
ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠNĠN BORÇLARININ ÖDENMESĠ ĠÇĠN ÖNEMLĠ ADIM! 

YARDIMCI DOÇ.DR.HALUK ÖZSARI: ‘’HASTANELERĠN SORUNLARINA YÖNELĠK DEVLET 

BAKANI VE BAġBAKAN YADIMCISI ALĠ BABACAN KOORDĠNATÖRLÜĞÜNDE  ÇALIġMA 

BAġLATILDI’’ 

‘’ÖNÜMÜZDEKĠ BĠRKAÇ AY ĠÇĠNDE ĠKĠ ADIMDA SORUNLARA YÖNELĠK ÖNEMLĠ ADIMLAR 

ATILACAK’’ 

Türkiye’de bulunan 45 kamuya ait tıp fakültesi hastanesinin önemli bir sorunu var: Gelirlerinin giderlerini 

karşılayamamasından kaynaklanan oluşan borçlarının birikmesi… 

Bu durum; basına yansıyan bilgilere göre yaklaşık 1. 2 milyar Türk Lirası borcu bulunan üniversite 

hastanelerin bazılarında,  verilen sağlık hizmetlerini de olumsuz etkiler noktaya geldi. 

 ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BU DURUMA NASIL GELDĠ? 

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri Yard.Doç.Dr. Haluk Özsarı,üniversite 

hastanelerinde sadece hizmeti sunulmadığını, eğitim ve araştırma görevlerinin de bulunduğunu 

belirtiyor. 

Üniversite hastaneleri tıp literatüründe 3. basamak dediğimiz hasta ile hekimin karĢılaĢtığı 

hizmetleri basamaklandırsanız  gidilecek en son duraktır. 

Haluk Özsarı tüm bu niteliklerinde dolayı üniversite hastanelerinin  maliyetlerinin diğer hastanelerden 

farklı olduğunu belirtiyor.  

Sosyal Güvenlik Kurumu’nu yürütmekte olduğu bir Proje’de, Türkiye’de 50 hastanede bir 

araĢtırma yapılmıĢtır. Ġçinde devlet hastaneleri ,üniversite hastaneleri, özel hastaneler var. 

Hastalıkların sıklıkları ve bunların maliyetleri karĢılaĢtırılıyor. Bir endeks çıkıyor. Asgari yüzde 

30’luk 1.3’lük bir maliyet farkı var. 

Özsarı, sosyal devletin kamu hizmeti olan sağlık hizmetleri genelinde Üniversite hastanelerine de destek 

olması gerektiğini kaydediyor. 

Devletin sosyal devlet gereği hastanelere sağlık hizmetleri açısından destek olması gibi bir 

sorumluluğu yerine getirmesi lazım.Bir baĢka neden eğitim ve araĢtırma için bütün dünya 

ülkelerinde  öğrenci baĢına ayrı bir ödeme sistemi uygulanır. Dünyanın hiçbir yerinde tek baĢına 

geri ödeme kurumu üniversitelerin tek gelir kaynağı değildir.Bütün bu sorunları 

birleĢtirdiğimizde; Üniversite hastanelerinin en ciddi ve en fazla kaynak kullanımını gerektiren 

son durak olması, hem teknolojiyi yoğun kullanmaktan hem de yetiĢmiĢ insankaynağı 

yoğunluğundan dolayı maliyetinin daha fazla olması, dolayısıyla genel hastanelere ödenen 

hizmet karĢılıkları ile Üniversite hastanelerinin ayakta durması mümkün olmadığından birikmiĢ 

borçlara sahip olma  ve de tek gelir kaynağının hizmet sunumu olması gibi sorunları 

birleĢtirdiğinizde, üniversitelerde bugünkü noktaya gelinmiĢ. 



ÜNĠVERSĠTE HASTANESĠ BORÇLARINA YÖNELĠK ÖNEMLĠ ADIM! 

Haluk Özsarı, son 1-2 ayda, Sayın Başbakan’ın talimatıyla başlatılan,  üniversite hastanelerinin 

borçlarına yönelik önemli adımlar atıldığını vurguluyor. 

Üniversite Hastaneleri Birliği, BaĢkan Ġstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Yunus SÖYLET ile 

BaĢkan Yardımcısı Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Uğur ERDENER’in 

koordinatörlüğünde kurduğu çalıĢma gruplarıyla  teknik çalıĢmalar yaptı bu çalıĢmalarını 

bürokrasi ile, siyasi karar vericilerle paylaĢtı  Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Ali Babacan 

BaĢkanlığı’nda, Devlet Planlama TeĢkilatı’ndan sorumlu Devlet Bakanımız, Maliye-Sağlık-ÇalıĢma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımız, MüsteĢarları, Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanı, Genel Sağlık 

Sigortası ve ilgili Genel Müdürleri ile   içinde Üniversite hastanelerinin de temsil edildiği ile bir 

çalıĢma grubu kuruldu. Yapılacak teknik çalıĢmalarda koordinasyon görevi, ÇalıĢma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı MüsteĢarı ve Sosyal Güvenlik Kurumu geçmiĢ dönem BaĢkanı Birol 

AYDEMĠR’e verildi.  

