
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE 

Konu: 650 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40. Maddesi ile 2547 sayılı 

Yükseköğretim Yasasında yapılan düzenlemelerin iptaline ilişkin E. 2011/113, K 2012-108 

sayılı ve 18.07.2012 günlü Anayasa Mahkemesi kararı 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe 

girdiğinden  iptal edilen düzenlemelerin uygulanmasına son verilmesi istemidir. 

…Üniversitesi Tıp Fakültesi …Dalında Profesör kadrosunda öğretim üyesi olarak görev 

yapmaktayım. Mesai sonrası üniversite dışında hekimlik mesleğimi icra etmekteyim 

Bilindiği üzere 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasının 3/j maddesi uyarınca kurulan, Tıp 

Fakültesi Hastanesi olarak da bilinen Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, 

eğitim öğretimin desteklenmesi, başta hekimlik olmak üzere bazı meslek dallarının hazırlık ve 

destek faaliyetleri için eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürülmesi amacıyla 

kurulmuş bir yükseköğretim kurumudur. 

Üniversite Hastanemizde de tıp fakültesi öğrencileri ile tıpta uzmanlık öğrencilerine 

uygulamalı eğitim ile eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak 3. Basamak sağlık hizmeti 

verilmektedir.  

 “Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunan öğretim elemanları, kanunlarda belirtilen 

hâller dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi hükmüne tâbid ir. 

Ancak öğretim üyeleri, yükseköğretim kurumlarında yalnızca eğitim ve araştırma 

faaliyetlerinde bulunmak ve döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen 

hizmetlerde çalışmamak kaydıyla mesai saatleri dışında yükseköğretim kurumlarından başka 

yerlerde meslekî faaliyette bulunabilir ve meslek veya sanatlarını serbest olarak icra edebilir. 

Yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde çalışan öğretim üyelerine 58 inci madde ile 

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca 

ek ödeme yapılmaz; bunlar rektör, dekan, enstitü, yüksekokul ve konservatuar müdürü, 

bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı, başhekim ve bunların yardımcısı olamaz.”  

hükmü, 8.8.2011 gün ve 650 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40. Maddesi ile 2547 

Sayılı Yasanın Çalışma Esasları Başlıklı 36. Maddesine ek fıkra olarak düzenlenmiştir.  

Bu düzenleme Anayasa Mahkemesi’nin E. 2011/113, K 2012-108 sayılı ve 18.07.2012 günlü  

kararı ile iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin kararı 1 Ocak 2013 gün ve 28515 sayılı 

Resmi Gazete yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesi iptal kararının yayınlanmasından itibaren 

6 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırmıştır. iptal kararı 1 Temmuz 2013 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Üniversite dışında mesleğimi icra ettiğim gerekçesi ile Tıp Fakültesinde 



diğer öğretim üyelerine nazaran iptal edilen düzenlemeler nedeniyle farklı uygulamalara tabi 

tutulmama ilişkin işlemlerin hiçbir biçimde yasal dayanağı kalmamıştır.  

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının yürürlüğe girmesi üzerine Anayasa aykırı bulunarak 

iptal edilmiş hükmün uygulanmasına devam edilmesi olanaklı değildir. Bu nedenle Tıp ve Diş 

Hekimliği Fakültelerinde görevli öğretim üyelerinin uygulamalı eğitim öğretim ve araştırma 

amacı ile tanı ve tedavi hizmeti verebilecekleri,  bu hizmetleri vermeleri halinde de 

emeklerinin karşılığı olan ücretleri ayrım yapılmaksızın almaları gerekeceği açıktır. 

SONUÇ: Anabilim Dalında birlikte görev yaptığımız diğer öğretim üyeleri ile eşit işlem 

yapılarak, …Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde(Tıp Fakültesi Hastanesi) 

tanı ve tedavi hizmeti vermemi sağlayıcı işlemlerin ivedilikle yapılmasını, öğretim üyesi olarak 

yapmakta olduğum ve yapacağım görevlerim karşısında almam gereken ek ödeme dahil 

bütün ücretlerimin herhangi bir ayrım yapılmaksızın ödenmesini  aksi halde uğramakta 

olduğum bütün zararların tazmini de dahil hukuksal yollara başvurmak zorunda kalacağımı 

bilgilerinize sunarım. Saygılarımla . 

 


