YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU BAŞKANLIĞINA,
KONU: T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı, Eğitim Araştırma Hastanelerinden Öğretim Elemanları olarak
emekli olan Klinik Şeflerinin özlük hakları
Türkiye’de tıp hekimliği uzmanlık eğitimi uzun yıllardır üniversitelerimizin yanı sıra Sağlık Bakanlığı’na
bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde sürdürülmüştür. Bu eğitim ve araştırma hastanelerinden
binlerce uzman yetiştirilerek sağlık hizmetlerinde görev almışlardır. Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı
üniversitelerde bu eğitimler akademik ünvanlı öğretim elemanlarınca verilirken, Sağlık Bakanlığı’na
bağlı eş değer uzmanlık eğitimi hizmetleri Klinik Şefleri, Klinik Şef Yardımcıları, Başasistan ünvanlı
meslektaşlarımız tarafından yürütülmüştür.
1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanunun 9. Maddesinde çıkarılması ön
görülen 05/04/1973 tarih ve 7/6229 sayılı Tababet Uzmanlık Tüzüğü uyarınca hazırlanan ve
22/05/1974 tarih ve 14893 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan, Tababet Uzmanlık
Yönetmeliği hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde tıpta
uzmanlık eğitimi, verecek eğitim görevlerinin kadro ünvanları, klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve
başasistan olarak belirlenmiş ve kadrolara giriş şartları özel olarak düzenlenmiştir. Bilahere 3359 sayılı
Sağlık Hizmetleri kanununda düzenleme yoluna gidilmiş, 663 sayılı KMK. nın 02/11/2011 tarihinde
yürürlülük kazanması üzerine Klinik Şef, Klinik Şef Yardımcıları, Başasistanlar Eğitim Görevlisi
kadrolarına geçirilerek Eğitim ve İdare Sorumluları olarak görev almışlardır.
Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nin pek çoğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile afiliye
edilerek, diğer hastanelerin birçoğu da yeni kurulan üniversitelere afiliye olarak akademik ünvanların
bu hastanelerde verilebilmesi de sağlanmıştır.
Bu süreç içerisinde emekli olan Klinik Şefleri’nin özlük haklarında eş değer bir eğitim verici olmalarına,
yetiştirdikleri uzmanların akademik haklar kazanmasına, Klinik Şeflikleri için açılan sınavlar ve atama
ilkelerinde akademik atamalarda olduğu gibi başarılı olarak atanmalarına rağmen, süreç içerisinde
emeklilik göstergeleri akademik üyelerin gerisinde kalmıştır. Üniversitelerden emekli olan ¼ derece
kademesinde 4 yıldan fazla görev yapan profesör doktor ünvanlı meslektaşlarımız 5300 ek
göstergeden emekli maaşlarını hak ederken, ¼ derece kademesinde 4 yıldan fazla görev yapan Klinik
Şefleri emekli uzman olarak emekli edilmiş ve 3600 ek göstergeye tabi tutulmuşlardır.
Ankara Tabip Odası Emekli Hekimler Komisyonumuz bu konuyu üyelerimizin talepleri doğrultusunda
inceleyerek Türkiye’de tespit edebildikleri ve halen yaşamda olan Klinik Şefleri’nin listesini ve
taleplerini sunmuşlardır.
Ankara Tabip Odası olarak üyelerimizin, yıllarca Eğitim Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi,
yardımcısı, baş asistan olarak çalışarak emekli olmuş, haklarını arayan hekim meslektaşlarımızın bu
mağduriyetlerinin çözümü için Yüksek Öğretim Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın çalışmalar ve düzenlemeler
yapması için gereğini arz ederiz.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu adına
Dağıtım: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı
Ekleri: 1) Emekli hekim Komisyonu dosyası
2) Yaşamda olan emekli Klinik Şefleri Listesi

