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EÐÝTÝM HASTANELERÝ, HEKÝMLER,
ATAMA VE NAKÝLLERÝ ÝLE YARGI
KARARLARI

Saðlýk Bakanlýðý 1999 Yýlý Aðustos ayýndan bu yana Eðitim
Hastaneleri'nin bilimsel, demokratik çalýþma ortamýný bozuyor,
çalýþma huzurunu ortadan kaldýrýyor, çok sayýda yargý kararýný yok
sayýyor, eðitim sorumlularý kadrolarýna atamalar yapýyor. 1998 yýlýndan
bu yana hekimlerin saðlýk ve eðitim ortamýnda tartýþarak uzlaþarak
vardýklarý tarafsýz, objektif sýnavlarý yapmýyor. Her defasýnda yargý
tarafýndan, Saðlýk Bakanlýðý'nýn bilim ortamýna haksýz müdahalesi ve
keyfi tutumlarý hukuka aykýrý bulunup iptal kararlarý veriliyor.
Bakanlýk tarafýndan eðitim kadrolarýna yönelik hukuka aykýrý
müdahalelerde ýsrar edilmesi, hekimlerde adalet ve hakkaniyet
duygusunu, çalýþma isteðini zedeliyor.

Saðlýk Bakanlýðý'nýn hukuka aykýrý ýsrarcý tutumunu, en son 14 Eylül
2004 günü baþta Atama Nakil Yönetmeliði olmak üzere üç adet
Yönetmelikte yaptýðý deðiþikliklerde gördük. Baþasistanlarýn atama ve
görevlerine iliþkin usul ve esaslar Atama Nakil Yönetmeliði'nin içinde
düzenlendi, eðitim hastanelerindeki uzman kadrolarý kaldýrýldý ve yine
Atama Nakil Yönetmeliði'nde keyfi geçici görevlendirmelerden, aile
birliðinin yok sayýlmasýna, bakanlýðýn istediðini puan ve bölge
esasýndan muaf tutarak istediði yerde görevlendirmesine ve yine
istemediðini en alt bölgeye göndermesine kadar, hekimlerin iþ
güvencelerini ve hukuksal haklarýný ortadan kaldýran, zedeleyen bir
dizi düzenleme yapýldý. Bu düzenlemeler çýktýðýnda Türk Tabipleri
Birliði derhal Saðlýk Bakaný ile görüþerek bu düzenlemeler derhal geri
çekilmesini ve saðlýk ortamýnýn ihtiyaçlarýna ve hekimlerin hukuksal
haklarýna uygun düzenlemelerin yapýlmasýný istedi.

Saðlýk Bakanlýðý bu düzenlemeleri geri çekmedi ancak bir süre de
uygulamadý. Bilindiði gibi, 17.03.2005 tarih ve 1588 Sayýlý genelge ile
toplam isimlerini yayýmlayarak bu
hekimlerden baþka bir yere atanmak üzere en geç 5 Nisan 2005 gününe
kadar baþvuruda bulunmasýný istedi. Yoðun tepkiler üzerine 21.03.2005
günü yayýmladýðý ikinci bir genelge ile 5286 Sayýlý Kanun ile devralýnan
eðitim ve araþtýrma hastanesindeki baþasistan ve uzmanlarý da bu listeye
dahil etmek amacý ile atama iþlemlerini þimdilik durdurduðunu ilan
etti ancak bugüne kadar bu liste çalýþmasý tamamlanamadý.

1686 Baþasistan ve Uzmanýn
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Bu arada 26 Mart 2005 tarihinde Ankara'da Eðitim Hastaneleri
Kurultayý toplandý ve eðitim hastanelerinin iþ yoðunluðundan personel
ve asistan sayýsýna kadar bir çok bilgiyi hekimler birinci elden birbiri ile
paylaþtý. Görüldü ki Bakanlýðýn bu atamalar için ileri sürdüðü
gerekçeler gerçeklere aykýrý:

2003 yýlý verilerine göre üniversitelerin t
eðitim, araþtýrma ve uygulama hastanesi bulunmaktadýr.

