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Bir yol hikayesi…

 2007 Kuruluş, Öğrenci ve Ar. Gör. alımı…

 İlk atama, Haziran 2009 göreve başlama, protokol hazırlığı ve imzalama



Protokol..1

YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON

Madde 3

 Hastanenin, Üniversite tarafından işbirliği içerisinde  eğitim ve uygulama amaçlı olarak kullanılmakta 
olduğunu belitmek üzere hastanenin herkesce görülebilecek uygun bir yerine “Sakarya Üniversitesi’nin 
Uygulama ve Araştırma Faaliyetleri Burada Yapılmaktadır” tabelası asılacaktır. 

 Hastane ve hastaneye bağlı tüm alanlarda Üniversite personeli ile Bakanlık personeli bilimsel bilgiler, etik 
ilkeler ve hukuki kurallar içerisinde karşılıklı saygı ve özveri ile müşterek çalışacaklardır. 

 c)Hastane hizmetleri  (poliklinik, yataklı tedavi, acil ve nöbet, ameliyathane, yoğun bakım, vs. gibi) Bakanlık 
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir.

 ç) Hastanenin eğitim dışı tüm ihtiyaçları ve harcamaları (bakım, onarım, temizlik, güvenlik v.b.) başhekimlik 
ve hastane müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

 d) Hastane hizmetlerinde hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması kaliteli sağlık hizmetinin verilebilmesi, 
ve verimlilik, optimal sayıda ve uyumlu çalışan bir ekiple mümkün olduğundan, Üniversite tarafından 
hastaneye yapılacak görevlendirmelerde başhekim ve ilgili eğitim sorumlularının mutabakatı esastır.  

 e)Hastane hizmetlerinde devamlılık esas olduğundan, görevlendirilecek öğretim elemanlarının devamlı 
statüde ve Sakarya İlinde ikamet ediyor olması gerilidir. 

 f) Hastane eğitim sorumluları, gerekli görülmesi halinde Üniversitede ders verebilirler. 



 g)Hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin finansmanı ve çalışan personele ek ödeme verilmesi 209 sayılı 
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner 
Sermaye Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikler kapsamında sağlanacaktır. 



Protokol..2

SAĞLIK HĠZMETLERĠ (HASTANE HĠZMETLERĠ)

Madde 4

 a) Sağlık hizmetlerinin sunumu, Sağlık Bakanlığının öngördüğü şekilde ve ilgili 
mevzuat çerçevesinde yürütülecektir.

 b) Sağlık hizmetlerinin yerinde, zamanında, kesintisiz olarak ve kaliteli bir şekilde 
verilmesi için gerekli alt yapıların sağlanması, gözetim  ve denetimi başhekimliğin 
yetki ve sorumluluğundadır.

 c) Tetkik ve tedaviler esnasında hastaların sağlığı ön planda tutularak deontoloji 
kuralları içerisinde tüm hekimlerin birbirlerinin bilgi ve becerisinden faydalanması 
esastır. 

 d) Hastanede görevlendirilen Üniversite öğretim elemanları, hastanenin poliklinik, 
laboratuar, yataklı servis ve ameliyathane hizmetlerinde hiç bir ayırıma tabi 
tutulmaksızın uzmanlık alanına uygun olarak görev ve sorumluluk üstlenirler.

 e) Acil tıp hizmetleri 24 saat süre ile kesintisiz olarak, hastane kadrosunda 
bulunan veya hastaneye görevlendirilen (öğretim elemanı, uzman, asistan, 
pratisyen) tıp doktorları ile Bakanlığın ilgili personeli tarafından verilir. 

 f) Hastanede hangi dallarda uzman nöbeti tutulacağına Bakanlığın ilgili 
yönetmeliğine göre karar verilir. Tüm uzman hekimlerin nöbet listesi eşit ve sıralı 
olarak hazırlanır. Asistanların acil servislerdeki nöbetleri asistanların eğitim 
sorumluları tarafından düzenlenir.



