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Sayı: 2019/042 

Konu: Aile Hekimliği Uzmanlarının Özel Hastane ve Özel Tıp Merkezlerinin Acil Servislerinde 

Çalışması Hakkında 

İlgi: (a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 24.06.2019 tarih ve E.2460 sayılı yazınız. 

(b) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 04.09.2015 tarih ve Sayı: 54567092/641 sayılı yazınız 

 

 

T.C Sağlık Bakanlığı  

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

 

   

1-) Derneğimize yapılan başvurularda; Genel Müdürlüğünüzce yayınlanan ve 81 İl Valiliğine 

gönderilen 24.06.2019 tarih ve E.2460 sayılı ilgi (a) yazınızda; Kapasite Değerlendirme Komisyon 

(KDK/7) toplantısı prensip kararları A/1 hükmü kapsamında; özel hastanelerin acil servislerinde 

pratisyen hekim kadrosunda çalışabilecek uzmanlık dalları:” Anatomi, Fizyoloji, Tıbbi Farmakoloji, 

Tıbbi Mikoloji, Tıbbi Viroloji, Tıbbi Parazitoloji, Temel İmmünoloji” olarak belirtildiği, bu uzmanlık 

dallarından özel hastanelerin acil servislerinde çalışmak isteyen olursa Bakanlıktan görüş alınmasına 

gerek olmadığı, daha önce pratisyen hekim kadrosunda çalışmaları uygun bulunan bazı uzman 

hekimlerin çalıştıkları özel hastaneden veya tıp merkezinden ayrılana kadar, çalıştıkları özel hastane 

veya tıp merkezi faaliyetini sonlandırana kadar çalışmalarına devam edebilecekleri belirtildiği, bu 

yazı gereğince bazı İl Sağlık Müdürlüklerinin özel sağlık kuruluşlarının (özel hastane veya tıp 

merkezi) acil ünitelerinde çalışma izin belgesi talep eden aile hekimliği uzmanı üyelerimizin bu 

taleplerinin İl Sağlık Müdürlüklerince reddedildiği, Derneğimiz tarafından Özel Hastaneler 

Yönetmeliği’ndeki değişikliğin iptali için açılan davada Danıştay 15. Dairesi’nin 2013/2122 E 

2017/4829 K, Özel Tıp Merkezleri için açılan davada Danıştay 15. Dairesi’nin 2017/609 E 2018/6467 

K sayılı dosyalarında aile hekimliği uzmanlarının çalışmasının önündeki engelin yargı kararı ile 

kaldırıldığı ve ayrıca Bakanlığınızın 04.09.2015 tarih ve E. 434 sayılı yazınız kendilerine 

sunulduğunda böyle bir karar olsa bile Bakanlık tarafından izin verilmediğini beyanla kendilerine 

çalışma izin belgesi düzenlenmediğini bildirerek Derneğimizin girişimlerini talep etmişlerdir.   

2-) 27 Mayıs 2012 tarih ve 28305 nolu Resmi Gazete’de yayınlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14. maddesiyle Yönetmeliğin Ek-1’in IX. fıkrasında 

yapılan değişik yapılmış ve düzenleme şöyle olmuştur.  
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IX- TABİP  

Acil ünitesinde en az beş pratisyen tabip veya klinik olmayan uzmanlık dallarından 

uzman tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen 

nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilir. 

 

3-) Bu değişikliğin “klinik olmayan uzmanlık dallarından” ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve 

iptali talebiyle Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası Derneğimizce açılmış 

ve Danıştay 15. Dairesi’nin 2013/2122 E 2018/4829 K sayılı kararı ile “klinik olmayan uzmanlık 

dallarından” ibaresinin yürütmesi durdurulmuş ve iptal edilmiştir.   

IX- TABİP  

Acil ünitesinde en az beş pratisyen tabip veya …uzman tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu 

uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde 

pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilir. 

