...ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE
….TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA
Konu: Tip Sözleşme hk.

Üniversiteniz…Tıp Fakültesinde araştırma görevlisi/… tıpta uzmanlık eğitimi/yan dal eğitimi öğrencisi
hekimim. Tarafıma, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, 16.12.2020 tarihinde “Birlikte
Kullanım Kapsamında İmzalanacak Hizmet Sözleşmesi” konulu yazısı ekinde gönderilen Birlikte Kullanım
Protokolü imzalayan Devlet Üniversiteleri tıp fakülteleri kadrosundaki araştırma görevlileri dahil bütün
“personelin” engeç 31 Aralık 2021 tarihine kadar 1 yıl süre ile geçerli olmak üzere gönderilen Tip Hizmet
Sözleşmelerini imzalaması gerektiği bildirilmiştir.
Tıpta Uzmanlık/yandal uzmanlığı görmekte olan araştırma görevlileri ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık
kuruluşunun başhekimi arasında imzalanması bildirilen tip sözleşmede özetle;
 “Personelin” bu sözleşme ile başhekimin kendisine görevi ile ilgili verdiği bütün işleri, mevzuatın
yanında kurumsal hedeflere ve hasta memnuniyetine uygun olarak yapmayı yüklendiği,
 Personelin çalışma saat ve sürelerinin hastanenin çalışma saat ve süreleri ile aynı olacağı, üst sınır
belirlenmeksizin fazla çalışma yaptırılabileceği,
 “Personelin” eğitim planının başhekimin uygun görüşü ile Dekan veya hastanenin kurum eğitim
sorumlusu tarafından belirleneceği,
 Sözleşmede, eğitim, bilimsel çalışma ve sağlık hizmet sunumu performans hedeflerinin her bir
“Personel” için ayrı ayrı kişisel olarak başhekimlik tarafından belirleneceği,
 “Personelin” performansının başhekim tarafından puanlanacağı ve değerlendirileceği,
 Belirlenen sürenin sonunda sözleşmenin kendiliğinden sona ereceği, belirli koşulların varlığı
halinde başhekimlik tarafından sözleşmenin süresinden önce feshedilebileceği ya da
yenilenmeyebileceği, bu durumdaki personelin üniversitedeki görevine geri döneceği, yer
almaktadır.
 Bunlarında yanında Sözleşme ekinde yer alan “Birlikte Kullanım Kapsamında Sözleşme İmzalanan
Araştırma Görevlilerinin Performans Hedefleri” başlıklı EK-1 TABLO’da performans hedef
kriterleri arasında eğitim programlarına uyum, alanıyla ilgili işlerdeki becerisi, öğrenme isteği,
eğiticiler ve mesai arkadaşları ile uyumu, kalite bilinci ve kalite çalışmalarındaki rolü, problem
çözme ve sonuç odaklılık, görev ve sorumluluk bilinci, kendisine verilen görevleri yerine getirme
ve nöbet hizmetlerine katılımı, Zaman yönetimi, kurumsal aidiyet başlıklarında eğitim sorumlusu
tarafından 100 puan üzerinden değerlendirileceği ve Başhekim tarafından onaylanacağı, 70 puan
ve üzeri olanların başarılı olarak değerlendirileceği belirtilmiştir.
Bilindiği gibi tıpta uzmanlık eğitimi 2547 sayılı Yasanın 3. Maddesinde bir lisans üstü öğretim olarak
tanımlanmış, 2547 sayılı Kanunun 50. Maddesinde de usul ve şartları düzenlenmiştir. Tıpta ve Diş
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde ise eğitimin koşulları, eğitim görenlerin hakları, eğitimin
değerlendirilmesi, değerlendirme ölçütleri, değerlendirmeye yetkili kişiler, başarısızlık halinde
uygulanacak kurallar özel olarak belirlenmiştir. Bilindiği üzere tıpta uzmanlık eğitiminin önemli bir bölümü
uygulamalı eğitim olarak verilmektedir. Tıpta Uzmanlık eğitimi mevzuatında düzenlenen özel kurallara
aykırı sözleşme ve performans kriterleri ile tıpta uzmanlık öğrencilerinin statülerine, çalışma biçimlerine
yine hukuka aykırı bir yetkilendirme ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı başhekime verilmektedir. Oysa 2547 sayılı
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Kanunun 50. Maddesi uyarınca tıpta uzmanlık öğrencilerinin araştırma görevlisi statüsünde istihdam
edileceği düzenlenmiş olup bu kadrolar ile öğrencinin bağının sürdürülmesi veya kesilmesi yine 2547 sayılı
Yasada düzenlenen unsurlar ışında Yasada yetkileri düzenlenen Üniversite Rektörlüğü’ne aittir.
Sonuçta, bireysel sözleşme uygulaması ve sözleşmenin unsurları, performans vb unsurlar gerekçe
gösterilerek sözleşmenin sona erdirilmesi ya da yenilenmemesine karar verilmesi, sözleşme feshinde
araştırma görevlisinin eğitimini devam ettiremeyecek durumda kalması yukarıda değinilen emredici
hukuksal düzenlemelere aykırıdır.
Sözkonusu Devlet Üniversiteleri tıp fakülteleri tıpta uzmanlık öğrencilerine yönelik imzalanması için
gönderilen tip sözleşmeler başta Anayasa olmak üzere ilgili mevzuat yönünden ağır hukuka aykırılıklar
içerdiğinden bu metni imzalamamın istenemeyeceği düşüncemi bilgilerinize sunarım.
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