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istemin 6zeti : Danrgtay ornbeginci Dairesinin 26112t2013 g0nri.i, E:20131879g,
K:2013112027 sayrlr kamrrnrn temyizen incelenerek bozrJlrnasr, davacr tarafrndan istenilmektedir.

Savunmanln Ozeti : Danrgtay Onbeginci Dairesince verilen kararrn usulve hukuka
uygun bulunduSu ve temyiz dilekgesinde 6ne surtilen nedenlerin, karann bozulmasrnr gerektirecek nitelikte
olmadr$r belirtilerek ternyiz isteminin reddi gerektipi savunulmaktadrr.

DatlEEylelllk Hg!!m,i : SevitMehetTeili

tD
9!
&.

It,

9slinces!-_ : Temyiz isteminin re<ldi ile Daire kararrnrn onanmasr gerektigi
di.igiinillmektedir.

TURK rvrir_l.eriADINA

Htiktim veren lDantgtay idari Darra Daireleri Kurtrrlunca dosya incelendi, geregi goriigrildg:
Dava; 0310t112011 gunlir, 2901t4 sayrlr Resmi Gazete,de yayrmlanan Ayakta Teghis ve Tedavi

Yaprlan 6zel sa$hk l'(uruluglarr Hakkrnda Y6netmeliftte De$igiklik yaprlmastna Dair y6netmeligin 1.
maddesiyle de$igtirilen 12lD maddesininr 1. frkrasrnrn (p) bendinrin ilk ciirnlesinde yer alan ,,en az 16 m2
kullantm alantna sahip" ibaresinin, 1. maddesiyle $egigtirilerr esas \/6netmeli$in 12lD maddesinin
l.frkrastnln (b) bendincle yer alan "Tek herkim ipin en az 12 m2,iki hekim igin 24m2, ikiden fazla her h,ekim
igin ilave 5 m2" ibaresinin, 3. maddesi ile esas Yonelmeli$e eklenen Ek madde 2,nin L frkrasrnrn (a)
bendinin 5 numaralt alt bendinin, 3. madrcesiyle esas Y$netmeli$e eklenen Ek madde Z,nin Lfrkrasrnrn (b)
bendinin, 3' maddesi ik: esas Yonetmeli$e eklenen Ek madde ',l'nin 2 nolu frkrasrnrn ve Ek madde 2,nin
tamamtntn;; 2810912011 giinlii, 28068 salrth Resmi Gazqte'de yayrmlanan lryakta Teghis ve Tedavi yaptlan
6zel Sa$hk Kuruluglan Hakkrnda Y6netmelikte De$igi(lik Yaprlrnasrna Dair ytinetmetigin; 2. maddesiyte
esas Y'bnetmeli$in 33' maddesine eklen,en 3 nolu frkraprn, 3. nraddesiyle de$igtirilen esas y6netmeligin
Ek-1 maddesinin 10. ftftlrastntn, 4. maddresiyle degigtirilpn esas yonetmeligin ekinde yer alan Ek-6 ,,Ozel

sa$ltk Kuruluglan Den'etim Formu"nun 1. bdlumunun 1s. satlnnda yer alan ,,sure verilmez. saglk
kurulugunun Poliklinik faaliyeti 10 grin durrdurulur." ve "Bir yrl igerisinde aynr fiilin tekran halinde safihk
kurulugunun tamamlnda, bir ay sureyle faaliyet durdurulur. Ug0ncii kez telcrannda ise saglrk kurulugunun
ruhsatnamesi/uygunluk trelgesiiptal edilir." crimlelerinin iptali isterniyle agrlnrrgtrr.

