
ÇALIŞMA YASAKLARINDAN BİRİNİ DAHA DURDURDUK 
Medula Kılavuzu’nun 

Acil Branşında Çalışmayı Kısıtlayan Maddesinin Yürütmesi Durdu 
 
01.09.2014 tarihinde, SGK ile anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarının acil 
servislerinde görev yapan kimi hekimler, hiçbir bildirim yapılmaksızın Medula 
sisteminden çıkartıldı. 
 
Bu işlemin gerekçesini araştırdığımızda, SGK Genel Sağlık Sigortası Medula Web 
Servisleri Kullanma Kılavuzu’nda 29.08.2014 tarihinde değişiklik yapıldığını ve 
Medula sistemlerinin bu değişikliğe dayanılarak kapatıldığını öğrendik. Kılavuz’a 
eklenen “Acil Branşta Kota Uygulaması” başlıklı bu maddede; 
 

“Dal Merkezi ve Dal Hastanesi dışında kalan tüm özel Sağlık Hizmet 
Sunucularında herhangi bir branş ile sözleşmesi olan doktorlar acil branşı ile 
sözleşme yapamayacaktır. Mevcutlar sistem tarafından otomatik 

kapatılacaktır.” 
 
denilmekteydi.  
 
Bu madde nedeniyle, pek çok hekimin Medula sistemi kapatıldı ve SGK’lı hasta 
bakamadıkları gerekçesiyle, özel sağlık kuruluşları tarafından iş sözleşmeleri sona 
erdirildi.  
 
Kılavuz’da yer alan bu kısıtlamanın hiçbir hukuki dayanağı bulunmadığı halde, 
kısa süre içinde onca hekimin mağdur oldu. Bu nedenle örnek bir dava açıp, 
sorunu yargıya taşıdık.   
 
Davada, Kılavuz’un “Acil Branşta Kota Uygulaması” başlıklı maddesi ile Sağlık 
Uygulama Tebliği’nin “Acil Branşta Kota Uygulaması” başlıklı maddesini 
karşılaştırarak, Klavuz’un yeni bir çalışma kısıtlaması getirdiğini aktardık.   
 
Zira Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Acil Branşta Kota Uygulaması” başlıklı 
maddesinde, yukarıda aktardığımız Klavuz’un aynı başlıklı maddesinden farklı 
olarak;  
 

“Acil servis/polikliniğe başvurularda ise özel sağlık hizmeti sunucularında bir acil 
servis doktoru için günlük muayene sayısı 90’ı geçemez. Sağlık Bakanlığı’nın 
Yataklı Sağlık tesislerinde Acil servis Hizmetlerinin Uygulanma Usu ve Esasları 
Hakkında Tebliğ’e göre triyaj uygulamasında kırmızı alan tarifine giren acil 
servis/polikliniğe başvurular olması halinde günlük muayene sayısı 90’ı geçebilir, 
ancak bu durum dahil günlük toplam sayı hiçbir şekilde 100’ü geçemez.” 

 
düzenlemesi yer alıyor.  
 
Nitekim Danıştay 15. Dairesi de, Klavuz’un getirdiği keyfi yasaklamaya dikkat 
çekerek; 
 

“…dava konusu düzenlemenin, herhangi bir branşla anlaşması olan ve kota 
uygulamasına da takılmayan ve yukarıda belirtilen mevzuat uyarınca da birden 
fazla sağlık kuruluşunda çalışma hakkı olan tabiplerin bu çalışma hak ve 
özgürlüğünü sınırladığı ya da kadrolu uzman hekimin mesul müdürce 



düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de 

kullanarak nöbet tutabilmesini engellediği ortadadır. 

 
Dolayısıyla dava konusu Kılavuz hükmünün, kota uygulamasının 

sınırlarını aşar nitelikte olduğu ve yasa veya diğer mevzuatla belirtilen 

çalışma hak ve özgürlüğünü engellediği açıktır” 
 

gerekçesiyle, Medula Web Servisleri Kullanma Kılavuzu’nun “Acil Branşta Kota 
Uygulaması” başlıklı maddesini hukuka aykırı buldu ve yürütmesini durdurdu.  
  
Bu kararın; idarenin haksız, dayanaksız ve her seferinde yargıdan dönen 
“düzenlemeler” yapma alışkanlığına son vermesi için bir vesile olmasını umuyoruz.  
 

15.10.2015 
İstanbul Tabip Odası 

Hukuk Bürosu  
 
 


