EK 3- ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL İSTEMİNİ REDDETTİĞİ
DÜZENLEMELER:
1.2014 günlü, 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un;
1- 3. maddesiyle değiştirilen, 11.10.2011 günlü, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’nin 32. maddesinin (6) numaralı fıkrasına dördüncü cümlesinden
sonra gelmek üzere eklenen cümlenin,

Birlik personelinin niteliği ve statüsü
MADDE 32- (6) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilenlerden
uygun niteliklere sahip olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ekli (II)
sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde istihdam edilebilir. Bu şekilde
istihdam edilenler kurumlarından aylıksız izinli sayılır. Söz konusu personel aylıksız izinli
sayıldıkları kadro unvanları dikkate alınmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendine tabi olmaya devam ederler. Bu görevlerde geçen hizmetleri
kazanılmış hak aylık ve derecelerinde değerlendirilir. (Ek cümle: 2/1/2014-6514/3 md.)
Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda bulunanlardan sözleşmeli
statüde istihdam edilenlerin sözleşmeli olarak çalıştıkları süreler, akademik unvanların
kazanılması, yükseköğretim kurumları dışında kullanılması ve diğer özlük işlemlerinde
değerlendirilmesi bakımından yükseköğretim kurumlarında geçmiş sayılır. Sözleşmeleri
herhangi bir surette sona eren personel, bir ay içinde kurumuna müracaatı halinde,
kurumunca bir ay içinde kadrosuna atanır.
2- 6. maddesiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin başlığıyla birlikte
değiştirilen 55. maddesinin,
Sağlık personelinin ihtiyaç hâlinde çağrıya uyması
MADDE 55- (Değişik:2/1/2014-6514/6 md. ) (1) Sağlık personelinin mesai saatleri
haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulduğunda ilgili sağlık kuruluşuna ulaşabilmeleri için
alınacak tedbirler ve ilgililerin uyacağı kurallar Bakanlıkça belirlenir.
3- 7. maddesiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 57. maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “permi” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “,
kayıt, bildirim” ibaresinin,
Ruhsatlandırma ve lisans bedeli
MADDE 57- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca düzenlenecek veya onaylanacak her
türlü ruhsatlandırma, ürün üretim ve satış izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi ile permi,
(Ek ibare: 2/1/2014-6514) “kayıt, bildirim” ve sertifikalar üzerinden yüzellibin Türk
Lirasını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek tarifelere göre ücret alınır. Ancak
Bakanlıkça alınması teşvik edilen belgelerden ücret alınmayabilir. Bu tarifeler her yıl
güncellenir ve ücretler 213 sayılı Vergi Usûl Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme
oranında artırılır.

4- 9. maddesiyle yeniden düzenlenen, 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 28. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin,
Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı:
Madde 28 – Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf)
sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev
alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit
şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını
temsilen alacakları görevler hariç). (Yeniden düzenleme son cümle: 2/1/2014-6514/9 md.)
Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro,
muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf
yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.
(Yeniden düzenleme: 2/1/2014-6514/9 md.) Memurların üyesi oldukları yapı,
kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve
kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları
üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.
Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan
memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler
5- 11. maddesiyle, 4.11.1981 günlü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 36.
maddesinin yeniden düzenlenen altıncı fıkrası ile bu maddeye eklenen yedinci
ve sekizinci fıkraların,
Çalışma esasları:
Madde 36 – (Değişik: 21/1/2010-5947/3 md.)