Özsarı, 12 sorun alanının belirlendiğini belirtiyor. 

 Bu 12 sorun alanını kimlerin koordine edeceğine karar verildi. Bunlardan 4 tanesinin 

koordinasyonu Üniversite Hastaneleri Birliği’ne verildi. Bu çalıĢma grupları geçtiğimiz haftadan 

baĢlayarak arka arkaya bir dizi toplantılarla hem sorunları hem çözüm önerilerini sayın 

bakanların önüne sunacak bir çalıĢmaya baĢladılar. 

Haluk Özsarı sorunların iki aşamada çözüleceğini ifade ediyor. 

21 Haziran’a kadar bu sorunların kısa dönemde hemen karar verilerek çözülebilecek olanları 

belirlenecek. Bu belirlenecek olanlar üzerinden de ne iĢlem yapılacağına karar verilecek. Bir de 

30 Temmuz’a kadar gerekirse yasal değiĢiklikleri de içeren daha orta ve uzun dönemde yapılması 

gereken önlemler sıralanacak. Doğaldır ki, çözüm önerileri içinde Üniversite Hastaneleri gelir 

yapısının düzenlenmesi yer alacak, ancak asıl önemsediğimizin, bu borçların bir daha 

oluĢmamasını sağlayacak kalıcı ve sürdürülebilir bir finansman sistemi kurulması olduğunu 

özellikle vurgulamak isterim. Dolayısıyla, sonuçta, ben sanıyorum ki önümüzdeki birkaç ay 

üniversite hastanelerinin sorunlarının çözümü alanında önemli mesafelerin kat edildiği birkaç ay 

olacak. 

TÜMDEF(TÜM TIBBI CĠHAZ ÜRETĠCĠ VE TEDARĠKÇĠ DERNEKLERĠ FEDERASYONU) 

Türkiye’de özellikle son beş yılda hastanelerin geri ödeme sorunu nedeni ile tıbbı malzeme sektöründe 

ciddi bir sıkıntı yaşanıyor.  

Tümdef Yönetim Kurulu, özellikle bazı üniversite hastanelerinde ise bu sorun kriz noktasına geldiğini 

vurguluyor. 

Üniversitelerdeki ödeme sıkıntıları son beĢ yılda tavan yapmıĢtır. Kamu kurumlarına ihale ile 

satılan mal bedellerini tahsil etme süreci tahakkuk süreçleri dâhil olmak üzere 12 ila 24 ayı 

bulmaktadır.  Bazı üniversitelerde tıbbi cihaz borçları  artmaya devam ediyor. Aslında bilançolara 

bakıldığında bazı üniversiteler iflas noktasına gelmiĢ durumda.’’ 



Tümdef Yönetim Kurulu, hükümetin üniversite hastanelerinin sorununa el koyması gerektiğini vurguluyor.  

Hükümet üniversitelerin bu önemli sorununa acilen el koyarak soruna ivedilikle çözüm bulmak 

zorundadır. Böyle giderse bazı tıp fakültelerinde sağlık hizmetleri durabilir. Firmaların tıp fakültelerini 

finanse edecek güçleri, imkânları kalmamıĢtır. 

MEDĠCALL BĠOMEDĠCAL FĠRMASI YÖNETĠCĠSĠ AYHAN ÖZTÜRK 

Sektör içinde yaşanan en önemli sorunun, tahsilat olduğuna dikkat çeken Öztürk,  6 ay ile 2 yıl arasında 
değişen vadelerde iş yapılmaya çalışıldığını vurguluyor. 
 
Kamu hastanelerinin mal alımlarında sözleĢme kurallarına uymayarak 1, hatta 2 yıla varan 
vadelerde geri ödeme yapmaktadırlar. Bu yüzden birçok medikal malzeme firması batmıĢtır ve bu 
süreçte bir çoğu da batacaktır. Bu kadar yoğun emek gerektiren ve son derece düĢük kar 
marjları ile çalıĢan firmaların bu kadar uzun süre bekletilmesi kabul edilemez. Bir çok firma faiz 
batağına sürüklenmektedir. Bu konuya acil bir çözüm bulunması gerekmektedir. Bunun çözümü 
SGK ‘nın ithalatçı firmalar ile direkt olarak protokol yapması en akılcı çözümdür. ( Eczane 
örneğinde olduğu gibi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