Danrgtay onbeginci Dairesince; to3to8l2011 giiplii, 2gor4 sayrlr Resmi Gazete,de yayrmlanan
Ayakta Teghis ve Terdavi Yapllan ozel sa$hk l{uruluglan Hakkrnda y6netmetikte DegiSiklik
Yapllmastna Dair Y6nertmeli$e iligkin olarak; Y6netr4eli$in 1" maddesiyte degigtirilen yd,netmelisin
12lD maddesinin birinci frkrasrnrn (a) bendinin ilk ciirnlesinde yer alan ,,en az 16 m. kullanlm alanrna
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sahip" ibaresi ile (br) bendinde yer alan "Tek hekim igin en az12mz,l(i,*reri1qr.,6.i"z+ ,yriiikidern fazla
her hekim igin ilave 5 m"' ibaresi yi5niinden; daval saghk Bakanh$r;tdrgfrr'den yargr rlrar.tarr iizerine
olugturulan Komisyonlarca Ybnetmeligin 12lD maddesine y6netik lgqglriit"dlrr"neJer yaprtdrgr, bu
de[erlendirmeler sonrastnda raporlar haztrlandr$r ve raporlarda berirtiren r',]su'srJi,ii"l$reer saglrk kuruluglarr
igin aranan fiziki garrtlar goz onunde bulundurularak Ayakta Teghis uu 

'?ee*nUVa,prtan 
Ozel Saglrk

Kuruluglart Hakkrnda Yonetmeligin defiigtirildi$i dikkate ahndrgrnda, dava konusu madde hukumt*rinde
hizmetin gereklerine lre hukuka aykrrr bir ybn bulunmadr$r; dava konusu y6netmelisin 3. madde,si ile
esas Ycinetmeli$e erlilenen Ek madde 2'nin l.frkrasrntn (a) bendinin S numarah alt bendinin ve aynl
maddenin 2 nolu frkrasr yciniindern; s6z konusu madde ile ybnetmeli$e ,,Konaklama 

tesislerinde
kurulacak sa$lrktesisleri" baglrklr Ek madde 2' nin eklendigi;arrcak dava konusu edilen Ek madde 2,nin 1.
ftkrastntn (a) bendinin 5 numaralr alt bendinin ve aynr maddenin 2 nolu frkrasrnrn, 1110712013 tarihli
Yonetmelik de$igikli$i ile yeniden duzenlendi$i/yCIrurliikten kaldrrrtdrgr, maddenin degigen hatinde de dava
konusu duzenlemeye benzer bir degigiklige yer verilmediginden, bu duzenlemelerin iptali istemi hakkrnda
karar verilmesine yer bulunmadr$r; Y<irretmeli$in 3. maddesi ile esas ycinetmeli$e eklenen Ek rnadde
2'nin tamamt ile 1. tillkrasrnrn (b) bencli y6nrinden; dava konusu madde ile, konaklamatesisi ile aynr ilde
faaliyette bulunan sa$lrk kuruluglartna, o sa$lrk kurulugu ile koordineli olarak palrgan ve ona baglr olan bir
birimi konaklama tes;isinde kurabilmesi veya mesle$ini serbest olarak icra eden hekimlerin, konaklama
tesisinde herhangi bir saglrk kurululguna ba$lr olmadan kendi sorumlulu$unda ve diQer saghk
kuruluglarrndan ba$tmstz bir birimi agilrak faaliyet gf,sterebilmelerine iligkin duzenleme yaprtdrgr; sa$lik
kurulugu agmak isteyen tabiplerin (trp nrrerkezlerinde ortakhk da dahil), mevzuatta aranan garlan sa$lamak
garttyla herhangi hrir 119169 (planlama kapsamrnda) saOlrk kurulugu agma hakkrna sahipken, bu kiqilerin
konaklama tesislerin<le sa$lrk kurulugu ve/veya sa$lrk kurulugunun bir birimini agmak istemeleri halinde,
konaklama tesisini igleten gergek veya tuzel kigilerin de mulkiyet haklannrn bir geregi otarak saghk kunulugu
aptlmasl hususunda rsa$hk kurulugu agacak hekim ve/veya trp merkezlerinde oftaklrk ile bu hususta
anlaqmalan gerekti$i; 

