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“TAŞRA TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI” 
ÇERÇEVESİNDE YAPILAN GÖREVLENDİRMELER 

ve DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı’nın “Taşra Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması, 
Personel, Taşınır ve Taşınmazların Tahsisi ve Devri” isimli Genelge’si 02.02.2012 
tarihinde yayınlanmıştı. 

Bu Genelge de kendisinden önceki düzenlemelere paralel olarak; taşra teşkilatının 
“yeni” yapılandırılmasından söz etmekte ve 

 İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıklarının, Bakanlık'ın
 Kamu Hastane Birlikleri’nin, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun
 Halk Sağlığı Müdürlükleri’nin, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun

taşra teşkilatı olduğunu belirtmekteydi.

“Yeni” teşkilat yapısı ve bu Genelge’ye ilişkin ayrıntılı değerlendirme yazısı, “663 
SAYILI KHK ve SAĞLIK BAKANLIĞININ “Yeni” TEŞKİLAT YAPISI” başlığı ile, web 
sitesinin güncelhukuk sayfalarında ve aşağıda yer almaktadır. 

Şubat ayındaki yazımızda da belirttiğimiz gibi Genelge’den çıkarılabilecek ilk ve 
önemli sonuçlardan biri, sağlık çalışanlarını bir geçici görevlendirme ve naklen 
atama furyasının beklediğidir.

Nitekim Nisan başı itibarıyla geçici görevlendirme yazılarının hekimlere tebliğ 
edilmeye başlandığı öğrenilmiştir.  

Bu vesileyle özellikle bağlı kuruluşlar bünyesine atanacak/görevlendirilecek 
hekimlere; bağlı kuruluşların -her ne kadar Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alsalar 
da-, ayrı tüzel kişiliğe sahip ve idari yandan özerk kuruluşlar olduğunu, personelle 
ilgili kendi kararlarını kendilerinin vereceklerini bir kez daha hatırlatmak isteriz. 

Keza bağlı Kuruluşta çalışmak istemeyen/çalışmaktan vazgeçen bir hekimin 
Bakanlık teşkilatına fiilen dönüp-dönemeyeceği de açık değildir. 

663 sayılı KHK’nın Geçici 5. Maddesi gereğince, Kamu Hastane Birlikleri’nin bir yıl
içinde kurulacağı da dikkate alınınca, bu “yeni” yapılanmanın kısa sürede 
tamamlanmayacağı anlaşılmaktadır. Genelge’nin pek çok maddesi de bu 
düşüncemiz doğrulamaktadır. Bu nedenle yani bu belirsizlik ve geçiş sürecini 
herhangi bir hak kaybı olmadan atlatmak için öncelikle;

 Tüm görevlendirmelerin yazılı istenmesini, sözlü görevlendirmelerin kabul 
edilmemesini,

 Tebliğ edilen her türlü yazının altına "her türlü kanuni hakkımı saklı 
tutarak tebliğ alıyorum. ad-soyad-imza-tarih-saat" yazılmasını, 

 En az mayıs ayına kadar sürecek (muhtemelen daha uzun sürecektir) geçici 
görevlendirme sürecinde “bu geçici görevlendirmeye onayım 
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yoktur. Her türlü kanuni hakkımı saklı tutarak tebliğ alıyorum. ad-
soyad-imza-tarih-saat" yazılmasını, 

 Geçici veya naklen görevlendirilen yer neresi olursa olsun, yazılı başvuruda 
bulunup, görev tanımı ve sorumlulukların sınırını soran dilekçeler 
verilmesini ve her türlü dilekçenin evrak kayıttan geçirilmiş bir örneğinin de 
saklanmasını 

öneriyoruz. Ayrıntılı bilgi hukuk büromuzdan temin edilebilir. 09.04.2012

İstanbul Tabip Odası 
Hukuk Bürosu


