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DA.YALI : TURKiYE KAMU HASTANELERi KURUMU TUTKiYC KAMU
Hastaneleri Kurumu Merkez/ANKARA

: Dava, silivri Prof. NecmiAyano$lu Devlet Hastanesinde Dermatoloii
Uzman dokto olarak gorev yapan davacrnrn 2810512013 tarihli ve 4517 sayrlt acil serviste
nobetgi olar gorevlendirilmesine iligkin iglemin iptali istenilmektedir.

NIN

SAVUNMANI

reddigerektig

Ozeri : Tesis edilen iglemin hukuka uygun oldugu betirtilerek davanrn
savunulmaktadrr.

TURK IVIiI-IEri ADINA

bul 3. idare Mahkemesi'nce geregi gorUgUldu:

of' NecmiAyano$lu Devlet Hastanesinde Dermatoloji Uzman doktoru olarak
acrnln 2810512013 tarihli ve 4s17 sayrlr acil serviste ndbetoi olarak

linde tanrmlanmtg, l5.maddesinde " Acil servislerde kalitelive itinalr hizmet

mbulans hizmetleri y6nunden higbir aksakh$a meydan verilmeyecek

g6revlendiril ine iligkin iglemin iptali istemiyle agrlmrgtrr.

Acil Saglrk Hi etleri Yonetmeliginin 4.maddesinde, ',Acil saghk Hizmeti; acil hastalrk ve
yaralanma hal rinde, konusunda 6zel e$itim almrg ekipler tarafrndan, trbbi arag ve gereg
deste$i ile yerinde, nakil srrasrnda, sa$lrk kurum ve kuruluglarrnda sunulan tum sa$lrk

Karar veren i

Dava, Silivri

gOrev yapan

hizmetleri..."

sunumunun

malzemesi ve

vehizmetin24s

a)Bu birimler iki altyapr, insan gucO, trbbi cihaz, donanrm, ruzumru irag, serum, sar-f

tkesintisizsunulmastntsa$layacak gekilde yaprlandrrrlrr. Hastane acil servisi



igin organizasyon plant yaztlr olarak hazrrlanrr ve acil servisin faaliyeileri bu yaztlt plan
gergevesinde yurUtulUr.

b)Hizmetler; uzman tabip sorumlulu$unda, acil sa$lrk hizmeileri konusunda egitim gormug,
tecrubeli ve yeter saytda tabibin, hemgirenin ve diger personelin de katrlrmr ile bir butun
olarak yUrUtulecek gekilde organize edilir. BUtun gorevlilerin acil servis birimindeki gorev,
yetki ve sorumluluklarl yaztlt olarak hazrrlanrr ve acil serviste gorulebilecek bir yere asrlrr.

c) Bu birimlerde g6revlendirilecek personel; hizmetin hedefleri, gallgma standargarr,
gdrevleri, yetkileri ve sorumluluklarr konusunda hizmet oncesi resmi bir e$itim programtna
altntr, hizmet strastnda surekli izlenir ve sonuglar periyodik olarak de$erlendirilir,,, hukmune,
29' maddesinde, "Acil sa$ltk hizmeti kapsamrnda istihdam edilen personelin, istihdam
edildikleri alan ile ilgili e$itim veren kurumlardan mezun olmasr esastrr. Gorevleri ile ilgili
e$itim programl bulunmayan personel, Bakanlrkga belirlenecek hizmet igi e$itrm programrnr
tamamladtktan sonra acil saglrk hizmetinin ilgili birimlerinde istihdam edilir.

Acil sa$lrk hizmet birimlerinde gorev yapan personel, tedavi ve mudahale y6ntemlerine ait
bilgi ve becerilerinin guncellegtirilebilmesini saglamak amacryla, Bakanlrgrn belirleyecegi
bolge merkezleri ve Bakanltkga yetkilendirilen e$itim kuruluglarrnda belirlenecek surelerde
hizmet igi e$itime tabi tutulur." Hukmune, 30. maddesinde ise, "Acil saglrk hizmelerinde
gorev alacak personele ydnelik hizmet igi egitim programlan sunacak bolge merkezleri ve
kuruluglartn sahip olmast gereken nitelikler ve bu kuruluglarda uygulanacak egitim mufredatr
ile kredilendirme, Bakanhkga belirlenir. Hizmet igi e$itim kuruluglarr Bakanlrkga belirlenen
kriterlere gore yetkilendirilir. Bakanhk tarafrndan yetki verilmeyen kuruluqlar, acil saglrk
hizmetlerinde gorev alacak personele hizmet igi egitim sunamazlar, ,,hukmune yer verilmigtir,

YatakllTedaviKurumlarrigletmeYonetmeli$inin42,maddesinde,',Acil nobeiler: Uzman durumu
musait olan kurumlarda luzum gorulen branglar igin normal nobete ilave olarak ayrrca acil
ndbeti konulabilir. Bu takdirde acil nobetine igtirak edecek diger saglrk ve yardrmcr saglrk
personelinin kimler olaca$rnr ve bunlarrn miktarrm bagtabip tespit eder.

Acil nobeti tutanlar bir bagka nobete dahil edilmezler.

Acil nobetitutan uzmanrn talebi uzerine yaprlacak, gagrrya irgili dal uzmanr ve diger personel
uymaya zorunludur." hUkmU yer almrgtrr.