Üniversite hastanelerinde: ve görev
yapmaktadýr.

Saðlýk Bakanlýðý eðitim hastanelerinde ise:
görev yapmaktadýr.

,
üniversite hastanelerinde verilen poliklinik hizmetinden

. .

Üç büyük ilden üç büyük eðitim ve araþtýrma hastanesinin saðlýk
hizmeti ile ilgili rakamlarý þöyledir:

Eðitim ve araþtýrma hizmetlerini bir yana býrakýp, üç hastanede bu
devasa saðlýk hizmetini veren kadrolarýn sayýsýna baktýðýmýzda 2005
verilerine göre çarpýcý sonuçlar ortaya çýkýyor.

Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde Þef, Þef
yardýmcýsý, baþasistan, bulunmaktadýr.

Ýstanbul Haydarpaþa Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde
Þef, þef yardýmcýsý ve toplam

bulunmaktadýr.

ýp fakültelerine baðlý toplam
50 adet Saðlýk
Bakanlýðý’na baðlý eðitim ve araþtýrma hastanesi ise 40 adettir.

Yatan hasta sayýsý ise 5 kat fazladýr*

6572 eðitici 1530 uzman hekim

2126 eðitici ve 1600
uzman hekim

Saðlýk Bakanlýðý hastanelerinde verilen poliklinik hizmeti
12 kat

fazladýr

59 76
146 62 uzman

31 34 203 baþasistan ve uzman

�

�

* Terzi C., Uzmanlýk Eðitimi ve Eðitim Hastaneleri, I. Eðitim Hastaneleri Kurultayý,
26 Mart 2005, SB Dýþkapý Eðitim Hastanesi Ankara
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195

hekimleri
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� Ýzmir Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde 1 baþhekim ve 10
baþhekim yardýmcýsý dýþýnda þef, þef yardýmcýsý, baþasistan
ve uzman bulunmaktadýr.

Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde laboratuar
branþlarý da dahil olmak üzere toplam uzman sayýsý 62 olup, neredeyse
her kliniðe bir adet uzman düþmektedir.

Baþasistan sayýsýný, klinik sayýsýný ifade eden þef sayýsý olan 59'a
orantýladýðýmýzda, her kliniðe 2.4 oranýnda baþasistan düþmektedir.
Oysa Saðlýk Bakanlýðý Taþra Teþkilatý Kadro Standartlarý Yönetmeliði
uyarýnca her klinikte en az 4 adet baþasistanýn bulunmasý
gerekmektedir. Bu rakamlar göstermektedir ki; eðitim ve araþtýrma
hastaneleri aðýr hizmet yükü altýnda ezilmekte olup, hem nitelikli ileri
saðlýk hizmeti verecek hem de eðitime yardýmcý olacak baþasistan ve
uzmanlar yönünden oldukça eksik istihdama sahiptir.

Bakanlýðýn, eðitim ve araþtýrma hastanelerindeki görevlerinden alarak
esasen C ve D grubu illere atayacaðýný duyurduðu baþasistan ve uzman
hekimler,

Zaten yoðun iþ yükü altýnda ezilen, nitelikli eðitim ortam ve koþullarý
konusunda zorlanan hastanelerin yoðun iþ yükü daha da arttýðý için
Saðlýk Bakaný Recep Akdað imzalý bir yazý ile 25 Þubat 2005'te eðitim
hastanelerine yönelik

denilmiþtir.

Saðlýk Bakanlýðý'nýn bütün bu iþlemleri eðitim hastanelerinde çalýþma
huzurunu ortadan kaldýrmýþ, hekimleri sürekli her an bir yere atama
kaygýsýný taþýyan endiþeli insanlar haline getirtmiþtir. Þimdi çok iyi
biliyoruz ki Bakanlýðýn bu uygulamalarýnýn hayata geçmesi halinde
yetiþmiþ eðitici oraný iyice azalacak ve eðitimin kalitesi düþecek olup
artan nitelikli hizmet beklentisi de karþýlanamaz hale geleceði gibi
asistanlarý da saðlýk hizmetinin asli unsuru haline getirecektir.

