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Davacr ve Ytiriitmenin
Durdurulmaslnl isteven

Vekili/{leri}

Davah

: Sa$hk Bakanlrgr
: Hukuk MUgaviri Avukiat fluya Gunaydrn

Vekili

istemin -Oze!!.:23.01.2015 tarih ve 29245 sayrlr Resmi Gazete'de
yaytmlanarak yururlU$e konulan Ozel Hastaneller Y6netnreliginde Degigiklik yaprlrnasrna Dair
Ydnetmeli$in; 7. maddesi ile Yonetmeligin E:k 5. nrerdclesinin tr. frkrasrnrn (e) bendinin 3
numaralt alt bendindeki "Kadrosuz:luk nedeniyle emekli olan veya 60 yagtnt doldur;an tabipler"
ibaresinin; 7. maddesi ile de$igtirilen Y6netmeligin ek 5i. nnaddesinin 1. frkriasrnrn (rn) bentiinin
ilk cumlesinin; 8. maddesi ile de$igtirilen Yorretmeligin t;k 5. maddesinin 2. flkrasrnrn 'fUrk
Tabipleri Birli$ine yer vermemesi necleni ile noksan dr,iz:enlemenin; 9. maddesi ile yonetmeligin
Ek 10 uncu maddesinin ikinci frkrasrnda yer alan"koru'yucu ve desl.ekleyici nitelikte poliklinikler"
ibaresinden sonra gelmek Uzere "ile Bakanhkga izin verilen gek:neksel
',re tamelmlayrcr trp
uygulamalartntn yaplldt$t poliklinikr" ibaresinin; 11. mercldesi ile degigtirilen Gegici lMadde 3'un
ikinci cUmlesinin; 12. maddesi ile'Yonetmeligin Gegici L rnaddesine eklenern 3 ve 4. flkralarrn
iptali ve yUrUtmesinin durdurulmasl istenilmektedir.
Savunmanln 6zeti
Planlamayil iligkin gdrevin Anayersanrn 5i6. maddesi
uyarrnca sa$ltk Bakanlt$tna ait o|Cu$u,
Anayersa
ve 6r02i3 sayrlr Kanun dar cJahil olmak izere
--:
yUrUrlUkteki hig bir Kanunda bu hus;usta meslek kunr"rluglarryla y'etki ve gonev paylagrmrnrn
ong6rulmedi$i, Kanunen koordinasyon ve igbirlii$i yaprlnnas;rnrn dngorUlmUg olmasrnln, merstek
kurulugunun Bakanlt$tn her kurul 've l<omisyonunda termrsil edilmesinin zorunlu roldulju geklinde
de$erlendirilemeyece!i, planlama yapmakla gorevli Biakanhgrn komisy,onpn olugumunda
takdir yetkisinin bulundu$u, takdir hakkrna tabi konularda iclarenin yargt yoluyla iglerm tesisisine
zorlanamayaca$t, muayene ve kontrol birimlerinde mua,yenehane fizikigartlarrnrn bulunmas;l ve
"yalntzca muayenehane lKapsamrnda yaprlabilecek teghiir; ve kontrol iglemlerininr yaprlmasr
zorunludur." ibaresine yer verilmersinin ortada ozel hastaneden ba$rmsrz biri sa$lhk kurulugu
bulundu$u anlamtna gelrnredi0ini belirtilerek davanrn ver yUr0tmenin durclurulrnarsr isteminin
reddi gerekti$i savunulmugtur.
Danrqtav Tetkik Hakimi : l\yge Bilge Qapraz

Dtisi.incesi

:

Yur0tmenin durdurulmaLsr isteminin krsrnen rerddi krsmen

kabulU gerekti$i dUgunUlmektedir.

TURK

milleriADtNtr

HUkUm veren Danrgtay Onbeginci Dairesince, dervalr idarenin savunmast alrndrktan
sonra incelenmesine karar verilen yUrUtmenin durdurulmasr istemi, savLtnmantn verildi$i
gortilm0g olmakla incelenerek igin l3eregi gorUgilldU:
Dava, 23.01.2015 tarih ve 2.9245 saytlt Resrni Gazete'de yayrnrlanarali yUrurlUge
konulan OzelHastaneler Yonetmeli$inde De$igiklik yaptlmaslna Dair Yonetrneli$in; 7. madrJesi
ile Ydnetmeli$in Ek 5. maddesinin 1. frkrasirnrn (e) bendinin 3 numaralrr alt bendindeki
"Kadrosuzluk nedeniyle ennekli olan veya 60 ya,grnr dolduran tabipler" ibaresinin; 7. maddersiile
de$igtirilen Yonetmeli$in ek 5. maddesinin 1. frl<rasrnrrr tim) bendinin ilk cUmrlesinin; 8. maddesi
ile de$igtirilen Ydnetmeli$in ek t6. maddesinin 2. likrasrnrn TUrk Tabiprleri Birligine yer
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vermemesi nedeni ile noksan dtizenlemenin: g
maddesinin ikinci frkrasrnda ver alan "koru
ibaresinden sonra gelmek uzere "ile Bakanhktga
uygulamalannrn yaprldrgr poliklinik" ibaresinin; 11.
ikinci cumlesinin;'12. maddesi ile'Vorretmeligin
iptali ve yUrUtrnesinin durdurulmasr istemiyle agrlmr
Davanrn durumu ve uyugnnazlr$ln hukuki
gdre, 23.01.2A15 tarih ve 29245
sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanarak yUrurltl$e
Ozel Hastaneler YOnetmeliginde
De$igiklik yaprlmasrna Dair Ydnetmeligin; 7.
ile Y0netmeligin Ekl 5. maddesinirr 1.
frkrasrnrn (e) benclinin 3 numaralr alt bendindeki
rosu;zluk nedeniyle ermekli olan veya 60
yaglnl dolduran tabipler" ibaresininr; Yonetmeliljin
10
uncu maddesinin ikinci frkrasrnda yer
frk
alan "koruyucu v{3 destekleyici nitelikte polikllini(ler" ibaresinden sonra gelmek Uzere "ile
Bakanltkga izin verilen gpleneksrel ve tamanrlayrf,r trp uygulamalarrnrn 'yaplldrgr poliklinik"
ibaresinin; 11. maddesi ile de$igtirilenr Gegici Madde i]'Urn ikinci cUmlesinin; 12. rnaddesi ile
Y6netmeli$in gegici 9. rnaddesirre eklenen 3
41. frkralarrn yUrtitmesinin durdurulrnasr
istemine iligkin olarak; 2577 sayrlr idari Yargr
UlsulU Kanunu'nun 27. rnaddeslnde
6ngdrUlen kogullarrn bu agamada gergeklegmecligi {nlagrlmraktadrr.
663 sayrlr Saglrk Bakanlrfir ve Baglr
uq;liarrnrn Tegkilat ve Gorevleri Hakkrnda
Kanun HukmUnde Kararname ile Saglrk Bakarrlr$r ve bra$lr kuruluqlarrnrn tegkilat, rg6rev, yetki
ve sorumluluklarr yeniden dUzernlenmigtir. Anr n lKanun HukmUnde Kararniame'nin 2.
maddesinin birinci ftkrasrnda; herkesin beden'i', zifrni ve sosyal klakrmdan tam bir iyilik h6li
iginde hayatrnr surdUrmesini saglamak; ikinci fr
nda, hialk sa$hgrnr korumak ve geligtirrnek,
hastahk risklerini azaltmak ve onlemek; teghis,
i v,e rehabilite edici saglrk hizmetlerini

