretiyle
sanafi icra etmek isteyen her tabibin maddede belirtilen belgeleri ilgili makama ibraz etmek
suretiyle meslejiniifa edebilecegi, 1219 sayfu Kanunun yukanda deginilen htiktimleri uyannca,
tabiplerin fip sanailnt serbesf icra etmek igin muayenehane agabilecekleri, tabibin
muayenehanesindeki galrymastntn silresini ve zamanrnt kendiisfegi dojrultusunda belirleyip
dejigtirmekte ozgilr olduQu, muayenehanenin ve muayenahanelerde yhrilfilen mesleki
faaliyetin nitelijinin, Danrytay Onuncu Dairesinin Yonetmeligin 12/D maddesinin birinci
fikrastrun (e) ve (f) bentlerinin yirutillmesinin durdurulmasna iligkin E:2011/6866 sayilt
karanntn gerekgelerinde de belirtildiQi, Saghk Bakanl$ntn haiz oldugu standart belirleme
yetkisini, Ttirkiyedeki tabiplerin 1219 sayilt Kanun gergevesinde tebabet sanailnt icra etmek
uzere herhangibir kamu veyaozel saQltk feslsl gafrst alfinda olmakstzn,vatandaglara birebir
icra etme hakknt antrlayacak igerikte, imar bakmtndan standartlar getirmek geklinde

kullanmastna iliqkin dava konusu dAzenlemede, muayenehanelerde yilriltdlen igin niteliQi ve

hizmet gerekleri bahmrndan hukuka uyarlk bulunmad$r sonucuna vanldtjt, bu itibarla,

Yonetmeligin dava konusu (f) bendiyle yapilan duzenleme yarg karartntn gerekgelerine uygun
olmadfit (ydr}ffiesi durdurulan Yonetmelik htiktimlerinden daha aQr qartlar getirilmekte)...

dava konusu Ydnetmelijin 1. maddesiyle degigik 12/D maddesinin birinci fikrasrun (0

bendinde hukuka uyarhk bulunmadQr" gerekgesiyle iptaline karar verilmig, son olarak da, dava

konusu 21.A3.2014 tarih ve 28948 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi
Yaprlan 6zel Saghk Kuruluglan Flakkrnda Ycinetmelikte De$igiklik Yaprlmastna Dair
Ycinetmeli{in T.maddesi ile esas Ycinetmeli$in 12lD maddesinin birinci ftkrasrntn (f) bendinin

de{igtirilerek, "Muayenehane katta bulunmakta ise binada asansiir bulunmasr
zorun ludur." hukmilniin getirildi$i anlagr lm r gtr r.

Bu durumda, asanscjrle ilgili dnceden yaprlan duzenlemeler ile bu dirzenlemelere iligkin
yargr kararlarr birlikte de{erlendirildi$inde, muayenehanenin, bir tabip tarafrndan mesle$ini
serbest olarak icra etmek izere agrlan, tam g[in galrgmanrn zorunlu olmadr$r, normal hasta

muayenesi ve Ycinetmelikte tanrmlanan basit trbbi iglemlerin yaprlabildigi ayakta teghis ve

tedavi kurulugu oldu$u, sa{hk hizmeti sunumunda ilk basamak diizeyinde de$erlendirildi$i ve

daha cinceleri genelgelerle, sonra ise, Ycinetmelik ekinde yaprlan dirzenlemeyle,
muayenehanelerde yaprlabilecek trbbi iglemlerin minimum dlrzeyde tutuldu{u, genellikle acilve
sedye kogullarrnda bagvurunun olmadr$r, gerekti$inde ise, doktorun hastanrn bulundu{u yere
gagnlabildigi bir yer oldu$u dikkate ahndr$rnda, katta bulunan muayenehaneler ydnunden
binada asanscjr bulunmasr zorunlulu$u getirilmesinin, hizmetin gere$i asgari standart
boyutlarrnr agar gekilde oldu$u sonucuna vanlmaktadrr.
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Ayrrca, Sa$lrk Bakanlr$rnrn haiz oldugu standart belirleme

tabiplerin 1219 sayrlr Kanun gergevesinde tebabet sanatrnr icra etmek lrzere herhangi bir

kamu veya cizel sa$lrk tesisi gatrsr altrnda olmaksrzrn, vatandaglara birebir icra etme hakktnt

srnrrlayacak standartlar getirmek geklinde kullanmasrnda, muayenehanelerde yUrUtillen igin

niteligive hizmet genekleri bakrmrndan da hukuka uyarlrk bulunmadr$r sonucuna varrlmrgtrr.

Ote yandan, muayenehanelerde doktorluk mesle$inin serbest olarak icra edildi$i, sa$lrk

hizmetinin serbest sunumunun kogullarrnr a$rrlagtrrarak sunumunu a{rr bigimde girglegtirecek
gekilde asgari standerrt diizenlenemeyece$i de agrktrr.

Dava konusu dirzenleme ile hekimlerin muayenehane agma hakkrnr dtizenleyen 1219

sayrh Kanunun 5. metddesi de ihlal edilmig olmaktadrr.
Di$er taraftern,02.11.1985 tarih ve 18916 (Miikerrer) sayrlr Resmi Gazete'de

yayrmlanan Planh Alanlar Tip imar Ycinetmeli$i'nin "Asanscirler" baglrklr 45.maddesinin birinci

frkrasrnda, bina giri;; ve zemin katr dcigemesinden son kat tavan dcigemesi ust kotuna kadar

bina yUksekligi 15,50 metreveya kat sayrsr5'i agmasr halinde dar kenan 1,20 metreve alant

