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isrrpriN 6zsri : Aile Hekimli[i lJzmanr olan davacr tarafindan, Ozel Mcgapark
Hastanesi Acil Servisinde pratisyen hekim olarak gahgma talebinin reddine iligkin 54718026-045.99
saytlt davah idare igleminin; aile hekimliIi uzmanlannrn tjzel hastanelerin acil servislerinde
galtgmasmtn engellenmesi sonucunu dofuran Ozel Hastaneler Yonetmeli[i'nin Ek-1 IX.frkrasmda
yaprlan de[igikligin Danrgtay karan ile iptal edildi[i, aile hekimlifi uzmanlannrn <izel hastanelerin
acil servislerinde pratisyen hekim olarak gahgmalarr igin bir engel bulunmadrfir, ozel hastanelerin acil
servislerinde gahgabilecek e[itirn ve deneyime sahip oldugu, qahgma ozgiirltigiini.in engeltcndifii,
hukuk devleti ile olgiliiltik ilkelerine, hukuka aykrn oldu[u ileri si.irtilerek iptali ile yi.irtitrnesinin
durdurulmasr istenilmektedir.

KAHRAMANMARA$ VALiLie i
SAVUNMANIN OZETI : Usul yoniinden; davanrn siiresinde agrlmamasr halinde stireden

tarihlivel0l7sayrlrmakamoluruileytirtirlii!egirenKapasite
Deferlendirme Komisyon (KDK/7) toplantrsr prensip kararlan A/1 hiikmii kapsamrnda trpta
uzmanltkta ve bazr ana yan dal ve yan dal uzmanhfir olan hekimlerin ozel hastanelerde ve trp
merkezlerinde uzman hekim kadrosu aranmaksrzrn pratisyen hekim olarak gahgmalannln uygun
bulundufuna dair yeni bir karar alrndrpr, ozel hastanelerin ve trp merkezlerinin acil servislerinde
pratisyen tabip kadrosunda galr;abilecck uzmanhk dallan arasrnda aile hekimligi uzmanlannrn yer
almamast nedeniyle talebin reddedildigi, sciz konusu delerlendirme komisyonu hakkrnda her hangi bir
yargt karan bulunmadr[t, bakanh[rn ttim iilke genelindeki salhk hizmetlerinin ytirtittilmesinden
sorumlu oldu[u, sa[hk hizmctlerinin daha saghkh ve iglevsel yiiriitiilmesi amacryla sciz konusu
karann ahndt[r, takdir yetkisini ortadan kaldrracak gekilde yargr karan verilemeyece[i ve iElemin
hukuka uygun oldu[u ileri sLiriilerek davanrn ve yiiri.itmenin durdurulmasr talebinin reddi
istenilmektedir.

SAVUNMASININ 6Zgfi : Bakanhgrn saghk hizmetlerinin saflrk hizmetlerinin ti]m iilke
sath-rnaffiiiteiiffillola.,rk yiiriitiilrnesinden ve planlanmasrndan sorumlu oldu[u, saghk
insan giiciiniin yetigtirilmesinde, l<amu ve ozel kuruluglar dtizeyinde planlamasrnr yaprnak ve
istihdamrn bu plan gergevesinde yi.iri.itrilmesini denetlemekle gorevli oldu[u, lllO3l2}lg tarihli ve

SAGLIK BAKANLIdI
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l0l7 sayrh makam oluru ile yririirli.ige giren Kapasite De[erlendirme Komisyon (KDI(7) toptantrsr
prensip kararlan A/l htikmii kapsamurda ttpta uzmanhkta ve bazr ana yan dal ve yan dal uzmanhfr
olan hekimlerin ozel hastanelerde ve trp merkezlerinde uzman hekim kadrosu aranmaksrzrn pratisyen
hekim olarak gahgmalarrnm uygun bulunduluna dair yeni bir karar ahndr[r, burada belirlenen
uzmanhklarm kamu istihdamrnda en az ihtiyag duyulan uzmanhk dallannrn belirlendi[i, yeterli sayrda
aile hekimi uzmanl bulunmadrgr, dava konusu iglemin hukuka uygun oldulu ileri si.iriilerek davanrn ve
yiirtitmenin durdurulmasr talebinin reddi istenilmektedir,

