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650 SAYILI KHK’DAN SONRA HEKİMLERE YAPILAN 
“TAM GÜN ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU” KONULU TEBLİGATLAR 

HUKUKA AYKIRI BULUNDU 
 

Hatırlanacağı üzere “tam gün çalışma zorunluluğu” getiren düzenlemeler, 
30.01.2010 günlü Resmi Gazete’de yayınlanan 5947 sayılı Kanun’da yer almış ve 
Anayasa Mahkemesi tarafından 16.07.2010 günlü karar ile bir kısım düzenleme 
iptal edilmişti.  
 
Ardından -Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesi dikkate alınmaksızın- 
26.08.2011 tarihli Resmi Gazete’de 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
yayımlandı. KHK ile Devlet Memurları Kanunu’nda, Yükseköğretim Kanunu’nda, 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanunu’nda 
değişiklik ve ek düzenlemeler yapıldı ve hekimlerin mesai saatleri dışında 
çalışmalarına yeniden yasak ve sınırlama getirildi.   
 

KHK’da çalışma yasaklarına ilişkin bir geçiş dönemi öngörülmediğinden, KHK 
hükümleri 26.08.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş oldu. Bu tarihten sonra 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan hekimlere, idare 
tarafından derhal tebligatlar yapılmaya başlandı. Bu tebligatlarda hekimlere, “ya 
devlet memurluğundan ayrılması ya da özel mesleki faaliyetini sona erdirmesi” 
bildirilmekteydi.  
 
Bu zorunlu “tercih”in yapılması için herhangi bir süre de verilmemişti.   
 
Bu dönemde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından da 
hekimlere yazılı bildirim yapıldı. 08.09.2011 tarihli yazıda,  
 

“…artık devlet memurlarının özel mesleki faaliyette bulunma imkanı hukuken 
ortadan kalkmış olduğundan, durumunuzu derhal Kanuna uygun hale getirmenizi; 
bu cümleden olarak ya devlet memurluğundan ayrılmanızı veyahut da özel 
mesleki faaliyetlerinizi sona erdirmenizi önemle rica ederim” 

 
deniyordu.  
 
Hukuk Büromuz tarafından devlet memuriyetinden çekilmek durumunda kalan 
hekimler için de, özel mesleki çalışmalarını sonlandıracak hekimler için de, 
muayenehanesini kapatmaya zorlanan hekimler için de “her türlü hakkın saklı 
tutulduğunu” belirten dilekçeler hazırlanıp yayınladı.  
 
Başhekimliğin yazısı üzerine 13 yıldır devam eden işyeri hekimliği görevine devam 
edebilmek için devlet memuriyetinden çekilmek zorunda kalan bir hekimin 
başvurusu üzerine de, hukuka aykırılığın tespit edilebilmesi amacıyla örnek dava 
açıldı.  
 
İstanbul 4. İdare Mahkemesi 18.07.2013 tarihli kararı ile Başhekimliğin 08.09.2011 
tarihli yazısını hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararın gerekçesinde; 
 

“Dava dosyasının incelenmesinden, İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde doktor olarak görev yapan davacı hakkında, 650 sayılı KHK 
uyarınca devlet memurluğundan ayrılması ya da özel mesleki faaliyetini son 
erdirmesine ilişkin 08.09.2011 günlü, 25212 sayılı işlemin tesisi üzerine bakılan 
davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
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Uyuşmazlıkta, 650 sayılı KHK’nın 36, 37, 38, 39 ve 40. maddeleri uyarınca 
davacının özel mesleki faaliyetini sona erdirmesi açık olup, her ne kadar işlemin 
tesis edildiği tarihte anılan hüküm yürürlükte ise de, davacının özel mesleki 
faaliyetini sona erdirmesine olanak tanıyan söz konusu 650 sayılı KHK’nın 36, 37, 
38, 39 ve 40. maddelerinin Anayasaya aykırı bulunarak Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptaline karar verilmiş olmakla, dava konusu edilen işlemin hukuki 
dayanağı olan yasa kuralına ilişkin bulunan iptal hükmünün görülmekte olan bu 

davada da uygulanması gerektiği, aksi takdirde işlemin tesis tarihinde 
kanun hükmünün yürürlükte olduğundan bahisle anılan kanuna 

göre yapılacak hukuka uygunluk denetiminin ‘hukuk devleti’ ve 
‘Anayasanın üstünlüğü’ ilkelerine açıkça aykırılık teşkil edeceği 

sonucuna varılmaktadır.” 
 
denilmektedir.  
 

Böylece, 650 sayılı KHK döneminde hekimlerin maruz kaldığı yaptırımların (disiplin 
cezalarının) iptalinden sonra, bu dönemde “tercih” de bulunma dayatmaları 
nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları devlet memuriyetine ilişkin olarak hukuka 
aykırılık tespiti yapılmış oldu.    
 
Bu konumdaki hekimlerin, devlet memurluğuna dönmek için başvurma ve yanı sıra 
maddi ve manevi mağduriyetinin giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. 
Örnek karar ekte yer almaktadır. 
 

05.11.2013 
İstanbul Tabip Odası 

Hukuk Bürosu 
 
 
 