i

e$itimi ve aragttrma faaliyetleri getrigtirmek; sa$ltk fiizmertlerrinde kullanrlan ilaglar, o;zel UrUnler,
ulusal ve uluslararast kontrole t€rbi maddeler, ilap iiretirninde kullanrlan etken rre yardtmcr
maddeler, kozmetikler ve trbbi cihazlarrn guvr-'nli ve k.aliteli bir gekilde pirlasada bulunrrasr,
halka ulagttrtlmast ve fiyatlarrntn belirlenmesirii r;agliamak; insan gurcUnde ve maddi
kaynaklarda tasarruf sadlanmasr ve verimin arttrrrlinasr, siagllklr insan gUcrinun ijlke sathlnda
dengeli da$tltmtntn sa$lanmasr ve bUtUn paydaplar arilsrnda igbirliginin gergeklegtirilrnesi
suretiyle yurt sathtnda egit, kaliteli ve verimli hi:rmef sunurnrJnu sa$lamak; koffiu ve ozel hr-rkuk
tuzel kigileri ile gergek kigiler tarafrndan agrlqcalk saglrk kuruluglarrnrn 0lk,e sathrnda
planlanmast ve yayglnlagttrrlmast ile ilgili olarak sagilrk sistemini yonetrnek ve politikillan
belirlemek; 8. maddesinde; her turlU koruyucu, teghis, tedavi ve rehelbilite edici saglrk
hizmetlerini planlamak, teKnik dUzenleme yaprnakl stiandartlarr belirlemek ve bu hizmetler ile
sunuculartnt stntflandtrma(, bunurrla ilgili i9 ve iglQmlerri yaptrrmak; kamu v'e ozel lnukuk tuzel
kigiteri ile gergek kigilere qit sa$ltk kurum ve kurulUrglarrna izin vernnek ve ruhsatlandrrmak, bu
izin ve ruhsatlart gerekti$inde s;iirerli veya sUrQsiz iptierl etmek; planlamar ve standartlar
olugturulmast igin gerekli komisyonlarr kurmali; nievcut salhk insan g0ciinU, karnu ve 6zel
kurum ve kuruluglar dUzeyinde planlamak ve istihdarnrn bu plan gergeves;inde y[irUtulmesini
denetlemek; sa$ltk meslek mensuplarrnrn tescil iglemlerrini yapmak, kayrtlarrnr tutmak, personel
hareketlerini takip etmek, Sa$ltk Bal<anlr$r'nrn golevleri iarasrnda sayrlmlg, 40. maddesinde;
Sagltk Bakanll$tntn g6rev, yetki ve sorunnrlulul< alianlarrna giren ve oncedern kanunla
dUzenlenmig konularda idari dUzenlerneler yapabilege$i l<urilla baglanmrgtrr.
3359 saytlt Sa$ltk Hizmetlreri Temel Kilnurpu'nun i]. maddesinin (a) bendinde; sergltk
kurum ve kuruluglartntn yurt sathrnda egit, killiteli ve verimli hiz:met sunacak gekitde cliser
Bakanltklartn da gorUgu alrnmerk suretiyle Sa$lrk Berkanllgrnca planlanaca$r, koordine
edilece$i, mali yonden desteklerrip geligtirilece$i, (c) bendinde; butun saShk kurum ve
kuruluglart ile personelinin 0lke sathrnda dengelidq$rlrrnt r,'e yaygrnlagtrnlmasrnrn esas oldlt$u,
sa$ltk kurum ve kuruluplartntn kurulmasr ve igleitilmesinin bu esas igerisinde Saglrk
Bakanlt$rnca dUzenlenecg$i kurala ba$lanmrg,9. merdldesinin 1. flkrasr (c;) bendinde; but[in
kamu ve 6zel sa$ltk kuruluglartnrn tesis, hiz:me!, personel, krstaslarrnr belirlemeye, sa$hk
kuruluglartntn amaca uygun oletrak tegkilatlanr,rirala,rrna, sa$lrk kurum ve kuruluglarrnrn
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vermemesi nedeni ile nqksan dirzenrlemesinin, 9. nnilddesi ile YonetmeliOirC
.]Q:.Uncu 1.-\
maddesinin ikinci ftkrastnda yer alan "koruyucu \/e destekleyici nitel(te."Ek
pq'fflifiniXf€r' ; ]
ibaresinden sonra gelmek uzere "ile Bakanlrkga izin rrerilen geleneksel v'e X.agramlbyjA,,{rp r .l
uygulamalarrnrn yaprldr$r poliklinik" ibaresinin, 11. macldersi ile de$igtirilen Cefici,p{'a{U'e*'3'Ur1^"'-,,1
ikinci cUmlesinin, 12. maddesi ilre Yonetmeliflin geErici t9. maddesine 3 ve 4q-frkr?laiUnrh, rd'
yUrUtmesinin durdurulmasr istemiy|e

