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Davact : Turkiye Aile Hekimleri Uzmanlrk Derne$i

.: 
Av. Abdullah Hrzal- Av. Mehmet Oget

$airegref Bulv. No;22 Karaahmeto$lu i9 Merk.

Kal: 4 I 4OT Montr6/izm i r

Vekilleri

Davalr : Sa$lrk Bakanlt$t

Vekilleri : Hukuk MUgaviriAv. Ruya Gunaydtn

Hukuk Mugaviri Av. Fatma Turan Tagdemir -Aynt Yerde-

Davanrn 6zeti __:Saglrk Bakanlr$rnrn aile hekimli$i uzmanlartntn 6zel ttp

merkezlerinin acil Unitelerinde galrgamayacaklart yolundaki 2510112017 tarihli ve E.434 saytlt iglem

ile bu iglemin dayanagr olan 15lO2l2O0B tarihli ve 26788 sayrlr Resmi Gazete'de yaytmlanan

Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel SaQlrk Kur"uluglarr Hakkrnda Yonetmeli$in 1110712013

tarihli ve 28704 sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanan Yonetmelik ile de$igik Ek-5'in lll. ftkraslnda

yer alan "klinik olmayan uzmanlrk dallarrndan" ibaresinin; dava konusu degigiklik dncesi aile

hekimlerinin ozel saglrk kuruluglarrnln acil Unitelerinde galrgabildikleri, ancak de$igiklikle birlikte bu

olanagrn hukuka aykrrr olarak ellerinden alrndrQr; Ozel Hastaneler Yonetmeli$indeki benzer

duzenlemeye kargr agrlan davada, yUrutmenin durdurulmast karart verildiQi, bu karara istinaden

aile hekimligi uzmanlannrn ozel hastanelerde galrgabildi$i, ancak, ozel sa$lrk kuruluglartntn acil

unitelerinde galrgmalarrnrn mumkUn olmadr$r, aile hekimleri uzmanlannrn temel ttp e$itiminden

sonra UE yrllrk uzmanltk e$itimi aldrklarr, acil servis unitelerinde Ealrgabilecek eQitim, bilgi, tecrube

ve donanrma sahip olduklarr, galrgma ozgurlu$unUn anayasal bir hak oldu$u, yonetmelik veya

idari iglemle bunun engellenemeyece$i, anrlan duzenlenmenin olgululuk ilkesine ve hukuka ayktrt

oldu$u ileri sUrUlerek iptali istenilmektedir.

Savunmanrn Ozeti :Aile hekimli$i uzmanlartntn astl ve oncelikli istihdam

sahasr olan aile hekimli$i sisteminin en verimli gekilde iglemesinin sa$lanmaya galtgtldt$r, bu

ba$lamda, 5258 sayrlr Kanun gere$iaile hekimleri uzmanlarrnrn mesleki e$itimlerine uygun olarak

birinci basamak sa$lrk hizmetlerinde istihdamlarrna oncelik verildi$i, Ulkemizde sa$ltk alantnda attl

kapasite olugturulmamasr igin Anayasa ve 3359 sayrlr Kanun ile verilen yetki kapsamtnda,

ihtiyaqlar qergevesinde 6zel saglrk kuruluglarrnda sa$lrk insan gUcUnUn ve teknoloji yoQunluklu

cihazlarrn planlanmasrnrn hukuka ve hizmet gereklerine uygun olarak yaprldr$r, 6zel sa$ltk

kuruluglarrnrn acil unitelerinde temel trp e$itimi almrg pratisyen hekimlerin ve klinik olmayan

uzmanlrk dallardaki uzman hekimlerin galrgmasrnrn yeterli olaca$r, aile hekimlerine yer verilmesi

zorunlulu$unun bulunmadr$r, agrklanan sebeplerle dava konusu dUzenlemelerin Ust hukuk

normlarrna, kamu menfaatine ve hizmet gereklerine uygun oldu$u ileri surulerek davanrn reddi

gerektigi savunulmaktad rr.

