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: TUrk Tabipler Birli(ji kanh$r

: Av. Ziynet Ozgelik

Tunus Cad. No.2113 Kavaklrdere/Ankara

: 1- Saghk Bakanhijr

Vekili : Hukuk MUgaviri Nazmiye Unal - Aynr yerde

2-YUksek Ogretim Kurulul Bagkanhgr

Vekili : Av. Fetih Qelebi-,Aynr yrerder

: 03.05.2014 tarih ve 28989 savrlr Resmi Gazete'de

yUrUtmenin durdurulmast isfremirrin kabul edilmesi, diser
Kanun'un 27. maddesinin 2, frkrasrnda sayrlan kogullar

durdurulmasr isteminiin reddedilmesi gerektigi

Lryannca Danrgtay
karanndan sonra
cevabrnrn verildi$i

yayrm Sa$ltk Bakanlt$t ve Ba$h Kuruluglarrna Ait Serghk Tesisleri ve Universitelere Ait
ilgili Biri Birlikte Kullanrmr ve igbirligi Usul ve Esilslarr Hakkrnda Yonetmeligin,
Y im Kurulu ile mUgtereken gtkarrlmamasr nedeni ile tamamrnrn; dava dilekgesinde
beliftilen aykrrrhk sebepleriyle de 4. maddesinin (d) ver (e) bentlerinin; 5. maddesinin
(a), (b) ( ve(e) bentlerinin; 7. nnaddesinin 1 ve2. frkrasrnrn; 8. rmadclesinin 1.,2.,9.,4.,5. ve

nln; 9. maddesinin 6., 7. ve 10. frkralannrn; aynca 9. maddesinin trp fakUltesi adlna
k Kurumu'ndan altnan geri ddemelerin aktarrrlmasrna iligkin kurallara yer

ne iligkin noksan dUz:enleme nedeniyle tamamrnrn; 1Q. m;rddesinin igbirligine iligkin
iglemlerini gosternremesi nedeniyle iptali ve yUrutmesirrin durdurulmasr

: Mehmet Fatih lgrk

ncesr : Dava konusu Ydneltmelipin Z. maddesinin 2. bendi ve
8. nin 1. bendi ydnUnclen

2577 sayrlt
yUrUtmenin

madd ydnUnden ise
gergek i$inden

dUgUn

hukuka

TURK ruiIIeriADINA
tim veren 2575 sayrh Danrgtay Kanununun E:k X. maddesi
ve Sekizinci Daireilerinden olugan mUgterek: kurplca, araOnbegin

incelen karar verilen yUrUtmenin durdurulmasr istr:mi, pna kararr

olmakla yeniden incelenerek igin gere$i gdrUgUldU:

03.05.2014 tarih v,e 28989 sayrh Resmi Gazrete'dq yayrmlanqn Sa$|k Bakanh$r
ve Ba$lr ruluglarrna Ait Sa$hk Tesisleri ve Universitelere Ait il$ili Birimlerin Birlikte Kullanrmr
ve igbi i Usul ve Esaslarr Hakkrnda Ydnetmeli$in, Yuksekd$netirn Kurulu ile mUgtereken
grkarrlma nedeni ile tamamrnrn, dava dilekgesinde bellirtilen hukuka aykrrrhk sebepleriyle
de 4. n (d) ve (e) bentlerinin; 5. maddesinin (a), (b) (rj) ve (e) bentlerinin; 7.

1ve2. frkrasrnrn; 8. maddesinin 1., 2.,3.,4.,5. veOi frkralarrnrn; 9. maddesinin 6.,

7. ve 10 frkralartntn; aynca 9. maddesinin trp fakUltesi arCrna Sosyral Guvenlik Kurumu'ndan
alrnan i ddemelerin aktarrlmasrna iliqkin kurallara yer verrilmemesine iligkin noksan

nedeniyle tamamtnrn; 10. maddesinin igbirliSine iligkin uygulama iglemlerini
goste nedeniyle iptali ve yU rUtmesi n in durduru lmasr istr:4niyle agr lm rgtl r.

7 sayrlt idari Yargrlama UsulU Kanunu'nun 27. madrdesinde, idari iglemin
;t halinde telafisi gUg veya imkAnsrz zararlarn't do$rnasl ve idari iglemin agrkga
trt olmasl gadlartntn birlikte gergeklegmesi dururmunda, davalr idarenin savunmasl
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sayrlrSa$hk Hizmetleri Genel Kanunu'nun Ek 9.

hk Bakanlt$t ve ba$lt kuruluglartna ait kurum I'e
birimleri. rhkh olarak igbirli$i gergevesinde birlikte kullanrlabilir. Ancak, adrese dayalt nUfus

kayrt sonuglarrna g6re toplam il nUfusu 750.000'e kadar qlan illerde el$itim ve araqttrma
hi bu maddenin yUrUrlU(ie girdi$i tarihten itibaren Sa$hk t3akianh$r e$itim ve aragtrrma

veya Universite saSlrk uygulama ve aragtrrma merkezlqrinden yalnrzca biri tarafrndan
Bu illerde Bakanlrk ve ba$h kuruluglarr ile Universiteler, trp lisans egitimi ve/veya trpta

h

uzmanh[< e$itimi igin ortak kullanrm ve igbirligiyapar.
Etiflikte kullanrlacak sa$lrkrtesisleri igin, Bakanhk ve \/Uksiek6$netim Kurulu Bagkanlt$tntn

uygun gQrUgU ahnarak, il valisi ile Universite rektdrU anasrnda blirlikte kullanrm protokolU

akdedilir.
Efiilikte kullanrmdaki sa(ihk tesislerinde trpta uzmanlrk ve lisans e$itimleri, Sa$ltk

Bakanh$r uzmanhk d$rencilerinin e$itimi de dAhil olmak Uzere, ilgili mrevzuata g6re ttp fakUltesi

dekanrnrrtr yetki ve sorumlulu(iunda yUrUtUlUr. Birlikte kullanrma gegilen sa$ltk tesisleri,

Bakanlri;
Bakanlr

kamu birli$i kapsamrnda olmasr hdlinde, o tesise ait ydnetici g6revlendirmeleri kamu

ri birligi mevzuatr gengevesinde yaprlrr. (Ek cUrnle: 21112014-6514144 md.) Birlikte

kullan i saglrk tesislerinde mesai sonrasr hizmetler iqin 3115121106 tarihli ve 5510 saytlt

