
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA, 

 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, 11 Mayıs 2019 tarihinde farklı 

bilim alanlarına yönelik öğretim üyesi kadro ilanı yayınlanmıştır. Tıp alanına ilişkin kadro 

ilanları incelendiğinde, belirtilen koşulların bilimsel gelişmeyi amaçlayan, denetlenebilir ve 

objektif ölçütler olmaktan uzak, bir kişiyi tarif eder nitelikte oldukları görülmektedir. 

Tıp fakülteleri bilim üreten, öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlarken nitelikli 

sağlık hizmeti veren kurumlardır. Ülkemizde tıp öğrencisi sayılarında tıp fakültelerinin alt yapı 

olanaklarını zorlayan büyük artışlar olmuştur.  

Nitelikli tıp eğitiminin en önemli bileşenlerinden olan eğitici-öğretici akademik 

kadroların oluşturulmasında yeterli özen gösterilmelidir. Yükseköğretim Kurulu’nun daha 

önce tüm üniversitelere gönderdiği “öğretim üyesi kadro ilanları” konulu yazıda bilimsel, 

objektif ve denetlenebilir nitelikte olmayan, kişiye özgü, adayı tanımlayan şartlara yer 

verilmemesi gerektiği belirtilmiştir.  

Kadro ilanlarında belirtilen koşulların yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması 

nedeniyle yargıya yansıyan çok sayıda uyuşmazlıkta, Danıştay ve idare mahkemeleri, 

üniversitelerin bilimsel amaçlarına hizmet etmeyen, objektif ve denetlenebilir nitelikte 

olmayan, kişiye özgü, adayı tanımlayan şartların hukuka aykırı olduğu değerlendirmesini 

yapmıştır.   

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin 11 Mayıs 2019 tarihli öğretim üyesi kadro ilanı 

incelendiğinde, belirtilen koşulların, mevzuatta, YÖK genelgesinde ve yargı kararlarında 

belirtilen kriterleri taşımadıkları görülmektedir. Hekim kamuoyunda, bu kadrolara hangi 

kişilerin atanacağının önceden belli olduğu, bu kişilere göre kadro kriterlerinin belirlendiği 

ifade edilmekte ve atanacak kişilerin isimleri zikredilmektedir.  

Örneğin dahiliye tıp bilimleri kardiyoloji alanında profesör kadrosu için belirtilen koşul 

“Ekokardiyografi ile ölçülen interatrial ileti zamanının atriyal fibrilasyon öngörmesi 

konusunda SCI-E yayını olmak”, acil tıp alanında doktor öğretim üyesi kadrosu için “Acil 

serviste intrakraniyal kanamalı hastaların perihematomal ödem alanlarının prognostik 

değerleri üzerine uluslararası çalışması olmak”, cerrahi tıp bilimleri kulak burun boğaz 



alanında profesör kadrosu için belirtilen koşul “Temporal kemik cerrahi anatomi 

çalışmalarında yeni bir varyasyonu tanımlayan uluslararası yayını olmak” olarak 

belirlenmiştir. 

Tıp eğitiminin niteliğini, tıp alanında yapılacak bilimsel çalışmaların düzeyini, tıpta 

uzmanlık eğitimini ve tıp hizmetini doğrudan etkileyen bu uygulamanın bir bütün olarak 

bilimsel liyakate, bilimsel gereklere ve teamüllere aykırı olduğunu düşünmekteyiz.  

Bu nedenle, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan 11 Mayıs 

2019 tarihli kadro ilanında yer alan özellikle tıp alanına ilişkin kadro kriterlerinin, 2547 sayılı 

yasa,  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği, YÖK uygulama ve genelgeleri 

çerçevesinde incelenmesini;  bilimsel amaçlara hizmet etmeyen, objektif ve denetlenebilir 

nitelikte olmayan, kişiye özgü, adayı tanımlayan şartları taşıyan kadro ilanlarının iptal 

edilmesini talep ederiz.   
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