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KONU : Üyeniz ------- yan dal uzmanlık eğitimi sonrasındaki devlet hizmeti yükümlülüğüne ilişkin sorusu             

hakkında görüşlerin sunulmasıdır.  

 

Üyeniz --------- gönderdiği iletide, Nöroloji uzman hekimi olduğunu, Klinik Nörofizyoloji alanında yan dal             

uzmanlık eğitimini tamamladığını, yan dal uzmanlık eğitimi nedeniyle devlet hizmeti yükümlülüğü           

doğduğunu, gerçekleştirilen kura sonucunda Harran Üniversitesi’ne atandığını ancak gitme olanağının          

olmadığını belirtmiştir. Devamında yan dal uzmanlık unvanını kullanmaksızın Nöroloji uzman hekimi           

olarak halen çalışmakta olduğu kurumda çalışmasının önünde bir engel olup olmadığını sormuştur.  

 

Bilindiği üzere 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 3. Maddesinde uzmanlık eğitimini             

tamamlayan hekimlerin her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile Yasa ile belirlenen sürelerde devlet               

hizmeti yapma yükümlülüğü getirilmiştir. 

 

Bu nedenle hekimlerin her bir uzmanlık eğitimi için ayrı ayrı olmak üzere devlet hizmeti yükümlülüğü               

doğmaktadır. Ancak 3359 sayılı Yasanın Ek 5. maddesinde hekimlerin, Devlet hizmeti yükümlülüklerine            

başlamadan veya tamamlamadan asistanlık veya yan dal asistanlık sınavlarına katılabilecekleri ve           

uzmanlık eğitimine başlayabilecekleri belirtilmiş, böylelikle örneğin ana dal uzmanlık eğitimini          

tamamlayan hekimin devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan ya da başlamadan yan dal uzmanlık            

eğitimine başlaması mümkündür. Bu durumda ise yalnızca yan dal uzmanlık eğitiminden kaynaklanan            

devlet hizmeti yükümlülüğü yerine getirilmektedir.  

 

Aksi yöndeki Yasa kuralı (uzmanlık eğitimine başlanması durumunda eksik kalan mecburi hizmet            

süresinin uzman olduktan sonra yapılacak mecburi hizmet süresine ekleneceğine ilişkin yasa hükmü)            

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu nedenle pratisyen hekimlikte veya uzmanlıkta           

belirlenen süre tamamlanmadan uzmanlık ya da yan dal uzmanlığına başlanması halinde sadece anılan             

uzmanlık veya yan dal uzmanlığı ile ilgili mecburi hizmet yükümlülüğü söz konusu olacaktır.  

 

Üyenizin sorusu ise uzmanlık eğitiminden doğan devlet hizmeti yükümlülüğünün yerine getirilmesi           

ardından tamamlanan yan dal uzmanlık eğitimi nedeniyle doğan devlet hizmeti yükümlülüğünün yerine            

getirilmeden uzman hekim olarak çalışılıp çalışılamayacağına ilişkindir.  

 

3359 sayılı Yasa ile getirilen devlet hizmeti yükümlülüğü tıp ve tıpta uzmanlık eğitimleri sonrasında              

edinilen unvanların kullanılabilmesinin ön koşuludur. Bu anlamıyla üyenizin sorusunda belirttiği biçimde           

yan dal uzmanlık unvanını kullanmadan uzman olarak çalışmaya devam etmesinin mümkün olduğu            

kanısındayız.  



 

Nitekim İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin E.2008/1169, K.2009/589 sayılı kararı ile hekimlerin devlet            

hizmeti yükümlülüğüne ilişkin yasa düzenlemesinden önce pratisyen hekim olarak çalışan davacının           

uzmanlık alanı dışında pratisyen olarak çalışabileceği, kendisine devlet hizmeti yükümlülüğü          

yüklenemeyeceği gerekçesiyle iptal kararı verilmiştir. Karar Danıştay 10. Dairesi’nin E.2009/11218,          

K.2010/2346 sayılı ve 31.3.2010 günlü kararıyla onanmıştır.  

 

Bu nedenle üyenizin Sağlık Bakanlığı ve çalıştığı kuruma başvurarak yan dal uzmanı unvanın             

kullanmayacağını, halen görev yaptığı kurumda uzmanlık alanında çalışmak istediğini bildirmesi ve           

atama işleminin geri alınmasını talep etmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. İstemin reddedilmesi           

halinde ise 60 gün içerisinde idari yargıda dava açmak mümkündür.  

 

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla. 21.10.2016 
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