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Konu:  Bilimsel  kongrelere  katılmak  için  alınan 

izinlerin  çalışma  süresi  olarak  sayılıp  sayılmayacağı 

hk. 

Derneğiniz tarafından tarafımıza iletilen yazıda, devlet hizmet yükümlülüğü görevinde bulunan uzman 

doktor olan bir üyenize çalıştığı kurum yöneticilerince, mecburi hizmet görevi süresi  içinde bilimsel 

kongrelere katıldığı sürelerin mecburi hizmet süresine ekleneceğine ilişkin bilgi verildiği, bu sürelerin 

çalışılmış gibi kabul edilmesi gerektiği bunun için ne yapılabileceği hakkında bilgi istenilmektedir.   

3359  Sayılı  Sağlık Hizmetleri Kanununun Ek 3. Maddesinde devlet hizmeti  yükümlülüğü  sürelerinin 

hesabında  fiilen  çalışmanın  esas  olduğu,    hafta  sonu  ve  resmi  tatil  günlerinin  fiili  çalışmadan 

sayılacağı,    yıllık, mazeret  ve hastalık  izinlerinde geçirilen günlerin  ise  fiili  çalışmadan  sayılmayarak  

yükümlülük süresine ilave edileceği belirtilmiştir. 

Anılan Yasa maddesinde belirtilen düzenlemelerin Uluslararası Sözleşmelerde ve Anayasada yer alan 

pek  çok  temel  hakkı  ihlal  ettiğini  düşünmekle  birlikte  tarafımızdan  uygulama  işleminin  Yasadaki 

düzenlemeye uygun olup olmadığı yönünden değerlendirme yapılacaktır. 

 

 Genel  olarak  hekimlerin  yürüttükleri  kamu  görevi  veya  meslekleriyle  ilgili  bilimsel  kongre, 

sempozyum ve benzer bilimsel çalışmalara katılmaları, mesleki uygulamalarına yansımakta, bilgi ve 

becerilerinin  dolayısıyla  verdikleri  sağlık  hizmetinin  niteliğinin  geliştirilmesine  katkı  sunmaktadır. 

Ayrıca  tıp  alanındaki  bilgilerin  yarılanma  hızı  dikkate  alındığında  bu  tür  katılımlar  yeni  bilimsel 

gelişmelerin takip edilmesi ve mesleki bilginin güncellenmesi  açısından da zorunlu bulunmaktadır.  

  

Hekimlerin  kendi  alanlarındaki  kabul  gören  yeni  bilgileri  ve  uygulamaları  bilmeleri  hukuki  açıdan 

zorunlu  olup,  aksi  tutum  mesleki  sorumluluk  bakımından  kusurlu  bir  davranış  olarak 

nitelendirilmektedir. Psikiyatri Uzmanlarının uzmanlık alanlarının gerektirdiği bilgi ve beceri ve tutum 

düzeyine sahip olmaları, mesleki uygulamalarını hasta yararına geliştirmeleri sağlık ve yaşam hakkının 

korunması  ödevinin  de  bir  unsurudur.  Anayasa  Mahkemesinin  Tam  Gün  Yasası  olarak  bilinen 

Kanun'un  bazı  hükümlerinin  iptaline  ilişkin  verdiği  kararda1,    hekimlik mesleğinin  Anayasa'nın  17. 

maddesinde yer alan ve bireyin en önemli hakkı olan yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve 

                                                            
1 Anayasa Mahkemesinin  16.07.2010  tarih  ve  2010/29E.  2010/90  K.  sayılı  5947  Sayılı  Üniversite  Ve  Sağlık 
Personelinin Tam Gün Çalışmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında verdiği iptal 
kararı. 



geliştirme  hakkı  ile  doğrudan  ilgili  bir  meslek  olduğu  ve  diğer  kamu  görevlerinden  bu  yönden 

ayrıldığına vurgu yapılmıştır. 

 

Kişilerin mesleki gelişim hakları, 1982 Anayasasının 'Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı' 

başlıklı 17. maddesinde güvence altına alınan  kişinin maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme 

hakkının  bir  parçasıdır.  Yine  Anayasanın  27.  maddesinin  1.  fıkrasında  herkesin  bilimi  serbestçe 

öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her turlu araştırma hakkına sahip olduğu da 

düzenlenmiştir.  Kamu  görevlilerinin  meslekleriyle  ilgili  bilimsel  kongre  ve  benzer  etkinliklere 

katılımının da Anayasa'nın 17. ve 27. maddelerinde düzenlenen bu temel hakların bir parçası olarak 

kabul  edilmesi  gerektiği,  devletin  de  bu  hakkın  kullanımını  sağlamada    pozitif  yükümlülük  taşıdığı 

düşünülmektedir. 