TURK vliI,IBri ADINA

Karar veren Kahramanrnarag idare Mahkemesi'nce, dava dosyasr incelenerek yi.irttrnenin
durdurulmasr istemi hakkrnda igin gercfii gonigtildii:

Dava; Aile Hekimligi Uzmant olan davacr tarafindan, Ozel Megapark Hastanesi Acil
Servisinde pratisyen hekim olarak r;ahgma talebinin reddine iligkin 54718026-045.99 sayrlr davalr
idare igleminin iptali istemiyle agrlmrgtrr.

2577 sayfi idari Yargrlama Usiil Kanunun 2T.maddesinde;"DaruStay veya idari mahkenteler,
idari iSlemin uygulanmas holinde lelq/isi gtig veya imkdnsu zararlartn do{max ve idari iSlemin
aq*qa hukuka ayhn olmasr Sarllanntn birlikte gergekleSmesi durumunda, davah idarenin sqvunmqst
almd*tan veya savunma silresi geqtikten sonra gerekqe gr)stererek yilriitmenin durdurulmasma karar
verebilirler. Yiiriltmenin durdurulmast kararlannda idari iSlemin hangi gerekqelerle hukukct aEtkEa
ayhn oldu{u ve islemin uygulanntosr halinde dogacak telafisi giig veya imkdnsrz zararlann neler
oldugunun be\irtilmesi zorunludur.,. " hijknr0 yer almrgtrr.

l2l9 sayrh Tababet ve $uabatr San'atlannrn Tarzr icrasrna Dair Kanunun I nci
maddesinde, Tiirkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve her hangi surette olursa olsun hasta tedavi
edebilmek igin hp fakiiltesinden diplorna sahibi olmanrn gart oldulu, 2 nci maddesinde, bu diploma
ile doktorluk yapabilmek igin diplonranrn Sa$rk Bakanhfir'nca tasdik ve tescil edilmig olrnasr ve
zorunlu hizmetin tamamlanmrg olmasr gerektigi belirtilmigtir.

Antlan Yasantn l2 nci maddesinin 21.1.2010 tarih ve 5947 sayrh Kanununun 7 nci maddesiyle
depigik ikinci ve i.iqtinci.i fikralannda ; "'fabipler, dig tabipleri ve tlpta uzmanhk mevzuatrna gore
vzman olanlar, aga[rdaki (''bentlerden yaluzca birindeki" ibaresi Anayasa Mahkernesinin
16.7.2010 tarih ve E:2010121) K:2010/90 sayrh karan ile iptal edilmigtir.) salhk kurum ve
kuruluglarrnda mesleklerini icra edebil ir:

a) Kamu kurum ve kurtrlLrglan.

b) Sosyal Giivenlik Kuruntu ve karnu kurumlan ile sozlegmeli gahgan cizel safihk kurum ve
kuruluglan, Sosyal Giivenlik Kurnrnu ve kamu kurumlarr ile sozlegmeli gahgan vakrf tiniversiteleri.

c) Sosyal Gtivenlik Kurumu ve kanru kurumlan ile sozlegmesi bulunmayan ozel saglrk kurum
ve kuruluglan, Sosyal Giivenlik KururlLr vc kamu kurumlan ile sozlegmesi bulunmayan vakrf
tiniversiteleri, serbest meslek icrasr.

