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I.  ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ TOPLANTISI RAPORU
 (18-19 Mayıs- İstanbul Üniversitesi)

Ülkemizdeki 140’ı aşkın Üniversite’den halen 66 ‘sının bünyesinde Tıp Fakültesi 
yer almaktadır. Ancak henüz tüm Tıp Fakülteleri eğitim ve uygulamaların yapıl-
dığı Fakülte Hastaneleri’ne sahip değilse de, büyük bir çoğunlukla Tıp Fakültesi 
Hastanelerinde sağlık hizmeti ve eğitim verilmektedir. 

Tıp Fakültelerine bağlı hastanelerimizin sorunlarını değerlendirmek, nedenlerini 
ortaya koymak ve çözüm yolları üretmek amacıyla bir araya gelerek bilgi ve de-
neyimlerimizi paylaşmak, bu konuda güçlü bir platform oluşturmak gerektiğine 
inanarak yola çıktık ve 18-19 Nisan 2009 tarihlerinde İstanbul’da İstanbul Üni-
versitesi Rektörlüğü’nün ev sahipliğinde bir araya geldik. 

Oluşturmayı hedeflediğimiz Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) ve önemli 
konu başlıklarını farklı yönleriyle konuştuk, tartıştık. Hastanelerimizin modern 
hastanecilik anlayışına uygun olup olmadığından, hastanecilik hizmetlerinin fi-
nansman sorunlarına, nitelikli sağlık hizmeti sunumundaki yöntemlerden, has-
ta güvenliği ve sağlıkta kalite kavramlarına, hastanelerin sosyal işlevlerinden 
tıp eğitimindeki yerine kadar farklı konularda görüş alışverişinde bulunmak, 
sorunlarımızı sağlıklı ve hızlı bir şekilde çözmek arzusuyla kamuoyu oluşturma-
yı temel amaç olarak hedefledik.

Böyle bir birlik oluşturulmasıyla hem halkımıza nitelikli sağlık hizmetini sağla-
mak, hem de Tıp Fakülteleri’mizdeki tıp eğitiminin nitelik ve nicelik olarak üst 
seviyelere çıkarılması için bir adım attığımıza inanıyoruz.

Oluşturacağımız ÜHB’ ye ilişkin bu ilk toplantıda ortaya koyduğumuz sorunları 
ve çalışma gruplarında tartışarak ortaya çıkardığımız çözüm önerileri veya yeni 
açılımları belirledik ve bunları bir sonuç bildirisiyle açıkladık. 

Bu sonuç bildirisinin ayrıntılı geniş raporunu bilgilerinize sunarız. 
Saygılarımızla.
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Erciyes Üniversitesi Hastaneleri BAŞHEKİMİ Sn Prof. Dr. Muhammet GÜVEN’in 
yaptığı “ÜLKEMİZDE SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA ÜNİVERSİTE HASTANELE-
RİNİN YERİ VE GELECEK PERSPEKTİFİ” başlıklı sunumda Üniversite Hastanele-
rinin diğer hastaneler karşısındaki durumu ve sağlık hizmeti sunumundaki yeri 
işlenmiştir. 

Sağlık Hizmetlerinin planlanmasının tek elden yapılmaması (SB, Üniversite, Özel 
Sektör, SGK v.b.), gerçek hizmet ihtiyacının belirlenmemesi, hangi hizmetin han-
gi kurumda nasıl verileceğinin belirlenmiş olmaması, sağlık hizmeti sunumunda 
sosyal güvenlik kurumlarının daha belirleyici rol oynaması nedeniyle her kurum 
eksik gördüğü alanlarda gerekli önlemleri almaya çalışmıştır. Bunun sonucu or-
taya çıkan yetersiz ve dağılımı bozuk yatak hizmetleri, doktor ve personel sayıları 
nedeniyle ihtiyacın neye ve ne kadar olduğunu belirlemek güçleşmiştir. Temel 
görevi eğitim ve araştırma olan Üniversite Hastaneleri, bu gün gelinen noktada 
sağlık hizmetinin sunulmasında da aktif rol oynamak zorunda bırakılmıştır. Eksik 
kalan hizmetlerin sağlanmasında ve idamesinde önemli rol üstlenen Üniversite 
Hastanelerinin sağlık planlamalarında dikkate alınmaması, yeterli yatırım imkanı 
sağlanmaması, akademik kadrolar dışında hekim kadrosu verilmemesi, zorunlu 
devlet yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmemesi yıllar içerisinde hem eko-
nomik sıkıntıları hem de personel istihdam problemlerini beraberinde getirmiş-
tir. Bir kamu kuruluşu olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı Hastaneleri kadar rahat 
kaynak temin edememesi, personel sayısını kendisinin belirleyememesi, ücret-
lendirmede bakanlık hastaneleri ile aynı konumda iken, hemen tüm ihtiyaçlarını 
döner sermayeden temin etmek zorunda olması, ücretlendirmenin diğer sağlık 
kuruluşları ile aynı olması Üniversite Hastanelerini özel veya kamu hastaneleri 
dışında ayrı bir konumda bırakmaktadır. Bu hem hizmeti istediği kalitede sunma-
sına, hem de planlama ve yatırım yapmasına engel bir durum oluşturmaktadır.

1- Yataklı Tedavi Kurumları ve Yatak Kapasiteleri

Ülkemizde özellikle son yıllarda özel sektörün de ivme kazanması ile yataklı teda-
vi kurumlarının sayısında hızla artış olmaktadır. 1923-2007 yılları arasında yataklı 
kurum sayısının 14 kat, 10000 nüfusa düşen yatak sayısının 4.6 kat arttığı, yatak 
başına düşen nüfusun %80 azaldığı görülmektedir. Bu sonuçlar yatak artışının 
nüfus artışından daha hızlı olduğunu, ancak açılan hastanelerin büyük kısmının  
küçük çaplı birimler olduğunu göstermektedir. Kurum başına düşen yatak sayısı 
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135 civarındadır. Bu tür kurumların sayısının artması zaten kısıtlı olan personelin 
ve maddi imkanların verimsiz kullanılmasına neden olmaktadır. 

Türkiye de Yataklı Tedavi Kurumlarının Kuruluşlara Göre Dağılımı ( 2007 )

Hastane 
Sayısı

Kadro Yatağı 
Sayısı

% Dağılımı

Kuruluşun Adı 1.318 200.883 100
Toplam

Sağlık Bakanlığı Hastaneleri 849 135.240 67,3
Üniversite Hastaneleri 56 29.700 14,80
Belediye Hastaneleri 5 1.138 0,6
Kamu Vakfı Hastaneleri 1 910 0,5
Milli Savunma Bakanlığı Hastaneleri 42 15.900 7,90
Özel Şirket ve Şahıs Hastaneri 331 15.340 7,6
Özel Dernek ve Vakıf Hastaneleri

27 1.928
1

Özel Azınlık Hastaneleri 5 545 0,3
Yabancılara Ait Özel Hastaneler 2 182 0,1

Görüldüğü gibi hastane yataklarının %14.8’ini Üniversite Hastaneleri, %67’sini 
SB Hastaneleri, %10’unu özel ve vakıf hastaneleri oluşturmaktadır. Ancak son 20 
yılda yatak sayısında en hızlı artış özel sektörde olmuştur.

2- Sağlık Hizmeti Sunumu

Üniversite Hastaneleri toplam hastane sayısının %4.2’sini oluştururken, yatak sa-
yısı oranı %14.8 dir. Bu sayılar Üniversite Hastanelerinin genellikle daha yüksek 
yatak sayısına (ort. 536) sahip olduğunu göstermektedir. Özel hastanelerde ku-
rum başı ortalama yatak sayısı 49, SB Hastanelerinde ise 159 dur. Kurum Başına 
muayene edilen hasta sayısı (1000/yıl) Üniversite Hastanelerinde 268 iken SB 
Hastanelerinde 1.548 olmuştur. Üniversite Hastaneleri poliklinik hizmetinin yak-
laşık %6’sını karşılamaktadır. Buna karşılık Üniversite Hastaneleri yatan hastala-
rın %14’ üne hizmet vermektedir. Sonuçlar SB Hastanelerinin ağırlıklı olarak po-
liklinik hizmeti verdiğini, en verimli kurumların Üniversite Hastaneleri olduğunu 
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ve yatak kapasitesine göre sağlık finansmanından en fazla payı özel hastanelerin 
aldığını göstermektedir. 

Burada tartışılması gereken konu “Üniversite Hastaneleri poliklinik hizmeti ver-
melimidir, verecekse bu hizmetin niteliği ve niceliği ne olmalıdır” sorusudur.

Son iki yılın istatistikleri SB Hastanelerinin sağlık hizmeti içindeki payının azaldı-
ğı, özel ve Üniversite Hastanelerinin payının arttığını göstermektedir. Yatak de-
vir hızı, doluluk oranı, yatan hasta oranı (SB Hastaneleri ile Özel Hastanelerde 
poliklinik sayısı arttıkça yatan hasta azalırken, Üniversite Hastanelerinde durum 
değişmemektedir), ölüm oranı ve ameliyat oranları ise Üniversite Hastanelerine 
yatan hastaların daha ağır olduğunu göstermektedir. Aynı dönemlerde özel has-
tanelerin payı artarken kamu hastanelerinin payında azalma dikkati çekmekte-
dir. Özel Hastaneleri tercih eden hastalar daha hafif hastalar olmasına rağmen 
yatan hasta oranının yüksek olması da ilgi çekicidir. 

Burada da tartışılması gereken konu “kamu hastanelerinin sağlık harcamala-
rından alacağı payın düşmesi nedeniyle işletme sorunları yaşanabilir mi ” so-
rusudur. Ayrıca özel sağlık kuruluşlarında tedavi olan hastaların durumu iyi de-
ğerlendirilmelidir. Bu kuruluşlardan kaynaklanabilecek yersiz harcamalar kamu 
kurumlarının ücretlerine negatif olarak yansımaktadır.

3- Hekim Sayıları

Ülkemizde nüfus başına düşen hekim sayısının yetersiz olduğunu görmekteyiz . 
100.000 kişiye 73.04 uzman hekim düşmektedir ki, bu sayı Avrupa Birliği ülke-
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lerinin 1/3’ü kadardır. Uzman hekimlerin %50’si SB, %20’si üniversite ve %30’u 
özel sektörde çalışmaktadır. Buna karşılık tüm hekimlerin %59’u SB, %18.5’i özel 
sektör ve %22’si Üniversite Hastanelerinde görev almaktadır. 

4- Hemşire Sayıları

Ülkemizde hemşire sayıları da yetersizdir. Hekim başına hemşire oranı 1990’da 1.5 
iken 2006’da 1.4’e düşmüştür. Bu haliyle OECD ülkeleri arasında (OECD ortalaması 
3.1) son sıralarda yer almaktadır. Aktif çalışan hemşirelerin %73’ü SB, %12’si üni-
versite hastaneleri, %15’i özel sektörde çalışmaktadır. SB hastanelerinde her hem-
şireye 2 yatak düşerken, bu oran özel hastanelerde 1.3, üniversite hastanelerinde 
2.6 dır. Yatak başına en fazla hemşireyi özel sektör, en az hemşireyi ise üniversi-
te hastaneleri istihdam etmektedir. Özel sektör ve SB hastanelerinin yataklarının 
büyük çoğunluğunun 2. basamak olduğu (sadece 1/5’i 3.basamak) düşünülürse 
aradaki orantısızlık ve sağlık hizmeti sunumundaki dengesizlik daha iyi anlaşılacak-
tır. Bu durum sağlık hizmeti planlamasındaki çarpıklığı göstermektedir. Bir yandan 
eğitim vermesi, diğer yandan ayakta kalabilmesi için rekabet etmesi gereken üni-
versite hastanelerinin durumunu bu oranlar açıkça göstermektedir. Keza yardımcı 
sağlık personeli sayısı da yetersizdir. Daha da önemlisi “hangi ilde kaç yatak gerek-
tiği, her yatak için kaç sağlık personeli gerektiği sağlıklı olarak bilinmemektedir”.

