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Amaç 

 Bakanlık hastanelerinin eğitim sürecinde 
etkin kullanımı

 Çağdaş bilgi ve teknolojinin sağlık 
hizmetinde özendirilmesi

 Öğrencilerin (mezuniyet öncesi ve 
sonrası) saha ile bağının güçlendirilmesi

 Mezuniyet sonrası sahaya uyumun 
kolaylaştırılması



Genel esaslar

 Üniversite ve bakanlık hastanelerinin 
tüm imkanlarından üniversite akademik 
kadroları, bakanlık eğitim kadroları, 
uzmanlık öğrencileri, tıp öğrencileri 
(varsa diğer sağlık bilimleri 
öğrencileri)nin yararlanması 



Genel esaslar

 Eğitim ve araştırma dışındaki hastane 
hizmetleri başhekimlerce sürdürülecek

 Akademik kadro ve eğitim kadrosunun 
dışında çalışanların çalışma düzenin 
başhekimlikce sağlanması



Genel esaslar

 Genel eğitim koordinatörlüğü

 Eğitim faaliyetleri klinikteki akademik 
kadro ve eğitim sorumlularının 
gözetiminde ve sorumluluğunda 
yürütülür

 Akademik kadro ve eğitim kadrosunun 
çalışma düzeni  aynı işbirliği 
çerçevesinde yürür



Genel esaslar

 Başhekimlik dekanlık/akademik 
kadro’nun isteği doğrultusunda 
hastanenin eğitim amaçlı alt yapı 
ihtiyaçlarını karşılar



Genel esaslar

 Akademik kadro ve eğitim kadrosunun 
hasta bakım hizmetlerinde alacağı görev 
ve sorumluluklar genel eğitim 
koordinatörlüğünce belirlenir



Genel esaslar

 Hastanelerde görevlendirilecek 
üniversite elemanlarına eşdeğer 
kadrodaki görevlilerle beraber 
hesaplanacak performansa dayalı 
ödeme yapılması

 Üniversitede görevlendirilecek eğitim 
sorumlularına ders ücretinin üniversite 
tarafından ödenmesi



Hedef 

 Üniversitelerin eğitim, hastanelerin 
sağlık hizmeti fonksiyonlarını bir araya 
getirmek

 Kurumlar arasında benzerlikleri ön plana 
çıkararak işbirliğini en üst düzeye 
çıkarmak

 Kurumlar arasındaki farklılıkları olumlu 
sinerji/güç birliğine dönüştürmek



Yasal düzenleme 

 Tam gün yasa tasarısı

 Tabipler aşağıdaki bentlerde belirtilen sağlık kurum ve 
kuruluşlarından yalnız birinde mesleklerini icra edebilir. 

-Kamu kurum ve kuruluşları,
-Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli çalışan özel sağlık 

kurum ve kuruluşları,
-Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık 

kurum ve kuruluşları ile serbest meslek icrası.”

 Her bir bent kapsamındaki birden fazla sağlık 
kurum ve kuruluşunda çalışma ile işyeri 
hekimliğine ilişkin esaslar Sağlık Bakanlığınca 
belirlenir.”



Protokoller

 Rize Üniversitesi

 İstanbul Bilim Üniversitesi

 Sakarya Üniversitesi


