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Üniversite Hastanelerinin Geleceği

Afiliasyon

 Üyeliğe kabul, yakın iliĢki, bağlanma, birleĢtirme, 

bağlama, katma, ekleme, üyelik

 Birden fazla alanda iĢbirliği yapmak



Afiliasyon

 Kurumlar arası iĢbirliği olarak görülen  

afiliasyon, diğer bir yönüyle insan gücü ve alt 

yapıya yönelik kaynakların  verimli 

kullanılması olarak da anlaĢılabilir.



Üniversite Hastanelerinin Geleceği

Afiliasyon

 Akademik afiliasyon

 Farklı kurumların eğitim anlayıĢlarında paralellik sağlamak, bilgi 

ve deneyim alıĢveriĢi yaparak “bilgi gücü”nün paylaĢılmasını ve 

hasta yararına en iyi Ģekilde kullanılmasını mümkün kılmak

 Ġnsan Gücü

 Her kademede olabilen ancak temelde eğitim amaçlı bir iĢ gücü 

değiĢ-tokuĢu 

 Teknolojik afiliasyon

 Hasta, bir kurumda mevcut olmayan teknolojiden, kendi 

kurumundan sevk almak yoluyla baĢka bir kurumda yararlanır
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UZMANLIK EĞĠTĠMĠ

ĠSTANBUL RAPORU 2007

 Ülkemizde tıpta uzmanlık eğitiminin en önemli 

sorunlardan biri, eğitim veren kurumlar 

arasında eğitim altyapısı, insan gücü ve 

eğitim süreçleri açısından bir 

standardizasyonun olmamasıdır. 

 Bu nedenle, eğitim veren kurumlarda 

uzmanlık eğitiminin asgari standartlarının 

saptanması gereklidir. 



UZMANLIK EĞĠTĠMĠ

ĠSTANBUL RAPORU 2007

 Ülkemizde afiliasyon, bazı eğiticilerin ya da 

asistanların çabalarıyla oluĢturulan ve 

bireysel çabalarla sürdürülen kural dıĢı 

konumundan çıkartılarak, gerekli yasal ve 

idari düzenlemelerle kurumsallaĢtırılmalı; 

uzmanlık eğitimi uygulamalarında temel bir 

konuma sahip olmalıdır.



KiĢisel çabaların 

ve iyi örneklerin 

desteklenmesi 

ġef, AB inanması

Tüzükte belirtilmesi

Kurumlar 

arası iĢbirliği

Standartların 

ve izleme 

rehberlerinin 

oluĢturulması 

•Nagle, Verne Lee Jacks. Medical 

colleges and affiliated hospitals: 

Structural models and 

relationships

Dissertations And Theses . Section 

0087, Part 0769 95 pages; 

University of Houston; 1991. 

Publication Number: AAT 1343926

•Sheldon G, Kagarise MK. Surgical 

organizations in 21st century.

American Journal of Surgery  

2002:183;338-44.



Üniversite Hastanelerinin Geleceği

Afiliasyon için öne sürülen gerekçeler

 Üniversite hastanelerinde sağlık ve eğitim hizmetlerinin birlikte verilmesi zor

 Döner sermayelerin finansal krizi, üniversite hastanelerin geleceğini tehdit 

ediyor

 Tam gün ile birlikte döner sermaye gelirleri daha da düĢecek

 Birkaç yıl içinde üniversite hastanelerindeki döner sermaye 

sistemi çökecek 

 Sağlık harcamalarından üniversite hastanelerinin aldığı pay giderek azalıyor



Karşılıklı Görevlendirme 

1. Madde

(2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38. maddesine gönderme)

 “Sağlık kurum ve kuruluĢlarında ihtiyaç duyulması halinde, ilgilinin isteği ve 

kurumlarının muvafakatiyle diğer kamu kurum ve kuruluĢlarında görevli 

sağlık personeli haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar 

ve iĢler için görevlendirilebilirler” 

5. Madde

(2547 sayılı Kanunun 58. maddesinde değişiklik)

