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2547 Sayılı Kanunun 6514 sayılı Kanunla değişik 36. maddesinin 7. fıkrası uyarınca Özel 
Hastaneler veya Vakıf Yükseköğretim durumları hastanelerinde çalışabilecek Devlet yükseköğretim 
kurumlarının Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapan öğretim üyelerini belirlemek üzere, % 
50’si uygulama % 50’si de akademik faaliyetlerden oluşan önceki yılın performans kriterleri dikkate 
alınarak hazırlanan ve bir örneği ekte gönderilen kriterler Genel Kuru1’un 20.02.2014 tarihli 
toplantısında uygun bulunmuştur. 
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Bu belge 5070 s ayılı elektronik imza kanuna göre elektronik imza ile imzalanmıştır. 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://ebsy.yok.gov.tr adresinden erişebilirsiniz.
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6zrl HaSTaNELER vEyA varlr viixsnr0cnrrilr KURUMLART
HASTANELERiNDE CAl,lgrlRrr,esil,ncrr oGnnrilr UvELnRiNix

BELiRLENMESiITE ili$xiN KRiTERLER
Amag
MADDE 1- (l) Bu diizenlemenin amact 6zel hastaneler veya vakrf yiiksekdfretim

kurumlan hastanelerinde gahgmasna izin verilecek Devlet yiiksekillretim kurumlarlnln tlp
fakiiltesi ve dig hekimlili fakiiltesi 0lretim iiyelerinin belirlenmesine iligkin kriterleri
diizenlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (l) Bu kriterler, 4l|ll198l tarihli ve 2547 sayfi Yiiksek0lretim

Kanununun 36 ncr ve Gegici 65 inci maddesine dayanrlarak hazrlanmrptr.

Tanrmlar ve lasaltmalar
MADDE 3- (1) Bu kritelerde geEen:

a) Bakan: Salhk Bakanrnr,
b) Bakanhk: Saphk Bakanh!mt,
c) Bilimsel Faaliyet Ceweli: 18.02.201 I tarihli ve 27850 sayrh Resmi Gaz etede

yaynlanan Yiiksek6gretim Kurumlarrrda Ddner Sermaye Gelirlerinden Yaprlacak Ek
Odemenin Dafrtrlmasrnda Uygulanacak Usul ve Esaslara iligkin Ydnetmelilin l0 uncu

maddesinin ddrdiincii frkrasrnda yer alan ceweli,
d) Egitim-Ogretim Faaliyetleri Cetveli: 18.02.2011 tarihli ve 27850 sayrh Resmi

Gazetede yayrnlanan Yiiksekdlretim Kurumlannda Ddner Sermaye Gelirlerinden Yaptlacak
Ek odemenin Dagrtrlmasnda Uygulanacak Usul ve Esaslara ili$kin Yonetmelilin l0 uncu

maddesinin ddrdiincii fikrasrnda yer alan cetveli,
e) Gelir Getirici Faaliyet Cetveli: 18.02.2011 tarihli ve 27850 saytlt Resmi Gazetede

yaynlanan Yiiksekdlretim Kurumlartnda Ddner Sermaye Gelirlerinden Yaprlacak Ek
Odemenin Da[rtrlmasrnda Uygulanacak Usul ve Esaslara Iligkin Ydnetmeligin 10 uncu

maddesinin iigiincii fikasrnda yer alan cetveli,

f) Ofretim iiyesi: 2547 saytlt Kanunun 3 0ncU maddesinin (m) bendinde
tanlmlanan yiiksek6lretim kurumlartnda gdrevli profesdr ve dogentleri,

g) Y0K: Yiiksek6lretim Kurulunu,
h) Yiiksekdlretim Kurumu: Devlet ve Vakrf Un iversite lerini,
ifade eder.
OIretim iiyelerinin belirlenmesine iliqkin esaslar
MADDE 4- (1) Ytiksektllretim kurumlartnda gdrevli 6lretim iiyelerinin yiiksekdlretim

kurumlarr tarafindan agalrda belirlenen esaslar gergevesinde mesai saatleri drgrnda 6zel
hastane veya vakrf yiiksekiilretim kurum hastanelerinde gahgmasrna izin verilir.

(2) Izin verilecek 6firetim iiyelerinin,
a) Gelir Getirici Faaliyet Cetvelinden ayhk en az 6500,
b) Akademik faaliyetler kapsamrnda yllhk en az 5000'
puanrnm olmasr gerekmektedir.

(3)Akademik faaliyetlere iligkin puanlarrn hesaplanmastnda Egitim-6!retim Faaliyetleri
Cetveli ve Bilimsel Faaliyet Cetvellerinde yer alan bilimsel faaliyet ve/veya elitim faaliyetleri
igin belirlenen puanlar esas ahnr.

(4) Ikinci fikranrn (a) ve (b) bendi kapsamrnda belirlenen puanlartn yiizde 50'si esas

ahnarak toplam puan belirlenir. Ozel hastaneler veya vaktf yiiksekoEretim kurumu



hastanelerinde gahqmasma izin verilecek 6[retim iiyesi sayrsr puan iistiinliigii d ikkate ahnarak

belirlenir. Puanlarm egit olmast halinde srasryla akademik ktdeme ve ilgili yiiksekoiretim
kurumundaki hizmet silresine bakrlr.

Yiiriirltik
Madde 5- (l) Yiiksekdlretim Kurulu ile Salhk Bakanhsr tarafindan miistereken

haztrlanan bu kriterler, 17/02/2014 tarihinden gegerli olmak iizere yetkili kurumlar tarafindan

kabul edildi!i tarihte yilri.irliiEe girer.


