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Afiliyasyon nedir?

 Latince “evlat edinme”

 Günümüzde anlamı “kurumlar arası işbirliği”



Afiliyasyon ne değildir?

 Asimilasyon

 İnfiltrasyon

 Sahiplenme

 Yok sayma

 Hükmetme



Neden afiliyasyon?

 Nitelikli insangücü yetiştirme – eğitim

 Bilgi üretme - araştırma

 Sağlık hizmeti sunumu- hizmet

 Hizmet maliyetini azaltma

 Kendini ve çalışanlarını geliştirme

 Özeleştiri, karşılaştırma olanağı



Eğitimde afiliyasyon



Eğitimde afiliyasyon;

“Farklı kurumların eğitim niteliklerini 

birbirine benzetebilmek amacıyla insan 

gücü, teknoloji, yerleşim alanı ve iş 

yükünde alış veriş sağlayarak bilgi ve 

deneyimin paylaşılmasının sağlanması”



Gelişmiş ükelerdeki eğilim, birinci, ikinci 

basamak sağlık kuruluşları ve eğitim 

hastanelerinin hepsini tek bir eğitim ortamı 

haline getirebilmek, oradaki insan gücünü 

de eğitici potansiyel olarak kullanmaktır.





Tıpta uzmanlık eğitiminin yapıldığı 

kurumlarda afiliyasyon var mıdır?

 Kurumlararası, kurum içi, uluslararası

 Bu çabalar sınırlı ve bireyseldir.

 Kurumsallaşma yoktur.



 Eğitimde ciddi bir afiliyasyon yoktur

 Çaba da... 

 Yakın zamanda kapsamlı, planlı bir 

afiliyasyon olasılığı da görülmemektedir.

Eğitimde afiliyasyon; sonuç



Hastanecilik hizmetlerinde 

afiliyasyon



Hastanecilikde afiliyasyon olasılıkları
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Üniversitelerde hastane yoktur! Araştırma uygulama 

merkezi vardır. Burası Tıp Fakültesi’nin uygulama  

laboratuarıdır. Kuruluş amacı sağlık hizmeti vermek 

olan bir hastaneyle aynı statüde olamaz. 

Üniversite hastanesinin 

Sağlık Bakanlığı Hastanesinden farkı? 



Kamu hastaneleri

•Hizmet örgütlenmesi: 

Başhekimlik modeli (hiyeraşik 

yapılanma)

•657 sayılı yasa

•Genel sağlık mevzuatı

•Bir kaç tip kadro-norm kadro ile 

uyumlu

•Katma bütçe

•Ortak döner sermaye

•Performansa bağlı ek ödeme

Üniversite hastaneleri

•Eğitim ve hizmet örgütlenmesi

•Rektörlük modeli (anabilim 

dalları türü yapılanma)

•2547 ve 657 sayılı yasa

•YÖK mevzuatı ve genel sağlık 

mevzuatı

•Tamamen ayrımlaşmış çok tip 

kadro-norm kadro mümkün değil

•Özel bütçe

•Kurumsal döner sermaye

•Sabit döner sermaye ödemesi

Performansa bağlı ek ödeme



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. 



Ülkemizdeki durum...



 Marmara Üniversitesi

 Sakarya Üniversitesi

 Rize Üniversitesi

 Ordu Üniversitesi

Sağlık Bakanlığı ile birlikte kullanım 

anlaşması yapan üniversiteler ?



 Muğla Üniversitesi

 Giresun Üniversitesi

 Atatürk Üniversitesi

 ???

Diğer örnekler:



Bir işbirliği protokolü eleştirisi

X Sağlık Bakanlığı ile Y Üniversitesi Protokolüdür*

* Bu protokol hayal ürünüdür.



Bir işbirliği protokolü eleştirisi: 

yönetim ve organizasyon

 Kurumun ismi: X Sağlık Bakanlığı-Y Üniversitesi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi

 Sağlık Hizmetleri finansmanı SB. döner sermaye yönetmeliğine 

göre yürütülür.

 Hastane SB İşletme Yönetmeliğine göre Bakanlıkça organize 

edilir.

 Hastanenin TÜM ihtiyaç ve harcamaları Başhekimlik ve Hastane 

Müdürlüğü tarafından karşılanır. 



Bir işbirliği protokolu eleştirisi: 

Sağlık Hizmetleri

 Bakanlığın öngördüğü şekilde ilgili mevzuat çerçevesinde 

yürütülecektir. 

 Üniversite görevlendirilecek olan öğretim üyeleri tarafından 

tüm birimlerde kesintisiz ... hizmet sunmak için gereken 

çabayı göstereceğini... Hizmet sunumunun yetersz kaldığı 

durumlarda Sağlık Bakanlığı yapacağı atamalar ile eksikliği 

ortadan kaldırabilir. 



