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konulan, 663 saytlt KHK'ye ekli (ll) sayrh cetuelde belirtilen pozisyonlarda istihdam edilen
scizlegmeli personele iligkin "Ti.irkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hizmet Scizlegmesi"nin "izin
haklan" bagltklt 17- maddesinin (a) bendinde yer alan "Yrlhk izinler ait oldulu scizlegme yr1ip**te ve i9 Sardanna grire kurumun belirleyeceli zamanda kutlandrntrr- Scizlegme yr1
ipe**nOe la$anfinapn izinler ertesi yh dewedilernez-- c8rrlderi ile (b) bendinde Ver agr
'..-ylda 30 g0n0 gegmemek 0zere..." ibaresinin; "s6zlegmenin feshedileceOi haflef baglfth 19.
maddesinin 1. ftkraslntn (d) bendinin, (e) bendinde yer alan "uyarma ve krnama cezastnl
gerektiren fiil ve halleri iig defa..." ibaresinin; (0 ve (g) bentlerinin; "Ayrrca Kurum gerekge
gcistermek suretiyle scizlegmeyi tek taraflr olarak her zaman feshedebilir." cumlesinin; 4.
ftkraslndaki "lgbu scizlegme gerefi'ibaresi ile 5. frkrasrnrn iptali ve yiinitmesinin durdurulmasr
istenilmektedir.

: lstemin reddi gerektiji savunulmugtur.
Danetav Tetkik Hakimi : Bekir gimgek

.;*,,r.{ Diisii.ncesi -----: Tiirkiye Kam.q..$astaneleri Kurumu tarafrndan ytiriirl0$e
-l<onulan,'663 sayth KHK'ye ekli (ll) sayrlr cetvelddbeiirtilen pozisyonlarda istihdam edilen

scizlegmeli personele iligkin "Ttirkiye Kamu Hastraneleri Kurumu Hizmet Scizlegmesi"nin "izin
haklart" bagltklt 17. maddesinin (b) bendinde yer alan "...yllda 30 giinir gegmemek uzere..."
ibaresi ile 19. maddesinin 1. ftkrastntn (f) bendi yciniinden ytirutmenin durdurulmasr isteminin
kabulii, iptali istenilen di$er hlikiimler yciniinden yrirtitmenin durdurulmasl isteminin reddi
gerektigi d0griniilmektedir.

TURK uiluriADINA

Hiikiim veren Danrgtay Beginci ve Onikinci Daireleri'nce; 2575 sayrh Danrgtay
Kanunu'na 3619 sayllt Kanun'un 10. maddesiyle eklenen ek 1. madde gerelince yapllan
mligterek toplantlda, davah idarenin birinci savunmaslnrn geldisi gcir0lerek igin gerefi yeniden
eEtnf,dtr

277-Tl1 gffif, ?8ilw_ finfcrer) sayrf Resrla Gdie yryrffi
y*urnlde giren 6fr1 sayllt Kanun HukmEnde l(ararmme ile; Saflrk B#rffilrn badk frr*ife
l(amu Hastaneleri Kurumu adt altrnda bir kurulug olugturulmug, Kuruma ba$lr ikinci ve 0g7nc[
basamak salltk kurumlannrn, il dtizeyinde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurularak igletilecegi,
birlik tegkilattntn genel sekreterlik ve hastane ycineticiliklerinden olugaca$r, genel sekreterli$in
birli$in en list karar ve yiirutme organr oldu$u, birli$e ba$h hastanelerin hastane ycineticisi
ta raf r ndan ycinetilece$i d iizenlenmigtir.

Anrlan Kanun H-ukmirnde Kar-arnamenin "Birlik Personelinin niteligi ve statijsij
bagltklt 32. maddesinin 1. ftkrasrnda; Birliklerde, ekli (ll) sayrh cetvelde belirtilen
pozisyonlarda scizlegmeli statiide personel istihdam edilir. Scizlegmeli personelde 657 sayrh
Devlet Memurlan Kanununun 48 inci nnaddesinde sayllan genel gartlar arantr. 5. frkrasrnda;

[i$e istihdam edilecek personelle yaprlacak scizlegme ekinde kurumsal hedefler
kriterleri de gcizetilerek hazlrlanan bireysel performans kriterleri