1,80 m2'den az olmamak kaydr ile asanscjr tesis edilir." hijkmu yer almakta iken, 01.06.2013
tarih ve 28664 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Yclnetmelik de$igikligi ile anrlan ftkra, "imar
planrna gcire kat adedi 3 olan binalarda asanscir yeri brrakrlmak, 4 ve daha fazla olanlarda ise
asansiir tesis edilmek zorundadrr. iskan edilen bodrum katlar dahil kat adedi 4 ve daha fazla

olan binalarda asanscir yaprlmasr zorunludur. Daha az kath yaprlarda da asanscir yaptlabilir."

hirkmir getirilmig olup, Planlr Alanlar Tip imar Ycjnetmeli$i uyartnca 2, 3 veya 4 katlr

(01.06.2013 tarihli Ycjnetmelik degigikligi cincesinde) yaprlarda zorunlu olmayan asanscir, dava

konusu di.rzenleme ile belirtilen katlarda bulunan muayenehaneler ycinilnden de zorunlu

tutulmakta, bu da Planlr Alanlar Tip imar Ycinetmeligi hiikiimleri ile geligen bir durum ortaya

grkarmaktadrr.

Dava konusu Yiinetmeli{in lS.maddesi ile esas Yiinetmeli{e eklenen Gegici
l2.maddenin 1. ve 2.frkralannrn ilk climlelerinin iptali istemlerinin incelenmesi:

Dava konusu Ydnetmeli$in l5.maddesi ile esas Ycinetmeli$e eklenen "istisnai tabip

galrgtrnlmasr" baglrklr Gegici l2.maddesinde, "(1) 3111212013 tarihinden cince emekliye ayrtlmtg

ve bu maddenin ylir0rl0k tarihi itibarryla muayenehane harig planlamaya tabi higbir cizel sa$hk

kurulugunda kadrolu olarak galrgmayan tabipler, bu maddenin yuri.irllik tarihinden itibaren altt

ay igerisinde bagvuruda bulunmak kaydryla trp merkezinde kadro dtgl gegici galtgabilir. Bu

gegici galrgma tabiplere ycinelik bir hak olup trp merkezine mirktesep kadro hakkt vermez. Bu

tabiplerin ayrrlrp planlamaya tabi bir dzel saglrk kurulugunda baglamak istemesi halinde

de aynr gekilde kadro dtgt gegici Irgmasrna izin verilir.
(2) 1 51212008 tarihinden ren planlamaya tabi cizel sajltk kurulugunda herhangi bir

geleyen ve 3111212013 tarihi itibariyle muayenehane harig

rk kurulugunda kadrolu olarak galtgmayan tabipler, bu

ren altr ay igerisinde bagvuruda bulunmak koguluyla bir

s0re sigortalr olarak galrgtr$rnr

planlamaya tabi higbir cizel

maddenin yilrtirluk tarihinden
defaya mahsus planlamaya tabi sa$lrk kuruluglartnda kadro dtgt gegici olarak galtgabilir.

Bu gekilde gahgma tabiplere
vermez. Bu gekilde galtgan

ik bir hak olup sa$hk kuruluguna m0ktesep kadro hakkt

n galrgtr$r sa{lrk kurulugundan ayrtlarak planlamaya tabi

bagka bir cizel sa$ltk kuru gahgmak istemesi halindetalep 19 uncu madde kapsamtnda

de$erlendirilir." hiikrni.r
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Dava konusu maddenin l.frkrasr ile 3111212013 tarihinden cince eme

tabiplere, maddede belirtilen gartlarr sa$lamalarr kaydryla trp merkezinde kadro dtgt gegici

galrgabifme; 2.frkraslnda ise, 151212008 tarihinden itibaren planlamaya tabi 6zel sagltk

kurulugunda herhanrgi bir sirre sigortalr olarak gahgtr{rnr belgeleyen ve 3111212013 tarihi

itibariyle muayenehane harig planlamaya tabi higbir cizel sa$lrk kurulugunda kadrolu olarak
galrgmayan tabiplerer, bir defaya mahsus planlamaya tabi cjzel saghk kuruluglarrnda kadro dtgt

gegici olarak galrgabilme imkant sa$lanmrgtrr.

Dava konusu maddenin birinci frkrasrnda, bu maddenin yiiriirliik tarihi itibarryla

muayenehane harig planlamaya tabi higbir cizel saglrk kurulugunda kadrolu olarak galtgmayan

tabiplerin, trp merkerzinde kadro drgr gegici galrgabilmeleri 3111212013 tarihi itibariyle emekli

olmalanna; ikinci frkrasrnda ise, bir defaya mahsus planlamaya tabicizel sagltk kuruluglartnda

kadro drgr gegici olarak galrgabilme, 15.02.2008 tarihinden itibaren planlamaya tabi cizel sa$ltk

kurulugunda herhangi bir slire sigortalr olarak galrgtr$rnr belgeleme ve 31 .12.2013 tarihi
itibariyle muayenehiane harig planlamaya tabi higbir cizel sa$ltk kurulugunda kadrolu olarak
gal r gmama gartlarr na ba{lanm tgtt r.

Buna gcire, davalr idarenin, scjz konusu dlrzenleme ile genel gahgma kogullartntn bir

istisnasr olarak atrl <lurumda olan tabipleri aktif hale getirmeyi amagladl$r anlagtlmakla birlikte,

bu alanr duzenlerken davalr idareye genig bir takdir yetkisi verilmesi, muhataplan agtstndan

egitlik ve hukuki giivenlik ilkeleri bakrmrndan sakrncalar ortaya gtkarabilmekte olup, takdir

yetkisinin kullanrmrnda idarenin egitlik ilkesi gergevesinde kriterleri belirlemesi ve muhataplart

agrsrndan hukuki g0venlik ilkesini sa{lanmast gerekmektedir.