Sosyal
g6re ila

ve Genel Sa$lrk Sigortasr Kanununun 73t UncU maddesinin UgUncti frkrastna

ddrdUncU fkra:121112014-6514144 md.) 2547 sayrlr Kanunun 58 inci maddesinin

(c) ft nln (1) numarah bendirrde sayrlan ve ilgili fakUlteniln temel trp bilimlerinde gdrev yapan

6$retim , ogretim gdrevlisi rre aragtrrma gorevlisi ile birlikte (r"rllarrrmdaki salhk tesislerinde
yapan personele, Universite personeli igin 4111l|1981 tarihli ve 2547 saytlt

Kanununun 58 inci maddesinde dngdrUlern ek odeme mettraht ve tavan ek

ahndr
durduru

verilebilir

fiilen go

Y
odeme
Sa$hk
Ve
ve tava

birimin
payl

veya savunma sUresi gegtikten sonra
rna karar verilebilece$i hukme ba$lanmrgtrr.

yiirUtmenin

tebi oldu$u mevzuat uyannca igletilir ve tesis, rtrrniversitenin gorUgU ahnarak
atanan baghekim tarafrndan y6netilir. Birlikte kullanrmet gegilen sa$ltk tesisinin

Ucret ahnmaz.

nlan, Bakanllk ve ba$h kuruluglarr personeli igin ise 4l1l'1961 tarihli ve 209 saytll

lna Bagh Sa$hk Kurumlarr ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine

Ddner Sermaye Hakkunda Kanunun 5 inci maddrasindq 6ngdrUlen ek 6deme matraht

ek 6deme oranlarr esas ahnarak Bakanh$rn tabi oldu$u ek odeme mevzuatl

nda ek 6deme yaprhr. Universite rektdrU, rektdr yar$rmcrlarr, gt.'nel sekreteri, ilgili

I ve dekan yardrmc;rlarna 2547 sayrh Kanunun 58 iriirci maddesi gere$ince yonetici

yaprlacak ek 6deme, birlikte kullanrmdakJ sa$ltk tesisinin dOner sermaye

hesabr yaprhr.

kullanrlan salhk tesisinde g6rev yapan personelin disiplin ve tUm 6zl0k iglemleri

kadrosur]run bulundu$u kurumunr ilgili mevzuatt na gOre yUrUllUlUr.

Uhiversite taraftndan, birlikte kullanrlan kurum \/e il<qruluqlarda gdrevli personelin

ait e$itimprofesdr ve dogent kadrolarrna atanabilmesi igin Bakanlt$a trq ba!;lt kuruluglanna

l3hkanllk ve Universiteler, birlikte kullanrm drgrnda d,0nen qermayesi ve kurumlan ayrt ve

bagrmsr{ olmak suretiyle e$itimr, sa$lrk hizmeti Uretimi, aragttrmp ve kamu sa$lt$tnt geligtirme

gibi alarjlarda igbirligi yapabiliriler. igbirli$i yaprlacak husrrslarda Bilkanltk ve YUkseko$retim

Kurulu $agkanlr$rntn uygun gorrUgli ahnarak, il valisi ve Univensite rektorU arastnda protokol

akdedillrl

I
a
t
an

,l
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"lilpdde 4 - (1) Bu ydnetrnelikte gegen;... d)
kuruluglerrpna ait kurum ve kuruluglanna ait sa$hk
kaynaklarinrn, e$itim ve aragtrrma hizmefleri, sagltk
menfaatlep'in gergeklegtirilmesi igin Bakanlrk ve ilgili
gergevesi{rde birlikte kullanrlmasrnr,

birimleri v$ planlamaya tabi trbbi ekipman yatrnmlarrnda trp tafiilltersi yerd6 trpta uzmanlk

:q::":l'"|fin e$itimleri ile ilgili standartlarr geregi rekt6rr0gun gor[rqteri dogruttusunda hareket

tarafrndarJr mugitereken grkarrtacak y6netmetikte betinenir." hijk;;;;;.;;JHEiii

di$er
Kurulu

Antlan Kanun maddesi uyannca; 03.05.2014 tarih ve 2gggg sayrh Resmi Gazete,de
. rrYlil rJilililtgllIl

3fli1"-.|(,ll1nrmr 
ve igbirli$i usul ve Esaslan Hakkrnda yrinermetik yayrntanmrg otup, anrtanYdnetmelikte;

Birlikte kullanrm: Saglrk Bakanhgr ve baglr
tesisleri ile ilniversiteye ait ilgili birirnlerin
hizmet sunumu veya sair ortak gaye ve
Universite arasrnda imzalanacak protokol

e) Fk Odeme Ydnetmeli$i: 1412/2013 tarihli ve 28sb9 sayrh Milkerrer Resmi Gazete,deyayrmlanfln TUrkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bagh Sa(ihk Tssisletrinde Gcirevli personele
Ek Odenrq Yaprlmasrna Dair y6nr:tmeligi, ....

iferde eder.
Mapde 5 - (1) Sa$hk vre e$itim hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulabilmesi

amactyla 
faOltklesislerinin birlikter kullanrlmasrnda aga$rda br_alirtils, usrul ve esaslara uyulur.

a) ADNKS sonuglarlna gdre toplam il nufusu 750.000'e kadar olan illerde Bakanhk veba$lt kurul'.91.1..i!" universite, trp lisans e$itimi ve/veya trpta uzmianhk egitimi igin birlikte
kullanrm vp igbirligi yapar.

b), pakanhkga yaprlan salihk hizmeti plAnlamasrna g6ne o ikle plinlanan kapasiteyi
agacak Et{kanhk e$itim ve aragttrma hastanesi veya universite sq$lrk uygulama ve aragtrrma
merkezi yptrrrm talepleri, Oncelil<le trp fakultesinin geligim talepleri ve standarlarr dikkate
ah nmak sr.{ retiyle birlikte ku llan r m r;ergevesinde degerlendirilir.

c) $irlikte kullanrlacak sa$hk tesislerine ait ozellikli planlapa gerelrtiren sagtrk hizmet

edilirAksi 
$urumda Bakanhkga belirlenmig olan saghk planlanralan esas;a1nrr.