'dava konusu Yonetmeli$in 3. mEddesi ile esas yonetmelige ektenen Ek madde 2de
de konaklama tesisi igletenlerin bu hususlara ydnelifi olarak rlapmalan gereken iglemlere yer verildisi;
Yonetmeli$in 3. maddesi ile esas Y6netmeli$e eklenen Ek madde 2'nin L frkrasrnrn dava konusu (b)
bendinde, konaklama tesislerinde kunrlacak sa$lrk tesislerinden ayn olarak, konaklama tesislerinde
konaklayan kigilerin ani geligen sa$hk problemlerind$ ve acil durumlarda miidahale, muayene ve sevk
iqlemlerinin dtizenlenmesi amaclyla sa(ilrk tinitesi turl.rtabitece$i, bu unitelerin, konaklama tesisinde acil
hasta transferine uygutt, kolay erigilebilir bir bolumde kqrulaca$r, bu iinitelerin; asgari alanlar, ilag, malzeme
ve donanlm agrsrndan muayenehaneler igin belirlenera asgari tizellikleri tagryacalr, begyUz yataktan fazla
yata$a sahip konaklama tesislerinde bu sa$lrk i.rnitelerirlin kurulrnrasrnrn zorunlu oldu$unun belirtildi$i;sa$1k
tinitelerinde hekimin bulunaca!1, hekinn bulundurmaql zorunlu olmayan ancak hekim sorumlulu$unda
faaliyet gostermesine izin verilen konaknama tesisleri bunyesinde bulunan sagllk tinitelerinde ise asgari bir
sa0ltk personelinin pallgaca$l dikkate ahndr$rnda, konqklama tersislerinde konaklayan kigilerin ani geligen
sa0ltk problemlerinde I'e acil durumlarda miidahale, muayene ve sevk iglemlerinin d.izenlenmesi amacryla
konaklama tesisi buny'esinde sa$lrk unitesi kurulmasrnr 6ng6ren dava konusu drjzenlemede mevzuata
ayktrtlrk bulunmadr$r; bu aprklamalar kargrsrnda ybnetrneli$in 3. maddesi ile esas ydnetmeli$e eklenen Ek
madde 2'nin tamamtnda hukuka ayktrrltk ve iptalini gerektiren bir husus gdrulmedigi; 2grcgl2011grinlti,
28068 sayllt Resmi G'azete'de yaytmlanan Ayakta Tpghis ve Tedavi yaprlan Ozel saghk Kuruluglarr
Hakklnda Y6netmelikte De$ig[klik Y'aprlmasrna Dgir Yd,neltmelige iligkin olarak; dava konusu
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voniuim"rioin 2 maddesiy,e esas y.netme,igin33'maddesine eklenen 3.frkrasrnda, kannu sorevi or"n u"ru"y"ffi;J;j:ffi:ff ::i;,:ffitfi:?lbulunmayan tabip l'6r tabip drgr personelin saglrk kurulugunda gahgtrrrlmasr durumunda Mridtrrrtikge,denetim formunda 6ng6rulen srirelercle sa$hk kurulugunun l'aaliyetinin gegici olarak durdurulaca$r veBakanlr$a bildirilecegi; Yonetmeligin '1. maddesiyre degigtiriren esas yonetmerigin Ek-6 ,,ozer 

sagrrkKuruluglarr Denetim Formu,,nun 1. bdhimilnrin 15. satrrrnda ise, kamu gorevi olan ve/veya kanunenmesle$ini serbest icra etme hakkr bulunrmayan tabip vp tabip drgr personergarrgtrrrrmast veya intern, stajero$renci gibi serbest 
'<;etllgma 

