
TÜM KLİNİK ŞEF VE ŞEF YARDIMCILARINI
27 ARALIK TARİHLİ GENELGE’YE KARŞI

HEP BİRLİKTE DAVA AÇMAYA ÇAĞIRIYORUZ1

Bilindiği gibi 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK), 2 Kasım 2011 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

KHK’nın geçici 6. maddesinde yer alan “Bu maddenin yayımı tarihinde görevde 
bulunan klinik şefi ve klinik şef yardımcılarının görevleri bu maddenin yayımı 
tarihinde sona erer. Bunlar eğitim görevlisi kadrolarına kazanılmış hak aylık 
dereceleriyle atanmış sayılır” düzenlemesi sonucunda yaklaşık 1000 klinik şefi, 900 
klinik şef yardımcısının görevi sona erdi.

Ankara ve İzmir başka olmak üzere pek çok şehirde, klinik şef ve şef yardımcılarına 
bu içerikte tebligatlar yapıldı/yapılmaya başlandı. 

İstanbul’da ise tebligatla geride bıraktığımız hafta yapılmaya başlandı. Bu 
konumdaki hekimlere tebliğ edilen yazı, ekte yer alan Sağlık Bakanlığı Sağlık 
Eğitimi Genelş Müdürlüğü’nün 27.12.2011 tarih, 17936 sayı ve “Uzmanlık Eğitimi 
Uygulamaları hk” konulu yazısıdır. 

Yazının “bu görevlendirmeye itiraz ediyor, her türlü 
kanuni hakkımı saklı tutarak tebliğ alıyorum-tarih-
ad soyad-imza” şerhinin düşülmesini ve şerh düşülen belgenin ve ekli 
yazının bir örneğinin alınmasını öneriyoruz. 

Diğer yandan, uygulamayı gösteren bu düzenleyici işlem sonrasında ülke genelinde 
tüm şef ve şef yardımcıları adına dava açmak mümkün hale geldi.

Yüzlerce şef ve şef yardımcısı adına açılması planlanan bu dava; sadece bir gecede 
bu kadroların adeta buharlaşmasına, bunca yıllık emeğin, deneyimin, birikimin yok 
sayılmasına karşı itiraz değil, aynı zamanda eğitim ve araştırma hastanelerinin 
sürüklendiği kaosa ve tıpta uzmanlık eğitiminin niteliksiz ve işlevsiz kılınmasına ve
"bilimsel özgürlüğün" tümüyle korumasız kalmasına bir müdahale niteliği taşıyor.

Ayrıca bu süreçte dava açmak; 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili 
maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptali halinde hukuki koruma 
sağlayacak. Daha açık ifadeyle; dava açıp (bu davada olacağı gibi) Anayasaya aykırılık 
itirazında bulunacak hekimler, olası iptal kararından tereddütsüz olarak
yararlanacaklar. (Dava açmayan hekimler yönünden ise; Anayasa Mahkemesi kararlarının 
geriye yürüyüp-yürümeyeceği konusunda hukuki bir tartışma bulunduğu için, Sağlık 
Bakanlığı'nın nasıl bir işlem tesis edeceğini anlamak/tahmin etmek güç. Bu nedenle bu 
seçenek hukuken riskli görünüyor. )

Bu çerçevede ülke genelinde tüm klinik şef ve şef yardımcılarını 27 Aralık tarihli bu 

Genelge’ye hep birlikte dava açmaya ve en geç 17 ŞUBAT CUMA 
GÜNÜNE KADAR İSTANBUL TABIP ODASINA
BAŞVURUDA BULUNMAYA çağırıyoruz.
                                                
1 istabip@istabip.org.tr veya 0.212.514.02.92 veya 0.212.513.37.36



Başvurucuların sadece ve sadece iletilecek vekaletname notu ile en yakın notere 
başvurarak Hukuk Büromuz Avukatlarını yetkili kılması2 ve bilgilendirme/başvuru
formunu doldurarak mail ya da faks ile ulaştırması yeterli olacak. 

Önemle bilgilerinize sunar, ayrıntılar için Hukuk Büromuza müracaat etmenizi 
öneririz.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu

                                                
2 Daha önce herhangi bir nedenle vekaletname verenlerin, yeniden vekaletname yapmalarına gerek 
yoktur.