ve dig sa$lt$r hiznrretleri ile bu alandaki egitim ve qragtrrma faaliyelerinin claha
e)

etkin ve
'.,:'1i:,"jnulabilmesi igin dig hekimli$i fakuliesi bqtunan universiteterte, Birtige

ba$lt. a$r:z ve dig sa$h$r hizmeti veren sa$lrk tesisleri arastnda birlikte kullanrm ve igbirligi
uygula

d) Birlikte kullanrlacak saghk tesisleri igin, Bakanhk ve yOK' lin uygun gorugu atrnargk, ilvalisi ve universite rektoru araslnda birlikte kullanrm protokol0 akdedilir. protokolun
iy.alalyftndan itibaren en geg altr ay igerisinde birlikte kuilanrma gegitir. protokottin stiresi
ddrt ytldanr az olamaz. Surenin bitiminden altr ay 6nce taraflarclafr biri sorra erdirme bildirimi
yapmadrkEf protokol iki yrllrk sUreft:rle uzatllmrg sayrhr.

e) i$birli$i ve birlikte kullanrmda insan gucu ve di$er tum l{erynaklarrn kullanrmr vali ilerekt6r vey4 yetki verecekleri kigiler tarafrndan, ihtiyaglar l,e iq yuku dikkate ahnarak ilgili
mevzuat l"lijkUmleri gergevesinde belirlenir.

f) Eliflikte kullanrm ile igletilren sa$Lk tesisleri, hizmet ve pefsiongl kadrolarr bakrmrndan
Bakanhk igin e$itim ve aragtrrma hastanesi, universite igin ise saprrk ruygurarna ve aragtrrma
merkezi olarak kabul edilir.

g) lBir ilde farklr birliklere bilSlr hastanelerle de birlikter kullanrm veya igbirligi protokolu

7r e;
.o 47-t1: i: t\L-i i
fu-'tt4ffig',Al .gj6oehreere
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hastane sfyrsr ikiden dahafazla <>lamaz. \. ..r.,) ,,7,: i I
0) pirlikte kullantlan tesislerrde, dgretim elemanr ve uzman/qrznierq tabrptffiarr ihtiyacr

Bakanltk0f yaprlan planlamalara uygun olarak YOK tarafrndan gelirlenen fiiGner de dikkate
altnmak spretiyle dekan ve hastane ydneticisi tarafrndan birlikte $elirlenir. Ogretim elemanr ve
uzmaniu:zfian tabip kadrolart protokol hazrrlanmasr srrasrnda pelirlgnebilir ve gerektiginde
gUncellengbilir.

Mapde 6 - (1) Birrikte kuilanrmdaki sagrrk tesisrerinore rneNuniyret oncesi ve mezuniyet
sonrasr tlp ve di9 tabipli$i e$itinrleri, Bakanlrk uzmanhk 6$rencilprinin egitimi de d6hil olmak
uzere ilgili mevzuat hukumlerigerr;evesinde dekanrn yetki ve sorunpluluijunda yurutUlur.

(2) Dekan ve hastane yOneticisi, e$itim, aragtrrma ver saglfk hi::meflerini aksatmayacak
gekilde iFbirligi iginde gallganak gerekli tedbirlerin ahnmpsrndan ve ptanlamalarrn
yapr lmaslridan sorumludur.

(3,1 Birlikte kullanrmda e$itim faaliyetleri, Fakulte Kurulur ve l=akulte y6netim Kurulu
kararlarl {o$rultusunda yurutulur. Sa$hk tesisinin egitim gorevliferi <jekanrn daveti uzerine,
Fakulte Kqrulu ve Fakulte Ydnetim Kurulu toplantrlarrna oy hakkr olfnaksrzrn katrlabilir.

(4lt pniversitenin sa$hk alanrnda on lisans, lisans ve lisans{rstu egitim goren ogrencileri,
uygulamalf e$itimlerini birlikte kullanrlan sa$lrk tesisinin yant stra igbinligi yaprlan diger saglk
tesislerind$ de yapabilir.

(5) pirlikte kullantlan veya igbirli$i yaprlan sa$hk tesis;indre bulunan egitim g6revtiteri ve
bagasistanlar ile rektor taraftndan gdrevlendirilen ogretim elemanlprr nrezuniyet sonrast egitim
yetki ve s;Qrumlulu$unu tagtrlar. l\ncak ihtiyag duyulmasr halinde clekiln tarafrndan mezuniyet
oncesi e(iifimde de sorumluluk verilebilir. Ancak bu durum itnivre6ite lkadrolarrna yUkselnrede
hak olugturfmaz.

Ma{de 7 - (1) Birlikte l<ullantma gegilen saghk tesislgri, I3akanhk tarafrndan bu
hukumleri saklt kalmark kaydryla Bakanhsrn tAbi oldur$u mevzuat uyalnca igletilir.

imzalanaqitir. Dat hastanereri r'raris otmak uzere birtikte -r,,{,il -&}- i

kullanllan sa$hk tesisi yOneticileri, universitenin gorugu erhnarak Bakanlkga atanrr.
kamu hiastaneleri birligi mevzuatr grergev$sinde yUrUtUlUr.
ki her tUrlU saglrk ve destek hizmeti, Univercite person(2) pa$ltk tesisindeki her tUrlU sa$lrk ve destek hizmeti, Univercite perrsonelinin sagtrk

mu da ddhil olmakl Uzere hastane ydneticisinin $orurnlulu$undadrr. Hastane
y6neticisi, u hizmetlerin aksamiadan ve en verimli gekildle yUftitulrnesi igin ilgili mevzuat

her turlu tedbiri almaya yetkilidir ve bu konuda dekanlp igbiirligi iginde gahgrr.

kullanrlan pirimlerle srnrrlr ormak kaydryla akiif ve pasiflerriyle:

Birlikte
YOnetici

kullanlm s;$na erdi$inde ddner sermaye hesabr, hukuki ve fi::iki ,olllrak ayltmasr ve b6lunmesi
mumkun olmayanlar harig olmak uzere, birlikte kullanrma gegildigi tarihteki aktif ve prasif
oranlarr dikfate allnmak sureti ile aryrrhr.

