
Tiirk Tabipleri Birligi
Turkish Medical Association

sAYrN DR. FAHRETTiN rocn
rC SECIX BAKANI
ANKARA

80312023 10.02.2023

Saytn Bakan,

Depremzede hekimlerin gahgmaya zorlanmast hukuki ve insanctl de[ildir.

Deprem b6lgelerinde depremden saf kurtulan, ancak yakrnlan halihazrrda enkaz altrnda olan

,.yu yuqununlarrn e-tkisiyle hizmet ,unu.uf durumda olmayan, bakmakla yiiktimlii oldu[u kigileri

ba'krrn ve g6zetimini yi.irtitmek zorunda olan hekimlerin idarecileri tarafindan gahqmaya zorlandtklan,

aksi halde-,,yeniden iamu hizmetine ahnmayacaklannrn" belirtildi[i ydniinde bagvurular Birli[imize

i letilmeye baqlamrgtrr.

Oncelikle galgmaya zorlamanm "kanuni" olup olmamasr bir yana insani olup olmadrlr da

hukuki bir sorundui. insana uzak diigen her uygulama, yapttnm ve diizenleme "kanuni" olsa da sosyal

hukuk devletinin gereklerine aykrn ise hukuka da aykrn olacaktr.

Kahramanmarag merkezli depremlerden etkilenen l0 ilde iig ay siireyle ola[aniistii hal ilanrna

dair TBMM karan l O.,OZ.ZOZI gtinfu Resmi Gazetede ilan edilmigtir. Ola[ani.istii hal karan, 2935

sayrl ola[aniisti.i Hal Kanununun 3. Maddesinin 1. fikrasrnrn (a) bendindeki "Tabii afet, tehlikeli

saigrn hasLlklar veya a[rr ekonomik bunahm hallerinden birinin veya birden fazlastntn gortilmesi"

nedeniyle altnmtqttr.

Anayasanrn l5'inci maddesi ola[antistii hallerde hak ktsttlamalarmtn slnrrlnl da

diizenlemekiedir; buna gdre ola[antistii hal ilan edilmesi durumunda da"..'kiginin ya$ama hakktna,

maddi ve manevi varlg-rnrn btiti.inli.i[iine dokunulamaz; kimse din, vicdan, diigiince ve kanaatlerini

agrklamaya zorlanamai ve bunlardin dolayr suglanamaz; sug ve cezalar gegmige yiiriitiilemez;

sugluluSu mahkeme karan ile saptanrncaya kadar kimse suglu sayllamaz". Anayasantn 119'

Maddes-ine gore de "Ola[aniistti hallerde vatandaglar igin getirilecek para, mal ve gahqma

yiiktimliiliiklJri ile l5 inci maddedeki ilkeler do[rultusunda temel hak ve htiniyetlerin nasrl

irnrrlanaca[l veya gegici olarak durdurulaca[r, hangi hiiktimlerin uygulanaca[r ve iglemlerin nastl

ytiriitiilece[i kanunla diizenlenir".

Ola[aniistii hal ilanrnrn nasrl ytirtiti.ilece[ine dair 2935 sayth Kanun, ola[ani.istii durumlan ayrt

ayn ele almakta ve her birinin kendi kurallarrnr da belirlemektedir. Tabii afet ve tehlikeli salgtn

hastalklarda yi.ikiimliiltikler ve ahnacak tedbirler Kanunun 5, 6,7 ve 8. maddelerinde diizenlenmiqtir'

Kanunun 9. maddesi hangi tedbirlerin ahnabilece[ini dtizenlemektedir. Her dtizeyde e[itime ara

vermek tedbirler arasrndaiayrlmrgtrr. Kanunun 8. Maddesi 18-60 yag arasrndaki tiim vatandaqlarl

kapsayacak bigimde belirlenen iglerin yaprlmasr yiiki.imliilti[iini.i dtizenlerken, maddenin devamtnda
,,dorevlendirmelerde; ig mevzuatrnrn gahgtrrma yasa[r ile ilgili htkiimleri gahgtrnlacak kigilerin yag,

cinsiyet, sa[hk, meslekleri, megguliyetleri ve sosyal durumlan ile aile ve baktma muhtag Y,akrnlan gciz

oniinde bulundurulur" ve "Qaltgma yiiktimltiliifiiintin uygulanmastnda kurul
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hizmetlerinin aksatrlmamasr ve yi.ikiimliilerin mesleki faaliyetleri gdz ontinde bulundurulur"

hiikiimleri bulunmaktadr.