Bu nedenle, dava konusu Ycinetmeligin 21.03.2014 tarihinde yayrmlandr$t ve yaytml

tarihinde yi.irUrliJ{e girece$i dikkate alrndr{rnda, dava konusu maddenin 1. ve 2.ftkralartnda

sa$lanan kadro drgl gegici galrgma hakkrnrn, 3111212013 tarihinden cjnce emekliye ayrtlmtg

veya 3111212013 tarihi itibariyle muayenehane harig planlamaya tabi higbir cizel sa$ltk

kurulugunda kadrolu olarak gahgmayan tabiplere tantnmtg olmast, 3111212013 tarihi ile dava

konusu Y6netmeli$in yayrmlandr$r 21.A3.2014 tarihi arastnda aynt durumda olan tabipler

ycinunden bir hak kaybrna neden olrnakta ve bu da egitlik ilkesine ayktrt bir durum ortaya

grkarmaktadtr.

Davalr idare tarafrndan, maddenin uygulanabilmesi gartlartndan biri olarak belirlenen

3111212013 tarihinirr takdir hakkr kapsamrnda belirlendi$i, ileri bir tarihin belirlenmig olmasl

halinde kamudan hekim ayrrlmalarrnrn sciz konusu olabilece$i belirtilmekle birlikte,

Ycinetmeli$in yayrmr tarihi itibariyle emekli olanlara veya Ycinetmeli$in yaytmt tarihi itibariyle

muayenehane harig planlamaya tabi higbir cizel sa$hk kurulugunda kadrolu olarak galtgmayan

tabiplere de madde<je sa$lanan kadro drgrgegici gahgma hakkrnrn tantnmast egitlik ilkesinin bir

geregi oldu$u gibi bu hakkrn, Ycinetmeligin yayrmr tarihidikkate altnarak tantnmast halinde bile

davall idare tarafindan ileri slrr0ldug0 gibi kamudan hekim ayrtlmast gibi bir durum ortaya

grkmayaca$r (Bu hak sadece Ycjnetrneligin yayrmr tarihi itibariyle emekli olanlar tarafrndan

kullanrlabilece$inden) da agtkttr.

Ote yandan, dava konusu duzenlemenin birinci ftkrastnda, "3111212Q13 tarihinden cince

emekliye ayrrlmrg ve bu maddenin yi.iriirliik tarihiitibarryla muayenehane harig planlamaya tabi

higbir cizel sa$lrk kurulugunda kadrolu olarak galrgmayan tabipler, bu maddenin yilrilrluk

tarihinden itibaren illtr ay igerisinde bagvuruda bulunmak kaydtyla ttp merkezinde kadro dtgt

gegici gahgabilir..." htlkmir yer almakta olup,.maddedeki gartlart sa$layan tabipler aglstndan
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kadro drgr gegici galrgmantn sadece trp melrkqzleri ile stntrlandtrtlmast, bu

kapsamrndaki di{er sa$lrk kuruluglar.rndal galrgmak isteyenler ycinUnden tanrnmamasrntn

huku ki bir gerekgesi/dayana$ t da bulunmampktad t r,

Nitekim, davialr idarenin savunmasrrlrOa Oa belirttigi itzere, Sagltk Bakanh$r'ntn 81 ll
Valiligi'ne gdnderdi$i 11.07.2014 tarih vle 1263 saytlt yaztst ile "Ycinetmeli$in Gegici

l2.maddesinin l.frkrasrnda yeralan kadro Qrgr gegicigalrgma hakktntn, yaganan ma$duriyetler

nedeniyle planlamaya tabi poliklinikler ile gfirket sahipliginde mlrstakil olarak faaliyet gcisteren

muessese ve trbbi laboratuvarlarda da galrgrjnaya izin verilmesi" talimatlandtrtlmrgtrr.

Yukarrda agrklanan gerekgeler uyflnnca, dava konusu maddenin birinci ve ikinci

frkralarrndaki 3111212A13 ibareleri ile birinqi frkrasrndaki "ttp merkezinde" ibaresinde hukuka

uyarh k gc5rirlmemigtir.

Dava konusru Yirnetmeli{in 17.ma(Ndesi ile degigtirilen esas Yiinetmeli{in ekinde

yer alan EK-6/a siaytll "Muayenehane Denetim Formu"nun o'1. Biillim: Faaliyete Esas

Bilgiler" ktsmtnln lO.satlnntn iptali isteminin incelenmesi:

Dava konusu Ycinetmeli$in lT.maddesi ile esas Ycinetmeligin Ek-6/a "Muayenehane

Denetim Formu"nun "1. Bcjlijm: Faaliyete 'Esas Bilgiler" ktsmtntn l0.sattrrnda de$igiklik

yaprlarak, muayenehanedeki matbu evraklar ve tantttma yonelik uygulamalarn 1219 saytlt

Kanun'a, Trbbi Deontoloji Nizamnamesine ve Ycinetmeli$in 29. maddesinde belirtilen esaslara

uygunlu$u ydniinden de denetleneoe$i, aykrnlrk tespit edilmesi halinde tabibin bir kez

uyarrlacafr, bir yrl iginde ikinci kez yaprlmasr halinde iki g[in sllreyle muayenehanenin

faaliyetinin durdurulaca$r, bir yrl igerisinde iiglincti kez yaprlmasr halinde beg g0n, dcirdijncij

kez yapllmasr halinde yedi giin siireyle muayenehanenin faaliyetinin durdurulaca$r hi.lkmii

getirilmigken, 03.07.2014 tarih ve 29049 sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanan Ayakta Teghis ve

Tedavi Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Ydnetmelikte De$igiklik Yaprlmastna Dair
ycinetmeli$in l0.nraddesi ile Ek-6/a sayrlr muayenehane denetim formu yijriirliikten

kaldrrtlmtgttr.