Madpe 8 - (1) Birlikte kullantmdaki tesislerde, bir egitim sofumlusu ile bir idari sorumlu
gdrevlendflrilebilir. Birimin e$itinr sorumlusuna idari sorumluluk g6revi de verilebilir.
Kjinik/laborftuvar e$itim sorumlusu ana dallarda ilgili anabilim clafr bagkanr, yan dallarda ise
bilim d,alr bagka_ntdlr. Anabilim dallannda dogent ya da profresor pulunrmadrg,'t"roiro" egitim
gdrevlileri $e e$itim sorumlusu olarak gdrevlendirilebilir. Klinik/larbpratuvarlerrda idari sorurnlu;
baghekim Ye dekanln da gdrugu altnarak hastane ydneticisi taiafrnrlan birlikte kullanrmda

?j:lit :"ihk 
tesisinde profesdr, dogent, egitim sorumlusu, ,egitinl gOrevtisi veya uzman tabip

olarak gdn$v yapan personel arastndan bir yrlhk sureyle goreylendirilir. itJari sorumlunun
segiminde $Oitim sorumlusu ile benzer unvan veya krdem de olanlarh 6ncelik verrilir.

UYAPBili9imSistemindeyeraIa|rbudokumanahttp://vatandas.uyup.gou..,ua.",.a"n@ZF!6CR-".,'*1hDNLffi
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(:2) Egitim hizmeilerisorunrlusu, m'fredat ve aka
.ncesi e{itimrer ire irgiri mevzuat gergevesinde uzmanrrk
ve denetiininden sorumludur.

(3) idari sorumru, irgiri krinik veya raboratuvarn
mUgterefi< ve verimli bir gekilde kullanrlmasr ile diger
il igkileri ytlrUtmekle g6revlidir.

rak mezuniyet

, yUrUtUlmesi

servk vq idaresi, rnevcut kaynaklarrn
birimler Ve hrastane yonetimiyle olan

(5;) E$itim hizmetleri sorumlusu, 6$retim elemanlarr ve Bgitirn sorumlularr ile birliktee$itim prfgramlarrnr hazrrlayaral< dekana sunar ve dekan hastape yrOneticisinin gdrUgrtnU dealarak er$itim programlnl onaylar. E$itim programrnda de$irgiftlik ,olmasr halinde hastaney6neticisi4e bilgi verilir' Egitim hizmetleri sorumlusu egitim p[ogramrnrn yurutulmesindendekana kqrgr sorumludurlar.
(6) igbirli$i ve birlikte kullanlmda saghk tesisleri ve ilgiri birimlerde gorevli tum tabipleregitim faflliyetlerinin aksattlmamast kaydryla, dnemli ve acil v4kalarda lenoilerine yaprlandavete icpbet etmek, ihtiyag duyulan trbbi ve bilimseil d6nrgmernlk, protokolde n6bettutulmaslnp iligkin duzenleme bulunmast halinde n6bet, konslirtpsyonr ve saglk hizme'eriniyerine getifmekte yUkUmlUd Urler.
Ma$de I - (1) Birlikte l'lullantmdaki sa$hk tesisteri sunrJuklarr sagtrk hizmeflerininucretlendirf lmesi bakt mt ndan universite hastanesi statusunderjir.
(2) Ek Odeme ydnetmeliljinin uygulanmasrnda Unir,rersite perconeli igin 2542 sayilrKanunun fB inci maddesinde Orrgorulen ek odeme matrarhr ve tavan ek 6deme oranlar,Bakanlrk Fprsoneli igin ise 4llngen tarihli ve 209sayrh Kanunun 5 inci maddesinde dng.rulenek 6deme rflatrahr ve tavan ek oderme oranrarr dikkate arrnrr.
(3) Birlikte kullanlmdaki sa$hk tesisinin ddner serrnaye gelirlerinden; ilgili mevzuatrgere$ince iiniversitenin bilimsel aragttrma projelerinin finansmanr igin ong6r.ulen kesintiler veHazine perll' 251411983 tarihli vei2828 sayrh sosyal Hizmefler Kanununun .tg inci maddesininbirinci frkr{srnln (k) bendi gere$ince ayrrlacak pay, Bakanhk merke:z payr ayrrtrr. Bakan'k

T::k"t"l:t{t ile tiniversitenin bilinrsel aragturma projeterinin finansmanr igin ong6ruten paylar,ilgili sa$hl'r tesisinin aylrk tahsilattntn yansr uzerinden, Bakarrhk merkez payr oranr kadar, egit

l:Tii,:rl ?I:: 
,::11':::',:0,.T.:::kip ayda irsiri hesaprara aktarrrrr l(aran nriktar, 20e sayrrr

(4) Klinik veya laboratu,rar
igerisinde birlikte gah gr r.

e$itim ve saglrk hiznreti gorunnlularr igbirligi ve uyum

|l\tdt, zuv saylll

5::H?,f,"'ff:,,ffii-:::,i,:::l:: jf::$,?:,rr;e; oran,an seeme,vecek seki,de Ek
i,trtt"a,T:,,$i 

hukumrerine g6re personere ek odeme orarrak dagrtrrrr.
(4) FFeldor, rektor yardtmctlan ve universite genel S€rkrg1grl^., ilgili birimin dekan vedekan vardrmcrtarna 2s4T sayrrr Kanunun 58 inci maddeJ";;il#';ffiil";*^ilr:;

yaptlacak ef 6deme, da$rtrlabilecelk tutardan olmak kaydryra universite y,6netim kurulu kararrnadavalr 
?iir{,:,i:l':",_y11113aki 

sagrrk tesisinin oon"r r"rrav,e hesabrndan vaprrrr.(5) Qirlikte kullantmdaki sa$hk tesislerinde uygulamarr r:gitimle ilgili giderler saghktesisinin dtidrer sermaye gelirlerinden kargrlanrr
(6) Pirlikte kullantm protokolu yaprlan universite sagtrk birimlerinin geri 6demekurumlartnrcpn alacaklarl pay, 31151:2oo6tarihli ve 5510 sayrl fiosyal sigortalar ve Genel saghksigortas.K:F:n" gergevesinde Bakanhk igin belirlenen g6turu lhiznret becleline ektenir.(7) l3irlikte kullanrmdaki sa$hk tesislerinde Ek odeme yonetnneliljinin uygutanmasrn<ia;Ek odeme fonetmeli$ine g6re puran uretme imkanr butunmayanr ogrertim uyelerinin uguncublslmak saphk tesislerinde kadro-unvan katsayrlarr profesorler igirr 1,50, dogeniler igin 1,20 veyardlmcl dopentler igin 1,00 olarak uygulanrr. Ek odeme yi5netmeligine g6re puan uretme

R.0.)
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imkdnr bulunan profesdr ve doE;enfler igin egitim g

o
t
t

\.';
katsayrsr, yardrmcr

personeldQn yan dal uzmanlrk e{itimini tamamlamrg olan ve b;r alalnda galrganlar igin, Ek
Odeme YQnetmeli$inde yan dal unvanlan igin OngorUlen kadr,o unvpn katsayrlarr uygulanrr.

