
OHAL KAPSAMINDA KAPATILAN  
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU ve TIP FAKÜLTELERİNDE  

GÖREV YAPAN HEKİMLERE ve ÖĞRETİM ÜYELERİNE ÖNEMLİ DUYURU 
 
Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan ve 23 Temmuz 2016 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesi ile, 
çok sayıda özel sağlık kuruluşu ve tıp eğitimi de veren vakıf yükseköğretim kurumu 
kapatılmıştı. 
 
Aynı madde ile “Kapatılan vakıfların her türlü taşınır ve taşınmazları ile her türlü mal 
varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı Vakıflar Genel Müdürlüğüne; kapatılan 
vakıf yükseköğretim kurumlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve 
kapatılan diğer kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, 
alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş 
sayılacağı” da düzenlenmişti.  
 
Bu özel sağlık kuruluşlarında, tıp fakültelerinde ve tıp fakültelerinin sağlık 
uygulama ve araştırma merkezlerinde/hastanelerinde iş akdi ile görev yapan 
hekimlerin, öğretim üyelerinin ve diğer personelin işçilik haklarına ilişkin herhangi 
bir düzenleme yapılmamıştı. 
 
17 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 670 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 5. maddesi ile “Devir işlemlerine ilişkin tedbirler” 
düzenlendi.  
 
5. maddenin 1. fıkrasında özetle; kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya 
Hazineye devredilen kurum ve kuruluşların borç ve yükümlülüklerinin tespitine,  mal 
ve hizmet bedellerinin ödenip-ödenmeyeceğinin belirlenmesine, hizmet ilişkisine 
dayanan borçları uygun bir takvim dahilinde ödemeye ya da ödemesini durdurmaya, 
vakıflar yönünden Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, diğer kurum ve kuruluşlar 
yönünden Maliye Bakanlığı’nın yetki olduğu belirtiliyor. 
 
Aynı düzenlemenin 4. fıkrası ile; “Birinci fıkra kapsamında tespite konu edilebilecek 
borç ve yükümlülüklere ilişkin olarak hak iddiasında bulunanlarca bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış günlük hak düşürücü süre 
içerisinde ilgili idaresine kanaat getirici defter, kayıt ve belgelerle müracaat edilir. 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak kapatma işlemlerinde ise 
altmış günlük süre kapatma tarihinden itibaren başlar.” denilerek, başvuru süresi de 
belirleniyor. 
 
Bu çerçevede söz konusu tazminat ve ödemeleri alabilmek için; 670 sayılı KHK’nın 
yürürlük tarihi olan 17 Ağustos 2016’dan itibaren 60 gün içinde, yani 16 Ekim 
2016 tarihine kadar, alacaklarını ispata yarar belgelerle (diploma, uzmanlık belgesi, 
iş sözleşmesi, personel çalışma belgesi, banka hesap dökümü, ücret bordrosu…) İstanbul 
Defterdarlığı’na başvurmaları gerekiyor.1 Ayrıntılar ve sorularınız için Hukuk 
Büromuza başvurmanızı öneririz.  
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1 Çalıştığı kurum 17 Ağustos 2016 tarihinde sonra kapatılanlar yönünden başvuru süresi 
kapatma tarihinden itibaren 60 gün olarak hesaplanacaktır. 