Bu nedenle, ylir0tmenin durdurulmasr istemi hakkrnda karar verilmesine gerek

bulunmamaktadtr.
Ayrrca, dava konusu Yrjnetmeli$in l2.maddesi ile esas Ycinetmeli$in Ek l.maddesine

eklenen 14.ftkrada, A ve B tipi trp merkezleri bilnyesinde, kendi kadrolarrnda bulunan tabipler

ile estetik amagh sa$llk hizmetlerini sunmak amactyla estetik birimi kurulabilece$i ve estetik

biriminde bu Ycinetmeli$in gegici 4.maddesinin dcirduncli flkrasrnda tanlmlanan iglemlerin

yaprlabilecegi belirtilmig olmakla birlikte, bu iglemlerin, A ve B tipi tlp merkezlerinin kendi

kadrolarrnda bulunan tabiplerden Ydnetmeligin Gegici 4.maddesinin 4.frkrastnda belirtilen

tabipler tarafrndan (sertifika veya buna benzer yetki belgesine dayantlarak unvanlarda, "estetik"

veya bu anlama gelecek herhangi bir ibare kullantlmakstztn ttp mesle{ini icra yetkisi sahastna

gcire tabip veya uzman tabipler) yaprlrnasl gerekti$i de aglkttr.

Agrklanan nedenlerle, 2577 sayil Kanunun 27. maddesindeki kogullar gergeklegmig

bulundu$undan,21.O3.2O14 tarih ve 28948 sayrh Resmi Gazetede yaylmlanan Ayakta Teghis

ve Tedavi Yaprlan Ozel Sa$hk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmelikte Degigiklik Yaptlmastna Dair

Ycinetmeli$in 3.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli{in S.maddesinin 4.flkrastntn son

cirmlesindeki "...veya muayenehaneye dcintigtlir0lur..." ibaresinin yiiriirliikten kaldtrtlmastntn,

T.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeligin 12lD maddesinin l.ftkrastntn (f) bendinin,

l5.maddesi ile esers Ycinetmeli$e eklenen Gegici l2.maddenin l.frkrasrnln ilk citmlesindeki
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"3111212013" ve "ttp merkezinde" ibarelerinin, l5.maddesiile esas Ycjnetmelige eklenen Gegici

l2.maddenin 2.frl<rastnrn ilk ciimlesinindeki "3111212013" ibaresinin oybirligiyle

yiiriitiilmelerinin durdurulmasrna; Ycinetmeli$in 4.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeligin
g.maddesinin birinci frkrasrnda muayenehaneler ibaresinden sonra gelmek lizere "laboratuvar

ve mUessese" ibaresine yer verilmemesine ycinelik eksik duzenlemenin, 4.maddesi ile
degigtirilen esas Ycinetmeli$in g.maddesinin 2.frkrasrnrn, l2.maddesi ile de$igtirilen esas

Ycinetmeli$in Ek l.nnaddesinin 4.frkrasrndaki "Yag haddinden/Kadrosuzluk nedeniyle emekli

olan veya emekliye ayrrldrktan sonra yag haddine ulagmrg olan tabipler ile kamu kurum ve

kuruluglarrndan 60 yagtnt doldurduktan sonra..." ibaresinin, l2.maddesi ile esas Ycinetmeli$in

Ek l.maddesine efidenen 14.frkranrn, l2.maddesi ile esas Ycinetmeli{in Ek l.maddesine
eklenen 16.frkranrn, l4.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in Gegici 4.maddesinin

3.frkrasrnda gegen "ve/veya estetik" ibaresinin yiiriitmelerinin durdurulmast isteminin
oygoklu{uyla, Ycinetmeligin dava konusu di$er maddelerine ycinelik ytiriitmenin
durdurulmasl isteminin oybirli$iyle reddine, Ycinetmeli$in lT.maddesi ile de{igtirilen esas

Ycinetmeli$in ekinde yer alan EK-6/a sayrlr "Muayenehane Denetim Formu"nun "1. Bcililm:

Faaliyete Esas Bilgiler" krsmrnrn l0.satrrrnrn iptali istemi hakkrnda oybirli$iyle karar

verilmesine yer olmadr$rna, bu karann tebligini izleyen gtinden itibaren 7 (yedi) glin iginde

idari Dava Dairelerri Kurulu'na itiraz edilebilece$inin taraflara bildirilmesine, 0411112014

tarihinde karar verilcli.

Bagkan
Krrdar

6zsoYlu

Uye
Dr. Tacettin
girugerc

(x)
(XX)

uye
Srddrk

YILDIZ
(XX)

Uv"
Yunus

QETIN

uye
SUleyman
KURT

I
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KAR$I OY fi):
Yrinetmeligin 4.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli{in 9.maddesinin birinci

frkrasrnda muayenehaneler ibaresinden sonra gelmek tizere "laboratuvar ve miiessese"

ibaresine yer verilrnemesine ycinelik eksik duzenlemenin ve 4.maddesi ile de$igtirilen esas

Ycinetmel i$i n 9. mad<Jesinin 2.f t krast n t n iptali istem leri :

Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan 6zel Sa{hk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmeli$in
g.maddesinin l.frkrarsrnda; "Bakanlrkga aga$rdaki amaglar do{rultusunda, faaliyetine ihtiyag

duyulan sa$lrk kurum ve kuruluglarr ile bunlara ait sa$lrk insan gUcii, ttbbi hizmet birimleri ve

nitelikleri ile teknoloji yo$unluklu trbbi cihaz da$rlrmr alanlartnda kamu ve cizel sektdrll

kapsayacak gekilde planlama yaprhr." hiikmil yer almakta iken dava konusu Ycinetmeli$in

4.maddesi ile anrlan maddede de$igiklik yaprlarak, "Bakanltkga aga$tdaki amaglar

do$rultusunda" ibaresinden sonra gelmek iizere "muayenehaneler harig" ibaresi eklenmigtir.