Protokol …3

 EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ

Madde 5

Asistan Eğitimi

 a) Bu protokol Hastanedeki eğitim kliniklerine doğrudan asistan alınmasına mani 
değildir.

 b) Fakültenin Dahili Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümleri ile Temel Tıp 
Bilimlerinde, hastanede klinik ve laboratuar şefliği bulunan alanlarda görevli olan 
asistanlar, dekanlığın uygun görüp görevlendirmesi halinde hastanede 
uygulamalı eğitimlerine devam edeceklerdir. 

 c) Asistan eğitimleri dekanlığın planlama ve teklifleri doğrultusunda ilgili klinik 
eğitim sorumlularınca yürütülecek ve başhekimlikçe takip edilecektir.

 d) Anabilim Dalı Başkanı ve Hastanedeki ilgili klinik eğitim sorumlusu ayrı kişiler 
ise bu eğitimlerden müştereken sorumludurlar.

 e) Hastanede, Üniversite öğretim elemanı ve Bakanlık eğitim sorumluları ile 
hekim ve asistanların katılacağı eğitim toplantıları yapılacaktır. Uygun görülmesi 
halinde öğrenciler de bu toplantılara katılacaktır. Kliniklerin eğitim toplantıları 
aylık olarak Dekanlık ve Başhekimliğe bildirilir ve hekimlerin çalışma düzeninin 
belirlenmesinde bu program dikkate alınır.



Protokol..4

Öğrenci Eğitimi

 a) Öğrenci eğitimleri, ilgili Yükseköğretim biriminin müdür, bölüm başkanı veya 

dekanı tarafından planlanacak ve başhekimle işbirliği içinde yürütülecektir. 

Başhekimlik hastane hizmetlerini aksatmayacak şekilde eğitim ortamını 

sağlayacaktır.

 b) Üniversite öğrencilerinin hastanedeki eğitimleri, hastane hizmetlerini 

aksatmayacak şekilde Üniversite öğretim elemanları veya Bakanlık eğitim 

sorumlularının gözetiminde yapılır.

 c) Fakülte öğrencilerinin staj ve internlik eğitimleri Dekanlık gözetim ve 

denetiminde ilgili klinik eğitim sorumlularınca planlanacak ve yürütülecektir.

 d) Fakülte öğrencileri ile asistanlarının hastanedeki eğitim programı Dekanlık ve 

ilgili anabilim başkanı ile hastanenin ilgili klinik şefi yoksa başhekimlik tarafından 

beraber belirlenecektir.

 e) Dekanlığın talep etmesi halinde bu öğrencilere klinik eğitim sorumlularınca 

teorik ders verilecektir.

 f) Şeflikleri bulunan laboratuarlar hariç olmak üzere Temel Tıp Bilimleri 

Bölümünün eğitim amaçlı laboratuar hizmetleri bu protokol kapsamı dışındadır.





Protokol..Özetle..

 Karşılıklı iyi niyet..

 Bakanlığın ve Üniversitenin Özverisi…?

 Kamuoyu baskısı…

 Beklentiler..??

 Mevcut 2547/38 ve 209 sayılı Döner sermaye Kanunları ve ilgili 

yönetmeliklere göre…

 …

 ..

 Farklı bir madde ve yaptırım gücü…YOK



Tıp Fakültesi ve SEAH yolculuğumuz…



Göreve başlama…

 2547/38….

 Görevlendirme süresi 2-3 ay alıyor…

 Birer yıllık uzatmalarla…??..Sınırlama ?

 Kanuna Uygunmu..?   Değilmi..?

 De Facto durum sözkonusu…

 YÖK ?

 Sağlık Bakanlığı..?

 İdarecilerin durumu..?

 Araştırma Görevlileri’nin durumu..?   



Resmî Gazete Sayı : 27478       (30 Ocak 2010 CUMARTESİ) 

Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010

ÜNĠVERSĠTE VE SAĞLIK PERSONELĠNĠN TAM GÜN ÇALIġMASINA VE BAZI 
KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN.

 MADDE 4 – 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

 “Öğretim elemanları; ilgili kurumların talebi ve kendisinin muvafakati, 
üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç 
duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, 
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde 
görevlendirilenlerin, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki 
aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder. Yükseköğretim Kurulu, 
bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp Kurumunda 
görevlendirilenler hariç olmak üzere bu fıkra uyarınca görevlendirilenler 
döner sermayeden yararlanamaz.”



Göreve başlama…

 2547/38….

 Görevlendirme süresi 2-3 ay alıyor…

 Birer yıllık uzatmalarla…?

 Kanuna Uygun mu..?   Değil mi..?

 De Facto durum sözkonusu…

 YÖK ?

 Sağlık Bakanlığı..??

 İdarecilerin durumu..??

 Araştırma Görevlileri’nin durumu..? (2547/3..l ve p şıkları)

 SONUÇ: 2547/38’e göre baĢlıyoruz..



“Ayrılmak ya da ayrılmamak işte bütün mesele bu”…

 “…ilgiliye tebliği ve ayrılışının bildirilmesi….”

(Mevzuat ve bürokrasi…?)  

 Anabilim Dalları kurulamayacak…

 Kurullar oluşturulamayacak..?

