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Afiliasyonun tanımı

Ortak kullanımın tanımı

Mevcut uygulamalar bu tanımların  

neresinde?

Mevcut uygulama tiplerini nasıl 

adlandırmalıyız?



Eski SSK Hastanesi ortak 

kullanılıyor

5-6 bin metre kare kapalı alan

150 yatak, 3-6‟lı koğuşlar

3 tane yetersiz ameliyathane

Sadece 10 yataklı dahiliye 

yoğunbakım

Doğumhane YOK



BT, MR yok

Kan Bankası yok

Nükleer Tıp yok

Anjio lab yok

Tıbbi donanım yetersiz



 Yeni adımız:

T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi   

Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Yönetim: S.B.

Mevzuat: S.B.

Afiliasyon mu?

Ortak kullanım mı?

S.B.‟nın eğitim hastanesinde S.B. 

uzmanları ve üniversite öğretim 

üyeleri yanyana sağlık hizmeti 

sunuyor.



Öğretim üyesi için:

1. Mesleğini yapabilme

2. Maddi getiri? 

Tıp Fakültesi için:

Yeni kurulma aşamasında 

Bakanlığın idari ve sağlık 

(hemşire, ebe) çalışanlarından 

yararlanmak



Hizmet odaklı

Performans uygulaması eğitim ve 

araştırma için olumsuz

Her yatırım il sağlık müdürlüğünün 

onayına tabi: teknik-tıbbi donanım, 

ek bina, laboratuar kitleri vb. 

Bazı operasyon malzemeleri 

(protezler, stentler vb) DH ile ortak 

ihaleye tabi



Yapısal uyumsuzluk: Hizmet odaklı 

anlayış ile eğitim-araştırma odaklı 

anlayış

Devlet Hastanelerinde TAKIM 

ÇALIŞMASI yok

 Oysa üniversite için takım 

çalışması çok önemli 



Eğitime zararlı: Bir ameliyatı 

asistana 2 saatte yaptırmak yerine 

30 dakikada yapmak performans 

sisteminde mantıklı 

Araştırmaya zararlı: Masraflar 

cepten, izin cepten, para cepten 

gidiyor. Çalışamadığı günlerin 

performans kaybı da cabası!



Bilimsel toplantılara katılım 

sınırlanıyor

Mesai anlayışı memur 

seviyesinde

Tek beklenti: Kazancı 

artırmak, yani performans

Bu da akademiden feragat

demek



Hocaların ve uzmanların kadro unvan 

katsayısı aynı. Uygulama ile 

Bakanlığın uzmanlarının hem 

katsayısı yükseldi, hem de hasta 

sayısı arttı. 

“Bir de asistanlar gelse de geceleri 

rahat uyusak!”

Öğretim üyesine sabit ödeme yok, 

üstelik maaşından kesintiler 

yapılıyor.



Dekan ve diğer yöneticiler 

nasıl görevlendirilecek

Başhekim hangi kurumdan?

Eğitimden kim sorumlu?

 İzinleri kim verecek?

Soruşturmayı kim yapacak?

Çözümü kolay değil!



Nasıl katkı payı alacaklar?

Hastanede çalışamayan Temel 

Tıp öğretim üyeleri

Tıp kökenli olmayan Temel 

Tıpçılar

Tıp fakültesi kadrosundaki 

sağlık ve idare çalışanları 

Araştırma görevlileri



Bilimsel yayın ve araştırmalar için 

kaynak ayrılmalı! 

Öğretim üyesi ile ilgili mesai, izin, 

görevlendirme gibi uygulamalar 

dekan tarafından yürütülmeli. 

Eğitim tamamı ile üniversiteye 

bırakılmalı.



Başhekim  Dekan ile uyumlu 

çalışacak biri olmalı

Akademisyen için „idari nöbet‟ gibi 

uygulamalar olmamalı

Satın alma, ihale süreçleri daha 

pratik olmalı



 Poliklinik-eğitim-araştırma-bilimsel 

çalışmalar için dengeli bir mesai 

düzenlemesi yapılmalı. Mesainin 

%50‟sini geçen poliklinik çalışması 

akademiden götürüyor.

 Öğretim üyesi performansı ikiye 

ayrılabilir:

Direk performans

Danışmanlık performansı: Eğitim için 

yararlı olabilir.



Öğretim üyesi ile uzmanın verdiği 

hizmet de geri ödeme de farklı 

değerlendirilmeli. Uzmanın hizmeti 

neden 3. düzey oluyor?

Öğretim üyesine ek ödeme farklı 

hesaplanmalı. Uzman ile bir 

tutunca performans yarışı oluyor; 

akademi zarar görüyor. 



 Laboratuar branşlarda ortalamadan 

ödeme makul bir şekle sokulmalı

 Dekan, başhekim ve yardımcılar için 

ek ödeme yöntemi geliştirilmeli

 Sabit performans ödemesi öğretim 

üyesini de kapsamalı; emekliliğe 

yansımalı; mahsuplaşmalı; izinde de 

ödenmeli.



 Eğitim aksar

 Araştırma aksar

 3. düzey sağlık hizmeti verilemez

 Üniversite hastanelerinin kalitesi düşer

 Ünvanlı doktorların çalıştığı bir devlet 

hastanesi elde ederiz

 Devlet hastanelerinin siyasi etkiye açık 

olması akademiye zarar verebilir



Gerçek „afiliasyon‟ 

ve

Gerçek „ortak kullanım‟ 



Her iki tarafın da hastanesi olmalı!

 Üniversite hastanesi gereksiz 

olamaz

 Üniversite hastanesi sağlık yatırımı 

değil eğitim yatırımıdır

 İhtiyaç duyulan alanlarda afiliasyon

uygulanmalı

 AMAÇ: TF için eğitimde vaka 

çeşitliliği

DH için: Mezuniyet sonrası eğitim, 

hizmet kalitesinde artış



Osmangazi Tıp Fakültesi ile S.B. 

Doğum Hastanesi protokolü

Asistanlığın 1 yılı bu hastanede 

geçer

 İki taraf için de yararlı

30 yıldır uygulanıyor

Performans uygulaması nedeniyle 

tehlikede



1. Üniversitenin hastanesi yoksa: 

Olana kadar „ortak kullanım‟ 

2. Kentin nüfusu yetersiz ise: 

Tercihen tıp fakültesi kapatılmalı; 

yapılamıyorsa „ortak kullanım‟

3. Nüfusu kritik yerlerde S.B. 

Eğitim Hastaneleri kapatılmalı 



Yasal düzenleme gerekebilir. 

Yönetmelik ile çözümü ZOR.

Temel 2 sorun:

Yönetimin paylaşımı

Paranın paylaşımı



Akademik kadro dekana bağlı

 İkili yönetim modeli: ikili 

başhekim, ikili maliye

Gelir takibi ayrı yapılmalı

Üniversitenin bütçesi ayrı 

olmalı




