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SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BİRLİKTE KULLANILAN SAĞLIK 

TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN DİSİPLİN 

İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME  

Suat AKSU1 

 

ÖZET 

  

Ülkemizde tıp ve diş hekimliği eğitimi yükseköğretim kurumları tarafından 

verilmektedir. Aynı zamanda eğitimin bir parçası olarak sağlık uygulama ve araştırma 

merkezlerinde bir taraftan uygulamalı eğitim faaliyeti verilirken diğer taraftan da sağlık 

hizmeti verilmektedir. 

Sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu fiziki mekânların, makine teçhizat ve ekipmanlar 

ile insan kaynağının temini ve yönetiminin yüksek maliyetleri gerektirdiği dikkate alındığında 

tıp ve diş hekimliği eğitimi veren tüm yükseköğretim kurumlarının uygulama alanını 

kendisinin kurması ve yönetmesi mümkün olmamaktadır. Bu durumda üniversiteler, tıp 

fakültelerinde sadece eğitim ve araştırma kadrosu bulundurarak, klinik eğitimlerini Sağlık 

Bakanlığına ait hastanelerde yaptırabilmektedirler. 

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin tıp ve diş hekimliği 

alanında lisans ve uzmanlık eğitimi veren kurumları; eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti 

sunumu için insan gücü, mali kaynak, fiziki donanım, bina, tıbbi cihaz ve diğer kaynakları 

karşılıklı birlikte kullanabilmektedirler. Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile üniversiteler, tıp 

lisans eğitimi ve/veya tıpta uzmanlık eğitimi için ortak kullanım ve işbirliği için birlikte 

kullanım protokolü yaparak sağlık tesislerini birlikte kullanmaktadırlar. 

Birlikte kullanılan sağlık tesisinde yürütülen faaliyetler sırasında görev yapan 

personelin disiplin ve tüm özlük işlemleri ise kendi kurumlarında yürütülmektedir. Ancak 17 

Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı 

Kanunun 28 inci maddesi ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 

Kanununun ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına eklenen “Ancak bu personelin 

birlikte kullanılan sağlık tesisinde sözleşme kapsamındaki hizmet ve faaliyetlerinden dolayı 

işledikleri disipline aykırı fiilleri hakkında, başhekim tarafından 657 sayılı Kanunun 

disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.” Hükmü ile öğretim elemanlarının ortak kullanım 

alanlarında işledikleri disiplin suçlarına ilişkin soruşturma ve ceza verme işlemlerinin hangi 

birim veya birimler eliyle yürütülmesi gerektiğine yönelik değerlendirme makalenin 

konusunu oluşturmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Disiplin, Öğretim Elemanı, Devlet Memuru, Yetki, 

Sorumluluk. 

 

1.GİRİŞ 

 

Birlikte kullanılan sağlık tesisinde işbirliği: “Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri 

ile üniversitelerin ilgili birimlerinin görev ve hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, ortak 

gaye ve menfaatlerinin gerçekleştirilmesi için döner sermayeleri ayrı olmak üzere sağlık 

hizmet sunumu, eğitim, araştırma, halk sağlığını geliştirme ve kurumların diğer faaliyet 
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alanlarında imzalanacak protokol çerçevesinde tarafların birlikte hareket etmesini, 

yardımlaşmasını ve çalışmasını,” [1] sağlamaktadır. 

Sağlık tesisindeki her türlü sağlık ve destek hizmeti, üniversite personelinin sağlık 

hizmeti sunumu da dâhil olmak üzere Başhekimin sorumluluğundadır. Başhekim, eğitim ve 

sağlık hizmetlerinin aksamadan ve verimli şekilde yürütülmesi için ilgili mevzuat 

çerçevesinde her türlü tedbiri almaya yetkilidir. Burada esas olan husus ise bu yetkinin 

sınırlarının tespiti ve ilgili mevzuattan neyin anlaşılması gerektiğidir. 