Danrstay Tetkik Hakimi :TUlay Guler

Dtigtincesi :Yaprlan dUzenlemenin aile hekimi uzmanlarrnrn asrl ve

oncelikli istihdam sahast olan aile hekimli$i sistemine kanalize etme amacryla yaprldr$r, bu

nedenle kamu yaran ve hizmet gereklerine aykrrrlrk bulunmadr$r anlagrldr$rndan, davanrn reddine

karar verilmesi gerektigi dugUnulmektedir.
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Di.iqi.incesi : Dava; Aile hekimli$i uzmanlanntn ozel ttp merkezlerinin

acil unitelerindegalrgamayacaklarr yolundaki 25.01.2017 tarih ve E.434 saylll iglem ile buiglemin

dayanagr olan 15.02.2008 tarih ve 26788 sayrlr Resmi Gazete'deyayrmlanan Ayakta Teqhis ve

Tedavi Yaprlan Ozel Saglrk Kuruluglarr Hakkrnda Ydnetmeli$in, 11 .7.2013 tarih ve 28704 saytlt

Resmi Gazete'de yaytmlanan Yonetmelik ile de$igik Ek-S'in lll. frkraslnda yeralan "klinik olmayan

uzmanlrk dallarrndan" ibaresinin iptali istemiyle agtlmtgttr.

1219 sayrlr Tababet ve $uabatr San'atlarrnrn Tarzr icrasrna Dair Kanunun 1 . maddesinde,

TUrkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve her hangi surette olursa olsun hasta tedavi

edebilmek iEin trp fakUltesinden diploma sahibi olmanrn gart oldu$u, 2. maddesinde, bu diploma

ile doktorluk yapabilmek igin diplomanrn Sa$lrk Bakanlr$r'nca tasdik ve tescil edilmig olmast ve

zorunlu hizmetin tamamlanmrg olmasr gerekti$i belirtiimig; Kanununun 7. maddesiyle de$igik ikinci

ve UgUncU frkralannda ; "Tabipler, dig tabipleri ve trpta uzmanlrk mevzuatrna gdre uzman olanlar,

agagrdaki .... ("bentlerden yalnrzca birindeki" ibaresi Anayasa Mahkemesinin 16.7.2010 tarih ve

E:2010129 K:20'10/90 sayrlr kararr ile iptal edilmigtir.) sa$lrk kurum ve kuruluglarrnda mesleklerini

icra edebilir:

a) Kamu kurum ve kuruluglarr.

b) Sosyal Guvenlik Kurumu ve kamu kurumlarr ile sozlegmeligalrgan 6zel sa$ltk kurum ve

kuruluglan, Sosyal Guvenlik Kurumu ve kamu kurumlan ile sozlegmeligalrgan vakrf Universiteleri.

c) Sosyal Guvenlik Kurumu ve kamu kurumlarr ile s6zlegmesi bulunmayan ozel sagltk

kurum ve kuruluglan, Sosyal Guvenlik Kurumu ve kamu kurumlarr ile sozlegmesi bulunmayan

vakrf universiteleri, serbest meslek icrasr.

Tabipler, di9 tabipleri ve trpta uzmanlrk mevzuatrna gore uzman olanlar, ikinci ftkrantn her

bir bendi kapsamrnda olmak kaydryla birden fazla sa$lrk kurum ve kurulugunda galtgabilir. Bu

maddenin uygulanmasr bakrmrndan Sosyal GUvenlik Kurumunca brang baztnda sdzlegme yaptlan

6zel sa$lrk kurum ve kuruluglarr ile vakrf universiteleri yalnrzca sozlegme yaptrklarr branglarda (b)

bendi kapsamrnda kabul edilir. Mesle$ini serbest olarak icra edenler, hizmet bedeli hasta

tarafrndan kargrlanmak ve Sosyal GUvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydryla, (b) bendi

kapsamrnda sayrlan saglrk kuruluglarrnda da hastalarrnrn teghis ve tedavisini yapabilir. Sozlegmeli

statUde olanlar da dahil olmak izere mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde galtgan ve ddner

sermaye ek odemesi almayan tabipler igyeri hekimli$i yapabilir. Doner sermayeli sa$lrk kuruluglart

ise kurumsal olarak igyeri hekimli$i hizmeti verebilir. Bu maddenin uygulamastna ve igyeri

hekimli$ine iligkin esaslar Sa$lrk Bakanlrgrnca belirlenir." hUkUmleri yer almaktadtr.

Anrlan hukum uyannca, tabip, dig tabibi ve trpta uzmanlrk mevzuatrna gore uzman

olanlarrn, anrlan maddenin ikincifrkrasrnrn her bir bendi kapsamrnda olmak kaydryla ve bagka bir

srnrrlama olmadan, birden fazla saglrk kurum ve kurulugunda galrgabilme hakkrna sahip olduklart

aErktrr.

