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Vekilleri

: Hukuk MUgaviri Zeliha Sarr -Aynr Adreste

Hukuk MUgaviri Av. Leyla [(rlrg - Aynr Adreste

Davanrn Ozeti
: 25.09.2010 iarih ve 27710 savrlr Resmi Gazete'de
yayrmlanan Ayakta Teghis ve T'edavi Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Yonetmelikte
Degigiklik Yaprlmastna Dair Yonetmeli$in 1. maddesiyle Yonetmeli$e eklenen 7. maddenin 2.
ftkrastndaki "bu Ydnetmelikte tanrmlanan fibbi iglemlerin yapiliabildiQi saQttk kurulugudur."
ibaresinin,3. maddesiyle eklenen 38. maddesinin 1. frkrasrnrn (e)bendinin,4. maddesiyler eklenen
Ek-1/d'nin 1. ftkrastndaki "ve Ek-l3 te yer alan iglemlerden hangilerin'in yapilacaQtnt" ibar,esinin, 4.
marCd6siy;s eklenen Ek-1/d'nin B. frkrasrndaki "Sosya/ Guvenlik tfurumu kaydr" ibarelsinin, 5.
marddesiyle eklenen Ek-6/a'ntn "Faaliyete Esas Bilgiler" baglrklr 1. bo,lUmUnun 4. ve 5. satrrlarrnln,

5. maddesiyle eklenen Ek-6/a'nrn "Hizmet Birimine Esas Bilgiler" baglrklr 2. bdlUmUnun 5. ve 7.
sattrlanntn, 5. maddesiyle eklenen Ek-13 sayrlr "Muayenehanede Yaprlabilecek Trbbi igtemler
Listesi" nin tumUnUn; muayenehanelerin agrlma ve faaliyet yUrUtnre kogullarrnrn zorlaLgtrnldr$r,
dUz:enlemelerin amag yonUnden hukuka aykrrr oldugu, trp biliminin gereklerine aykrn olarak
sub,jektif dUzenleme yaptldt$r, trp biliminin dinamik bir alan oldu$u, hastanrn yaran gcizetilere^k
yaptlabilecek iglemlerin sayma yolu ile tUketilmesinin mUmkun olmadr$r, bu haliyle dUzenlemenin
sUrekli, soyut ve genel olamayaca$r, sa$lrk hizmetlerine ulagma hiakkrnrn ve galrgma hakkrnrn
hukuka ayktrt olarak stntrletndt$r, Trpta ve Dig Hekimliginde Uzmanlll< Egitimi Yonetmeligi'ne gore
ttptie 43 anadal ve 45 yandal uzmanlr$r olmak Uzere toplam 88 uz:manlrk alanr olmaslna kargrn

sadece 16 brangtan hekimin davah idarece olugturulan komisyona davet edildi$i, 88 trpta
uzmanltk alantndan hekimin yapabilece$i iglem gegidinin 184 olarak:. sayrldr$r ve srnrrlandrrrldr$r,
komisyonca belirlenen muayenehanelerde yapllabilecek iglemler listesinin davalr idarece gerekge

yer alan uzman hel<imlerin muayenehanelerde
yaprlabilece$ini belirttigi perkgok igleme Ek-13'te yerverilmedigi, trbbi iglemlere iligkin kural koyan
iglemin bilimsel galtgmalara dayantlarak tesis edilmesi gerekti$i, duzenlemelerin bilimsel verilerle
uyugmadr$r ileri sur0lerek iptali istenilmektedir.
gosterilmeden daralttldr$r, komisyonda

Savunmanln 6zeti
: Anayasanrn 56. maddesinde Derrlete verilen sa$hk gorevinin
1Bl saytlt Sa$ltk Bakanlr$rnrn Tegkilat ve Gorevleri Hakkrnda Kanun HukmUnde Kararname ile
Bakanlt$a verildi$i, 3359 sayrlr {ia$lrk Hizmetleri Temel Kanununcla Bakanllga saglrk alanrnda
hemen her konuyu yonetnrelikle dUzenleme yetkisinin verildi$i, trp merkezleri, poliklinikler ve
muayenehaneleri tesis, hizmet ve personel alt yaprsr baklmrndan standardize etmek ilmacryla
Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrndra Yonetmeligin hazrrrlandrgr,
Bakanlt$tn muayenehanelerin tagtmast gereken asgari tesis, hizmet ve personel standarlarrnr
belirleme konusunda duzenleme yapmaya yetkili oldu$u gibi buralarrCa yaprlabilecek (po:zitif liste)
veya yaptlamayacak (negatif liste) iglemleri gdstermek suretiyle belirleme yetkisinin bulundugu,
Bakanlt$rn nezdinde gerek ruhsatlandrrma biriminde galtgan hekim, mimar diger sa$hk personeli
ve gerek bu kuruluglarln denetiminde aktif olarak gdrevli olan konusunda uzman ve teknik
l<isiler
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tarerfrndan yaprlan galrgmalar sonucunda saglrk kuruluglarrnrn fiziki standartlann'n $dtitt"qOtgi:bu
'? li
49
gatrgmalar tamamlandrkga Yonetmelikte gerekli degigikliklerin yraptldr$r, Og.ddZOf
Q\itaiihii
'
:..
a'\d..
."1
degtiqiklik ile muayenehaneler hakkrnda standartlarrn, dava konusu Yonetmelik deg.glkli1linde1ise",
buralarda yaprlabilecek trbbi iglemlerin belirlendi$i, bu haliyle davac;t taraflndan duz'bn,[71elefh "'
amag ydnunden hukuka aykrrr oldu$u iddiasrna itibar edilemeyece(ii, muayenehanelerin fizik ve
teknik gartlan ile burada yaprlabilecek trbbi iglemler bakrmrndan bu Ydnetmelik dtqtnda bir
dUz:enleme bulunmadr$rndan mUnhasrran 1219 sayrlr Kanunun 5. maddesine gdre

