
İSTANBUL VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE;

Konu : ……………….. Toplum Sağlığı Merkezi’nin …..…….. tarih ve 
……….. sayılı görevlendirme yazısına itirazlarımın sunulması ve 
ivedilikle geri alınması talebidir.

Açıklamalar

………………….. Aile Sağlığı Merkezinde, …………… numaralı aile hekimliği 
biriminde aile hekimi olarak görev yapmaktayım. 

Görev yaptığım aile sağlığı merkezinde, ……… aile hekimliği pozisyonu olup; bu 
pozisyonlardan …..…tanesi  henüz doldurulamamıştır. 

VEYA

……… tanesi mevcut aile hekiminin/hekimlerinin görevden ayrılması nedeniyle 
boşalmıştır.

İlçemiz Toplum Sağlığı Merkezi’nce, ………. tarihinde tarafıma tebliğ edilen, TSM 
Sorumlu Hekimi imzalı ……. tarih ve ………. sayılı yazı ile; “..ihtiyaca binaen aynı 
aile sağlığı merkezi ………. no’lu aile hekimliği biriminde ….. gün süreyle aile hekimi 
olarak görevlendirildiğim” bildirilmiştir.

Ancak bu görevlendirme hem ilgili mevzuata, hem hasta haklarına, hem hekim 
haklarına aykırıdır. Çünkü;

1- Öncelikle belirtmek gerekir ki, hali hazırda …… kayıtlı hastam bulunmaktadır. 
Bu görevlendirme işlemi ile, ……… hastaya daha hizmet vermek zorunda 
kalacağım. Oysa bilindiği gibi, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında 
Kanun’un “Hizmetin esasları” başlıklı 5. maddesi uyarınca; “Her bir aile hekimi için 
kayıtlı kişi sayısı; asgarî 1000, azamî 4000'dir.”

Bu görevlendirme işlemi ile, hasta sayım üst sınır olan 4000’in çok çok üzerine 
çıkmıştır. Bu sayıda hastaya nitelikli sağlık hizmeti sunabilmem imkansızdır.  

2- Mevcut durumda dahi, yoğun mesai ve nöbet uygulamasının getirdiği iş yükü 
nedeniyle, aile hekimliği mevzuatının tarafıma yüklediği edimleri yerine getirmekte 
zorlanıyorum. Var olan hasta sayısını daha da arttıran bu görevlendirme ile gezici 
sağlık hizmeti sunumu, yerinde sağlık hizmeti sunumu, kayıtlı kişilere ev ziyaretleri 
gibi aile sağlığı merkezi dışında verilecek hizmetler de önemli oranda aksayacak, 
hatta yerine getirilmesi mümkün olmayacaktır. 

Dolayısıyla bu görevlendirme ile hem yeni görevlendirildiğim “emanet hasta”lara, 
hem de mevcut hastalarıma yönelik görevlerimi gereği gibi ve yerine 
getiremeyeceğim. Böylece hem yeni hastalar, hem mevcut hastalar mağdur 
olacaktır.

3- Üstelik hekimlik gibi, azami dikkat ve özen gerektiren bir meslekte, bu denli iş 
yoğunluğunun, hekim hatalarına yol açabileceği de unutulmamalıdır. Böylece bir 
yandan, aşırı yorgunluk ve stres ile diğer yandan vicdani ve etik sorumluluklar ile 



baş başa bırakılmaktayım. Keza bu nedenle ortaya çıkabilecek hatalarda, uzun 
hukuki ve idari soruşturma süreçlerinin stresi ile de karşı karşıyayım.

Bu koşullar altında hekimlik görevini gereği gibi yerine getirmem nasıl beklenebilir?

Diğer yandan özellikle Türk Ceza Kanunu’nun ve yargı kararlarının ışığında, ortaya 
çıkabilecek ihlallerin tek sorumlusunun ilgili hekimler olmayacağı, çalışma 
koşullarını bu şekilde belirleyen idari amirlerin de sorumlu olacağı kanısındayım.

4- Öte yandan, yukarıda da belirttiğim gibi, görevlendirme işlemi toplum sağlığı 
merkezi sorumlu hekimi tarafından yapılmıştır. Oysa ilgili mevzuatın incelenmesi 
halinde, toplum sağlığı merkezi sorumlu hekiminin, görevlendirme yetkisi olmadığı 
görülecektir. Dolayısıyla bu görevlendirmenin, yetkisiz birimler tarafından yapılması 
nedeniyle de hukuka aykırı olduğu kanısındayım.

5- Tüm bu nedenlerle;  ilgili mevzuata, hasta haklarına, sağlık hizmetinin niteliğine, 
kamu yararına aykırı olan, bu “görevlendirmeye” itiraz ettiğimi bildirir,  
görevlendirme işleminin ivedilikle geri alınmasını arz ve talep ederim. Saygılarımla 
TARİH

Dr. …………………