Kaynak israfr ve atrl kapasiteye yol agrlmaksrzrn Ulke dUzeyinde dengeli, verimli ve kaliteli

sa$lrk hizmeti sunulmasrnr saglamak Uzere ayakta teghis ve tedavi yaprlan 6zel sa$ltk
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kuruluglarrnrn yaprlandrrrlffralan, ruhsatlandrrma iglemleri, faaliyetleri ve faaliyetlqrtne son

verilmesi, denetimleri ve diger husustar ile ilgili us0l ve esaslarr duzenlemek amactyla hdzrrlanan

Ayakta Teqhis ve Tedavi 'yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakktnda Yonetmeli$in Ek-5 "ozel

Saglrk Kuruluglalnda Bulundurulmasr Zorunlu Asgari Personel Listesi" baglrklr personel cetvelinin

,,tabip" istihdamrnr duzenleyr:n lll. BolUmUnde dava konusu de$igiklikten once, Acil unitesi bulunan

saglrk kurulugunun pratisy,en tabip veya trp merkezinin hizmet sundugu uzmanllk dallartnda

uzmantabip gatrgtrrrlabilecegiduzenlenmig iken, 111712013 tarih ve 28704 saytlr Resmi Gazete'de

yayrmlanarak yururluge girern dava konusu de$igiklik ile "Acil unitesi bulunan sa$lrk kurulugunda

bir pratisyen tabip veya klirrik olmayan uzmanlrk dallarrndan bir uzman tabip galrqttrtltr. Mevcut

kadrolu uzman tabipler, mesul mudurce duzenlenen ndbet listesine gore acil Unitesinde

pratisyenlik yetkisini de kullanarak ndbet tutabilir."duzenlemesine yer verilmigtir'

Dava konusu Yonetmelik degigikli$i ile ozel sa$lrk kuruluglartnrn acil Unitesinde pratisyen

tabip veya klinik olmayan u;zmanlrk dallarrndan uzman tabiplerin gallgtrfllabilece$i, mevcut kadrolu

uzman tabiplerin de pratis'yenlik yetkisini kullanarak ndbet tutabilece$i yonunde dUzenlemeye

gidilmig, soz konusu degigiklikle birlikte aile hekimli$i uzmanlannrn 6zel sa$lrk kuruluglartntn acil

servis Unitelerinde Ealrgmasr imkant ortadan kalkmtgttr.

Bu durumd a, 1219 sayrlr Kanun uyannca tabiplik mesle$ini icra etme hakkrna sahip bir

tabip veya uzman tabibin, 12. maddesindeki stntrlamalara ba$lt kalmak suretiyle mesle$inde

galrgabilme hakkrna sahip oldugu tartlgmastz olup, antlan Kanun ile belirlenen tabiplik mesle$inin,

tabibin galrgma hakkrnln srnrrlarrnr agar nitelikte engelleyen dava konusu duzenlemede ust hukuk

normlanna ve hukuka uyarlrk bulunmamaktadtr.

Dava konusu igleme gelince; hukuka aykrrr oldu$u sonucuna vartlan duzenlemeye dayalt

dava konusu iglemde de hukuka uyarlrk gorulmemigtir.

Agrklanan nedenlerle,l5lO2l2OOB tarih ve 26788 saytlt Resmi Gazete'de yaytmlanan

Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglart Hakkrnda Ydnetmeli$in,111712013 tarih

ve 28704 sayrlr Resmi Gazete'de yayrmlanan Yonetmelik ile de$igik Ek-S'in lll. flkrasrnda yer alan

"klinik olmayan uzmanlrk rlallarrndan" ibaresinin ve dava konusu iglemin iptali yolunda karar

verilmesi gerekti$i dUgunUlrnektedir.

TURK tvtilleriADlNA

Karar veren Danrqtay Onbeginci Dairesi'nce, durugma igin taraflara onceden bildirilen

26|OW2A18 tarihinde davar:r vekili Av. Mehmet Oget'in, davalt idareyi temsilen Hukuk MUgaviri

Fatma Turan Tagdemir'in geldi$i, Danrgtay Savcrsr'nrn hazrr oldu$u gdrulmekle aqtk durugmaya

baglandr. faraflara usulune uygun olarak soz verilerek dinlenildikten ve Danrgtay Savctst'ntn

duguncesi alrndlktan sonrui taraflara son kez soz verilip, durugma tamamlandt. Dava dosyast

incelenerek igin gere$i goruguldu:

Dava Sagltk Bakanlrgrnrn aile hekimli$i uzmanlarrnrn ozel trp merkezlerinin acil

Unitelerinde galrgamayacakllarr yolundaki 2510112017 tarihli ve E.434 sayllr iglem ile bu iglemin

dayanagr olan 1510212008 tarihli ve 26788 sayrlr Resmi Gazete'de yaytmlanan Ayakta Teghis ve
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Tedavi Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Ydnetmeli$in

Resmi Gazete'de yaytmlanan Ydnetmelik ile de$igik Ek-5'in lll.

uzmanltk dallarrndan" ibaresinin iptali istemiyle agtlmtgttr'

s',.

t 11lOTl2O13 tarihli ve 28704 s'ayrtr

frkrastnda yer alan "klinik olmayan

Anayasanrn temel hak ve ddevler krsmtnda yer alan 48. maddesinde herkesin, diledi$i

alanda galrgma ve sozlegme hurriyetlerine sahip oldugu, 49. maddesinde, qalrgmantn, herkesin

hakkr ve odevi oldugu, devletin, galrganlann hayat seviyesini yUkseltmek, galrqma hayattnt

geliqtirmek igin galrganlarr ve igsizleri korumak, galrgmayt desteklemek ve galtgma bartgtnt

saglamak igin gerekli tedbirleri alaca$r; 56. maddesinin 1. flkraslnda, herkesin, saglrklr ve dengeli

bir gevrede yagama hakkrna sahip oldu$u; 3. frkrasrnda, Devletin, herkesin hayattnt, beden ve ruh

saglrgr iginde surdurmesini sa$lamak; insan ve madde gucunde tasarruf ve verimi arttrarak,

igbirligini gerqeklegtirmek amacryla sa$lrk kuruluglarrnr tek elden planlaylp hizmet vermesini

dUzenleyece}i;4. frkrasrnda da, Devletin, bu gorevini kamu ve 6zel kesimlerdeki sa$ltk ve sosyal

kurumlarrndan yararlanarak, onlarrdenetleyerek yerine getirece$i; 13. maddesinde, temel haklarln

ancak kanunla srnrrlandrrrlacagr; 124. maddesinde de, bakanlrklartn kendi gdrev alanlartnt

ilgilendiren kanunlarrn ve tUzuklerin uygulanmasrnr sa$lamak Uzere ve bunlara aykrrl olmamak

gartryla yonetmel ik gr karabilecekleri hUkme baglanm t gtt r.

1111012011 tarihlive 663 sayrlr Kanun HiikmUnde Kararname'nin dava konusu dUzenleme

tarihinde yururlukte olan- (Mulga.2l7I2O1B-KHK-703125md.) 1. maddesinde, bu Kanun HrlkmUnde

Kararnamenin amactntn; Sa$lrk Bakanlr$r ve baglr kuruluglartntn tegkilat, gorev, yetki ve

sorumluluklarrnr dUzenlemek oldugu, 2. maddesinin 1. frkrastnda, Bakanlrgrn gorevinin; herkesin

bedeni, zihni ve sosyal bakrmdan tam bir iyilik hali iginde hayattnt surdurmesini sa$lamak oldugu

belirtildikten sonra, 2. ftkrasrnda, bu kapsamda Bakanlr$rn; insan gucunde ve maddi kaynaklarda

tasarruf sa$lamak ve verimi artrrmak, saQlrklr insan gucUnUn Ulke sathrnda dengeli da$tltmtnt

saQlamak ve butUn paydaglar arasrnda igbirliQini gergeklegtirmek suretiyle yurt sathtnda egit,

kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sa$lanmasr, kamu ve ozel hukuk tUzel kigileri ile gerqek

kigiler tarafrndan agrlacak sa$lrk kuruluglarrnrn ulke sathrnda planlanmasr ve yaygtnlagttrtlmast ile

ilgili olarak sa$lrk sistemini ydnetece$i ve politikalarr belirleyece$i, yine antlan maddenin 3.

ftkrasrnda, bu amagla; strateji ve hedefleri belirleyip, planlama, dtizenleme ve koordinasyonu

yapacagr kurala baglanmrg, anrlan Kararnamenin 8. maddesinin 1. ftkraslntn c) bendinde de,

kamu ve ozel hukuk tUzel kigileri ile gerEek kigilere ait sa$lrk kurum ve kuruluglarna izin vermek

ve ruhsatlandrrmak, bu izin ve ruhsatlarr gerektisinde sureli veya suresiz iptal etmek gorevinin

Saglrk Hizmetleri Genel Mudurlu$une ait oldu$u, 40. maddesinde ise; Bakanlrk ve ba$lt

kuruluglarrn gorev, yetki ve sorumluluk alanrna giren ve onceden kanunla dUzenlenmig konularda

idari duzenlemeler yapabilece$i kuralrna yer verilmigtir.