Kanun yiiki.imliiliik kapsamrndaki gahgtrrmalarrn da "aile ve bakrma muhtag yaktnlann

varh[r" ile "mesleki faaliyeti" de gozeterek uygulama yaptlmastnl ongormi.igtiir.

657 sayrlr Devlet Memurlan Kanunu "Ola[antstii yonetim hallerinde gekilme usulii" baqhklr

96. Maddesine gcire "Olafantistii hal, seferberlik ve savag hallerinde veya genel hayata miiessir

afetlere u[rayan yerlerdeki Devlet memurlan, gekilme istekleri kabul edilmedikge veya yerine

atanacaklar gelip ige baglamadrkga gorevlerini brrakamazlar", 97 . Maddesine gdre de bu maddede

belirlenen kurala aykrrr olarak gdrevini brrakanlar yeniden devlet memurlu[una alnmazlar. Yasantn

disiplin cezalannr diizenleyen maddesine gore de "Savag, ola[aniistii hal veya genel afetlere iligkin

konularda amirlerin verdi[i gdrev veya emirleri yapmamak" devlet memurlu[undan gtkarma cezaslnl

ongormektedir. Dolayrsryla memurlann istifasr yasak de[ildir, ancak di[er zamanlara gore belirlenen

kurala uyulmamastna daha a[rr bir yaptrnm ong6riilmi.igttr.

Yine 657 sayrll Kanunun 105. Maddesine gcire "Gorevi strastndaveya g6revinden dolayl bir
kazaya veya saldrnya u[rayan veya bir meslek hastah$rna tutulan memur, iyileginceye kadar izinli

sayrlrr" ve "Aynca, memurun bakmakla yiikiimlti oldu[u veya memur refakat etmedi[i takdirde hayatr

tehlikeye girecek ana, baba, eq ve gocuklarr ile kardeglerinden birinin agrr bir kaza gegirmesi veya

tedavisi uzun siiren bir hastah$rnrn bulunmasr hdllerinde, bu hdllerin salhk kurulu raporuyla

belgelendirilmesi gartryla, ayhk ve ozliik haklan korunarak, iig aya kadar izin verilir. Gerekti[inde bu

stire bir katrna kadar uzatrlrr". Yasanln 108, Maddesi de ayhksrzizinleri diizenlemektedir; aylrklr izin

siiresinin bitiminden itibaren saphk kurulu raporuyla belgelendirilmesi gartryla, istekleri iizerine on

sekiz aya kadar ayhkstz izin verilebilir. Ola[aniisti.i hallerde yaprlacak fazla gahgmalara karqrhk

odenecek iicretler de Kanunun 178. Maddesinde dtizenlenmektedir.

Anrlan hiikiimlerin yanrnda Safihk Bakanh[r Atama ve Yer De[igtirme Yonetmeli$inin

"Gegici Gdrevlendirme" baqlrklr 1 l. Maddesine gdre "Genel hayatt etkileyen savag, deprem, sel ve

yangrn gibi do[al afetlerin meydana geldi[i yerlegim yerlerinde gdrev yapan personel; en az sekiz

haftaftk gebe, kendisinin veya birinci dereceden bir yakrnrnrn engelli oldu[unu veya vefat ettifiini veya

gocu[unun beg yagrndan kiigiik oldufiunu ya da ilkofiretimde e[itim gordi.i[i.ini.i belgelendirmesi

kaydiyla bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak iizere afetin oldu[u tarihten itibaren altr ay iginde

bagvurmasr hdlinde talepte bulundu[u ile altr aya kadar gegici olarak gdrevlendirilebilir".

Yonetmeli[in "Can gi.ivenli[i mazereti ve ola[aniistti durumlarda yer deliqikli[i" bagltkh 21.