 Fakülte nasıl işlerlik kazanacak..?

 Fedakarlık yapın…yapmıyormuyuz..?

 Bizi kim anlayacak..?

 SONUÇ: Çaresiz ayırmıyoruz…Ayrılamıyoruz…



Basın ve Biz…



Fakültemizin temelini attık..



Sakarya’da son durum…

 Şef kadrolarına (İlk gelenler dışında) atama yapılmıyor…

 Kadrolara Öğretim Üyelerini görevlendiriyoruz…

 Uzman seçiyoruz…Mecburi hizmetçi almaya çalışıyoruz…

 Nitelikli hizmet sayısı arttı..
 Yenidoğan ve Erişkin Yoğunbakım Üniteleri kurduk…

 Onkolojik Cerrahi yapılıyor…Kemoterapi Ünitesi açıldı…

 PET/CT, Radyoterapi Merkezi Hizmet alımı ihalesi yapıyoruz…

 Anjiyografi Ünitesi kuruldu…

 Kalp-Damar Cerrahi 2-3 ay içerisinde başlayacak…

 Poliklinik; 1500→2000-2500,  Acil; 700→ 1100 hasta/Gün

 Aylık gelir 3.5 → 5.5….. 2010    Bütçe revizyonu: 49 → 60 milyon

 2010 yılını; gider 60, gelir 61 milyon TL olarak kapattık…

 2011 bütçesi 75 milyon…Yetmeyecek…



Sağlık Bakanlığı / Sistem çalışıyor…

 Bakanlık desteği açık ve net…

 Merkezi kontrol ve denetlemenin gücü çok fazla hissediliyor.. Ancak bu 

kötü bir şey değil…

 Kalite ve Standartların yerleşmesi konusunda sistem sert, eleştirel ve 

etkili…Bu da kötü değil…

 Eğitim ve Kalite ile ilgili Organizasyonları çok iyi…verimli…

 Eğitime destek…%10-30 ekstra performans puanı…

 Yayın destek.. %10-30 aylık ekstra performans puanı …alıyor…

(1 puan: 0.10-0.15 lira) ……

Ortalama 1 Şef; 1000-1500 TL /Ay



Şeflik sistemi…Problemler…

 Prof.,  Doç.   ..Şeflik görevlendirmesi

Eğitim Sorumlusu……..

 Yard. Doç.     ..Uzman olarak….çalışıyor

 ġeflik sistemi

 Etki alanını ve konumunu koruma endişesi önplanda..

 Doç. Şef, Başas. Profesör…/….Uzman Şef, Doç.  Şef Yrd…

 Performans…

 Yeni Uzman veya

 Rotasyoncu…gelmesi  istenmiyor..

 Uzmanların durumu…Çatışma…150..

 Eğitim için uygunluğu ….???



Biz sistemi niye çalıştıramıyoruz...?

 Katılımcı olamadık..Biz ne üretiyoruz..Üretmelimiyiz ?

 Ne katkı sağlıyoruz…Sağlamalımıyız?

 Maddi destek yetersiz… Pahalı bir hizmet sektörü…

 Poliklinikte 1 asistan…6 hoca yukarıda bekliyor…Cerrahiden bir Örnek; Biz 

tam 6 hocayız; 

 Öğretim Üyesi sayısı fazla…??

 20 saat/10 Hafta…

 Polikliniğe inemem…

 Özel ameliyat değilse giremem…

 Asistan eğitimi…???

 Sisteme katkımız..ÇOK AZ…Her birimiz birer ġEF gibi hareket 

ediyoruz….

 Tamgün ve eklenecek yeni maddelerle “Fakülte adına” durum…… daha iyi 

olacakmı…?  Anayasa Mahkemesi…

 “Tamgün mesai” olmalı 

+ Özel muayene, giriĢim ve ameliyat  v.b. … kalmalıydı…



Afiliasyon sistemi…1

 Sistem önemli katkılar sağlayabilir…

 İnsan ve Hastane kaynaklarının daha verimli kullanımı sözkonusu…

 Taşra  (?)  Tıp Fakülteleri için çok önemli bir açılım şansı….

 Mali kontrol ve denetlemenin bakanlıkta olmasının bir sakıncası yok…

 Şefler ile beraber çok zor…

 Şeflik Kadroları boş tutulmalı ve Öğretim Üyeleri görevlendirilmeli..

 BaĢhekim Üniversite Öğretim Üyelerinden birisi olmalı..

(Atama yoluyla idarecilik  olmamalı….Görevlendirme en iyisi…)



Afiliasyon sistemi…2

 Mutlaka geliştirilmeli ve desteklenmeli…

 Araştırma görevlisi (Üniversite) atama problemi devam ediyor… Çözüm → 

İl Özel İdaresi kanunu…?