6- Eğitim Hastanelerinin durumu

İşlem ve hasta sayıları, yatak işgal oranı ve devir aralıkları dikkate alındığında 
Üniversite Hastanelerine başvuran hastaların SB Eğitim Hastanelerine başvuran 
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hastalardan daha ağır olduğu söylenebilir, ancak sağlık hizmeti sunumunda bü-
yük yükü SB Eğitim Hastaneleri’nin çektiği de bir gerçektir. Burada da hizmetin 
niteliği ile niceliği göz önünde bulundurularak Üniversite Hastaneleri ile SB Eği-
tim Hastaneleri arasında işbirliği yapılabilmesi için yasal düzenlemelerin yapıl-
ması gündeme gelmektedir.

7-Sağlık Harcamaları 

2004 verilerine göre (Milyon TL)
Hastaneler 13.674
Evde Hemşirelik Bakımı 111
Ayakta Bakım Sunanlar 5.446
Perakende Satış ve Diğer Tıbbi malz. Sunanlar 9.416
Halk Sağlığı Programlarının Sunumu ve Yönetimi 268
Genel Sağlık Yönetimi ve Sigorta 604
Diğer Endüstriler 2.149
TOPLAM 31.668
Yatırım 1.337
Cari + Yatırım 33.005

Sağlık harcamaları içinde özel sigorta ve ücretli muayenelerin payının son yıllar-
da daha da düştüğünü söyleyebiliriz. 

8- Aile Hekimliği ve Sevk Zinciri

Sevk zincirinin işletilmesi modern sağlık hizmeti sunumunda evrensel değer-
lerden birisidir. Ancak öngörülen şekliyle sevk zincirinin uygulanması özellikle 
Tıp Fakültelerinin gelirlerinde büyük oranda azalmalara neden olabilecek, işlet-
menin döndürülmesi ve döner sermaye ödemeleri kesintiye uğrayabilecektir. 
Üniversite hastanelerinde döner sermayenin ödenememesi öğretim üyelerinin 
istifalarına ve özel hastanelere geçmesine yol açabilecek ve Bakanlığın ısrarla 
uygulamaya koymaya çalıştığı tam gün uygulamasına geçişi zora sokacaktır. Keza 
tam gün uygulamasında hekimlere maaşının 7 katı oranında döner sermaye 
ödemesi hedeflenmektedir. Döner sermaye gelirleri olmayan bir hastanenin tam 
gün uygulamasına geçmesi mümkün olmayacaktır. Uygulamada ısrar edilirse çok 
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değil 6 ay sonra özellikle üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastaneler çök-
müş olacaktır. Bu gün günde 2000 poliklinik yapan hastaneler, sevk zinciri uygu-
lamasında 500’ü geçemez duruma düşecektir. Üniversite hastaneleri mevcut ya-
pılanmalarıyla 500 poliklinik sayısı ile döner sermayelerini idame ettiremezler.

Tam gün uygulamasına paralel olarak özel katkı paylarının kaldırılması da üniver-
site hastanelerinin gelirlerinde ayrıca bir azalmaya neden olacaktır. Üniversite 
hastanelerimizde Özel Katkı Payının kaldırılması ile oluşacak en az %14’lük gelir 
kaybının telafisi mümkün olmayacaktır. Bu sayede elde edilen gelirlerin kaybı da, 
Döner Sermaye İşletmesinin ve Hastane Hizmetlerinin yürütülmesinde aksaklık-
lara yol açacaktır. Özellikle yatan hastaların tıbbi malzeme ve ilaçlarının hastane 
tarafından karşılanma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle üniversite hasta-
nelerinde zorluklar yaşanmakta ve özel katkı payından gelen gelirlerle bu aksak-
lıklar giderilmektedir. Hastaneye alınan malzemelerin bir çoğunun fatura edile-
memesi, zaman zaman Medulla sisteminde yaşanan aksaklıklar ve kurumlardan 
yapılan aşırı kesintiler nedeniyle üniversite hastaneleri nakit sıkıntısı yaşayabil-
mektedir. Bu nakit sıkıntısı da özel katkı payı sayesinde aşılabilmektedir. Sevk 
zinciri ve aile hekimliği ile gelirleri ileri derece düşmüş üniversite hastaneleri 
döner sermayesi bir de tam gün uygulaması ile özel katkı payının kaldırılması sa-
yesinde en az %50 gelir kaybına uğrayacaktır. Yukarıda bahsedilen konulardan da 
anlaşılacağı üzere kurumların büyük kısmı Özel Katkı Payı ile ayakta durmaktadır. 
Ayrıca Üniversite Hastaneleri özellikli ve diğer hastanelerde tedavisi sağlanama-
yan hastalara hizmet vermektedir. Hastaların öğretim üyesine muayene olma 
ve öğretim üyesini seçebilme hakkı çoğu zaman hastaların veya yakınlarının ya-
pılacak tedaviye uyumunu artırmakta ve kendilerini daha rahat hissetmelerine 
yardımcı olmaktadır.

Üniversite Hastaneleri özellikli ve diğer hastanelerde tedavisi sağlanamayan has-
talara hizmet vermektedir. Bu nedenle özel statüde değerlendirilmelidir. SUT ve 
BUT ile üniversite hastaneleri ve diğer hastaneler aynı kategoride değerlendiril-
mektedir. Temel hizmetleri sağlayan merkezlerle altından kalkamadıkları prob-
lemleri sevk ettikleri hastaneleri aynı kategoride değerlendirip sadece küçük bir 
fiyat farkı ile aradaki hizmet maliyetinin karşılanabileceğini düşünmek mümkün 
değildir. Bu Döner Sermaye İşletmesinin ve Hastane Hizmetlerinin yürütülme-
sinde aksaklıklara yol açmaktadır. Nitekim DRG (Tanıya Dayalı Geri Ödeme) ça-
lışmalarının ilk sonuçları üniversitelere başvuran hastaların daha ağır olduğunu 
ve maliyetlerinin herhangi bir 2. basamak hastaneden 1,5-3 kat daha fazla ol-
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duğunu göstermektedir. Aile hekimliği sisteminin uygulandığı ülkelerde üçüncü 
basamak hizmetlerinin verildiği hastanelerde azalan hasta sayısına paralel ola-
rak tedavi ücretleri artırılmış ve bu hastanelerin gelir kaybını önüne geçilmiştir. 
Ülkemizde de pilot uygulamaları yapıldığı illerde üniversite hastanelerinin büyük 
oranda gelir kaybına uğradıkları göz önüne alınırsa 3. basamak sağlık hizmetleri-
nin ücretlerinde önemli oranda artışa gidilmesinin gerekliliğini haklı çıkaracaktır. 
Aile Hekimliği ve sevk zincirinin uygulandığı birçok ülkede üçüncü basamak has-
tanelerin ücretleri diğer hastanelerin ücretinin birkaç katına ulaşmaktadır. 

Ayrıca sevk sistemi acil servislerde büyük olayların meydana gelmesine neden 
olabilir. Yarı acil gibi düşünülen durumlarda acil hekimlerinin iş gücü artacak ve 
gerçekten acil müdahalesi gereken hastalar yeterli hizmet alamayacaktır. Bunun 
sonucunda hasta hakları açısında ciddi hukuki çıkmazlara girilebilecektir. Çünkü, 
acil servise gelen hastanın durumunun acil olup olmadığını doktor ancak mua-
yene ve tetkik ile anlayabilir. Muayene ettiği hastanın durumu acil değilse bunun 
ücretinin ne olacağı bilinmiyor. Vatandaş ödemezse, bugünkü uygulamada has-
tane devletten alamamaktadır. Ayrıca bu uygulama ile hedeflenen sağlık harca-
malarındaki tasarrufun da gerçekleşmeyeceğini düşünüyoruz. Belki hastanelere 
ödenen miktar azalacak, ancak yetersiz ve uygun olmayan tedavi ve tetkikler 
nedeniyle özellikle ilaca ödenen paralarda önemli bir artış olacağı, harcamaların 
bu anlamda azalmayıp sadece yön değiştireceğini söyleyebiliriz. 

Burada da şöyle bir sorunla karşı karşıya kalmaktayız. “sevk zinciri gibi evrensel 
tıp kurallarına sadece ekonomik gerekçelerle karşı çıkmak ne kadar gerçekçi ve 
etik olabilir?”
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Bu sunuma ait toplanan 1. Çalışma grubunun sonuç raporu:

 1) Prof. Dr. Halil YANARDAĞ Cerrahpaşa Tıp Fak. Dekanı

 2) Prof. Dr. Zübeyir KILIÇ  Eskişehir Osmangazi Tıp Fak. Dekanı  

 3) Prof. Dr. Şirzat ÇOĞALGİL Abant İzzet Baysal Ü. Tıp Fak. Dekanı

 4) Prof. Dr. Selim ERENTÜRK Balıkesir Ü. Tıp Fak. Dekanı 

 5) Prof. Dr. İlhami Taner KALE K. Sütçü İmam Tıp Fak. Dekanı 

 6) Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Ü. Tıp Fak. Dekanı  

 7) Prof. Dr. Güher SARUHAN DİRESKENELİ İstanbul Tıp Fak. Dekan Yard.
   
 8) Doç. Dr. Cem ALGIN  Kütahya Dumlupınar Tıp Fak.

 9) Doç. Dr. Yahya ÇELİK   Trakya Ü. Tıp Fak.

 10) Doç. Dr. Mustafa KULAÇ Namık Kemal Ü. Tıp Fak.

Üniversite Hastaneleri işlev ve sorumluluk olarak diğer hastanelerden daha fazla 
yük altındadır. Bu hastanelerinin yeri karşılaştırmalı olarak şöyle şekillendirile-
bilir:

Mezuniyet
Öncesi Tıp

Eğitimi

Mezuniyet
Sonrası Tıp

Eğitimi
(uzmanlık-
doktora)

AraştırmaSürekli Tıp
Eğitimi

Sağlık
Hizmeti

Akademisyen
yetiştirme-
geliştirme

Üniversite Hastanesi
(Tıp Fakültesi)

Uzmanlık
Eğitimi

Sürekli Tıp
Eğitimi

Sağlık
Hizmeti

Eğitim Hastanesi

Sağlık
Hizmeti

Hizmet Hastanesi
(Sağlık Hizmet

Kurumu)
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Bu durumda şu çözümler gündeme getirilebilir:

a. Üniversite Hastanelerinde sadece eğitim ve araştırma amaçlı hasta 
bakılır; ancak 1. ve 2. basamak sağlık hizmetlerine entegre edilebilir veya 
afiliyasyonla diğer amaçlı hasta bakımı sorunu çözümlenebilir,

b. Üniversite hastaneleri 3.basamak başka bir deyimle son basamak hizmet 
veren hastanelerdir, öncüdür, çağdaş tıp gelişmelerini topluma sunar, 
sağlık sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretir. OECD ve Avrupa Birliği 
kriterlerine uygun olarak yapılanmalı ve organizasyonlarını geliştirmelidir.

c. Sağlık Bakanlığı, DPT ve Üniversiteler, bir araya gelerek Üniversite 
Hastanelerinin sağlık hizmetlerindeki yerini yeniden belirleyecek 
düzenlemeler yapmalıdır. Bunun için yukarıdaki kuruluş temsilcilerinden 
oluşan bağımsız bir Sağlık Planlama Teşkilatı (SPT) kurulabilir.

d. Öncelik eğitime verilmelidir. Kalifiye, eğitici konumdaki hekimlerin bilgi 
birikimlerini kamu sağlık hizmetine sunmak ikincil amaçtır.

