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Afiliyasyon alanları:
 Eğitim (Akademik afiliasyon); kurumların eğitim anlayışlarında 

paralellik yaratmak, bilgi-deneyim alışverişi ile bilgi gücünün hasta 

yararına en iyi şekilde kullanılması 

 İnsan gücü (Temelde eğitim amaçlı iş gücü değiş tokuşu)

 Mezuniyet öncesi eğitim

 Mezuniyet sonrası eğitim

 Sürekli tıp eğitimi

 Teknoloji ve araç gereç

 Yerleşim alanı

 İş yükü

 Finansman

 İdari konular



Neden afiliyasyon?

 Nitelikli insangücü yetiştirme – eğitim

 Bilgi üretme - araştırma

 Sağlık hizmeti sunumu- hizmet

 Hizmet maliyetini azaltma

 Kendini ve çalışanlarını geliştirme

 Özeleştiri, karşılaştırma olanağı yaratılır.



Afiliyasyon ne değildir?

 Asimilasyon

 İnfiltrasyon

 Sahiplenme

 Yok sayma

 Hükmetme



Ülkemizde durum



Sağlık hizmetinde afiliyasyon

Öğretim üyelerinin hasta hizmeti verecekleri ek 

mekanlar yaratmak 

ve

Asistanların, bazen de Tıp Fakültesi öğrencilerinin 

gönderilen kurumda hizmete yardımcı olmaları 

dışında kurumsal bir aktivasyon yoktur. 



Afiliyasyon tipleri

 Majör Afiliyasyon: Akredite sağlık kurumunun mezuniyet 

öncesi tıp eğitiminde kritik düzeyde bir rol ve sorumluluğun 

olduğu tip; Eğitim araştırma bölgeleri

 Sadece Mezuniyet Sonrası: Akredite sağlık kurumunun 

uzmanlık eğitimin verilmesi üzerinden tıp fakültesi ve 

üniversite ile ilişkilendirildiği tip; Uzmanlık Öğrencisi rotasyonu

 Sınırlı Afiliyasyon: Akredite kurumun mezuniyet öncesi tıp 

eğitimi, uzmanlık eğitimi, ve sürekli tıp eğitimi alanlarında 

özel ve sınırlı süreçlerle ilişkilendirildiği durumdur; Öğrencileri 

klinik staja gönderme



Tıpta uzmanlık eğitiminin yapıldığı 

kurumlarda afiliyasyon başlamıştır

 Kurumlar arası, kurum içi, uluslararası

 Bu çabalar sınırlı ve bireyseldir.

 Kurumsallaşma yoktur.

 Örneğin Ege bölgesi ortopedi klinikleri 

dernek çatısı altında afiliye olmuştur ve 

asistanlar rotasyon ile kurumları 

gezmektedir. 



Tıpta uzmanlık eğitiminin yapıldığı 

kurumlar arasındaki farklar

Farklar her kurumda zayıflık veya güç 

olarak ortaya çıkmaktadır.

 Alt yapı

 İnsan gücü

 Deneyim

 Hizmet sunduğu alan ve nüfus özellikleri

 Finans kaynakları

 Eğitim olanakları



Sağlık kurumları
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TTB-UEÇG Afiliyasyon Araştırması

 İstanbul’da Üniversite, SB Hastaneleri 

Pediatri Kliniklerinde çalışanların 

afiliyasyona yaklaşımları incelendi. 

 Dokuz hastanede (2 üniversite) anket 

çalışması; 106 birim incelenmiş. 

 Afiliyasyona kurumların yaklaşımı ve 

üniversite – Sağlık Bakanlığı eğitim, hizmet 

sistemleri arasındaki farklar incelendi.



