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HEKİMLER İÇİN 
BİLGİ NOTU

Hatırlanacağı gibi, 25 Şubat tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
ve “Torba Yasa” olarak adlandırılan 6111 sayılı Kanun”un 190. maddesi ile 209 
sayılı Döner Sermaye Kanunu’nda değişiklik yapıldı.

Bu değişiklik ile 209 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “serbest 
çalışma- çalışmama” ibareleri tamamen çıkarıldı ve maddeye “ilgili kanunları 
uyarınca, mesai saatleri dışında özelde çalışma hakkı bulunanlardan bu hakkı 
kullananlara bu Kanunun ek 3 üncü maddesine göre yapılan ödemeden başka ek 
ödeme yapılmaz.” ibaresi eklendi. 

Kanun’un yürürlüğe girdiği günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından “ikili çalışmanın 
sona erdiği, kamu çalışanlarının mesai sonrasında mesleklerini icra edemeyeceği”
iddia ediliyordu. (Danıştay 5. Dairesinin gerekçeli kararı henüz açıklanmamıştı.) 
Aynı günlerde “mesai saatleri dışında özelde çalışma hakkı bulunanların, sabit 
ödeme haricinde ek ödeme alamayacağı” düzenlemesinin yürürlüğe girmesi tabi 
ki kafaları karıştırdı. Çünkü;

 Ya mesai saatleri dışında özelde çalışma hakkı vardır; bu halde mesai 
saatleri sonrasında muayenehane veya özel sağlık kuruluşunda mesleğin 
icrasının engellenmemesi gerekir. 

 Ya da mesai saatleri dışında özelde çalışma hakkı yoktur; bu halde ise 
döner sermaye kesintisi yapılamaması gerekir.

Sağlık Bakanlığı tarafından durumun açıklanmasını isteyen dilekçelere, yargı 
kararlarını bekleme çağrılarına rağmen, döner sermaye payları 
kesilmeye/ödenmemeye başladı. 

Böylece hekimlik mesleğin icrasına yönelik sınırlamalara, sık sık değişen 
düzenleyici işlemlerin neden olduğu belirsizliğe, geleceğe ilişkin hiçbir tasarım 
ve planlama yapamamanın neden olduğu endişe ve güvensizliğe, bir de 
ekonomik yaptırım eklendi.

Başvurucu bir hekim adına emsal bir dava açarak, hem döner sermaye 
ödenmemesi işleminin iptalini, hem de dayanak Torba Yasa’nın ilgili maddesinin 
Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesini talep ettiğimizi daha önce duyurmuştuk.

Belirtmek gerekir ki, dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne taşınması ve iptal kararı 
alınması halinde, bu karar hakları ihlal edilen herkese uygulanacaktır. Ancak 
kararın öncesindeki aylara ilişkin ek ödemelerin alınmasında sorunların
yaşanmaması için, hekimlerin ödenmeme işlemi nedeniyle başvuru yapması, 
başvurunun reddi üzerine de dava açması gerekmektedir. Ekte Hukuk Büromuz
tarafından hazırlanan başvuru dilekçesi örneği yer almaktadır.  

Dilekçelerin iki nüsha olarak hazırlanmasını; evrak kayıt numarasının yanı sıra,
sizde kalacak nüsha üzerine teslim alındığını gösterir imza/kaşe almanızı önemle 
hatırlatırız.

Dava açma süresi, her ödememe işleminden itibaren 60 gündür. İtiraz edenler 
yönünden ise; dava açma süresi durmaktadır. İtirazın sonuçlanması halinde (itiraza 



olumsuz yanıt verilmesi veya hiç cevap verilmemesi/susulması hallerinde) dava 
açma süresi kaldığı yerden, işlemeye devam etmektedir. Başvurusunun 
reddedildiğini öğrenen bir hekim örneğin 5. gün itiraz dilekçesi verirse, 60 günlük 
dava açma süresi durur. İtiraz dilekçesini sunmasının üzerinden 30 gün geçtikten 
sonra bir cevap aldığını varsayalım. Bu halde dava açma süresi kaldığı yerden 
işlemeye devam eder.  Yani bu halde dava açmak için geriye 55 gün kalır. 

Ayrıntılar ve dava açma süresine yönelik hesaplamalar için hukuk büromuza 
başvurmanızı öneririz. 20.06.2011
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