e. Üniversitelerin topluma açılan önemli yüzlerinden biri verdiği sağlık 
hizmetidir. Bu hizmet 3. basamak sağlık hizmetidir. Komplikasyonlu ve zor 
vakalar yoğunluktadır.

f. Tıp Fakülteleri ortak tanı ve tedavi kılavuzları oluşturmalı, fatura 
denetimlerinin buna göre yapılması sağlanmalıdır,

g. DRG (tanıya dayalı ödeme) sonuçlarının da gösterdiği gibi hasta tanı ve 
tedavi maliyetleri hastaların zorluğu ve hizmet kalitesine göre yeniden 
belirlenmelidir,

h. Hastanın hekim seçme hakkına hizmet edecek bir yapı kurulmalıdır.

i. Üniversite hastane organizasyonu akademik yapılandırmaya uygun hale 
getirilmelidir,

j. Üniversite hastanelerinde personel sıkıntısı ancak üniversitelerin personel 
cetvellerine dahil edilmesiyle çözülebilir
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k. Personel sayısında azalma planlamasına, hizmete dayalı sektör olan sağlık 
sektörü dahil edilmemelidir

l. Bir şehirde veya bölgede çalışma yapılmadan hastane açılması, havuzdan 
personel kullanıldığı için Üniversite Hastanelerinde özellikle hemşire kaybına 
yol açmaktadır bu durum ise sıkıntı yaratmaktadır

m. Yoğun bakım hizmetlerindeki farklılık düşünülmeli ve Üniversite 
Hastanelerinin tüm yataklarının % 10-12’sini yoğun bakıma ayırdığı buna 
karşılık Sağlık Bakanlığı yataklarında bu oranın % 7 olduğu düşünülerek  
personel istihdamı sağlanmalıdır.

n. İlaç ve sarf malzemesi planlamasında ödemeden kaynaklanan 
gecikmelerin hastanelerde maliyeti arttırmakta olduğu düşünülerek 
ortak alım planlaması yapılabilir 

o. Üniversite Hastaneleri malpraktislerin temizlendiği yerler değildir, 
komplikasyonlu vakaların gönderildiği yerler değildir, ama pratikte bu 
şekildedir, bu fiili durumun ekonomik ve sosyal karşılığı verilmelidir.

p. Tam günle birlikte özlük hakları kesinlikle düzenlenmelidir.
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Ege Üniversitesi Rektörü Sn Prof Dr Candeğer YILMAZ’ın sunduğu “ÜNİVERSİTE 
HASTANELERİNİN HİZMET-EĞİTİM İKİLEMİ ÇÖZÜMÜNDE İŞBİRLİĞİ SEÇENEKLERİ, 
YASAL DURUM” başlıklı sunumda Sağlık Bakanlığı’nın öncelikleri, eğitim 
organizasyonu, afiliyasyon, tanımı, paydaşları, ülkemizdeki durum ve sorunlar 
anlatılmıştır.

Sağlıkta dönüşüm programı hizmet sunumu, örgütlenmesi ve finansmanı 8 ana 
hedeften oluşur;

1. Planlayıcı ve denetleyici bir Sağlık Bakanlığı

2. Herkesi tek çatı altında toplayan Genel Sağlık Sigortası

3. Yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet sistemi

   a) Güçlendirilmiş Temel Sağlık Hizmetleri ve Aile Doktorluğu

 b) Etkili, kademeli sevk 

 c) İdari ve mali özerkliğe sahip Sağlık İşletmeleri

4. Bilgi ve beceri ile donanmış, yüksek motivasyonlu sağlık çalışanları

5. Sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları 

6. Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon

7. Akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma

 a) Ulusal İlaç Kurumu

 b) Tıbbi Cihaz Kurumu

8. Karar sürecinde etkili bilgiye erişim: Sağlık Bilgi Sistemi 

Burada 5. Madde özellikle Üniversite Hastaneleri ve Tıp Fakültelerini işaret 
etmektedir.

Sağlık Bakanlığına bağlı kamu hastaneleri ile üniversite hastaneleri arasındaki 
farkları şöyle özetleyebiliriz.

Kamu hastaneleri

• Hizmet örgütlenmesi: Başhekimlik modeli (hiyerarşik yapılanma)
•  657 sayılı yasa
•  Genel sağlık mevzuatı
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•  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

Aslında çağdaş eğilim; 

•  1. ve 2. basamak sağlık kuruluşları ve Eğitim Hastanelerinin hepsini tek 
bir eğitim ortamı haline getirebilmek, 

•  oradaki insan gücünü de eğitici potansiyel olarak kullanmaktır

Bu durumda afiliyasyon yani kurumlar arası işbirliği gündeme gelmektedir.

Neden afiliyasyon

•  Nitelikli insan gücü yetiştirme – eğitim
•  Bilgi üretme - araştırma
•  Sağlık hizmeti sunumu- hizmet
•  Kendini ve çalışanlarını geliştirme
•  Özeleştiri, karşılaştırma olanağı yaratır .

Şunu net olarak belirtmek gerekir; afiliyasyon kesinlikle, Asimilasyon, 
İnfiltrasyon, Sahiplenme, Yok sayma, Hükmetme demek değildir.

Afiliyasyonun paydaşları;  Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler, 
SGK, TTB, Uzmanlık Dernekleridir.
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Afiliyasyonun alanları ise:

•  Eğitim (akademik afiliyasyon); 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

Ülkemizde sağlık hizmetlerinde afiliyasyon birkaç bağımsız örnek dışında yok 
gibidir, olanlar da öğretim üyelerinin hasta hizmeti verecekleri ek mekanlar 
yaratmak ve asistanların, bazen de tıp fakültesi öğrencilerinin gönderilen 
kurumda hizmete yardımcı olmaları şeklindedir.

WFME’nin (Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu) 2002 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ne yaptığı ziyaret sonucu hazırladığı raporda şöyle denmektedir:

“Zorluklarınızın farkındayız. Ancak, klinik eğitimin daha da gelişmesi için 
mezunlarınızın gelecekte birinci basamak sağlık sistemi içerisinde yer alan 
kliniklerde ve diğer hastanelerde (afiliye hastane) diğer hasta gruplarıyla 
çalışması gereklidir”. 

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”dır.
Afiliyasyon çeşitleri

•  Majör Afiliyasyon: Akredite sağlık kurumunun mezuniyet öncesi tıp 
eğitiminde kritik düzeyde bir rol ve sorumluluğun olduğu tip;  Eğitim 
araştırma bölgeleri
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•  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

Nasıl bir afiliyasyon:

•  Afiliye kliniklerin eğitim programı Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın kontrolü 
altında olmalı 

•  Tıp Fakültesi öğrencisinin uygun kaynaklara ulaşımı sağlanmalı 

•  Tıp Fakültesi önceliği ve öğrenci eğitimi akademik ilişkilerden önde 
tutulmalı 

•  Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile afiliye hastanelerin klinik şeflerinin 
öğrenci eğitimindeki sorumlulukları belirlenmeli 

•  Klinik afiliye merkezlerdeki hasta bakımı ve tedavisi, tıp fakültesi 
öğrencilerinin hasta bakımı ile ilgili görev ve eğitim sürecini 
aksatmamalı 

•  Öğrencinin değerlendirilmesinden klinik şefleri veya tıp fakültesi 
başkanlıkları sorumludur. 

TTB-UEÇG Afiliyasyon Araştırmasında:

•  Üniversite hastanelerinde eğitim ve bilimsel çalışmaların başarısı 
Sağlık Bakanlığı hastanelerinden daha üst düzeydedir

• Bu durumda afiliyasyon Sağlık Bakanlığı hastaneleri için daha 
değerlidir

• SB Eğitim Hastanelerinde çabalar genellikle şef düzeyinde, 
kişisel, kurumsallaşma yok. Standart uygulama yok. Geri bildirim 
mekanizmalarının yetersizdir
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• Kişisel çabalar ile elde edilen afiliyasyonların kurallarının olmamasının 
yarattığı güvensizlik hissi mevcut, ayrıca uzmanlık eğitimi hedeflerinin 
her kurumda belirlenmemiş olması da olumsuzluk yaratmaktadır.

• Buna karşın SB Eğitim Hastanelerinde uzmanlık eğitimlerindeki en 
güçlü yanın hasta sayısı ve ameliyat sayılarının yüksekliği ve bunun 
yeterli olduğu fikridir

• Afiliyasyon kavramın bilinmemekte ve Üniversitelerin baskın olması 
endişesi taşınmaktadır.

Afiliyasyon tanımı konusunda üniversiteler ile bakanlık aynı fikirde değildir.

• Sağlık Bakanlığı ve YÖK farklı kavramları ön plana çıkartmaktadır

• Ortak bir organizasyonel yapı yoktur

• Sağlık Bakanlığı alışkın olduğu hizmet odaklı baskın tutumu 
sürdürmektedir.

 Eğitimde afiliyasyon gereklidir; ancak

 AFİLİYASYONUN TEMEL ŞARTI “UZLAŞILMIŞ” YASAL DÜZENLEMELERDİR.

• Akreditasyonun ana bileşeni YÖK ve Üniversiteler olmalıdır. 

• “Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu”  paydaş kabul edilmelidir. 
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Bu sunuma ilişkin toplanan 2.çalışma grubunun raporu ise şöyledir:

1. Prof. Dr. Serhat Bor,   Ege Üniversitesi Tıp Fak. Dekanı

2. Prof. Dr. Okay Nazlı,   Muğla Ü. Tıp Fak. Başhekimi.

3. Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut,  Selçuk Ü. Selçuklu Tıp Fak. Dekanı

4. Prof. Dr. Salih Çetinkurşun,  Afyon Kocatepe Ü. Tıp Fak.

5. Prof. Dr. İlgin Özden,   İstanbul Ü İstanbul Tip Fak. Dekan  
    Yardımcısı

6. Prof. Dr. Yunus Bulut,   Gazi Osman Paşa Ü. Tıp Fak.  
    Başhekimi

7. Prof. Dr. Gökhan Köylüoğlu,  Cumhuriyet Ü Tıp Fak. Başhekimi

8. Prof. Dr. Ali Demirci,   Kocaeli Ü. Tıp Fakültesi Dekanı

9. Prof Dr Ayça Vitrinel,   Yeditepe Ü Tıp Fak. Dekanı

10. Prof. Dr. Hulusi Gürel,   Ordu Ü. Tıp Fak. Dekanı

Afiliyasyon latince köken itibarı ile evlat edinme anlamına gelirken, günümüzde 
kurumlar arası işbirliği için kullanılmaktadır. Afiliyasyon kelimesi çoğu kere olumsuz 
duyguları da çağrıştırmaktadır. Asimilasyon, infiltrasyon, sahiplenme, yok sayma, 
hükmetme değildir. Çalışma grubumuz bu yapının tüm paydaşlar için olmazsa 
olmaz gerekliliklerini tartışarak listelemiştir.

Afiliyasyonu, tıp fakültesi hastanesinin diğer sağlık kurumlarını her açıdan 
kendisine bağlaması olarak görmek doğru değildir. Gelişmiş ülkelerdeki eğilim, 
birinci, ikinci basamak sağlık kuruluşları ve eğitim hastanelerinin hepsini tek bir 
eğitim ortamı haline getirebilmek, oradaki insan gücünü de eğitici potansiyel 
olarak kullanmaktır. Yukarıda sayılanlara ek olarak kurumun kendini ve 
çalışanlarını geliştirmesi, özeleştiri vermesi ve benzeri kurumlarla karşılaştırma 
yapması olanağı yaratır.

