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Tarihçe; Ana Başlıklar
(Mayıs 2009-Temmuz 2010)

 Nasıl Başladı!

 Nasıl Gelişti!

 Nasıl Olgunlaştı!

 Nasıl Sonuçlandı?Nasıl Sonuçlandı?



Nasıl Başladı?-1

Mayıs 2009
 Marmara Hastanesi Genel Durum (15 000 m²)

 320 yatak

 8 ameliyathane

 60 poliklinik odası 

 Kiralık bina (200 000 TL/ay)

 Sıkışık, dar, sağlıksız mekan

 90 yarı zamanlı öğretim üyesi

 220 toplam öğretim üyesi, 350 asistan

 Hasta, öğretim üyesi, asistan, öğrenci memnuniyeti 



Nasıl Başladı? -2

Mayıs 2009

 Etkisi:

 Asistan tercihleri 

 Döner sermaye ödemeleri

 Hastane borçları

 Öğretim üyesi istifaları

Yaklaşan Tehlike: Tam Gün Yasası (Döner 

sermaye üzerine % 30 yük)



Nasıl Başladı? -2

Mayıs 2009

 Sonuç (Tam gün+Marmara -veya x üniversitesi)

 DS yok

 Yeni yatırım yok

 Yeni teknoloji yok

 Asistan istifaları     ve tercihlerde

 Öğretim üyesi ayrılması

 Öğrenci tercihlerinde 



Nasıl Başladı?-3

Mayıs 2009

 Çözüm

 Yeni ve büyük bir Hastane

 Başıbüyük MÜ Hastanesi

 120 000 m² kapalı alan

 700 yatak

 150 poliklinik

 Yapım süresi: 17 yıl + ?



Nasıl Başladı? -4

Mayıs 2009 (Başıbüyük) 

 Bitmemiş eski bir ihale süreci

 Yeni ihale süreci ve bitirilme için;

 Tahmini süre: 2-4 yıl + Kaynak ihtiyacı 
(70 000 000 TL)



Nasıl Başladı?-5

Haziran 2009 (Talep)

 İl Özel İdaresi kaynak tesbiti ziyareti

 Pendik Hastanesi’ nin keşfi
 125 000 m² kapalı alan

 22 ameliyathane

 550 yatak, 170 poliklinik, alt yapı sorunu yok

 Sağlık Bakanlığı’ ndan talep:

 Geçici kullanım hakkı

 Kiralama 

 Sonuç: Ortak işletme teklifi!!!



Nasıl Gelişti?-1 

Genel Prensipler (1)

 SB işletme kuralları geçerli olacak

 Tüm gelişmiş cihaz ve alt yapı eksikliklerini SB 
karşılayacak

 MÜ AUM tüm çalışanları, özlük hakları korunarak yeni 
hastanede çalışacak

 Yardımcı sağlık personeli eksiğini SB karşılayacak

 MÜ Tıp F öğretim üyeleri dışında doktor ataması 
yapılmayacak

 Temel bilimlerin KP alması sağlanacak



Nasıl Gelişti?-2

Genel Prensipler (2)

 Öğrenci ve asistan eğitimi Dekanlık tarafından organize 
edilecek, işletme başhekimlikçe koordine edilecek

 Başhekim Üniversitenin öğretim üyeleri arasından 
atanacak

 Hastane, MÜ ve SB adıyla birlikte anılacak



Nasıl Gelişti?-3

Beklenen (yeni bir yapılanma)
Eğitim bazlı hizmet hastanesi

 Dekan/Başhekim görev dağılımı

 Asli göreviyle ilgilenen öğretim üyesi

 Eğitim/Hizmet

 Usta-çırak : 2/1 (poliklinik ve ameliyathane)

 Araştırma

 Verimli çalışan bir hastane (Tüm öğretim üyelerinin katkı 
yaptığı)

