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lstemin Ozeti --~ Daval1 idare tarafmdan 03/02/2~5-... tarit'f ve 
29256 Say1l1 Resmi Gazete'de yay1mlanarak yururluge konulan, Ag1z ve Di~ Sagl1g1 Hizmeti 
Sunulan Ozel Sagl1k Kurulu~lan Hakkmda Yonetmeligin; Yonetmeligin dayanaklan arasmda 
3224 Say1l1 Yasaya yer verilmemesi ve Turk Di~ Hekimleri Birligi ve Bagl1 Odalann Kanunda 
belirtilen gorevlerini yerine getirmelerine olanak verecek duzenlemelerin yap1lmamas1 
nedeniyle tamam1n1n, 

4. maddesinin b bendindeki "veya en az %51 hissesi di~hekimi/uzman ortakl1g1 bulunan 
tuzel ki~iler tarafmdan" ibaresinin; 

7. maddesinin 4 ve 5. f1kralannm ; 

9. maddesinin 1. f1krasmm; a, b, c, c; , g bendlerinin; 

9. maddesinin 2. f1krasmm; 

10 maddesinin g bendinin , 

13. maddesinin 8 ve 9. f1kralannm; 

16. maddesinin 3. flkras1n1n, 

21 . maddesinin 2. f1krasmm , 

25. maddesinin 2 ve 5. f1kralannm , 

26 . maddesinin 2. f1krasmm, 

32. maddesinin 2. f1krasmm , 

Ek-1/a'nlll 2, 4, 6. f1kralann1n , 

Ek-1/a'nln 11. f1kras1 ile ayn1 duzenlemeyi ic;eren Ek-1/b 16. f1kras1 ve Ek-1 /c 13. 
f1krasmm, 

Ek-1/b'nin 3, 4, 5. f1kralannm, 

Ek-1 /c'nin 3, 4, 5. f1kralannm, 

Ek-6/a, Ek-6/b, Ek-7'nin hukuka ayk1r1 olmas1 nedeniyle; 

13. maddesinin 4. flkras1n1n , 

14. maddesinin 1. f1krasmm, 

19. maddesinin 

20. maddesinin noksan duzenleme nedeniyle iptali ve yurutmesinin durdurulmas1 
istenilmektedir. 

Savunmanm Ozeti : Fertlerin ve toplumun sagl1g1n1 korumak maksad1yla , 
meslegini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip ofan di~ hekimlerinin munferiden ve 
mu~tereken ag1z ve di~ sagfiQI hizmeti verdikferi muayenehanelerin ve ozel sagl 1k 
kurulu~lannm ac;llmasl , c;al1§mas1 ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esaslan duzenlemek 
amac1yla haz1rlanan Ag1z ve Di~ Sagl1g1 Hizmeti Sunulan Ozel Sagl1k Kurulu~lan Hakkmda 
Yonetmeligin 14 Ekim 1999 tarih ve 23846 sayi11 Resmi Gazete'de yay1mlanarak yururluge 
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girdigi, 663 sayi11 KHK ile Bakanligm merkez ve ta§ra te§kilatmm yenidBn yap!landmld!QI ve 
buna bagl1 olarak sagl1k hizmeti sunumuna ili§kin ilgili diger baz1 Kanun ve mevzuat ile sagl1k 

hizmetlerinin organizasyonunda degi§iklikler gergekle§tigi , gerek yeni y~ptl~~~~~a . ye gerek 
mevzuatla, sagl1k hizmetlerinin organizasyonunda gergekle§en de9J$iklikle,t . ~~'<~,l~.ezkOr 
yonetmeligin uygulama surecinde tespit edilen hususlar itibariyle, ag~:~t·xe di1tJ~~liQI hi~.~eti 
sunulan c)zel sagl1k kurulu§lan hakkmda yeniden duzenleme yap1lmcfsr•· ihti¥acl do'@du§-u·; bu 
duzenleme yap1l1rken en onemli amaglardan birisinin de, 15/02/2008~\ f""Jr~l~,~~~""~6788,• s:aylll 
Resml Gazete'de yay1mlanarak yururluge giren Ayakta Te§his ve Teda fryr~~ l la;ri . 0z,E;ll ' $~g1Jk 
Kurulu§lan Hakkmda Yonetmelikte fiziki standartlar, hizmete ve denE~ti~~!~~,!),· g~tirilen 
standartlann , benzer durumda alan ancak, ayn bir Yonetmelik ile duzenlenmi§ bulunan ag 1z ve 
di§ sagl1gr hizmeti sunan sagl1k kurulu§lan bak1mmdan da e§itlik ilkesi gozetilerek ongorulmesi , 
bu gergevede uygulama birliginin saglanmas1 oldugu, bu gergevede duzenlenen dava konusu 
yonetmeligin hukuka ve mevzuata uygun oldugu, davanm ve yurutmenin durdurulmas1 
isteminin reddi gerektigi savunulmaktad1r. 

Dam~tay Tetkik Hakimi : $eyma Sancar Dere 
Du~uncesi 2577 sayi11 Kanunun 27. maddesindeki ko:;;ullar 

birlikte gergekle§mi§ bulun<jugundan, 03/02/2015 tarih ve 29256 say1l1 Resmi Gazete'de 
yay1mlanarak yururluge giren Ag1z ve Di:;; Saglig1 Hizmeti Sunulan Ozel Sagl1k Kurulu:;;lan 
Hakkmda Yonetmeligin, 7. rnaddesinin 5. f1kras1n1n 9. maddesinin 1. f1krasm1n (g) bendinin , 
13. maddesinin 4. f1krasm1n , 13. maddesinin 8. F1krasmm, 13. maddesinin 9. f1krasm1n, 19. 
maddenin 2. f1kras1nln, Y1Snetmeligin Ek 1/a 2. maddesindeki "Yetkili mimar tarafmdan 
gizilmi:;;" ibaresinin yurutmesinin durdurulmas1, Ag1z ve Di:;; SagiiQI Hizmeti Sunulan Ozel 
Sagl1k Kurulu§lan Hakkmda Yonetmelig in 4. maddesinin birinci f1krasmm (b) bendindeki 
" ... veya en az %51 hissesi di§ hekimi/uzman ortakiiQI. .. " ibaresinin; 7. macldesinin 4. f1krasmm , 
9. maddesinin 1. f1krasmm; a, b, c, g bendlerinin , 9. maddesinin 2. F1krasmm, 10 maddesinin 
g bendinin, 16. maddesinin :3. f1krasmm , 21. maddesinin 2. f1krasmm; 25 . maddesinin 2 ve 5. 
f1kralannm ; 26. maddesinin 2. f1kras1nm , 32. maddesinin 2. f1krasmm, Ek-1/a'nln 4, 6. 
f1kralann m, Ek-1/a'nm 11 . f1kras1 ile ayn1 duzenlemeyi igereb Ek-1/b 16. F1kra, Ek-1/c 13. 
f1krasmm , Ek-1/b'nin 3, 4, 5. F1kralann1n, Ek-1/c'nin 3, 4, 5. f1kralannm , Ek-6/a'nln , Ek-6/b, 
Ek-7'nin , 14. maddesinin 1. F1krasmm, 19. maddesinin 1. ve 3. f1krasmm , 20 . Maddesinin ve 
Yonetmeli!~in dayanaklan arasmda 3224 Say1l1 Yasaya yer verilmemesi ve Turk Di:;; Hekimleri 
Birligi ve Bagl1 Odalann Kanunda belirti len gorevlerini yerine getirmelerine olanak verecek 
duzenlemelerin yap1lmamas1 nedeniyle tamam 1nm yurutmesinin durdurulmas1 isteminin 
reddine karar verilmesi gerektigi du:;;unulmektedir. 