muayenehanelerin agrlabildiQi, bu yerler igin ayrrca herhangi bir ruhsat veya uygunluk belgesi
dUz:enlenemedigi ve 181 sayrlr Kanun HUkmUnde Kararname'nin 9. maddesinin ongdrdU$U
denetime esas standardrn bulunmadr$r, de$igiklikler ile bu hususlarrn giderildiQi, muayenehanede
yaprrlabilecek iglemleri belirlemeye yonelik bilimsel komisyonlar tarafrndan gergel<legtirilen
toplantrlar neticesinde alrnan kararlar dikkate alrnarak dava konusu Ydnetmelik duzenlenrelerinin
yaprtldr$r, uygulamada muayenehanede yaprlacak iglemlerin mevzuatta agrkga dUzenlenmemesi
seLrebiyle hastanelerde daha geligmig trbbiteknolojik imkdnlarla ve d;aha fazla ve uzman personel
ile yaptlmasr gereken mudahalelerin muayenehanelerde yaprldr$rnrrn tespit edildi$i, bu durumun
bireylerin sa$lr$tnt tehdit etti$i, uygulamada rastlanan bu tUr suistin"lallerin ve olumsuz sonuglarrn
tedbir almayt zorunlu ktldt$t, muayenehanelerde yaprlabilecek iglernlerin belirli ve srnrrlr olmasl
gerekti$i, bu belirlemenin negatif liste (yaprlamayacaklar listesi) veyra pozitif liste (yaprlabilecekler
listesi) geklinde olmaslntn idarenin takdirinde oldu$u, zira her halde amacrn mahiyeti itibariyle bazr
ttbbi iglemlerin muayenehanelerin mevcut standardrna gore buralarda yaprlmasrnrn insern sa$lr$t
agtstndan tehlike arz etmesi nedeniyle idarece dUzenlemeye (slnrrlamaya) muhtag oilmasr ve
idanece bilimsel komisyonlartn gahgmasr neticesine g6re en uygun gordU$u ydnteme gore bu
beliirlemeyi yapmasr oldugu, trptaki geligme[er dikkate ahndrgrnda muayenehanelerde
yaprllamayacak iglemlerin sayma yoluyla belirlenmesinin mUmkUn olnradrgr, aynca her bir bulugun
ardtndan listeye alrnrp altnmamiasr ydnUnden karar verilmesi gerekece$i bu durumun da usul
ekonomisine ayktn oldug)u, bu nedenle pozitif listenin tercih redildi$i, bu lisienin esdsen
yaprtlamayacak olant da gosterdi$i, dUzenlemelerin galrgma hakklnr engeller niteli$i buh"rnmadr$r
gibi hekimin kanuni yetkisini stntrlamadr$r, yetkinin nerede ve ne kadar kullanrlacagrna igaret
etti$i, bu durumun ise hizmert verilen sa$lrk unitesinin seviyesinden ve standarclrndan
kaynaklandl$t, listenin agtk, net ve belirli oldu$u, hukuk devleti ilkr:isine aykrn olmadrgr, iki ayrr
bilirnsel komisyon olugturularerk muayenehanelerde yaprlabiler:ek iglemlerin belirlendigi,
dUz.enlemelerin bagta hekim olmak izere sa$lrk personelini de konumaya ydnelik olduiflu, dava
konusu duzenlemelerde hukuka aykrnlrk bulunmadr$1, davantn reddi gerekti$isavunulmaktaclrr.
Danrgtay Tetkik Hakimi
: AyyUce Okumug
Dr.istincesi
: 3359 sayrlr Saglrk Hizmetleri Tremel Kanunu ve 1131 savrll
Sa(iltk Bakanll$rnrn Tegkilat ve Gorevleri Hakkrnda Kanun Hukmur,rde Kararname'de k.endisine
verilen yetki ve gorev uyannca ayakta teghis ve tedavi yaprlan 6zerl sa$lrk kuruluglannrCan olan
muayenehanelerin tAbi otracaklarr usul ve esaslar ile bu I<uruluglarrn niteliklerini lbelirleme
konusunda yetkili olan idarece, ffluayenehanelerde yaprlabilecek igk,rmlerin belirlenmesi amacryla
16 brangtan hekimin katrldr$r 6n komisyonun olugturuldugu, burada belirlenen 314 iglemin
Bakranltk nezdinde yine hekimlerden olugan komisyon tarafrndan 21g'a dugUruldU$U, davia konusu
dtizenlemeler yaprlrrken iser iglem saytstntn 184 olarak belirlendi$i gonulmektedir.
1219 sayth Tababet ve $uabatt San'atlarrnrn Tarzr icrasrna t.rair Kanun'un 8. macldesind.e
yer alan "Tjrkiye'de icray tababet igin bu kanunda gdsterilen vasflart haiz olantar umunti surette
hastalrklan tedavi hakknt haizdirler." hukmU uyannca tedavi hakkrnr haiz hekimler tarrafrndan
olu;;turulan bilimsel komisyon taraftndan listenin olugturuldu$u, br-t haliyle on komisyonun ve
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Bakanlrk nezdinde olugturulan komisyonun muayenehanelerde yaptlabilecek iglem
igin bilimsel anlamda yetkin kigilerden tegekkUl ettiQi anlagtlmaktetdtr.
f o', ll f .."^.t * t ..
Ancak Bakanlrk nezdinde olugturulan komisyon raporunda; 6n komisyonQ$'O_Olltenen:*t
iI^ +",o'
