
ACİL TIP ASİSTANLARI DIŞINDAKİ ASİSTAN HEKİMLERİN 

“ACİL SERVİS NÖBETİ” TUTMAYA ZORLANMASI 
HUKUKA AYKIRI BULUNDU 

 
Uzmanlık eğitimi gören asistan hekimler, sıklıkla uzmanlık eğitimi uygulamasından 
sayılmayan işleri yapmaya zorlanıyor. Bunların en yaygın olanı, acil serviste 
personel eksikliği gerekçe gösterilerek “kapı”, “karantina”, “triyaj” nöbeti tutmaya 
zorlanmak... 
 
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu ise 
bu haksız uygulamayı daha da ilerletip, resmiyet kazandırmış; 23.01.2013 tarihli 
karar ile “acil servis nöbetlerinin 3 ay süreyle tüm asistan hekimler tarafından” 
tutulmasına karar vermişti.  
 

Bu kararın gerekçesi “acil tıp branşında eğitim görevlisi olmaması sebebiyle, mevcut 
acil tıp asistanlarının geçici olarak başka eğitim kurumlarına gönderilmiş olması, 
hastanede yalnızca iki acil tıp uzmanı bulunması, bu sayının acil servis nöbetlerini 
sürdürmeye yeterli olmaması” şeklinde açıklanmıştı.  
 
Akademik ve bilimsel gereklere ve ilgili mevzuata aykırı bu uygulamaya/karara 
asistan hekimler tarafından itiraz edilmiş, ancak sonuç alınamamıştı. Hekimlerin 
başvurusu üzerine, Hukuk Büromuz tarafından dava açıldı. İstanbul 7. İdare 
Mahkemesi,  

 
“…Uyuşmazlığın özünü uzmanlık eğitimini acil tıp branşı dışında alan 

doktorların, acil serviste kısmen personel açığını kapatacak şekilde 
görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hususu oluşturmaktadır.  

 
Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, acil 
serviste nöbetlerin uzman hekimler veya bu konuda özel bir eğitim almış 

sertifikalı pratisyen hekimler tarafından tutulacağı, uzmanlık eğitimi 
alan doktorlarla eğitim gördükleri uzmanlık dalının uygulamasından 

sayılmayacak işlerde görevlendirilemeyeceği ve uzmanlık eğitimi 

görenlere hiçbir zaman uzman nöbeti tutturulamayacağı sonucuna 
varılmaktadır. 
 
Davalı idarece görevlendirmenin bir anlamda konusunda uzman personel açığını 
kapatmak amacı ile yapıldığı ileri sürülmekte ise de sağlık hizmetleri nitelikleri 
gereği diğer kamu hizmetlerinden farklıdır. Sağlık hizmetinin temel hedefi olan 
insan sağlığı sorunu, ertelenemez ve ikame edilemez. Bilime dayalı olması gereken 
tanı ve tedavi metotlarının insan yararına sürekli yenilik ve gelişme göstermesi, 
hizmet kalite ve beklentilerini çağın koşullarına yaklaştırmayı gerektirmektedir. Bu 
yönüyle sağlık hizmetleri kendi iç dinamikleri ve nitelikleri gereği üretilmesi ve halk 
yararına sunulması gerekmektedir.  
 
Bu çerçevede, acil sağlık hizmetinin bu konuda donanımlı olan acil servis 

uzmanı ve özel bir eğitim almış sertifikalı pratisyen hekimler tarafından 

yapılacağı eğer bu dallarda kadro açığı var ise bu açığın 
giderilerek halkın sosyal memnuniyetinin artırılması 
başka bir ifade ile pozitif yükümlülüğün yerine getirilmesi 
idare için kamusal zorunluluk ve sosyal devlet olmanın 



gereğidir. Aksi halde bu sağlık hizmetinden yararlananlar bakımından her 

zaman telafisi olanaksız sonuçlara yol açabilmesi kaçınılmazdır.” 
 

gerekçesiyle, dava konusu EPKK kararını hukuka aykırı bularak iptal etti. 
 
Görüldüğü gibi İstanbul’da neredeyse “normal” ve “olağan” bir uygulama halini alan 
asıl ve öncelikli olarak asistanları mağdur etse de, yer yer uzmanlara da yansıyan 
“acil servis nöbeti”nin, bu denli gelişigüzel, keyfi uygulanamayacağı yargı tarafından 
da tespit edildi.    
 
Sağlık Bakanlığı önce uzman hekimler, şimdi asistan hekimlere ilişkin verilen yargı 
kararlarını dikkate almak zorundadır. Nihayetinde halkın acil servise başvurma 
“arz”ı pohpohlanmaya devam ettiği sürece, acil servis nöbet sorunu çözülemez. Keza  
sağlık sistemindeki tıkanmışlıkların hekimleri; o alanda  özel bir eğitime ve 
donanıma sahip olup olmadığını dahi gözetmeden ve herhalukarda daha çok 
çalıştırarak çözülmediği/çözülemeyeceği de açıktır.  
 
Nitekim yargı kararında da, “kadro açığı” veya “personel ihtiyacı” gibi gerekçelerin 
de kabul edilemez olduğunu, bu açığın kapatılmasının idarenin görevi olduğu 
açıkça yer almaktadır.  
  
Bilginize sunarız. 20.11.2014 

İstanbul Tabip Odası 
Hukuk Bürosu 

 
 
 

 

 
 
 