Tıp alanında afiliyasyon alanları olarak aşağıdaki konular değerlendirilmelidir ve 
hiçbiri diğerinden daha farklı, öncelikli veya üstün değildir:
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* Nitelikli insan gücü yetiştirme – eğitim
* Bilgi üretme - araştırma
* Sağlık hizmeti sunumu- hizmet

Kurumlar arası işbirliği alanları öncelikle “afiliyasyon” terimi ile adlandırılan 
eğitim, ardından araştırma alanlarındadır. Sağlık hizmeti alanındaki işbirliğinin 
ise basamaklı hizmetin verildiği sistemlerde zaten mevcut olması gereklidir. 
Afiliyasyonun olmazsa olmaz kuralı “üzerinde anlaşılmış yasal düzenlemelerdir”. 
Yasal düzenlemeler esnek olmalı sadece ana başlıkları belirtilmelidir. YÖK yasal 
düzenlemeleri oluştururken paydaşların yer aldığı bir komisyon kurup sonucunu 
tüm paydaşlarla tartışmalıdır. Afiliyasyon programı ortaya koyulurken bu yapının 
içerisinde TTB ve uzmanlık dernekleri de yer alabilir. 

Ülkemizde afiliyasyon uygulamasında ise ana bileşenin YÖK ve Üniversiteler 
olması ve Sağlık Bakanlığının paydaş olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu 
işbirliği sadece Sağlık Bakanlığı-Üniversite olarak görülmemeli, vakıf hastaneleri, 
özel hastaneler (çalışma grubunda bu konuda fikir birliği oluşmamıştır), 
gelişmekte olan üniversiteler ile gelişmesini tamamlamış üniversiteler arasındaki 
işbirliği gibi daha geniş bir kapsamda değerlendirilmelidir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu da bu ortak organizasyonda paydaş olmalıdır. 
Sağlık Bakanlığı mevcut durumu daha çok gelişmesini tamamlamamış Tıp 
Fakültelerine, Bakanlık Hastanelerinin alt yapı hazırlaması olarak algılamaktadır. 
Eğitim ve araştırmada alt yapısını tamamlamış Tıp Fakülteleri Sağlık Bakanlığına 
daha ağırlıklı destek verirken, gelişmekte olan Fakültelere Sağlık Bakanlığı 
desteği daha ağırlıklı olmalıdır. Bu yapı geliştirilirken hangi kurumlarla anlaşma 
yapılacağı, şartları, kontrol mekanizmaları, hizmeti verenlerin özlük hakları ve 
disiplin işlemleri konusunda YÖK zemininde Üniversite Yönetim Kurulu veya 
bunun görevlendireceği anlaşmalı kurumlar koordinatörlük görev yapmalıdır. 
Eğitimde afiliyasyonun önemli noktaları aşağıda özetlenmiştir;

• Belirlenmiş öğrenim hedefleri ve yeterlikler uygulanmalıdır.

• Mezuniyet öncesi eğitimde “Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu”, 

• Mezuniyet sonrası eğitimde uzmanlık dernekleri ve UDEK paydaş kabul 
edilmelidir. 

• Afiliyasyon eğitim ve araştırma ağırlıklı olmalı ve hizmet afiliyasyonunda 
olabildiğince bu kavramlar ön planda tutulmalıdır. 
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Üniversite temsilcilerinin Sağlık Bakanlığının afiliyasyona yaklaşımı için önerileri 
aşağıda sıralanmıştır. Bakanlık;

• Asgari eğitim gereklerini saptamalıdır

• Eğitim kadrosunu motive etmelidir

• Eğitim kadrosunu standardize etmelidir.

• Eğitim kadrosuna ve eğitim çabalarına performans planı içerisinde ek 
puan vermelidir.

Bu amaçla eğitim odaklı bir anlaşma çerçevesi aşağıda sıralanmıştır;
 

• Afiliye klinikler ile oluşturulan anlaşmadaki eğitim programı Tıp 
Fakültesi Dekanlığının kontrolü altında olmalı. 

• Tıp Fakültesi önceliği ve öğrenci eğitimi akademik ilişkilerden önde 
tutulmalıdır.

• Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile afiliye hastanelerin klinik şeflerinin 
öğrenci eğitimindeki sorumlulukları belirlenmelidir.

• Öğrencilerin infeksiyöz veya çevresel zararlara maruz kalması 
durumunda veya mesleksel yaralanmalarda takip ve tedavisinin 
sorumluluğunu taşımalıdır.

• Klinik afiliye merkezlerdeki hasta bakımı ve tedavisi, Tıp Fakültesi 
öğrencilerinin hasta bakımı ile ilgili görev ve eğitim sürecini 
aksatmamalıdır. 

• Öğrencinin değerlendirilmesinden Klinik Şefleri ve Tıp Fakültesi 
Dekanlıkları ortak olarak sorumludur. 

Ülkemizde ciddi ve kurumsallaşmış bir afiliyasyon yapısı olmadığı gibi paydaşların 
bu kavramı algılamaları arasında da belirgin farklar söz konusudur. Grubumuz 
afiliyasyonun üç alanda da uygulanmasında yararlı sonuçlar oluşturacağı 
kanısındadır. Özellikle Bakanlık ile işbirliğinin karşılıklı anlayış, iyi düzenlenmiş 
bir yasal çerçeve ile ve baskın bir tutum geliştirilmeden oluşturulacağı 
düşünülmektedir. 
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Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Başhekim Sn. Doç.
Dr. İbrahim Demir “ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN FİNANSAL AÇIDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ VE PERFORMANS YÖNETİMİ“ başlıklı sunumunda 
genel bütçeden alınan pay, döner sermaye gelirleri, bağışlar, vakıf ve dernek 
yoluyla alınan katkılar, gelir-gider tablosu ve Sağlık Bakanlığı ve SGK verileri ile 
üniversite hastanelerinin verilerini kıyaslamadan söz etmiştir.

Sağlık hizmeti sunan üniversite hastanelerinin amacına uygun, etkin bir şekilde 
hizmetin sürekliliğini sağlayabilmeleri için finansal kaynaklarının yeterli ve düzenli 
olması gerekmektedir. Üniversitelerin içinde bulunduğu üçüncü basamak sağlık 
hizmetleri, diğer basamak hizmetleri ile karşılaştırıldığında maliyeti en yüksek 
hizmetlerden oluşmaktadır. Yetişmiş sağlık elamanı, yoğun teknoloji ve fon 
ihtiyacının en fazla olduğu sağlık hizmeti sunucusu Üniversite Hastaneleridir. 

Üniversite Hastanelerinde finans kaynakları; 

• Devlet Üniversite hastaneleri kuruluş aşamasında sosyal devletin gereği 
olarak devlet tarafından kurulur ve özel bütçe kanalıyla desteklenir. 

• Devlet, Döner Sermaye İşletmelerinin faaliyete geçmesiyle birlikte 
kadrolu personel maaşları dışında desteğini keser.

• Üniversite hastanelerinin tedavi faturaları tahsil edildikçe hazine, 
araştırma fonu, merkez payı yasal yükümlülük olarak ödenir kalan 
gelir ise katkı payları, sürdürülebilir sağlık hizmeti ve eğitim yolundaki 
faaliyetlerde kullanılır.

Üniversite hastanelerinin bütçelenme yapısına baktığımızda; özellikle kuruluş 
aşamasında daha belirgin olmak üzere sosyal devletin gereği olarak devlet 
tarafından özel bütçe aracılığıyla desteklenmektedir. Ancak devlet, döner 
sermaye işletmelerinin faaliyete geçmesiyle birlikte kısa sürede sınırlı sayıdaki 
kadrolu personel maaşları dışında özel bütçeden yaptığı katkıyı kesmektedir. 
Özel bütçeden desteklenen özel bütçelerin bir diğer önemli kalemi ise alt 
yapı yatırımları olarak bilinen ve süreklilik arz etmeyen gayrimenkul sermaye 
yatırımlarıdır. Döner sermaye işletmesinin devreye girmesi ile birlikte özel 
bütçeden desteklenen altyapı yatırımları da ciddi anlamda kesintiye uğratılmış, 
hatta açılan yeni üniversiteler gerekçe gösterilerek şu anda aktif olan tıp 
fakültelerinin alt yapı yatırımları nerdeyse sıfırlanmıştır. Bu durumda üniversite 
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hastanelerinin finansman kaynağı Özel Bütçe + Döner Sermaye Bütçesi olarak 
kabul edilmelidir. 

Özel bütçeden (devlet) üniversite hastanelerine sınırlı sayıda personel maaşı 
ve kuruluş aşamasında sınırlı düzeyde altyapı yatırım katkısı sağlarken, şu anda 
döner sermayeden geriye doğru neler alıyor diye baktığımızda, zorunlu hazine 
payı %5, zorunlu araştırma fonu payı %5, toplam %10’ luk her ay yapılan zorunlu 
geri ödeme ile karşılaşıyoruz. Gözden kaçan bir diğer önemli ayrıntıda malzeme 
ve hizmet satın alırken zorunlu olarak %8-18 oranında KDV ödediğimiz halde 
vergi mevzuatı gereği SGK ürettiğimiz hizmet için Üniversite Hastanelerine KDV 
ödememektedir.

Döner sermaye gelirlerine bakacak olursak: sağlık hizmetleri geliri %99 [SGK, 
kamu kurumları, yeşil kart vs,- özel şahıs ve kurumlar - özel sigortalar - öğretim 
üyelerinin özel katkı payları] ve hizmet dışı gelirler %1 (yardım kuruluşları-
dernek, vakıf, kooperatif vs., ayni ve nakdi bağışlar, ceza geliri, faiz gelirleri) 
şeklinde sıralanabilir. Bu arada 5072 Sayılı “Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum 
Ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun” ile Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve 
Kuruluşları içerisindeki tüm faaliyetleri yasaklanmıştır. Bu nedenledir ki döner 
sermayelerin gelirlerinin tamamı sağlık hizmeti karşılığı elde edilen gelirler olup 
Sayıştay ve mali kontrol altındadır. 

Sağlığa ayrılan bütçeden toplam sağlık harcamalarının Üniversite Hastaneleri/SB 
Hastaneleri oranı 1/6 dır. Gerçekten Sağlık Bakanlığı, Üniversite hastanelerinden 6 
kat daha fazla hizmet üretiyor mu ve bu hizmeti üretirken Sağlık Bakanlığınca üretilen 
hizmetin maliyeti ile Üniversite hastanelerince üretilen hizmetin maliyetleri aynı 
değerlerde midir ? Bunlar üzerinde düşünülmesi ve araştırılması gereken önemli 
konulardır. Tedavi giderleri içinde; eğitim maliyetlerinin karşılığı sıfır, araştırma 
maliyetleri karşılığı sıfır, yasal maliyetler karşılığı sıfır olmasına rağmen;

• Toplam tahsilatın en az %5’i araştırma fonuna
• Toplam tahsilatın yaklaşık %5’i hazine payına ayrılır

Döner Sermaye bütçesinin harcama kalemlerini, cari giderler %50 (her türlü sarf 
malzemeleri. İlaç, kit, otelcilik hizmetleri, cihaz bakım-onarımı vs.), personel 
giderlerinin büyük bölümü %40 (kadrolu personel dışındaki; işçi, sözleşmeli 
personel, hizmet satın alımları, kadrolu personele katkı payları vs.) büyük bakım-
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onarımlar ile demirbaş ve tıbbi cihazların tamamı %8, gayri menkul sermaye 
giderlerine (inşaat) döner sermaye bütçesinden yapılan katkı %2 oluşturmaktadır. 
Neden personel gideri bu kadar yüksektir, üniversite hastanelerinde personel 
giderlerini kim karşılamalı, devlet mi, döner sermaye mi? Bu soru da 
yanıtlanmalıdır. Tabii merkezi yönetimin yanlış personel politikaları sonucu 
üniversite üst yönetimlerinin işlerin aksamamsı için personel ihtiyaçlarını döner 
sermaye üzerinden 4/B veya hizmet satın alma yoluyla karşılama yöntemini 
seçmek zorunda kalmaları gözden kaçırılmamalıdır.