Tabipler, dig tabipleri vc trpta uzrnanlrk mevzuatrnagdre uzman olanlar, ikinci frkranrn her bir
bendi kapsammda olmak kaydryla birden lazla safihk kurum ve kurulugunda gahgabilir. Bu maddenin
uygulanmasl baktmtndan Sosyal Grivenlil< Kururnrunca brang bazrnda sozlegme yaprlan ozel saghk
kurum ve kuruluglan ile vakrf tiniversiteleri yalnrzca sozlegme yaptrklan branglarda (b) bendi
kapsamrnda kabul edilir. Mcslefiini serbest olarak icra edenler, hizmet bedeli hasta tarafrndan
kargrlanmak ve Sosyal Giivenlik Kurunrundan talep edilmemek kaydtyla, (b) bendi kapsarnlnda
saytlan saghk kuruluglannda da hirstalartnrn tcghis ve tedavisini yapabilir. Sozlegmeli stati.idc olanlar
da dahil olmak iizere mahalli idarcler ile kururn tabipliklerinde qahgan ve doner serrnaye ek ijdemesi
almayan tabipler igyeri hekimlifii yapabilir. Doner sermayeli saflrk kuruluglan ise kurumsal olarak
iqyeri hekimlili hizmeti verebilir. Bu nracldenin uygulamasrna ve igyeri hekimlifine iligkin esaslar
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Saflrk Bakanh[rnca belirlenir." hrikr.imleri yer almaktadrr.
12l9 sayrh Yasa uyannca tabiplik meslegini icra etme hakkrna sahip bir tabip veya uzman

tabibin, l2l9 sayrh Yasarun l2 nci maddesindeki srnrlamalara bafh kalmak suretiyle mesle[inde
gahgabilme hakkrna sahip oldufu tartrgmasrzdrr.

3359 sayrh Saflrk Hizmetleri Tcmel Kanunu'nun 3. maddesinde, sa[hk hizmetleriyle
ilgili temel esaslar sayllmtg olup, anrlan maddenin l/(c) bendinde; "Biitiin saphk kurum ve
kuruluglan ile saphk personelinin iilke sathrnda dengeli da[rhmr ve yaygrnlagtrnlmasr esastlr.

Sagltk kurum ve kuruluglartnrn l<urulmasr ve iqletilmesi bu esas igerisinde Sa[hk ve Sosyal
Yardm Bakanhlrnca dtizenlenir. Bu diizenlerne ilgili Bakanhlrn gortigii ahnarak yaprhr. Gerek
gdrtildiigi.inde ozel saflrk kuruluglarrnrn her tiirlti flcret tarifeleri Salhk ve Sosyal Yardrm
Bakanhfrnca onaylantr. Kamu kurum ve kLrruluElanna ait safihk kuruluglan veya salhk igletmelerinde
verilen her tiirlii hizmetin fiyatlan Saglrk ve Sosyal Yardrm Bakanh[rnca tespit ve ilan edilir." kuralr
yer almaktadr. Antlan Kanunun 9. rraddesinin l/(c) bendinde de, biiti.in kamu ve cizel saflrk
kuruluglanntn tesis, hizmet, personel, krstaslarrnr belirlemeye, saflrk kurum ve kuruluElannr
stntflandrmaya ve stntflarrnrn degi;;tirilnrcsine, salhk kuruluglannrn amaca uygun olarak
tegkilatlanmalarlna, salhk hiznret zinciri olugtr,rrulmasrna, hizmet igi efitim usul ve esaslarr ile saghk
kurum ve kuruluglartntn koordineli galrgnra ve hizmet standartlannrn tespiti ve denetimi ile bu
Kanunla ilgili difier hususlann Saghk ve Sosyal Yardrm Bakanhfirnca, grkanlacak yonetmelikle tespit
edi leceIi <ingoriilmiigttir.