iglernler degerlendirilerek hasta gUvenli$i, galtganrn hukuki sorumlLtlu$u aqtstndan
'"?n^.a!?"1'
,daha
indirmek amacryla muayenehanelerde yaprlabilecek iglemlerin nninimum d0zeyde tutul
ileri ietkik ve tedavi gerektiren iglemlerin fiziki ve trbbi donanrmt yet<lrli olan kamu ve ozel sa$ltk
kuruluglarrnda yaprlmaslnrn hedeflendi$i, listedeki mUkerrer iglemlerin gtkartldtgt, birbirini
tamamlayan iqlemlerin tek baglrk altrnda birlegtirildi$i,7A-113 stra etralr$rnda yer alan iqlemlerin
?flodkfizik tedavi ruhsatr alrnmasr kaydryla yaprlabilece$i agtklamalelrtna yer verilerek 219 iglem
belirlenmekle birlikte dava konusu Ek-13 listesinde 184 igleme ),erverrildidi, duzenlemenin bilimsel
niteligi goz onUnde bulunduruldu$unda bu agamada iglem sayrsrndaki azaltga iligkin herhangi bir
veri bulunmadr$r gdruldU$Unden, ara karan ile davalr idareye bu rdurumun bilimsel gerrekgeleri
sorr,rlduktan ve ara kararr cevabr geldikten sonra igin esasr hakktnda karar verilmesi gerekti$i
dUsUnulmektedir.
: ibrahim Ozdemir
Danrstay Savcrst
D[igrincesi
: Dava; 2510912010 gUnlU, 277'10 sayrlr Resmi Ciazete'de
yayrmlanan Ayakta Teghis ve T'edavi Yaprlan Ozel Sa$lrk K.uruluglarr Hakkrnda Ydnetmelikte
De(jigiklik Yaprlmasrna Dair Yonetmeli$in 1. maddesiyle Ydneltmeli$e eklenen 7. maddenin 2.
frkriasrndaki "bu Ydnetmelikte tanrmlanan trbbi iglemlerin yaprlabildi$i sa$lrk kurulugudur."
ibaresinin, 3. maddesiyle eklenen 38. maddesinin '1. frkrasrnrn (e) bendinin, 4. maddesiyler eklenen
Ek-1/d'nin '1. ftkrastndaki"ve Ek-13'te yeralan iglemlerden hangilerirnin yaprlaca$rnl" ibaresinin 4.
marCdesiyle eklenen Ek-1/d'nin 8. frkrasrndaki "Sosyal GUvenlik l,(urumu kaydr" ibaresinin, 5.
marCdesiyle eklenen Ek-6/a'nrn "Faaliyete Esas Bilgiler" baglrklr 1. b0lUmUnUn 4. ve 5. sarhrlarrnrn,
5. maddesiyle eklenen Ek-6/a'nrn "Hizmet Birimine Esas Bilgiler" baglrklr 2. bolumunUn 5. ve 7.
sattrlartn 5. maddesiyle eklenen Ek-13 sayrlr "Muayenehafl,ede Yaprlabilecek Trbbi iglemler
Listesi" nin tUmunUn iptali istemiyle agrlmrgtrr.
Danrgtay idari Dava Daireleri Kurulunun 1811212014 gr"rn ve E: 201414390, K: 201415075
saytlt karart ile, Dantgtay Onbeginci Dairesinin 2610912A13 g10nlU, E:2013/2805, K:2Ct13i6466
saytlt karartnln, dava konusu YonetmeliQin 1. maddesiyle Yonetmeli$e eklenen 7. madldenin 2.
frkriasrndaki "bu Yoneimelikte ianrmlanan trbbi iglemlerin yaprliabildidi" ibaresinin, 3. merddesiyle
eklenen 38. maddesinin 1. ftkrasrnrn (e) bendinin, 4. maddesiyle eklenen Ek-1id'nin 1. frkrasrndaki
" vt] Ek-13" te yer alan iglemlerden hangilerinin yaprlaca$rnr" ibaresinin, 5. maddesiyle eklenen
Ek-6/a'ntn "Hizmet Birimine Esas Bilgiler" baglrklr 2. bolUmilnun 5. satrnnln, 5. merddesiyle
eklenen Ek-l3 saytlt " Muiayenel^ranede Yaprlabilecek Trbbi iglermler Listesi" nin t0munUn iptaline
iligktin ktsmtntn BOZULMI\SlNA, di!er maddelerin iptaline iligkin krsmr ile karar verilmersine yer
olmadt$tna ve davantn redrCine iliqkin krsmrnrn ONANMASXN,A, karar verimigtir.
2577 sayilr idari Yargrlama Usulu Yasasrnrn 49. Mladdersinde Danrgtay idzrri Dava
Daireleri Kurulunun bozmil kararlarrna kargr rsrar hakkr tanrnrnarntg oldu$undan anrlan bozma
kararrnda belirtilen gerekgerlerle konu yeniden incelendi.
181 saytlt Kanun llUkmunde Kararname ve 1219 sayllr Yi,irsa Hukumlerinde brelirlenen,
Sa(ilrk Bakanlr$rnrn surekli kurullarr niteli$indeki YUksek SaQlrk liurasrnrn ve Tlpta tJzmanlrk
Kurulunun olugturulma arnacl ve bu kurullarrn g6revleri dikkate alrndr$rnda, Sa$llk Bakanlr$rnrn
muiayenehanelerde yaprlabilecek iglemler listesini belirlerken almasr gereken bilimsel gorUgun bu
kurullardan altnmastnt zorunlu hale getiren bir hUkme yer verilmedigi gdrUlmektedir. Bu cturumda,
Sa(iltk Bakanlr$tnrn muayenehanede yaprlacak iglemler listesini belirlerken Tlpta Uzmanlrk Kurulu
veya Yuksek SaSltk $uraslndan gorug almamrg olmasrnrn, dava l<onusu drlzenlemevi hukul<a
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ayk:rrr hale getirmeyece$i sonucuna vartlmaktadtr.