Üniversitelerin içinde bulunduğu üçüncü basamak sağlık hizmetleri vermesine ve 
her geçen gün verilen hizmet sayısı artmış olmasına rağmen karşılığında alınan 
gelirin buna paralel artmadığı, hatta düştüğü, giderleri karşılamadığı gözlenmiştir. 
Kendi üniversite hastanemizin döner sermaye bilançoları incelendiğinde son 
3 yılda %65’ lik reel bir kayıp olduğu saptanmıştır. Böylesine bir reel kayıp 
varken Üniversite Hastaneleri ne yapmıştır diye bakılınca, çalışarak daha fazla 
hizmet üretmenin dışında bir şey yapmamış olup, özellikle hak ettiği ücreti alma 
konusunda hiç çaba harcanmadığı ne verilirse ona boyun eğildiği görülmüştür. 
Örneğin, hiçbir otelde üç öğün yemek dahil 15 TL ye gecelik konaklama hizmeti 
verilmez. MR görüntüleme 2003 yılında ortalama 100 TL iken, bugün SGK 
tarafından 72 TL olarak ödenmektedir. Kan sayımı 2002 yılında 21,2 TL iken, 
bugün 3 TL dır. İdrar tetkiki bir tuvalet ücretinden düşüktür. 

Sonuçta Tıp Fakültelerinin kabul ettikleri, yatırdıkları ve ameliyat ettikleri hasta 
sayıları ve ürettikleri hizmet iki kat artmış olmasına rağmen gelirleri ciddi olarak 
düşmüştür. Üniversite hastanesi olarak yapılan tek şey daha fazla çalışmak 
olmuştur. Bunu da son dört yıl içinde muayene sayısındaki %73, ameliyat 
sayısında ise %60 Artış ile yapmaya çalıştığımız ortadadır. Buna rağmen mali 
yapımız iyileşmeye değil kötüleşmeye gidiyor, Hata nerede, sistemin içinde 
miyiz yoksa dışında mı? Üniversite Hastaneleri gözden çıkarılamayacağına göre 
gerçekçi politikalar uygulanmalıdır.

Vermiş olduğumuz hizmetlere “Fiyatlandırma Komisyonu” tarafından değer 
biçiliyor, bu komisyonun yapısı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, Maliye 
Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığını, Hazine 
Müsteşarlığını temsilen birer üye ve Kurumu temsilen iki üye olmak üzere toplam 
yedi üyeden oluşur. Görülüyor ki fiyatlandırma komisyonunda hizmeti üreten 
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üniversite hastanelerinin temsil durumu yok. Elbetteki temsil edilmediğiniz bir 
komisyondan haklarımızı koruyacak, en azından adil kararlar çıkmasını beklemek 
aşırı iyimserlik olur. Döner sermayelerin somut yapısı da bu gerçekleri gösteriyor. 
Fiyatlandırma komisyonlarında üniversite temsilcilerinin yer alması gereklidir. 

Ödeme komisyonlarında, tek alıcı olan SGK’nın çoğunluğa sahip olacak 
şekilde (3+1+1) temsil edilmek suretiyle yeniden yapılandırılması, hukukla 
bağdaşmamaktadır, bu tablo komisyonları işlevsizleştirmiştir. Fatura inceleme 
komisyonlarında görev alan hekim arkadaşlar gerçek meslekleri olan hekimlikleri, 
yapılan kurslar ile unutturularak hekim gözüyle değil müfettiş olarak faturalara 
bakar hale getirilmiştir. Bu arkadaşların 3. basamak tedavi hizmeti veren 
üniversite hastanelerinde endikasyon sorgusu yapmaları ve bu nedenle ciddi 
kesintiler uygulamaları yanlış bir yaklaşımdır. 

Paket fiyatlandırmalarda da komisyonlarda Üniversite Hastane temsilcileri 
yer almadığı için gerçeklere ve maliyetlere dayanan bir fiyatlandırma 
yapılmamaktadır. Paket fiyatlar 2004 yılı itibari ile her yıl azaltılmış ve su anda 
da çoğu paketler maliyeti karşılamamaktadır. Buna bir de paket işlem yapılan 
hastaya ilave klinik hizmetler verilince paket hastasıdır denip otomatik kesintiler 
uygulanınca sonuç üniversite hastaneleri bütçesi açısından yıkım olmaktadır.

Kaynakların tahsisinde üniversiteler özelinde yaşanan sorunlar:
 

• Personel maliyetinin giderek artması
• Fiyatların tespitinde yetkisizlik 
• Ödemelerin yapılmasındaki karmaşa
• Düşürülen/arttırılmayan fiyatların günümüz gerçeğine uyumsuzluğu
• Fiyatların oluşumundaki parametrelerin somut bilimsel verilere 

dayanmaması
• Merkezi otoritenin Üniversite Hastanelerine biçtiği rolün belirsizliği

Performans Etkinliğinin Şartları:
 
Üniversite hastanelerinde etkin ve verimli bir hizmetin sürdürülebilir kılınması 
için öğretim üyelerinin ve asistanların çalışma hayatı ile verimliliği ödüllendirici 
düzenlemelerin yapılması artık bir zorunluluk olmuştur. Bu düzenlemeler 
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yapılırken eğitim ve araştırma faaliyetleri de mutlak suretle gözetilmelidir. Bu 
arada Üniversite Hastanelerindeki performans ölçülmeli yeterli olup olmadığı 
saptanmalıdır. Örneğin;

• Öğretim elamanlarının özlük hakları yeterli mi?
• Öğretim üyeleri eğitime ve araştırmaya gerekli zamanı ayırıyor mu?
• Eğitime ve sağlık hizmetine kısmi statüdeki öğretim üyelerinin katkısı 

daha mı fazla?
• Özel katkılı işlemler hastanelerde verimliliği destekliyor mu?
• Öğretim elamanı sayısına göre muayene-ameliyat-girişimsel işlem 

sayıları yeterli düzeyde mi?
• Fiziki alanlar, ameliyathane, laboratuar vb optimum kapasitede 

değerlendiriliyor mu?
• Cihazlar optimum kapasitede değerlendiriliyor mu?
• Hastalar memnuniyet duyduklarından mı yoksa zorunluluktan mı 

Üniversite Hastanelerini seçiyor?

Bir diğer tehlike de kıdem tazminatlarıdır. Bilindiği üzere üniversite hastaneleri 
personel ihtiyacını artan oranda ihale yoluyla hizmet satın alınması suretiyle 
karşılamaktadır. İhaleyi alan firmaların sürekli değişmesi, yasal mevzuattaki 
sıkıntılar nedeniyle bu kapsamda çalıştırılan personelin ileride doğacak kıdem 
tazminatları üniversitelerin üzerinde kalacaktır.

Finans yapıları düzeltilmediği takdirde Üniversite Hastanelerini niteliksiz eğitim, 
verimsiz hastane ve eleştirilen hizmet beklemektedir.
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3. Çalışma grubunun bu sunumla ilgili raporu:

1) Prof. Dr. Adnan YÜKSEL   Cerrahpaşa Tıp Fak.

2) Prof. Dr. Mithat ERENUS   Marmara Tıp Fak. Dekanı

3) Prof. Dr. Fahri DEMİRKAN  Pamukkale Ü. Tıp Fak.

4) Doç. Dr. Sabri BARUTÇU  Adnan Menderes Ü. Tıp Fak.

5) Prof. Dr. Levent ELBEYLİ  Gaziantep Ü. Tıp Fak.

6) Prof. Dr. H.Kadircan KESKİNBORA  Namık Kemal Ü.Tıp Fak Dekanı

7) Prof. Dr. Ahmet R. ERSAY   Çanakkale 18 Mart Tıp Fak.

8) Prof. Dr. Ali Kemal UZUNLU  Düzce Tıp Fak.

9) Doç. Dr. Cem KAÇKAR   Süleyman Demirel Ü. Tıp Fak.

10) Doç. Dr. İbrahim DEMİR   Akdeniz Ü. Tıp Fak. 
   
Durum Tespiti:

• Sevk zinciri

• Performans uygulanan yerlerde %30’u geçen işlem artışına rağmen 
giderlerde arttığı için gelir artışı yok. 

• Maliyet artıyor, enflasyon var

• Buna rağmen SGK rakamları düşürülüyor

• Döner sermaye üzerindeki personel yükü ve gelecekteki kıdem 
tazminatı artıyor

• Sabit giderler oldukça yüksek

• Mevzuat değişikliği sık olması yapılacak yatırım ve planlamada sıkıntı 
doğurmaktadır 

• Fiyatlandırma komisyonunda üniversite temsilcisi yok
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• Anabilim dalları ile ilişkilerde sorun var

• Bilişim sisteminin ortak olmamasından kaynaklanan sorunlar

• Paket fiyat uygulaması enfeksiyon, endokrin ve hematoloji gibi dallarda 
uygun değil

• Kanun tasarılarının ve diğer mevzuatın tarafları ile tartışılmadan, saha 
etki değerlendirmesi yapılmadan yürürlüğe konulması

• Hukuk, işletme ve diğer fakültelerin döner sermaye oluşturmaları 
pratikte mümkün olmayacaktır

Öneriler:
• Üniversite Hastanelerinin eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti üretme 

fonksiyonlarının unutulmaması

• Merkezi bütçeden Tıp Fakültelerine eğitim ve araştırma ödeneği olarak 
kaynak aktarılması

• SGK Fiyatlandırma Komisyonunda farklı üniversitelerin (yeni bir 
üniversite ve eski bir üniversite olabilir) en az iki temsilcisi bulunmalı

• Bu iki temsilciye veri hazırlamak için branşlara yönelik alt komisyon 
oluşturulması

• SGK ücretlerinin rasyonalize edilmesi ve üniversiteler için katsayı 
uygulanması

• Üniversite hastanelerinde paket uygulamaların kaldırılması

• Döner sermaye merkez paylarının sağlık bakanlığı ile eşit şartlarda olması

• Geri ödeme kurumlarının standart muayene ücreti bir uzman hekime 
göre tespit edilmelidir.

• Hasta haklarına göre kişi öğretim üyesine muayene olmak istiyorsa 
mali katkıda bulunmalı

• Fatura denetim komisyonundaki hekimler bilimsel veya endikasyon 
sorgulaması yapmamalı, mevzuata aykırılığa veya hizmetin gerçek dışı 
olup olmamasına bakmalı

• Üniversite Hastaneleri Birliğinin bir hukuk servisinin olması gereklidir

• Üniversite hastanelerinin “Ortak Bilgi Yönetim Sistemi” kullanması

• Malzeme ve hizmet alımında, cihazların bakım ve onarımında bilgi 
paylaşımı



- 28- 

• Performans uygulanacaksa hizmet ve kaynak üretimlerinin tümünü 
içermeli

• Kaynak üretimi olarak teorik, pratik dersler ve bilimsel çalışmalar 
kapsama alınmalı

• Performans uygulamaları 24 saati karşılamalı

• Performans uygulaması tüm personeli kapsamalı

• Tüm kurumlar kendilerine uygun bir performans yönetmeliği 
hazırlamalı

• Katkı payı artışı ve genel döner sermaye gelirinin artışındaki paralelliğin 
sağlanması ile sürdürülebilir döner sermaye sisteminin oluşturulması 
sağlanmalı

• Otokontrole dayalı, verimlilik odaklı, etkili çalışma ödüllendirilerek 
daha fazla katkı payı dağıtımı gerçekleştirilmeli
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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sn Prof. Dr. Peyami Cinaz tarafından 
“TAM GÜN ve DÖNER SERMAYE YASA TASLAKLARI KONUSUNDA GÖRÜŞLER” 
başlıklı sunum:

TAM GÜN 
Mevcut Durum ve Tasarlananlar

Halen yürürlükte olan 2547 Sayılı Yasanın 36. Maddesine göre Yüksek Öğretim 
Kurulu (YÖK) tarafından izin verilmek koşulu ile, üniversitelerde görevli Doçent ve 
Profesörler kısmi statüde çalışabilmektedir. Halen kısmı statüde çalışan 1300’ü 
geçkin öğretim üyesinin büyük bir bölümü tıp fakültelerinde görev yapmaktadır. 
YÖK tarafından tasarlanan değişiklik ile öğretim üyelerinin “Tam Gün” istihdam 
edilmesi planlanmaktadır.