Üniversite de görev yapan öğretim elemanları 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 

Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olmakla birlikte, 17 Kasım 2020 tarih 

ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunun 28 inci 

maddesi ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 9 uncu 

maddesinin dokuzuncu fıkrasına eklenen “Ancak bu personelin birlikte kullanılan sağlık 

tesisinde sözleşme kapsamındaki hizmet ve faaliyetlerinden dolayı işledikleri disipline aykırı 

fiilleri hakkında, başhekim tarafından 657 sayılı Kanunun disiplin hükümlerine göre işlem 

yapılır.” Hükmü ile öğretim elemanları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

hükümlerine göre işlem yapılmasının önü açılmış bulunmaktadır.  

 

2. DEĞERLENDİRME 

Kamu çalışanlarının görevlerini kanuni gereklere uygun olarak yerine getirmesi ve 

amirlerin de bunu gözetim görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Kamu personelinin 

görevlerini ifa ederken kanuni gereklere uyulmaması durumunda ise disiplin hükümleri 

devreye girmekte ve fiilin ağırlığına göre bir kısım yaptırımlar uygulanmaktadır. Ancak kamu 

personel sisteminin çeşitliliği ve her bir personel rejiminin de kendine has özellikleri 

nedeniyle disiplin hükümlerinde ve uygulanacak yaptırımlarda da doğal olarak farklılıklar 

ortaya çıkmaktadır. 

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununa tabi olan öğretim elemanlarının birlikte kullanılan sağlık tesisinde sözleşme 

kapsamındaki hizmet ve faaliyetlerinden dolayı işledikleri disipline aykırı fiilleri 

hakkında hangi mevzuat hükümlerine göre hareket edilmesi gerektiği ve sürecin mevcut 

yasal düzenlemeler kapsamında nasıl yönetilmesi gerektiği değerlendirilecektir. 

a. Hukuki belirlilik, suçta ve cezada yasallık ilkeleri  

Anayasa Mahkemesi kararlarında da ifade edildiği üzere “Anayasa'nın 2. maddesinde 

yer alan hukuk devletinin temel ilkelerinden biri "belirlilik" ilkesidir. Bu ilkeye göre, yasal 

düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ya da kuşkuya 

yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması, ayrıca kamu otoritelerinin 

keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesi de gereklidir. Belirlilik ilkesi, hukuksal 

güvenlikle bağlantılı olup bireyin, kanundan, belirli bir kesinlik içinde, hangi somut eylem ve 

olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların idareye hangi 

müdahale yetkisini verdiğini bilmesini zorunlu kılmaktadır."[2]  

Disiplin cezaları, kamu görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında 

kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve kamu yararının devamlılığının sağlanması amacıyla yasal 

olarak düzenlenmiş yaptırımlardır. Kamu hizmetlerini yürüten kamu görevlilerinin yetki ve 

sorumlulukları, görevlerinin kapsamı ve bu görevlerin yürütülüşünde uymaları gereken 
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kurallar kamu hizmeti ve hizmet gerekleri ile sınırlandırılmış, bu sınırlar dışına çıkanların ise 

disiplin cezaları ile cezalandırılmaları öngörülmüştür.  

Anayasa Mahkemesi suçta ve cezada yasallık ilkesinin uygulama alanının sadece 

ceza hukuku alanına giren suçlar ile ilgili olmadığını ve bu ilkenin idari yaptırımlarda ve 

disiplin suçlarında da uygulanması gerektiğini vurgulamaktadır. Mahkeme bunu açıkça şöyle 

ifade eder: "Anayasa'da öngörülen suçta ve cezada yasallık ilkesi, insan hak ve özgürlüklerini 

esas alan bir anlayışın öne çıktığı günümüzde, ceza hukukunun da temel ilkelerinden birini 

oluşturmaktadır. Anayasa'nın 38. maddesine paralel olarak Türk Ceza Kanunu'nun 2. 