ar;rlmrgtlr

't'a.***.*o".'r

Davantn durumu ve uyugmazlr$rn hukuki rniteli(jin,e g6re, 23.U.2A15 tarih ve 29245
saytlt Resmi Gazete'de yaytmlanarak yUrtirlU$e konugarr Ozel Hastaneler YdnetmeliQinde
De$igiklik yaptlmastna Dair Ydnetmeli$in; 7. nraddesi ile Yonetmeligin Ek 5. maddesinin 1.
flkrastntn (e) bendinin 3 numaralr alt bendindeki "Kadnosuzluk necleniyle ernekli oliln veya 60
yagtnt dolduran tabipler" ibaresinin, Yonetmeli(iin Ek litCl uncu maddesinin il<inci frkrasrnda yer
alan "koruyucu ve destelSleyici rritelikte poliklinikler" iberresinden sonra gelmek Uzere "ile
Bakanltkga izin verilen geleneksel ve tamamlayrcr trp uygulamalannrn yap,rldlgr poliklinik"
ibaresinin, 11. maddesi ile de$igtinilen Gegici lMadde 3i'tin ikinci cUmlesinin, 12. rnaddesi ile
Ydnetmeli$in gegici 9. maddesine l3 ve 4. frkralarrnrn yiirUtrnesinin durdurulmasl istemine iligkin
olarak; 2577 sayfi idari Yargrlama UsulU Kanunu'nqn iZiz. t\/laddesinde dngirrUlen k<lgullarrrr bu
agamada gergeklegmedigi anlagrlmaktad rr.
663 saytlt Sa$llk Bakanlr(it ve Ba$lr Kurqluglerrrrun Tegkilat ve Cidrevleri Hakklnda
Kanun HUkmttnde Kararname ile lSa$lrk Bakanlr$r ve ba$ll kurulu;;larrnrn tergkilat, g;6rev, yetki
ve sorumluluklan yeniden diizenlenmigtir. i\nrlan l(anun HukmUnde Kararnelme'nin 2.
maddesinin birinci ftkrastnda; herl<esln bedeni, zihni v'e s;osyal bakrmdan tam bir iyilik hdli
iginde hayattnt sUrdUrmesini sa$lamak; ikinci frl<rastnda, halk sa$lrgrnr korurnak ve rgeligtirmek,
hastaltk risklerini azaltmak ve onlemek; teghis;, tedavi ve rehabilite edici sa$hk lhizmetlerini
yilrUtmek; uluslararast 6nemi hai;r halk sa$h(ir riqklerinirr Ulkeye girmesini onlenrek; saghk
e$itimi ve aragttrma faaliyetleri geligtirmek; sa$hk hizmretlerinde kullanllan ilaglar, oz:el Ur0nler,
ulusal ve uluslararast kontrole t6bi maddeler, ilag Uretirninde kullanllan ratken ve yardrmcr
maddeler, kozmetikler ve ttbb? cihazlarrn gUvernli ve kialiteli bir gekilde piy'asada bulunmasr,
halka ulagttrtlmast ve fiyatlarrnrn belirlenmrssini s;a$lamak; insan gucrirlde ve maddi
kaynaklarda tasarruf sa$lanmasr v'e verimin arlltrnlrnas;r, sa$lrkh insan gUcrinUn Ulke sathrnda
dengeli da$tltmtnln sa$lanmasr ve bUtUn paydaglar arerslnda igbirli$inin gergekllegtirilmesi
suretiyle yurt sathtnda egit; kaliteli ve verimli hiz:metsunumunu sa$lamak; kamu ve 6zel hukuk
tUzel kigileri ile gergek kigiler tarafrndan agrlacak sil$lrk kuruluglarrnrrnr Ulke sathrnda
planlanmast ve yaygrnlagftnlmasr ile ilgili olarrak sa$hk sistemini ydnetrnelr ve politikerlarr
belirlemek; B. maddesindb; her turlU koruyucu, te{ihris, tedavi ve rehabilite erCici saghk
hizmetlerini planlamak, te(nik duz,enleme yapnnak, standarillarr belirlemek ve bu hiizmetler ile
sunuculartnt stntflandrrma(, bununla ilgili ig ve iglemleri yaptrrmak; kamu vre ozel hukuk tiizel
kigileri ile gergek kigilere ait sa$ltk kurum ve kuruluglanrna izin verrnek ve ruhsptlandrrmak, bu
izin ve ruhsatlarr gerekti$inde sUreli veya sUresiz iptal etmek; planlarna, ve standafilar
olugturulmasr igin gerekli [<omisyonlan kurmak; mevcut sia$lrk insan gUcUnU; kamu ve dzel
kurum ve kuruluglar diizeyinde planlamak ve istihflamrn bu plan gergevesind,e yUrUt0lmesini
denetlemek; sa$hk meslek mensuplarrnrn tescil iglennlerini yapmak, kayrtlarrnr ltlltnaal<, personel
hareketlerini iakip etmek, Saghk l3akanlr$r'nrn gorBvleri arasrnda sayrlmrg, 40. rniaddesinde;
Sa$ltk Bakanlt$tnrn gdrev, yetki ve sorumIuluk alanliarrna giren ve 6npeden kanunla
dUzenlenmig konularda idari duzenlemeler yapabileqe$i k:urala baglanmrgtrr.
3359 saytlt Sa$ltk Hizmetleri Temel Kanunu'nurr l]. rnaddesinin (a) hendinde; sa$ltk
kurum ve kuruluglartnrn yprt sathrnda e9it, kerliteli ve verrimli hizmet sunacak gekilde diger
Bakanlrklartn da gorUgU alrnmak suretiyle Sa$lrk Bakanlr$rnca planlanaca$r, koorcline
edilece$i, mali y6nden desteklenip geligtirileroe$i, (c) bendinde; buttin sa$lrk kurum ve
kuruluglart ile personelinin ulke sathrnda dengelida$rlrrnr ve yaygrnlagtrrrlmasrnrn esias oldu$u,
sa$ftk kurum ve kuruluglartnrn kunulmasr \/e igletilmrasinin bu esas igerisinde $agllk
Bakanll$tnca dtrzenlenece$i kurala ba$lanmrg, 9. madder;inin 1. frkrasr (c) bendinde; bUtun
kamu ve 6zel sa$ltk kuruluglartntn tesis, hizmet, personel, krstaslarrnr belirlemeye, sa$hk
kuruluglartntn amaca uygun olarak tegkilatlianmalanna, sa$lrk kurum v-c kuruluglannrn
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koordineli galrgma ve hizmet starndartlannrn :tespiti ve ctenetimi il" Ordff,<"nu.l.tFlli"; dilrhususlan yonetmelikle duzenleme yetkisinin Saghk Bakanlrgrna ait otdug{'eiiizefr[6nrril$1ir.
;-'ir
Sa$ltl< Bakanlr$rtanaftndan, 1219 sayrlr 'Tababt;t ve guabatrsan'aildrrnrrirfthia,icrasinb
Dair Kanun, 3359 sayrh Sa$lrk Hiznretleri Ternel Kanunu ve 1e1 savrti't€radiifi'edi.anhor,#rn
Tegkilat ve Gorevleri Hakkrnda Kanun HukmUnde Karerrnalmeye dayanrlar"l6l5rynrr< r!'aYi ve
attl kapasiteye yol agllmaksrztn Ulke dUzeyinde dengeli, verimli ve kaliite{j'""Saglrk'fiizmeti
sunulmastnt sa$lamak uzere 6zerl hastanelerlin yaprlarnrjlrrlmalarr, ruhsatlandrrmil iglemleri,
faaliyetleri ve faaliyetlerine son verilmesi, denetfimleri ver di(jer hususlar ile ilgiliusgl ve-esaslari
dUzenlemek amacryla 23.03.20A2 tarih ve 247A8 saryrlr Resmi Gazetedii Ozet Hastaneler
Yonetmeligi yayrmlanm lgtlr.