Tam gün çalışmanın getirilmesinde temel amaç, öğretim üyelerinin 
üniversitelerde daha uzun süre bulunmak suretiyle gerek hizmet sunumunda, 
gerekse lisans ve lisansüstü eğitimde, bilimsel araştırmalarda devamlılığın 
sağlanması ve verimliliğin artırılmasıdır. Döner sermaye kanalı ile; kendi uzmanlık 
alanlarında kurum dışına hizmet verebilme şartlarının kolaylaştırılması, kamuya 
ait diğer sağlık kuruluşlarında verilen sağlık hizmetlerine katkı sağlayabilmesi 
amaçlanmaktadır.

Bu hizmetler karşılığında da, kurum adına tahsil edilen paradan öğretim üyelerine 
tatmin edici miktarda pay alabilme olanağı sağlanması amaçlanmaktadır. 
Öğretim üyeleri, bu yolla vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kendi adlarına 
herhangi bir adla başka “özel” vb. bir tahsilatta bulunamayacaklardır.  Yöneticiler 
de, mesai saatleri dışında mal ve hizmet üretimine katkıda bulunabilecektir.

Ayrıntılandırılması Gereken Konular/Sorunlar

1.  Temel Tıp Bölümleri ve klinik bölümlerde araştırmaya yönelmiş olan 
öğretim üyelerinin araştırma ve projeler ile ilgili performansları, 
gelir edinme açısından değerlendirmeye alınacak mıdır? Alınacak 
ise, bu gelirlerin kaynağı nasıl sağlanacaktır? (doğrudan gelir getirici 
iş yapılmadığı için yasal olarak döner sermayeden performans adı 
altında katkı alınamamaktadır.)
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2.  Üniversiteler yerine, özel sektörde çalışmayı tercih edecek öğretim 
üyeleri nedeniyle nitelikli işgücünde (gerek eğitim gerek hizmet 
alanlarında) azalma ve aksama olabilecektir. 

3.  Daha önce kısa süre uygulanan tam gün uygulamasının başarısızlığında 
en önemli etken kaynak yetersizliğidir. Benzer bir sonuç ile 
karşılaşmamak için, tam gün çalışma sonucu yapılacak ücret artışları 
için kaynak ne olacaktır ?

4.  Öğretim üyelerine sağlanacak ek gelirin kaynağı olarak döner 
sermayeler düşünülmektedir. Bu durumda; ek gelirler emekliliğe 
yansımayacak, ayrıca döner sermayeden ödeme gücü yeterli olmayan 
fakülteler de güç durumda kalacaktır.

5.  Tıp Fakülteleri ile diğer fakültelerin öğretim üyelerinin maaşları 
arasındaki farklılıklara yasa tasarısında değinilmemiştir. Tıp fakültesi 
profesörü, doçenti, yardımcı doçenti diğer fakültelerdeki emsallerinden 
daha az maaş almaktadır.

6.  Özel muayene ücretlerinin kaldırılacağı yolunda duyumlar alınmaktadır. 
Bunların kaldırılması halinde hastanelerin nakit girdileri yanı sıra, 
maliyenin vergi olarak edineceği gelir ve bu hizmeti sağlayanların 
kişisel gelirlerinde azalma söz konusu olacaktır. Hastanenin cirosunun 
yaklaşık %15’ini nakit olarak sağlayan bu sistemin sonlandırılması, 
hastane gelirleri ve daha da önemlisi nakit açısından ciddi kayıp ve 
problemlere neden olacaktır. Bunun yanı sıra, hastaların “doktorunu 
seçme hakkı” ortadan kaldırılmış olacağından kamu yararına da aykırı 
bir durum da oluşturmaktadır. 

7.  Zorunlu mesleki sorumluluk sigortası konusu kesinleştirilmelidir. 

DÖNER SERMAYE
Mevcut Durum ve Tasarlananlar

1. Devlet ve vakıf ayrımı yapılmaksızın bütün üniversiteler bünyesinde 
döner sermaye işletmesi kurulabilmesi. Ancak, vakıf üniversitelerine 
sağlanan kolaylık, istisna ve avantajlar kamu üniversitelerine de 
sağlanmalıdır. 
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2. Döner sermaye işletmesi kurulmasında ve kurulmuş olan işletmenin 
sermayesinin artırılmasında izlenecek usulün basitleştirilmesi

3. Döner sermaye işletmesinden öğretim üyelerine verilecek katkı 
payında asgari ve azami miktarların belirlenmesi ve bu esnada 
adil dağılımın sağlanması. Personelin katkısı ile elde edilen döner 
sermaye gelirlerinden bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı ilgili 
personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, 
ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, 
temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının; Profesör ve doçentler 
için %800’ünü, yardımcı doçent, uzmanlar için, araştırma görevlileri 
için %700’ünü, hastane başmüdürü ve eczacılar için %250’sini, 
başhemşire ve hemşirelik hizmetleri müdürü ile hastanedeki diğer 
müdürler için %200’ünü, diğer personele ise %150’sini geçemez. 
İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak, yoğun bakım, doğumhane, 
yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil 
ünitesi ve acil servis gibi özellikli hizmetlerde çalışanlar personel 
için %150 oranı %200 olarak uygulanabilir. Bu maddede belirlenen 
tutarların tamamını hak eden personele, nöbet hizmetleri hariç mesai 
dışı çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak, bu maddedeki 
oranların %50’sini geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılabilir. 

4. Döner sermaye işletmesi kapsamındaki mal ve hizmet üretimlerinde 
üniversite personeli haricinde ücreti döner sermaye işletmesinden 
karşılanmak üzere geçici sürelerle eleman istihdam edilebilir.Bu 
durumda keyfi uygulamalar sonucunda ihtiyaca uygun olmayan 
görevlendirmeler yapılabilir. 

5. 657 sayılı DMK uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personellere 
emsali oranında döner sermaye katkı payı verilir. Hiçbir suretle bu 
oran kadrolu emsalinden fazla olamaz.

6. Döner sermaye dağıtım esas ve usullerinin belirlenmesi Tıp Fakültesi 
yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile 
gerçekleşir.

7. Üniversite dışı sağlık kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulması 
halinde ilgilinin ve kurumunun izni ile, sağlık hizmetleri ve yardımcı 
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sağlık hizmetleri sınıfı personeli kısmi zamanlı olarak veya belli vakalar 
ve işler için de görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenlere 
yaptıkları iş karşılığı döner sermayeden ödeme yapılabilir. Öğretim 
üyelerinin, dışarıya verdikleri hizmetlerden alacakları pay artırılacaktır.
Ancak bu ödemenin miktarı ve ne zaman ödeneceği net değildir.

8. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında öğretim üye 
ve yardımcıları, üniversitedeki görevleri bağlamında, bu Kanunda 
belirlenen esas ve usullerin dışında, başka bir yüksek öğretim 
kurumunda, başka herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunda, vakıf ve derneklerde 
ücret ve ücret sayılabilecek gelir karşılığında görev ifa edemezler; 
telif hakları saklı kalmak şartıyla, gelir getirici bir faaliyet ve serbest 
meslek icra edemezler.

9. Mevcut durumda döner sermayedeki araç-gereç-yönetici payları, 
araştırma ve bilimsel faaliyet için ayrılacak asgari miktarlar, hazine 
payı ve diğer vergiler konusunda yapılacak değişikliklere değinilmiştir. 
Oranlara çok ayrıntılı değinilmemiştir.
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4. ÇALIŞMA GRUBU (Tam Gün Yasa Taslağı ve Döner Sermaye) RAPORU

1. Prof. Dr. Peyami CİNAZ (Başkan),  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

2. Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ (Sekreter),  Karadeniz Teknik Ü. Tıp Fakültesi  
     Başhekimi.

3. Prof. Dr. Ayşe ÖNER,   Maltepe Ü. Tıp Fakültesi

4. Prof. Dr. Mustafa Bekir SELÇUK,  Samsun 19 Mayıs Tıp Fak.

5. Prof. Dr. Ramazan YİĞİTOĞLU  Fatih Ü Tıp Fakültesi Dekanı

6. Prof. Dr. Cemal TUNCER,   Sütçü İmam Ü Tıp Fakültesi

7. Doç. Dr. Bünyamin DİKİCİ,   Düzce Tıp Fak.

8. Prof. Dr. Selçuk ATANMANALP,  Atatürk Ü. Tıp Fak. Dekanı

9. Prof. Dr. M. Savaş EKİCİ,   Kırıkkale Tıp Fak. Dekanı

10. Prof. Dr. A. Kaan KARABULUT,  Selçuk Ü. Selçuk Tıp Fak. Dekanı

11. Prof. Dr. Şafak KARAMEHMETOĞLU, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

12. Doç. Dr. Sezai VATANSEVER,  İstanbul Tıp Fakültesi

13. Doç. Dr. Erhan YILMAZ,   Fırat Ü. Tıp Fakültesi

14. Altay Burak DALAN,   Yeditepe Ü Hastanesi Yönetim  
     Kurulu Başkanı

Son yıllarda yaşanan sağlıktaki hızlı değişim, tıp fakültesi hastanelerini olumsuz 
yönde etkilemiş ve döner sermaye dengeleri negatifleşmiştir. Tıp fakültelerinin 
ürettikleri hizmet, ayaktan ve yatarak tedavi ettikleri hasta sayıları 2-3 kat artmış 
olmasına karşın, gelirleri dramatik olarak düşmüştür. Üniversite hastanelerinin, 
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döner sermayelerindeki sorunlar nedeniyle personeline döner sermaye katkı 
payı ödemeleri giderek azalmış ve diğer devlet hastanelerindeki performans 
ödemelerine kıyasla tıp fakültesi çalışanları aleyhine ciddi bir dengesizlik 
oluşmuştur. Bundan dolayı tıp fakültesi çalışanları mutsuzdur. Hemşirelerimiz, 
döner sermaye gelirlerinin azlığından dolayı Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere 
geçiş yapmak için sıraya girmişlerdir. Asistanlarımız, Tıpta Uzmanlık Sınavında tıp 
fakültelerini tercih ettiklerine pişman haldedirler. Çünkü, Sağlık Bakanlığına bağlı 
eğitim hastanelerinde uzmanlık yapan arkadaşlarına oranla, döner sermaye ve 
performans gelirleri ciddi olarak azdır. Profesör kadrosundaki 20 yıllık bir öğretim 
üyesi, yeni uzman olup Sağlık Bakanlığı Hastanesinde işe başlamış ve hatta 
uzmanlık bile yapmayıp aile hekimi olarak atanmış bir pratisyen hekimin eline 
geçenin yarısı dolayında gelir elde etmektedir. Eğer ivedilikle tedbir alınmazsa, 
üniversite hastaneleri ekonomik olarak yönetilemez hale gelecektir. Bu sorunun 
çözümüne dönük acilen gerçekleştirilmesini istediğimiz önlemler şöyledir: 

1) Kamu hastanesi statüsünde olup, kamu hizmeti vermelerine ve 
SGK tarafından kamu hastaneleriyle aynı kategoride ödemeye 
tabi tutulmalarına ve hastalardan ek ödeme almalarının mümkün 
olmamasına rağmen üniversite hastaneleri, diğer devlet hastaneleri 
gibi genel bütçeden desteklenmemekte ve tamamen kendi öz 
kaynaklarına bırakılmaktadır. Başvuran hasta popülasyonunun farklılığı 
(yaşlı, komorbiditesi olan, ağır, yüksek riskli ve komplike hastalar…) ve 
çıktılarının fazla olması (eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti) Üniversite 
hastanelerinin işlem maliyetleri, diğer kamu hastanelerine göre çok 
daha yüksektir. Bu dezavantajlar göz önüne alınarak, Üniversite 
hastaneleri döner sermaye işletmelerinin, diğer kamu hastanelerinin 
döner sermayeleriyle aralarında var olan eşitsizlikler düzeltilmeli ve 
üniversite hastaneleri lehine pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. 