Kurum Bagkanr, genel sekreterle dofrudan; bagkanlar, hastane
ve miiduirlerle genel sekreterin teklifi uzerine scizlegme yapar. Uzman
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personel ile btiro gcirevliterin':,,:,91=leleri. genel sekreter tarafrndan yaprrrr. Baghekimyardtmcrlarryla baghekimin, mtid01 yardrmcrlairyla ilgiti l.nuourun"t"mit iizerine hastaneycineticisi taraftndan sdzlegme yaprlrr. scizregmerdrll. s-iiresi ikit;H;" dcirt yrta kadar otabitir.stire sonunda tekrar scizlegme yaprlabiiir. scizlegme eki performans hedeflerindekigergeklegmelere balh olardk iriresinoen 8r"" o" scizlegmeler. ,oi" erdirilebilir. Bagarrsrzlrksebebiyle genel sekreterin o"ojlry:i narinJe-oaikantarn 
"" o"l"i,rrztrga sebebiyet verenhastane ycineticilerinin scSzte$meeri .tenoitigiden sona "io. Ancak bunlar yenigcirevlendirmeler yaprhncaya kadar. go.ru- y1p", yeni hastane ycineticisinin gcirevebaglamastndan itibaren, ilgiii hastane bighekimi,-muorlrleri, baghekim yardrmcrlarr ve mtlduryardlmctlartntn; yeni baghekim ve mtldtirlerin ioi"u" bagramasrnb"n iiio"r"n de yardrmcrra.nrnbir ay sonunda scizlegmeleri kendili$inoen lona epr. scizlegmeleri bu surele sona erenpersonelile yeniden scizlegme yaprlabilir. Ekli (ll) sayrh cetveroeberirtilen pozisyonlarda acrktanistihdam edilen personelin herhangi bir suretie sciitegmereri sona 

"rdid;;il;ri['ii" ,Tilr.ir"rikesilir' Agrktan scizlegmeli istihdam, m.emurluk veya di$er p"rson"ii.t-ihiam gekillerinden birinegegig bakmrndan kazanrtmrg hak tegkil etmez. 6. flkrasrnOa; Xamu kurum ve kuruluglarrndamemur olarak istihdam edifenlerden uygun niteliklere sahip otanLr, kendilerinin iste$i vekurumlartnrn muvafakati ile ekli (ll) sayrirletvetoe oelirtilen pozisyonlarda scjztegmeli statudeistihdam edilebilir' Bu gekilde istihdam edilenler t<urumtannoan ayr[srz-izinlisayrlrr. ,,scizlegmeli
personelin mali haklarr ve ytiktimltihjkleri baghkh 33. maddesinin 6. 

't rras,ica; jo=-l"ir"ri
personelin izinleri ve ig sonu tazminatl hususlinnda 657 sayrft Kanunun 4 iincii maddesinin(B) ftkrasrna giire istihdam edilen siizlegmeli personele itigkin hiiktimler uygulanrr.h[i kumlerine yer verilmigtir.

" Anayasantn 128. maddesinde, Devletin, k"Ty iktisadi tegebbUslerinin ve digerkamu ttizgl kigilerinin genel idare esaslanna'gcire ytiriitmekte yrik6mlii olduklarr hizmefleriningerektirdi$i asli ve stirekli gcirevlerin, memurlar-ve diier kamu gcirevtileri eliyle yiir6tulecefi vebunlartn-nitelikleri,.atanmalan, gtirev ve yetkileri, ha-klarr ve yrikiim[iliikleri, ayhk ve cjdgheklerive di{er cizhik iglerin in kanunla d iizenlenecegi cingcinitmugttir.
657 sayrll Devlet Memurlart Kanununun 1. maddesinde; bu Kanun,un, Genel veKatma Biitgeli Kurumlar, il 6zet id.areleri, Belediyeler, il 6zel idareleri ve Belediyelerinkurduklarr birlikler ile bunlara ba$h ddner sermayeli 'kuruluglarda, 