Türk Tabipleri Birliði 21 Nisan 2005 günü Hekimleri ve saðlýk

36 46 91
195

eðitim ve araþtýrma hastanesinde görev yapan
hekimlerin %45.2'si oluþturmaktadýr. Bu uygulamalarýn hayata
geçmesi halinde neredeyse tüm eðitim hastanelerindeki
hekimlerin yarýsý C ve D grubu illere gönderilecektir.

“ilgi (a) ve (b) deki genelgelerimizde belirtildiði

gibi mevzuat çerçevesinde gerekli durumlarda akþam saatleri ve hafta

sonlarýnda muayene ve laboratuar hizmeti vermek üzere insan

kaynaklarý ve mekanlar en verimli bir biçimde kullanýlmalý ve

fonksiyonel kapasite arttýrýlmalýdýr”
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ortamýna yönelik diðer olumsuzluklarýn yaný sýra bu uygulamalara da
son verilmesi için GöREV'deyiz etkinliklerini baþlattý. Saðlýk
Bakanlýðý’ndan deðil ama Yargýdan ayný gün verilen bir karar ile bu
haksýz ve hukuka aykýrý uygulamalar durduruldu.

Saðlýk Bakanlýðý Atama Nakil Yönetmeliði'nde yapýlan bazý düzenleme
ve deðiþiklikler ile Tababet Uzmanlýk Yönetmeliðinin 20. maddesinde
ve Saðlýk Bakanlýðý Taþra Teþkilatý Yatak ve Kadro Standartlarý
Yönetmeliði’nde yapýlan düzenlemeler hakkýnda yürütmeyi durdurma
kararý verildi. Yürütmeyi durdurma kararý verilen düzenlemeler ve
gerekçeleri þunlardýr:

BAÞASÝSTAN VE UZMAN ATAMALARI ÝLE ÝLGÝLÝ
YÖNETMELÝK HÜKÜMLERÝNÝN YÜRÜTMESÝ
DURDURULDU

1. Eðitim hastanelerinde görev yapan baþasistan ve uzmanlarýn
atama ve nakillerinin Atama Nakil Yönetmeliði hükümlerine
göre yapýlacaðýna iliþkin 2. maddenin yürütmesi durduruldu.

Bu maddeye iliþkin yargý kararýnýn gerekçesi:... týpta uzmanlýk
eðitimi vermeye yetkili kýlýnan kurumlarda asistan yetiþtirmeye yetkili kýlýnacak
eðitim sorumlularýnýn, diðer bir deyiþle klinik veya laboratuar þeflerinin, þef
yardýmcýlarýnýn ve baþasistanlarýn niteliklerinin, atama ve nakilleri ile bu
kadrolar için yapýlacak sýnavlara iliþkin esas ve usullerin, 1219 sayýlý Kanun ve
bu Kanunun 9. maddesine dayanýlarak çýkarýlan Týpta Uzmanlýk Tüzüðü
gereði Saðlýk Bakanlýðý'nca Týpta Uzmanlýk Yönetmeliði adý altýnda çýkarýlacak
yönetmelikte düzenlenmesi ve bu yönetmeliðin, YÖK'ün uygun görüþü alýnarak
yürürlüðe konulmasý gerekirken, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Tüzüðün 36.
maddesinde sözü edilen bu Yönetmeliðin, öngörülen süre içinde YÖK'ün uygun
görüþü alýnmak suretiyle çýkarýlmasý yoluna gidilmemiþtir. Bu durumda ise
anýlan Tüzüðün geçici 4 üncü maddesi uyarýnca uygulanmasý gereken
Yönetmelik 22.3.1974 tarih ve 14993 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak
yürürlüðe giren Tababet Uzmanlýk Yönetmeliðidir. Davalý idare de bu
Yönetmelik çerçevesinde hareket etmek durumunda olduðu gibi sözü edilen
Yönetmelikte hizmet gereði deðiþiklik yapma gereksinimi duyuyor ise bu
deðiþikliði YÖK'ün görüþünü alarak yapmak durumundadýr.
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Yukarýda belirtilen mevzuat hükümleri ile açýklamalar çerçevesinde; Saðlýk
Bakanlýðýna baðlý Eðitim ve Araþtýrma Hastanelerinde görevli baþasistan ve
uzmanlarla ilgili olarak dava konusu Yönetmelikle düzenleme yapýlmasýnda, bu
baðlamda Yönetmeliðin 1, 2, 15 ve 18. maddelerinde hukuka uyarlýk
bulunmamaktadýr.