a) Üniversite hastanelerinin döner sermaye gelirlerinden 
yapılan %5 hazine kesintisi, diğer kamu hastanelerinde 
olduğu gibi %1 düzeyine düşürülmelidir.

b) Diğer kamu hastanelerinden farklı olarak, üniversite 
hastanelerinin döner sermaye gelirlerinden %5 araştırma fonu 
kesintisi yapılmaktadır. Bu oranı karşılamak üzere üniversite 
döner sermaye harcamalarına %5 KDV muafiyeti getirilmelidir. 
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c) Üniversite hastanelerinde çalıştırılmakta olan 4-b personelin 
maaşları, döner sermaye üzerinden alınıp, genel bütçeden 
karşılanmalıdır.

d) Üniversite hastanelerinin inşaat, bakım ve onarım giderleri 
için diğer kamu hastanelerinde olduğu gibi genel bütçeden 
kaynak kullandırılmalıdır.

e) Üniversite hastanelerine diğer kamu hastanelerinde olduğu 
gibi genel bütçeden tıbbi cihaz, malzeme ve ilaç temini için 
kaynak kullandırılmalıdır.

f) Üniversite hastanelerinin biriken kamu kurumlarından 
(Yeşil Kart, Bağ-Kur, SSK, vb…) alacakları topluca 
ödenerek, mevcut ödeme sıkıntılarını aşmalarına yardımcı 
olunmalıdır.

2) SGK’nın “vaka başı ödeme” veya “tanıya dayalı ödeme” gibi sabit 
ödeme uygulamaları, üniversite hastaneleri için uygun değildir. 
Üniversite hastanelerine “hizmet başına ödeme” yapılmalıdır. 
Üniversite hastaneleri diğer sağlık kurumlarında tanı konulamamış, 
tedavi edilememiş hastaların araştırılıp tedavi edilmek üzere 
gönderildiği referans kurumlardır. Tanısı ve tedavisi zor, komplike 
hastaları kabul ettikleri için, üniversite hastanelerinde hastalara çok 
sayıda, ayrıntılı, ileri, pahalı tetkik ve girişimler uygulanır. Üniversite 
hastanesinde hasta başına düşen personel, tüketilen zaman, verilen 
emek, harcanan malzeme, kullanılan cihaz, uygulanan teknoloji çok 
daha fazladır. Sağlıkta Uygulama Tebliğiyle SGK, hizmet hastaneleriyle 
aynı usul ve kurallarla üniversite hastanelerinden hizmet almaktadır. 
Oysa, hizmet hastaneleri ile üniversite hastanelerinin SUT’tan 
etkilenmeleri çok farklı olmaktadır. Ayaktan tetkik ve tedavi edilen 
hastalar için uygulanan “vaka başı ödeme” argümanı, günde 70-
80 hastanın bakıldığı ve bu hastaların çoğunun reçete yazdırmak 
için başvuranlar ile sadece muayene ile tanı konulabilecek basit 
rahatsızlıkların teşkil ettiği ikinci basamak sağlık kuruluşlarına fazladan 
gelir elde etme fırsatı sağlarken; üniversite hastanelerinin, baktıkları 
her hastadan dolayı zarar etmelerine yol açmıştır. Çünkü, üniversite 
hastanelerinde, hizmet hastanelerine göre, poliklinikte hekim başına 
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günlük kabul edilen hasta sayısı çok daha azdır. Üniversite hastanesinde 
poliklinik hekimi, başvuran her olgu için ayrıntılı kayıt/dosya tutmakta; 
sistemik muayenesini yapmakta; gereken tetkikleri istemekte ve 
tüm olguları, sorumlu öğretim üyesine sunarak danışmaktadır. Bu 
olguların neredeyse tamamı, daha önce çeşitli hekimlerce ve değişik 
sağlık kurumlarınca muayene ve tedavi edilmiş, ama iyileşmemiş, 
komplike, ağır olgulardan oluşmaktadır. Bu nedenle hastalara ayrılan 
emek, iş gücü, zaman, yapılan tetkik ve incelemeler çok daha fazladır. 
Bundan dolayı, üniversite hastanelerinde polikliniklerde hasta 
maliyetleri, SGK’nın ödediği vaka başı ücretin çok üstündedir. Aynı 
durum, yatarak tedavi gören hastalar için de söz konusudur. Yatarak 
tedavide geçerli olan “tanıya dayalı ödeme” uygulamasıyla, hasta 
başına ödenen miktarlar, o hastanın gerçek tedavi maliyetlerinin çok 
altında kalmaktadır. Üniversite hastaneleri, adeta hasta kabul ettikleri 
için zarara uğramaktadırlar. Mevcut ödeme planıyla, üniversite 
hastanelerinde güncel tanı ve tedavi yöntemlerini, ileri teknolojiyi, 
bilimsel gelişmelere uygun tıbbi girişimlerini uygulama imkanı 
kalmamaktadır. Bunlar bir tarafa, rutin hizmetlerin bile bu koşullarda 
verilmesi mümkün olmayacaktır. Özel hastaneler ve kamuya ait 
II. basamak hizmet hastaneleri, tetkik ve tedavi maliyetleri düşük, 
sorunsuz, riski düşük hastaları kabul ederken; riskli, ileri yaşlı, ek 
hastalığı olan olguları, tıp fakültelerine göndermektedirler. Müdahale 
ettikleri olgularda da işler kötüye gittiğinde, komplikasyon geliştiğinde 
hastaları üniversite hastanelerine yollamaktadırlar. Doğal olarak, bu 
hastaların tedavi maliyetleri, hastanede kalış süreleri, komplikasyon 
gelişme ve ölüm oranları yüksektir. Yani üniversite hastaneleri, 
kimsenin sahip çıkıp üstlenmediği; tanı ve tedavisi güç; mortalite 
(ölüm) ve morbiditesi (sakatlanma) yüksek; yaşlı, ek hastalığı olan, 
komplike ve riskli hastaları kabul ettiği için, ekonomik olarak mağdur 
olmaktadır. SUT’ta bazı uygulamalar için üniversite hastanelerine 
%10 fazla ödeme yapılması, bu farklılıkların doğurduğu haksızlıkları 
gidermek için çok yetersizdir. Üniversite Hastanelerinin bu farklı 
statüsü dikkate alınmadan yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliğleriyle, 
üniversite hastaneleri ekonomik olarak yönetilemez hale gelmiştir. 
Bugün üniversite hastanelerinin tümü, parsasal döngüyü sağlayamaz 
haldedir. Gün geçtikçe, gelirler azalmakta, giderler ve borçlar 
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artmaktadır. Bir çok üniversite hastanesinin ilaç ve tıbbi malzeme satın 
alamadığından, ihalelerine teklif verilmediğinden söz edilmektedir. 
“Vaka Başı Ödeme”, “Tanıya Dayalı Ödeme” gibi adlarla yürürlüğe 
konan sabit ödeme uygulamalarıyla, hekimler ve hastaneler, hastaya 
gereken tetkik ve işlemleri yapmaktan alıkonmaktadır. Güvenli ve 
etkin olan yerine; ucuz ve kârlı olanın tercih edilmesi istenmektedir. 
Sağlık kurumları zarar etmemek ve karlarını artırmak için, hastalardan 
tetkik istemekten vazgeçecek; malzeme sarfını ve personel kullanımını 
azaltacak; kaliteli malzeme kullanımından ödün verecek; hastaları bir 
an önce taburcu etmeye çalışacak ve komplikasyonları görmezden 
gelecektir. Tanı tedavi sürecinde güncel teknolojinin gerektirdiği 
modern yöntemlerin kullanılması yerine; tamamen ampirik (tahmine 
dayalı, körleme) tedavilere yöneleceklerdir. Bu tasarruf kalemlerinin 
her birisi, hasta güvenliğini riske atan unsurlardır. SUT ile getirilen 
kısıtlamalar, hekimleri hukuken de sıkıntıya sokmaktadır. Hekim, 
“ya hastaya gereken tetkikleri yaptırıp kuruma zarar ettir veya tetkik 
istemeyip hastayı ve yasalar karşısında kendini riske at” tercihine 
sürüklenmektedir. Hastaneler ve hekimler, tıbben gerek duydukları 
işlemleri, kurumlarını zarara sokmadan hastalarına yaptırabilmek için 
hileye başvurmak zorunda kalmaktadırlar. Sağlık kurumları hastalara 
gereken tetkikleri yaptırabilmek veya verdikleri hizmetin karşılığını 
alabilmek için hastaları acil olgu gibi göstermek veya hastaneye 
yatırmak gibi yanlışlıklara itilmektedir. Hekimler, hastalarına bazı 
tetkikleri yaptırabilmek için hayali tanılar icat etmeye veya paket 
fiyatını aşmamak için doğru dürüst tetkik yaptıramadıkları hastaların 
tedavisinde hata yapmamak için, gereğinden fazla ilaç yazmaya 
zorlanmaktadır.

3) SGK, Sağlıkta Uygulama Tebliğinde (SUT) yer alan hizmet alım usul 
ve esaslarını, üniversite hastanelerinin görüş ve önerilerini de 
dikkate alarak hazırlamalıdır. İdeal bir sağlık sistemi, hizmeti alan 
(hasta), hizmeti sunan (sağlık kurumları) ve hizmeti finanse eden 
(SGK) sacayağının dengeli olmasıyla elde edilebilir. Bunun yerine, 
diğer taraflar devre dışı bırakılıp, finansmanı sağlayan taraf, giderleri 
kısmak eğilimiyle, hastaların ve sağlık kurumlarının gereksinimlerini 
dikkate almadan, belirleyici olursa, sağlığı tehdit eder hale gelebilir. 
Bu bakımdan hizmeti sunanlar ile alanların yaşadığı sorunlar ve 
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mağduriyetleri dikkate almayan tek taraflı dayatmalar yerine, bu 
sacayağının temsilcileri bir araya gelip uzlaşıyla karar almalıdır. Sağlıkta 
kararlar, sağlık hizmeti veren taraf (Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, 
Özel Sağlık Kurumları, Uzmanlık Dernekleri, Tabip Odaları, eczaneler, 
medikaller gibi) ile bu hizmeti alan tarafın (hasta ve hasta yakınları, 
hasta örgütleri) sorunları, ihtiyaç, talep ve beklentileri dikkate 
alınarak verilmelidir. SGK hangi hizmetleri, hangi koşullarda, kimden 
ve nasıl almak istediğini; sağlık kurumları kimlere, hangi hizmetleri, 
hangi koşullarda ve nasıl verebileceklerini ve hasta tarafı da hangi 
hizmetleri, hangi koşullarda, nerelerden ve nasıl almak istediğini 
açıklamalı ve orta yol bulunmalıdır. Bu yapılmadığı için masa 
başında alınan kararların uygulamada nasıl sonuçlar doğuracağı ön 
görülememekte ve yaşanan olumsuzluklardan sonra yeni tebliğler 
yayınlama veya ek tebliğler ile alınan kararları düzeltme gereği 
duyulmakta, bundan dolayı da prosedürler çok sık değişmektedir. 
Sağlık kurumları, otomasyon ve faturalandırma sistemlerini bu 
değişimlere uydururken çok zaman ve emek harcamakta ve 
çalışanlarını yeniliklere adapte etmekte çok güçlük çekmektedirler. 
Uygulayıcıların kafaları karıştırmakta; sistem kilitlenmektedir. Yapılan 
eksiklik ve hatalardan ötürü, hastalar ve kurumlar mağdur olmakta, 
işler uzamaktadır. Alınan kararların sık sık değiştirilmesi, SGK’ya 
duyulan güveni de sarsmaktadır.