Diger taraftan, muayenehanede yaprlacak iglemler listesinirr belirlenmesinde,
flrlim's?lf'b.
gOrUgUn alrnmasr gerekti$i de tartrgmasrzdrr. Dosyanrn ince{enmesinden idarece
ko1}tfsu i;,
gorugUrr
komisyonoan
atrn$iirara'iiar"
alrnmasramacryla bir komisyon olugturuldugu lre bu
bilirnsel
Uzerine dava konusu duzenlemenin yaprldr$r anlagrlmaktadrr.

tarirfrndan alrnan kararlar da dikkate alrndrgrnda, dava konusu ydnetmelik degigikliginO"
yaranna, hizmet gereklerine ve hukuka aykrnllk gdrUlmemigtir.
Agr klanan nedenlerle, davan n redd i gerektigi, dUgUnUlrnekteldir.
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Hukum veren Dantgtay Onbeginci Dairesi'nce, Dairerrnizin 2610912A13 tarih ve
E:2101312805, l(2013/6466 sayrlr kararrnrn, Danrgtay idari Dava Daireleri Kurulu'ncia verilen
1811212414 tarih ve E:201414390, K:201415075 sayrlr kararr ile krsnren onantp krsmen Lrozulmasr
Uzerine bozulan ktstm hakkrnda gere$i gdrUgUldu, Dairemizce 1>-.i.09.2013 tarihinde durugma
yaptldt$tndan davactntn ikinci kez durugma istemi yerinde gdrulrneyrerrek igin esastna gegilldi:
Dava; 25.09.2010 tarih ve 27710 sayrlr Resmi Gazete'de yaylmlanan Ayakta 'l-eghis ve
Tedavi Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Yonetmelikte Degigiklik Yaprlmasrna Dair
Yonetmeli$in 1. maddesiyle Ydnetmeli$e eklenen 7. maddenin 2. 1'rkrasrndaki "bu Y1netmelikte
tanrmlanan fibbi iglemlerin yaprlabildiQi saQlrk kurulugudur." ibaTesinin, 3. maddesiyle eklenen 38.
maddesinin 1. ftkrastntn (e) bendinin,4. maddesiyle eklenen Ek-1/d'nin l.ftkraslndaki "ve Ek-l3 te
yer alan iglemlerden hangilerinin yapilacaQtnr" ibaresinin, 4. maclclesiyle eklenen Ek-'l/d'nin Q.
frkrastndaki 'Sosya/ Guvenlik Kurumu kaydr" ibaresinin, 5. maddesiyle eklenen Eik-6/a'nrn
"Faraliyete Esas Bilgiler" bagllklt 1. bolUmunun 4. ve 5. satrrlannrn, 5. maddesiyle eklenen
Ek-6/a'ntn "Hizmet Birimine Esas Bilgiler" baglrklr 2. bolUmunUn 5. v'er 7. satrrlarrnrn, 5. miaddesiyle
ekl:nen Ek-13 sayrll "Muayenehanede yaptlabilecek Trbbi islemhar Listesi"nin tUmUnrUn iptali
iste'miyle agrlm rgtr r.
Dairemizin 26109nA13 tarih ve E:201312805, K:2013/646(i sayrlr kararr ile dava konusu;
-fk-O&ltn_I@gte Esas Bilgiler" baglrklr 1. bolUmUnun 4. satrrr yonUnden; 03t0812011

tarihinde yUrurlukten kaldrrrldr$rndan, bu maddenin iptali istemi hak1<rnda karar verilmesine yer
bulunmadr$rna,
-2. nrg$g!.l!_2. frkrasrnditki "...sai,ltk kuruluQudur.,'ibaresi tr,onunden; muayenelranelerin
sa$lrk kurulugu olup olmadr$a iligkin Yonetmeli$in 1510212008 tarihinde yayrmlanan ilk halincle
ortetya gtkan ve Dantgtay Onuncu Dairesinin kararlarrnda vurl;ulanan tereddUtun yaprlan
muiayenehane tantmt ile ortadan kaldrrtlarak, muayenehanelerin sa$lrk kurulugu olduQunun ortaya
konuldu$u; bu nedenle clava konusu ibarenin iptalini gereklliren mevzuata aykrrr biir durum
bulunmadrgr gerekgesiyle davanln reddine,