yetkisi olmayan kigilerce hastaya rnudahale edilmesi harinde stjre verilmedensa$ltk kurulusunun porliklinik faaliyetinin 10 gtin srlreylB durdururaca$r, bir yrr igerisinde aynr fiirin tekra'halinde sa$lrk kurulugunun tamamrnda bir ay srireyle faaliyet durdurulacagr, iiguncu kez tekrarrnda isesa$ltk kurulu$unun ruhsatnamesi/uygunluk belgesinin iptaredirecegidtizenremesine yer verirdigi; 1219 sayrrrYasantn 12' maddesinin ikinci frkrastnda yer alan a, b, ve c bentlerinde berirtiren sagrrk kurum ve kururuglarrarastnda meslek icrast agtslndan gegirg mumkrin bulunmadr$r; buna g.re, kamu g.revi oran ve/veyamesledini serbest icril etmek isteyen ldqilerin, kurumlanndan hagka yerrerde gahgrp parrgamayacakran,mesleklerini serbest rolarak icra edip eldemeyeceklerinin, kigirerin staturerine uygun orarak kanunrarragetirilen duzenlemelen perpevesinde belirlenmesi gerpk"n 0,,. konu oldu$u, dava konusu yonetmelikmaddelerinin' kanunlarrla yer alan htiktimlerin uygulanmasr aftracrna yonelik dtizenremerer igerdioi; bunedenle' kamu gorevi crlan ve/veya kanunen mesle$ini serbest icra etme hakkr bulunmayan tabip ve tabipdtgt personelin sa$hk kurulugunda paltgamamasr, pahqturrldrprnrn tespiti halinde uygulanacak yaptrrrmlarailigkin dtizenlemeler ipercn dava konusu dtizenlemelerdE mevzuata aykrnhk g6rtilmedi$i; 2547 sayrfu yasauyarlnca' devlete ait iiniversitelere ba$h trp fakultelepinde dgrretim tiyesi srfatryra garrgan doktorrannkazandtklarr farkh statuntin dava konusu rnaddelerde ayrrca dikkate arrnmamasrnrn bir iptargerekgesi orarakgortilmedigi; dava konusu Ydnetmelisin 3. mad{esiyre cregigtiriren esas ycinetmerisin Ek-lmaddesinin 10' flkrasl ydniinden; s6z konusu madd{de, "Kannu gorevinden istifa ederek bog burunansa$ltk ku'ulugu kadrosunda galtgacak tabip ve tabip J,u,'."g,,0, personeri ire 6zer sagrrk kururugundanayrilarak kamu hastanebrinde galrgacak tiabip, dig tabibi ve trpta uzmanrrk mevzuatrna gore uzman oranrar,aynlacaSt ve baglayaca$r kurum/kurulugta planlama yqprlabilmesi igin, otuz giin 6nceden aynlacakla'kurumun/kurulugun bulundu$u ildeki mridtlrl0$e bildiripde buft.rnur. Bildirimde butunmayanlarrn saglkkurulugu kadrolarrna baglayrgr yaprlmaz.ilcleki planlamanrn daha krsa stjrede yaprlmasr halinde rni]diirl0$tinmuvafakatt altnarak otu;: gtinden 6nce cle tabip/uzman bagrayrgrna izin verirebirir.,, drizenremesine yerverildi0i; sa$hk hizmetini' niteli$i gere$i kesintiye ugratrlBmayacak ve erterenemeyecek bir hizmet olnlasr,ayrtca' bir yerdeki tabibin ayrtlmast halinde hizmetin aks4madan surdii*irup pranrama yaprrabirmesi igin birsiireye ihtiyag duyulmast nedeniyle, tabibin kamuya ait sq$rrk kurumundan veya 6zer sagrrk kururugundanaynlma durumunun sa$lrrk Bakanlt$t'nca dnceden birinmesi hizmet gerekrerine ve kamu yararna uygunoldusu' dava konusu madde ile getirilen bildirim stiresinin bu anraglarrn gerpeklegtirilebilmesi aprsrndanolptilti oldu$u' dava konusu maddede hizmet gerekrierine ve kamu yararna aykrrrrk g.riirmedigigerekgesiyle; dava konusiu Ydnetrneligin i). maddesi ile esas y6netmeli$e eklenen Ek madde 2,nin 1.
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:f ;, ,.;$&h *\
ftkrastntn (a) bendinin 5 numaralt alt bendive aynr maddenin 2 notu frkrasr nar<rrno{#rrr({H,n#'*.faf
olmadt$tna, diger maddeler y6nUnden <tavanrn reddine kararveritmiqtir. .rri.',I15S- -*;,'

' Davacr,.anrl,an kararr temyizetmekte ve bozurmasrnr istemektedir. '...- ,*^', jr,.-,tr'
Temyiz edilen kararla ilgili closyantn incelenmesinden; Danrgtay onbeginci o"i,ttihffirir"n

karartn' 0310812a11 gunlu, 28014 setytlt Resmi Gqzete'de yayrmlanan y6netmetigin 1. maddesiyle
de$igtirilen 12lD ma<llesinin 1' ftkrastntn (a) bendinin ilkctimlesinde yeralan ,,enaz16 