maddesinde yer alan 'suçta ve cezada kanunilik' ilkesi uyarınca, hangi eylemlerin yasaklandığı 

ve bu yasak eylemlere verilecek cezaların hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde yasada 

gösterilmesi, kuralın açık, anlaşılır ve sınırlarının belli olması gerekmektedir. Kişilerin yasak 

eylemleri önceden bilmeleri düşüncesine dayanan bu ilkeyle temel hak ve özgürlüklerin 

güvence altına alınması amaçlanmaktadır. Anayasa'nın 38. maddesinde idari ve adli cezalar 

arasında bir ayrım yapılmadığından disiplin cezaları da bu maddede öngörülen ilkelere 

tâbidir."[3]  

Nitekim 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Kapsam" başlıklı 1. maddesinde, 

"Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri 

ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 

kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge 

Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır." denilerek katma/özel bütçeli 

yükseköğretim kurumlarında memur statüsünde çalışan kamu görevlileri de Kanun'un 

kapsamı içine alınırken; Üniversitelerin, öğretim üye ve yardımcıları özel kanunları 

hükümlerine tabidir denilmek suretiyle kapsam dışında tutulmuştur.  

b. Öğretim elemanlarına uygulanacak disiplin hükümlerinin de bütün kamu 

görevlerine uygulanacak hükümlerden farklı olması ve bu meslek sınıfının özelliklerini 

gözetmesi gerektiği 

Anayasa Mahkemesi çeşitli kararlarında öğretim elemanlarının statülerine ilişkin 

tespitlerde bulunmuş ve üniversitelerde yürütülen bilimsel ve akademik faaliyetin aktörleri 

olan öğretim elemanlarının ayrı bir meslek grubu oluşturduklarının altını çizmiştir. Yüksek 

Mahkeme, “Anayasa'nın 130. maddesinin, üniversitelerin bir hukuk devletinin üniversitesine 

yaraşır biçimde, uygar ve evrensel karakterde öğretim-eğitim, araştırma ve yayın konularında 

bilimsel özerkliğe sahip bir kamu tüzelkişisi biçiminde kurulmasını ve Cumhuriyetin temel 

organları içinde bu niteliğiyle yer almasını istediğini ve buna bağlı olarak üniversitelerin 

öğretim üyeleri ve yardımcılarını kapsayan kendine özgü önem ve değerde bir meslek sınıfı 

düşündüğünü ve buna göre düzenlemeler yaptığını ifade etmektedir.”[4]  

Anayasa Mahkemesi'ne göre "Anayasa'da üniversite, bilimsel çalışmaların yapıldığı 

ve bilimin öğretildiği kurum olarak nitelendirilip bilimsel ve idari özerkliğe sahip kılınarak 

diğer kamu kurumlarından farklı değerlendirilmiş, öğretim üyelerine de kamu görevlisi 

olmakla birlikte genel sınıflandırma içinde ayrı bir yer verilerek kendilerine özgü önem ve 

değerde bir meslek sınıfı olduğu belirtilmiştir. Öğretim üyelerinin bu konumları dikkate 

alındığında bunları diğer kamu görevlileri gibi değerlendirmek mümkün değildir."[5]  

c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na yapılan atfın öğretim 

elemanlarının hak ve özgürlükleri açısından elverişliliği ve yeterliliği sorunu 
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2547 sayılı Kanun'un değişik 53. Maddesi’nde üniversite mensuplarına ilişkin 

disiplin kuralları belirlenirken “Yükseköğretim Kurulu Başkanı üst kuruluşlar, rektörler ve 

bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin; rektör, üniversitenin; bağımsız vakıf 

meslek yüksekokulu müdürü, bağımsız vakıf meslek yüksekokulunun; dekan, fakültenin; 

enstitü ve yüksekokul müdürleri, enstitü ve yüksekokulların; kadrosu bulunan uygulama 

araştırma merkezi ile bağımsız enstitü müdürleri, uygulama araştırma merkezi ile enstitünün; 

bu birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de bağlı birim personelinin disiplin amirleridir.” 

denilmek suretiyle yetki sınırları belirlenmiş bulunmaktadır. 