Bir işbirliği protokolu eleştirisi: 

Sağlık Hizmetleri

 BAKANLIK KRİTERLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK:

 Hasta ve çalışan memnuniyeti sağlanacaktır.

 Hastane ve tüm hizmetler Bakanlığın diğer hastanelerine uygulanan tüm esaslar 

uygulamalar çerçevesinde ilgili mevzuata tabi olarak SB tarafından denetlenecektir. 

Üniversite Bakanlığın denetim ve yaptırımlarına tamamen uyacağını taahhüt eder.

 Sağlık hizmetlerinin ... verilmesinden  (herkes) sorumludur. Bu 

hizmetler için ... gözetim ve denetim Başhekimliğin yetki ve 

sorumluluğundadır. 



Bir işbirliği protokolu eleştirisi: 

Eğitim Hizmetleri

Uygulamalı asistan ve öğrenci eğitimi; ilgili mevzuat 

çerçevesinde, hastane hizmetlerini aksatmayacak 

şekilde .....



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?

 Öğretim Üyelerimiz soruyor; “Yoksa istenen 

Üniversite Hastanelerinin zor durumlarından 

yararlanmak mı?”



Afiliyasyon organizasyonunu sağlayacak 

merkezi bir yapı kurulmamıştır

 Sağlık Bakanlığı ve Tıp Fakülteleri farklı kavramları ön plana 

çıkartmaktadır.

 Üniversitelerde ortak bir organizasyonel yapı yoktur. 

Kurumsal hafıza aktarılamamaktadır. 

Ortak deneyim birikimi yoktur. 

 Bu yapıda Sağlık Bakanlığı baskın tutumunu sürdürmektedir



Ek Madde 9 - (Ek madde: 21/01/2010-5947 S.K./11.mad)

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili 

birimleri, Bakanlık ve üniversitelerce karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte 

kullanılabilir. Birlikte kullanım ve işbirliğine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili mevzuat 

hükümleri çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek 

ödemelere ilişkin esaslar Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun görüşü 

alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

SAĞLIK HĠZMETLERĠ TEMEL KANUNU

Kanun Numarası: 3359

Kabul Tarihi: 07/05/1987

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/05/1987

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19461



SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ VE 

ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI VE 

İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI” 

MADDE 5- (1)

a) ... nüfusu 500.000’in altında olan illerde tıp lisans eğitimi veya tıpta uzmanlık 

eğitimi için hastane veya sağlık uygulama ve araştırma merkezi açılamaz.

b) ... nüfusu 850.000’e kadar olan illerde eğitim ve araştırma hizmetleri, Bakanlık 

EAH veya üniversite SAUM yalnızca birisi tarafından verilebilir. Bakanlık ve Üniversite 

tıp lisans eğitimi ve/veya tıpta uzmanlık eğitimi için ortak kullanım ve işbirliğine 

gider. Bu bent kapsamındaki illerde bulunan üniversitelerin yeni sağlık uygulama ve 

araştırma merkezi yatırım talepleri, Bakanlığın uygun görüşü ile DPT tarafından 

birlikte kullanım çerçevesinde değerlendirilir...
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SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ VE 

ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI VE 

İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI” 

MADDE 5- (1)

c) Bakanlıkça düzenlenmiş olan bölge sağlık hizmeti 

plânlamasına göre o ilde plânlanan kapasiteyi aşacak Bakanlık 

eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama 

ve araştırma merkezi yatırım talepleri, öncelikle birlikte 

kullanım çerçevesinde değerlendirilir (işbirliği değil!). 



Birlikte Kullanım



MADDE 8 - (1) Birlikte kullanımdaki tesislerde klinik ve laboratuvarlara sağlık 

hizmetleri ve eğitim hizmetleri için ayrı ayrı birer sorumlu görevlendirilir. 

Klinik/laboratuvar eğitim sorumlusu, Başhekimin görüşünü alarak Dekan tarafından; 

klinik/laboratuvar sağlık hizmeti sorumlusu ise varsa şef veya profesörler, yok ise 

diğer uzmanlar arasından Dekanın görüşünü alarak Başhekim tarafından bir yıllık 

sürelerle görevlendirilir. 

İki anabilim dalı başkanı kavramı ortaya çıkabilir mi?



MADDE 8 - (5) Eğitim sorumluları, öğretim elemanları ve eğitim sorumluları ile birlikte 

eğitim programlarını hazırlayarak tıp fakültesi dekanına sunarlar ve dekanlıkça onaylanan 

eğitim programının yürütülmesinden dekana karşı sorumludurlar. 