Maddesine gore de "(1) Kendisinin, eginin veya bakmakla yi.ikiimlii oldu[u gocuklarmtn bulundu[u

yerde kalmaslnln can gtivenli[ini tehdit altrnda brrakaca[rnr adli veya miilki idare makamlartnca

verilen belgeyle belgelendiren personel, can giivenlifii mazeretine dayanarak standardtn uygun olmast

halinde talep etti[i yere atanabilir", "(3) Genel hayatr etkileyen savag, srkryonetim, ola[ani.istU h6l

ilanr, salgrn hastahk ve do[al afetler gibi durumlarda,yer degigikli[i iglemleri herhangi bir garta ba[h
katmaksrzrn yaprlabilir", "4) Bu Ydnetmeligin puan, siire ve d6nem tayini ile ilgili hUkiimlerine bagh

kalmaksrzrn deprem, su baskrnr ve yangln gibi do[al afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yiiki.imlii

oldu[u yakrnlan, maddi ve manevi zarara u[rayanlardan afet b<ilgesinde olup bagka bolgelere gitmek

isteyenlerin atanma talepleri, durumlannr belgelendirmeleri ve gdrev yaptr[r yerin personel ihtiyacr

hakkrnda gerekli tedbirlerin ahnmasr hAlinde bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak iizere afetin

meydana geldifii tarihten itibaren altr ay iginde, talepleri do[rultusunda bir defaya mahsus olmak [zere

standardtn uygun olmast h6linde atanabilirler".

Trpta ve Dig Hekimlilinde Uzmanhk E[itimi Yonetmelipinin 1L Maddesine gore "(4)
Uzmanhk o[rencileri, uzmanhk e[itimi uygulamasrndan sayrlmayan iqlerde g<irevlendirilemez. Ancak

deprem, sel baskrnt, salgrn hastahk gibi ola$andtgt ve hizmetin normal olarak si.irdi.iri.ilemedili hallerde

yabancr uyruklu uzmanhk o[rencileri harig olmak izere uzmanhk 6[rencileri, hekimlik gdrevlerini

yuri.itmek iizere efiitim gdrdiifiii kurumda veya aynr il igerisindeki sa[hk tesislerine te rde en fazla

iig aylrk siireler halinde e[itim siiresi boyunca toplamda alfi ayt gegmemek iizere lendirilebilir.



Ancak yukarrda sayrlan haller nedeni ile tezini yetigtiremeyen ve gekirdek miifredattaki yetkinliklerini

kazanamayan uzmanlrk o[rencilerine e[itim sorumlusunun onerisi tizerine e[itim kurumunun

akademik kurulu karan ile altr aya kadar si.ire uzattmt verilebilir".

Aglklanan gergevede, depremzede hekimlerin depremin yarattlgr sosyal, bedensel ve ruhsal
sa$hk sorunlarr da dikkate ahnrp, oncelikli olarak idari izinli sayrlmalan, ancak gahgmaya devam
etmek isteyenlerin gdrevlendirmesinin yaprlmasr, trpta uzmanhk d[rencisi olan hekimler yontinden

uzmanlrk e[itimlerinin kogullar sa[lanana kadar idarelerce durdurulmast bu hekimlerden hekim

unvanryla gahgmak isteyenlerin gorevlendirmelerinin yaprlmasr gerekmektedir. idari izinli sayrlan

hekimlerin yerine Birli[imizin Sa[hk Bakanh[rna iletmig oldufu listeler de dahil olmak iizere gok

sayrda g6ni.illti hekimin deprem bdlgesine gegici gorevlendirmeler ile gonderilmesinin oniiniin
agrlmasr gerekmektedir. Anayasa ve yasalarla haklarr korunan birer insan, vatandag ve hekim olan
kigilerin bdyle bir donemde idareciler tarafrndan orseleyici tutumlardan kagrnrlarak koruyucu
tedbirlerle si.irdtiri.ilecek bir yaklagrm esas almrp, daha fazla zarar gdrmelerinin onlenmesi hak

ih lal lerin in 6ntne gegi lmes i kamu otoritesinin yi.iki.imli.iliiSiidtir.
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