(Ek fıkra: 8/8/2011-KHK-650/40 md.; İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 18/7/2012
tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 2/1/20146514/11 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının ve vakıflara ait olanlar da dâhil olmak
üzere yükseköğretim kurumlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmayan profesör ve
doçentler, tıp ve diş hekimliği fakültelerinin ihtiyaç duyulan alanlarında teorik ve
uygulamalı eğitim ve öğretim ile araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin
gerektirdiği işleri yapmak üzere diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına
ilişkin hükümlerine tabi tutulmaksızın sözleşmeli öğretim üyesi olarak istihdam
edilebilir. Sözleşmeli öğretim üyelerine, yapacakları faaliyetin niteliğine göre devamlı
statüde çalışan profesör ve doçentler için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin
dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretlerinin on katına kadar
saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Özellik arz eden faaliyetler için, Maliye Bakanlığının
uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu kararıyla 2914 sayılı Kanunun 11 inci
maddesinin dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretlerinin on
beş katına kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Bu fıkra kapsamında sözleşmeli
profesör ve doçentlere ödenecek sözleşme ücretinin yıllık toplam tutarı, üniversitenin
özel bütçesinde ilgili yılda personel giderleri için öngörülen başlangıç ödeneğinin toplam
tutarının yüzde 1’ini hiçbir şekilde geçemez; ancak, ilgili üniversitenin teklifi ve
Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bu oran bir
katına kadar artırılabilir ve bu şekilde artırılan tutar ilgili üniversitenin döner sermaye
bütçesinden karşılanır. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek profesör ve doçent sayısı,
ilgili tıp ve diş hekimliği fakültelerinde devamlı statüde çalışan öğretim üyesi sayısının
yüzde 5’inden fazla olamaz. 1/3/2006 tarihinden sonra kurulan üniversiteler, bu
oranlara tabi olmaksızın beş kişiye kadar sözleşmeli öğretim üyesi istihdam edebilir.
Sözleşmeler, aylık çalışma süresi seksen saati geçmemek üzere bir yıla kadar yapılabilir.

Süresi iki ayı geçmeyen sözleşmeler üniversite yönetim kurulunun kararıyla yapılır ve
yapılan sözleşmelerin içeriği ve gerekçesi hakkında yedi gün içinde Yükseköğretim
Kuruluna bilgi verilir. İki aydan daha uzun süreli sözleşmeler, üniversite yönetim
kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun izniyle yapılır. Aynı hizmet için iki
aydan sonra yapılacak müteakip sözleşmeler de Yükseköğretim Kurulunun iznine
tabidir. Sözleşmeli öğretim üyelerine, bu fıkra uyarınca yapılacak ödeme dışında 58 inci
maddede öngörülen ek ödeme dâhil olmak üzere herhangi bir ad altında ödeme
yapılamaz. Bu kişiler rektör, dekan, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma
merkezi müdürü, senato, yönetim kurulu ve kurul üyesi, bölüm başkanı, anabilim ve
bilim dalı başkanı ve başhekim olamaz; bunların yardımcılıklarında bulunamaz ve
benzeri idari görev alamaz; akademik birim yöneticiliği ve rektörlük seçimlerinde oy
kullanamaz. Sözleşmeli öğretim üyesi çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar, bunlara
yaptıkları görevlere bağlı olarak ödenecek saatlik sözleşme ücretlerinin tutarı ile bu
fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim
Kurulu tarafından müştereken belirlenir.
(Ek fıkra: 2/1/2014-6514/11 md.) Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına
göre uzman olan öğretim elemanları, kanunlarda belirtilen hâller dışında 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi hükmüne tabidir. Ancak bunlardan
profesör ve doçent kadrosunda olanlar, her bir anabilim dalındaki kadrolu profesör ve
doçent sayısının yüzde 50’sini geçmemek, bir yıla kadar kurumsal sözleşme yapılmak ve
geliri üniversite döner sermayesi hesabına kaydedilmek şartıyla ve ilgilinin muvafakati
ile mesai dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalıştırılabilir. Bu
şekilde çalıştırılabileceklerin hesabında küsurat dikkate alınmaz ve çalıştırılacak
öğretim üyeleri, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek yüzde 50’si
uygulama, yüzde 50’si de akademik faaliyetlerinden oluşacak önceki yılın performans
kriterlerine göre belirlenir. Bu fıkra kapsamında çalıştırılan öğretim üyeleri;
a) Aynı anda birden fazla sözleşme ile çalıştırılamaz.
b) Aylık sözleşme ücretleri, mesai dışı toplam tavan ek ödeme brüt tutarından az
olamaz.
c) Altıncı fıkrada sayılan idari görevlerde bulunamaz.