-Ek-6/a'nrn "Faaliyete Eggf Bilgiler" baglrklr 1
lgln,"unUn 5. satrrr l5inunde[;
muilyenehanelerin faaliyete gegmelerinin ardrndan muayenehanelerde yaprlan dgnetimler
strastnda, burada galrgan sa$lrk ve diQer personel ile hekim arasrntlaki galrgma iligkisinin ortaya
konulmast, belirli trbbi iglennlerde sorumlulu$un tespit edilmesi, ayrroa, sosyal g6venlik mevzuatr
agts;tndan da sigortalr personel galrgtrrma yUkumlUlUgUnr,ln clenetimi agrsrndan getirilen
duzenlemede mevzuata ve hukuka aykrrr bir durum bulunmadr$r gerelkgesiyle davanln recldine,
-Elll9llin 8' frklas{nqgt<!-'Sosya/- Guvenlik Kurumu l<eylf'ib.;aresi yonunden; soz konusu
de$igiklik ile galrgan personelin i9 sozlegmesi ve Sosyal Guvenlik t<urumu kaydr ile
istihdamr
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hizmet sozlegmeleri ve diplomalartntn "M
zorunlu olan sa$lrk. galrganlannrn
,_...r_..
\, !
.
. ir:,rf. ,i,, .Aqma'-'
Baqvurusunda istenecek Belgeler" arasrnda sayrldr0r; muayenehanelerde galtStf,lac{{',persbneh;
agrsrndan Sosyal GUvenlik Kurumu kaydr aranmasrnda 5510 tst,ttlr Genel
Sigortalar Kanunu'na aykrrr bir yon bulunmadr$r gerekgesiyle davanln reddine,
-Ek-6/a'nrn "Hizmet Birimine Esas Bilqiler" baslrklr 2. bdlUmunun 7. satrrr
Bal<anlr$r'nrn herkesin sa$lrk durumunu takip edebilmek igin gerekli kayrt ve bildirinr sistemi
kurulmasr agrsrndan 3359 sayrlr Kanundan kaynaklanan yetkisi bulunmakla birlikte, dava konusu
dUz:enlemelerin yUrUrlUk tarihi itibarryla bu yetkinin srnrrlan, kapsiamr ve kogullarrnr belirleyen
herhangi bir kanuni duzenleme bulunmadr$r; dava konusu dUzernlemeler tarihinde )rururlukte
bulunan Miilga '181 saytlt Sa$lrk Bakanlrlr'nrn Tegkilat ve Gdrevleri Hakkrnda Kanun HukmUnde
Kararname ile 1593 saytlr Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nda davialr idareye sadece bulagrcr
has;taltklar ile kendi yetki, gorev ve hizmet alanrna giren konularda is;tatistiki bilgi toplamerya iligkin
yetkiler verildi$inden, davalt idarenin, dava konusu duzenlemelerin yUrurlUk tarihi itibarryrls kigisel
sa(illk verilerine iligkin belirtilen ayrrmr (bulagrcr hastalrklar ile istatistiki bilgilerdrgrnda) yerpmadan,
kigisel saSItk verilerini isteme hususunda genel bir yetkisinin burlunmadr$r; bu nedenle trbbi
kay'ttlara yonelik olarak yukarrda belirtildigi gibi bir aynm yapllmaksrzln ve srnrrlama
getirilmeksizin, yasal dayanaktan yoksun bir gekilde, "davalt idereye lbelirlenen formatta ve istenen
araltklarla ttbbi kayttlartn gonderilmemesine" yaptrrrm ongdren dava konusu dUzenLemelerde
hulluka uyarltk bulunmadr$r gerekgesiyle dava konusu duzenlemenin iptaline,
-Ydnetmeli0in 1. maddesiyle YdnetmeliOe eklenen 7. maddenin 2. frkrasrnrCaki "bu
Yonetmelikte lelynlanaZfibbi i€lemlerin yapilabildidi" ibaresinin 3. maddesiyle eklenen 38.
maddesinin 1. frkrastntn (e) bendinin,4. maddesiyle eklenen Ek-1/Q'nin 1. frkraslndaki 'rve Ek-13
te .yer alan lslgmlerde!*lgl@llg_yapilacadtn/ibaresinin, 5. maddesiyte ektenen Ek-6/a'nr{
"Hi;zmet Birimine Esas Bilgilef
lgglbl1-2. bdlUmunUn 5. satrrrnrn, {L maddesiyle eklenen E*-13
"Muayenehanede
Vap:lg!:lgceL Trbbi iglemler Listesi"nin tumu ycinUnden;
:fll!muiayenehanelerde yaptlalcilecek iglemler listesini belirleyecek komisyonun bilimsel nil,elikte ve
uznranltk alanlart itibariyle yeterli, bagka bir ifade ile tum uzmanlrk, alanlarrnr temsil edebilecek
mahiyette olmast, ote yandan bu trbbi belirleme yaprlrrken, muayenehanelerde yaprlabilecek
iglemlerin miyoksa yapllan'rayacak iglemlerin mi sayma suretiyle belirlenmesinin uygun olaca$rnrn
tarttgtlmast, gayet muayenehanelerde yaprlacak iglemler tahdidi olariak belirlenecek ise, r.lzmanlrk
dallarl itibartyle bu ayrtmtn yaptlmast gerekti$i, 181 sayrlr Kanun Hiikmunde Kararnamerye g6re,
yasal dUzenlemeyle yeni bir sUrekli kurul (bilimsel komisyon) ihdas; edilmedikge, y6netmelikle
bilirnsel komisyonlara tevdi edilen i9 ve gorevlerin, Bakanlr$rn gdrr:;v ve tegkilatlna iligl<in yasal
duzenlemeler gergevesinde, surekli kurullail olan Trpta Uzmanlrk Kurulu ve yuksek sa$lrk
$urasr
taraftndan yUrutUlmesi gerektigi; Bakanlr$rn surekli kurulu olan ve Bakanlrkga verilecelk onemli
saQltk konulart hakkrnda gorUg bildirmekle gorevli bulunan Yuksel< Saglrk
$grasr bunyesincle
ayrlca danlgma kurulu olugturulmastna da hukuken bir engel bulunmadlgr; bu nerlenle,
muayenehanelerde yaprlabilecek ya da yaprlamayacak iglemlere yonelik listelerin, davalt fia$lrk
Bakanlt$tnln sUrekli kurullart olan Trpta Uzmanhk Kurulu ve Y'uksek Saglrk
$urasr eliyle
belinlenmesi, bu bakrmdan muayenehanelerde yaprlabilecek iglemlerrin mi yoksa yaprlarnayacak
iglemlerin mi belirlenece$i noktasrnda bir karara varrlmasr ve bu belirllemenin her uzmanlrlk
dalr ile
ilgili ayrt ayrr belirtilmesi gerrekti$i; sonug olarak, bu konuda yetkili olian Trpta Uzmanlrk
hiurulu ile
Yuksek Sa$llk $urasr taraftndan belirlenmeden, bilimsel bir galrgma ve tespit yaprlmadar.r,
herhangi bir objektif kural getirilmeden tespit edilen muayenehanede yaprlabilecek
iglemler
listesinde ve bu listenin uyguletnmasrna yonelik huk0mler igeren dava
konusu y6netmelik
huktimlerinde hukuka uyanlrk bulunmadr$r gerekgesiyle dava konusu
duzenlemelerin iptaline
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karar verildi$i;
Davacrnrn ve davalr idarenin temyiz istemini inceleyen Danrgtay

t*

!r:

rl

tarafrndan 1811212014
1811212014 tarih ve E=:201414390, K:201415075 sayrlr kararryla;
t<ararryta;YKbrairri Oava-"1afurnOa
karar verilmesine yer olmadr$rna ve davanrn reddine iligkin krsmr ile Ek-6/a'hrn' 'lHizmet Birimine
Esas Bilgiler" baglrklr 2. bolumunUn 7. satrrrnrn iptaline iligkin krsmrnrn onandlgr,'kalan krsrmlar
yonUnden ise davalt idarenin temyiz istemi kabul edilerek muayenehanede yaprlabilecek
iglemlerin belirlenmesineyonelik dava konusu dUzenlemenin bilimsel vetrbbi niteli$inin bulundugu
dikl<ate altndr$rnda, bu konunun bilimsel ve uzmanlrk alanlarr itibariyle yeterli, bagka bir ifade ile
tUm uzmanltk alanlartnl temsil e,debilecek nitelikte bir komisyon tarilfrndan belirlenmesi; bu trbbi
belirleme yaptltrken, muayenehanelerde yaprlabilecek iglemlerinr mi yoksa yaprlamayacak
iglemlerin mi sayma suretiyle belirlenmesinin uygun olaca$lnln bilimsel komisyonca tespit
edilmesi, muayenehanelerde yaprlacak iglemlerin tahdidi olarak belirlenmesinin uygun olduguna
kornisyonca karar verilmesi halinde de, hangi iglemlerin hangi uzmanlrk dahnda yaprlabilece$inin
her uzmanltk dalt itibariyle ayn ayrr belirlenmesi gerektigi, YUksek Sa$lrk $urasrnrn ve Trpta
Uzmanltk Kurulunun olugturulma amacr ve bu kurullarrn gdrevleri dikkate alrndr$rnda, Sa$lrk
Bal<anlt$tntn muayenehanelerde yaprlabilecek iglemler listesini belirlerken almasr gerekerr bilimsel
gorUgUn bu kurullardan altnmilsrnr zorunlu hale getiren bir hulime yer verilmedi$i, Sa$lrk
Bal<anlt$tntn muayenehanede yaprlacak iglemler listesini belirlerken Trpta Uzmanlrk Kurulu veya
YUksek Sa$ltk $urastndan gorUg almamrg olmasrnrn, dava konusu duzenlemeyi hukul<a aykrrr
halre getirmeyece$i, di$er taraftan, muayenehanede yaprlacak iglenrler listesinin belirlenmesinde,
bilirnsel bir g6rUgUn altnmast gelrekti$i, Dairece davalr idare tarafrnrdan olugturulan konrisyonun
niterli$i ve komisyon taraflndan altnan kararlar da dikkate allnarak dava konusu ydnetmelik
de(iigikliginde hukuka aykrrllrk olup olmadl$r yonUnden yeniden bir karar verilmesi gerektiQi
gerekgesiyle karartn bozuldu$u, 16.10.2017 tarih ve E:201514902, K:201713119 sayrlr l<ararr ile
de davactnln karar duzeltme isl,eminin reddine karar verildi$i, bu haliyle dava konusu Elk-6/a,nrn
"Faaliyete Esas Bilgiler" bagltklr 1. bolumUnUn 4. satrrr, 7. maddenin 2. frkrasrndaki,,...sdglrk
kurt-tlugudur."ibaresi, Ek-6la'nrn "Faaliyete Esas Bilgiler" baglrklr '1. br5lUmunUn S. satrrr, E:k-,1/d'nin
B. frkrastndaki 'Sosyal Guvenlik Kurumu kaydt" ibaresi ile Ek-6li,r'nrn "Hizmet Birimirre Esas
Bilgiler" baglrklr 2. bolUmunUn 7. s;atrrr ydnUnden kararrn kesinlegti$i gorulmektedir.
Dava konusu Yonetmeligin 1. maddesiyle Ydnetmeli$e eklenen 7. maddenin 2. flkraslndaki
"bu Ydnetmelikte tantmlanan hbbi iglemlerin yaprlabitdigi" ibaresinirr 3. maddesiyle eklenen
3g.
maddesinin 1. ftkrastntn (e) benclinin,4. maddesiyle eklenen Ek-1id'nin 1. frkrasrndaki "rre Ek-l3
te yer alan iglemlerden hangilerinin yapilacaQnr" ibaresinin, 5. milddesiyle eklenen Ek-6/a'nrn
"Hiz:met Birimine Esas Bilgiler" bagltkll 2. bolunrUnUn 5. satrrrnrn, {i. maddesiyle
eklene,n l=k-13
saytlt "Muayenehanede Yaprlabilecek Trbbi iglemler Listesi"nin tUmu irncelendi$inde;
Dava konusu de$igiklikler, Yonetmeli$in 7. maddesinin 2. frkrasrnda, muayenehiane, "bir
tabip taraflndan mesle$ini serber;t olarak icra etmek izere mustakihan agrlan, bu yonetmelik ile
belinlenen asgari gartlarr tar;lyan rre bu Yonetmelikte tanrmlanan trbbi iglemlerin yaprlabildi$i
sa$lrk
kurulugudur." geklinde tantmlanmtg; Yonetmeli$in 38. maddesinin 1. frkraslna ekle,nen (e)
bendinde, muayenehanede yaprlabilecek trbbi iglemler listesinin El(-13'te yer aldr$r
belirtilmig;
iptaIi istenen di$er maddelerde ise EK-13 sayrlr iglemler listesine yollamada bulunutmugtur.
3359 sayrlr Saglrk Hizmefleri Temel Kanunu'nun 3. maddresinin (g) bendinde, Saglrk
Bakanlr$tnrn; sa$lrk ve yardtmcr sa$lrk personelinin yurt duzeyinde dengeli
da$rltmrnr sia$lamak
uzere istihdam planlamast yapaca$r hukum altrna alrnmrg, 181 sayrlr Sa$lrk
BakanlrQrnrn Tegkilat
ve rcorevleri Hakkrnda Ketnun Flukmunde Kararnamenin 2. maddesinde; Sa$lrk Bakernlr$r,nrn
gdrervleri saytlmtq, 43. maddesinde de Bakanlr$rn, yasayla yerine
getirmekle yukuml; oldu$u
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..'.'ti'tt",
hizmetleri tUzuk, yonetmelik, teblig, genelge ve diQer idari meti
dtizenlefnekle
?'
i '*r'
yetlkili oldu$u kurala baglanmrgtrr.
.'\
', ...
f,
,-rl;: Davalr Sa$lrk Bakanlt$t'nn, 1219 sayrlr Tababet ve guabaft.rSan"eittaftnlntTArzr
icrasrna
Dair Kanun,3359 sayrlr Kanun ve 181 sayrlr Kanun HUkmunde t<araifr'arnd'ritit<ufiteri uyannca,
gtkiaraca$t ydnetmeliklerle, sa$lrk kurum ve kuruluglarrnrn srnrflandrrrlmastnt de$igtirme ve
dngdrUlen amaglara uygun olarak tegkilatlanmalarrnr saglayabilme konusunda gorevli ve yetkili
oldu$u, bu gergevede ayakta teglrisvetedavi yaprlandzel sa$lrk kuruluglarrnrn tAbi olacaklaq usul
ve esaslar ile bu kuruluglartn niteliklerini belirleme konusunda yetkisinin bulundu$u tartrgmasrzdrr.
Ancak, dava konusu uyugmazlrk, ayakta teghis ve lledavi yaprlan 6zei saglrk
kuruluglartndan olan muayenehanelerde yapllabilecek iglemlerin belirlenmesiner iligkin
dUz:enlemeden kaynaklandr$tndan, uyugmazlr$rn gdzrimU igin, davalr Bakanlr$rn bu berlirlemeyi
yaprarken, yukarlda yer verilen yasal yetkisini nasrl kullanaca$rnrn; di$er bir deyigle, bu ailanda tek
baq;tna ml yoksa kendi bilnyesinde olugturdugu komisyonlar iaracllrglyla mt bu yetkisini
kullanaca$ n n belirlenmesi gerel<mektedir.