kanunlarla kurulan fonlarda,kefalet sandrklannda veya Beden Terbiyesi Bcilge Mridiirliilterinoe garrjan'memu1ar hakkrndauygulanacalr, scizlegmeli. Y9 gegici personei hakkrnda ise bu Kinunda belirtilen cjzelhilktlmlerin uygulanaca$r belirtilmig,.4. maddesinde, kamu hizmeflerinin; memurlar, sciztegmelipersonel, gegici personel ve iggiler eliyle gcird0rtilece_di hukme oaOrano'rtan sonra, (A)bendinde memur; mevcu-t kurulug bigimine bakiimaksrzrn, Devlet ve di$er kamu tiizet kigiterincegenel idare esaslarrna gcire ytinitiilen asli ve slirekli kamu hizmeileriii ifa ile gcirevlendirilenler
olarak tanlmlanmt$; (B) bendinde de sdzlegmeli personefin; kalkrnma planr, yrllrk program ve igprogramlarlnda yer alan cinemli projelerin hazrrlanmasr, gergeklegtirilmesi, igietilmesi-ve igreriigiigin gart olan, zaruri ve istisnai hallere munhasrr otmai izere' iizel bii mesrer< bilgisine veihtisastna ihtiyag gcisteren gegici iglerde, Bakanlar Kururunca belirlenen esas ve usuilergergevesinde kurumun teklifi ve Devlet..Per.sonel Bagkanlrfrnrn gctriigr.j iizerine rrrr"iiv"Bakanh$rnca vizelenen pozisyonlarda, mali yrtla srnrrfu thrak scizlegme ile gatrgtrnfmasrna
karar verilen ve iggi saytlmayan kamu hizmeti gcirevlileri oldu$u, .orr"grii"ri personet segimindeuygulanacak stnav ile istisnalart, bunlara cidenebilecek lrcreflerin iisi srnlrlarr ile verillcek itsonu tazminatt miktart, kuflandlrtlacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, scizlegme fesihhalleri, pozisyonlarrn iptalinin, istihdamlna dair hususllr ile scizlegme esas ve usullerinin DevletPe.rsonel B-agkanh$rnln gcinigti ve Maliye Bakanll$rnln teklifi uzerine Bakanlar Kurulunca
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Buna gcire, scizlegmeli personel' stattistl, her ne kadar 657 sayll yasa,da
belirtilen istihdam gekillerinden birisi.olsa da, bu statiide istihdam edilen personelin cizluk ve
99syal haklarr yine aynr Yasa'ntn 4/B maddesinin verdi$i yetkiye Jayanrlarak BakanlarKurulunca grkartrlan Scizlegmeli Personel Qahgtlrrlmasrna itigtin Esaslar'di beli1enmig, oit",bir ifade ile Yasa'ntn 4/B maddesi uyarrnca gallgttnlan sciilegmeli personelin cizluk hakla'ycintinden memurlardan farklr diizenlemeler yaprlmasr mtimkrin nate'gltiritmigtir. Dolay;ifi;
memurlarla aynt igi yapsalar da, 657 sayrh Yasa gerelince aynl hukuksal durumda olmamalarrnedeniyle cizluk haklanntn farkh olarak belirlenmes-i mumkrjn olan sdzlegmeli p"r*on"tin
istihdam kogullarr ile ilgili olarak, Scizlegmeli Personel Qahgtrrrlmasrna ligkin Usut veEsasla/da, 657 sayrh Yasa'ntn memurlar igin cingcirdiigii klguir"rO"n t"rnr dlizenlemeleregidilmig, s6z konusu Esasla/da, bu Esaslardj nrifrim bulunmamasr hatinde 657 sayrl yasa'n,n
memurlar igin cingcirdri$ii diizenlemeferin.uygutanaca$r yolunda bir hiikme de yer verilmemigtir.
llg"k, 657 sayrh Yasa'ntn 4/B maddesi.ile iigili uyugmazrrlarrn yargr mercilerince gciztjmunde,
657 saylh Yasa'nln memurlarla ilgili hUktmleri Oogrudan uygulanamasa bile, bu hrlkumle6n
referans olarak ahnacak bir norm niteli$itagrdr$r kugiusuzdur.