ç) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde ilave ücret alınmak
suretiyle hizmet veremez.
d) İlgili mevzuata ve sözleşme hükümlerine aykırı davranmaları hâlinde, idari ve
disiplin sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla bir yıl, üç yıl içinde tekerrüründe beş yıl
süreyle bu kapsamda çalıştırılamaz.
(Ek fıkra: 2/1/2014-6514/11 md.) Özel hastaneler ve vakıf üniversitesi hastaneleri,
tabip ve diş tabibi kadro sayıları için ayrı ayrı hesaplanmak şartıyla ve bu sayıların
yüzde 20’sini geçmemek üzere yedinci fıkra kapsamında üniversite ile sözleşme
yapabilir. Vakıf üniversiteleri ile iş birliği yapan özel hastanelerde yüzde 20 oranının
hesabında, üniversite kadrolarındaki tabip ve diş tabibi dikkate alınmaz. Bunlardan
ilgili mevzuata ve sözleşme hükümlerine aykırı davrananların, bu kapsamdaki ilgili
sözleşmesi sona erdirilir ve bunlar bir yıl süreyle yeni sözleşme yapamaz. Aykırı
davranışın üç yıl içinde tekerrüründe ise beş yıl süreyle yeni sözleşme yapma yasağı
uygulanır.
6- 12. maddesiyle 2547 sayılı Kanun’un 58. maddesine (g) fıkrasından sonra
gelmek üzere eklenen (ı) fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “… yüzde 50’si
…” ibaresinin,
Döner sermaye
Madde 58 – (ı) (Ek : 2/1/2014-6514/12 md.) Öğretim üyelerinin 36 ncı maddenin yedinci
fıkrası uyarınca çalışmaları karşılığı elde edilen gelirler döner sermaye işletmesinin ayrı bir
hesabında toplanır. Bu tutardan (b) fıkrası uyarınca kesinti yapılmaz. Bu gelirin yüzde 50’si,

herhangi bir limite bağlı olmaksızın hizmeti sunan öğretim üyesine ödenir ve kalan tutar (b)
fıkrasında belirtilen işler için kullanılır.
7- 17. maddesiyle, 27.7.1967 günlü, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
Kanunu’nun başlığıyla birlikte yeniden düzenlenen ek 27. maddesinin,
Ek Madde 27 – (Ek: 8/8/2011-KHK-650/39 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin
18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme:
2/1/2014-6514/17 md.) Bu Kanun kapsamına girenler, kanunlarda belirtilen istisnalar
dışında mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro,
muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf
üniversitelerinde çalışamaz.
