
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
20.10.2011 TARİH VE 292977 SAYILI GENEL YAZISINA 

DAVA AÇTIK

Hafta başı itibarıyla İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
20.10.2011 tarih ve 292977 sayılı Genel Yazının, ilçe toplum sağlığı merkezlerine 
gönderildiğini ve TSM’ler tarafından da hekimlere tebliğ edilmeye başladığını 
öğrendik. 

Adı geçen yazılarda 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanun’un 12. Maddesine atıf yapılarak özetle;

“…muayenehanesi olan hekimlerin aynı zamanda SGK ile sözleşmeli hizmet veren 
özel sağlık kuruluşlarında kadrolu/geçici kadrolu olarak çalışamayacağından 
muayenehane veya çalıştığı özel sağlık kuruluşu arasında tercih yapması 
gerekmektedir. …
Yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde muayenehane 
veyahut özel sağlık kuruluşu arasında tercihte bulunmayan muayenehanesini 
çalıştırmaya devam eden hekimlerin özel sağlık kuruluşlarındaki çalışması 
sonlandırılarak adlarına düzenlenen Personel Çalışma Belgesi iptal edilecektir.”

denilmektedir.

Oysa 5947 sayılı Tam Gün Kanunu’nun bir kısım maddesini iptal ederken Anayasa 
Mahkemesi ve sonrasında Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen gerekçeli 
kararlarda da açıklıkla işaret edildiği gibi; 1219 sayılı Yasanın 12. Maddesindeki 
"bentlerden yalnızca birindeki" ibaresinin iptalinden sonra; özel muayenehane açarak 
serbest çalışma hakkına sahip bir hekimin, yalnızca (a), yalnızca (b) ya da yalnızca 
(c) bendindeki sağlık kurum ve kuruluşlarının birden fazlasında da mesleğini icra 
edebilmesi hukuken olanaklı hale gelmiştir…

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay 5. Dairesi kararlarının aksi yönündeki “sözlü”
veya yazılı her türlü işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve yanı sıra hekimlere 15 
gün gibi kısa bir süre tanınması, bu sürenin sonunda muayenehanesini 
kapatmayan hekimlerin çalışma belgelerinin iptal edilecek ve geri dönüşü 
olmayan-telafisi imkansız zararlar doğacak olması nedenleriyle, acil olarak dava 
açtık.

Davada Genel Yazının özetle;
 Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına,
 Danıştay 5. Dairesi’nin gerekçeli kararına,
 Sağlık Bakanlığı tarafından son zamanlarda yürürlüğe konulan yönetmelik 

hükümlerine (Sağlık Bakanlığı, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te yaptığı değişikliklerle, muayenehanesi bulunan 
hekimlerin, herhangi bir istisna olmaksızın özel sağlık kuruluşlarında 
çalışabileceklerini açıkça düzenlemiştir.)

aykırı olduğunu ve aynı nitelikteki davada Denizli İdare Mahkemesi tarafından 
verilen yürütmenin durdurulması kararını aktararak; İDARENİN SAVUNMALARI 
BEKLENMEKSİZİN ivedilikle yürütmenin durdurulması kararı verilmesini talep 
ettik. En kısa sürede bilgi aktarılacaktır.
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