657 saylt Yasa'nln "Hastaltkve Refakat izni" bagtrkh 105. maddesinde; Memura,
ayltk ve cizliik haklarr korunarak, verilecek raporda gcisterilecek liizum lizerine, kanser, veremve akrl hastalrdr gibi uzun stireli bir tedaviye ihtiya! gcisteren nastalg-hrarinoe onsexii iv'.kadar, diler hastalrk h6llerinde ise oniki aya kadar-izi-n verilir. Memui.rn, hastal$r seoebiyieyataklt tedavikurumunda yatarak g6rdti$ii tedavi siireleri, hastalrk iznine ait siirenii nesaornta
dikkate af tntr.',Bu maddede yazh azami slireler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda
ige baglayabilmesi igin, iyilegtiline dair raporu.(yu{ drgrndaki memurlar igin mahalli us0le gctre
verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. izin stresinin sonunda, hastatr$rnrn J"""r .ittigi
resmi saflfk'kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci frkibda belirtilen sureler kadar
uzattltr, bu slirenin sonunda da iyilegerneyen memur hakkrnda emeklilik ht]ktimleri uygutanri.
Bunlardan gerekli sadllk gartlarlnl yeniden kaz-andrklarr resmi sa{1k kurullarrnca tespit edilenve emeklilik hakkrnl elde etmemig olanlar, yeniden memuriyetJOcinmef istemeleri h6linde,
niteliklerine uygun kadrolara cincelikle atanrrlar. Gcirevi srraslnda veya gcirevinden dolayr bii
kazaya veya saldtrrya ulrayan veya bir meslek hastah$rna tutulan rem-ur, iyileginceye [aoar
izinli sayrlaca$r hrikme ballanmrgtrr.

Dava konusu hizmet scizlegmesinin "izin haklarr" . baglkh 17. maddesinin b
bendinde ise; "Resmi tabip r€poru ile kanrtlanan hastatrklar igin yrula s0 giinii g"gr";"k
iizere ircretli izin verilebitece$i" ve scizlegmenin fesheditecegi nillei baglktr i'g. r"jJ".ini; ;;;
bendinde de; "Belge ile ispat edilebilen saghk mazereti Jebebiyle bir yrlda gcirevden uzak
kallnan slirenin otuz giint gegmesi", scizlegmenin fesih nedenle6 arasinda siyrlmrg ise de;
hastaltk halinin insan iradesi dlgrnda gergeklegen ve cingcirtilemeyen bir miicbir SeOep hali ve
haklt bir mazeret olmasl ve gahgma verimini ortadan kald-rran bir durum olmasl kargrsrnda; 652
sayth yasa'ntn yukartda hlikmiine yer verilen uzun hastaltk izni siireleriyle ba{dagmayacak
gekilde hastallk izni siiresini 30 gtinle stntrlandrran dava konusu dilzenlemede vl Ou OiiyrtOa
salltk mazereti nedeniyle otuz giinden fazld.gcirevden uzak kalmanrn scizlegmenin iesih
nedenleri arastnda sayllmastna iligkin duzenlemede, hukuka uyarllk bulunmadl$l
anlagrlmaktadrr.

agrkga gkrn o.lmas.r gartlarrnrn birlikte gergeklegmesi halinde ytirutmenin
verilmesi mrimkrin olup; dava konusu hizmet scizlegmesinin iptali

ycintinden, yi.initmenin durdurulmasr igin yasa'nrn aradrgr kogullarrn

d

hi$\olduglt lmrgtrr.
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Agtktanan nedenlerle; Tirrkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taraftndan yiiriirltt$e
konulan, 663 saytlr KHK'ye ekli (ll) sayrh cetvelde belirtilen pozisyonlarda istihdam edilen
scjzlegmeli personele iligkin "Tiirkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hizmet Scizlegmesi"nin "izin

haklan" baghkh 17. maddesinin (b) bendinde yer alan "...ytlda 30 giinii gegmemek
iizere..." ibaresi ile 19. maddesinin 1. frkrasrnrn (f) bendi ydniinden yiirtitmenin durdurulmast
isteminin kabuliine, iptali istenilen di{er hiiklimleri ycinilnden, y0riitmenin durdurulmasr igin

Yasa'nln aradllr kogullarrn gergeklegmemig oldulundan yiirittmenin durdurulmast isteminin
redd i ne, 1 I I OGl20 1 3 tarih inde oybirl igiyle kara r verild i.
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