TURK MiLLETi ADINA 

HOkum veren Dan1:;;tay Onbe§inci Dairesince daval1 idarenin birinci savunmas1 
almd1ktan sonra incelenmesine karar verilen yurUtmenin durdurulmas1 istemi , savunman1n 

verildigi gorulmu:;; olmakla incelenerek i:;;in geregi goru:;;uldu : 
Dava, 03/02/2015 tarih ve 29256 Say1l1 Resmi Gazete'de yay1mlanarak yururluge 

konulan , Ag1z ve Di§ Sagi iQI Hizmeti Sunulan Ozel Sagl rk Kurulu§lan Hakkmda Yonetmeligin ; 
Yonetmeli~1in dayanaklan arasmda 3224 Say1l1 Yasaya yer verilmemesi ve Turk Di:;; Hekimleri 
Birligi ve 13agl l Odalann Kanunda belirtilen gorevlerini yerine getirmelerine olanak verecek 
duzenlemelerin yap1lmamas1 nedeniyle tamammm , 4. maddesinin b benclindeki "veya en az 
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%51 hissesi di~hekimi/uzman ortakltgt bulunan tuzel ki~iler tarafmdan" ibaresinin; 7. 
maddesinin 4 ve 5. ftkralannm; 9. maddesinin 1. ftkrastnm; a, b, c, <;, g bendlerinin; 9. 
maddesinin 2. ftkrasmm ; 10 maddesinin g bendinin, 13. maddesinin 8 ve 9.-ftkralarmm; 16. 

, -~ . - I , . ~ 

maddesinin 3. ftkrasmm; 21. maddesinin 2. ftkrasmm; 25. maddesinin ?i~ve 5:, ' flkr~farlnt,n; 26. 
maddesinin 2. ftkrasmm , 32. maddesinin 2. ftkrasmm, Ek-1/a'nm 2, 4, aJ' ftkralanr11n, E'k-17f!'ntn 
11. ftkras t ile aynt duzenlemeyi igeren Ek-1/b 16. ftkrast ve Ek-1/c 13. ~ftkrasih;t -n, '·i ·k-1/E>.'n:in 3, 

' " \ . . . . 

4, 5. ftkralannm, Ek-1/c'nin 3, 4, 5. ftkralanntn, Ek-6/a, Ek-6/b, Ek-7'n n"ihuku.ka {:lyktn Qlmast 

nedeniyle; 13. maddesinin 4. ftkrasmm, 14. maddesinin 1. ftkrasmm, 1,9'.· mad(;iesinifl· ve 20. 
maddesinin noksan duzenleme nedeniyle iptali ve yurutmesinin du't~dl,l i'U'Irnast '" is'temiyle ..... ~ ... ,_:,., ..... ~-·-
a<;tlmt~tlr . ·· ·-·· 

12·19 saytlt Tababet ve $uabatt Sanatlannm Tarzt icrastna Dair Kanunun ikinci faslmda 
"Di~ Tabipleri" ile ilgili kurallara yer verilmi~ olup, antlan Kanunun 29 ila 46. maddelerinde di~ 
tabiplerinin gorev, yetki ve sorumluluklanna ili~kin duzenlemeler yapt l mt~ttr .. 

3359 Saytlt Sagltk Hizmetleri Temel Kanunu'nun 9. Maddesinin (c) bendinde, "Butun 
kamu ve ozel sagltk kurulu~lannm tesis, hizmet, personel, ktstaslannt belirlemeye, sagltk 
kurum ve kurulu~lannt smtflandtrmaya ve stntflannm degi~tirilmesine , sagltk kurulu~lannm 
amaca uygun olarak te~kilatlanmalanna, sagltk hizmet zinciri olu~turulmastna, hizmet i<;i egitim 
usul ve esaslan ile sagltk kurum ve kurulu~lannm koordineli galt~ma ve hizmet standartlanntn 
tespiti ve denetimi ile bu Kanunla ilgili diger hususlar Sagltk ve Sosyal Yardtm Bakanltgmca, 
<;tkanlacal< yonetmelikle tespit edilir." hukmu yer almaktadtr. 

Yine 3359 saytlt Kanunun Ek 11 . maddesinde, sagltk hizmet sunumu ile ilgili i~ ve 
i~lemlerin Sagltk Bakanltgtnca denetlenecegi , denetleme sonucunda tespit edilen eksikliklere 
bazt yapttnm kararlan uygulanacagt belirtilmi~tir. 

663 saytlt Sagltk Bakanltgt ve Baglt Kurulu~lannm Te~kilat ve Gorevleri Hakktnda 
Kanun Hukmunde Kararname'nin 40. maddesinde," Bakanltk ve baglt kurulu~lar gorev, yetki 
ve sorumluluk alanma giren ve onceden kanunla duzenlenmi~ konularda idarT duzenlemeler 
yapabilir." kuraltna yer verilmi~tir . 

Yukanda yer verilen mevzuat hukumlerine dayantlarak, fertlerin vE~ toplumun sagltgmt 
korumak maksadtyla, mesle~)ini serbest olarak icra etme yetkisine sahip olan di~ hekimlerinin 
munferiden ve mu~tereken agtz ve di~ sagltgt hizmeti verdikleri muayenehanelerin, ozel agtz 
ve di~ sagltgt poliklinikleri ile merkezlerinin agtlmast, faaliyetleri, denetimleri, faaliyetlerine son 
verilmesi ve diger hususlara i li~kin usul ve esaslan duzenlemek amactyla <;tkanlan Agtz ve Di~ 
Sagltgt Hi:z:meti Sunulan Ozel Sagltk Kurulu~lan Hakktnda Yonetmelik 03/02/2015 tarih ve 
29256 saytlt Resmi Gazete'de yaytmlanarak yururluge girmi~tir. 

Davanm durumu ve uyu~mazltgm hukuki niteligine gore, 03/02/2015 tarih ve 29256 
say1l1 Resrni Gazete'de yaytmlanarak yururluge giren Agtz ve Di~ Sagl1g1 Hizmeti Sunulan Ozel 
Sagltk Kurulu~lan Hakktnda Yonetmeligin 4. maddesinin birinci ftkrastntn (b) bendindeki 
" ... veya en az %51 hissesi di$ hekimi/uzman ortakltgt ... " ibaresinin; 7. maddesinin 4. ftkrastntn, 
9. maddesinin 1. ftkrasmm; a, b, c, <; , bendlerinin , 9. maddesinin 2. ftkrasmtn, 10. maddesinin 
g bendinin , 16. maddesinin 3. ftkrasmtn , 21. maddesinin 2. ftkrasmm ; 25 . maddesinin 2 ve 5. 
ftkralanntn; 26 . maddesinin 2. ftkrasmm , 32. maddesinin 2. ftkrasmtn , Ek-1/a'ntn 4, 6. 
ftkralannm , Ek-1 /a'nm 11. ftkrast ile aynt duzenlemeyi igeren Ek-1 /b 113. ftkra, Ek-1 /c 13. 
Ftkrastntn, Ek-1/b'nin 3, 4, 5. ftkralannm, Ek-1/c'nin 3, 4, 5. ftkralanntn , Ek-6/a, Ek-6/b, 
Ek-7'nin , 14. maddesinin 1. ftkrasmm , 19. maddesinin 1. ve 3. ftkrastntn, 20 . maddesinin ve 
Yonetmeligin dayanaklan arasmda 3224 Saytlt Yasaya yer verilmemesi ve Turk Di~ Hekimleri 
Birligi ve 13aglt Odalann Kanunda belirtilen gorevlerini yerine getirmelerine olanak verecek 
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duzenlemelerin yaptlmamast nedeniyle tamammm yurutmesinin durduru ~ mas t istemine ili~kin 

olarak; 2577 saytl t idari Yargtlama UsuiU Kanununun 27. maddesinde ongorulen ko~ullann bu 

a~amada gen;ekle~medigi anla~tlmaktadtr . 

