
ACİL DUYURU
“TAM GÜN” GEREKÇESİYLE 

ÇALIŞMA BELGESİ İPTAL EDİLEN 
HEKİMLERE DUYURU

Bilindiği gibi Danıştay 5. Dairesi 06.04.2011 tarihli kararıyla; “Anayasa 
Mahkemesinin kararından sonra üniversite öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan 
doktorların "muayenehane açmalarının mümkün olmadığı"na ilişkin tespitin hukuka 
uygun olmadığı; buna karşın kamuda çalışan hekimlerin aynı zamanda "özel sağlık 
kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığı"na ilişkin tespitin ise, 1219 sayılı 
Kanunun 12. maddesinin üçüncü fıkrasındaki kısıtlama nedeniyle hukuka aykırı 
olmadığı” sonucuna ulaştı. Karar hem Türk Tabipleri Birliği tarafından, hem de 
Sağlık Bakanlığı tarafından temyiz edildi.

Ancak yargılamanın sona ermesi dahi beklenmeksizin, Tedavi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün 19.04.2011 tarih ve 153003 sayılı yazısı ile kamuda görev yapan, 
yanı sıra da özel sağlık kuruluşlarında kısmi zamanlı çalışan hekimlerin çalışma 
belgelerinin iptal edilmesi talimatı verilmiştir.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da 28.04.2011 tarihli yazı gönderilerek, 
kamuda görev yapıp özel sağlık kuruluşlarında da kısmi zamanlı çalışan hekimlerin 
kısmi zamanlı çalışma belgelerini iptal edildiği, personel çalışma belgelerinin teslim 
alınarak Müdürlüğe gönderilmesi bildirilmiştir. Bu çerçevede hekimlere tebligatlar 
yapılmaya başlanmıştır.

Bu çerçevede öncelikle; 

1- Tebligatların “Hekimlerin çalışma yasaklarını kaldıran 
Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda; bu hukuka 
aykırı tebligat nedeniyle uğrayacağım her türlü zarar ve 
ziyanı talep etme hakkım başta olmak üzere, her türlü 
kanuni hakkımı saklı tutarım” şerhi düşülerek imzalanmasını ve bu 
kayıtın (şerhin) yer aldığı tebligattan bir suret alınmasını, 

2- Tebliğden itibaren ise 60 gün içinde; yürütmenin durdurulması ve iptali 
talepleriyle idari dava açılması gerektiğini hatırlatmak isteriz. 

3- Hukuk Büromuz tarafından, çalışma belgesi iptal edilen bir hekim adına emsal 
nitelikte dava açıldığını da belirtelim. Davada 

a- Personel çalışma belgesinin iptaline yönelik 28.04.2011 tarih ve 134466 
sayılı işlemin;

 dava konusu işlem, anayasa mahkemesinin “tam gün” kanununa ilişkin 
verdiği iptal kararına aykırı olduğu için, 

 danıştayın ilgili daire ve kurulları tarafından; birbirinden farklı ve çelişik
kararlar verildiği halde, yargılama süreci tamamlanmadan işlem yapmak, 
anayasada yer alan “demokratik hukuk devleti” prensibinin de ihlali 
anlamına geldiği için,



 kamuda görev yapan bir hekimin, aynı zamanda özel sağlık kuruluşunda 
çalışamayacağı kabul edilse dahi, bu halde de nerede çalışacağına davalı 
idarenin değil, ilgili hekimin karar vermesi gerektiği için, 

 davalının hekim yerine geçerek, hangi çalışmayı tercih edeceğini belirleme 
yetkisi olmadığı için, 

yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmiş,

b-yanı sıra da 5947 sayılı Kanun’un 7. maddesi ile değiştirilen ve dava konusu 
işleme dayanak oluşturan; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanun’un 12. maddesinin 3. fıkrasındaki “hekimler, diş tabipleri 
ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ikinci fıkranın her bir bendi 
kapsamında olmak kaydıyla birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda 
çalışabilir” ibaresinin iptali için 

dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi talep edilmiştir. Ayrıntılı bilgi Hukuk 
Büromuzdan alınabilir. 24.05.2011
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