ie.'

r

I

Muayenehanede yaprlabilecek iglemlerin belirlenmesine yonelik dava konusu
dUz:enlemenin bilimsel ve trbbi niteli$inin bulundu$u dikkate alrndrgrnda, bu konunun bilimsel ve
uznranltk alanlart itibarryla yeterli, bagka bir ifade ile tum uzmanlrll alanlannr temsil edebilecek
nitelikte bir komisyon taraftndan belirlenmesi gerekti$i, hastallklan iyilegtirmek, hafifletnrek veya
onlemek amaclyla bagvurulan Leknik ve bilimsel gahgmalarrn tUmrunU ifade eden trp biliminin
gerrekleri do$rultusunda tum uzmanltk alanlannr temsil kabiliyetini haiz bir
bilimsel l,iomisyon
oluqturulup muayenehanelerin fiziki ve teknik standartlarr goz:etilerek muayenehanelerde
yaptlabilecek iglemlerin mi yoksa yaptlamayacak iglemlerin mi sayma suretiyle
belirlenmesinin
uygun olaca!tntn bilimsel komis;yonca tespit edilmesi, muayenehanelerde yaprlacak iglemlerin
tahdidi olarak belirlenmesinin uygun oldu$una komisyonca karar verilmesi halinde ise
hangi
iglernlerin hangi uzmanllk dallnda yaprlabileceginin her uzmanhk dalr itibariyle
ays ayrl
belinlenmesi gerekti$i sonucuna varrlmaktadrr.

Dosyantn incelenmesinclen, muayenehanelerde sunulacak sa$lrk hizmeflerine yonelik
iglem listesi duzenlenmesi amactyla 1910812010 gunlu,3366'1 sayrlr Bakanhk
Oluru ile Ankara,cla
bulunan E$itim ve Aragttrma Hastanelerinden 16 brangtan toplam €i6 uzman
hekimin kertrllmryfa
bir '0n komisyon olugturuldu$u, anrlan 6n komisyon tarafrndan, muayenehanelerde sunulacak
sa$ltk hizmetlerine iligkin l)'14 iglromin belirlendi$i, daha sonra davalr Bakanhk
nezdinde, Tedavi
Hizrnetleri Genel MUdUrU, Tedavi Hizmetleri Genel MUdUr Yardrmcrsr, Ankara
AtatUrk Eigitim ve
Araqtrrma Hastanesi Baghekimi,,Ankara E$itim ve Aragtrrma Hastanresi Baghekim yardrmcrsl
ve
Ankara G6$Us Hastalrklarr ve Girc$Us Cerrahisi E$itim ve Aragtrrmia Hastanesi
Baghe1<iminden
olugan bagka bir komisyon tetraftndan, 6n komisyonca belirlenen iglem sayrsrnrn
Z1g,a
dugitruldu$u, ardrndan, dava konusu yonetmelik de$igikligiyle EK-13 sayrlr
liste yayrnrlanarak
muaryenehanelerde sunulac;ak sa$lrk hizmetlerine ydnelik iglem sayrsrnrn
184 olarak bellirlendi$i

anlagrlmaktadrr.

Davalt idarece bitimsel komisyonlar tarafrndan yaprlan q;alrgmalar sonucuncla
dava
konusu dUzenlemelerin yaprldrQr ileri srjrulmekte ise de on komisyonun
tegkili goz onunde
bulunduruldu$unda; Trpta ve Dig Hekimli$inde Uzmanhk Ydnetmeli$i"ne g6re
43 ana dal, 45 yan
dal olmak ozere BB trpta uzmanltk dalt bulunmasrna ra$men 16 uzmanhk alanrndan
hekimirr
katrlrmr ile komisyonun tegkilinin saglandrgr g6rulmektedir.

Bu durumda idarece tum uzmanltk alanlarrnr temsil kabiliyetinri
haiz bir bilimsel komisyorr
olugturularak duzenleme yaptlmiasr gerektigi, her uzmanlrk
aranrrrrn g6rugunun alrnrnasrnrn,
uzman hekimlerin kendi alanlarryla ilgili de$erlendirme yapmasrnrn,
muayenehanelerde sunulan
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sa$ltk hizmetinden yararlanan kigilerin yararma
sonug do$uracagr, ancak Ek-13 sar4r1 listenin
haztrlanmasl agamastnda olugturulan 6n komisyonun
ve sonrasrnda Bakanlrk nezdinde
olugturulan komisyonun yukanrda aktarrldr$r
uzere tum uzmanlrk alanlarrnr temsif kabiliyeti
bulunmadr$r goruldu$unden Ek"13 sayrlr listede
ve bu listenin yollamada bulundugu dava konusu
diizenlemelerde bu yonden kamu yaranna ve
hukuka uyarhk bulunmamaktadrr.
Ayrtca davalt idarece olugturulan on komisyon
tarafrndan belirlenen 314 iglenr sayrsrnrn
Bakanhk nezdinde olugturulan l<omisyon tarafrndan
219'a dugtlrulclu$u, dava konusu \/onetmelik
yaytmlanrrken ise saylnln 184 olarak belirlendigi
dikkate alrndrgrndar; iglemsayrsrndaki bu azalrga
iliq;kin idarece herhangi bir bilimsel veri
sunulmadrgr, bu durunrun da somut bir gerekgeye
dayanmad r$r gorUlmektedir.

Her ne kadar dava konusu dtizenlemelerin kayna$rnr
tegkil eden Ek-13 sayrlr liste,
Detiremizin E:201611236

sayrlr dosyasrnda de$erlendirilerek 17.10.2017
tarih ve K:2t01 715625
saytlt kararl ile duzenlemede hukuka aykrrrfuk gdrulmedigi gerekgesiyle
davanrn redcline karar
venilmig ise de sdz konusu karar, davanrn
taraflarr agrsrndan kesin hukum sonucunu
do$uracagrndan, bu haliyle antlan ret kararr mutlak
kuwette olmadrgrndan ve igbu davada
ba$laytcl olmayacaQlndan dava konusu duzenlemelerin
yeniden de$erlendirilmesi sonucunda
da'va konusu Ek-13 sayrlr listede ve bu listenin yollamada
bulun<1ugu duzenlemelerde hukuka
uyarhk bulunmadr$t sonucuna vilrrlmrgtrr.

