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MESLEĞİNİ ÜNİVERSİTE DIŞINDA DA İCRA EDEN  
ÖĞRETİM ÜYELERİNİN  

DİKKATİNE 
 

26.11.2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 
6569 sayılı “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun Ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 32. 
maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na, hukuki düzenlemelere, yargı 
kararlarına ve “eşitlik” ilkesine son derece aykırı olarak Geçici 70. Madde eklendi.  
 

GEÇİCİ MADDE 70 – Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman 
olan öğretim üyelerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai 
saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel sağlık 
kuruluşlarında çalışmakta olanlara, bu faaliyetlerini sona erdirinceye kadar 
üniversite ödeneği ve ek ödeme ödenmez. Bunlardan belirtilen faaliyetlerini 
sona erdirmek isteyenler, 31/12/2014 tarihine kadar bu konudaki 

iradelerini görevli oldukları kurum yönetimlerine bildirirler ve bunların en 
geç 31/5/2015 tarihine kadar bu faaliyetleri sona ermiş sayılır ve çalışma 
uygunluk belgesi veya izni iptal edilir. Bu süre içinde mali hakları ve ek ödemeleri 
tam olarak ödenmeye devam olunur. 
Bu madde kapsamında bulunan öğretim üyelerinden belirtilen faaliyetlerinden 
dolayı görevi kötüye kullandıkları yargı kararı ile tespit edilenlerin, genel 
hükümlere göre sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, serbest meslek veya özel 
sağlık kuruluşlarında çalışma uygunluk belgesi veya izni iptal edilir. 
Bu madde hükmü Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyeleri hakkında da 
uygulanır. Ancak bu öğretim üyelerine üniversite ödeneği ile sağlık hizmetleri 
tazminatı ödenmez.” 

 
Söz konusu düzenleme, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyle muayenehanesinde 
veya özel sağlık kuruluşunda çalışmakta olan öğretim üyelerinden, sadece ve 
sadece belirtilen faaliyetlerini sona erdirmek isteyenlerin beyanda bulunmasını 
gerekli kılıyor.  
 
Buna rağmen Üniversiteler, mesai saati sonrası çalışmaya devam edecek 
hekimlerden de yazı istemeye, dahası hazırladıkları formların doldurulması için 
ısrar etmeye devam ediyor.  
 
Bu nedenle mevcut çalışma ilişkilerini ve olasılıkları gözeterek, 70. Madenin 
ifadesiyle “irade” açıklamalarını içeren dilekçe örnekleri oluşturduk. 

Üniversitelerin gönderdiği formları şimdiye kadar dolduranlara da, 

henüz doldurmamış/teslim etmemiş olanlara da, “her türlü hakkın saklı 
tutulduğunu” belirten, ekteki dilekçe örneklerini kullanmalarını 

öneriyoruz.  
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