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ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA / ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
İlgi: 20.11.2013 tarih ve 93984376‐010.99/45079 sayılı Dekanlık yazısı ile ekinde bulunan 04.11.2013
tarih ve 32625594/58182 sayılı YÖK Başkanlığı yazısı.
İlgide belirtilen Dekanlık yazısı ekinde Anabilim Dalı Başkanlıkları ve Bölüm Başkanlıklarına
gönderilen YÖK Başkanlığı yazısında Türk Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmayı
gerektirecek faaliyetlerin yapılamayacağı, ticaret ve sanayi müesseselerinde (işletmeler, şirketler, özel
hastaneler, poliklinikler vs.) görev alınamayacağı yönündeki düzenlemeler uyarınca öğretim
elemanlarının anılan kuruluşlarda (mesai içinde ve mesai dışında) çalışmasının mümkün olmadığına
karar verildiği belirtilmiştir.
Bu yazının Dekanlığımız tarafından dağıtıma çıkartılması üzerine ne tür bir davranışta
bulunmam gerektiğini anlayabilmiş değilim; çünkü öncelikle bu kararın hukuğa uygun olmadığı
kanısındayım; ek olarak bu bir bilgi yazısı niteliğindedir ve yazıda herhangi bir davranışta bulunulması
yönünde bir emir, yaptırım ya da yasak bulunmamaktadır.
Üniversitemiz Tıp Fakültesinin ************** Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak tam
gün mesai ile çalışmakta ve yasal mevzuata uygun olarak mesai sonrasında serbest meslek faaliyeti
yürütmekteyim. Mesai sonrası serbest meslek faaliyeti yürütmemin önünde herhangi bir mevzuat
engeli bulunmamaktadır; bilakis 1219 sayılı Kanunun 12. maddesinde hangi sağlık kuruluşlarında
çalışabileceğim açıkça gösterilmiştir.
Danıştay 5. Dairesinin E.2010/4406 – K.2011/1696 sayılı Kararında bu durum açıkça
belirtilmiştir:
“1219 sayılı Kanun' un 21.1.2010 günlü, 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün
Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesiyle değişik
12. maddesinin ikinci fıkrasındaki bentlerden yalnızca birinde sayılan kurum ve kuruluşlarda
çalışmaları ve serbest mesleklerini de yapabilmeleri konusundaki kısıtlayıcı düzenlemeyi iptal
etmiştir. Böylece hekimlerin özel muayenehane açabilmelerinin yanı sıra, kamu veya özel
sağlık kurum ve kuruluşlarında aynı zamanda çalışabilmeleri olanaklı hale gelmiştir”.
Konuya ilişkin Türk Nöroşirurji Derneği tarafından hazırlanmış hukuksal görüşü de ek olarak
sunuyorum.
Sonuç olarak, Üniversitedeki tam gün mesaimden sonra serbest meslek faaliyetinde
bulunmam ya da özel sağlık kuruluşlarında çalışmamın önünde herhangi bir mevzuat engeli
bulunmamaktadır; yüksek yargı kararları da bu yöndedir.
Bilgilerinize saygıyla sunarım.
Prof. Dr. ***********
************** Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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