Bu durumda, 7256 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 

sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına 

eklenen fıkra ile Başhekim tarafından Devlet memurlarına uygulanan usul ve esasların 

göz önüne alınacağının belirtilmesi ile yasallık ilkesini yerine getirdiğini ifade etmek 

mümkün olmayacaktır. Bunlara bir örnek vermek gerekirse, 657 sayılı yasanın 125/B/j 

hükmünde yer alan "Verilen emirlere itiraz etmek" fiili, kamu personel hukukunda hizmetin 

sürekliliğinin sağlanması amacıyla disiplin suçu olarak düzenlenmiş olabilir. Ancak örneğin 

bir öğretim elemanının akademik çalışmalarını ya da verdiği öğretim hizmetini etkileyecek ve 

bu alanlardaki özgürlüğünü sınırlayacak olan emirlere itiraz etmesinin bir disiplin suçu 

oluşturması şüphesiz bilim ve sanat özgürlüğünü ve akademik özgürlüğü ölçüsüzce 

sınırlandıracaktır.  

Bunun gibi öğretim elemanlarının üstleriyle ilişkileri de aynı şekilde akademik 

özgürlükleri göz önünde bulundurularak düzenlenir ve bu itibarla devlet memurlarının genel 

olarak tabi oldukları kurallardan ayrılır. Öğretim elemanlarının bilimsel araştırmalarında ve 

yürüttükleri derslerde inceleyecekleri konular ve izledikleri yöntemler açısından serbest 

olmaları bilim ve sanat özgürlüğünün bir gereğidir. Bu itibarla da bir dekanın, enstitü 

müdürünün ya da bölüm başkanının öğretim elemanının üstü konumunda olsa dahi bu kişilere 

akademik faaliyetleri konusunda emir ve talimat vermeleri mümkün değildir.  

Bu değerlendirme ışığında disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve 

hallerin genel norm niteliğindeki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlendiğini ve 

bu sebeple de yasallık ilkesinin karşılandığını ifade etmek de mümkün değildir.  

Öğretim elemanlarının disiplin suçu oluşturabilecek fiillerinin ve bunlara 

verilebilecek cezaların yükseköğretim kamu hizmetinin gerekleri, yapılan faaliyetin 

nitelikleri, akademik özgürlük, bilim ve sanat özgürlüğü ve bilimsel çalışmanın etik kuralları 

ve esasları göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  

“Sağlık tesisinde hizmet veren üniversite personeliyle ilgili hasta hakları başvuruları 

Hastane Hasta Hakları Kurulu tarafından değerlendirilir. Hasta hakları başvurusu ile ilgili 

ihlal kararı verilmesi durumunda, başvuru hakkında işlem yapılabilmesi için dosya ilgili 

Rektörlüğe gönderilir. Disiplin ve ceza hükümlerinin uygulanması bakımından personelin 

kadrosunun bulunduğu kurumun tabi olduğu mevzuat hükümleri geçerlidir.”[6]  

3. SONUÇ 

Yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan memurların 

hangi fiillerine karşılık hangi disiplin cezasının uygulanacağı 657 sayılı Kanun'un 125. 

maddesinde belirlenenmiş olup, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 
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sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine tabi öğretim elemanları ile ilgili olarak 657 

sayılı kanun hükümlerinin uygulanmasının hukuki belirlilik ve suçta yasallık ilkeleriyle 

bağdaşmadı,  

Birlikte kullanılan sağlık tesisinde hizmet veren üniversite öğretim elemanları ile 

ilgili disipline aykırı işlemlerinden dolayı haklarında işlem yapılabilmesi için buna ilişkin 

dosyanın ilgili Rektörlüğe gönderilmesi gerektiği, 

7256 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık 

Hizmetleri Temel Kanununun ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına eklenen “Ancak bu 

personelin birlikte kullanılan sağlık tesisinde sözleşme kapsamındaki hizmet ve 

faaliyetlerinden dolayı işledikleri disipline aykırı fiilleri hakkında, başhekim tarafından 657 

sayılı Kanunun disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.” hükmünün Anayasa’ya aykırılık 

sorununu da beraberinde getirdiği, 

Değerlendirilmektedir. 
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