: 8.6.2004 tarihli, 25486 sayýlý Resmi
Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren, Saðlýk Bakanlýðý Atama ve Nakil
Yönetmeliðinin 10. maddesinde, Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðýnca
hazýrlanan Ýl ve Ýlçelerin Sosyo Ekonomik Geliþmiþlik Sýralamasý Tablolarý esas
alýnarak hizmet puanýnýn hesaplanmasýna iliþkin yöntem ve ölçütler belirlenmiþ
iken, dava konusu 5'inci maddede bu yöntemin tamamen dýþýna çýkýlarak idareye
geniþ bir takdir hakký getirilmiþ, nesnel ölçütler gözardý edilmiþ olup bu haliyle
hukuka uyarlýk görülmemiþtir.

“Geçici Görevlendirmeler ve Uygulanacak
Hizmet Puanlarý Baþlýklý 11. maddenin birinci fýkrasýnda geçici görevlendirme
ile ilgili düzenlemeler yeralmakta ise de; 657 sayýlý Devlet Memurlarý
Kanununda ayný kurum içinde geçici görevlendirme konusu düzenlenmemiþ
olmakla birlikte, bir kamu kurumunun mevzuatla belirlenmiþ olan görev alaný
içinde yer alan “geçici” nitelikteki bir hizmeti ya da, deðiþen ve geliþen sosyal,
ekonomik ve kültürel koþullarýn sonucu olarak ortaya çýkan, henüz örgütsel
altyapýsý oluþturulmamýþ ve bir kadro ile ilgilendirilmemiþ olan “yeni bir kamu
hizmetini” yürütmek amacý ile, durumu uygun olan kamu görevlilerini,
“kadrolarý ile hukuki baðlarýný sürdürmek ve belli bir süre ile sýnýrlý olmak üzere”
atamaya yetkili amir tarafýndan geçici olarak görevlendirilmeleri olanaklýdýr.

2. Atama Nakil Yönetmeliði’nin 15. maddesinde yer alan ve
bakanlýk ve bazý kamu kuruluþlarýnda daha önce çalýþan ve
yeniden bakanlýk kadrolarýna atanacaklar yönünden hizmet
puaný ve bölge esasýndan vazgeçilerek açýktan atanacak
kiþilerin istenilen yere atanmasýna iliþkin keyfi yetki
durduruldu.

Yargý Kararýnýn Gerekçesi

3. Keyfi geçici görevlendirmelere ve il müdürlüklerinin geçici
görevlendirme yapabilmesine iliþkin 11 maddenin 1. fýkrasý ve
yine 6 aya kadar geçici görevlendirmeye iliþkin 19. madde
durduruldu.

Yargý Kararýnýn Gerekçesi
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Bu durum karþýsýnda, geçici görevlendirmenin ölçütleri ve koþullarý ortaya
konulmaksýzýn, personele yönelik geçici görevlendirmeyle ilgili düzenlemede
hukuka uyarlýk bulunmadýðý gibi mevcut hukuk düzenimizde ve yerleþik
içtihatlarýmýzda, idarelerin personeli dýþýnda hizmet birimlerini ya da örgütsel
yapýlarý içinde yer alan Ýl Müdürlüklerini esas almak suretiyle geçici
görevlendirme yapmalarý olanaklý deðilken bunun aksine yönelik düzenlemede
bu yönüyle de hukuka uyarlýk görülmemiþtir.