3359 sayrlr Saglrk Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3. maddesinde, sa$lrk hizmetleriyle ilgili

temel esaslar sayrlmrg olup, anrlan maddenin 1/(c) bendinde; "BUtUn sa$lrk kurum ve kuruluglart

ile saglrk personelinin Ulke sathrnda dengelida$rlrmr ve yaygrnlagtrrrlmasr esastrr.

Sa$lrk kurum ve kuruluglannrn kurulmasr ve igletilmesi bu esas igerisinde Sa$lrk ve Sosyal

Yardrm Bakanlrgrnca dUzenlenir. Bu duzenleme ilgili Bakanlr$rn g6rUgu alrnarak yaprlrr. Gerek
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g6rUldUgUnde ozel sa$lrk kuruluglarrnrn her tUrlU Ucret tarifeleri sa$ltk ve
1. " r *€.,

Sosyal" Yq$rm _

Bakanlr!rnca onaytanrr. Kamu kurum ve kuruluglartna ait sa$hk kuruluqlart Veya Sa$ttk

igletmelerinde verilen her tUrlU hizmetin fiyatlarr Sa$lrk ve Sosyal Yardrm Bakanlt$tnca tespit ve

ilan edilir." hukmU mevcuttur.

Anrlan Kanunun 9. maddesinin 1/(c) bendindede, butun kamu ve ozel saglrk kuruluglartntn

tesis, hizmet, personel, krstaslarrnr belirlemeye, sa$lrk kurum ve kuruluglartnt stntflandtrmaya ve

srnrflarrnrn degigtirilmesine, saSlrk kuruluglarrnrn amaca uygun olarak tegkilatlanmalartna, sa$ltk

hizmet zinciri oluqturulmasrna, hizmet igi e$itim usul ve esaslart ile sa$lrk kurum ve kuruluglartntn

koordineli galrgma ve hizmet standartlarrnrn tespiti ve denetimi ile bu Kanunla ilgili di$er

hususlarrn Sa$lrk ve Sosyal Yardrm Bakanlr$rnca grkarrlacak ydnetmelikle tespit edilece$i

6ngorUlmUgtUr.

Di$er taraftan, 1219 sayrlr Tababet ve $uabatr San'atlarrnrn 1rarzr icrastna Dair Kanun'un

12. maddesinde, "sanatrnr icra etmek uzere bir mahalde kayrtlr olan herhangi bir tabibin bizzal

dUkkan ve ma$aza agmak suretiyle her turlu ticaret yapmasl memnudur.

(Degigik ikinci frkra: 211112010-594717 md.; De$iSik:21112014-6514121 md.) Tabipler, di9

tabipleri ve trpta uzmanllk mevzuatrna gore uzman olanlar; 141711965 tarihli ve 657 saytlt Devlet

Memurlarr Kanununun 28 inci maddesi,2717l1967 tarihli ve 926 sayrlr Turk Sil6hlt Kuvvetleri

Personel Kanununun ek 27 nci maddesi, 411111981 tarihli ve 2547 saytt YUksek6$retim

Kanununun 36 ncr maddesi ile 1711111983 tarihli ve 2955 sayrlr Gulhane Askeri Ttp Akademisi

Kanununun 32 nci maddesi saklr kalmak kaydryla, aga$rdaki sa$lrk kurum ve kuruluglartnda

mesleklerini icra edebilir:

a) Kamu kurumve kuruluglan.

b) Sosyal GUvenlik Kurumu ve kamu kurumlan ile sdzlegmeligalrgan ozel sagltk kurum ve

kuruluglarr, Sosyal Guvenlik Kurumu ve kamu kurumlarr ile sozlegmeligalrgan vakrf universiteleri.

c) Sosyal Guvenlik Kurumu ve kamu kurumlarr ile sozlegmesi bulunmayan ozel sa$ltk

kurum ve kuruluglarr, Sosyal GUvenlik Kurumu ve kamu kurumlarr ile sozlegmesi bulunmayan

vakrf universiteleri, serbest meslek icrasr.