.. ~~tt:-· .. ~::.\- ····l·~-

Dava Konusu Ag12: ve Di§ Saghg1 Hizmeti Sunulan Ozel Saghk, ·Kurui'Cl§ lan 
,f· ~ ~! "~~ ... -: :;. . ~ 

Hakkmda Yonetmeligin 7. maddesinin 5. f1kras1 yonUnden; /'.; .:~·····"", ~\ 
f ri. /!)> ... '\ ,, ; 

"Poliklinik ve ADSM" ba~liklt 7. madden in 5. ftkrasmda "Pol i klini ~. c{t~\~~tn~a? ola~n :bi r 
di~ hekirninin olumu ve iki veya daha fazla di~ hekiminin poliklinik\.fea'tiyetlefinh devam 

ettirmeleri halinde dorduncu ftkraya gore i ~lem yaptltr. Tek di~ hekimi k~~f:sl . ~~ dn~e:·: uc; ay 
ic;inde di~ hekimi ortak bulunamaz ise poliklinik faaliyetine son verilir." du~ l"l'.temes.ine yer 

verilmi~t i r. 

Davact tarafmdan eksik duzenleme ic;ermesi nedeniyle bu maddenin iptali ve 

yurutmesinin durdurulmast talep edilmektedir. 

Davalt idarece verien savunma dilekc;esinde Agtz ve D i~ Sagltgt Hl izmeti Sunulan Ozel 

Sagltk Ku rulu~lan Hakkmda Yonetmeligin yururluge konulmastnt n temel amacmm, 15/02/2008 

tarihli ve 26788 saytlt Resml Gazete'de yaytmlanarak yururluge giren Ayakta Te~his ve Tedavi 

Yaptlan Ozel Sagltk Kurulu~lan Hakkmda Yonetmelikte hizmete ve denetime ili~kin getirilen 
standartlann, benzer durumda olan ancak, ayn bir Yonetmelik ile duzenlenmi~ bulunan agtz ve 

di~ sagltg t hizmeti sunan sagltk kurulu~lan baktmtndan da e~itlik ilkesi gozetilerek, uygulama 

birliginin saglanmas t oldugunun belirtildigi gorulmektedir. 

15/02/2008 tarih ve 26788 saytlt Resml Gazete'de yaytmlanan Ayakta Te~his ve Tedavi 

Yaptlan Ozel Sagltk Kurulu~lan Hakkmda Yonetmeligin 8. maddesinin 2. ftkrasmda, 

polikliniklerin , meslegini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabipler flarafmdan mu~terek 

halde ve sadece o poliklinik bunyesinde meslek icra etmek ~arttyla ac;t lacagt , 4. ftkrasmda , 

poliklin ik ortaklanndan olan bir tabibin olumu ve iki veya daha fazla tabibin poliklinik 

faaliyetleri ni devam ettirmeleri halinde uc;uncu ftkraya gore i~lem yaptlacagt , tek tabip kalmasl 
halinde ise Uc;, ay ic;,inde tabip ortak bu lunamaz ise poliklinik faaliyetine son verilecegi 
veya muayenehaneye donU§tUrUiecegi hukmu yer almakta iken 21/03/2:014 tarih ve 28948 

sayilt Resmi Gazetede yaytmlanan Ayakta Te~his ve Tedavi Yaptlan Ozel Sagltk Kurulu~lan 

Hakkmda Yonetmelikte De~ji~iklik Yaptlmasma Dair Yonetmeligin 3. maddesi ile esas 

Yonetmeligin 8. maddesinin 4. f tkrasmm son cumlesindeki " .. . veya muayenehaneye 

donu~turuiOr .. . " ibaresi yururlukten kald~r~lmt~ttr. 

Antlan duzenlemenin yururiUkten kald~r~lmasma ili~k i n Yonetmelik degi~ikliginin iptali ve 

yurutmesinin durdurulmast istemiyle ac;tlan bir davada Dairemizin 04/11 /2014 tarih ve 

E:2014/3860 sayilt karanyla ; 

Yonetmeligin 8/4. macldesi uyannca, meslegini set·best icra etmek hak ve yetkisi olan 

tabipler tarafmdan mu~terek halde ac;tlabilen polikliniklerde tek hekim kalmast halinde, hekime, 
uc; ay ic;erisinde tabip ortak bularak poliklinik faaliyetlerine devam edebilmesi, bu sure ic;erisinde 

tabip ortak bulamamast halinde poliklinik faaliyetine son vermesi veya muayenehaneye 

donu~ebilmesi ~eklinde sec;irnlik bir hak tanmtrken , dava konusu yonetmel ik degi~ikligi ile tek 

kalan hekirn in muayenehaneye donu~me tercihi ortadan kaldtn larak, yeni muayenehane 

ac;mak isteyen diger hekimler ile aynt ~artlara ve prosedure tabi tutulduklan ; 

Ote yandan , 15.02.2008 tarih ve 26788 saytlt Resml Gazete'de yaytmlanan Ayakta 

Te~his ve Tedavi Yaptlan Ozel Sagltk Kurulu~lan Hakktnda Yonetmelik ile antlan Yonetmelik 
ile yururlukten kald tn lan 09/03/2000 ta rih ve 23988 saytlt Resml Gazete'de yaytmlanan Ayakta 
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Te:;;his ve Tedavi Yap1lan ()zel Sagl1k Kurulu:;;lan Hakkmda Yonetmelik'te duzenlenen sagl1k 
kurulu:;;u/poliklinik a9ma :;;artlan ile muayenehane ay1lmasma ili:;;kin ko:;;ullar kar:;>lla$tlrlldlgmda, 
polikliniklerin ay1lmas1 i9in aranan :;;artlann her iki Ybnetmelikte de muayenehanelerin ay1lmas1 
i9in aranan :;;artlardan daha ag1r oldugunun goruldugu, ,.~;<~1;;~.~:;,.."~'··~-

Bu durumda, poliklinil<lerin bir bak1ma birle:;;tirilmi:;;/mu:;;terek muayel!lt'hartel'er ·al6ugu ve 

fizi~i . ~artl~r yonunden polikliniklerin . ~~ayenehanelerd~ aranan .:k~~ull~ ·~:~~plad_lg~, 
pol1kiln1klenn muayenehanelerde aranan f1z1k1 vb. :;;artlan saglamad1klan v~ya f Bt:!:fl9"elflgel · b1r 
durumu bulundugu yolunda daval1 idarece herhangi bir iddiada bJiui{lu' · 'a'cih§~('bu.: tor 

polikliniklerde muayenehane olarak faaliyet gosterilemesine yonelik hu'k~'K i ·. ·~[~_.en,ge) de 
olmad1g1, aynca, polikliniklerde tek tabip kalmas1 halinde kalan hekimin 09 ay i 9'J f1Ql~abip ortak 
bulunamamas1 halinde muayenehaneye dbnu:;;mesine il i:;;kin tercih hakkmm, Ybnetmeligin ilk 
yay1mland1Q1 15/02/2008 tarihinden dava konusu Yonetmeligin yururluge girdigi 21/03/2014 
tarihine kadar devam ettigi ve bu se9imlik hakkm ge9erli herhangi bir hukuki, t1bbi vb. gerek9e 
olmaks1zm yururiUkten kald1nld1g1 hususlan birlikte degerlendirildiginde, dava konusu 
Yonetmelik degi:;;ikliginde hukuka uyarl1k gorulmedigi gerek9eleriyle yurutmenin 
durdurulmasma karar verilmi:;;; sbz konusu karara kar:;;1 yap1lan itiraz ba:?vurusu da Dan1:;;tay 
idari Dava Daireleri Kurulunun 23/03/2015 tarih ve YO itiraz No:2015/2 say1l1 karanyla 

reddedilmi:;;tir. 

