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iSTEMiN OZETi
: Oavacl larallOdan. Saghk Bakanllgl Ankara Eglllnl ve Ara~tlrma
Haslanesl Idaresince 30107/2012 tarihinden itlbaren uygulanmaya ba~layan uzmanllk egltlml
goren aSlslan hekimlere yonehk olarak ftacil servisinde triaj nobell tutuIOlas." tasarrufunun
iptall istemiyle yapllan ba~vurunun zlmni redd,ne ili~kin i~lemin, acil servis nobetlerinln jlgi',
mevzual geregi acil servis Ulman I ve ozel bir egltim alml~ sertiflkall pratisyen hekimler
taraflndan yapliacagl. aSlstan heklmlerin bu kapsamda olmadlgl. idarenln keyfi olarak
harekel et"91. kanlu yaran gozetilmedlgi ileri surulerek Iplah ve yurulmesinln durduruJmasr
istenilmekledlr.

SAVUNMANIN 6ZETi
~ Asislan doktorlarm ac,1 servis nobetinde gorevlendirilmelenne
herhangi bir yasal engel bulunmadlgl. aksine bu yonde duzenlemeler oldugu acil
servis hizmetlerinde personel aylgl bulundugu aYrica bu nobetlerin hekimlik uygulamalan ile
ilgili guncel bilgilerin korunmasl ve gelj~llrilmeslne katkls, oldugu ileri surulerek vasal
dayanaklan yoksun bulunan davanm reddi gerektigl savllnulmakladlr.
ili~kin