 İşletme sorunlarının öğretim üyesini ilgilendirmediği (Yatak 

çarşafı, personel eksikliği, eksik cihazlar, otomasyon sorunları, vs vs) 
Başhekimlik modeli



Nasıl Gelişti?-4

Beklenen (yeni bir yapılanma)

 Sakarya Modeli = Kan uyuşmazlığı
 Kendi doktor grubuyla işletmeye talip olan bir Tıp F

 ABD başkanlarının klinik şefi olarak atanmasının yasal 
sorumlulukları (SB-YÖK yetki karmaşası)

 SB’ daki “güçlü başhekim” modelinin sisteme uymaması

 DS gelirlerinin tüm branşlara aktarılamaması

 Hastanenin tüm deneyimli kadrosunun görevlendirilmesinde  
sorun yaşanabilmesi



Nasıl Gelişti?-5

Haziran 2009-Kasım 2009 
(Protokol Oluşturma)

 5 Bakan-Rektör görüşmesi

 5 Ankara SB bürokrat/MÜ görüşmesi

 4 İstanbul SB bürokrat/MÜ görüşmesi

 E-mail görüşmeleri



Nasıl Gelişti?-5

Haziran 2009-Kasım 2009 
(Protokol Oluşturma)

 Eylül 2009 protokolün ilk hali

 Aralık 2009’ a kadar 5 değişiklik



Nasıl Gelişti?-6

Haziran 2009-Kasım 2009 
(Protokol Oluşturma-Sorunlar)

 657, sözleşmeli, 4B görevlendirmeleri 
(SB/Maliye B/Valilik/Rektörlük)

 TB’ e katkı payı ödenmesi



YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARI TEġKĠLATI KANUNU (1) (2)

Kanun Numarası : 2809

Kabul Tarihi : 28/3/1983

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 244

Yükseköğretim Kanunu (2547) 

Kanun Numarası : 2547 

Kabul Tarihi : 4/11/1981

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3

YÜKSEKÖĞRETiM KURUMLARININ BAKANLIKLAR ĠLE

ONLARA BAĞLI KURUM VE KURULUġLARDAN

YARARLANMA YÖNETMELĠĞĠ

(Resmi Gazete Tarihi: 13.12.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18250)

Amaç: 
3359 S.lı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Temel Esaslar

MADDE 3.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI ĠLE ESENLENDĠRME (REHABĠLĠTASYON) 

TESĠSLERĠNE VERĠLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 209

Kabul Tarihi: 04/01/1961

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/1961

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10702

Madde 1 - (Değişik madde: 18/03/1976 - 1975/1 md.)

Bakanlar Kurulu Kararı          : Tarih : 10.09.1982   No    : 8/5819

Yayımlandığı Resmi Gazete  : Tarih  : 13.01.1983     Sayı  : 17927

Yataklı Tedavi Kurumları ĠĢletme Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih 05.05.2005 Sayı : 25806

YATAKLI TEDAVĠ KURUMLARI ĠġLETME

YÖNETMELĠĞĠ

GiRiġ

http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=5965
http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=5965


Nasıl Gelişti?-7

Aralık 2009

 Protokol oluşumu



Nasıl Gelişti?-8

Aralık 2009 – Ocak 2010

 MÜ Tıp Fak. Karar aşaması= çok 
bilinmeyenli denklem çözümü

 Alternatifler/deprem/tam gün yasası

 Oylama/Anket/Yoğun görüşme trafiği



Karar

 Protokolün imzalanması (Ocak 2010)



Nasıl Olgunlaştı?

Protokol Maddeleri-1

 Bu Protokol, İstanbul Pendik'te bulunan, 
Sağlık Bakanlığına bağlı 450 yataklı Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi ile bağlı birimlerinde, 
Marmara Üniversitesinin sağlık alanında 
eğitim ve uygulama hizmetlerini 
sürdürebilmesi ve bölgenin ihtiyaç duyulan 
sağlık hizmetlerinin Bakanlık'ça ilgili 
mevzuata uygun bir şekilde yürütülebilmesi 
amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Marmara 
Üniversitesi arasında akdedilmşitir.



