
İŞ KANUNUNUN 81. MADDESİ ve
İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÜCRETLERİNİN “kamu zararı” GEREKÇESİYLE

GERİ ÖDENMESİNİN İSTENMESİ SORUNU

İş Kanunu’nun “işyeri hekimliği”ni düzenleyen 81. Maddesinde, 12.07.2006
tarihinde değişiklik yapıldı ve maddeye,

"…kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuatına göre çalıştırılmakta olan
hekimlere, ikinci fıkrada öngörülen eğitimler aldırılmak suretiyle ve aslî görevleri
kapsamında, çalışmakta oldukları kurum ve kuruluşların asıl işveren olarak
çalıştırdıkları işçilerin iş yeri hekimliği hizmetleri gördürülür..."

fıkrası eklendi.

Bu fıkranın yürürlüğe girmesinden bir süre sonra, kamu kurum ve kuruluşları
kurum hekimliğinin yanı sıra işyeri hekimliği de yapan hekimlere (işyeri hekimliği
)ücreti ödemeyi sonlandırdı. Kurumların bir kısmı hekimlerin iş akitlerini de fesh
etti. Diğer bir kısmı ise hiçbir ücret ödemeksizin, işyeri hekimliği yaptırmayı
sürdürdü.

Sonrasında (özellikle Belediyelerde) Sayıştay “denetimleri” başladı ve hekimlerin
bilfiil çalışmaları karşılığında aldığı işyeri hekimliği ücretleri, “kamu zararına”
neden olduğu gerekçesiyle faiziyle geri istendi.

Fiilen çalışma karşılığında ve taraflar arasında imzalanan işyeri hekimliği
sözleşmesinin bir gereği olarak ödenen ücretlerin geri istenmesinin hukuka aykırı
olduğunu, daha önce de duyurmuş, hazırladığımız itiraz dilekçelerini de
paylaşmıştık. Ancak itirazlara rağmen, kamu kurum ve kuruluşları “geri isteme”
işlemlerini devam ettirdi ve hatta hekimlere karşı “geri ödeme” davaları açılmaya
başlandı. Bildiğimiz kadarıyla davalar henüz sonuçlanmadı. Ancak İstanbul’dan
Kayseri’ye, Tekirdağ’dan Denizli’ye çok sayıda hekim bu nedenle sıkıntılı günler
yaşadı.

30.06.2012 tarihli değişiklik, ardı ardına davaların açıldığı bu sürece denk geldi.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe girdi.
6331 sayılı Kanun ile, İş Kanunu’nun 81. maddesi de dahil olmak üzere, işçi
sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili birçok hüküm yürürlükten kaldırıldı ve/veya
değiştirildi.

Kanun’un Geçici 6. Maddesiyle de; “İşyeri Hekimliği Yapan Kurum Tabiplerine
Yapılan Ücret Ödemeleri” başlıklı bir düzenleme yapılarak;

“Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde gerçekleştirilmiş olan
işyeri hekimliği ücreti ödemeleri nedeniyle kamu görevlileri hakkında
idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaz, başlatılanlar işlemden
kaldırılır, bu ödemeler geriye tahsil ve tazmin konusu edilemez.”

hükmü yürürlüğe konuldu.

Böylece Kanun’un geçici 6. Maddesi gereğince, Kamu kurum ve kuruluşları ile
mahalli idarelerde gerçekleştirilmiş olan işyeri hekimliği ücreti ödemeleri geri



istenemeyecek, yürüyen soruşturmalar sonlandırılacaktır. Bu konuda açılan
davalarda, bu Kanun maddesinin sunulması, davanın da sona ermesini
sağlayacaktır.

Önemle bilgilerinize sunarız.
11.07.2012
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