(Degigik ugUncu frkra. 211112010-594717 md.) Tabipler, dig tabipleri ve trpta uzmanltk

mevzuatrna gdre uzman olanlar, ikinci frkranrn her bir bendi kapsamrnda olmak kaydtyla birden

fazla saglrk kurum ve kurulugunda galtgabilir. Bu maddenin uygulanmasr bakrmtndan Sosyal

Guvenlik Kurumunca brang bazrnda sdzlegme yaprlan ozel sa$lrk kurum ve kuruluglarr ile vakrf

Universiteleri yalnzca sdzlegme yaptrklarr branglarda (b) bendi kapsamrnda kabul edilir. Meslegini

serbest olarak icra edenler, hizmet bedeli hasta tarafrndan karqrlanmak ve Sosyal GUvenlik

Kurumundan talep edilmemek kaydryla, (b) bendi kapsamrnda sayrlan sa$lrk kuruluglartnda da

hastalarrnrn teghis ve tedavisini yapabilir." hukmu yer almaktadrr.

Bahsolunan hukUm uyannca, tabip, dig tabibi ve trpta uzmanlrk mevzuatrna gOre uzman

olanlann, antlan maddenin ikincifrkrasrnrn her bir bendi kapsamrnda olmak kaydryla ve bagka bir

stntrlama olmadan, birden fazla sa$lrk kurum ve kurulugunda galrgabilme hakkrna sahip olduklarr
agrktrr.
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Yukarrda yer verilen dUzenlemeler kapsamrnda, kaynak israfr vG.atrl ,lgppsite tyir$a

agrlmaksrzrn ulke duzeyinde dengeli, verimli ve kalitelisa$lrk hizmeti sunulma&nr Sa(lefndktiZgfe

ayakta teghis ve tedavi yaprlan ozel saglrk kuruluglarrnrn yaptlandlrtlmalart, ruhsatlandlrma

iglemleri, faaliyetleri ve faaliyetlerine son verilmesi, denetimleri ve diger hususlar ile ilgili usOl ve

esaslarr dUzenlemek amacryla hazrrlanan Ayakta Teghis ve Tedavi Yaptlan Ozel Sa$lrk

Kuruluglarr Hakkrnda Yonetmelik 1510212008 tarih ve 26788 sayrlt Resmi Gazete'de yaytmlanarak

yurUrluge girmigtir.

Anrlan Ydnetmeli$in Ek-5 "Ozel Sa$lrk Kuruluglarrnda Bulundurulmast Zorunlu Asgari

Personel Listesi" baglrklr personel cetvelinin "tabip" istihdamrnt duzenleyen lll. b6lumu:

"Acil unitesi bulunan sa$lrk kurulugu pratisyen tabip veya trp merkezinin hizmet sundu$u

uzmanlrk dallarrnda uzman tabip galrgtrrrlabilir." geklinde iken 111712013 tarih ve 28704 saylr

Resmi Gazete'de yayrmlanan Ayakta Tegl-ris ve Tedavi Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglan Hakkrnda

Yonetmelikte De$igiklik Yaprlmasrna Dair Ydnetmeligin 34. maddesi ile aga$rdaki gekilde

degigtirilmigtir:

"1il-TABiP

"Acil unitesi bulunan sa$lrk kurulugunda bir pratisyen tabip veya klinik olmayan uzmanltk

dallarrndan bir uzman tabip galrgtrrrlrr. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul mUdurce dUzenlenen

nobet listesine gore acil Unitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak ndbet tutabilir."

Dava konusu Yonetmelik de$igikli$i ile ozel sa$lrk kuruluglarrnrn acil Unitesinde pratisyen

tabip veya klinik olmayan uzmanlrk dallarrndan uzman tabiplerin galrgtrrrlabilece$i, mevcut kadrolu

uzman tabiplerin de pratisyenlik yetkisini kullanarak nobet tutabilece$i ydnUnde dUzenlemeye

gidilmig, soz konusu de$igiklikle birlikte aile hekimli$i uzmanlannrn ozel sa$lrk kuruluglartntn acil

servis Unitelerinde galrgmasr imk6nr ortadan kaldrrrlmrgtrr.