(8) Ek Odeme Ydnetmeli$ine g6re belirlenen egitici destekleme puanr, trpta uzmanhk
e$itimine Katrlan yardtmct dogentler igin saglk tesisi puarn ontalamiasrntn %20'si oranrnda
uygulanrr.

(9) pirlikte kullanrmdaki sa$hk tesislerinde gdrev yapan Universite personelinden hizmet
igi e$itimlere katrlanlara Ek Odenre Yonetmeli$inde 6ngorUlen usql ve esaslar gergevesinde ek
6deme yaptltr.

(10) Bu Ydnetmelikte hUkUm bulunmayan hallerde Ek Odemer Yonetmeligi hukUmleri
esas alrnrr,

Madde 10 -- (1) Bakanhk ve Universiteler, birlikte kullanlrn drgrnda d6ner sermayesi ve
kurumlarr 4yn ve bagrmsrz olmak suretiyle igbirligi yapabilirler.

(2) igbirligi; e$itim, aragttrma, sa$lrk hizmeti Uretimi ve kQmu saglrgrnr geligtirme gibi
alanlarda yaprlabilir. Bir ilde aynr birlile baglr olmasrna bakrlmakFrzrn, tum saglrk tesisleri ite
igbirli$i yerpr labilir.

(3) f$itim alantnda yaprlacak igbirligi on lisans, lisans ve li$ansijstU egitimler, hizmet igi
e$itimler ilg ilpta uzmanhk mevzuatrna gore verilecek egitimleri kapBar.

t4) Sa$ltk hizmeti Uretimi kapsamrnda; ihtiyag duyulan alanlarda dogrudan sagltk
hizmeti UrQtimi, trbbi ve bilimseldanrgmanhk ile konsUltasyon hiznreti venilebilir.

(5) Aragtrrma kapsamtnda; bilimsel aragtrrma ve geligtirmer ile proje galgmalarr
yaprlabilir.

(6) fgitim, sagltk hizmeti iiretimi, aragtrrma ve kamu saghgrnr ,geligtirrne gibi alanlarda
yaptlacak ipbirligiigin Bakanhk ve YOK' Un uygun gdrUgU a|nara[<, il valisi ve ijniversite rekt6rg
arastnda $rotokol akdedilir. ProtokolUn imzalanmasrndan itibaren en geg altr ay igerisinde
uygulamayp gegilir.

Ivla{de 11 - (l) Birlikte kulletnrlan saghk tesisinde gdre'v yapan personelin disiplin ve tUm
6zlUk iglenftleri ile sosyal gUvenlil< haklarr baktmrndan kadrosunurr brulunclugu kurumun ilgili
mevzuattn$ tabidir. Hastanede hizmet veren Universite pers;oneli ile ilgili hasta haklarr
bagvurulart Hastane Hasta Haklan Kurulu tarafrndan de$erlendirllir, has;ta haklarr bagvurusu ile
ilgili ihlal faran verilmesi durumunda bagvuru, bagvuru hrakkrnda irglem yaprlabilmesi igin
Dekanlt$a gdnderilir. Birlikte kullanrm tesisinde gdrevli d€tretirn Uyerlerinin izin, kongre ve
benzeri ci{lUk iglernlerinde hastane baghekimin parafr ahndrk;tan sr)nra dekan tarafrndan
onaylantr. Sa$ltk Bakanh$r veya ba$lr kurulug kadrosundia bulunan ve egitim faaliyetinde
bulunan e{itim gorevlisi ve tabiplerrin izin, kongre ve benzeri ozl{rk iglernlerinde dekanln parafr
bulunur.

Ma{de12 - (1) 181212011 tarihli ve 27850 sayrh Res;mi Gazete'de yayrrntanan Sagtrk
Bakanlt$tn{ Ba$lt Sa$hk Tesisleri Ve Universitelere Ait ilgili Birinrleriin Birlikte Kuilanrmr Ve
igbirligi Ustfl Ve Esaslart Hakkrnda Yonetmelik yUrUrlUkten kalCrrrlmrgtrr.

Gegici Madde 1 - (1) Bu Ydnetmeli$in yayrmrn{an 6nce agrlmrg bulunan ve 5 inci
maddenin pirinci ftkrastntn (a) bendi esasrna uymayan egifim ve aragtrrma hastanesive sagllk
uygularna pre aragttrma merkezleri, birlikte kullanlm igin riniversiteler talepte bulunmadlgr
sUrece, mreycut haliyle faaliyetlerine devam ederler.

Gegici Madde 2 - (1) Bu Ydnetmeli$in yayrmrndan 6nr:e imzalanmtg olan protokoller bu
Y6netmeli$in yayrm tarihinden itibaren en geg ug ay igqrisinde bu \'6netmelik hUkumlerine
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uygun herlp getirilir."
di.i4enlemelerine yer
Daya konusu Yonetmeligin 7

l'

nin"2. bendi incelendi{[nde;
3li$9 sayrlr Sa$hk Hizmetleri Genel Kinunu'nun Ek 9. maddesinin UgUncu frkrastnda,

birlikte kruflanrmdaki sa$hk tesislerinde trpta uzmanhk ve lisans egitinrlerinin, Saglk Bakanlgr
uzmanltk Q$rencilerinin e$itimide dahil olmak uzere, ilgili mevzuata g6r'e trp fakultesidekanrnrn
yetki ve sQrumlulu$unda yurutulerce$i, birlikte kullanrma geQilen saghl< tesislerinin, Bakanhgrn
tdbi oldu$pr mevzuat uyarlnca igletilece$i ve tesisin universitenin gorijgu ahnarak Bakanlrkga
atanan b4ghekim taraftndan yonetilece$i, birlikte kullantnra geq:ilen saghk tesisinin kamu
hastane birlili kapsamtnda olmetst hdlinde, o tesise ait yonetici gorevlendirmelerinin kamu
hastanelelr'li birli$i mevzuatr gergevesinde yapr lacagr belirlenrnigtir.