2710312002 tarih ve 24708 sayrlr Itesrni Gazete'de yayrmlanarak yiirtirltge giren "Ozel
Hastaneler Yonetmelifiinin Ek- I "0zel I Ilslanelerde Asgari Bulundurulacak Sa[lrk Personeli" baghkh
personel cetvelinin "IX numaralr brjlLim' ibarcli drizenlemesi;

''IX- TABIP
Acil iinitesinde en az dort ttrbip qllrgtrrrlrr. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul nrridtirce

diizenlenen n<ibet listesine gcire acil i.initesindc pratisyenlik yetkisini de kullanarak nobet turabilirler
veya pratisyen tabip, aile hekinrli[i uznranr vcya acil trp uzmanr istihdam edilebilir." geklinde iken,
27.05.2012 tarih ve 28305 saytlt Resnri Cazc(e'de yayrmlanarak yi.iriirltife giren "Ozel Hastaneler
Yonetmeli[inde De[igiklik Yaprlrrasrna Dair Yonetmelik" in 14. maddesi ile;

''IX- TABiP
Acil i.initesinde en az bcq pratisycn tabip veya klinik olmayan uzmanltk dallarunclan u7,man

labip galqttrtltr. Mevcut ksdrolu u?,ntott tobipler, mesul miidiirce dilzenlenen niibet listesine gdre
acil iinitesinde pratisyenlik ysll(it;r; dc httlluntruk nibet tutubilir." geklinde defigtirilmigtir.

Antlan Yonetmeligin tlk 4 rradclesindc; "Bakanhkga aga[rdaki amaglar do[rultusunda,
faaliyetine ihtiyag duyulan saglrk l<urum vc kLrruluglan ile bunlara ait saghk insan gticti, trbbi hizmet
birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yo[unluklu trbbi cihaz da[rhmr alanlannda kamu ve <jzel sektorti
kapsayacak gekilde planlama yaprl rr:

a) Saflrk hizmetlerinin. denrogrlfil< yapr ve epidemiyolojik ozellikler de griz cinrinde
bulundurulmak suretiyle kaliteli. hakkanivcte uygun ve verimli gekilde sunulmasr,

b) Sa[ltkkurum ve kurulLrqlannrrr lriznrct kapasiteleri, sa[hkinsan gtictiile qagdag trbbi bilgi
ve teknolojinin iilke dtizeyinde cl en ge I i d rr [r I r nr r n r n sa !l anmasr,

c) Koruyucu sallrk ve acil saillrl< hiznrctleri gibi igbirlifii halinde hizmet sunumunur] gerekli
oldu[u alanlarda uygun kapasi tcn i lt olugtu ru I m asr,

g) Kaynak israfi ve atrl kapasitcl'c vol agrlmamasr." diizenlemesine yer verilmigtir.
Dava dosyastntn incclcntncsindcn; r\ilc Flekinrlifi Uzmanr olan davacrnrn, hastanelerrnirr acil

servisinde pratisyen hekim olalak galrqtrrrlnrasr igin Ozel Megapark Hastanesi tarafindan 2810612019
tarihinde yaprlan bagvurunun "Kopasitt' Delc,rlentlirnte Komisyonu toplanttsmda alman prensip
kararlarmda pratisyen hekint krdrostrnclt I'oltsabilecek uzmanlrk dallanrun belirlendi$i, davqc'rntn ise
bu kapsamda yer almafuP " gerekgcsiyle reddedilmesi r.izerine bakrlan davanrn agrldrfir
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anlagrlmaktadrr.

Yukarrda yer verilen Y<jnetmelik maddesinde yer alan "klinik olmayan uzmanhk dallanndan"
ibaresinin iptali istemiyle TAHUD (Ttirkiye Aile Flekimleri Uzmanhk Dernegi) tarafindan Danrgtay
15. Dairesi'nin 8.201312122 esas sayrh dosyasrna kayden agrlan davada verilen 1410412015 tarihli
karar ile; "Dava dosyasma sunulan Sagltk Ilakotrlt{r Sagltk Hizmetleri Genel Mi)dilrliigii'niln
20/ll/2012 tarih ve 31004 sayrh genel yaztstncla, klinik olmayan uzmanltk dallan, Anatomi, hbbi
Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji, Embriyolsji, Mil;roltiyoloji, Parazitoloji ve Ttbbi Farmakoloji olarak
saytlmrytr. l3/03/2013 tarihli ara kararla davah iclareden, "klinik olan uzmanttk dalr" ve "klinik
olmayan uzmanltk dalt" seklinde ikili ayrtmo gitlilirken hangi bilimsel verilerin dikkate altndt[t
sorulmuS olup, verilen cevapta; ilniversitelerde bdliimlerin temel try bilimleri, dahili try bilimleri ve
cerrahi try bilimleri olarak ilge aynl&gt; temel try bilimLeri uzmanltk dallarmda uzman hekimlerin,
uzmanl*dalmm qalryma alaruitibarryla hasta muayene ve tedavisinde bulunmadryt diger bir iludeyle
hasta balcrnayan uzmanltk dallannm klinik olmayen uzmanltk dalr olarak kabul edildigi belirtilrnistir.