Daval1 idarece, yurutmenin durdurulmas1 karan gerek9esine uygun olarak Ayakta 
Te:;;his ve Tedavi Yap1lan Ozel Sagilk Kurulu:;;lan Hakkmda Yonetmeligin 8. maddesinin 4. 
f1krasmda, poliklinikte tek tabip kalmas1 halinde ise 0~ ay i~inde tabip ortak bulunamaz ise 
poliklinik faaliyetine son verilecegi veya muayenehaneye don0§1turulecegi :;;eklinde 
onceki duzenlemeye benzer :;;ekilde yeniden duzenleme yap1lm1:;>t1r. 

Buna gore, daval1 idarenin savunma dilek9esinde de belirtildigi uze1·e, 15/02/2008 tarihl i 
ve 26788 say1l1 Resmi Gazete'de yay1mlanarak yururluge giren Ayakta Te:;;his ve Tedavi 
Yap1lan Ozel Sagl1k Kurulu:;;lan Hakkmda Yonetmelikte hizmete ve denetime ili:;;kin getirilen 

standartlann, benzer durumda olan ancak, ayn bir Yonetmelik ile duzenlenmi:;; bulunan ag1z ve 
di:;; sagl1g1 hizmeti sunan sai~llk kurulu:;;lan bak1m1ndan da e:;;itlik ilkesi gozetilerek, uygulama 
birliginin saglanmas1 temel amac1yla yururluge konulan Ag1z ve Di:;; Sagl'1g1 Hizmeti Sunulan 
Ozel Sagl1k Kurulu:;;lan Hakl<mda Yonetmeligin dava konusu duzenlemesinde polikliniklerde 
tek tabip kalmas1 durumunda kalan hekimin , 09 ay i9inde tabip ortak bulamamas1 halinde 
poliklinik faaliyetine son verilecegi kurala baglan1rken kalan hekime muayenehaneye donu:;;me 
hakk1 tanmmamak suretiyle eksik duzenleme yap1larak benzer durumda olan sagl1k kurulu:;;lan 
arasmda farkl1 uygulamalara sebebiyet verildigi sonucuna vanlm1:;;t1r. 

A91klanan nedenlerle, polikliniklerin bir bak1ma birle:;;tirilmi:;;/mu:;;terek muayenehaneler 
olmas1 ve fiziki :;;artlar yonunden polikliniklerin muayenehanelerde aranan ko:;;ullan saglamas1 , 
bu tur polikliniklerde muayenehane olarak faal iyet gosterilmesine yonelik hukuki bir engel de 
bulunmamas1, aynca, polikliniklerde tek tabip kalmas1 durumunda kalan hekimin , 09 ay i9inde 
tabip ortak bulamamas1 halinde muayenehaneye donu:;;mesine ili:;>kin tercih hakkmm, benzer 
durumda olan ayakta te:;;his ve tedavi kurulu:;; lanna tanmd1g1 goz onune almd1g1nda dava 
konusu Yonetmelik kuralmda eksik duzenleme nedeniyle hukuka uyarl1k gorulmemi:;;tir. 

Dava Konusu Yonetmeligin 9. maddesinin 1. f1krasmm (g) bendi yonunden 
"Muayenehane standard1" ba:;>l1kl1 9. maddesinin 1. f1krasmda; "Muayenehanelerin 

hastalann, ya:;;l1lann ve engellilerin ag1z ve di:;; sagl1g1 hizmetlerinin h1zl1 ve verimli bir :;;ekilde 
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kar~1lanmas 1 amac1yla ta~1yacaklan ~artlar a~ag1da belirti l mi~tir ... ... g) Bodrum katlar dahil kat 
adedi 4 ve daha fazla olan binalarda muayenehane ac;11mas1 halinde asansor bulunmas1 

zorunludur. " duzenlemesi yer almaktad1r. ·""'"'·:. :.·,·. ,...,~ 
,. . . ' ""'~·· 

Dava konusu Yonetmeligin "A tipi polikliniklerde zorunlu t1bbi hizrnet 13i rim l eri'\,ba~ li kl l 

10. Maddesinin 1. f1krasmda;" A tipi polikliniklerde a~ag1da belirtileri n itelik te~i - h~iz b·~umler 
-. .·· . .,. ;•'' "; ~ " 

bulunur: ....... f) Poliklinik gir i ~ katta degilse, kurulu~u n bulundugu Qi r.Yada( nast<;Irt ln tel$.rlekl i 
sandalye ile ta~mmasm1 saglayacak ~eki lde ilgili mevzuatma uygun qSE~s~:r\-o.irilas L ·· g:ffi rekir . 
Merdiven ve sahanl1k olc;usu en az 1,20 metre olmas1 gerekir. MerdiV~n n.ntlannlll , e~g-~ lli l erin 
Cflkl~lnl zorla~t1rmayacak ~ekilde duz bir sat1hla bitirilir." hukmu yer almakfad1/.' · ·~" /'" 

• { ' \';. J:: :. ·,. -~ . ·'" 

Her iki madde birlikte degerlendi rildiginde, bodrurn katlar dahil kat adedi 4 ve daha fazla 
olan binalarda muayenehane ac;1lmak istenmesi durumunda muayenehanenin kac;mc1 katta 
oldugunun onemi olmakslzlll asansor ~art 1 getirildigi , poliklinikte ise, po~ iklinik ac;1lacak yerin 
giri~ katta olmas1 durumuncja boyle bir zorun lulugun bulunmad1g1 , ancak giri~ katta degilse 
asansor bulunmas1 gerektigi yonunde duzenleme yap ild1g1 gorulmektedir. 

12'19 say1i1 Kanunun 1. ve 5. maddeleri uyannca tabiplik yapma yetkisine sahip 
_;..-_ . pratisyen doktorlar ile degi!?ik uzmanl1k dallannda uzmanl1k yapm1~ olan uzman doktorlar 

tarafmdan ac;1labilen muayenehaneler; iptali istenen Ag1z ve Di$ Sagl@ Hizmeti Sunulan Ozel 
Sagl1k Kurulu$1an Hakkmda Yonetmeligin 6. maddesinde, "bi r di$ hekimi/uzman tarafmdan 
meslegini serbest olarak icra etmek uzere $ah1s adma ac;1lan , bu Yonetmelik ile belirlenen 
asgari ~a rtlan ta~1yan sagl1k kuru1U$U" $eklinde tan1mlanm1$11r. 