Öte yandan; yine yukarýda belirtilen geçici görevlendirme koþullarýna aykýrý bir
biçimde altý aydan kýsa süreli tedaviyi gerektiren hastalýklar için geçici
görevlendirme yapýlabileceði yolundaki 19. maddenin birinci fýkrasýnýn son
cümlesinde yer alan kural da hukuka aykýrý görülmüþtür

657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 72.
maddesinin (Ek:18.5.1994-KHK-527/5 Md.) ikinci fýkrasýnda, “Yeniden
veya yer deðiþtirmek suretiyle yapýlacak atamalarda; aile birimini muhafaza
etmek bakýmýndan kurumlar arasýnda gerekli koordinasyon saðlanarak memur
olan diðer eþin de isteði halinde atamasý, atamaya tabi tutulan memurun atandýðý
yere 74 ve 76'ýncý maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapýlýr…” hükmüne
yer verildiðinden atama iþleminin tesisinden önce memur olan diðer eþin çalýþtýðý
kurumla eþgüdümün saðlanmasý ve bu gerçekleþtikten sonra atama yapýlmasý
gerekirken, personelin atamasýnýn yapýlmasýndan sonra eþ durumu nedeniyle
atama talebinde bulunabileceði yolunda kanun hükmüne aykýrý düzenleme
yapýlmýþtýr.

25. maddede yer alan “Bu görevleri en az iki
yýl süreyle yürütenler puan ve döneme baðlý kalmaksýzýn münhal bir kadroya
atanabilir…” ibaresi Yönetmeliðin 5. maddesinde öngörülen tüm atama ve
nakillerde uyulmasý gereken temel ilkeler göz ardý edilmek suretiyle ve idareye

.

4. Eþ durumunun ancak atama yapýldýktan sonra kadro olanaðý
ölçüsünde deðerlendirilmesini öngören 20. maddenin son
fýkrasý durduruldu.

Yargý Kararýnýn gerekçesi:

5. Bakanlýk Merkez teþkilatýna, il müdürlüklerine ve
baþhekimlik kadrolarýna hizmet puan ve süresini ve atama
dönemini dikkate almadan atama yapýlmasýný öngören 25.
madde durduruldu.

Yargý Kararýnýn Gerekçesi.
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geniþ bir takdir hakký verecek þekilde atama ve nakil yapabilme olanaðý
getirdiðinden hukuka uyarlýk görülmemiþtir.

Atama ve Nakil Yönetmeliðinde hizmet
puaný esasý benimsenerek sistem objektif bir yapýya dayandýrýlmasýna karþýn, 12.
madde ile bu yapýnýn dýþýna çýkýlarak Bakanlýkça uygun görülme hali þeklinde
soyut bir kavrama yer verilmiþtir.

Nesnellikten uzaklaþarak öznel deðerlendirmeye olanak veren bu madde hükmü
Yönetmelikle kurulan ana yapýya da aykýrýdýr.

657 sayýlý Yasada ve bu yasa uyarýnca
çýkarýlan Devlet Memurlarýnýn Yer Deðiþtirme suretiyle Atanmalarýna Dair
Yönetmelik hükümlerinde yer deðiþtirmek suretiyle yapýlacak atamalarda eþ ve
saðlýk özrünün göz önüne alýnacaðýna iliþkin düzenlemeler yer almasýna karþýn,
söz konusu fýkralar ile getirilen düzenlemeler ile hizmet gereði atamalar bu
kapsamýn dýþýnda tutulmuþtur. Nitekim davalý idarece 8.6.2004 gününde
çýkarýlan Atama ve Nakil Yönetmeliðinin 30. maddesinde, bu Yönetmelikte yer
alan atamalar bakýmýndan atanýlan ilde fiilen bir yýl çalýþýlmadýkça baþka bir yere
atanma isteminde bulunulamaz hükmü, dava konusu Yönetmeliðin 14.
maddesiyle deðiþikliðe uðramýþ ve Yönetmeliðin 14, 15, 16, 17, 22 ve 27.
maddelerine göre atanan personel bakýmýndan gerek saðlýk özrü gerek eþ durumu
özrü bu süre kaydýnýn dýþýna taþýnmýþtýr. Hizmet gereði atamalar bakýmýndan ise
buna gerek duyulmayarak üst normlara aykýrý düzenleme getirilmiþtir.