Davanln 23.01.2015 tarih rre 29245 ssryrlr Resnri tGiazete'dle yaylmllanarak ytirtirhii$e
konulan 6zel Hastaneler Ytinetrneli$inde o,egigit<litr yarprlmaslnj fiair ycinetnneligfin; ?.
maddesi ile dedigtirilen Ycinetnreli$in ek 5. maddeisinin 1. fllkrasrnln (m) herndinin ilk
crimlesinin iptal isteminin incelenmesi,
1110712013 gUnlu, 28704 saytlt Res;mi Garz,ete'de yayrmlanan Ozel iHastaneler

Ydnetmeli$inde De$igiklik Yapllma{itna Dair Ydnetmelilkle, Ozel Hastaneler'Yonetmraligi,nin Ek
5. maddesinin 1. ftkrastna eklenen (m) bendi ile, "Uzman tabip kadro saytst on beg ve Uzerinde
olan ozel hastaneler, sa$f rk turizmi kapsamrnda yabran<;r uyruklu histalara ryonerlik hizmet
sunmak amactyla, aynr il stntrlart igerisinde olmak ve hrirden fazla olmamak kaydrylar, yalnrzca
kadrosunda bulunan uzman tabiplelrin gdrev yapabilece(ji rrruayene ve kontrol rbirimi kurabilir.
Kadrolu uzman tabip sayrsr 15 ila {i0 arasrnda <llan hastanrelerin agacaklarr 5irimlercle en ferzla
iki; 51 ila 100 arasrnda olarnlarda enr fazla ug ve kadrolu u;zrnan tabip sayrsl 100 Uzerrinde olan
hastanelerin agacaklarr birimlerde ise en fazla tlort uzrnian tabip gorev yapar. Bu birimde ilgili
mevzuattnda d0zenlenen rnuayenehane fiziki gartlarrnln bulunmast ve yalnuzca muayeneh'ne
kapsamrnda yaprlabilecek teghis rre kontrol iglemlerinirr yaprlmasr zorunludur. Muiyene ve
kontrol birimi agma bagvurulart hastanenin bulundu$u il mridUrltigUne yaprhr. MUdUrlUt<ge,
agrlmasr uygun gorUlen birifn ve adresi hastanenin faaliyet izin belgesine ve Saglrk l(urulugtari
Ydnetim Sistemine (SKYS) iglenir." kuralr getirilnrigtir.
23.01'2015 tarih ve 29245 saytlt Resmi Gazerte'de yayrmlansrak rlururluge konulan
Ozel Hastaneler Ydnetmeli$inde Degigiklikyaprlmasrna Dair Yonetmeligin; 7. madd"etsi ife Oiei
Hastaneler Ydnetmeli$inin ek 5. madclesinin 1. frkrasrnrrrr (rm) bendinlnltt< curmlbsi "[3akanlrl<ga
belirlenecek yabancr uyruklu hasta orantna sal'rip olan lre en az onbeg uzmari tabip kadroiu
bulunan 6zel hastaneler, aynr il srnrrlan igerisincle olmilk kerydryla, kadrosuncla bulurran uzman
tabiplerin gorev yapabilecegj bir adert muayene v,e kontrol birimi kura5ilir." olariak
f,egi5;tirilmigtir.
Bu duzenleme ile, Bakanlrkga belirlener:ek yaloilncr uyruklu hasta oranrna i;ahip olan
ve en az onbeg uzman tabip kadrosu bulunan ozel l'rialstanelere, bulundu$u il;slnrrlarr iEipde
ozelhastanenin fiziki yaprsndan ba$trnstz herhangi biryerrle muayeneve lontriol binimi kurrna
imkant getirilmig olup, bu yerlerde muayenehane fi;ziki $artlarrnrn bulunrna$l ver yalnrzca
muayenehane kapsamrndA yaprlacah teghis ve konrlrol iglemlerinin yapllmasl zorunlurlu$u
getirilmigtir.
Sa$llk mevzuatlna gQre 6zel sa$lrk kuruluglarr iki gntrba ayrrlmaktadrr. rBunlardan ilki
ayakta teghis ve tedavi hizmeti sunul:ln ozel sa$llk kuruluglarr, bunrlar, trp rnerikezi, poliklirrik,
laboratuvar, muessese ve muayanehaneler olarak tanrrnlanmrgtrr. ikincisi isie Devlert,e, il o:zei
idarelerine, belediyelere, tlniversitr-'lere ve di$er kamu tiizel kigi1:rine ait hastanraler harig
olmak Uzere gergek kigiler ile 6zel hrukuk tUzel kir;ilerine ait hastanelerr.
Sa$ltk mevzuattnda muayen{: ve kontrol birimi adr altrnda bir saglrk kuruluguna yer
verilmemig olup, dava kgnusu d0zenlemede bu yerlerin ilgili mevzultrrnda dtjzenlenen
muayenehane fiziki gartlartntn bulunmasl ve bu yerlerclet yialntzca rnuayeneharie kapsamrnda
yaprlabilecek teghis ve kqntrol iglremlsl;n|. yaprlmasr :lorunlulugu ifade edildigine,' g6re
bu
yerleri muayenehane gibi degerlendlirilrnesi gerekmekbdir.
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Muayenehaneler, 12119 sayrlr Tababet ve guabatr Sanatlarrnrn Tarzr
ftfi<*f'rn;
hUkUmleri uyarrnca hekimler tarafrndan agrlabilecek v't;rler olup bu yerlerin $q'f*a'!|#trail u*
f
buralarda sunulacak sa$hk hizmelrine iligkin ilke ve kurialtern Ayakta Teghis'vd$;t'edaffVp$rfbp;-