Dava konusu Ydnetmeli$in 7. maddesinde birliktre kullanrkacak saglk tesislerinin
igletilmesi dUzenlenmig olup, maddenin 2. bendinde; Univ,ersite personelinin sag[k hizmeti
sunumu dA dahil olmak uzere sa$hk tesisindeki her turlu saglk ve destek hizmetinin, hastane
ydneticisinin sorumlulu$u altrnda oldu$u, hastane yoneticisinin bu hiz:megerin aksamadan ve
en verimli gekilde yurutulmesi igin ilgili mevzuat gergevesinde her turlu tedbiri almaya yetkili
oldu$u ve pu konuda dekanta igbirligiiginde gahgacaSr belirtilrnigtir.

Sa$ltk tesislerinin birlikte kullanrmr, saglrk hizmet sunumu ve egitim ve aragtrrma
hizmetleri Qlmak uzere iki temelurtsur iizerine kurulmaktadrr. Sa$hk hizmet sunumunun kalitesi
ve verimlilipi buyuk 6nem arz etmekle birlikte, sa$ltk e$itimindeki kalite ve verimtitigin azalmasr
halinde, upun vadede sa$hk hiz:met sunumunun da bunclan olumsuz etkilenece$i dikkate
altndt$tndq, birlikte kullanrmdaki tesislerdeki saghk hizmet sunumunun egitime herhangi bir
61u rnsr tzl ur( olugturmayacak gekild,e yUrutUlmesi esas olmal rd r r.

Bu pa$lamda, birlikte kullanllan tesislerde 3359 sayrh Kanunun lEk 9. maddesi uyarrnca
gdrevlendi{ilen hastane ydneticisinin sa$hk hizmetinin aksatrlrnadan ve velrimli bir gel<ilde
yurutulmesfinden sorumlu oldu$u ve bu kapsamda bir takrm tedbirleri alma g6rev ve
yukumlultl$u bulunmaktaysa da bu tedbirlerin srnrnnrn e(jitinr hizmelerinin aksatrlmamasl
olarak belirf enmesi gerekmektedir.

Nit'efiim, Ydnetmelik tasla$tntn haztrlanmasr agamasrnda yukseko$retim Kurulunun
tasla$a iligfiin gdrUglerinin yer alc|!r gahgmada, madde berrdinin ,'hastane y6neticisinin, her
turlu sa$lt( ve destek hizmeti ik: universite personelinin sa$hk hizrmet sunumunu, egitimi
aksatmayiapak gekilde yurutulmes;ini sa$layacagr" geklinde duzenlenmesinin uygun otacagr
yolunda gofUg verdigi g6rUlmektedir. ,

Bu flurumda; dava konusu bentte birlikte kullanrmclaki sagllk tesislerinde, -htastane
yoneticisinifr sorumlulu$u ve bu konularda her iurlu tedbiri alma,ya yetkili oldulu belirlenirl<en,
e$itimin-akf-atiln?Lna,s-tna. ilig4n bir (g,gu! g-oz--etilmeksizin yaprran eksit< duzentemede hukuka
uyarhk g6rqlmemigtir.

Darrfl konusu yrinetmeligirn g. maddesinin 1. bendi incelendiginde;
DavE konusu Yonetmeli$in 8. maddesinde birlikte kullianrlilcak saghk tesislerinde g6rev

yapacak klinik, laboratuar ve e(litim sorumlularrnrn gorev ve yetkileri d6zenlenmig olup,
maddenin 1. bendinde; birlikte kullanlmdaki tesislerde, bir e$itim sorumlusu ile bir idari sorumlu
gorevlendirilebileceSi, birimin e$itirn sorumlusuna idari sorumluluk gdrevi de verilebilebilece$i,
klinik/laborftuvar e$itim sorumlusunrun ana dallarda ilgili anabilim dah bargkanr, yan dallarda ise
bilim dah fagkanr oldu$u, anabilim dallarrnda dogent ya d;a profeson bulunmadrgr takdirde
e$itim gorelrrlilerinin de e$itim sorumlusu olarak gdrevlendirilebilecegi, kliniulaboratuvarlarda
idari sorumlpnun, baghekim ve dekanrn da gdrugu alrnarak hastane ydneticisi tarafrndan birlikte

i1, c:.\
,{'A, -"\
l\.t' t ll

' .l ' '

UYAPBili9imSistemindeyerala!rbudokumanahttp://vatandas'uyup'gou.'.ua;;;;'mzFGsCR-**f|'DND-ffi



T.C.
DAfilt.t$!ev

Orunr,gittci o*ine
Esas lrl{r :2}14fi234

kullantmda bulunan sa$hk tesisinde profesor, dogent, egitinr sorumlus;u, egitim gdrevlisi veya
uzman talip olarak gdrev yapan personel arasrndan bir yrllrk sureyle gorevlendirilece$i, idari
sorumlunun segiminde egitim sorumlusu ile benzer unvan veya krdlemde olanlara oncelik
verilece$i dUzenlenmig, maddenin 2. bendinde egitim hizmetleni sorumlusunun; mgfredat ve
akademik fakvime uygun olarak mezuniyet Oncesi egitimler ile ilgili mevzuat gergevesinde
uzmanllk g$itimlerinin planlanmasit, yUrutUlmesi ve denetiminrden sorurnlu oldugu, 3. bendinde
ise; idari Forumlunun; ilgili klinik veya laboratuvarrn sevk ve idaresi, mevcut kaynaklarrn
mugterek ye verimli bir gekilde kullanrlmasr ile diger birinrler ve harstane y6netimiyle olan
iligkileri ytirfUtmekle 96revli oldugu dUzenlen migtir.

Yukgrrda da de$inildi$i uzrere; birlikte kullanrmdaki saglrk tesislerinde egitim ve saglk
hizmeti sunumunun, e$itimi aksatmamak kaydryla eg gudum igerisinde yurutulmesi
gerekmektSdir.