 Göreve başlamada sıkıntı var…Aylar alıyor…

 Üniversitedeki Tıp Fakültesi ve Yardımcı Sağlık personelinden durumu 

uygun olanlar da görevlendirilebilmeli…

(İl Özel İdaresi Kanunu →  Valilik görevlendirmesi…)



Afiliasyon sistemi…3

 Ortak kullanım yönetmeliği taslağı…

 Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyeleri…Çok ACĠL …durum hala 

belirsiz…

 2547/58 ile Şeflik kadrolarına NASIL görevlendirme yapılacak…

 İdarecilerin durumu net değil…

 KurumsallaĢtırılmalı …Sözleşme süresi... Süre en az 5 yıl olmalı 

ve fesih için bir yıl önceden tebligat şartı vb..olsa daha insani 

olur…?

 MADDE 9 - (1) “Birlikte kullanımda bulunan sağlık tesisinde görevli olan 

personelden Bakanlık kadrolarında olanların ek ödemeleri 04/01/1961 tarihli ve 209 

sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) 

Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun Kanunda, Üniversite 

kadrolarında olanların ek ödemeleri 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda 

belirlenen oranlar dikkate alınarak ek çizelgeye göre, ek ödeme yönetmeliği 

çerçevesinde yapılır. “

(2)  Rektör, rektör yardımcıları ve rektörlük genel sekreterine, 2547 sayılı 

Yüksek Öğretim Kanununun 58 inci maddesi gereğince yapılacak ek ödeme ortak 

kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye hesabından yapılabilir…??????   

Mahkeme…??



Afiliasyon sistemi…4

 2547/58  ve Yönetmelik taslağı…
“….Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve 
araştırma merkezlerinde ihtiyaç duyulması halinde ilgilinin isteği ve kurumlarının 
muvafakatiyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli haftanın belirli 
gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilebilir. Belirli bir vaka 
ve iş için görevlendirilenlere, kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden 
yapılan ödemenin yanı sıra, katkı sağladıkları vaka ve iş dolayısıyla görevlendirildiği sağlık 
kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden, bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ve 
toplamda tavan oranları geçmemek üzere döner sermayeden ek ödeme yapılır……”

 ġeflik, BaĢhekimlik… iĢ midir ?… ĠĢ’in tanımlanması gerekiyor…

 ĠĢ için görevlendirilince Eğitim kadrosu kurulmuĢ oluyor mu ?

 Bakanlık ġeflerinin yanına Eğitim Sorumlusu olarak gelmek sorunu 
çözmez…ÇatıĢma ortamı oluĢur….

 Madde 8 ..3. şık..
 Özellikli hizmeti sunan bir Öğretim Üyesi ise (Özel ihtisas sahibi olunan bir 

konu sunumu, özel sertifikasyon   ve kursu, özel bir ameliyat… vb. gibi...) 
kendi adına Döner sermayeye ayrıca ücret alınabilmelidir. Zaten kişiye 
ödenecek üst limit aşılamayacağı için sonuçta Kurum kazanacaktır…

(Yeni düzenleme geçerse bu problem çözülüyor…..)



Afiliasyon sistemi…5

 Döner sermaye yönetmeliği taslağı…

 Madde 6….3. fıkra..

 Klinisyenleri yönetimden dışlayan bir madde… “….mesai saatleri 

içerisinde verdikleri mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme 

yapılmaz…”

 Kanun kendi içinde  çeliĢiyor...? Kanun bütün Öğretim üyelerini 

kapsarken Ġdarecilerin haklarının kısıtlanması …?

 Özellikle branşı icabı  klinik uygulama ve performans sistemine dahil  

olan Yöneticilerin sadece  mesai dıĢı çalıĢmaya zorlanmasının 

çeşitli sakıncaları vardır…...

 Aksi halde Fakülte ve başhekimlikler ile Yüksek okul ve Enstitü gibi 

yerlerde görevlendirilecek klinisyen Öğretim Üyelerinin  bulunması 

zorlaşacaktır. 

 2547/58 ..f şıkkı ile c-1 şıkkı arasında uyumsuzluk olabilir…?? 

 Kısaca “…Başhekim ve Dekan için %500 ü geçemez denilirken… bu 

yerlerde görevli olup …katkısı olmayan öğretim üyelerine…. %600’ü 

geçemez …denmesi ….” çelişki oluşturuyor...



Belirsizlik devam ediyor…

TeĢekür ediyorum… 