TURK MiLLETi ADINA

Karar veren Ankara 9. idare Mahkemesi'nce. i~in geregl goru~uldu.
Oava: davaci taraflndan, 5agllk Bakanhgl Ankara Egit,m ve Ara~tlrma Hastanesi
idaresince 30/07!2012 tarlhlnden itlbaren uygulanmaya ba!?layan uzmanllk egitiml goren
aSISlan hekimlere yonelik olarak ~ac,1 serviSlnde triaj nobetl tululmasl" tasarrufunun iptali
iSlemlyle yaprlan ba:;;vurunun Zlmni reddine il;~km l~lemlO iplah ve yurutmeslnin
durdurulmasl islemiyle ar;:llml~tlr.
2547 say III Yuksekogretlnl Kanununun 3.maddesinln (t) flkraslnda."Tlpla Uzmanhk
Saghk ve 50syal Yardlm Bakanllgl taraflndan dULenlenen esaslara gore yurutulen ve lip
doktorlanna bellrli a1anlarda oze1 yetenak ve yetki saglamayl amar;;layan blr
yLiksek6gret,mdlf."hukmu yer alm.~llr
Tlpla Uzmanllk TuzugLinun 20.maddeslnde. "Asistaniar. uzmanllk eglhmlnin
gerektlrdigl ogrenlrTI cgitim, ara~llrma ve uygulama ~all~malarl dl$lnda kamu veya ozel
kurum ve kurulu$larda ayllkll veya ayllkslL hi<;:bir gorev alamazlar. muayenehane a y ama7.lar.
egltim
gordukleri
uzmanl.k
dallnln
uygulamaslndan
sayllamayacak
i$lerde
gorevlendln'emczler.~ hLikmu yer alml~tlr
Acil Sagllk HizmeUen Y6netmehglnin 4 maddesindc. "Aci1 5aghk Hizmetl. aC11
hastahk ve yaralanma hallerinde. konusunda ozel egit1m alml~ ekipler tarafrndan. tlbbl aray
ve gere<;: destegi ile olay yerinde. nakll SlraSlnda. sagllk kurum ve kurulu$larlnda sun ulan
tum saglll< hizrnetleri . " $eklinde tanlrnlanml:;;. 15 maddesinde " Acil servislerde kaliteli ve
itinah hizmet sunurnunun saglanrnasl i<;:ln:
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alSu birimler fiZlkl altyapl. irsan giicu. llbbi cihaz, donanlm. luzumlu ilac. serum. san
rnalzemesi ve ambulans hizmetlerl yanunden hicblr aksakllga meydan verilmeyecek ve
hizmetin 24 saat kesintisiZ sunulmaslnl saglayacak ~ekilde yapilandlflilr. Hastane acil
servisl iCln organlzasyon plan I yaztll olarak haZlrlanif ve acil servisin faahyetleri bu yazlh
ptan c;efl;:evesinde yuruliJlur.
b)Hizmetler: uzman labip sorumlulugunda. acil sagllk hlzmelleri konusunda egltlm
gbrmu~. lecriJbeli ve yeter saYlda tabibin hem~wenin ve diger personelin de katillmi ile bir
butun olarak yurutulecek ~ekilde orgamze edihr. Bull';n gorevilierin acil servis birimlndeki
gore'o'. yetki ve sorumluluklan yazll! olarak hazlrlamr ve aC11 servis Ie gerulebilecek blr yere
aSlhL
Cl Bu birimlerde gorevlendirilecek personel, hizmelin hedefleri. r;:all~ma slandartlarl.
gorevleri. yetkileri ve sorumluluklan konusunda hizmel oncesi resmi bir egitim programma
atlntr, hizme! Slrasmda surekti illenlr ve sonur;:lar per'yadik olarak degerlendirilir," hukmune.
29, maddesinde. ~Acil saghk hizmeti kapsammda istihdam edilen personelin, istlhdam
edlldiklerl alan ile ilgili egitim veren kurumlardan mezun olmasl esastlr, Gorevlerl ife ilgili
egltim programl bulunmayan personel. Bakanllk~a belirlenecek hizmet ir;:i egitim programlnl
tamamladtklan sonra aeil sagllk hiLmetinin "g,li btrimlennde istihdam edllir.
Adl saghk hizmet bmmlennde gorev yapan personel. tedavi ve mudahale
y6ntemlerine ait bitgl ve beeenlerinin giincelle~liri!ebilmesini saglamak amaclyla. Bakanllgln
belirleyecegi beige merkezleri ve Bakanllkr;:a yetkilendirilen egilim kurulu~lafinda
belirleneeek surelerde hilmet iyi egitime tabl tululur," Hukmune, 30. maddesinde ise. "Adl
saghk hlzmetlerinde gorev alaeak personele yonelik hizmet iyl eg1tlm programlafl sunacak
bolge merkez!eri ve k.urulu~lann sahlp almas. gereken nilelikler ve bu kurulu~larda
uygulanacak egitim mufredatl ile kredilendirme, 8akanllk9a belirlenir. Hizmet iyi egitim
kurulu~lan Bakanhk.ya belirlenen kriterlere gore yetkilendirilir. Bakanhk tarafmdan yelki
vcnlmeyen kurulu~lar, acil saghk hizmetlerinde gorev alacak personele hlzmet iCi egitim
sunarnazlar. Nhukmune yer venlmi~llr
Yatakll Tedavi Kurumlafl i~lelme Yonetmeliginin 42 maddesinde,"Aeil nobeller'
Uzman durumu musait olan kurumlarda luzum gorulen bran~lar u;in normal nobete Ilave
alarak aynca acil nobeli konulabillr. 8u takdlrde adl nobeline j~tlrak edecek diger sagllk ve
yardlmel sagllk personelinm kimler olacaglnl ve bunlarm miktanm ba~labip lespit eder.
Acil nobeti lutanlar bir ba~ka nobete dahil edilmezler,
Adl ncberi lulan uzmanln talebi uzerine yapllacak, cagnya ilgili dal uzmam ve diger
personel uymaya zorunludur. hukmune, 46,maddesinde,~ Uzmanllk Egllimi gorenlerin
nobellen'
a) Kurumda ucten fazla uzmanllk egilimi goren bulundugu hallerde genel uzmanllk
egitimi gorenler nobeti tututur. Su nobeti ba:?tabip duzenler, Genel uzmanltk egilimi gorenler
nObeli tulanlar genel hastane nobetl tulan uzman nezarellnde ~all~lrlar Kurumdakl uzmanllk
eglhmi gorenlerin hepsi yalnlz bir dalda bulundugu takdlfde servis nobeh lutmazlar, Genel
uzmanllk egilimi gorenler nobeline glrerler, Uzmanllk egitirni gorenlere hl~bir zaman uzman
nobeti tulturulamaz.
N

Bir serviste iklden fazla uzmanllk egitiml goren bulundugu takdlrde, bunlar Sira ire
servis nobeli lutarlar. Servis nebetini servis :?efi duzenler. Bu dllLenlemede genel uzmanllk
egitimi gorenler n6beli g6z onunde bulundurulur," hukmu yer alml~tlr.
Tlpta ve Di~ HekimJiginde Uzmanllk Egitimi Yonetmeligi'nin 26/2 maddesinde:"
UzmanlJk
ogrenelleri
uzmanllk
eqitlmi
uygulamaslndan
sayllmayan
i~lerde
g6revlendlrilemez."' hukmune yer verilmi:;;tir.
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Dava dosyaslnln incelenmesinden, Sagl1k Bakanllgl Ankara Egltim ve Ara~tlrma
Haslanes;nde aSlslan hekimlerin aeil servisle gorevlendirilmeslne i1i~kjn i~lemin iptali
talebiyle yapllan ba~vurunun Zlmnen reddine jll~kln i~lemin tptah istemiyle bakllan davantn
3ylldlgl

anla~IIOlakladlr.