Uzmanlık öğrencilerinin gözüyle eğitim 

süreci tanımlarının kurumlara dağılımı

ÜNV %(n) SB %(n) P

Zevkli 34.7 (35) 24.7 (79) 0.049

Rahat 12.9 (13) 10.0 (32) 0.416

Yararlı 37.6 (38) 27.5 (88) 0.53

Eğitici, geliştirici 60.4 (61) 36.3 (116) 0.000

Sıkıcı 10.9 (11) 17.2 (55) 0.129

Yararsız 2.0 (2) 8.1 (26) 0.037

Yorucu 67.3 (68) 76.9 (246) 0.055

Stresli 67.3 (68) 69.7 (223) 0.654

Onur kırıcı 11.9 (12) 14.7 (47) 0.479



Araştırmalara katılım ve yayınlar

ÜNİVERSİTE SAĞLIK BAKANLIĞI 

Temel

%(n) *

Dahili

%(n)

Cerrahi 

%(n)

Temel

%(n)

Dahili

%(n)

Cerrahi 

%(n)

Araştırmalara 

katılan

81.3 

(13)

77.8 

(42)

83.3 

(20)

57.1 

(4)

49.3 

(72)

48.6 

(69)

Yayını olan 43.8 

(7)

40.7 

(22)

59.3 

(16)

16.7 

(1)

29.7 

(44)

33.1 

(48)



Kurumlara ve bilim dallarına göre 

eğitim-hizmet dengesinin dağılımı

Eğitim-hizmet 

dengesi
ÜNİVERSİTE SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel

%(n)

Dahili

%(n)

Cerrahi

% (n)

Temel

% (n)

Dahili

%(n)

Cerrahi

% (n)

Eğitime daha 

fazla önem 

veriliyor

18.8 

(3)

12.5   

(7)

17.9  

(5)

0.0    

(0)

7.1    

(11)

4.6   

(7)

Hizmete daha 

fazla önem 

veriliyor

50.0 

(8)

41.1 

(23)

57.1 

(16)

71.4   

(5)

84.4 

(130)

82.2 

(125)

Her ikisi dengeli 

olarak 

yürütülüyor

25.0 

(4)

46.4 

(26)

50.0 

(14)

14.3    

(1)

11.7   

(18)

13.2 

(20)



TTB-UEÇG Afiliyasyon Araştırması

 Üniversite hastanelerinde eğitim ve 

bilimsel çalışmaların başarısı Sağlık 

Bakanlığı hastanelerinden daha üst 

düzeydedir. 

 Bu durumda afiliasyon SB Hastaneleri için 

daha değerlidir. 



 Çabalar genellikle şef düzeyinde, kişisel, 

kurumsallaşma yok.

 Standart uygulama HİÇ yok.

 Kişisel çabalar ile elde edilen afiliyasyonların 

kurallarının vs olmamasının yarattığı güvensizlik hissi

 Uzmanlık eğitimi hedeflerinin belirlenmemiş olması

 Uzmanlık eğitimlerindeki en güçlü yanın hasta sayısı 

yüksekliği oluşu ve bunun yeterli olduğu fikri

 Geri bildirim mekanizmalarının yetersizliği

 Afiliyasyon kavramının bilinmemesi

TTB-UEÇG Afiliasyon Araştırması sonuçları



Bakanlık yaklaşımı



Sağlık Bakanlığı Müsteşar Vekili 

Prof. Dr. Nihat Tosun

 Tam gün ile afiliyasyon da gelecek

“Tam gün yasasının kuyruğunda afiliyasyon 

var. Kişi üniversitede çalışsa da Sağlık 

Bakanlığı hastanesine gelecek ameliyatını 

yapacak, hasta muayene edecek. Özlük 

hakkını da alacak”



Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel 

Müdürü Dr. Sinan Yol

 Anadolu’da kurulan yeni tıp fakülteleri için 

öncelikle yapılacak düzenleme, öğretim 

üyelerini de kapsayacak. Öğrencileriyle birlikte 

Sağlık Bakanlığı hastanelerine gidecek öğretim 

üyeleri hastanenin döner sermaye payına da 

ortak olacak. 