Yine ayn1 Yonetmel i~~ i n 4. maddesinde poliklinik; " En az iki di$ hekimi tarafmdan 
m0$tereken ac;1labilen ve i~ l etilebilen , hizmet bi rimleri dogrudan birbiriyle baglant1i1 olacak 
~ekilde o l u~turulan ve bu Yonetmelik ile belirlenen asgari ~artlan ta~1yan sagl1k kuru l u~unu 

ifade eder. " ~eklinde tan1mlanm1~tlr. 
Bu tan1mlar ve iptali istenen yonetmeligin bUtunu goz onune allnd1gmda, 

muayenehanenin, tek di~ hekimi tarafmdan meslegini serbest olarak icra etmek uzere ac;ilan , 
tam gun c;al1~ma zorunlu lugu bulunrnayan bir sagl1k kurulu~u oldugu , poliklinigin ise; en az iki 
di~ hekimi tarafmdan mu~tereken ac; ilabilen ve i~ l et ilebilen , mesul muduru olan , ruhsatta 
belirtilen c;al1~ma saatlerinde hizmet veren , nobet hizmeti sunabilen , mustakil binada degilse 
mutlaka ayn bi r giri~i olmak zorunda olan bir yer oldugu, yani muayenehaneye gore c;al1~ma 
saati, zorunlu t1bbi hizmet birimleri , c;al1~an hekim ve personel say1s1 gibi bir c;ok yonden daha 
kapsaml1 bir sagl 1k ku rulu~u oldugu goru lmekted ir. Dolay1s1yla muayenehane standardmm 
poliklinik standartlanndan daha ag1r olamayacag1, bu iki kuru l u~ta aranan standartlann orant1i 1 
olmas1 gerektigi sonucuna vanlm1~t1r. Bu nedenle muayenehanenin hangi katta olduguna 
bak1lmaks1zm asansor ~art 1 aranmasma ili~kin dava konusu maddede hukuka uyarl 1k 
bulunmamaktad1r. 

Dava Konusu Yonetmeligin 13. maddesinin 4. f1kras1 yonunden; 

"Ruhsat ba~vurusu ve ruhsatname" ba~l1kl l 13. maddenin 4. f1krasmda ; " Teknik 
inceleme ekibi mudurlukc;e ~Jorevlendiri len , biri di~ hekimi olmak kayd1yla en az uc; k i~ i den 

olu ~tu rul ur . Mudurlukte di~ hekimi bu lunmad1g1 takdirde kamu kurumlannda c;a l 1~an bir di~ 

hekimi gorevlendirilir. Yap1lacak inceleme neticesinde, ba~vurunun butUn ~artlan ta~ 1 d1 gmm 

tespit edi lmesi halinde mudurluk tarafmdan on i~ gunu ic;erisinde Ek-2'de yer alan ruhsatname 
duzenlenir. Poliklinik ve ADSI\Il 'lerde ruhsata ilave olarak, mesul mudur adma Ek-3 'te yer alan 
mesul mudurluk belgesi ile mesul mudur kurulu~ta meslegini icra edecek ise mesul mudur dahil 
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diger sagl1k <;al1~anlannm her birine Ek-4'te yer alan <;ali~ma belgesi duzenlenir. Muayenehane 

i<;in mesul muduriOk belgesi ve di~ hekimi i<;in <;al1~ma belgesi duzenlenmez prJcaK.aglz ve di~ 

sagl1g1 teknikeri <;all~tlrlllyorsa <;al1~ma belgesi duzenlenir. Duzenle9E~r;~·.t)Q;'· .p~1gelerin ve 

ba~vuru dosyas1n1n bir ornegi mudurlukte saklan1 r. Duzenlenen ;b~·lgel~rir;J , ast1, ~ mesul 

mudure/muayenehane di~ hekimine imza kar~lllgmda teslim edilir." hul<mU ye,r(aW~1~ktadlr-. 
Soz konusu madde incelendiginde, teknik denetirn ekibi i<;ind~ ·~cia 1e.:rn~ii~lsi oiar di~ 

~ ·~-' ~" . .. ' :~ 
hekirminin bulunmadiQI gorulmektedir. Davacl tarafmdan eksik duzenle e' bu~u.qd,u~(u iddi.asiyla 
bu husus dava konusu edilmi~tir. \., · ', .. ·. ' .t/ 

Dava konusu Yonetmelikle yururlukten kald1nlan 14/10/1999 tarih'ff'Ve '•":23846 say1l1 

Resmi Gazete'de yay1mlanan Ag1z ve Di~ Sagl1g1 Hizmeti Sunulan Ozel Sagl1k Kurulu~lan 

Hakkmda Yonetmeligin "Ba~vurunun Degerlendirilmesi" ba~l1kl1 8. maddesinde, sagl1k kurulu~u 

a<;mak isteyenlerin ba~vurulannm dosya uzerinde incelemesi tamamland1ktan sonra yerinde 

incelenmesi hususu duzenlenmi~, buna gore " Ba~vuru dosyasmda eksiklik yoksa sagl1k 

kurulu~lannm kurulu~ ve faaliyetlerinin Yonetmelige uygun olup olmadiQinln incelenmesi i<;in 

bir denetim ekibi olu~turulur. Denetim ekibi mUdUrliUwe gorevlendiriilen, varsa biri di§ 
hekimi olmak kayd1yla en az iki ki§i ile oda temsilcisi bir di§ hekirninden olu§turulur. 
Denetim ekibi a<;1lacak sagl1k kurulu~unu yerinde inceler. Yap1lacak inceleme neticesinde, 

ba~vurunu n buton ~artlan ta~ld1g1 anla~1l1rsa, mudurluk tarafmdan Yonetmeligin 1 numaral1 

ek'inde gosterilen Uygunluk Belgesi duzenlenir ..... " hukmune yer verilerek saglik kurulu~lannm 

a<;1lmas1 s1rasmda yap1lacak denetimde meslek odasmdan bir di~ hek:imininde bulunmas1 

gerektigi kural1 konulmu~tu. 

Kamu kurumu niteligindeki meslek kurulu~lan Anayasam 1z1n 135. maddesinde 

duzenlenmi~tir. Buna gore; Kamu kurumu niteligindeki meslek kurulu~lan ve ust kurulu~lan; 

belli bir meslege mensup olanlann mu~terek ihtiya<;lannl kar~1lamak, meslekl faaliyetlerini 

kolayla~tmnak, meslegin genel menfaatlere uygun olarak geli~mesini saglamak, meslek 

mensuplannm birbirleri ile ve halk ile olan ili~kilerinde durustlugu ve guveni hakim k1lmak uzere 

meslek disiplini ve ahlak1n1 korumak maksad1 ile kanunla kurulan ve organlan kendi uyeleri 

tarafmdan kanunda gosterilen usullere gore yarg1 gozetimi altmda, gizli oyla se<;ilen kamu tozel 

ki~ilikleridir. 

Sagl1k kurulu~unun a<;1lmas1 s1rasmda yap1lacak olan denetimin, fiziki ~artlar d1~1nda 

di~ hekimlerinin mesleklerinin uygulanmasma ili~kin mesleki standartlar yonunden yap1lacak bir 

denetim oldugu dikkate almcl1gmda, Anayasanm yukanda aktanlan hukmu uyannca mesleki 

faaliyetlerin kolayla~tmlmas 1 , ihtiya<;lann belirlenmesi , meslegin geli~mesi, meslek ahlak1 ve 

disiplininin korunmas1 gibi ama<;lan olan meslek odasmm di~ hekimi o~an bir uyesinin bu 

denetim i<;inde bulunmas1 bir zorunluluktur. Nitekim yukanda aktanld1g1 gibi yururlukten 

kaldmlan yonetmelikte de denetim ekibinde oda temsilcisi bir di~ hekimi bulunmaktadlr. Bu 

nedenlerle dava konusu maddede hukuka uyarl1k gorulmemi~tir. 