Oava konusu olayda. dermatoloji, fizik ledavi ve rehabihtasyon. biyokimya. paloloji.
aile hekimligi. mikrobiyoloji gibi uzmanl,k dal\annda egitlm alan asistan doktorlarln acil tiP
uzmanhk egitimi almadlklan aocak dava konusu i~lemlerle sureklllik arz edecek ~ekilde acd
serYIste gorevlendirilmelerinin devam e1119; gorulmekledir.
Uyu~mazhgm 6zunu uzman!lk egitlmini dermatoloj•. fizik tedavi ve rehabiritasyon.
blyokimya. patolojl, aile hekimhgi, mikrobiyoloji b61umlennde alan doktorlann adl servisle
klsmen personel aylglnl kapatacak (davall idare savunmaSlndak\ bu hususta gerekye olarak
g05tenlJyor) ~ekilde gorevlendlrilip gorevlendirilemeyecegl olu~lurulmaktadlr,
Yukarlda yer alan mevzuat hukumlerinin birhkle degerlendirilmesinden. acil servisle
nabellerinin uzman hekimler veya bu kanuda azel bir egitim arml~ sertifikah pratisyen
heklO1ler tarahndan tutulacagl. uzmanhk e9;1I01l alan doktorlarla egilim gordukleri uzmanllk
dallnln uygulanmaslndan saytlmayacak i~lerde gorevrendirilemeyecegi ve uzmanltk egltimi
gorenlere hiybir zaman ULman nobeti tutlurulamayacagl sonucuna varllmaktadlr.
Davall Idarece gorevlendirmenln bir anlamda kanusunda uzman personel a~lglnl
kapatmak amaci ire yaplldlgl iteri surulmekte 15e de. Sagltk hizmetleri nitelikleri geregi diger
kamu hlzmetlerinden farklldlr. Saghk hizmetinin lernel hedeft olan lnsan sagll91 sorunu.
ertelenemez ve Ikame edilemez. Btrime dayal. armas. gereken lam ve ledavi metotlannln
insan yararma surekli yenilik ve ge'i~me gostermesi, hizmel kalite ve beklentilerinl <;:agln
ko~ullanna yakla~tlrmaYI gerektirrnekledir. Su yonuyle sagllk hizmeUeri. kendi l~ dinamiklen
ve niteliklen geregi uretilmesi ve halk yararma sunulmasl gerekmekledlr.
Bu ~er~evede.acil sagllk hizmellnin bu konuda donanrmll otan aeil servis uzmanl ve
ozel bir egitrm alml~ sertifikah pratlsyen hekimler laraflndan yapllacagl eger bu dallarda
kadro aIY1gt var ise bu aIY1g1n giderilerek halkln sosyal memnuniyetinin artlnimasl ba~ka bir
ifade ile pozitif yukurnlulugun yerine getirllmesi idare iCin kamusal zorunluluk ve sosyal
devlet almanln geregidlL Aksi halde bu saghk hizmelinden yararlananlar bakmllndan her
zaman telafisl olanakstz SOnUl;rara yo1 a<;:abilmesl ka~lntlmazdlr.
Bu durumda. acil servis bolumuniin CineOl derecesi ve niteligi geregi bu bolumdeki
nobetlerln acit servis uzmanr ve bu konuda egilim alml!? pratisyen doktorlar taraflndan
yurululmesi gerekirken dermatoloji. fizik ledavi ve rehabililasyon. biyokimya. patoloji. aile
hekimllgt, mikroblyolojt alanlarrnda uzmanltk egitiml goren hekimler laraflOdan yurululmesi
y6nilnde tesis orunan dava kanusu i~remde hukuka ve mevzuata uyarltk burunmaml~trr.
A~lklanan nedenlerle: hukuka ayklnllgl av1k olan dava konusu 1~lemin: uyguianmasl
hahn de telafisi gUy 7ararlar dogabileceginden 2577 Say tIt Kanunun 27.maddesi uyannca
lemil1al allnmakslZln yurutulmesinin durdurulmaSltla. karann tebliginden ilibaren 7 gun
lycrisinde Bolge idare Mahkemesi'ne itiraL yolu a~lk almak uzere. 18/01/2013 larihinde
oybirhgiyle karar venldl
Ba~kan
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