Bu nedenle, týpta uzmanlýk eðitimi vermeye
yetkili kýlýnan kurumlarda asistan yetiþtirmeye yetkili kýlýnacak eðitim
sorumlularýnýn, diðer bir deyiþle klinik veya laboratuar þeflerinin, þef
yardýmcýlarýnýn ve baþasistanlarýn niteliklerinin, atama ve nakilleri ile bu

6. Bakanlýðýn istediðini alt hizmet bölgelerine göndermesine
iliþkin 26. madde durduruldu.

Yargý Kararýnýn Gerekçesi:

7. Atamalarda eþ ve saðlýk durumunu dikkate almadan atama
için en az bir yýl fiilen çalýþma zorunluluðunu getiren 30.
maddenin 1. fýkrasý durduruldu.

Yargý Kararýnýn Gerekçesi:

8. Baþasistanlarýn atanmalarýna nakillerine, görev sürelerine
iliþkin ek madde 1 ve 2 ile geçici 3. maddeler durduruldu.

Yargý Kararýnýn Gerekçesi: ...
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kadrolar için yapýlacak sýnavlara iliþkin esas ve usullerin, 1219 sayýlý Kanun ve
bu Kanunun 9. maddesine dayanýlarak çýkarýlan Týpta Uzmanlýk Tüzüðü
gereði Saðlýk Bakanlýðýnca Týpta Uzmanlýk Yönetmeliði adý altýnda çýkarýlacak
yönetmelikte düzenlenmesi ve bu yönetmeliðin, YÖK'ün uygun görüþü alýnarak
yürürlüðe konulmasý gerekirken, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Tüzüðün 36.
maddesinde sözü edilen bu Yönetmeliðin, öngörülen süre içinde YÖK'ün uygun
görüþü alýnmak suretiyle çýkarýlmasý yoluna gidilmemiþtir. Bu durumda ise
anýlan Tüzüðün geçici 4 üncü maddesi uyarýnca uygulanmasý gereken
Yönetmelik 22.3.1974 tarih ve 14993 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak
yürürlüðe giren Tababet Uzmanlýk Yönetmeliðidir. Davalý idare de bu
Yönetmelik çerçevesinde hareket etmek durumunda olduðu gibi sözü edilen
Yönetmelikte hizmet gereði deðiþiklik yapma gereksinimi duyuyor ise bu
deðiþikliði YÖK'ün görüþünü alarak yapmak durumundadýr.

Yukarýda belirtilen mevzuat hükümleri ile açýklamalar çerçevesinde; Saðlýk
Bakanlýðýna baðlý Eðitim ve Araþtýrma Hastanelerinde görevli baþasistan ve
uzmanlarla ilgili olarak dava konusu Yönetmelikle düzenleme yapýlmasýnda, bu
baðlamda Yönetmeliðin 1, 2, 15 ve 18. maddelerinde hukuka uyarlýk
bulunmamaktadýr.

