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SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 54718026
Konu : 27. Dönem Milletvekili Seçiminde

Aday Adayı Olmak İçin İstifa Eden
Personeller

……………. VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

13/06/1983 tarihli ve 18076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2839
sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18 inci maddesinde “Hâkimler ve Savcılar, yüksek yargı
organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim
Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur
statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu
görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak
isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri,
il genel meclisi üyeleri, genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin
yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün
içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday
gösterilemezler.” hükmü yeralmaktadır. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere milletvekili adayı
olabilmek için seçimlerin başlangıcından bir ay önce kamu görevinden ayrılmak
gerekmektedir.

24/06/1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanunun Ek 7 nci maddesinde “Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu
meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli
idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu
görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim
sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya
kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." hükmü gereğince,
milletvekili veya mahalli idareler seçimlerine katılmak amacıyla, aday olanlar eski
görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönmeleri
mümkündür.

Ayrıca, Yüksek Seçim Kurulunun 1/5/1991 tarih ve 20858 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 73 sayılı kararında da Mahalli İdareler ara seçimlerinde adaylığı veya seçimi
kaybeden Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin Yüksek Seçim Kurulunca seçim
sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içerisinde müracaat etmeleri halinde görevlerine
döneceklerinin, bir aylık sürenin Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanından
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başlayacağı belirtilmektedir.
24/06/2018 tarihinde yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aday

adayı olacağından, kamu hastanelerinde görev yapmakta iken, 2839 sayılı Millet Vekili
Seçimi Kanununun 18. ve 19. maddelerine istinaden, görevinden çekilmiş olan sağlık
personellerinin herhangi bir özel sağlık kuruluşunda görev yapıp yapamayacağına ilişkin
Bakanlığımız görüşüne ihtiyaç duyulduğu görülmüş olup, yukarıdaki belirtilen hükümler ile
mesele açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Kanunkoyucu, seçimlere katılmak üzere
görevinden istifa eden bir Devlet memurunun aday olamaması veyâ seçimi kaybetmesi
hâlinde görevine atanabilmesi için seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilânı şartını
öngörmüşdür.

Dolayısıyla, mezkûr Kanun maddesinin lafzından ve işin mâhiyetinden seçimlere
katılmak üzere istifa eden ve siyasî bir kişilik hâline gelen Devlet memurunun seçim
sürecinde kamu hizmetinden ayrı bulunmasının, hizmet gereklerine ve kamu menfaatine
uygun olacağı ve yine belirtildiği gibi Milletvekili Genel Seçiminde aday adayı olunacağı
belirtilerek ayrılış yapıldığından dolayı, bu süreçte özel sağlık kuruluşunda çalışma
taleplerinin uygun bulunmadığı, bu süreçte Bakanlığımız görüşü alınmadan Müdürlüğünüzce
göreve başlatılan sağlık personellerinin ivedilikle ayrılışının yapılması gerektiği hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr. Alper CİHAN
Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:
Gereği Bilgi
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü) Özel Sağlık Tesisleri Dairesi Başkanlığı
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