Agtklanan nedenlerle, 25.09.2010 tarih ve 27710
sayth Flesmi Gazete,de yayrmlanan
Ayiakta Teghis ve Tedavi Yaptlan ozel sa$hk
Kuruluglafl Hakkrnda yonetmelikte lDegigiklik
Yaptlmastna Dair Yonetmeli$in 1. maddesiyle Ydnetmelige
eklenen 7. maddenin 2. frl,lrasrndaki
"br'r Y)netmelikte tantmlanan ttbbi igtemlerin
yaprlabitdigi" ibaresinin, 3. maddesiyle ekfienen
3g.
maddesinin 1 . flkraslntn (e) benclinin, 4. maddesiyle
ekleiren Ek-1/d,nin 1 .frkrasrn daki ,,ve Ek-13
te
yer alan iSlemlerden hangiterinin yapilacaQtnr" ibaresinin,
s.
merddesiyle eklenen Ejk-6/a,nrn
"Hi;zmet Birimine Esas Bilgiler" bagltkh
2. b6lumrlnun 5. satrrrnrn, {!. maddesiyle eklenen Ek-13
sayllt "Muayenehanede Yaprlabilecek Trbbi iglemler Listesi,,nin
frpteilruE, davacrnrn temyiz
istemi reddedildi$inden aga$rda dokLimu yaprlan yargrlama
giderlerinden 176,00-TlL temyiz
hanctntn davact uzerinde btraktlmasrna, 111,00-TL posta
giderinin davalr idareden ahnarak
davactya verilmesine, Avukatltk Asgari Ucret Tarifesi
uyarrnca belirlenen 3.300,00-TL durugmalr
vekdlet ucretinin davalt idareden altnarak davacrya verilmesine,
artan posta ucretinin istemi
halinde davactya iadesine, bu karara kargr tebli$ tarihini
izleyen otuz (30) gun iginde lDanrgtay
idari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz isteminde hrulunulabilece$inin
taraflara
d uyurulmas na, 2g | 03120 1 g tarih inde
oygokrug uyra karar verirdi.
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Danrgtay idari Dava Daireleri Kurulu'nca verilen 1811212014 tarih ve E:201414390,
K:201415075 sayrll karart ile krsmen onanrp krsmen bozulmasr uzerine bozulan krslm hrakkrnda
inceleme yaprldrgrnda;
3359 saytlt Sa$ltk Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3 ve 9. maddeleri ile 181 sayrlr Saglrk
Balianlt$tntn Tegkilat ve G6revl,eri Hakkrnda Kanun H0kmunde Kararname'nin 2. maddesinde;
Sa(iltk Bakanlt$r'ntn gorevleri savrlmrg, anrlan Kanunun 43. maddesilnde ise, Bakanlr$rn, kanunla
yerine getirmekle y0kumlu oldu$u hizmetleri tUzuk, yonetmelik, terbli$, genelge ve di$er idari
melli nlerle dUzenlemekle gdrevl i ve yetki i old ug u belirtilmigtir.
1219 sayth Tababet ve $uabatr San'atlarrnrn Tarzt icrasrna Dair Kanun'un 1 . maddesinde;
"Ttirkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve her hangi surette olursa olsun hasta tedavi
edebilmek igin TUrkiye DarulfUnunu Trp FakUltesinden diploma sahibi olmak ve TUrk bulunmak
gartttr." h0kmUne yer verilmiq, 13. maddesinde ise "TUrkiye'de icreryr tababet igin bu kanunda
gosterilen vastflart haiz olanlar umumi surette hastahklan tedavi hakkrnt haizdirler." hiikmU ile
hekimlerin tedavi hakkr vurgulanmrgtrr.
I

Dosyantn incelenmesinden, 19.08.2010 tarihinde hekimlerin katrllmcr oldugu on komisyon
taraftndan dava konusu Ek-13 sayrlr listenin tasla$rnrn olugturuldu$u, Bakanlrk nezdinde
oluS;turulan komisyonda da yine hekimlerin yer aldr$r ve on komisyonr tasla$rnrn degerlendirilerek
hasta gUvenli$i, galtgantn hukuki sorumlulu$u agrsrndan riski en aza indirmek ilmacryla
muayenehanelerde yaprlabilecek iglemlerin minimum dUzeyde tutuldu$u, daha ile6 tetkik ve tedavi
gerektiren iglemlerin fiziki ve trbbi donanrmr yeterli olan kamu ve 6zel sa$lrk kuruluglarrnda
yaptlmastntn hedeflendigi, 70-113 stra aralt$tnda yer alan iglemlerln ancak fizik
tedavf ruhsatt
altnnnast kaydryla yapriabilece$i gerekgeteri ile listede degigikliklen yaprldrgr, iki ayrr
bilimsel

kornisyonun gdr0gleri do$rultusunda dava konusu Ydnetmelill degigikliginin yaptldrgr
anlargrlmaktadrr.

Bu durumda yukartda belirtilen yasal mevzuat uyarrnca l[relirli konularda yonetmelik
gtkarma ve de$igtirme yetkisi b'ulunan idare taraflndan, muayenehanelerde
sunulacak sa$lrk
hizntetlerine ydnelik iglem listesi duzenlenmesi amacryla bilims,el komisyon
olugturuldu$u,
kornisyonlann '1219 sayrlt Kanunun verdi$i hak ve yetkiyle hasterlarr tedavi yetkinliglini
haiz
hekimlerden olugturuldu$u ve iki ayrr bilimsel komisyonun gorugleri dogrultusunda
Ek-,|3 sayll
listenin belirlendigi gor0ldugunden antlan listedB ve dava konusu drjzenlemelerde
kamrJ varar.
hizmet gerekleri ve ust hukuk norrn ilkelerine aykrnhk bulunmamaktadrr.

Agtklanan nedenle davantn reddi gerekti$i goruguyle aksi yondeki gogunluk
kararrna

katrlmryorum.
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