Bu kapsamda; sa$lrk tesisindeki klinik ve laboratuarr hizmeflelri ile egitim hizmefleri
birbirine erlgel olmayacak gekilde yurutulmeli, bu birimlerin yoneticilerinin yetkiteriher hangi bir
kartgtkltler yer vermeyecek ve erg gudumu olumsuz etkilemeyecek gekilde agrk ve belirli
olmaltdrr.

,rrOY.sg, 
dava konu'su bentte; e$itim hizmetleri sorumlusru ile idari sorurnlunun, yetki g6rev

ve s6rumluluklartna iligkin gakrgma ve gattgma alanlarrnr giderecek malhiyet ve belirlilikte genig
bir tanlmliarina bulunmakstztn ve birimin elitim-s,ol:ur"ntusr.r,.i,tre*id,ari.,sol'umlu,.arasrnda ,hizmete
yOnelik agrllhk getirilmeksizin birlikte veya ayl ay1 g6r:evlendirilme.esasr,getirifrni;[ili

Di$qr y"dndan; Ydnetmelik tasla$rnrn hazrrlanmasr agamasrnda yukseko$retim
Kurulunun faslaga iligkin gori.iglerinin yer aldr$r gallgmada, dava konusu bentte, anabilim dalr
bagkanl, epitim sorumlusu ve idari sorumlu olarak ug bagh bir yaprnrn tanrmlandr$r, bu
durumun hpm 2547 sayrh Kanun'a hem de kurumsal igley,igs aykrn oldu$u yolunda g6rUg
verdi$i gorQlmektedir.

Bu {urumda; uygulamada grkabilecek sorunlarr onleyecrek nitellikte idari sorumlu ve
e$itim sorqmlusunun gdrev ve yrslld;.ri agrkga belirlenmel<sizin duzenlenen dava konusu
Ydnetmeligin 8. maddesinin 1. bendinde hukuka uyarhk bulunrnamaktadrr.

Dav{ konusuYdnetmeli$in diger maddeleri ydnunden :ZET7 sayrlt idani yargtlama Usulu
Kanunu'ntl11 27. maddesinin 2. ftkretsrnda sayrlan kogullar gergeklegmernigtir.

Aglkfanan nedenlerle, dalra konusu ydnetmeligin T. nnadde,sinin 12. bendi ile g.
maddesininr 1. bendiyonunden, 2577 sayilr idari Yargrlama Us;ulu Kanunu,nun j27. maddesinde
ongorulen (ogullarrn olugtu$u anlaglldl$rndan ytrtitmenin durdurulrnar;l istenninin kabuli.lne,
Ydnetmeli(iin di$er maddeleri yonunden ytiri,itmenin durdurulmasr isteminin reddine; bu
karann tehrligini izleyen tarihten itibaren 7 gUn igerisinde DanrS;tay idari Dava Daireleri Kuruluna
itirazr yofu qgrk olmak uzere 06.04.i2a15 tarihinde oygokluguyla karar verildi.

Bagkan tjy"
Krrdar Yunus
ozsoYLL' QET|N(x) (xx)

uy" Uy"
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JX)KAR$I OY : Dava konusu Yonetmeligin 8. maddes;inin 1. bendi incelendigin de, ZS77saytlr idani Yargrlama usulu Kanunu'nun 27. maddesinin 2. frkrasrnda sayrlan kogullar

::::::jfT:Tl:^"']iYry!an vilrutmenin durdurutmasr isterninin ,"Jo"oiir".i serektigigerekgesiyle kararrn bu krsmrna katrlmryoruz.

Bargkan

Krrdar OZSOYLU
Uv"

TUlay BULGURCU

*H11Lt:,_o.:va konusulG-etmerigin {6r1anagr orian s3se sayrrr saghkvcrv | | r\

l:'^::l"l;io:::' llnynr.nYl Ek ? maddesinde, birtikte kuilanrm ve iebirtigine itiskin usut ve

::::i^li- ,:,n_'1 
*"y=u"|.lyku1teri sersevesinde doner ,"rr"v" ffi:;il;;;",;yaptlacak ek odemelere iligkin di$er hususlarrn Maliye Bal,ranlr$rnrn uygun gorugu alrnaraksaghk BaKanhOr ve Yuksek6$reltim Kurulu tarafrndan mugtereken grkanlacak y6netmelikle

belirlenecqgi hUkmUne yer verilmiq;tir.
Dainemizin 23'12'2014 tarihli ara kararryla dav'ah idarelerden, dava konusuYdnetmeli$in grkarrlmadan onr;eki agamalarrna iligkin olarak saglrk Bakanlrgr veYuksekoglretim Kurulu Bagkanlr$r tarafrndan yaprtan hazrrhk gahgmalarr, komisyon

olugturulnrqrg ise buna iligkin bilgi ve belgeler ile toplantr tutanaklarr, iahnan kararlar; ayrca,Yukseko$rptim Kurulu taraftndan itiraz edilen hususlar bulunmasr halinde bunlara iligkin bilgive belgelqr istenmig, verilen ara karar cevabrnda; 15.1t.2a12 tarihinde yoK uyesi vecerrahpag{ Trp Fakultesi 6$retim uyesi Prof. Recep ()ztlirk,un ve saghk Bakanhgrburokratlarlnrn katrldr$t toplantr, 2,4.01.2013 tarihinde yrpil"n, birlikte kullanrnnrn uygulanmaktaoldu$u ilflqrdeki valilik ve univerrsite temsilcilerinin katrldrgr ortak Kullarilm ve igbirligiUygulamalflrt De$erlendirme Qahgtayr, Ydnetmelik tasla$r hakkrncla ./OK,urr vermig oldugugorug ve fesmi Gazetede yayrmlanmaya gdnderilecek taslak igln hazrrlanan ust yazryr yoK
bagkantnlnr paraflamrg oldu$unar iligkin bilgi ve belgerer ile tutanaklarrn g6nderildigi
anlagrlmal<!adrr.