Her ne kadar davah idare tarafindan, ocil sagl* hizmetlerinin herhangi bir aksaklrya me.ydan
vermeyecek bir Sekilde silrekli, ltzlr t'e ellrili bir;elrilde sunulabilmesinin temini amacryla ve cjzel
hastanelerin ihtiyaglan do{rultu.sundu gerEeklestirilmi,s bir degisiklik oldugu, uzmanlLk ulonlarr
geregi hasta muayene ve tedat,isinde bulwtma),ou temel try bilimleri uzmanlarmtn acil iinitelerinde
istihdam edilmelerinin Ydnetmelifiin Ek 4. ruaddesinda dilzenlenen planlama esaslarma uygun oldugu,
aile hekimligi uzmanlanntn astl ve dncelikli i,stihdcrttr sahast olan aile hekirnligi sisteminin en verimli
Sekilde islemesinin sa{lanmaya galqtldryr, bu bullumda, 5258 sayrlt Kanun geregi aile hekitnleri
uzmanlanntn mesleki egitimlet'itre u.vgun olaruk biritrci basanruk sagl* hizmetlerinde istihdomlanna
cincelik verildigi, cizel hastanelerin acil ilnitelet'itrrle temel try egitimi almq pratisyen hekimlerin ve
klinik olmayan uzmanltk dallardaki Ltznton heliittrlt,rin qalqntastnm yeterli olacafir, mutluku aile
hekimlerine yerverilmesi mecburiyetinin bulunntcrcltlt sctvunulmoktaise de; sagltk alarundaplanlama
yaptlrken kamu yarart ile helcintleritr golLSnra iizglirli.igii ctrasmdaki ha.ssas clengenin kr.truttntast
gerekmektedir.

Bu ba[lamda, dava kontrstr cltizenleme ilt: klinik tzruanhlc dah olmadtg iqin c)zel hastuneler
taraftndan kadro talebinde bulunr.tlrua.van, tlolt'trdutr hasta ntuct.yene ve tedavi etmeyen uzmanlann,
acil initelerinde, srf attl duruntdan qil;artlnnlarr igitt, acil iinilelerinde istihdaru edilmelerine olanak
tarururken pratisyen hekim olaruk quhsmali igin Kotttrttun c)ngiirtlii{ii Sartlan tastyon aile hekimlerine
srf uzmaru olduklan alandq qalrpnra.t,o zorlanral; iq'in yer yerilntemesinin hukuka ayhnl* te;ltil elti$i
ag*trr.

Esasen, l2l9 sayfu Kanun ut'at'utc(t tabiplik rtreslefiniicra etme hakhna sahip bir tabip veya
uzman tabibin, 12. maddesindeki srnrrlnntalaru boglr kalmak suretiyle meslelinde qalryabilme lutkhna
sahip oldu{u tartrsmasu olup, anLlan Kanutr ilc helirlenen tobiplik mesleginin, tabibin qcrlqma
hakhrun smrrlannt asar nitelilrtc cngellcl,cn cltt,u konLtsu dii:enlemede iist hukuk normlctntra ve
hukuka uyarltk bulunmadrfii" gerrckqelcrine ycr r"crilcrek "Ozelllastaneler Yonetmelifiinde De$i;iklik
Yapllmasrna Dair YcinetmeliIin 14. n-raddcsiyle Yonctmeligin EK-l'in lX. fikrasrnda yaprlan
defiqiklikteki "klinik olmayan uzrnanlrk dallarrnrlar.r" ibarcsinin yiiri.ittilmesi durdurulmuS,25.09.2017
tarih ve 201714829 saytlt kararla da anrlan ibaleuin iptaline karar verilmigtir.