Ozel Sa$lrk Kuruluglan Hakkrnda Ydnetmelikte duzenlernnrigtii. Hususi Hastarj
Kany.6rrr.fr
ozel Hastaneler 'fuzu$unde ozel hastanelere muayelnehrane agnna
bulunmamaktadrr.
Buna gore, mesle$ini serbest olarak icra etme yetkisi kaps;amrnd a yalnvczt hekinrler
taraftndan agllabilecek olan muayranehanelerden farkll r)larak, 6zel hastaneiere bu hastanr:de
galtgan hekimlerin faaliyet gosterebilecegi gekilde harstane binasrnrn drgrnda muayenehane
agma,yetkisi veren duzenlemede Ust hukuk normlarrner uyarkk bulunmamaktadrr.
Ote yanclan, muayenehanelerrin agtlma, r;a$hk hi:imeti sunma ve denetim gargarr ilgili
mevzuatta agtkga belirtildi$inden, 6;:el hastanelerin bir pargasr olan anc;ak aynr zamanda
muayenehane statUsUnde bulunarr bir sa$fuk kurulugurrru dzel hastanelere agma yertkisi veren
dUzenlemenin "sa$hk turizminin geligtirilmersine )iOnerlik', dUzenleme kapsamlnda da
de$erlendirilemeyecegi agrktrr.
Davantn 23'A1.2015 tarih ve 29245 sayrh Resrni (iazete'dra yaytmlranarak yi.irtirliise
-nregigittit<
konugan 6zel Hastaneler Ytine{:meli$inde
y,apllmaslna Dair y6netrneligin; g.

maddesi ile de$igtirilen Ytinetrnelisin ek 16. mardkclesinirn 2. flkrasrntn Ttirk faUipieri
Birli!ine yen vermemesi nedeni ile noksan diizenlernesfinin iptarl isteminin,incellenmesi,
27'03'2002 tarih ve 24708 sayth Resmi Ga:retie'de yayrmlanan 6zel Hastaneler
Yonetmeli$i'n bu yonde birdUzenlerme bulunmamakla birlikte, 15.0i1.2008 tarih ve 2678g sayrlr
Resmi Gazete'de yaytmlanan Ozrel l{astaneler Ydnetrneli$i'nde De$igiklik yaprlmiasrna Dair
Ydnetmelik ile esas Ydnetmeli$e eklenen Ek Madde ,4'te, Bakanlrkgi, sagtrt< hizmegerinin,
demografik yapl ve epidepiyolojik dzellikler dre gdz 0nilnde bulundurulmali suretiyle kaliteli,
hakkaniyete uygun ve verimli gerkilcle sunulrnasr, s;a$hk kurum ve kuruluglarrrirn hizmet
kapasiteleri, sa$hk insan giicU ile ga$dag trbbi bilgi vr-. teknolojinin Ulke <lUzeyinde dengeli
da$lltmtntn sa$lanmast, kqruyucu saglrk ve acil saghk hi:zmetleri gibi igbirligi,hatinrde hizrnet
sunumunun gerekli oldu$u alanlarda uygun kerpasitenin olugturulmasr, ka'ynak isrufr ve atrl