Yatakh Sa$lrk Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esaslarr Hakkrnda
Tebligin 12 maddesinde "..'4-Mustakil acil brang nobetleri, oncelikte ig hastalrklarr, genel
cerrahi, kadln hastalrklarr ve do!um, gocuk sa$h$r ve hastahklarr, beyin cerrahi ile orlopedi
ve travmatoloji, kardiyoloji, noroloji, anestezi ve reanimasyon branglarrnda duzentenir. Bu



branglarla birlikte, ilave olarak, hasta yo$unlu$una gore uzman tabip sayrsr yeterli olan
klinisyen branglarda mustakil acil brang nobeti duzenlenebilir. Acil uzmantabip nobeti
gerektirmeyen fizik tedavi ve rehabilitasyon, cildiye gibi klinik branglar ile biyokimya ve
patoloji gibi di$er branglardaki klinisyen olmayan uzman tabipler idari uzman tabip nobetine
dahil edilir' "7-l)zman tabip sayrstntn yetersiz olmasr ve her bir brang igin mustakil acil brang
nobeti duzenlenememesi h6linde, sa$lrk tesisi bunyesindeki mevcut klinisyen uzman tabipler
arastnda dahili brang acil havuz nobeti ve cerrahi brang acir havuz nobeti duzenlenir. Dahili
ve cerrahi brang acil havuz nobeti duzenlenebilmesi igin; tum dahili ve cerrahi klinisyen
branglartn her ikisinde de toplam 6 (altr) ve uzeri sayrda uzmantabip bulunmasr gerekir.,,
HUkmUne yer verilmigtir.

Dava dosyaslnln incelenmesinden, istanbul ili, silivri prof. NecmiAyano$lu Devlet Hastanesi
cildiye uzmaril olarak gdrev yapmakta olan muvekkili hakkrnda acil serviste acil servis
doktoru olarak n6bet yaztlmasrna iligkin 18106/2013 tarih ve 4517 sayrlr iglemin iptali
istemiyle bakrlan davanrn agrldrgr anlagrlmaktadrr.

Uyugmazlrgrn ozunu uzmanhk e$itimini dermatoloji bolumunde alan doktorlarrn acil serviste
KISmen personel agt$rnr kapatacak (davalr idare savunmasrndaki bu hususta gereKge olarak
gosteriliyor) gekilde gorevlendirilip gorevlendirilemeyecegi olugturulmaktadrr.

Yukartda yer alan mevzuat hukumlerinin birlikte degerlendirilmesinden, acil serviste
nobetlerinin uzman hekimler veya bu konuda ozel bir e$itim almrg sertifikalr pratisyen
hekimler taraftndan tutulaca$r, uzmanIk egitimi alan doktorlarla egitim gordukleri uzmanlrk
daltntn uygulanmaslndan saytlmayacak iglerde gorevlendirilemeyece$i ve uzmanlrk egitimi
gorenlere higbir zaman uzman nobetitutturulamayaca$r sonucuna varrlmaktadrr.

Davalt idarece gorevlendirmenin bir anlamda konusunda uzman personel agr$rnr rapatmak
amacl ile yaprldr$r ileri surulmekte ise de, saghk hizmefleri nitelikleri geregi diger kamu
hizmetlerinden farkhdrr. sa$hk hizmetinin temel hedefi olan insan sa$1gr sorunu,
ertelenemez ve ikame edilemez. Bilime dayah olmasr gereken tanr ve tedavi metoilarrnrn
insan yarartna surekli yenilik ve geligme gostermesi, hizmet kalite ve beklentilerini ga!rn
kogullartna yaklaqtlrmayr gerektirmektedir. Bu yonuyle sa$lrk hizmeileri, kendi ig dinamikleri
ve niteliklerigere$i uretirmesi ve hark yararna sunurmasr gerekmektedir.

Bu gergevede'acil sa$lrk hizmetinin bu konuda donanrmrr oran acil servis uzmanr ve ozel bir
e$itim almrq sertifikah pratisyen hekimlertarafrndan yaprlacagr eger bu dallarda kadro agrgr
var ise bu agr$rn giderilerek halkrn sosyal memnuniyetinin artrrrlmasr bagka bir ifade ile
pozitif yukumlulu$un yerine getirilmesi idare igin kamusar zorunruruk ve sosyal devlet olmanrn



geregidir' Aksi halde bu sa$hk hizmetinden yararlananlar bakrmrndan her zamantelafisi
olanaksrz sonuglara yol agabilmesi kagrnrlm azdu.

Di$er taraftan' Yatakhsa$hk resislerinde Acil servis Hizmeilerinin uygulama usul ve
Esaslart Hakkrnda Tebli$in 12 maddesinde ise uzman tabip sayrsr yeterli olan klinisyen
branglarda mustakil acil brang nobeti tutabilecekleri, klinisyen olmayan patoloji brangrndaki
uzman doktorlartntn ancak idari uzman tabip nobetine dahil edileceginin belirtildigi
gdrulmugtUr.

Bu durumda' cildiye uzmanl olarak g6rev yapan davacrya acil nobeti yazrlmasrna iligkin davakonusu iglemde hukuka uyarrrk burunmamaktadrr.

Agrkranan nedenrerre, dava konusu igremin iptarine, agagrda dokum0 yaprran 150,35 TLyargtlama giderinin davalt idareden alrnarak davacrya verilmesine, 7sQ,o0 TL avuka'rk
ucretinin davalt idareden altnarak davacrya verilmesine, aftan posta gcretinin kararrn
kesinlegmesinden sonra davactya iadesine, kararrn tebligini izleyen gunden itibaren 30 gun
igerisinde istanbul B6lge idare Mahkemesi nezdinde itirazyoluagrk olmak uzere 2F10312014
tarihinde oybirligiyte karar verildi.
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YARGILAMA GiDERLER| :

Baqvurma Harcr :

24,30 TL

Karar Harcr

24,30TL

Y.D. Harcr

40,00 TL

Vekalet Harcr :

3,75 TL

Posta Gideri :

64,00 TL
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