8- 18. maddesiyle yeniden düzenlenen, 17.11.1983 günlü, 2955 sayılı Gülhane
Askeri Tıp Akademisi Kanunu’nun 32. maddesinin altıncı fıkrasının,
Çalışma esasları
Madde 32 – (Ek altıncı fıkra: 8/8/2011-KHK-650/ 41 md.; İptal fıkra: Anayasa
Mahkemesi’nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; Yeniden
düzenleme:2/1/2014-6514/18 md.) Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki kadrolu asker ve
sivil öğretim elemanları 926 sayılı Kanunun ek 27 nci maddesi hükmüne tabidir. Kamu
kurum ve kuruluşlarının ve vakıflara ait olanlar da dâhil olmak üzere yükseköğretim
kurumlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmayan profesör ve doçentler, ihtiyaç
duyulan alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim ile araştırma faaliyetlerinde
bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdiği işleri yapmak üzere diğer kanunların
sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin hükümlerine tabi tutulmaksızın Gülhane
Askeri Tıp Akademisinde sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalıştırılabilir. Sözleşmeli
öğretim üyelerine, yapacakları faaliyetin niteliğine göre devamlı statüde çalışan profesör
ve doçentler için 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile unvanlar
itibarıyla belirlenen ek ders ücretlerinin on katına kadar saatlik sözleşme ücreti
ödenebilir. Özellik arz eden faaliyetler için, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine
Genelkurmay Başkanlığının kararıyla 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin
dördüncü fıkrası ile unvanlar itibarıyla belirlenen ek ders ücretlerinin on beş katına
kadar saatlik sözleşme ücreti ödenebilir. Bu fıkra kapsamında sözleşmeli profesör ve
doçentlere ödenecek sözleşme ücretinin yıllık toplam tutarı, Gülhane Askeri Tıp
Fakültesinde görevli öğretim üyelerine bir önceki yılda personel gideri olarak ödenen
toplam tutarın yüzde birini hiçbir şekilde geçemez; ancak, Millî Savunma Bakanlığının
teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca bu oran bir katına kadar artırılabilir ve bu şekilde
artırılan tutar Gülhane Askeri Tıp Akademisi döner sermaye bütçesinden karşılanır.
Gülhane Askeri Tıp Akademisinde istihdam edilecek sözleşmeli öğretim üyesi sayısı,
devamlı statüde çalışan öğretim üyesi sayısının yüzde beşinden fazla olamaz.
Sözleşmeler, aylık çalışma süresi seksen saati geçmemek üzere bir yıla kadar yapılabilir.
Sözleşmeler, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Akademi Kurulunun teklifi ve
Genelkurmay Başkanlığının onayı ile yapılır. Sözleşmeli öğretim üyelerine, bu fıkra
uyarınca yapılacak ödeme dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz. Bu kişiler
dekan; enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürü; yönetim kurulu ve
kurul üyesi; bölüm başkanı, anabilim ve bilim dalı başkanı ve başhekim olamaz,
bunların yardımcılıklarında bulunamaz ve benzeri idari görev alamaz. Sözleşmeli
öğretim üyesi çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar, bunlara yaptıkları görevlere bağlı
olarak ödenecek saatlik sözleşme ücretlerinin tutarı ile bu fıkranın uygulanmasına
ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay
Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir.

9- 20. maddesiyle, 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı
San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 3. maddesine eklenen fıkranın birinci
cümlesinde yer alan “…acil tıbbi müdahaleleri yapmaya…” ibaresinin,
Madde 3 –
(Ek fıkra: 2/1/2014–6514/20 md.) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin muharip
unsurlarından ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanlığının merkez ve
taşra teşkilatı personelinden, görevlendirilen ve ilgili eğitimi başarıyla tamamlayanlar, görev
yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak üzere, sağlık personeli yokluğunda, sağlık hizmetine
ulaşıncaya kadar acil tıbbi müdahaleleri yapmaya yetkilidir. Söz konusu personelin yetki ve
sorumlulukları ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı, Millî
Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
10- 21. maddesiyle 1219 sayılı Kanun’un 12. maddesinin;
a- Üçüncü fıkrasının değiştirilen dördüncü cümlesinde yer alan “…ve
kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere…” ibaresinin,
b- Üçüncü fıkrasına beşinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen altıncı
cümlenin,
Madde 12 –
(Değişik üçüncü fıkra: 21/1/2010-5947/7 md.)Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık
mevzuatına göre uzman olanlar, ikinci fıkranın her bir bendi kapsamında olmak kaydıyla
birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilir. Bu maddenin uygulanması bakımından
Sosyal Güvenlik Kurumunca branş bazında sözleşme yapılan özel sağlık kurum ve kuruluşları
ile vakıf üniversiteleri yalnızca sözleşme yaptıkları branşlarda (b) bendi kapsamında kabul
edilir. Mesleğini serbest olarak icra edenler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve
Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, (b) bendi kapsamında sayılan sağlık
kuruluşlarında da hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilir. (Değişik dördüncü cümle:
2/1/2014-6514/21 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi
bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında ve
kurumlarının izniyle aylık otuz saati geçmemek üzere iş yeri hekimliği yapabilir. Döner
sermayeli sağlık kuruluşları ise kurumsal olarak işyeri hekimliği hizmeti verebilir. (Ek
cümle: 2/1/2014-6514/21 md.) Tabipler, iş yeri hekimliği eğitimi alma ve iş yeri hekimliği
belgesine sahip olma şartı aranmaksızın 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerlerinin
iş yeri hekimliği görevini yapabilirler. Bu maddenin uygulamasına ve işyeri hekimliğine
ilişkin esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.
