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:26/04/2018 tarih ve 88012460-756.02-E.20458 sayılı yazınız.

Erzincan Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 12/04/2018 tarihli ve 449 sayılı yazısı ile
Üniversitemizden Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi yeni hizmet binasında
hasta ve çalışan personele hizmet vermek üzere ihtiyaç duyulan kafeterya, kantin ve çay ocağı
yeri kiralama ihalesinin yapılması hususunda 3 (üç) yıl süre için izin talep edilmiştir. Söz
konusu talep üzerine ilgi sayılı yazınız ile Müşavirliğimizden konu ile ilgili herhangi bir yasal
dayanağın olup olmadığının protokol kapsamında incelenerek bilgi verilmesi hususunda görüş
talep edilmiştir.
Müşavirliğimizce ‘Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı ile Erzincan
Üniversitesi Rektörlüğü Arasında Birlikte Kullanıma İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Protokol’ içeriği incelenmiş olup aşağıda maddeler halinde belirtilen yargılara varılmıştır:
1)
Söz konusu protokolün 7. Maddesinde “birlikte kullanıma geçilen sağlık
tesisleri, Bakanlığın tabi olduğu mevzuat uyarınca işletilir. Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge hükümlerine göre
hareket edilir. Birlikte kullanılan sağlık tesislerinde, hastane yöneticisi rektörün uygun görüşü
alınarak Bakanlıkça görevlendirilir.” Denilerek sağlık tesislerinden biri olan Ağız ve Diş
Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni hizmet binasının da Sağlık Bakanlığının tabi
olduğu mevzuat uyarınca işletileceği tartışmasızdır.
2)
Yine aynı protokolün ‘Mali Hususlar’ başlıklı 11.maddesinin 12.fıkrasında
“Protokol imzalanarak birlikte kullanıma geçildikten sonra taşınmazların kiraya verilen
kiralık alanları ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan
protokol hükümlerine göre hareket edilir.” Denilerek kafeterya, kantin ve çay ocağı vb.
yerlerin kiralanmasına ilişkin işlemlerin; Maliye Bakanlığı ile imzalanan, Sağlık Bakanlığının
yetkili ve taraf olduğu protokole uygun olarak yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.
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Netice itibariyle; yukarıda izah edilen tüm bağlayıcı hükümler dikkate alındığında
Müşavirliğimizin kanaati Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni hizmet
binasında hasta ve çalışan personele hizmet vermek üzere ihtiyaç duyulan kafeterya, kantin ve
çay ocağı gibi yerlerin kiralama ihalesinin yapılması hususunda Sağlık Bakanlığı nezdinde
Erzincan Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün yetkili olduğu ve iş bu yetkisini Maliye Bakanlığı ile
Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokole uygun olarak yürütmesi gerektiği yönündedir.
Müşavirliğimizin konu hakkındaki görüşü istişari nitelikte olup konu hakkında takdirde
bulunma, karar alma ve uygulama yetkisi ile sorumluluğu Rektörlüğünüze aittir. Bir başka
deyişle Müşavirliğimizce yapılan iş yorum/açıklama faaliyetidir ve bağlayıcılık arz etmemekte
olup her hangi bir tasarrufun iş bu görüşe dayandırılma gerekliliği/zorunluluğu
bulunmamaktadır.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Av. Ayşegül KÜTÜK
Hukuk Müşaviri V.

Bu belge 5070 sayılı e-İmza Kanununa göre Aysegul KUTUK tarafından 02.05.2018 tarihinde e-imzalanmıştır.
Evrağınızı
http://evrakdogrulama.erzincan.edu.tr
linkinden FE7A0021X8
dogrulayabilirsiniz.
Adres: Erzincan
Üniversitesi
Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği 24100/Erzincan
Telefon : kodu
0 446ile
- 226
66 66–73 Dahili : 11261-11262
E-posta : hukuk_musavirligi@erzincan.edu.tr

Faks

: 0 446-226 60 92