m2 kutanrm aranrna .
sahip" ibaresinin, 1' rnaddesiyle de$igtirilen esas Ydrnetmeligin 12lD maddesinin l.frkrasrnrn (b) bendindeyer afan "Tek hekim ipin en az 12 m2, il<i hekim igin 24m2, ikiden fazla her hekim ipin itave 5 m2,, ibaresinin,2Bngl2011 grjnlu' 2:8068 saytlt Resmi Gazete'de yayrmlanan ybnetmeligin 2. maddesiyle esasYdnetmeli$in 33' ma<Idesine eklenen i3 nolu frkranrn, 3. maddesiyre degigtirilen esas y6netmeligin Ek-1maddesinin 10' ftkrasrnrn, 4. maddesiy'le de$igtirilen qsas ydnetmeligln ekinde yer alan Ek-6 ,,Ozel saglrkKuruluglart Denetim Frormu"nun 1' b6liim0nrln 15. satrnnda yer alan "srire verilmez. saglrk kurulugunun
Poliklinik faaliyeti 1Ct gun durdurulur.,,ve ,,Bir yrl igenisinde aynr fiilin tekrarr halinde saQlrk kurulugununtamamtnda' bir ay stireyle faaliyet durdurulur. Ugiincri kez tekrannda ise sallrk kurulugununruhsatnamesi/uygunluk belgesi iptal r:dilir." cumlelerinin ipterli istemi y6nunden davanrn reddine veYonetmeli$in 3' ma<ltlesi ile esas Yonetmeli$e eklenen Ek rnadde 2,nin L frkrasrnrn (a) bendinin 5numaralt alt bendi ine aynr maddenin 2 nolu ftkrasr hakkrnda karar verilmesine yer olmadrgrna iligkin
ktsmrntn usul vehukul<a uygun bulundu$u, davacr tarafrndan dilekgelerde ileri sUrulentemyiz nedenlerinin
kararrn bu krsmrnrn bozulmasrnr gerektirecek nitelikte ofmadr$l anlagrlmaktadrr.

0319812011 gtinhi, 25014 sayrlt Resmi Gazete.de yaylmlanan dava konusu ycinetmeligin 3.maddesi ile esas y6netmelise eklenen Ek madde 2,nin i. frkrasrntn (a) bendinin 5 numarah altbendiile 2. frkrasl dlgrndaki krsmr ycinrinden;
Dava konusu madde ile, konaklama tesisi ile aynt ilder faaliyette bulunan saglrk kuruluglanna, osa$ltk kuruluqu ile koordineli olarak gahgan ve ona bqgh olan bir birimi konaklama tesisinde kurabilmesi

veya mesle$ini serbest olarak icra eden hekimlerin, l6onaklam4 tesisinde herhangi bir sa$hk kuruluguna
baSlt olmadan kendi sorumlulu$unda v'e di$er saghk kuruluglernndan balrmsrz bir birimi agarak faaliyet
gosterebilmelerine iligkin duzenleme yaprlmrg; sa$hk (urulugu erpmak isteyen tabiplerin (trp merkezlerinde
odakltk da dahil), mev:zuatta aranan qaftlart sallamak qartryla hprhangi bir yerde (plantama kapsamrnda)
sa$hk kurulusu agma hakktna sahip olduklanna ve konlklama telisi igletenlerin bu husustara y6nelik olarak
yapmalan gereken iglremlereyer verilmigtir. YbnetmeliS$ekbnen Ek madde 2,nin l.frkrasrnrn dava konusu
(b) bendinde ise' konaklama tesislerinde kurulacak saQlrk tesislerinden ayrr olarak, konaklama tesislerinde
konaklayan kigilerin ilrri geligen sa$lrk problemlerinde ve acil durumlarda mudahale, muayene ve sevk
iglemlerinin duzenlenmresi amacryla sa$lrk unitesi kurulabilece$i ve bu Unitelerin tagrmasr gereken garilar
diizenfenmigtir' Begyil:z yataktan fazla yataQa sahip konaklanna tesislerinde l<urulmasr zorunlu, di$er
tesislerde kurulmast ise ihtiyari tutulan bu unitelerin, ilag, malzeme; trbbi donanrm ve yaprlacak trbbi iglemler
aptstndan muayenehetrreler ipin belirlenen asgari ozellikleri tagryaca$r kurala ba$lanmrgtrr. Konaklama
tesislerinde kurulacak olan sa$lrk birimleri, serbest pafrgan bir fekim sorumlutu$unda bagrmsrz bir birimolarak agllabileceSi giiri konaklama tesisinin bulundugu ilde fapliyet gosteren herhangi bir ozel sag'k
kuruluguna ba$h olaral<, bu 6zel sa$hk kurulugunun kadrg ve kapaEitesi kullanrlarak da agrlabilecektir.