 

4-) Danıştay 15. Dairesi’nin iptal kararında şu gerekçeye yer verilmiştir: 

“…sağlık alanında planlama yapılırken kamu yararı ile hekimlerin çalışma özgürlüğü 

arasındaki hassas dengenin korunması gerekmektedir.  

 Bu bağlamda, dava konusu düzenleme ile klinik olmayan uzmanlık dalı olmadığı için 

özel hastaneler tarafından kadro talebinde bulunulmayan, doğrudan hasta muayene etmeyen 

uzmanların acil ünitelerinde, sırf atıl durumdan çıkarılmaları için, acil ünitelerinde istihdam 

edilmelerine olanak tanınırken pratisyen hekim olarak çalışmak için Yasanın öngördüğü 

şartları taşıyan aile hekimlerine sırf uzmanı oldukları alanda çalışmaya zorlamak için yer 

verilmemesinin hukuka aykırılık teşkil ettiği açıktır. 

Esasen, 1219 sayılı Kanun uyarınca tabiplik mesleğini icra etme hakkına sahip bir tabip 

veya uzman tabibin, 12. Maddesindeki sınırlamalara bağlı kalmak suretiyle mesleğinde 

çalışabilme sahip olduğu tartışmasız olup, anılan Kanun ile belirlenen tabiplik mesleğinin 

tabibin çalışma hakkının sınırlarını aşar nitelikte engelleyen dava konusu düzenlemede üst 

hukuk normlarına ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” 

5-) Danıştay’ın bu kararına rağmen Bakanlığınızca aile hekimliği uzmanlarının özel tıp merkezlerinde 

çalışmasının engellenmesi üzerine bu kez Derneğimizce bu konuda da dava açılmış ve Danıştay 15. 

Dairesi’nin 2017/609 E 2018/6467 K sayılı kararında benzer gerekçelere yer verilmiş ve bu dosyada 

verilen iptal kararı ile artık aile hekimliği uzmanlarının özel hastanelerin ve özel tıp merkezlerinin 

acil servislerinde pratisyen hekim kadrosunda çalışabilmeleri hüküm altına alınmıştır.  

6-) Belirtilen Danıştay kararları ve Bakanlığınızın ilgi (b) yazısı ile özel hastanelerin acil servislerinde 

çalışan aile hekimliği uzmanı meslektaşlarımıza, ilgi (a) sayılı yazıda aile hekimliği uzmanlarına yer 

verilmediği gerekçesiyle bazı İl Sağlık Müdürlüklerince çalışma izin belgesi düzenlenmemekte ve 

Dernek üyelerimiz ve aile hekimliği uzmanı hekimler mağdur olmaktadırlar.  



 Belirtilen sorunun çözümü; Danıştay’ın ilgili kararları ve Bakanlığın ilgi (b) yazısında olduğu 

gibi aile hekimliği uzmanlarının özel hastanelerin ve özel tıp merkezlerinin acil servislerinde 

pratisyen hekim kadrosunda çalışmalarında yasal ve yargı kararları gereğince herhangi bir engel 

olmadığının 81 il Valiliğine bildirilmesi ile mümkün olabilecektir.  

Sonuç ve İstem: Yukarıda belirtilen gerekçeler gereğince; Danıştay 15. Dairesinin 2013/2122 E 

2017/4829 K ve yine Danıştay 15. Dairesinin 2017/609 E 2018/6467 K sayılı kararları dikkate 

alınarak; Danıştay’ın bu kararları gereğince işlem tesis edilmesi ve özel hastanelerin veya özel tıp 

merkezlerinin acil servislerinde aile hekimliği uzmanlarının çalışabilmesinde herhangi bir sınırlama 

ve engel olmadığı, ilgi (b) yazınızın yürürlükte olduğu yönünde İl Sağlık Müdürlüklerine genel bir 

yazı yazılmasını, sonucun Derneğimizle paylaşılmasını talep eder, iyi çalışmalar dileriz.  

 

Saygılarımızla, 

 

Prof. Dr. Esra SAATÇI 

 
                   Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği 

            Genel Başkanı 

 

 

 