Dairemizin E.201312122 sayrlr dava dosyasrna sunulan Saglrk Bakanlr$r Sa$lrk Hizmetleri

Genel Mudurlugu'nin 2011112012 tarih ve 31004 sayrlr genel yazrsrnda, klinik olmayan uzmanllk

dallarr, Anatomi, Trbbi Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji, Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve

Trbbi Farmakoloji olarak sayrlmrgtrr. 1310312013 tarihli ara kararryla davalr idareden, "klinik olan

uzmanlrk dalr" ve "klinik olmayan uzmanlrk dalr" geklinde ikili ayilma gidilirken hangi bilimsel

verilerin dikkate alrndr$r s;orulmug olup, verilen cevapta; universitelerde bolUmlerin temel ttp
bilimleri, dahili trp bilimleri ve cerrahi trp bilimleri olarak Uge ayrrldr$r; temel trp bilimleri uzmanltk

dallarrnda uzman hekimlerin, uzmanlrk dalrnrn galrgma alanr itibarryla hasta muayene ve

tedavisinde bulunmadrQr di$er bir ifadeyle hasta bakmayan uzmanlrk dallartnrn klinik olmayan

uzmanlrk dalr olarak kabul edildi$i belirtilmigtir.

Bu durumda, 1219 sayrlr Kanun uyannca tabiplik mesle$ini icra etme hakkrna sahip bir

tabip veya uzman tabibin, 12. maddesindeki srnrrlamalara ba$lr kalmak suretiyle mesle$inde

galtgabilme hakkrna sahip oldugu tartrgmasrz olup, anrlan Kanun ile belirlenen tabiplik mesle$inin,

tabibin galtgma hakkrnrn srnrrlarrnr agar nitelikte engelleyen dava konusu duzenlemede ust hukuk

normlarrna ve hukuka uyarltk bulunmamaktadrr.

Davalt idare tarafrndan, her ne kadar aile hekimliQi uzmanlarrnrn asrl ve 6ncelikli istihdam
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sanasl olan aile hekimligi sisteminin en verimli gekilde iglemesinin saOlanmaya Ealtgtldt9t, bu

baglamda, 52EB sayilr Kanun gereQi ailo hekidori uzmanlan nln moeloki oditimlorino uvoun ol2rak

birinci basamak saglrk hizmeilerinde istihdamlarrna oncelik verildigi, ihtiyaqlar gerqevesinde 6zel

saglrk kuruluglarrnda saglrk insan gucunUn ve teknoloji yo$unluklu cihazlartn planlanmastntn

hukuka ve hizmet gereklerine uygun olarak yaprldrQr, 6zel saglrk kuruluglartntn acil Unitelerinde

temel trp egitimi almlg pratisyen hekimlerin ve klinik olmayan uzmanllk dallartndaki uzman

hekimlerin galtqmasrnrn yeterli olaca$r, aile hekimlerine yer verilmesi zorunlulu$unun bulunmadt$t

savunulmakta ise de, saglrk alanrnda planlama yaprltrken kamu yararr ile hekimlerin galtgma

6z9urlU$u arastndaki hassas dengenin korunmast gerekmektedir.

Aqrklanan nedenlerle,lS|O2I1OOB tarih ve 26788 sayrlr Resmi Gazete'de yaytmlanan

Ayakta Teghis ve Tedavi Yaprlan Ozel Sa$lrk Kuruluglarr Hakkrnda Yonetmeli$in,111712013 tarih

ve 28704 sayrlr Resmi Gazete'de yaytmlanan Yonetmelik ile de$igik Ek-S'in lll. frkrasrnda yer alan

"klinik olmayan uzmanlrk dallarrndan" ibaresinin ve Sa$lrk Bakanlt$t'ntn aile hekimli$i

uzmanlarrnrn ozel trp merkezlerinin acil Unitelerinde galrgamayacaklarr yolundaki 2510112017 tarih

ve E.434 sayrlr igleminin iptltirue, agagrda ddkumU yaprlan 320,20-TL yargllama gideri ile

Avukatlrk Asgari Ucret Tarifesi uyarrnca belirlenen 3.300,00 TL durugmalr vekdlet Ucretinin davalt

idareden alrnarak davacrya verilmesrne, artan posta Ucretinin istemi halinde davacrya iadesine, bu

kararrn tebli$ tarihinden itibaren 30 (otuz) gUn igerisinde Danrgtay idari Dava Daireleri Kurulu'na

temyiz yolu agrk olmak uzere, 2610912018 tarihinde oygoklu$uyla karar verildi.
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