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ÜHBD, 28 ġubat 2011 Pazartesi, 18.30-21.00 saatleri arasında; Sayın Sağlık Bakanı Prof. 

Dr. Recep AKDAĞ ve MüsteĢar Yardımcıları Adnan ÇĠNAL ile Yalçın EKMEKÇĠ’nin de içinde 

bulunduğu ilgili 8 bürokratın katıldığı bir toplantı yapılmıĢtır.  

 

Toplantıya, Yunus SÖYLET baĢkanlığında, ÜHBD Yönetim Kurulu Üyeleri; Candeğer 

YILMAZ, Yavuz COġKUN, Hüseyin AKAN, Peyami CĠNAZ, Sadık KILIÇTURGAY, Ġbrahim 

DEMĠR, Haluk ÖZSARI ile ÜHBD ÇalıĢma Kurullarının BaĢkan ve Üyeleri; Prof. Dr. Alper 

CĠHAN, Prof. Dr. Serhat BOR, Prof. Dr. Tezer KUTLUK, Prof. Dr. Mustafa ÖZMEN, Prof. Dr. 

Levent ELBEYLĠ, Prof. Dr. Mehmet ÖZKAHYA, Prof. Dr. ġükrü HATUN, Prof. Dr. Bülent 

TUNÇÖZGÜR, Doç. Dr. Orhun ÇAMURDAN katılmıĢlardır.  

 

ÜHBD, aynı gün 15.00-18.00 arası yaptığı değerlendirmede, toplantı öncesi tartıĢılması 

gereken baĢlıkları ve stratejiyi belirlemiĢtir. Buna göre; öncelikle hekimlik mesleği ve 

öğretim üyelerinin saygınlığına yönelik olarak yaĢanan eylem ve söylemlerin gündeme 

getirilmesinde yarar olduğu konusunda görüĢ birliğine varılmıĢtır. Bu bağlamda; 

18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik (Affiliyasyon) 

baĢta olmak üzere, Tam Gün Yasası’nın Üniversite Hastaneleri’nde uygulaması konusunda 

yaĢanan belirsizlikler, Üniversite Hastanelerinde Global Bütçe ve Performans 

uygulamasının oluĢturduğu sıkıntıların mutlaka çözüm önerileri ile birlikte gündeme 

getirilmesinin uygun olacağı düĢünülmüĢtür.  

 

Toplantıda, Üniversite Hastaneleri’nin Sağlık Bakanlığı’nı ilgilendiren sorunları, ÜHBD 

katılımcıları tarafından tek tek ve tüm açıklığı ile ortaya konmuĢ, gelinen noktada baĢta 

hekimlik ve öğretim üyeliğinin değersizleĢtirilmesi süreci sonucu oluĢan tedirginlik ve 

rahatsızlıklara yönelik sorunlar ile çözüm önerileri tartıĢılmıĢtır.  

 

Sayın Sağlık Bakanı, ÜHBD Üyelerinin ortaya koyduğu Sağlık Bakanlığı’nı ilgilendiren bu 

duyarlılık, sorun ve çözüm önerileri sonrası yaptığı değerlendirmede; 

 

1. Üniversite Hastanelerine ve Öğretim Üyelerine karĢı hiçbir tutum ve davranıĢ 

içinde olunamayacağını, kendisinin de Öğretim Üyesi kökenli olduğunu, yapılanlara 

iliĢkin var olduğu belirtilen algılamaları, kamuoyu önünde ortadan kaldırılması 

konusunda en kısa sürede gerekliliği talep edilen açıklamaların yapılacağını,    

 

2. Üniversite Hastaneleri Birliği ile ortaklaĢa çalıĢma davetinin en kısa sürede 

yapılacak bir çalıĢtay ile gerçekleĢmesini, ortaya konulan çözüm önerileri 

konusunda birlikte çalıĢılarak gereken değiĢikliklerin yapılabileceğini, bu kapsamda 

öncelikle 18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 

Yönetmelik’te (Affiliyasyon) Üniversitelerin tepkisi ve duyarlılığına neden olan tüm 

maddelerin birlikte değerlendirerek değiĢtirilebileceğini, 

 

3. Son sekiz yılda sağlık hizmetlerinde yaĢanan “paradigma değiĢiklikleri” konusunda, 

Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelerin 2 ana baĢlıkta özetlenebilecek ilke birliği 

gerektiğini; 

 

a. Bunlardan ilkinin, Sağlık Bakanlığı’nın ülke genelinde sağlık hizmetlerini 

planlama sorumluluğu nedeniyle, “sağlık yatırımlarının makro bazda 

planlamasında nüfus kriterine göre hareket etme zorunluluğu” olduğunu, 
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bu nüfus kriterin tekrar ve birlikte değerlendirilebileceğini, gerekirse 

Yönetmelik hazırlığı sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından önerilmesine 

rağmen kabul edilmeyen kriterin altında kalan yerlerde Tıp Fakültesi 

açılmaması kuralının, tekrar gündeme getirilebileceğini, 

 

b. Ġkincisinin de, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, Öğretim Üyelerinin 

Üniversite Hastaneleri’nde verilmekte olan sağlık hizmetine iliĢkin her türlü 

tetkik ve tedavinin sonlandırılması dahil tüm aĢamalarının içinde yer alması 

zorunluluğu olduğu (her türlü iĢlemin sadece asistanlar üzerinden 

sonlandırılmaması). 

 

 

4. 2009 yılından itibaren ÜHB tarafından ortaya konulan çözüm önerilerine yönelik 

olarak, Bakanlar düzeyinde uygulanması için karara varılan; 

 

a. Döner Sermaye Bütçesinden en az yüzde 5 oranında karĢılanmakta olan 

araĢtırma payının Üniversiteler için Genel Bütçe’den karĢılanması ve 

 

b. Üniversitelere eğitim ödeneği olarak, ortaklaĢa belirlenecek bir oranda 

katkının Genel Bütçe’den karĢılanması, 

 

hususlarının 2012 yılında gerçekleĢtirileceğini, 

 

 

c. Ayrıca, 2010 yılında 380 milyon TL. ödeneğin 6009 sayılı Yasa ile borçlu 

durumda olan Üniversitelere tahsis edildiğini, 

 

d. Tam Gün Yasası kapsamında vatandaĢtan alınan mesai dıĢı Öğretim Üyesi 

farkının 435 milyon TL. olarak belirlenen toplam bedelinin SGK tarafından 

Üniversitelere ödenmesine iliĢkin 6111 sayılı Yasa’nın geçtiğimiz hafta 

yasalaĢtığını, 

    

e. 2011 yılında Hazine payının yüzde 1’e düĢürülmesi ile 85 milyon TL. 

kaynağın doğrudan Üniversitelere aktarılmıĢ olduğunu, 

 

f. Tüm bu iyileĢtirmelerin, toplamda Üniversite Hastaneleri için 2011 yılında 

yüzde 25’i bulan bir kaynak aktarımı olduğu, 

 

ifade etmiĢtir. 