kapasiteye yol agtlmamast amaglarr dr:$rultusunda, faali'yeline ihtiyag duyulain sa$lrk kurum ve
kuruluglart ile bunlara ait sa$lrk irrsan gUcu, Lrbbi hi;lrnet birimleni ve niterlil<leri ile teknoloii
yo$unluklu ttbbi cihaz da$rfrmr alanrlannda kamu ve ozel serktorU kapsayacal< gekilde planlami
y-apaca$l hUkUm altrna altn;'ntg, 11.03.2009 tarih ve 27'166 sayrlr Resmi Gazet,e'de y'aylmlanan
Ozel HastanelerYdnetmeli$i'nde De$igiklikyaprlmaslna Dair VonetrneliQin 1{j.maddersi ile esas
Ydnetmeli$e el<lenen Ek tr,/adde 6'da, Ek 4.maddeye gore yaprlacak planlamalarrn ilandan
6nce de$erlendirilrnesi, planlama gergevesinder yurutUlen uygularuralara yapriacak itirazlarrn
de$erlendirilmesi ve Bakaqrhkga ihtiyarg duyular:ak di!,e;- tr.onrlarda gorUg ialrnmasl amacryla
Planlama ve istihdam Komisyonu o,lugturulaca$r, Komiiy'onun, Gen,el MUO-urlugpn ber$h oldu$u
MUstegar Yardtmctslnrn bagkanlr$rndia, a) Genel MurJiir, b) Genel MudurlilQun ilgili Genel
MUdUr Yardtmctst, c) Temel SaQlrk Hizmetleri Genel Mii<jriru, d) Bal<anlrk L lJukuk lr4ugaviri, e)
Bakanltk Strateii Geligtirme Bagkanr, f) Bakanllk PersonelGenel Mtidriru, g) Trirkiye Odaliar ve
Borsalar Birli$inden sa$hk sektdruy'le ilgili iki temsilcinirr kerlirlrmryla olugaca(ir, ancak Bakanlrk
planlama ve istihdam komi$yonuner Sosyal GUvenlik hlurumundan, Devlet Planlamia Tegkilatr
MUstegarlr$rndan ve YUksek Ogretim l(urumundan komrir;yon uyesi olarak en a7 daire bagkanr
seviyesinde birer yetkili gq$rrabilerce$i belirtilmrig; 27.r0r5.2"012 tarih ve 281305 sayrlr R-esim?
Gazete'de yaytmlanan YQnetmelik de$igikli$i ile "Komis;yonun, Bakanllk \,lUste,garr veya
gdrevlendirece$i bir yetkili Sagkanlr$rnda, Genel Mudrirfuk, Ilakanlrk Hukuk l\4ugavirligi, Strateji
Geligtirme Bagkanlr$lndan birer Uye ile Turkiy'e Odalarr ve Borsalar Birlilji Turkiye Saglri<
Kurumlarr Meclisinden jki Uyeden f,iurulacaSr, komisyoner, y0ksekdglJretim, planlama ve sosyal
gUvenlik uygulamalart ile ifgili konular igin ilgili kururnlardlan uye davet edilebilecragi kurala
ba$lanmrgtrr.
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21.03.2014 tarih ve zBg4B sayrlr Resrni Gazetede yayrmlanan
Ydnetmeli$inde Del$igiklik Yaprlmasrna Dair Yonetmeli(yin 1 4.rnraddeisi ile esers
6.maddesinin ikinci frkrasrnda dr:$igiklik yaprlarak, ,'Komisyon, Bakanlrl<
gorevlendirecegi bir yetkiti bagkanfu grnda:
a) Genel MiidUr veya yardrmcrst,
b) Bakanhk Hukuk MUgavirliginrjen bir ternsilci,
c) Bakanhk strateji Geligtirme Bagkanlrgrndan bir tennsilci,
g) TUrkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan bir terrrsilci.
d) Turkiye Flalk Saglrgr Kurumundan bir t,emsilci,
e) TUrkiye Odalar ve Borsalar Birli$i Turkiiye Saglrik K,urumlarr Meclisinden
bir temsilci,
f) Ozel hastanelere ait dernerklerden en gr:k tUzel kigi uyesiolian dernel< temsilcisi,
g) Ayakta Teghis ve Tedervi Yaprlan Ozel Sra(jlrlr Kuruluglarr Hal,ikrnda ./6netmelik
kapsamtndaki 6zel sa$lrk kuruluglartna ait derneklerd,eii eln gok tilzel kigi Uyesi
olan dernek
temsilcisi, olmak tizere dokuz uy,eden kurulur."... hUkrnu getirilerek, dncerden planlama
ve
istihdam Komisyonu'nda bulunmi'yan, T0rkiye Kamu lJastaneleri Kurumu ve Turkiye Halk
Sagll$t Kurumu temsilcilerinin, ozel hastanelerer ait dernekllerden ern gok tuzel kigi Uyesi
olan
dernek temsilcisinin ve Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Saglik Kuruluglirr Hakkrnda
Ydnetmelik kapsamtndaki ozel sa$lrkkuruluglarrna ait dlerneklerden en got tilzel kigi
uyesi olan
dernek temsilcisinin de kurulda yer alaca$rduzenlerne arltrna alrnmrgtrr.
Dava konusu 23101.2015 tarih ve 219245 :sizyrlt Resmi Gazeter'de yarlrmlanarak
yurUrluge konugan Ozel Hqstanelen Yonetmeli$inde Oegiigildik yaprlmasrna
Dair yorretmeli(jin;
8' maddesi ile Ek 6. Maddesinin ikinci frkrasrnrn (e) Ilendinde bir olan termsilci sayrsr ikiye
glkartlmtg, (f) bendindeki Ozel hastanelere aill dernerklerden en gok ttizerl
kigi iiyesi olan
dernekten gelecek bir temsilcinin ,\/ukseko$retirn Kurulu Bilgkanlr$rndan gelmesi
o'gorulmug,
(g) bendi ise kaldrrrlmtgtlr.
Davact l.aralindan, dava konrusu duzenletme ile Planlama ve istihdam Komisyonu'nun
yaplsl de$igtirilmekle birlikte Komisyonda Turk Tabipleri Birligi'ne yine yer r,,erilmedi0i,
Birligin
Komisyonda yer almast gqrekti$i, dava konusu madderrin bu agrdan eksik duzentenoigi
iteri
surulmekte, davalt idare tat'aftndan ise, muayenehanelerin planlima kapsarnrnda olmadtklarr,
Planlama ve istihdam Kornisyonu'nder hekimlere ydnr:lik i9 ve iglemlerin yUrgt6lrnedigi,
bu
nedenle de davact birli$e komisyoncla yer verilmersine gelrek otmaolgl savunulr,laktadrr.
Anayasanln 56' maddesinirr 1. ftkrasrncJa, herl<esirr, sa$lrkh ve dengeli bir gevrede
yagama hakktna sahip oldupu; 3. frkrasrnda, Devletin, herkresin hlyatrnr, beclenr
ve rul-r sa$1gr
iginde surdtjrmersini sa$lampk; insan ve madde gUcuncler tarsarruf vel verimi artrrarak, igOirtigiini
gergeklegtirmek arnactyla sa$lrk kuruluplarrnr tek elden planlayrp hiznret vermes;ini
dUzenleyece0i; 4. ftkrastndq, Devletin, bu gdrevini kamu ve 6zel kesimlerdeki saglrk ve sosyal
kurumlartndan yararlanarak, onlarr denetleyerek llerine getirece$i hufime ba$lanmrgtrr.
3359 sayrlr Sa$hk Hizmetleri Temel Kan,unu'nurr; 3. maddesininl/(a) bendiniCe, saglrk
kurum ve kuruluglartntn yur sathtnda egit, kalitr-.li ve vc'rimli hizmet sunacak gekilde sagfuk-ve
SosyalYardtm l3akanll$rncq, di$er ilgili bakanlrkliarrn da groriig1 alrnarak pl6nlanaca$r, koordine
edilece$i, mali ydnden desteklenecer$i ve geligtirfrlecegi; :il1c;-Oendin,Ce, bUtUnr sqgl[ [u;u;;;
kuruluglarr ile sa$lrk personplinin Ulke sathrnda dengeli clagrhmr ve yaygrnlar;trriimas,rnrn
u"".
oldu$u, sa$ltk kurum ve kuruluglanntn kurulmasr ve igletilmrasinin bu eia=s igeirisinde Saglk ve
Sosyal Yardtm Bakanlr$rnqa dtizenrlenece$i, 1l(e) bendincle, tesis edilecek egitim, OJnetim,
de$erlendirme ve oto kontrql sistemi ile sa$lrk l,luruluglarrnrn tespit edilen standart r,,e esaslar
iginde hizmet vermesinin sa$lanaca$; 'll(i) bendinde, saglrk hizmeflerinin yurt gaprnda
istenilen
seviyeye ulagtlrtlmasl amactyla; bakanlrklar seviy'esindeien ugtakihizmet birimirtre t<aOar
farnru
ve ozel sa$hk kuruluglart ile kamu kurumu niteli(trindeki meslek kuruluglarr arasintla
koordinasyon ve igbirli$i yapllaca$t, saplrk kun;m ve'krun-rluglannrn cografik ve fonksiyonel
hizmet alanlartntn, verecekli:ri hizmetler, ydnetirn, hizrnert illigki ve ba$la"ntrlarr gibi tlonuiarcla
tespitedi|enesas|arauymakveverilrang6rev|eriyapmak|ayr.rkUm|0o|duk|arrbetirii|mi9tir
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sa$ltk kuruluglarrntn ve sa$lrk insan gucunrilrr