 Afiliyasyon iki şekilde olabilir;

 Mevcut hastaneler arasında işbirliği yoluyla, 

 Anadolu’da yeni kurulan tıp fakültelerinin Sağlık 

Bakanlığı hastanelerinden faydalanması 



Sağlık Bakanlığı ve Afiliyasyon

 Afiliyasyon tanımı konusunda üniversiteler 

ile bakanlık aynı fikirde mi?

 Sağlıkta dönüşüm akademik çalışmaları ve 

eğitimi etkilemektedir.

 Bakanlık afiliyasyonu gerçekten istiyor mu?



Tıpta uzmanlık eğitiminin yapıldığı 

bakanlık kurumlarında sorunlar



 Asgari eğitim gerekleri saptanmamıştır

 Eğitim izlemi ve denetimi zordur.

 Eğitim kadrosu motivasyonu yetersizdir

 Eğitim kadrosu standart değildir.

 Kurumlar arası eşgüdüm yoktur.



 Rekabet ortamı yoktur.

 Yan dallar yeterli olmayabilir.

 Temel hedef performans puanının 

doldurulmasıdır.

 Eğitim; performans kriterlerinde yeterli 

yer almaz.



Tıpta uzmanlık eğitiminin yapıldığı 

üniversite hastanelerinde sorunlar



 Belirsizlikler sıkıntı vericidir.

 Kurum ve kişi bazında ekonomik sorunlar artmaktadır.

 Eğitim kadrosunun “akademi” motivasyonu azalmakta ve 

sağlık hizmetine (hastane) yönelinmektedir.

 Akademik hayattan kaçış artmaktadır. 

 Asistan kalitesi düşmektedir.



Afiliyasyon organizasyonunu sağlayacak 

merkezi bir yapı kurulmamıştır

 Sağlık Bakanlığı ve YÖK farklı kavramları ön 

plana çıkartmaktadır.

 Ortak bir organizasyonel yapı yoktur.

 Bu yapıda Sağlık Bakanlığı baskın tutumunu 

sürdürmektedir



Ne yapılmalı?



Afiliyasyon yapısının oluşturulmasında  

paydaşlar 
2007 yılı; 56 üniversite, 365 özel, 5 belediye, 849 Sağlık Bakanlığı kamu hastanesi  (TÜİK, 2009)

Sağlık 
Bakanlığı

Üniversite

Uzmanlık 
dernekleri

TTB

SGK
Özel 

hastaneler



Afiliyasyon uygulamasında paydaşlar

Sağlık 
Bakanlığı

Üniversite

SGK
Özel 

hastaneler



Sağlık Bakanlığı;

 Asgari eğitim gereklerini saptamalıdır

 Eğitim kadrosunu motive etmelidir

 Eğitim kadrosunu standardize etmeli ve eğitim 

formasyonu oluşturmalıdır.

 Eğitim kadrosuna performans planı içerisinde ek puan 

vermelidir (eğitimin performans karşılığı nedir?)

 Sevk zincirinin etkileri dengelenmelidir.



Afiliyasyonda ana bileşenler: eğitim, 

araştırma, hizmet

Afiliyasyonun ana bileşeni YÖK ve Üniversiteler 

olup Sağlık Bakanlığı paydaş olarak kabul 

edilmelidir. 

Eğitim ve araştırmada alt yapısını tamamlamış 

Tıp Fakülteleri SB’a daha ağırlıklı destek 

verirken, gelişmekte olan Fakültelerde SB 

desteği daha ağırlıklı olacaktır.



Hangi kurumlarla anlaşma yapılacağı, şartları,  

kontrol mekanizmaları, hizmeti verenlerin 

özlük hakları ve disiplin işlemleri 

konusunda üniversite yönetim kurulu veya 

bunun görevlendireceği anlaşmalı kurumlar 

koordinatörlüğü görev yapmalıdır.