Bu nedenle, týpta uzmanlýk eðitimi vermeye
yetkili kýlýnan kurumlarda asistan yetiþtirmeye yetkili kýlýnacak eðitim
sorumlularýnýn, diðer bir deyiþle klinik veya laboratuar þeflerinin, þef
yardýmcýlarýnýn ve baþasistanlarýn niteliklerinin, atama ve nakilleri ile bu
kadrolar için yapýlacak sýnavlara iliþkin esas ve usullerin, 1219 sayýlý Kanun ve
bu Kanunun 9. maddesine dayanýlarak çýkarýlan Týpta Uzmanlýk Tüzüðü
gereði Saðlýk Bakanlýðýnca Týpta Uzmanlýk Yönetmeliði adý altýnda çýkarýlacak
yönetmelikte düzenlenmesi ve bu yönetmeliðin, YÖK'ün uygun görüþü alýnarak
yürürlüðe konulmasý gerekirken, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Tüzüðün 36.
maddesinde sözü edilen bu Yönetmeliðin, öngörülen süre içinde YÖK'ün uygun
görüþü alýnmak suretiyle çýkarýlmasý yoluna gidilmemiþtir. Bu durumda ise
anýlan Tüzüðün geçici 4 üncü maddesi uyarýnca uygulanmasý gereken
Yönetmelik 22.3.1974 tarih ve 14993 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak
yürürlüðe giren Tababet Uzmanlýk Yönetmeliðidir. Davalý idare de bu
Yönetmelik çerçevesinde hareket etmek durumunda olduðu gibi sözü edilen
Yönetmelikte hizmet gereði deðiþiklik yapma gereksinimi duyuyor ise bu
deðiþikliði YÖK'ün görüþünü alarak yapmak durumundadýr.

9. Tababet Uzmanlýk Yönetmeliðinin 20. Maddesindeki uzman
ibaresinin çýkarýlmasýna iliþkin deðiþiklik durduruldu.

Yargý Kararýnýn Gerekçesi:...

Yukarýda be
Bakanlýðýna
olarak dava
bulunmama

10-Eðit i
kaldýrýlm
Kadro Sta
Hastanel
durduruld

Yargý Kar

11- Ýl Saðl
profesör v
yönetmel

Yargý Ka

yoluna gidil
suretiyle uz
getirilmiþtir.
düzenleme
kararýyla yü
kadrolarýnýn

gidilmesi için
dava konus
koruduðu g
olmasýnýn, i
sonucunu d
ekonomisi, e
sayýlý Yasan
olarak yaptý
mevzuata uy
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lý Kanun ve
lýk Tüzüðü
a çýkarýlacak
üþü alýnarak
üzüðün 36.
K'ün uygun

durumda ise
asý gereken

ayýmlanarak
dare de bu
sözü edilen

uyor ise bu

nde; Saðlýk
aþasistan ve
masýnda, bu
uka uyarlýk

imi vermeye
acak eðitim
flerinin, þef
illeri ile bu
lý Kanun ve
lýk Tüzüðü
a çýkarýlacak
üþü alýnarak
üzüðün 36.
K'ün uygun

durumda ise
asý gereken

ayýmlanarak
dare de bu
sözü edilen

uyor ise bu

ki uzman
.

Yukarýda belirtilen mevzuat hükümleri ile açýklamalar çerçevesinde; Saðlýk
Bakanlýðýna baðlý Eðitim ve Araþtýrma Hastanelerinde görevli uzmanlarla ilgili
olarak dava konusu Yönetmelik ile düzenleme yapýlmasýnda hukuka uyarlýk
bulunmamaktadýr.

10-Eðit im hastaneler indeki uzman kadrolar ýnýn
kaldýrýlmasýna iliþkin Saðlýk Bakanlýðý Taþra Teþkilatý Yatak ve
Kadro Standartlarý Yönetmeliðinin ekinde yer alan “D-Eðitim
Hastaneleri” baþlýklý cetveldeki deðiþikliðin yürütmesi
durduruldu.

Yargý Kararýnýn Gerekçesi:

11- Ýl Saðlýk Müdürlüklerine hekim dýþýnda saðlýk bilimlerinde
profesör ve doçent unvaný almýþ olanlarýn atanmasýna iliþkin
yönetmelik deðiþikliði durduruldu.