Protokol Maddeleri-2

 Hastanenin adı, hastane imkanlarının 
Üniversite ile Bakanlık tarafından birlikte 
kullanıldığını çağrıştıracak şekilde “T.C. 
Sağlık Bakanlığı-Marmara Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi” olarak 
belirlenecektir.



Protokol Maddeleri-3

 Hastanenin işletilmesi Sağlık Bakanlığı Yataklı 
Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 
uyarınca organize edilir.



Protokol Maddeleri-4

 Hastanenin hizmete girme sürecinde gerekli 
olan asgari donanım ve tıbbi cihaz Bakanlıkca 
temin edilecektir.



Protokol Maddeleri-5

 Sağlık hizmet sunumu, ilgili mevzuat çerçevesinde 
yürütülecektir.

 Üniversite, görevlendirilecek olan öğretim üyeleri ve 
yardımcıları tarafından tüm birimlerde ihtiyaca yönelik hizmeti 
sunmayı taahhüt eder. Planlanan hizmetin bütünlüğü ve 
sürekliliğinin sağlanması halinde Üniversite tarafından 
görevlendirilenler dışında hekim istihdamı yapılmayacaktır.

 Sağlık hizmetleri için gerekli alt yapıların sağlanması, gözetim 
ve denetimi başhekimliğin yetki ve sorumluluğundadır.

 Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli bulunan 657 
sayılı Kanuna tabi yardımcı sağlık personeli ve genel idari 
hizmetler sınıfı personelin nakli Hastaneye yapılacaktır. Yetersiz 
kalınan alanlarda hizmetin aksamaması için Bakanlıkca 
personel ataması yapılacaktır.



Protokol Maddeleri-6

 Hastanedeki asistan eğitimleri tıpta 
uzmanlık eğitimi mevzuatı çerçevesinde 
Dekanlık tarafından düzenlenir.



Protokol Maddeleri-7

 Tıp Fakültesi ile diğer sağlık mesleklerine 
yönelik bölümlere ait öğrenciler, uygulamalı 
eğitimlerini Hastanede görürler. Bu eğitimin 
planlanması ve düzenlenmesi Dekanlık ve 
Fakülte Yönetim Birimlerinin  yetki ve 

sorumluluğundadır.



Protokol Maddeleri-8

PROTOKOLDE YER ALACAK ve 
düzenlenecek olan maddeler:

 Geçici işçilerin görevlendirilmesi

 Temel Bilimler Öğretim Üyelerinin katkı 
payları

 Başhekimlik yetkilerinin belirlenmesi



Ocak 2010

 Tam gün yasasının kabülü



Taslak Yönetmelik

 Birlikte kullanım ile işletilen sağlık 
tesisleri, hizmet ve personel kadroları 
bakımından Bakanlık için eğitim ve 
araştırma hastanesi, üniversite için ise 
sağlık uygulama ve araştırma merkezi 
olarak kabul edilir. 



Taslak Yönetmelik (Gerekçe)

 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanununa 21/1/2010 tarihli ve 5947 sayılı Kanunla 
eklenen Ek 9 uncu maddede ; “Sağlık Bakanlığına bağlı 
sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili 
birimleri, Bakanlık ve üniversitelerce karşılıklı olarak 
işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılabilir. Birlikte 
kullanım ve işbirliğine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili 
mevzuat hükümleri çerçevesinde döner sermaye 
gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin 
esaslar Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun 
görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.



Taslak Yönetmelik Maddeleri-1

 Ortak kullanıma geçilen sağlık tesislerinin 
döner sermaye hesapları, sadece ortak 
kullanılan birimlerle sınırlı olmak kaydıyla 
aktif ve pasifleriyle beraber birleştirilir. 
Birlikte kullanımın sona erdiğinde ortak 
kullanım dönemine ait döner sermaye 
hesabı aktif ve pasifiyle beraber eşit 
oranda ayrılır.