11- 24. maddesiyle 1219 sayılı Kanun’un ek 13. maddesine eklenen (v) ve (y)
bentlerinin,
Ek Madde 13 –
v) (Ek:2/1/2014-6514/24 md.) Hemşire yardımcısı; sağlık meslek liselerinin hemşire
yardımcılığı programından mezun olup hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışan,
ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının
uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan
ve refakat eden sağlık teknisyenidir.
y) (Ek:2/1/2014-6514/24 md.) Ebe yardımcısı; sağlık meslek liselerinin ebe
yardımcılığı programından mezun olup ebelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan,
ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının
uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan
ve refakat eden sağlık teknisyenidir.

12- 29. maddesiyle 1219 sayılı Kanun’a eklenen geçici 11. Maddenin birinci
cümlesinde yer alan “…hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve…” ibaresinin,
Geçici Madde 11-(Ek:2/1/2014-6514/29 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren, sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım
teknisyenliği haricindeki programlarına öğrenci kaydedilmez. Bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun geçici 3 üncü
maddesinin ikinci fıkrası kapsamında sağlık meslek liselerinin hemşirelik programına da
öğrenci kaydı yapılmaz. Bu tarihe kadar kaydı yapılmış olan öğrenciler eğitimlerini kayıtları
yapılan programlarda tamamlarlar ve bitirdikleri programların meslek unvanını kullanırlar.
Sağlık meslek liselerinin kapatılan programlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe
kadar mezun olanlar da meslek unvanlarını kullanmaya devam ederler.
13- 37. maddesiyle, 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık
Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner
Sermaye Hakkında Kanun’un 3. maddesine eklenen fıkraların,
Madde 3 –
(Ek fıkra: 2/1/2014-6514/37 md.) Eğitim ve araştırma hastaneleri ve 3359 sayılı Sağlık
Hizmetleri Temel Kanununun ek 9 uncu maddesi kapsamında üniversitelerle birlikte
kullanımdaki hastanelerde çalışan tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre
uzman olanlardan profesör ve doçent unvanını haiz bulunanlar ile eğitim görevlilerinin,
her bir branş itibarıyla sayılarının yüzde 50’sini geçmemek, bir yıla kadar kurumsal
sözleşme yapılmak ve geliri döner sermaye hesabına kaydedilmek şartıyla ve ilgilinin
muvafakati ile mesai dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde
çalıştırılabilmelerine karar vermeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu şekilde
çalıştırılabileceklerin hesabında küsurat dikkate alınmaz ve çalıştırılacak kişiler,
Bakanlıkça belirlenecek yüzde 50’si uygulama, yüzde 50’si de akademik faaliyetlerinden
oluşacak önceki yılın performans kriterlerine göre tespit edilir. Bu çalışma karşılığı elde
edilen gelirler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır ve elde edilen
gelirin yüzde 50’si, herhangi bir limite bağlı olmaksızın çalıştırılan kişilere ödenir. Bu
şekilde çalıştırılacaklar;
a) Aynı anda birden fazla sözleşme ile çalıştırılamaz.
b) Mesai dışı ek ödeme alamaz.
c) Aylık sözleşme ücretleri, kadroları için belirlenen mesai dışı toplam tavan ek
ödeme brüt tutarından az olamaz.