 “Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diĢ hekimliği fakülteleri ile sağlık 

uygulama ve araĢtırma merkezlerinde ihtiyaç duyulması halinde ilgilinin 

isteği ve kurumlarının muvafakatiyle diğer kamu kurum ve kuruluĢlarında 

görevli sağlık personeli haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli 

vakalar ve iĢler için görevlendirilebilir”  



Sağlık Kurumlarının Ortak Kullanımı

11. Madde

(7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa aşağıdaki 

ek madde eklenmiştir) 

 Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluĢları ile üniversitelerin ilgili 

birimleri, Bakanlık ve üniversitelerce karĢılıklı olarak iĢbirliği çerçevesinde 

birlikte kullanılabilir 

 Döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere iliĢkin 

esaslar Maliye Bakanlığı ve YÖK‟ün görüĢü alınarak Sağlık Bakanlığı 

tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir"  



T.C. Sağlık Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi İşbirliği 

Protokolü

AMAÇ, KAPSAM

Madde 1

Bu Protokol, Ġstanbul Pendik'te bulunan, Sağlık Bakanlığına bağlı 450 yataklı 

Eğitim ve AraĢtırma 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 Ģekilde 

yürütülebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi arasında 

akdedilmiĢtir.



Sağlık Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi 

Ġşbirliği Protokolü - 1

 Hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin finansmanı 209 

sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile 

Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek 

Döner Sermaye Hakkında Kanun” ile  ilgili 

yönetmelikler kapsamında yürütülür 

 Hastane personeli ile birlikte ilgili mevzuatına uygun 

olarak Hastanede  görevlendirilen personele yapılacak                              

ek ödemeler bu esaslar çerçevesinde planlanır ve 

gerçekleĢtirilir



Sağlık Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi 

Ġşbirliği Protokolü - 2

 Hastanenin iĢletilmesi “Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi 

Kurumları ĠĢletme Yönetmeliği”, bu yönetmelik yerine 

baĢka düzenleme yapılmadığı takdirde, bu düzenleme 

çerçevesinde Bakanlıkça organize edilir

 Sağlık hizmet sunumu, Bakanlığın tabi olduğu ilgili 

mevzuat çerçevesinde yürütülecektir

 Sağlık hizmetleri için gereken alt yapıların sağlanması, 

gözetim ve denetimi, ilgili mevzuat çerçevesinde 

BaĢhekimin yetki ve sorumluluğundadır



Tam Gün Yasası: 

Performansa Dayalı Ödeme Sistemi

 Daha fazla iĢlem, daha fazla kazanç anlayıĢı

 Eğitim, araĢtırma, nitelikli sağlık hizmeti sunumu gibi iyi 

hekimlik değerlerinden ödün verme

 Daha çok sağlık hizmeti / daha yoğun klinik iĢ yükü 

 Eğitime ve araĢtırmaya ayrılan zamanın azalması



• Cerrahi tedavi endikasyonlarında 

geniĢleme, iĢlem sayısında artıĢ

• Ekibin içinde yer almasına rağmen 

performansla ücretlendirilmeyen sağlık 

çalıĢanlarının varlığı nedeniyle çalıĢma 

barıĢının bozulması

• Etik kuralları zorlayan uygulamalarda 

artıĢ

• Ameliyat tercihlerinde hastanın ihtiyaç ve 

cerrahın deneyimi yerine ilgili 

performans puanının öne çıkması

S.B. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde

Performans Sistemi



YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE 

PAYI DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE 

ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 Bireysel net katkı puanı; ilgili döner sermaye 

biriminde çalıĢan personel için; kapsamı 5 

inci maddede açıklanan ve (A), (B), (C), (D), 

(E) puanlarından hesaplamalarda 

kullanılanların toplamının birim veya alt birim 

ortalamasına bölünüp (A) puanı ile çarpımı 

sonucu bulunan puanı,



YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE 

PAYI DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE 

ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 (A) puanı; ilgili döner sermaye birim veya alt birim ortalamasının, 
kadro görev unvan katsayısı, aktif çalıĢılan gün katsayısı ve 
kurumun belirleyebileceği diğer katsayıların (kalite-verimlilik 

katsayısı gibi) çarpımı sonucu bulunan puanı ifade eder.