Uyugrnazfu!rrr pozumu ipin, ydrretmeli$in dava konusu lik 2. maddesinde duzentenen, konaklama
tesislerinde kurulacak rsa9hk tesisleri ve, saOhk rinitelerinin nitelipinin belirlenmesi g"r"Lr"t;;. il;;mevzuatlna gore 6zel sa$lrk kuruluglarl iki gruba ayrrlmaktadrr. Bunlardan ilki ayakta teghis ve tedavi
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hizmeti sunulan Ozel sa$ilk kuruluglarr, bunlar, trp merkezi, poliklinik, laboratuvar, mljessese vemuayanehanelerolarak tantmlanmrgtrr. ikincisi ise De\rlete, il6zel idarelerine, belediyelere, riniversitelere vedi$er kamu ttizel kiqilerine ait hastanel'er harip olmak tizere gergek kigiler ile ozel hukuk tuzel kigilerine aithastanelerdir' Dava lconusu duzenlemelerden, konaklama tesisreri brjnyesinde agrrmasr .ngoruren sa$rrkunitelerinin muayenelrane niteli$inde oldulu ve serbest gahgan bir hekim sorumlulupunda ba$rmsrz birbirim olarak aptlanlar harig olmak uzere, bir 6zel sa$lrk kurulugunun, faariyette bulundu$u binalar drgrnda -agtl$ r bir muayeneher ne olarak faaliyet gdsterecegi anlag r lmaktarl I r.
Muayenehetneler' 1219 sayrnl Tababet ve $uabatr sanaflarrnrn Ta.,t icrasrna Dair Kanunhukrlmleri uyarlnca lrekimler taraftnd'n agrlabilecek yerrer orup, bunrarrn agrlma garrarr ve burarardasunulacak sa$hk hiz:nretine iligkin ilke 've kurallar Aya[<ta Teghis ve Tedavi yaprran ozer sagrrk KururugrarrHakkrnda Yonetmelik'te diizenlenmigtir. Hususi Hastqnerer Kanunu ve ozer Hastanerer Ttiziisu,nde 6zersa$ltk kuruluglarlna muayenehane agma yetkisi veren bir huk0nr de bulunmamaktadrr.
Buna gdre' rnesle$ini serbest olarak icra etme yetkisi kapsamrnda yalnzca hekimrer tarafrndanaptlabilecek olan muayenehanelerden farklr olarak, qzel sa$lrk kururuglarrna, sa$rrk kurulugu binasrnrn

ffiT#frt""rfhane 
agma vetkisi veren dava konusu dr.izentemeterde ust hukuk normlarrna uyartrk

Aptklanan ne'denlerle, davactntn temyiz isteminin krsmen kabulu ile Danrgtay onbeginci Dairesinin2611212013 gtinhj' H:2013/8798, K:2013112027 sayttt kararrnrn, dava konus u 0u08t2a11 gunrri, 28014saytlt Resmi Gazete'de yaytmlanan Ybnetmeli$in 3. rnaddesi ile esas yonetmeli$e eklenen Ek madde 2,nin 1' ftkrastntn (a) brendinin 5 numilralr alt bendi ire 2. frkrasr drgrndaki krsmr yonunden davanrnreddine iligkin krsmlnrn oygoklugu ite BOZULMASINA, diger krslmlarrnrn oybirligi ite ONANMASINA,
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X' Temyiz e'dilen kararla ilgili dosyanrn incelBnmesinclen; dava konusu y6netmeligin 3. maddesiile esas Ydnetmeli$e eklenen Ek madde 2'nin L frkras;nrn (a) bendinin 5 numara' alt bendi ile 2. frkrasrdlgtndaki ktsmt yonrinrlen; Dantgtay onrbeginci Dairesipce veriren kararrn usur ve hukuka uygun burundu$u,dilekgede ileri sUrrjlen temyiz nedenlerinin karann bu krsmrnrn bozulmasrnr gerektirecek nitelikte olmadrlranlagtldr$rndan' temviz isteminin reddi ile temyize kpnu karann anrran krsmrnrn da onanmasr gerektigioyuyla, karann bozmaya iligkin krsmrna katrlmryorum.
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