663 sayrlr Sa$lrk Bakanh$r ve Ba$lr Kuruluglarrnrn Tegkilat ve Gcirevleri Hakktnda

Kanun Hi.rkmirnde l(ararname'nin bazr maddelerinin iptali istemiyle yapllan bagvuru iizerine

Anayasa Mahkemesi'nce verilen 14.02.2013 tarih ve E:20111150, K:2013/30 saytlt karartn,

Kanun Hlrkmiinde l(ararname'nin "Ruhsatlandtrma ve Lisans Bedeli" ne iligkin 5T.maddesine

ycinelik ofarak, "KHK'nin 57. maddesinin dava konusu (2) numarah fikrastnda ise gergek veya

tlzel kigitere sa}tir" alantnda betirti bir hizmeti verebilme veya hastane ve benzeri saihk
kuruluElan agabilmet yetkisini veren lisanslann aEk arilrma ile belirlenecek bedel karglQmda

verileceQi dilzenlenrnigtir. Soz konusu flkrada aynca, /lsans verilmesinin ilgilifaaliyet igin gerekli

olan izin veya ruhsat yerine gegmeyecegr, /lsans verilmesinin usul ve esaslannn Bakanhkga

belirlenecegi itade e>dilmiqtir. Kurat bir buti)n olarak delerlendiQinde, lisans usulunAn; hastane,

fip merkezi, saQl* merkezi gibi adlar alilnda oluqturulan ve belli standart ve nitelikler aranan

salhk hizmeti sunumu yapilan teqekkuller (kuruluglar) yonunden gegerli oldufiu, herhangi bir

tegekkt)t gafia alfinda olmakstzn bireysel bir faaliyet bigiminde saghk hizmeti sunan

muayenehane ve be>nzeri yerleri ise kapsamadQr aEkttr. " tespitlerine yer verilmigtir.

Anayasa Merhkemesi'nin belirtilen kararr rgr{rnda, planlamantn; hastane, tlp merkezi,

poliklinik gibi adlar altrnda olugturulan ve belli standart ve nitelikler aranan sa$hk hizmeti

sunumu yaprlan tegekktiller (kuruluglar) yciniinden gegerli oldu$u, herhangi bir tegekktil gatrst

altrnda olmaksrzrn bireysel bir faaliyet bigiminde sa$lrk hizmeti sunan muayenehaneler ile

birlikte, mirstakil olerrak agrlan laboratuvar ve mLiesseselerin planlama kapsamtnda olmamasl

gerekmektedir.

Bu nedenle, Ycinetmeli{in 4.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in 9.maddesinin

birinci frkrasrnda muayenehaneler ibaresinden sonra gelmek iizere "laboratuvar ve muessese"

ibaresine yer verilmemesine ycinelik eksik dirzenleme ile bu hususu dikkate almayan

Ycinetmeli{in 4.maddesi ile degigtirilen esas Ycinetmeli$in g.maddesinin 2.frkrastnda hukuka

uyarlrk bulunmamaktad tr.

l2.maddesi ile esas Ycinetmeligin Ek .l.maddesine eklenen l4.flkrantn ve l4.maddesi

ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in Gegici 4.maddesinin 3.frkrasrnda gegen "ve/veya estetik"

ibaresinin iptali isteminin incelenmesi:

Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmeli$in

"Guzellik ve estetili veya bu amagla agrlan merkezlerin ve tinitelerin uyumu" bagltklt Gegici

4.maddesinde,'(1) 39 uncu maddenin birinci fikrasrnrn (b) bendi ile y(lr1rldkten kaldtnlan

Yonetmetije gore itElan merkezlerin ve tinitelerin uygunluk belgelerinin geqerlilik ve faaliyet
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sciresr, 1/1/2010 tarihinde sona erer. (2) Saglk kurulugu sfafrisu sona
olan mustakil merlcezler, guzellik salonuna veya ilgili mevzuat ile
standartlar saQlanarak muayenehane veya polikliniQe donigurAlur.

(3) ikinci ftkra uyannca muayenehane veya potiktinik olarak faaliyet gostermesine izin
verilenler ile fip merkezi ve ozel hastan,eler bunyesinde unite geklinde olanlarrn tabela, basilt ve
elektronik ortam materyallerinde ve tinite isimlendirilmesinde "gdzellik ve/veya estetik" ifadesi
kullanilamaz.

(4) 39 uncu rnaddenin birinci fikrastnrn (b) bendi ile ydrdrldkten kaldtnlan Yonetmelikte
sayilan fibbi iglemlerin tamamt, sertifika veya buna benzer yetki belgesine dayanilarak
unvanlarda, "estetik" veya bu anlama gelecek herhangi bir ibare kullanilmakstzn fip meslejini
icra yetkisisahasrnel gore tabip veya uzman tabiplerin ilbbi uygulamax qeklinde yilrufilur..."
httkmu yer almakta iken dava konusu Y6netmeligin l4.maddesi ile esas Ycinetmeli$in Gegici
4.maddesinin 3.ftkrastnda gegen "ve/veya estetik" ibaresi ytirtirllikten kaldrrrlmrg; aynca, dava
konusu Ycinetmeli$in l2.maddesi ile esas Yrjnetmeli$in Ek l.maddesine eklenen 14.frkrada, "A
ve B tipittp merkezleri biinyesinde, kendi kadrolarrnda bulunan tabipler ile estetik amaglr sa$lrk
hizmetlerini sunmak amacryla estetik birimi kurulabilir. Estetik birimi agma bagvurularr trp
merkezinin bulundu{u il mildilrlil$une yaprhr. Mildi.irlilkge, agrlmasr uygun gcirtilen birim trp

merkezinin faaliyet izin belgesine ve Sa$hk Kuruluglarr Ycjnetim Sistemine (SKYS) iglenir.
Estetik biriminde bu Ytjnetmeligin gegici 4 i.rncu maddesinin dcjrdUnci.j frkrasrnda tanrmlanan
iglemler yap r labilir. " l'riikm U ne yer veril rnigtir.