Eğitim araştırma hastanelerinde çalışan eğitim sorumluları dekanın 

sorumluluğuna verilmektedir. 

Böylece bu eğiticiler tıp fakültesinin bir elemanı haline getirilmektedir. 



Mali hususlar

MADDE 9 - (1)  Birlikte kullanımda bulunan sağlık tesisinde... Üniversite 

kadrolarında olanların ek ödemeleri 2547... belirlenen oranlar dikkate 

alınarak ek çizelgeye göre, ek ödeme yönetmeliği çerçevesinde yapılır. 

(3)  Ortak kullanımdaki sağlık tesislerinde uygulamalı eğitimle ilgili giderle 

hastane bütçesinden, diğer eğitim giderleri tıp fakültesi bütçesinden 

karşılanır (Üniversite hastanelerinin döner sermayelerinden tıp 

fakültelerine harcama yapılabiliyor. Bu madde bunu engellemektedir. Tıp 

Fakültelerine genel bütçeden gelen ödenek yetersiz olduğundan eğitim 

faaliyetleri aksayabilir)



Mali hususlar

MADDE 9 - (4)  Ortak kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye 

bütçesinde eğitim ve araştırma giderlerinde kullanılmak üzere bütçenin 

%0,5’ini aşmamak üzere araştırma ödeneği ayrılabilir. 

(5)  Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri sundukları sağlık hizmetlerini 

Üniversite hastanesi statüsündedir.

(6)  Ortak kullanım protokolü yapılan üniversite sağlık birimlerinin geri 

ödeme kurumlarından alacakları pay, Bakanlık global bütçesine ilave edilir.

(7)  Merkezi yönetim bütçesinden üniversitenin ilgili sağlık birimleri için 

ayrılan ödenekler Bakanlık bütçesine aktarılır.



“Bakanlık ve/veya üniversitelerin görev ve hizmetlerinin 

yapılması, ortak gaye ve menfaatlerinin gerçekleştirilmesi 

için tarafların eğitim, hizmet, teknik vb alanlarda birlikte 

hareket etmesi, yardımlaşması ve çalışması”.

İşbirliği

Tıp Fakültesi ve Bakanlık Hastanesinin kısmen eşit şartlarda 

paylaşıma girmesi.



Ne yapılmalı?



Afiliyasyonun ana bileşeni YÖK ve Üniversiteler 

olup Sağlık Bakanlığı paydaş olarak kabul 

edilmelidir. 

Alt yapısını tamamlamış Tıp Fakülteleri 

gelişmekte olan fakültelere ve Sağlık 

Bakanlığı Hastanelerine daha ağırlıklı destek 

verirken, gelişmekte olan Fakülteler Sağlık 

Bakanlığından destek alabilir.



YÖK paydaşların yer aldığı bir komisyon 

kurup sonucunu tüm paydaşlarla 

tartışmalıdır. 

Uzlaşılmış yasal düzenlemeler esnek olmalı 

sadece ana başlıklar belirtilmelidir.



Afiliyasyon yapısının oluşturulmasında  

paydaşlar

Sağlık 
Bakanlığı

Üniversite

Uzmanlık 
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TTB

SGK
Özel 

hastaneler



Afiliyasyon uygulamasında paydaşlar

Sağlık 
Bakanlığı

Üniversite

SGK
Özel 

hastaneler



Öneriler

 Tıp Fakültesini kuran hastanesini de kurmalıdır. Fakülte 

kurulup istim arkadan beklenmemelidir.

 Akademik değerlerin yok edilmeyeceği bir planlama 

yapılmalıdır.

 Akademisyenlerin kimlik ve kişilikleri örselenmemelidir.



Öneriler

 SB yönetmelikleri değil 2547 göre yönetilmelidir.

 Volüm değil değer ön plana alınmalıdır

 Öğrenci kontenjanlarının artırılacağı bir 

mekanizmaya dönüşmemelidir. 



Öneriler

 SB Hastanelerinin Tıp Fakültelerinden destek aldığı 

örnekler DE yaratılmalıdır

 Hastane işletmeciliği ve DS’de ortak yeni kullanım 

modelleri oluşturulmalıdır.

 Temel Bilim Öğretim Üyelerine ödeme sorunları 

olmamalıdır.



Başhekimlik için öneriler

 Başhekimlik SB’a bağlı olmamalıdır, 

 Başhekim akademisyen olmalıdır

 Üniversitenin önerdiği adaylar arasından 

seçilebilir

 Kadrosu SB aktarılabilir ........



Teşekkür ederim...