Eğitimde afiliyasyon gereklidir;

TEMEL ŞART; “UZLAŞILMIŞ” YASAL DÜZENLEMELER 

VE ARDINDAN YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERDİR.

Akreditasyonun ana bileşeni YÖK ve Üniversiteler 

olmalıdır.

“Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu” paydaş 

kabul edilmelidir. 



Eğitimde afiliyasyon gereklidir;

YÖK paydaşların yer aldığı bir komisyon 

kurup sonucunu tüm paydaşlarla 

tartışmalıdır. 

Yasal düzenlemeler esnek olmalı sadece ana 

başlıkları belirtilmelidir.



Afiliyasyon Prensipleri

 Karşılıklı eşit koşullarda işbirliği 

 Karşılıklı önyargıların giderilmesi

 Üniversiteler ve eğitim hastaneleri arasında 

dengenin sağlanması

 Genel eğitim programı ve rotasyonların 

belirlenmesi

 Uzmanlık eğitimi programının belirlenmesi





Teşekkür ederim



Afiliasyon Prensipleri

Asistan Eğitimi

a) Standardizasyon (Eğitim, eğitici)

b) Ortak program (Tamamlayıcı, 
karşılıklı kazanç)  

c) Altyapı sağlanması (Eğitim 
olanakları, hasta sayısı, teknik)

d) Yelpazenin genişletilmesi

e) Araştırma ve eğitim olanaklarının 
iyileştirilmesi



Afiliasyon Prensipleri

 Eğitim hastaneleri ve üniversiteler 
rakip değil aynı işi yapan akademik 
kuruluşlar. 

 “Üniversite hastaneleri bizi niye 
denetlesin, biz onlara göre neyi daha 
kötü yapıyoruz?” 

 Afiliasyon, eğitim hastanelerinin, 
üniversitelerin idari, yönetsel, 
akademik çatısı altına toplanması 
DEĞĠL.



Afiliasyon Prensipleri

 Tıpta uzmanlık eğitiminde amaç= 
yüksek düzeyde yeterlilik. 

 Klinik deneyimler yeterli ve çeşitliliği 
sağlayacak kadar çok olmalı. 

 Yetersiz olduğunda, kurumlararası 
rotasyon uygulanmalı. 



Afiliasyon Prensipleri

Rotasyonlar

 Temel alanlardaki eğitim 
yetersizlikler nedeniyle 

verilemediğinde

 Eğitim hedeflerine uygun olarak 
farklı kurumların eğitim 
programlarında paralellik sağlama

 Kurumlararası bilgi ve deneyim 
alışverişi



Afiliasyon Prensipleri

Rotasyon Sistemi

Eşitlik çerçevesinde.

Meslek Dernekleri üzerinden olmalı.

Ulusal Eşyetkilendirme ( Ünitelere 
eğitim

onayı) ( Bu çerçevede aşılması daha 
kolay olacaktır.)

Eğitici rotasyonu



Afiliasyon Prensipleri

1.İnsan Gücü Planlaması:

Daha az asistanla daha çok hasta ve

eğitim.

2. Koordinasyon ( Hastaneler arası)

3. Ortak toplantılar



SONUÇ

 Standardizasyon YOK. 

 Standart bir eğitim programı ilk şart.

 Rotasyon olmalı.

 Eğitim programlarında paralellik 
sağlama, kurumlararası bilgi ve 
deneyim alışverişi için akademik 
afiliasyon önemli.

 Eşit koşullarda işbirliği.



SONUÇ

 Ayakları yere daha sağlam basan bir 
eğitim sistemi ve ülke gerçekleri 
doğrultusunda bilim üreten bir 
üniversite yapısı.

 Geniş eğitici kadro, çok sayıda ve 
geniş profilde hasta yani daha iyi bir 
eğitim olanağı. 

 Uzmanlık eğitiminde yeterlilik ve 
standardizasyon 



SONUÇ

Afiliasyon UYGULANMALI!!

Kolay mı?

1.Ekonomik 

2. Hukuksal