Buna gcire, Ycjnetmeli$in Gegici 4.maddesi uyarrnca, muayenehane veya poliklinik
olarak faaliyet gcistermesine izin verilenler ile trp merkezi ve cizel hastaneler bunyesinde iinite
geklinde olanlartn tabela, basrh ve elektronik ortam materyallerinde ve unite isimlendirilmesinde
"g0zellik ve/veya estetik" ifadesinin kullanrmrnrn yasaklandr$r, ayrrca, 39. maddenin birinci
frkrasrnrn (b) bendi ile yurtirlirkten kaldrnlan Ycjnetmelikte sayrlan trbbi iglemlerin tamamrnrn,
sertifika veya buna benzer yetki belgesine dayanrlarak unvanlarda, "estetik" veya bu anlama
gelecek herhangi bin ibare kullanrlmaksrzrn trp mesle{ini icra yetkisi sahasrna gcire tabip veya
uzman tabiplerin trbbi uygulamasr geklinde yiiriitiilmesi diizenlenmig iken dava konusu

dirzenlemeler ile davah idarece herhangi gegerli hukuki ve trbbibir neden gcisterilmeden A ve B
tipi trp merkezleri bunyesinde estetik amaglr sa$hk hizmetlerini sunmak amacryla estetik birimi

kurulabilmesine imkan tanrnmasrnda, ayrrca hakh ve gegerli trbbi bir neden de bulunmadan
Gegici 4.maddesinin 3.frkrasrnda gegen "ve/veya estetik" ibaresi yirriirlilkten kaldrrrlmasrnda

hukuka uyarl rk gcirillmemigtir.

l2.maddesi ile esas Ycinetmeli{in Ek l.maddesine eklenen l6.frkranrn iptali istemi:

Uyugmazh$rn, esas itibarryla, herhangi bir ilde meslegini icra eden tabibin bir bagka ilde
kadro drgr gegiciolarak mesle{ini icra edebilmesine olanak bulunup bulunmadr$r gergevesinde
de$erlendirilmesi uygun olacaktrr.

Anayasanrn 1 35. maddesinde;

"Kamu kururnu niteli$indeki meslek kuruluglan ve ust kuruluglarr; belli bir meslefe
mensup olanlarrn miigterek ihtiyaglarrnr kargrlamak, mesleki faaliyetlerini kolaylagtrrmak,
mesle$in genel menfaatlere uygun olarak geligmesini sa$lamak, meslek mensuplannrn
birbirleri ile ve halk ile olan iligkilerinde dtrrirstlugu ve gliveni hdkim krlmak irzere meslek
disiplini ve ahldkrnr korumak maksadr ile kanunla kurulan ve organlarr kendi Uyeleri tarafrndan
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kanunda gcisterilen usullere gcire yargr gcizetimi altrnda, gizli oyla
tiJzelkigil i kleridi r." hi.rkmir yer almaktad r r.

6023 sayrlr Tiirk Tabipleri Birli$i Kanununun 1. maddesinde, T0rk Tabipleri Birliginin

tabipler arasrnda mesleki deontolojiyi ve dayanrgmayr korumak ve meslek mensuplarrnrn hak
ve yararlarrnr korumak amacryla kurulmug kamu kurumu niteliginde mesleki bir kurulugu oldu$u

hirkmunii tag rmaktadrr.

Aynr Kanunun 5. maddesinin ilk frkrasrnda, cizel kurum ve igyeri tabiplerinin, gahgtrklarr

yerlerin sa$lrk hizmetlerinin bagka bir yerde ikinci bir gcirev yapmalarrna elverigli bulundu{u
tabip odalarr idare heyetince kabul edilmedikge her ne suretle olursa olsun, di$er bir kurum ve

igyerin in tabipli$ini alamayacaklarr d fizenlen migtir.

Maddenin son frkrasrnda ise, gerek tabiplerin ve gerekse bunlarr istihdam eden bilumum
daire, miressese ve igyerlerinin, tayin, nakil, igten ayrrlma ve sair suretlerle hasrl olan

de$igiklikleri en gep 15 giin zarfrnda mahalli tabip odalarma bildirmeye mecbur olduklarr

belirtilmigtir.

Kanunun 7. maddesinde ise, bir tabip odasr srnrrlan iginde sanatrnr serbest olarak icra

eden tabiplerin bir ay iginde o il veya bolge tabip odasrna uye olmak ve iiyelik gcirevlerini yerine
getirmekle ytikiimlii olduklarr; mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve

kuruluglarr ile kamu iktisaditegebblislerinde asli ve strrekli gcirevlerde galrganlar ile herhangibir
sebeple mesle$ini icra etmeyenlerin tabip odalarrna iiye olabilecekleri belirtilmektedir. Yine

aynt maddede, ozel kanunlarrnda irye olamayacaklartna dair hilki.im bulunanlardan
mesleklerini serbest olarak da icra edenlerin; mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk

bakrmrndan 6023 sayrh Kanun hirklrmlerine tdbi olacaklan h0kmir yer almaktadtr.

1219 sayrlr Tababet ve $uabatr Sanatlarrnrn Tarzr icrastna Dair Kanunun 12.

maddesinde aynen;

"Sanatrnr icra etmek uzere bir rnahalde kayrtlrolan herhangi bir tabibin bizzat dtikkan ve

ma}aza agmak suretiyle her turlu ticaret yapmasr memnudur.