Yargý Kararýn Gerekçesi:

“

”

”

”

...bu cetvelde yer alan kadrolarda deðiþiklik
yoluna gidilmiþ ve söz konusu uzmanlýk kadrolarý bu cetvelden çýkarýlmak
suretiyle uzmanlarýn eðitim hastanelerinde görev yapmasý olanaksýz duruma
getirilmiþtir... uzmanlar eðitim kadrolarýndan çýkarýlmýþ ise de, buna iliþkin
düzenleme hakkýnda Dairemizin 21.04.2005 günlü E.2004/5658 sayýlý
kararýyla yürütmenin durdurulmasýna karar verilmiþ ve böylece uzmanlýk
kadrolarýnýn eðitim hastanelerindeki yerleri korunmuþtur

Genel-düzenleyici iþlemlerde deðiþikliðe
gidilmesi için, maddi olaylarda ya da mevzuatta deðiþikliðin olmasý gerekli olup,
dava konusu Yönetmelik deðiþikliðini gerektiren maddi olaylar varlýðýný
koruduðu gibi, üst normlarda hükümet tabipliði kadrolarýnýn kaldýrýlmýþ
olmasýnýn, il saðlýk müdürlüðü kadrolarýna tabipler dýþýnda da atama yapýlacaðý
sonucunu doðurmayacaðý açýktýr... Kaldý ki, saðlýk bilimleri alanýnda ev
ekonomisi, eczacýlýk, diyetisyenlik, veterinerlik vb. gibi alanlarýn varlýðý ile 657
sayýlý Yasanýn 88. maddesine göre, tabiplere saðlýk müdürlüðünün ikinci görev
olarak yaptýrýlabileceði gözönüne alýndýðýnda, deðiþikliðin hizmet yararýna ve
mevzuata uygun olmadýðý açýktýr.
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Yürütmeyi durdurma kararý sonrasýnda ne olacak?

Bu yürütmeyi durdurma kararýnýn Bakanlýðý tebliðinden itibaren 30
gün içinde uygulanmasý gerekmektedir. Saðlýk Bakanlýðý bu karara
karþý itiraz yoluna baþvurabilir. Ancak itiraz etmesi kararýn
uygulanmasýný durdurmayacaktýr. Yürütmeyi durdurma kararlarýnýn
gerekçesi, Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu tarafýndan daha önce
Eðitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esaslarý Hakkýnda Yönetmeliðin
Yürütmeyi Durdurma Kararýna itiraz aþamasýnda eklenen gerekçe ile
paralellik taþýmaktadýr. Ancak Bakanlýk uzun süredir yaptýðý gibi,
yargýnýn karþýsýna yargý kararlarýný yok sayarak yaptýðý iþlemler
hakkýnda verilen kararýn kaldýrýlmasý için bir kez daha baþvurabilir.

Saðlýk Bakanlýðý’nýn, eðitim hastanelerindeki baþasistan ve uzmanlar ile
ilgili bu yargý kararlarýnda belirtilen hukuka aykýrýlýklarý gidermek için
derhal YÖK ile görüþerek týpta uzmanlýk yönetmeliði adý altýnda
bütünsel bir yönetmeliði çýkarmasý, yapacaðý deðiþikliklerde de
YÖK'ün uygun görüþünü almasý gerekmektedir. Ya da sorunu hukuka
uygun çözmek istemeyerek belki Týpta Uzmanlýk Tüzüðünü yeniden
düzenleyip Danýþtay incelemesinden geçirip yayýnlatmayý düþünebilir.
Ancak bu halde süre çok uzun olacaðý gibi çýkaracaðý TÜZÜK'te bu kez
esas açýsýndan yargý denetimine açýk olacak ve uyuþmazlýk süreçleri
katmerlenerek devam edecektir. Diðer yargý kararlarý uyarýnca da
esasen Bakanlýðýn þef, þef yardýmcýsý kadrolarý için 1997 yýlýnda yapýlan
düzenlemelere paralel yönetmelik düzenlemelerini derhal hayata
geçirmesi zorunluluðu hala güncel bir sorundur.

Sonuç almak, haksýz ve hukuka aykýrý uygulamalara son
vermek için hekimlik mesleði deðerleri ýþýðýnda, yürütülen
hizmetin kamu yararý göz önüne alýndýðýnda, hekimlerin yargý
kararlarý ile tespit edilen haklarýnýn tek tek her bir hekimden
baþlayarak Türk Tabipleri Birliði bütününde takipçisi olmak
konusunda kararlýlýðýmýz sürecektir.