1B'0P"2011 tarih ve 27850 s;ayllt Resmi Gazete'de yayrmlananr Siaghk Bakanlgrna Baglsa$ltk resipleri ve Universitelere Ait ilgili Birimlerin eirliKe Kullanrmr ve iqbirli0i usul veEsasfart H{kkrnda Yonetmeli$in iptali istemiyle agrlan Dairemizin E:2tt13t11ss4 esas sayrlrdosyastnda Danrgtay onbirinci Dairesiyle birlikte verilen 15.a5.2014 tarihrve K:210141376g sayrhkararda; "3q59 sayrh sa$hk Hizmetleri remel Kanununa 5g4l' sayrh Kanunun 11. maddesiyleeklenen Elrl 9' maddesinin, universiitelerve sa$hk Bakanh$r arasrnda uygulanacak,,igbirli$i', ve"birlikte kullQntmln" yasal gergevesfni gizen kurallar igermJoigil, Kanunder, igbirliginin ve birliktekullantmtn npsll bir ydntem izlenerek, hangi ilke ve kurallara uyuliarak yiaprlacagr; 5u kururnunyonetim esas ve usullerinin ne olar:a$r ve universite ve saghk Bakanhljr arasrndaki iligkilerinyasal zem[qinin duzenlenmedi$i, Kanunda, belirtilen konulerrda duzenleme yapma yetkisi,herhangi bir temel ilke koyup, gergeve gizilmeden, srnrr konulmadan, tumuyle sa$1kBakanlr$rn:r brrakrldr$r, bdylece universitelerin bilimsel 6zerkligini, dirger kamu kurum vekuruluglan ife olan iligkilerini, perconelin hukuki statusunu ve ozlul< haklannr dogrudanilgilendiren $u alantn duzenlenmes;inin, higbir ilke ve kural kronulmaksrzrn, tamarnen sa$hk
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Bakanlr$l'r'lra brraktlarak bu konudaki yasama yetkisinin tiilen irJarelye devreclilmig oldugu,
dolaytstylq niteligi yukartda belirtilen Kanun hUkmune dayanrlarak grkarrlan Sag1l Bakanlrgtna
Baglt Sa(iltk Tesisleri ve Universitelere Ait ilgili Birimlerin Binlikte Kullanrmr ve igbirligi Usui ve
Esaslart lHakkrnda Ydnetmeli$in clava konusu edilen maddelerinde hukluka uyarhlrl gorUlmedigi,
nitekim, lSa0ltk Bakanlr$rna Ba$lr Sa$hk Tesisleri ve Univensitelere Ait ilgiti Birirnlerin Birlikte
Kullantmt ve igbirli$i Usul ve Eisaslarr Hakkrnda Yonetmeligin dayanagr olan 3359 sayrl
Kanunun Ek 9. maddesinde son cllarak 12.07.2012 iarih ve €i354.sayrh Kanunun u. maddesiile
degigiklik yaptlarak, igbirli$inin vel birlikte kullanrmrn nasrl bir y6ntem izlenerek, hangi ilke ve
kurallara qyularak yaptlaca$t, bur kurumun ydnetim esa$ ve usullerinin ne olaca$r; universite
ve Sa$ltk Bakanh$r arastndaki iligkilerin yasal zemininin dU:zenlendigi, ay1ca, birlikte kullanrm
ve igbirli(iihe iligkin usul ve esaslar ile ilgili mevzuat hukunrleri gergevesinde d6ner sermaye
gelirlerinclqn personele yapllacak ek odemelere iligkin di$er hususlarrn, Maliye Bakanlt$r ve
YUksekd$rBtim Kurulunun gdrUgU altnarak Sa$hk Bakanh$l tarafrndan grkarrlan dava konusu
YdnetmeliKten farkh olarak, Mali,re Bakanhgrnrn uygun g6rUgU ahnarak $aghk Bakanlrgr ve
Yukseko$rptim Kurulu tarafrndanr mUgtereken grkanlacak ydnr:tmelik;le duzenleinmesi kuralr
getirildi$i" gerekgesiyle Ydnetmeli$in dava konusu maddelerininr iptaliine karar verilmigse de,
baktlmakta olan dava konusu Ydnetmeli$in hazrrlanmast agamasrnda daval idarelerin igbirli$i
yaptt$l \rq Ydnetmelik tasla$r hakkrnda YUksekdgretim Kurulunun gorUgilnUn , alndrgr
g6rUlmeklq birlikte, Ydnetmeli$in nrUgterek olarak hazrrlanmarJrgr sonucruna varrlmaktadir.

lilillQkim YUkseko$retim Kurulunun YOnetmelik tasl;rgr halckrndaki goruslerini Saglrk
Bakanlt$tnp gonderdi$i 17.03.2014 tarih ve 16490 sayrh Ust yaztda, stiz konusu rtaslaga iligkin
gorUglerinrifi ekte yer almakla birlfikte, tasla$rn nihai geklinin YUkseko(iretim Kurulu ve Saghk
Bakanl r $ r nrpa mugtereken olugturu lmasr gerektigi vurg u lan mrgttr vlBu durumda; Dairemizin E:2013111554 esas r;ayrh doriyasrnda yonetmeligin
mUgterekef haztrlanmast gereklti$inin vurgulanmasrna v€| 33Sg sayrh l(anunun Ek g.
maddesinirf 12'A7 '2012 tarih ve 6354 sayrh Kanunun 8. marldesi ile cle(jigik halinin son
ftkrastnda Ydnetmeli$in davah idarelerce mUgtereken hazrrlanaca$r ve glkarrlaca$tnln
belirlenmeqine ra$men, Kanunun Ek L maddesinde orrgorUldugU gekilcle, yonetmeligin
mugterekeh gtkartlmadr$t sonucuna varrlmakta olup; dUzenleyici iglenrde bu bakrmdan yetki
yonUyle hu[uka uyarl rk g6rUlmemerktedin

Agtltrlanan nedenlerle; 25717 sayil idari Yargrlama Usulu !(anunu'nun 27. nraddesinin 2.
ftkrastnda saytlan kogullar gergelklegmig oldu$undan, Yonetmeli$in dava konusu maddelerinin
tUmUnUn pu gerekgeyle yUrUtiihnesinin durdurulmasr gerektigi oyuyla go!urrluk kararrna
katrlmryorug.

uy"
Yunus QET|N

uY'"
Mesut cIUNGOR

c

ibidrin
1

l!r
.l
t,j .t,

o
a
I

.trii
D1111

UYAP Biliqim Sisteminde yer bu dokilmana http://vatandas gov.tradresinden yJxBj/W - ZFIqSCR. - ww.lnDND - 8D3quE: koduiteerisebilirsini