,,r.{"oii*.*,
urlke genelinde crgffierr na'bfrrn,hh"

sa$lanmast amactyla davalr idarer tarafrndan planlanra yaprtniasrn.
vmrfogii"furlrr:i"ijrUril
planlama ile, sa$lrk hizmetlerinin kaliteli, hakkaniyete
uygLrn ve verimli jlej-hildEi"qyntiinrasr,.t

txfl 5"X:fi T'ffi
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*u{fi ii;igthg;3f6c

agtlmamast amaglart do0rultusunda, taaliyetine ihiiyar;
duyutan sagtrk turu,n $e*tilt;;idYli,rt:
bunlara ait sa$lrk insan gucu, ttbbi rrizmbt birimleri ti,e nitetikteri
ire teLnoi,lji yoguntutfd-trbbi
cihaz da$rllmr alanlartnda kamu ve ozel sektoru karpsiayacak
r;ekilde saghk h1zmegerinin
dengeli sunulabilmesinin ar,naglandlgr agrktrr.

Ote yandan, 6023 sayrh Turk Tabipleri Birlifiii K.anunu'nun l.maddesinde,
Turkiye
stntrlart iqerisinde meslek ve sanatlartnr icraya yetkili olup
da sarratrnr serbest o16rak yapan
veya meslek diplomastndan istifade etmek iuretiyte r,:,snii
veya 6zel gorev
kattldt$t Turk rabipleri Eirli$inin; tabipler ,r"r,nd, meisleki deontolojiyi yapan tabiplerin
ve d'yanrgmayr
korumak ve meslek mensuplartnrn hak ve yararlarrnr korumak
amacryla kurulmug kilmu
kurumu niteli$ind<l mesleki bir kurulug otougu belirtilrnig, +.nraodesinin
l.frkrasrnrn (c)
bendinde, halkrn