Dava konusu Yonetmeligin 13. maddesinin 8. f1kras1 yonUnden; 

"Ruhsat ba~vurusu ve ruhsatname" ba~l1kl1 13. maddesinin 8. f1kras1nda; " Sagl 1k 

kurulu~lannm ilgili belediye tarafmdan adresinin degi~tirilmesi, kurulu~ ad1, sahiplik veya mesul 

mudurluk degi~ikligi durumlannda ruhsat yeniden duzenlenir." hukmu yer almaktad1r. 

Davac1 tarafmdan, dava konusu yonetmelikte , daha once a<;ilm1~ sagl1k kurum ve 

kurulu~lannm mevcut durumlan ile faaliyetine devam edeceginin beli tildigi, ancak 13. 

maddenin 8. f1krasmdaki duzenleme nedeni ile sokak isminin belediye tarafmdan degi~tirilmesi 
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halinde yeni ruhsat ba~vurusunda bulunuldugunda o an itibariyle yeni yaytmlanan 
Yonetmel ikteki ko§ullann ba§vuru i<;in aranacagt , dolaytstyla bu duzenleme ile mevcut 
kurumlartn kapattlmastntn ongoruldugu, ote yandan idarenin adreste isim degi§ikligine 
gitmesinin di§ hekimlerine ek kOifet yaratmasmm da uygun olmadtgt i.QdTalariyla .. .iptali ve 

:fl " .· .. 

yurutmesinin durdurulmast talep edilmektedir. .:· •· i; , , '- • . • ·. 
• lr . ·· .. 

Soz konusu maddede ruhsatm yeniden duzenlenmesi gerektigi f! alleri belirtilmektedir. 
Kurulu§ adt, sahiplik veya mesul mudurluk degi§ikligi gibi durumlar saglt ~ ku ulq§,u·nun kendi i<; 

•· <41· .... ., . .. ~ ; 

i§leyi§inden kaynaklt olup bu durumlarda ruhsatm normal prosedur c;erc;eye~lride yenil!;mmesi 
gerektigi tartt§mastzdtr. Adres degi§ikliklerinde de yaztlt kaydtn fiili \du r.~.~'a wygun' hale 

.. _ . .. . ~- 4' 

donO§turulmesi gereklidir. Fakat ilgil i belediye tarafmdan adresinin degi§t i rilii'res·~~-<€!nfUmu, idari 
i§leyi§ten kaynaklt olup, bu durumun sagltk kurulu§una atfedilecek bir yant bulunmadtgtndan, 
bu halde yaptlacak ruhsat yenilemesinin yeniden yaptlan bir ba§vuru olaral< degerlendirilmeden 
ve sagltk kurulu§unu mali kOifet altma sokmadan yaptlmast gerekmektedi tr . A<;tklanan nedenle 
eksik duzenleme sebebiyle dava konusu madde hukuka ayktrt bulunmu§tur. 

Dava konusu Yonetmeligin 13. maddesinin 9. f1kras1 yonunden; 

"Ruhsat ba§vurusu ve ruhsatname" ba§ltklt 13. maddesinin 9. ftkrasmda; "Bu 
Yonetmelik kapsammdaki mevcut bir ozel sagltk kurulu§unu i§letenlerce §ube niteliginde ikinci 
bir sagltk kurulu§unun ac;tlmak istenmesi durumunda ve faaliyet gosterdi~li adresin degi§mesi 
durumunda Ek-1 'de belirtilen evrak ile ba§vuru aynen tekrarlantr." duzenlemesine yer 
verilmi§tir. 

1219 saytlt Tababet ve $uabatt Sanatlartntn Tarzt icrasma Dair kanunun 43. 
Maddesinde, "Bir di§ tabibi veya di§<;inin mutaaddit yerlerde muayenehane ac;arak icrayt sanat 
etmesi memnudur." kuralt yer almaktadtr. 

Bu duzenlemede a<;tk<;a goruldugo uzere, bir di§ hekimi/uzman taraftndan meslegini 
serbest olarak icra etmek uzere birden fazla yerde muayenehane ac;tlmast yasaklanrnt§ttr. 

Dava konusu madde de bu yonetmelik kapsammdaki sagltk kurulu§lartnt i§letenlerce 
§Ube nitefiginde ikinci bir sagltk kuru lu§unun ac;tlmak istenmesi durumunda ba§vuru 
duzenlenmi§tir. 

Soz konusu Yonetmeligin "Tantmlar ve ktsaltmalar" ba§ltklt 4. Maddesinin 1. Ftkrasmtn 
g bendinde , bu yonetmelikte gec;en sagltk kurulu§unun, agtz ve di§ sa~jltgt hizmeti verilen 
muayenehaneleri, poliklinikleri ve ozel agtz ve di§ sagltgt rnerkezlerini ifade ettigi belirtilmi§ti r. 

Goruldugu uzere soz konusu yonetmelikte sagltk kurulu§lart arasmda 
muayenehanelerinde oldugu ve 1219 saytlt Kanun'un antlan maddes.i uyannda bir di§ 
hekiminin birden fazla yerde muayenehane ac;amayacagt hususu dikkate altndtgtnda dava 
konusu maddenin mevzuata ayktrt oldugu sonucuna vartlmt§ttr. 

Dava konusu Yonetmeligin 19. maddenin 2. f1kras1 yonunden; 

" Sa~~ltk kurulu§lanntn c;alt§ma esaslan" ba§liklt '19. maddenin 2. ftkrastnda; "Sagltk 
kurulu§lart , ruhsatlartnda yer alan surelerde hizmet verebili r." hukmu yer almaktadtr. 

Yukanda da yer verildigi gibi, 1219 saytlt Kanunun 1. ve 5. maddeleri uyannca tabiplik 
yapma yetkisine sahip pratisyen doktorlar ile degi§ik uzmanl1k dallannda uzmanl1k yapmt§ alan 
uzman doktorlar tarafmdan a<;1labilen muayenehaneler; iptali istenen NJtz ve Di§ Sagl tQ I 
Hizmeti Sunulan Ozel Sagltk Kurulu§lart Hakkmda Yonetmeligin 6. Maddesinde, "bir di§ 
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hekimiluzman tarafmdan meslegini serbest olarak icra etmek uzere ~ah1s adma ag1lan, bu 

Ybnetmelik ile belirlenen asgari ~artlan ta~1yan sagl1k kurulu~u" ~eklinde tan1mlanm1~t1r. 

Bu maddeler uyannca muayenehane, bir di~ hekimi tarafmdan meslegini serbest olarak 

icra etmek uzere ag1lan, tam gun gal1~ma zorunlulugu bulunmayan sa~il~ls. kun.t!J~ ~udur . Bu 
nedenle 9al1~ma saatleri di~ hekimi/uzman tarafmdan belirlenmelicj.i( .... ~9'~1~a~:'" ~edenle, 
Zorunlu olarak getirilen gall$ma saatlerinin meslegin serbest olarak .JcJH eg~lru~si'igin a9ilan 
muayenehanelerde uygulanmasmda hukuka uyarl1k bulunmamaktad1r: ~- /{/ · '·· ,\ • ·, 

Bu nedenle Yonetmeligin 19. maddenin 2. f1krasmm muay~ne,h~~~.e~~~~/bak ~h;'mdan 
yurutmesinin durdurulmas1 gerekmektedir. ·: ' .. '·· -;·:: ·, · • .• ' / 

. •· .I: . 'to • ~~· 

~''t9:a..:'4~'~-' '.r."'~· 
Dava konusu Yonet:meligin Ek 1/a 2. maddesindeki "Yetkili mimar tarafmdan 

c;izilmi§" ibaresi yonOnden; 

Muayenehane Agma Ba~vurusunda istenecek Belgelerin saylldiQI Ybnetmeligin Ek 1/a 
maddesinin 2. bendinde, bu belgelerden biride "Yetkili mimar taraf1ndan gizilmi~ 

muayenehanenin butun mek<3nlannm kullan1m amaglann1 gbsterir en az 1/100 blgekli kat plan1 
brnegi" olarak duzenlenmi~tir . 