Kamu görevlilerinin izin ve diğer haklarının düzenlendiği temel norm olan 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu'nun 102 ve devamı hükümlerinde kamu görevlilerinin izin hakları düzenlenmiş, ancak bilimsel 

toplantı,  kongre  vb.  etkinliklere  katılımlarına  ilişkin özel  bir hükme  yer  verilmemiştir. Ancak  Sağlık 

Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin yıllık, mazeret, hastalık ve aylıksız izinlerinin 

kullanılmasına  ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere çıkarılan Sağlık Bakanlığı  İzin Yönergesi'nin 

'Kongre, Konferans, Workshop, Seminer ve Sempozyum gibi Toplantılara Katılacak Personele Verilecek 

İzinler' başlıklı hükmünde daha ayrıntılı ve özel bir düzenleme yapma yoluna gidilmiştir. Söz konusu 

düzenlemede  'Toplantıya tebliğ (bildiri), çalışma veya poster ile katılacak personel ile adına davetiye 

gelen personele, bağlı bulunduğu kurumun uygun görüşleriyle birlikte ilgili Sağlık Müdürlüğü kanalı ile 

kongre tarihinden en az 20 gün önce Bakanlığımızda olacak şekilde başvurduğu takdirde söz konusu 

kongre süresince izin verilebilir.' şeklindedir.   

Nitekim kamu görevlisi olan sağlık personeline bilimsel kongrelere katılması  için verilen  izin süreler, 

döner  sermaye ödemelerinde de  çalışılmış gün olarak kabul edilmektedir. 14  Şubat 2013  tarihinde 

Resmi  Gazetede  yayınlanarak  yürürlüğe  konulan  Türkiye  Kamu Hastaneleri  Kurumuna  Bağlı  Sağlık 

Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. Maddesi atfı  ile “EK – 4 

SAĞLIK  TESİSİ  PUAN  ORTALAMASI  TABLOSU’nun  B/6  maddesinde  kendi  alanı  ile  ilgili  kongre, 

konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere yılda 15 günü geçmemek üzere katılan personele 

fiilen  çalışmış  kabul  edilerek  ek  ödeme  yapılacağı  düzenlenmiştir.  Esasen  aynı  yöndeki  düzenleme 

yürürlükten kaldırılan 12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığına 

Bağlı  Sağlık  Kurum  Ve  Kuruluşlarında  Görevli  Personele  Döner  Sermaye  Gelirlerinden  Ek  Ödeme 

Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. Maddesinde de yer almaktadır.  



Tüm bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde 3359 sayılı Yasanın Ek 3. Maddesi uyarınca devlet 

hizmeti yükümlülük süresi içinde  idari izinli olarak hekimlerin bilimsel  kongrelere katıldıkları süreler 

fiilen çalışılmış gibi kabul edilmesi gereken sürelerdir. Çünkü yukarıda ayrıntılı olarak belirtildiği üzere 

kamu görevlisi hekimin vermekte olduğu sağlık hizmetini gerektiği bir biçimde sunabilmek için sürekli 

bir biçimde mesleki gelişimi sağlaması bir tartışmasız bir gerekliliktir. Uzmanlık alanı ile ilgili düzenlen 

bilimsel kongrelerin   amacı da o alandaki  tıbbi ve bilimsel gelişmelerin    ilgili hekimlere aktarılması, 

böylece  ilgili  alanda  topluma  sunulan  sağlık  hizmetinin  niteliğini  geliştirilmesidir.  Hekimlerin, 

çalıştıkları  kurumdan  izin  alarak  kendi  alanları  ile  ilgili  bilimsel  kongrelere  katılmaları  mesleki 

gelişimlerinin  sürdürülmesi kapsamında gerekli ve  zorunlu bir  faaliyettir.   Genel olarak  işverenlerin 

çalışanlarının  mesleki  gelişimlerini  iş  süresi  için  sağlama  ödevi  kamu  sağlık  kuruluşları  için  de 

geçerlidir.  

 

Hekimlerin  kendi  alanları  ile  ilgili  bilimsel  kongrelere,  eğitim  etkinliklerine  katılmaları  nedeniyle 

geçirdikleri  süreler  de    görevlerinin    yerine  getirilmesi  niteliğinde  olduğundan,    bu  sürelerin  fiilen 

çalışılmış sayılarak devlet hizmeti yükümlülük süresine dahil edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.   

Aksi  yöndeki  uygulamaların  hukuka  aykırı  olacağı,  idareye  yazılı  olarak  bu  yönde  bir  başvuru 

yapılabileceği, ısrar edilmesi halinde idari yargıda iptali için dava açılabileceği yönündeki düşüncemiz 

bilginize sunulmaktadır. Saygılarımızla. 03.04.2013 

                                                                                                                      Av. Tülay EKİCİ –Av. Ziynet ÖZÇELİK 

 

 

 


