
…ÜNİVERSİTESİ …TIP FAKÜLTESİ 
DEKANLIĞI’NA,

Bilindiği gibi 26 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımladığı 650 Sayılı “Adalet 
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile
yeniden çalışma yasakları getirdi.  

Hatırlanacağı gibi 5947 sayılı Tam Gün Kanunu ile değiştirilen 2547 sayılı Yasanın 
36. maddesinin ikinci fıkrası Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. İptal 
kararının gerekçesinde “..getirilen bu sınırlamalar, üniversitelerdeki bilim 
özgürlüğü ve bilimsel özerkliğin gereği olan her türlü bilimsel faaliyeti 
engelleyici nitelikte olamaz. İptali istenen düzenleme ile üniversitelerin bilim 
verilerini yaymak, ulusal alanda gelişime ve kalkınmaya destek olmak, ülkeye ve 
insanlığa hizmet etmek gibi görevlerini yerine getirmesinin engellendiği…Bu durumun 
Anayasa’nın 130. maddesi ile bağdaşmadığı” sonucuna varılmıştır. 

Oysa KHK ile öğretim üyelerinin Anayasa’nın 130. maddesinden kaynaklanan 
işlevlerinin bir kısmı ortadan kaldırılmış, Anayasa Mahkemesi’nin kararına aykırı 
düzenleme yapılmıştır.

Bu nedenle de bu düzenlemenin de, tarafıma ...tarihinde tebliğ edilen yazının da; 
Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını 
bağlayacağına dair Anayasa’nın 153. maddesine, “idarenin yargı kararlarına uyma 
ve hiçbir suretle değiştirememe ve yerine getirilmesini geciktirememe zorunluluğunu” 
düzenleyen Anayasa’nın 138. maddesine, Anayasa Mahkemesi’nin 5947 sayılı 
Kanun’u iptal ederken belirttiği gerekçelerle Anayasa’nın 17. ve 56. maddelerine de 
aykırı olduğu düşüncesindeyim. 

Kaldı ki söz konusu düzenleme yer alan; “öğretim üyeleri, yükseköğretim 
kurumlarında yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve döner 
sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde edilen hizmetlerde çalışmamak kaydıyla”
ibarelerinin kapsamı da açık değildir. Tıpta uzmanlık eğitimi sadece teorik değil, 
pratik/uygulamalı bir eğitimi de içerir. Daha açık anlatımla hasta tedavisi, her tür 
girişimsel işlem, cerrahi müdahaleler (…) bu eğitimin bir parçasıdır. Yükseköğretim 
Kurumuna da görüş sorularak; “yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinde 
bulunmak ama döner sermaye faaliyetleri kapsamında gelir elde etmemek” 
ibarelerinin açıklanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Gelinen noktada meslek hayatımı Üniversitede çalışmaya devam ederek (veya
muayenehanemde hizmet sunarak) sürdürmeyi düşündüğüm halde, yaşanan 
belirsizlik nedeniyle tereddütler yaşıyorum. 

Bu nedenle ve her halükarda bu düzenleme ve/veya uygulama nedeniyle 
uğrayacağım her türlü zarar ve ziyanımı talep etmek ile aynı adres ve mülkte, 
aynı şartlarda muayenehanemi tekrar açabilmek hakkım dahil, kazanılmış ve 
kazanılacak her türlü kanuni hakkımı da saklı tuttuğumu bilgilerinize sunar, 

1- Söz konusu düzenlemenin de Anayasa Mahkemesi tarafından hukuka aykırı 
bulunacağı inancında olduğumdan, yargı süreçlerinin tamamlanmasının 
beklenmesini,

2- Aksi halde yaşamımı planlayabilmek (muayenehanemi kapatmak/ üniversitedeki 



görevimden istifa etmek vb) için tarafıma makul bir süre verilmesini, 

3- Muayenehanemi kapatmam nedeniyle uğrayacağım her türlü zararın (kira 
sözleşmesi nedeniyle ödemek zorunda olduğum kira bedelleri, sekreter ücreti ve
işten çıkarma nedeniyle ödemem gereken tazminatlar, muayenehanemde bulunan 
cihazların elden çıkarılması başta olmak üzere) hangi makam tarafından 
(Üniversite, Sağlık Bakanlığı, Bakanlar Kurulu…) karşılanacağı konusunda bilgi 
verilmesini, 

Ve/veya

4- Üniversitedeki görevimden istifa sonrasında uğrayacağım hak kayıplarının hangi 
makam tarafından (Üniversite, Sağlık Bakanlığı, Bakanlar Kurulu…) karşılanacağı 
konusunda bilgi verilmesini, 

önemle arz ve talep ederim. Saygılarımla. Tarih
Ad-soyad

imza