Tabipler, dig tabipleri ve trpta uzmanhk mevzuatrna gdre uzman olanlar; 657 saytlt

Devlet Memurlarr Kanununun 28 inci maddesi, 926 sayrh Tiirk Sildhlr Kuwetleri Personel

Kanununun ek 27 nci maddesi, 2547 sayfi Ytiksekci$retim Kanununun 36 nct maddesinin

altrncr frkrasr ile 2955 sayrh Gillhane Askeri Trp Akademisi Kanununun 32 nci maddesi saklt

kalmak kaydryla, agagrdaki saglrk kurum ve kuruluglarrnda mesleklerini icra edebilir:

a) Kamu kurum ve kuruluglart.

b) Sosyal Girvenlik Kurumu ve kamu kurumlarr ile scizlegmeli galrgan cizel sa$ltk kurum

ve kuruluglarr, Sosyal Girvenlik Kurumu ve kamu kurumlarr ile scizlegmeli galtgan vaktf
irniversiteleri.

c) Sosyal Gilvenlik Kurumu ve kamu kurumlan ile scizlegmesi bulunmayan cizel sa$ltk

kurum ve kuruluglarr, Sosyal Girvenlik Kurumu ve kamu kurumlan ile scizlegmesi bulunmayan

vakrf irn iversiteleri, serbest meslek icras t.

Tabipler, dig tabipleri ve trpta uzmanlrk mevzuatrna gcire uzman olanlar, ikinci ftkrantn
her bir bendi kapsamrnda olmak kaydryla birden fazla sa{lrk kurum ve kurulugunda
galrgabilir...." hi.rkmir yer almaktadrr.
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Yukanda ilgili maddeleri aktarrrlmaya galtgtlan yasalar, mesle{in icrasr
tabiplerin iki ayrt yerde gcirev yapabileceklerini, cizel kurum ve igyeri tabiplerinin, galrgtrklarr
yerlerin sa$ltk hizmetlerinin bagka bir yerde ikinci bir gcirev yapmalarrna elverigli bulundu$u
tabip odalart idare heyetince kabul edilmesigartrna ba$lr oldu$unu ortaya koymaktadrr.

Diger taraftan, yasal dtrzenlemelerin tabiplere, birinci gcirevin yanl stra, galrgtrklarr il

dtgtnda aynt dcinernde, ikinci gcirev olarak, mesleklerini icra etmelerine olanak saglayrp
sa$layamayaca$ r ycin u nden de de{erlendirilmesi gerekmektedir.

Her ne kadar uyugmazlrk tarihinde yiirtirli.ikte olmamakla birlikte, Ozel Hastaneler
Ycinetmeliginin 111312009 tarih ve 27166 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanan Ycjnetmelikle
degigik 19. maddesinrde, tabiplerin, cizel hastanede, kadrolu, krsmi zamanlr ve konsultan olarak
gal r gabilmeleri cingcirii lmtig idi.

Bu dUzenlemeye gcire, kadrolu galrgma: tabip veya uzman tabibin, bir 6zel hastanede ig
sdzlegmesiyle galrgrnast; krsmi zamanh galrgma: bir hastane veya trp merkezinde kadrolu
galtgan tabip ve uzman tabibin, gtrnliik galrgma saatleri agrkga belirli olmak kaydryla fizik
mekanlart yeterli olan cizel sagltk kurum/kuruluglarrnda scizlegmeye ba{lr galrgmasr; konsilltan
olarak galtgma: cjzel hastaneye teghis ve/veya tedavi amacryla bagvuran bir hastanrn sa$lrk
durumu igin, tedavisini iistlenen tabip veya hastanrn talebi uzerine aynt veya farklr uzmanlrk
dallanndaki tabip/tabiplerden trbbi gcirug, destekleyici, tamamlayrcr hizmet veya yardrm
al rnmasr veyahut cerrahi m[rdahale yaprlmast olarak tan rmlanm rgtrr.

Maddede, konsitltan olarak galrgmanrn, bir hastanrn sa$lrk durumuyla ilgili arrzi hallere
ycinelik gallgma olup, hastanede sijrekli galrgmayr ifade etmeyece$i belirtilmektedir. Maddede,
salltk durumu aciliyet arzeden ve/veya bagka kuruma sevki trbben riskli olan hastalar igin o
ildeki cjzel sa{ltk kurum/kuruluglarrnda konsiiltasyon hizmetine ihtiyag duyulan dalda uzman
tabip bulunmadr$r hallerde cjzel hastane tarafrndan, hastanenin bulundu$u ilgede veya
biiyiikgehir belediyesi stnrrlartna dahil olan 'ilgelerdeki kamu kurumlannda galrgan uzman
tabi bin konsU ltan olarak davet ed ilebilece$i belirtilmekted i r.

Mulga maddeden anlagrlaca$r gibi, arrzi hallere mtinhasrr olarak izin verilen konsliltan
olarak galtgma geklinde de uzman tabibin aynr ilde galrgan bir tabip olmasl prensibi
benimsenmigtir.

Ydnetmelik maddesi yukartda agrklandr$r gibi iken, sa$hk hizmetlerinin planlanmasl
gergevesinde, Ycinetmelikte yaprlan de$igikliklerle, cjzel hastanelerde kadrolu ve kadro drgr
gegici galtgma imkant getirilmig, bunun drgrnda bir bagka gahgma gekli cingcirillmemigtir.

Dava konusu Ycinetmeli$in l2.maddesi ile esas Ycinetmeli$in Ek l.maddesine eklenen
16.ftkrada, "A ve B tipittp merkezinde kadrolu olarak galrgan tabipler, bagka ildekicizel hastane
ile A ve B tipi ttp merkezlerinde kadro drgr gegici galrgabilir..." hiikm[i getirilmigtir.

Yukartda agtklandt{r gibi, mevzuat cizel hastanede kadrolu ve kadro drgr gegici galrgma
drgrnda -arrzi hallerle srnrrlr- bir bagka gahgma gekli cingcirmemigtir.