Bakrlan davada; davactnrn ozel hastanenin acilrinitesindc pratisyen hekirr kadrosunda girlrgma
talebi; Kapasite De[erlendirme Komisvonu topllrrtrsrnda ahnan prensip kararlarrnda pratisyen hekim
kadrosunda gahgabilecek uzmanlrk dallarrnrn bclirlendi[i, davacrnrn ise bu kapsamda yer ahradr[r
gerekgesiyle reddedilmig ise de; l2l9 sayrlr Kunun uyannca tlbiplik mestefini icra etme hakkrna
sahip bir tabip veya uzman tabibin, anrlan Kantrn'un 12. madclcsindeki srnrrlamalara baglr kalmak
suretiyle mesle[inde gahgabilrnc hakkrna salrip oldufu tartrqmasrz olup, Danrgtay'rn yul<anda
bahsedilen karan da goz onrinde bulunduruldr.r[r-rncla, dava konusu igleme gerekge olarak goslerilen
prensip karartntn, iist hukul< nornrlalrna ayl<rn olarak tabibin galrgma hzrkkrnr srnrrlanilrrdl[r
anlagrlmaktadrr.

UYAP Bilipim Sistemindeki bu dokiimana hrtp:./,!atrr rdus urr, lov lr atlrcrrrr,rcn MbXxDhh - epPPvHO - fJ3/Cdr - Ns9Dl0= ile eri5chilirsilrz



T.C.
I(AHRAMANMARA$
loanr urenxrunsl
ESAS NO z 20191677

Bu durumda; saflrk alanrnda pla
arasrndaki hassas dengenin korunmasr

yaprlrrken kamu yaran ile hekimlerin gahgma ozgiirltilii
kte olup, trp faki.iltesinden mezun olmak suretiyle

pratisyen hekim unvanlnl kazanrp, doktor olmak igin bilahare 3 yrlhk bir egitim daha alarak
Aile Hekimlili Uzmanr olan ve pratis hekim olarak galrgmak igin yasanrn ongordiigti gartlarr
fazlasr ile tagryan davacrnrn, srrf uzma r oldulu alanda gahgmaya zorlanmasr igin sahip oldulu
pratisyen hekimlik unvanrnda gahgma
bulunmamaktadr.

rnl ortadan kaldrran dava konusu iglemde hukuka uyarhk

Ote yandan, dava konusu i agrkga hukuka aykrn olmasr ve davacrnrn gahgma
hiirriyetinin krsrtlanmasr, davacryr acil
pratisyen hekim kadrosunda istihdam

isinde galrgtrrmak isteyen ozel hastanenin bagka bir uzmanr
i durumunda davacrnrn sciz konusu ozel hastanede galrgma

imkanr ortadan kalkaca[r hususlan di
olugabilece[i de agrktrr.

te ahndrfrnda, uygulanmasr halinde telafisi giig zararlann

Agftlanan nedenlerle; hukuka a hlr agrk olan dava konusu
telafisi gpg zararlar dolabilecefinden 257
yiiriitmesinin durdurulmaslna, kararr
Gaziantep Biilge ldare Mahkemesi'
oybirli[iyle karar verildi.

Bagkan

ABDULKADIR AKQAKOCA
138923

sayrh Kanunun 2T.maddesi
tebli[ini izleyen gi.inden
itiraz yolu agrk olmak

Uye

STAFA GULTEKiN
191923

iglemin; uygulanmasr halinde
uyarmca teminat alrnmaksrzrn
itibaren (7) giin igerisinde
izete, 2511012019 tarihinde

Uy.
NECMEDDiN VeVig

DiKBA$
t9s064
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