Taslak Yönetmelik Maddeleri-2

 Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde tıpta
uzmanlık ve lisans eğitimleri, ilgili mevzuata 
göre tıp fakültesi dekanının yetki ve 
sorumluluğundadır. Dekan, eğitim 
hizmetlerinin aksamadan ve en verimli şekilde 
yürütülmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde her 
türlü tedbiri almaya yetkilidir. Ancak eğitim 
hizmetleri nedeniyle sağlık hizmetlerinin 
aksamaması için dekan başhekimle işbirliği 
içinde çalışır.



Taslak Yönetmelik Maddeleri-3

 Klinik veya laboratuar sorumlusu ilgili klinik veya 
laboratuvarın amiri olup mevcut kaynakların uzmanlar 
ve öğretim elemanları arasında müşterek ve verimli bir 
şekilde kullanılmasını sağlar, hizmetin ve eğitimlerin 
işleyişini düzenler, diğer birimler ve idare 
(Başhekimlik/Dekanlık) ile olan ilişkileri sağlar. 

 Sorumlular, öğretim elemanları ve eğitim sorumluları 
ile birlikte eğitim programlarını hazırlayarak tıp fakültesi 
dekanına sunarlar ve dekanlıkça onaylanan eğitim 
programının yürütülmesinden dekana karşı 
sorumludurlar. 



Taslak Yönetmelik Maddeleri-4

 Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri 
sundukları sağlık hizmetlerini Üniversite 
hastanesi statüsünde faturalandırır.



Taslak Yönetmelik Maddeleri-5

 Sağlık tesisinde üniversiteye ait 
akademik personelin sicil ve disiplin 
işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim 
mevzuatına, diğer tüm personelin sicil ve 
disiplin işlemleri ise Bakanlık mevzuatına 
göre yürütülür.



Taslak Yönetmelik Maddeleri-6

 Ortak kullanımdaki sağlık tesislerinde 
tıpta uzmanlık eğitimi alan öğrenciler 
dışındaki öğrencilere ait giderlerin tümü 
ile uzmanlık öğrencilerinin uygulamalı 
olmayan eğitim giderleri tıp fakültesi 
bütçesinden, diğer eğitim giderleri ise 
hastane bütçesinden karşılanır.



Yönetmelik

 Temmuz 2010 sonrası?







“Geçen sene TUS’ta diğer adaylardan fazla puan alarak ilk 10’a giren 

araĢtırma görevlisi adayları da ağırlıklı olarak döner sermaye payları 

üniversite hastanelerinden yüksek olan Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim 

ve araĢtırma hastanelerini tercih etmiĢti.’’

Haberde değişik ihtisas dallarına en yüksek puanla girenlerin listesi de var. 

Bunların da bir kısmında da en yüksek puan alanlar eğitim hastanelerini tercih 

etmişler.

Eğitimdeki yozlaşmanın pek çok politik, ekonomik vb başka sebepleri de vardır 

ama bunun bir numaralı sorumluları öğretim üyeleridir. Tıp sadece okuyarak 

değil, mutlaka pratik uygulamalarla ve usta-çırak ilişkisi ile öğrenilmesi 

gereken bir bilimdir. Özellikle klinik dallardaki öğretim üyeleri için öğrenci ile 

uğraşmak tamamen bir angarya haline gelmiştir. İşini bilen öğretim üyeleri, 

öğrencilere ayıracakları zamanda hasta bakıp para kazanmayı, bilimsel yayın 

hazırlayıp akademik puanlarını yükseltmeyi, kongrelere katılıp bilgi ve 

görgülerini artırmayı (!) veya ilaç firmalarının gönlünü hoş tutacak aktivitelerde 

bulunmayı tercih etmektedirler.