Ote yandan, tabiplik mesle{inin gerefri, hastalarrn tedavilerinin tamamlantncaya kadar
tabip gcizetiminde bulunmalarr ve tabiplerin bu stjrecin bagrndan sonuna kadar sorumlu
olmalandtr. Meslek deontolojisi de bunu gerektirir. Birden fazla yerde mesle$ini icra eden bir
tabibin aynt ddnemde galtgtt$t yerlerde meslek deontolojisine uygun hareket edebilmesi
gerekir. Bu gereklilik nedeniyledir ki, yasalartabiplerin sadece bulunduklarr ilde ikinci bir gcirev
yapabilmelerine olanak tanrmrgtrr. Farklr illerdb gcirev yapabilmenin dni.jnil agmak, bir yandan
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tabip odalannr anayasa ve yasalarrndan kaynaklanan "mesleki deontoloji koruma" yetkilerini
kullanabilmelerine engel olacak, di$er yandan hasta haklannrn ve sonug itibarryla Anayasanrn
56. maddesinde di.izenlenen "sajlrk hakkr"nln ihlaline yol agacaktrr.

Yukartda agtklanan nedenlerle, esas itibarr ile yasalarda cingciriilmeyen bir gekilde farklr
illerde meslek icra etmeyi diizenleyen Ycinetmelik h[ikmiinde hukuka uyarlrk bulunmamaktadrr.

Bu durumda, Ycinetmeligin 4.rnaddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in g.maddesinin

birinci ftkrastnda mttayenehaneler ibaresinden sonra gelmek Uzere "laboratuvar ve muessese"
ibaresine yer verilmemesine ycinelik eksik dirzenleme, 4.maddesi ile de$igtirilen esas
Ycinetmeli{in 9.maddesinin 2.ftkrasr, l2.maddesi ile esas Ycinetmeli$in Ek l.maddesine
eklenen 14Jtkra, l2.maddesi ile esas Ycinetmeli$in Ek l.maddesine eklenen 16.frkra,
l4.maddesi ile degigtirilen esas Yonetmeli$in Gegici 4.maddesinin 3.frkrasrnda gegen "ve/veya
estetik" ibareleri yciniinden 2577 say'il1 idari Yargrlama Usulir Kanunu'nun 27. maddesinde
cingcirulen kogullartn gergeklegtigi anlagrldr{rndan, bu maddelere ycinelik yUrlitmenin
durdurulmasr isteminin kabulu gerekti$i oyu ile go{unluk kararrnrn bu krsrmlarrna katllmryorum.

uye
Dr. Tacettin $itU$eK
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Ycinetmeli{in l2.maddesi ile de$igtirilen esas Ycinetmeli$in Ek l.maddesinin
4.ftkrastndaki "Yag haddinden/Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya emekliye ayrrldrktan
sonra yag haddinet ulagmtg olan tabipler ile kamu kurum ve kuruluglarrndan 60 yagtnl
doldurduktan sonra..." ibaresinin iptali isteminin incelenmesi:

Ayakta Tegfris ve Tedavi Yaprlan 6zel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Ycinetmeli$in Ek
l.maddesinin 4.ftkrastnda; "Yag haddinden veya kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veyahut
emekliye ayrtldtktan sonra yag haddine ulagmrg olan tabip/uzmanlar sa$lrk kurulugunda (trp

merkezinde) kadro dtgt gegici gahgabilir. Bu tabip/uzmanrn bulunduju kurulugtan ayrrlrp bagka
bir kuruluga baglamak istemesi halinde de aynr gekilde galrgmasrna izin verilir." hiikmii yer
almakta iken dava konusu degigiklik ile "Yag haddinden/kadrosuzluk nedeniyle emekli olan
veya emekliye ayrtldtktan sonra yag haddine ulagmrg olan tabipler ile kamu kurum ve
kuruluglartndan 60 yagrnr doldurduktan sonra emekli olan tabipler bu maddenin ikinciftkrasrnda
saytlan kadrolu tabiplerin galrgma gekline uygun olarak kadro drgr gegici olarak galrgabilir."

hilkmu getirilmigtir.

Bciylece, dava konusu diizenleme ile kendi istekleri ile emekliye ayrrlan hekimler ile
kamudan 60 yagtndan cince emekli olan hekimlerin cjzel sa$lrk kuruluglannda bu madde
uyannca kadro drgr gegici olarak galrgabilmeleri engellenmigtir.

1982 Ayanasasr'nrn l0.maddesinde, herkesin, dil, rrk, renk, cinsiyet, siyasi diigiince,
felsefi inang, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrnm gozetilmeksizin kanun cinunde egit
oldugu kurala ba$lanmrgtrr.

Buna gcire, emeklilik stat[jsli bakrmrndan aynr durumda olan kigiler arasrnda dava
konusu diizenleme ile yag haddindenlkadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrrlan hekimler - kendi

istekleriyle emekliye ayrrlan hekimler; kamudan 60 yagrndan cjnce emekli olan hekimler -

kamudan 60 yagrnr doldurduktan sonra emekli olan hekimler gibi bir ayrrma gidilerek, yag

haddinden/kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya emekliye aynldrktan sonra yag haddine
ulagmrg olan tabipler ile kamu kurum ve kuruluglarrndan 60 yagrnr doldurduktan sonra emekli
olan tabiplere egitler arasrnda egitsizlik yaratacak gekilde ve gahgma hUrriyetine aykrrr olarak
kadro drgr gegici olarak galrgma imkanr sa$lanmrg, aynr statlideki kigilerin bir krsmr ycinlinden
(kamudan 60 yagrndan cjnce kendi istekleriyle veya zorunlu olarak emekliye ayrrlan hekimler 60
yagrna kadar bu maddeden yararlanamayacak) egitsizlik yaratan dava konusu dlrzenleme
belirtilen nedenlerle hukuka aykr rr bu Iun maktad r r.

2577 sayilL idari Yargrlama Usulu Kanunu'nun 27. maddesinde cingcirulen kogullarrn
gergeklegti$i anlagrldr{rndan, bu maddeye ydnelik yurtitmenin durdurulmasr isteminin kabulli
gerekti$i oyu ile gogunluk karannrn bu krsmrna katrlmryoruz.

uye
Dr. Tacettin 9iM$EK
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