sa6h0rnl korumaya, azalannr riuayy,ln ierfah seviyesine
uliagtrracak gerekli ig
sahalart bulmaya, il9. Kanunu ile sosyal kanunlarrn ve"brr-rnlara
naOrr nlar,rn;;;
talimatname
hukumlerinin tatbikatrnda rneslek ve rneslektaglarrn hak ve
"" ire her t[jrlu
menfaalerini konrmaya
i9 tevziinin adilane bir surette duzenlenmes'ine galrqrna, (d) bendinde,
hatk sa(ilrgr ve trp
meslekleri ile ilgili meseleler igin resmi makamlarla kairgrlrkllr'igbirligi
yapma, (e) benrcinde, halk
saQlt$tnt ve ttp nreslekini ilgilendiren iglerde resmi rirakamlardJnyardrm saglanna BirliQin
gdrevleri arasrnda sayl lm r9!rr.
Buna gdre, Turk Tabipleri lBirli$i, 6023 sayrh f(ernun ile kurulmug
ve Turki'ye srnr4al
igerisinde meslek ve sanatlartnt icraya yetkili olup, sanertrnr
serbest olarak y6pan veya meslek
diplomasrndan istifade etmek suretiyle resmi veya ozel gdrev yapan
tabiplerin katrldr(ir, tabipler
arastnda mesleki deontolojiyi ve dayanrgmayr koruriiak, tabipligin
kamu ve ki;;i yararna
uygulantp geligtirilrnesini sa$lamak ve meslek mens'uplerrrnrn'hZrk
yararlarrnr korumak
ve
amactyla kurulmug kamu kprumu niteli$inde bir meslek i<urulugudur.
Birlik, t0023 sayrl Kanun
uyarlnca halk sa$lt$t alantnda galrgma yaprnak ve bu kornudi
resmi makermlarla igbirliginde
bulunmakla milkelleftir.
Bu nedenle, sa$lr11 hizmertlerinin kaliteli, hilkkarriyete uygun v€) verimli gekilde
sunulmast, sa$hk
ve kuruluglantnrn hizmet kapar,siteleri, sagiiri insan gucu ile gagclag
5Y1t ulKe
tlbbi bilgi ve teknolojinin
duze'/inde dengeli dagrl'rrnrnrn sagtaiimasr, kaynak !srafr ve atrl
kapasiteye yol agrlmamasr pmaglan dc,gruttusinda, flaliy,etine
ihtiyag duyulan sagtlk kurum ve
kuruluglart ile bunlara ait sa$hk inrsan gucu, trbbi hi;zrrret birimleri
ve nitelikleri ile teknoloji
yo$unluklu trbbi cihiaz da$lhmr alanlartnda kamu ve
ozel sektoru ka;:sayacak gekilcle planlarna
yaptlmast gerekti$i, yaprlacak planlamalarrn ilanderrr dnce
der$erlendirilrnesi, planlama
gergevesinde yurut0len uygulamalara yaprlacak itira;llerrlrr
de$erkindirilmesi ve Eiakanlrkga
ihtiyag duyulacak di$er konularda gdrug alrnmasr amacryla plantanna
ve istihdam
Komisyonu'nun olugtulurduQu hususrarr ire Trirk rabipreri Birligi'nin
,y*,. u"iit*n
)rukarrda
ve gdrevleribirlikte deOerlendirildi$inde, 6023 sayrlr(anu,,n ile kurulap
^,tlngi
kamu kurumu
mesleki bir kurulug olan Turk 1-abipleri Birligi ternsilcisinin d<; planlama niteliginrje
ve
istihdam
Komisyonu'nda yer almaslntn yukartda agrklanln merrzLtat hukurmleri
uy,ap,nca yasal bir
zorunluluk oldugu agrktrr.
Agtklanan nedenlerle, 23.01.2015 tarih ve 29241; sayrlr Resmi
Gazete,,de yayrmlanarak
yururlu$e konugan ozel Hastaneler Yonetmeli$inde De(ligiktik
yaprlrnasrna Dair yonrstmeligin;
7' maddesi ile Yonetmeli$in Ek 5. rnaddesinin t. trk6srnrn (*) bendininr 3 nurnaralr
ialt
bendindeki "Kadrosuzluk nedeniyle eme.kli olan veya 60 yagrnr
dolduran tabipler,, iSaresinin,
Yonetmeli$in Ek 10 uncu maddesinin ikinci frkrasrnda ye,r alan "koruyucu
ve destekleyici
nitelikte poliklinikler" ibaresi4den sonra gelmek ozere "ilel 6akanlrkga
izin verilen geleneksel ve
tamamlaylct ttp uygulamalartnrn yaprldr$r poliklinik" ibaresinrin,
1i. maddesi ile ydrretmeligin
gegici 9' maddesine 3 ve 4' ftl<ralartntn yurutmes;inrin
durdurulmasr is;teminin reddirre
oybirli$iyle, 11. maddesi ile de$igtirilen Gegiii Madde 3'r,in ikinci
cumtesinin yu*itrnesinin
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durdurulmasr isteminin rqddine oygoklu$uyla; 23.0X.21C15 tarilr ve 2924$ sayrh Resmi
Gazete'de yayrmlanarak yUrUnlU$e konugan 6zel t'lastaneler Ydnetm,elidinde Degigiklik
yaptlmasrna Dair Y6netm$li$in 7. maddesi ile de$igtirilen Ydnetmeli$in ek 5i marldesinin 1.
frkrasrnrn (m) bendinin ilk q0mlesi ile 8. maddesi ile de{iigtirilen Ydnetmeligirn Qk 6. rnaddesinin
2. ftkrastntn Ttirk Tabiplgri Birli$ine yer vermemesi nedeni ile noksarn ldUze,nlemesinin
yUrUtmelerinin durdurulrlasr istemirrin kabulUne oygokluguyla, 2311212015 j tarihrinde karar
verildi.
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23.01.2015 tarih ve 29245 sayrlr Resmi Gaz:erte'de yayrm'laridi?k yu rlulie konufan
Ozel Hastaneler YonetmQliginde De$igiklik yaprlmasrna Dair Yonetmeli$in; 1. nnaddesi ile
de$igtirilen Gegici MaddF 3'Un ikinci cUmlesinin yUriittilmesinin d
masil isteminin

incelenmesi.

Dava konusu cU;nlenin de bulundu$u Gegic;i 3. madede "Bu
ddenin yayrml
tarihinde ruhsath olan 6zel hastanelerden, bir Onceki yrlia arit dolu yatagr
az olanlara bir
adet; yiizden tazla olanlara iki adet uzman tabip kadrosu bir defaya mahsus ol
Uzere verilir.
Ancak bu kapsamda, yan dal uzmanhklarr ile ndroloji, f[zi],i tedavi ve reha
yon, plastik ve
rekonstri.ikstif cerrahisi vg beyin ve sinir cerrahisi uznranhk dallanndarr adro verilmez."
hukmilne yer verilmigtir.
Davacr tarafrndan flUzenlemenin ikinci cUmles;i ile kimi uzmanhk da nnrn gahgma
hakkrnda srnrrlamaya gidil$i$i, bu dallar belirlenirken nre alandaki uzmanlrk rder klerinden ne
de Birlik'ten g6riig ahnma$an galrgma hakkrnrn dlgUsUz $ekitde srnrrlandr$rnr iddier edilmig,
kaliteli hizmet
ayrrlrp plansrz
q;it da$rhmr
an yan dal
e davacrtarafrn
kuki sebebe
konulmadrSr
savunulmugtur.
Sa$hk alanrnda dUzenlpme yapma yetkisi tartrgmas;rz cllan idare tarafrndlan kadro verilmesi
konusunda istisna tutulan alanlardaki hekimlere duyulan ihtiyacr ortaya l<
istatistiksel
bilgilere yer verilmeksizin, TUrk Tabipleri Birli$i' ile igbirli(iiyaprlmaksrzrn yaFlr
duzenlemede
hukuka uyarl rk gdr0lmemigfir.
Uyugmazlr$rn niteli$ine ve davanrn durumuna 'g6ret, 2577 sayrh idari argrlama UsulU
Kanunu'nun 27. maddesinpe dngcirrjlen kogullarrn geng;eklegti$i anlagrldr$rnr n, bu maddeye
yonelik yUrUtmenin durdu{ulmasr lsteminin kabuhi gerckti$i gdrtiguyle, bu
de yonUnden
yUrutmenin durdurulmasr isteminin reddi yolunda vt-.rilen go$unluk kararr
katrlmryorum.
r
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