ç) İdari görevlerde bulunamaz.
d) İlgili mevzuata ve sözleşme hükümlerine aykırı davranmaları hâlinde, idari ve
disiplin sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla bir yıl, üç yıl içinde tekerrüründe beş yıl
süreyle bu kapsamda çalıştırılamaz.
(Ek fıkra: 2/1/2014-6514/37 md.) Özel hastaneler ve vakıf üniversitesi hastaneleri,
tabip ve diş tabibi kadro sayıları için ayrı ayrı hesaplanmak şartıyla ve bu sayıların
yüzde 20’sini geçmemek üzere yedinci fıkra kapsamında üniversite ile sözleşme
yapabilir. Vakıf üniversiteleri ile iş birliği yapan özel hastanelerde yüzde 20 oranının
hesabında, üniversite kadrolarındaki tabip ve diş tabibi dikkate alınmaz. Bunlardan
ilgili mevzuata ve sözleşme hükümlerine aykırı davrananların, bu kapsamdaki ilgili
sözleşmesi sona erdirilir ve bunlar bir yıl süreyle yeni sözleşme yapamaz. Aykırı
davranışın üç yıl içinde tekerrüründe ise beş yıl süreyle yeni sözleşme yapma yasağı
uygulanır.

14- 39. maddesiyle, 4.1.1961 günlü, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet
Kanunu’nun 57. Maddesine
eklenen ikinci fıkrada yer alan “…harekât ihtiyaçları hariç…” ibaresinin,
Madde 57 –
(Ek fıkra: 2/1/2014-6514/39 md.) Silahlı kuvvetlerin sağlık teşkillerindeki sağlık
hizmetleri, harekât ihtiyaçları hariç ulusal sağlık mevzuatında yer alan hizmet standartlarına
göre yürütülür.
15- 46. maddesiyle, 7.5.1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanunu’na eklenen ek 11. Maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin,
Ek Madde 11 –
Olağanüstü durumlarda mesleğini icraya yetkili kişilerce acil sağlık hizmeti ulaşana ve
sağlık hizmeti devamlılık arz edene kadar verilecek olan sağlık hizmeti hariç, ruhsatsız
olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, bir yıldan
üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
16- 50. maddesiyle 3359 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. maddenin,
Geçici Madde 9 – (Ek: 2/1/2014-6514/50 md.) 1/1/2013 tarihinden önce yurt dışında
mesleki faaliyette bulunan tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ve
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt dışında eğitimlerini tamamlayanlar,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Türkiye’ye dönmek ve en
az üç yıl süreyle Türkiye’de fiilen meslek icrasında bulunmak şartıyla Devlet hizmeti
yükümlülüğünden muaf tutulur.
17- 52. maddesiyle değiştirilen, 24.11.2004 günlü, 5258 sayılı Aile Hekimliği
Kanunu’nun 3. maddesinin
beşinci fıkrasının ikinci cümlesinin, iptallerine ve yürürlüklerinin
durdurulmasına karar verilmesi istemi.
Personelin statüsü ve malî haklar
Madde 3Sözleşme yapılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, 657 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) bendine göre belirlenen en yüksek brüt sözleşme ücretinin aile hekimi için (6)
katını, aile sağlığı elemanı için (1,5) katını aşmamak üzere tespit edilecek tutar, çalışılan ay
sonuçlarının ilgili sağlık idaresine bildiriminden itibaren onbeş gün içerisinde ödenir. (Ek
cümle : 4/7/2012-6354/ 12 md., Değişik ikinci cümle: 2/1/2014-6514/52 md.) Aile
hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde
belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz
saat; ihtiyaç hâlinde ise bu sürenin üzerinde nöbet görevi verilir. (Ek cümle: 2/1/20146514/52 md.) Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten
yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi çerçevesinde nöbet
ücreti ödenir.