Dava konusu Yonetmelikle yururlukten kaldmlan 14/10/1999 tarihli ve 23846 say1l1 

Resmi Gazete'de yay1mlanan Ag1z ve Di~ SagiiQI Hizmeti Sunulan Ozel Sagl1k Kurulu~lan 

Hakkmda Ybnetmeligin "Ba~vuru igin Gereken Belgeler" ba~l1kl1 7. maddesinin 1. f1krasmm (b) 
bendinde ba~vuru igin gerekli dilekgeye, Sagl1k kurulu~unun yerle~im plan1n1 gbsterir 1/100 
olgekli krokisinin bir nusha halinde eklenecegi kural1 getirilmi~tir. 

3194 say1l1 imar Kanunu'nun 22. maddesinde, yap1 ruhsat1 alabilmek igin ba~vuru 

s1rasmda istenilen belgelerden biri olarak mimari proje say1lm1~t1r . 

16/08/2008 tarihli Resmi Gazetede yay1mlanan Toplu Yap1larda Kat Mulkiyeti ve Kat 

irtifak1 Tesisine Dair Yonetmeligin 4. maddesinin (g) bendinde kat plan1 " Mimar'f projede , 
yapmm her bir kat1n1n kullammm1, niteligini, konumunu, ortak yerlerini, alanlann1 ve uzerinde 
bulunan bag1ms1z bblumlerin kat mulkiyetine esas numaralann1 gbsteren plan1, ifade eder." 

~eklinde tarumlanm1~t1r. 

Yukanda yer verilen kat plan1 tan1m1ndan da anla~1lacag1 uzere kat planmm, ruhsatl1 bir 
yap1da ruhsat eki belgeler arasmda yer alan ve muellif tarafmdan gizil.ip, ilgili idaresince 

onaylanan mimari proje bilgileri arasmda yer aldiQI, bu planda ise dava konusu ybnetmelik 
hukmu ile aranan, mekanm l<ullan1m amaglannm gbsterilmi~ olmas1 kagm1lmaz oldugundan 
yururlukten kald1nlan ybnetmeligin 7. maddesinde oldugu gibi muayenehane agma 
ba~vurusunda, muayenehanenin butun mekanlannm kullan1m amaglann1 go:sterir 1/100 olgekli 

krokisinin bulunmasmm yeterli olacag1 bu nedenle dava konusu maddenin hukuka aykm 
oldugu sonucuna vanlm1~t1r. 

A91klanan nedenlerle, 2577 sayll1 Kanunun 2'7. maddesindeki ko~ullar birlikte 
gergekle~mi~ bulundugundan, 03/02/2015 tarih ve 29256 say1l 1 Resmi Gazete'de yay1mlanarak 
yururluge giren Ag1z ve Di~ Sagl1g1 Hizmeti Sunulan Ozel Sagl1k Ku 1rulu~lan Hakkmda 
Yonetmeligin, 7. maddesinin 5. f1krasmm, 9. maddesinin 1. f1krasmm (~J) bendinin , 13. 
maddesinin 4. f1krasmm , 13. maddesinin 8. f1krasmm, 13. maddesinin 9. f1krasmm, 19. 
maddenin 2. f1krasmm oybirligiyle yOrOtmesinin durdurulmasma, Ybnetmeligin Ek 1/a 2. 
maddesindeki "Yetki li mimar tarafmdan gizilmi~" ibaresinin oyc;okluguyla yOrOtmesinin 
durdurulmasma, Ag1z ve Di~ Sagl1g1 Hizmeti Sunulan Ozel Sagl1k Kurulu~lan Hakkmda 
Ybnetmeligin 4. maddesinin birinci f1krasmm (b) bendindeki " ... veya en az %51 hissesi di~ 
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hekimi/uzman ortakl1g1 ... " ibaresinin ; 7. maddesinin 4. f1krasmm, 9. maddesinin 1. f1krasmm ; 

a, b, c;; bendlerinin, 9. maddesinin 2. f 1krasmm, 10. maddesinin g bendinin, 16. maddesinin 3. 

f1krasmm , 21. maddesinin 2. f1krasmm; 25. maddesinin 2 ve 5. f1kralannm; 26. maddesinin 2. 

f1krasmm , 32. maddesinin 2. f1krasmm, Ek-1/a'nm 4, 6 . f1kralannm, Ek-1/a'nm 11. f1kras1 ile 

ayn1 duzenlemeyi ic;;eren Ek-1/b 16. f1kra, Ek-1/c 13. f1krasmm , Ek-1/b'nin 3, 4, 5. f1kralannm , 

Ek-1/c'nin 3, 4 , 5. f1kralannm, Ek-6/a'n m ( A Tipi Polikl iniklerde ba$1•9• altmdaki (3) numaral1 

bentteki istege bagl1 ibaresi, A Tipi ADSM'Ierde ba$11QI altmdaki (3) numaral1 bentteki istege 

bagl1 ibaresi haric;;) Ek-6/b , Ek-7'nin, 14. maddesinin 1. f1krasmm, 19. maddesinin 1. ve 3. 

f1krasmm, 20 . maddesinin ve Yonetmeligin dayanaklan arasmda 3224 Say1l1 Yasaya yer 

verilmemesi ve Turk Di$ Hekimleri Birligi ve Bagl1 Odalann Kanunda belirtilen gorevlerini yerine 

getirmelerine olanak verecek duzenlemelerin yapilmamas1 nedeniyle tamammm yi..iri..itmesinin 

durdurulnnas1 isteminin oybirligiyle reddine, 9. maddesinin 1. f1krasmm , c bendinin ve Ek 

6/a ekinde A Tipi Polikliniklerde ba$11QI altmdaki (3) numaral1 bentteki (istege bagl1) ibaresinin, 

A Tipi ADSM'Ierde ba$11QI altmdaki (3) numaral1 bentteki (istege bagl1) ibaresinin yi..iri..itmesinin 

durdurulmasJ isteminin oylYokluguyla reddine, bu karann tebligini izleyen gunden itibaren 7 

(yedi) gun ic;; inde idari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz edilebileceginin taraflara bildirilmesine , 

10/02/2016 tarihinde karar verildi. 

Ba§kan Oye Oye Oye Oye 

K1rdar Yunus Mustafa Hannan Taha Erdinc;; 

OZSOYLU <:;ETiN GEN<:; YILBA$1 BULBUL 

(X) (XX) (XXX) 

(XXX) 

KAR~I OY (X): 

Dava konusu Yonetmeligin Ek 1/a 2. maddesindeki "Yetkili mimar tarafmdan c;;izilmi$" 

ibaresin in iptali isteminin incelenmesinden; 
Uyus_;mazl1gm nitel igine ve davanm durumuna gore, olayda 2577 say1l1 idari Yarg1lama 

Usulu Kanunu'nun 6352 say1i1 Kanun ile degi$ik 27. maddesinin 2. f1krasmda ongorulen 

ko$ullann bu a$amada gerc;;ekle$medigi anla$1id1gmdan , yurutmenin durdurulmas1 isteminin 

reddine karar verilmesi gerektigi g6ru$uyle c;;ogunlugun karanna kat1lm1yorurn. 