 (B) puanı; Kurum içinde  gelir getirici faaliyetlerden bireysel olarak 
alınan toplam puandır. 

 (C) puanı; döner sermaye kapsamında yapılmayan eğitim öğretim 
faaliyetleri karĢılığında elde edilen ve bireysel eğitim öğretim 
faaliyetlerinin katkı oranı belirlemede ölçme ve değerlendirme aracı 
olarak kullanılmasıyla hesaplanan Tablo 2 esas alınarak kurum 
tarafından hazırlanan “Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Puan Cetveli” 

nde yer alan puanlar toplamıdır



YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE 

PAYI DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE 

ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 (D) puanı; döner sermaye kapsamında yapılmayan bilimsel 
faaliyetler karĢılığında elde edilen ve bilimsel faaliyetlerin katkı 
oranı belirlemede ölçme ve değerlendirme aracı olarak 
kullanılmasıyla kurum tarafından hesaplanan Tablo 2 „deki  
“Bilimsel Faaliyetler Puan Cetveli”nde yer alan puanlar toplamıdır. 

 (E) puanı  : (A), (B), (C) ve (D) puanlarının hesaplanmasında 
dikkate alınan faaliyetler dıĢındaki komisyon üyelikleri, idari 
görevlendirmeler ile yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt 
çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım 
gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri 
sağlık hizmetler gibi riskli birimlerde çalıĢma ve benzeri diğer 
hususları dikkate alınarak kurumlar tarafından belirlenen puandır. 



YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE 

PAYI DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE 

ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 Bir öğretim üyesine yapılacak  ek ödemede, 

ek ödeme matrahının en fazla %600‟üne 

kadar mesai içi gelir getirici bireysel katkı (B),  

en fazla %200 „üne kadar eğitim-öğretim 

faaliyeti (C), en fazla  %200  üne kadar 

bilimsel yayın faaliyeti (D)  ve  en fazla %100 

üne kadar diğer faaliyetler (E)  olarak dikkate 

alınır.



YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE 

PAYI DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE 

ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 Bireysel net katkı puanı  = A x 

(B1+B2+C+D+E/ birim veya alt birim 

ortalaması)

 Yapılacak ek ödeme = Dönem ek ödeme 

katsayısı x Bireysel net katkı puanı 



Üniversite Hastanesi ile Devlet Hastanesinin 

Ortak Ġşletilmesi

 Sağlık Bakanlığı ile Erzincan Üniversitesi arasında iĢbirliği protokolü 

imzalandı (16 Eylül 2010)

 Teknik ekipman ve personel ihtiyacı Sağlık Bakanlığınca sağlanacak 

 Hastanenin eğitim ve araĢtırma hizmetleri Tıp Fakültesi tarafından 

oluĢturulacak kadrolarla yürütülecek 

 ĠnĢaatına devam edilen 300 yataklı Kırşehir Devlet Hastanesi'nin hem Sağlık 

Bakanlığı hem de Ahi Evran Üniversitesi ile ortaklaĢa kullanılmasına iliĢkin 

protokol imzalandı (15 Temmuz 2010)

 Sağlık Bakanlığı ile Sakarya Üniversitesi arasında eğitim ve uygulama amaçlı 

iĢbirliği protokolü imzalandı (5 Haziran 2009)

 Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin temelleri, imzalanan protokol ile Kale 

Devlet Hastanesi'nde atıldı ( 2 ġubat 2008)

 Rize, Aksaray …



Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı

Özerklik

 Tasarının temel amaçlarından biri, kamu 

hastanelerinin devlet bütçesinden finanse edilmesine 

son vermek

 Birliklerin finansmanı için Hazine katkısı 

öngörülmüyor

 Birliklerin yerine getireceği hizmetlerin finansman 

yolu, üretilen hizmetlere karĢılık elde edilecek gelirler  

 GSS ve özel sigorta Ģirketlerinden alınacak ücretler 

 Hastalardan alınacak kiĢisel ödemeler