~ .. '~; 
'i!;o~ "...1 \f 
r~!\G\b\u 

Ba§kan 
K1rdar OZSOYLU 

.. ~~ 
'~"• t-

"l, · :~~ • •. :j 
'"' "'" . . 
• • • ·./ Yonetrneligin Ek 6/a ekinde A T ipi Polikliniklerde ba$11QI altmdaki (3) numaral1 bentteki 

KAR~I OY (XX): 

• • •• (istege bagli) ibaresinin , A Tipi ADSM'Ierde ba$11Q I altmdaki (3) numaral1 bentteki (istege bagl1) 

ibaresinin iptali isteminin incelenmesinden; 
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Yonetmelik eki EK 6/a da Bulundurulmas1 Zorunlu Asgari T1bbi Cihaz Listesi 

duzenlenmi~tir . 

Bulundurulmas1 zorunlu t1bbi cihazlar, muayenehaneler, A tipi poliklinikler ve A tipi 

ADSM ler i9in ayn ayn belirlenmi~tir . 

Muayeneler ic;in belirlenen t1bbi cihazlann 7. s1ras111da "amalgamatOr" yer almaktad1r. 

Bu tlbbi cihaz A tipi polikliniklerde bulundurulmas1 gereken t1bbi cihaz listesinin 3. 

s1ras111da; yine A tipi Ag1z ve Di~ Sagl1g1 Merkezlerinde (ADSM) bulundurulmasl gereken t1 bbi 

cihazlar listesinin 3. s1ras1nda da yer alm1~, ancak, bu cihaz isminin kar~ 1 s1na parantez ic;inde 

"istege ba~11i" oldugu belirtilmi~tir. 
Daval 1 idarece "amalgamatOr" cihaz111111 muayenehaneler i<;in bulundurulmasl zorunlu 

t1bbi cihazlar aras111da say1lmas111a ragmen ayn1 cihaz111 A tipi poliklinikler ile A tipi ADSM ler 
i9in "istege bagll" olmas111111 t1bbi gerekliligine ili~kin herhangi bi r a<;1klama yapllmaml§tlr. 

Di~ hekimligi litaraturunde Amalgam111 ; gumu~ . kalay ve bak1r ala~1m 111111 , c1va ile 
kan~tmlmas1 ile elde edi ldigi ve kan~ 1 m1n %45-50' sini olu~tu ran civanm, metalleri birbirine 
baglayarak dayan1kl1 bir dolgu malzemesi meydana getirdigi bi linmektedir. 

Amalgamatorun ise, genel anlam1yla iki veya daha c;ok macldeyi birbiri i9inde 
kan~t1rmaya yarayan , di~ hekimligi hizmetinde de di~ dolgusunda kullan1 lan amalgamm 

kan~tmlmasmda kullan1lan bir cihaz tOru oldugu bi linmektedir. 
Soz konusu cihazm muayenehanelerde bulundurulmas111111 zorunlu olmas111a ragmen A 

tipi poliklinikler ve A tipi ADSM ler ic;in istege bagl1 klllnmas1n1n t1bbi gen9kliligi ortaya 

konulmadlg!ndan, aynca muayenehaneler i<;in gerekli alan bir t1bbi cihazm rnuyenehanelerden 
daha Liston vas1flar ta~1yan A tipi poliklinikler ile A tipi ADSM ler ic;in aranrnamasmda diger bir 
ifadeyle bu konunun istege b1rakllmas1nda sagl1k hizmetinin geregine ve hUi kuka uyarl1k 
bulunmamaktad 1r. 

A91klanan nedenlerle, Yonetmeligin Ek 6/a ekinde A Tipi Poliklin iklerde ba~l1g1 altmdaki 
(3) numara l1 bentteki (istege bagl1) ibaresinin , A Tipi ADSIVl'lerde ba~l1g1 al t111dak1i (3) numaral1 

bentteki (istege bagl 1) ibaresinin yurutulmenin durdurulmas1 gerektigi oyuyla c;ogunluk karannm 
bu k1sm1na kat1lm1yorum . 

Oye 
Yunus <;ETiN 

KAR~I OY (XXX): 

Dava Konusu Yonetrneligin "Muayene Standard!" ba~llkl1 9.. Maddesinin 1. 
Ftkrasmmda Muayenehanelerin hastalann , ya~ l 1lann ve engellilerin ag1z ve di~ sagl1g1 
hizmetlerinin h1 1 ve verimli bir ~ekilde kar~1lanmas 1 amac1yla ta~1yacaklan §artlar belirtilmi~ti r. 

Bu ~artlardan biriside ayn1 f1kran111 (c) bendinde, muayenehanede Hasta ve yakmlannm 
dolan 1m alanlanndan izole edilrni~ ar~iv mahalli bulunacag1d1r. 

Yonetmeligin 24.maddesinin 3.flkrasmda , kay1tlann eloktronik ortamda tutulabilecegi, 
elektronik ortamdaki kay1tlan guvenl i olmayan sagl1k kurulu~lannda , yaz1 l1 kay1t tutulacag1 , 
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15.01.2004 tarihli ve 5070 sayi11 Elektronik imza Kanunu hukumlerine uygun elektronik imza ile 
imzalanan t1bbi kay1tlann , resmi kay1t olarak kabul edilecegi ve ilgili mevzuata gore yedekleme 
ve an;; ivlenmesinin yap1lacag1 belirlenmi$tir. 

Yonetmeligin dava konusu maddesinde de 'muayenehanede Hasta ve yakmlannm 

dolamm alanlanndan izole edilmi$ ar$iV mahalli bulunacag1' belirtilmi$tir. 
Yonetmeligin kay1tlann tutulmas1 ve saklanmasma yonelik her iki maddesinin birlikte 

incelenmesinden; kay1tlann saklanmas1 ic;in bir yer aynlmas1 ve bu yerden ne anla$1lmas1 

gerektigi tam olarak tan1mlanmad1g l gorulm0$tllr. Oysa gunumuzde hasta bilgilerinin art1k 
elektmnik ortamda tutuluyor ve izleniyor olmas1 hasta kay1tlan dl$1ndaki resmi belgelerin de 
kilitli tDir ar$iV dolab1 veya c;ekmecesinde muhafazas1 mumkun iken 'ar$iV mahalli' olu$turma 
yonundeki yukumlulugun, Yonetmeligin elektronik ortamda kay 1t tutmay1 yeterli goren hukmuyle 

; c;eli$tigi gibi , 'mahal ' kelimesinden ne anla$1lmas1 gerektigi yani bir odam1 , bir b610m mu yoksa 
izole edilmi$ bir dolabm da yeterli olabilecegi mi yonunde bir belirleme yap1 lmadan, 
uygulamada muayenehane ac;may1 zorla$t1nc1 $ekilde yorumlanabilecek bir yukumluluk 
getirilmesinde hukuka uyarl1 k bulunmad1gmdan bu madde yonuyle de yurOtmenin durdurulmas1 
gerektig i d0$0ncesiyle c;ogunluk karanna kat1 lm1yoruz. 

Oye 
Yunus <;ETiN 

Oye 
Hannan YIL.BA$1 
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