4) Bir tıbbi işlemin, malzemenin veya ilacın geri ödemesiyle ilgili 
kararların, toplumsal gerçeklere; usulüne uygun maliyet/yarar/
etkinlik analizlerine dayanması gerekir. Maalesef SGK’nın fiyat 
politikası tamamen irrasyoneldir. Örneğin bir üniversite hastanesinde 
tuvaletli, tek veya iki kişilik bir odada kalmanın ücreti üç öğün yemek 
dahil olmak üzere 15 TL’dir. Zaten bunun 11 TL’si yemek üreten 
ticari firmaya ödenmektedir. Kalan 3 TL ile tıbbi bakım, elektrik, 
ısıtma, aydınlatma, soğutma, temizlik, güvenlik, kayıt, kırtasiye, 
ödenmeyen sarf malzemeleri (enjektör, alkol, pamuk, sargı bezi vb…) 
gibi masrafların karşılanması mümkün değildir. Bir idrar tahlili için 1,5 
TL ödenmektedir ki, bu fiyat bir umumi tuvaleti kullanma parasıyla 
eşdeğerdir. Örneğin SGK, hastaların ilaç bedellerini, yaklaşık %15 
ıskontoyla hastaneye ödemektedir. Oysa hastaneler bu ilaçları 
-ödemelerdeki gecikme nedeniyle ihalelere teklif alamayıp doğrudan 
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alım veya reçeteyle alım yaptıklarından dolayı- %15 indirimle temin 
edememektedirler. Dolayısıyla kurum, ilacı aldığından daha ucuza 
fatura etmeye zorlanmakta, yani hastayı tedavi ettiği için zarara 
uğramaktadır. Hastaneler son 6-7 yılda ciddi bir gelir kaybına maruz 
kalmışlardır. Örneğin, 2002 yılında 120 TL olan MR ücreti, bugün 
SGK tarafından 72 TL olarak ödenmektedir. 2004’te 20 (Milyon) TL 
olan kan sayımı, bugün 3,3 TL dir. Oysa Türkiye’nin sağlık harcamaları 
2002 yılında 13 milyar dolar (20 Milyar TL) iken, 2007 yılında 39 
milyar dolara (50 milyar TL) çıkmıştır. Üniversite hastanelerinin geri 
ödemelerinde, bu hastanelerin gerçek maliyetlerini dikkate alan 
rasyonel hesaplamalar yapılmalıdır. Nitelikli hizmet sunumunun 
teşviki ve hizmette sürekliliğin sağlanması bakımından, en başta 
insan emeği olmak üzere, yönetim, eğitim, kayıt tutma, elektrik, 
su, ısınma, temizlik, güvenlik, alt yapı, teknik donanım, ilaç ve sarf 
malzemesi, gelişme/yenilenme payı gibi tüm argümanları hesaba 
katarak gerçekçi bir fiyat politikası izlenmelidir. 

5) Üniversite hastanelerine başvuru için sevk zorunluluğu 
getirilmemelidir. Aksi taktirde tıp öğrencileri ve asistanlarımızın 
1. ve 2. basamak hastaları görüp takip etmeleri mümkün olmaz. 
Sadece 3. basamak hastalarını görerek yetişen hekimler, ülkenin 
sağlık sisteminde kendilerinden beklenen misyonu üstlenemez. 
Ayrıca, sevk zinciri uygulamasına geçildiğinde hasta sayılarımızdaki 
azalmanın neden olacağı gelir kaybını telafi edecek mekanizmalar 
geliştirilmeli, bundan sonra sevk zorunluluğu yürürlüğe konulmalıdır. 
Sevk zorunluluğuyla aile hekimi diye, aile hekimi yetkileri verilmiş 
pratisyen hekimden hizmet almaya zorlanan hastalarda, bu 
durumun oluşturacağı etik ve hukuki sorunlar göz ardı edilmemelidir. 
Sevk zorunluluğuyla günde 100-120 hastaya poliklinik yapmak 
zorunda kalacak olan aile hekiminin, aşılama, sağlık eğitimi, sağlık 
danışmanlığı, kayıt tutma, gebe ve çocuk takibi gibi asıl işlevlerini 
yapamayacağı öngörülmelidir. Bu ise aile hekimliği sisteminin 
fiyaskoyla sonuçlanmasına yol açacaktır. Aslında sevk zorunluluğu, 
hekim seçme hakkına da aykırıdır. Bunun yerine sevk zincirine 
uymayı teşvik edecek, birinci basamaktan hizmet almayı özendirecek 
uygulamalar tercih edilmelidir. Birinci basamağı güçlendirip, 
verilen hizmetin kalitesini artırıp, zorla değil; hasta memnuniyetini 
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elde etmek yoluyla, sağlık hizmetinin yükü, hastanelerden birinci 
basamağa zamanla kaydırılmalıdır. Sevk zorunluluğunun, aile 
hekimliği uygulamasının yaygınlaştırılması; yeterli sayıda gerçek aile 
hekimi uzmanlarının yetiştirilip, görevi üstlenmeleri; aile hekimliği 
merkezlerinin etkinliğinin görülüp kanıtlanması; halkın ve hastaların 
aile hekimliğinden hizmet almaya alışmaları ve bu merkezlere 
güvenlerinin oluşması sonrasında uygulanması doğru olacaktır. Bu 
arada diğer sağlık kurumları ve sağlık sistemimiz bu uygulamadan 
zarar görmeyecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.

6) Kamuda personel tasarrufu amacıyla, işten ayrılan 657 sayılı 
yasa kapsamındaki personelin yerine %25 kadro izni verilmesi 
uygulamasında üniversite hastaneleri için pozitif ayrımcılık yapılmalı 
ve %100 kadro tamamlama imkanı tanınmalıdır. Ayrıca yıllardır 
eksilsen kadrolarımızın doldurulması amacıyla bir defalık imkan 
tanınmalıdır. 

7) Üniversite yönetim kurulları öğretim üyelerine dağıtılacak doğrudan 
katkı payının hesabında hizmetten yararlananların bağlı olduğu 
kurum veya kuruluşlara mevzuatı uyarınca gönderilen fatura 
tutarları ile hizmetten özel olarak yararlananların ödeyeceği bedelin 
toplamının dikkate alınması uygulamasına devam edilmelidir. 
Güvendiği bir öğretim üyesine muayene veya ameliyat olmak 
isteyen hastaların hekim seçme haklarını kullanmaları korunmalıdır. 
Çünkü, kurumların ödediği ücretler üzerinden ödenen özel katkı 
payı miktarlarıyla öğretim üyelerinin özel işlem (muayene, ameliyat) 
yapmaları beklenmemektedir. Hastanın öğretim üyesinden özel 
hizmet alma talepleri yasal yoldan karşılanamadığında, etik dışı 
uygulamalara kapı aralanacaktır. Bu kapsamda hastaların ödedikleri 
ücretler üniversite döner sermayelerinin önemli bir gelir kaynağıdır. 
(Devlet Üniversitelerinde % 10-15; Vakıf üniversitelerinde %30-60). 
Tam gün yasalaştığında, kısmi statüde çalışan bir kısım öğretim 
üyeleri üniversiteye geri dönecek ve döner sermayelerden bu 
öğretim üyeleri için ödeme yapılmaya başlanacaktır. Bu da üniversite 
döner sermayelerin yükünü önemli oranda artıracaktır. Eğer Tam gün 
Yasa Taslağında olduğu gibi hastalardan ücret alınmazsa, üniversite 
döner sermayelerinde ciddi bir gelir kaybı söz konusu olacaktır. 
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Öğretim üyelerinin bizzat yaptıkları özel işlemler için hastalardan 
alınan bu ücretler, döner sermayelere hızlı nakit girişi sağlayarak, 
üniversite hastanelerinin acil ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük 
rol üstlenmektedir. Bu gelir kaybının yeri doldurulamayacaktır. 
Hastalardan özel işlemler için katkı payı alınmadığında, üniversite 
hastanelerinin tek gelir kaynağı SGK ödemesi olacak ve üniversite 
hastaneleri ekonomik bağımsızlığını yitirecektir. Hastadan ücret 
alınmadığında, sadece kurumlardan alınan ücretler üzerinden katkı 
payı ödenen öğretim üyelerinin sağlık hizmetlerine etkin katılımını 
sağlamak güçleşecektir. Motivasyonunu yitiren öğretim üyelerinin 
verimliliği azalacaktır. Üniversitelerden önemli ölçüde öğretim üyesi 
kaybı oluşabilecektir. Özellikle klinik branşlarda hastalarına verimli 
olan öğretim üyelerini kaybedebileceğiz. 

8) Doğrudan gelir getirici katkılardan alınan üst yönetici paylarının 
%400’den %10’a düşürülmesi yöneticileri mağdur etmiştir. Bu durum 
düzeltilmelidir. Tam gün Yasa taslağının doğrudan gelir getirici 
katkılardan alınan üst yönetici paylarıyla ilgili 58-d fıkrasında getirilen 
sınırlama (YÖK Başkanının maaşıyla), üniversitelerin özerk yapısıyla 
uyumlu değildir. Bu kısıtlama rektör, rektör yardımcılar, üniversite 
genel sekreteri veya dekan ve dekan yardımcılarıyla başhekim ve 
başhekim yardımcıları, fakültelerindeki öğretim üyelerinden çok 
daha az gelir elde edeceklerdir. Haftada 7 gün 24 saat süren bir görev 
ve sorumluluk üstlenen kişilerin bu emeklerinin dikkate alınmaması 
makul değildir.

9) Tam gün Yasası Taslağıyla, döner sermayeden alacakları ek ödeme 
oranlarının artırıldığı ve örneğin profesörlerin %1200’e varan oranda 
ek ödeme alabileceği öngörülmektedir. Ancak, Taslakta öngörülen 
ek ödeme oranların uygulanması, üniversite hastanelerinin döner 
sermayelerinin mevcut durumları ve bundan sonra hastalardan özel 
ameliyat, özel muayene karşılığı ek ücret alınmasının da engellendiği 
dikkate alındığında gerçekleşmesi mümkün görülmemektedir. 
Öğretim üyelerinin gelirlerinin artırılması için kaynak bulunmadan, 
döner sermaye üzerinden bu iyileştirmenin gerçekleşmesi mümkün 
değildir. 
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10) Taslakta öngörülen, doğrudan gelir getirici katkı payı olmayanlara 
(temel bilimler öğretim üyeleri gibi…) dağıtılacak ek ödemelerin 
oranları gerçekçi olmayıp, aşağıya çekilmelidir 

11) Taslakta yer alan mali ve idari hükümler, vakıf üniversitelerini 
kapsamamalıdır. Çünkü, Anayasanın 130. Maddesi, vakıf 
üniversitelerini “mali ve idari konular haricinde” 2547 sayılı kanuna 
tabi olma koşulu getirmektedir.

12) Hazırlanan taslakta yer aldığı gibi vakıf üniversitelerinde kurucu 
vakıflara, Anayasanın 130. Maddesinde yer alan hükme aykırı olarak 
ilave yükümlülük getirilmemelidir. Bunun yerine istedikleri taktirde 
Vakıf Üniversitesinin kendi kaynaklarından sermaye konularak döner 
sermaye işletmesi kurulmasına izin verilmelidir.
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ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN ORGANİZASYON-YÖNETİM SORUNU başlıklı 
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Direktör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 
Özmen’in sunumu: (bu sunum video formatında olduğundan sadece dinleme 
ile tutulan notlardan yararlanılmıştır)

Hacettepe Üniversitesi Hastanelerindeki organizasyon şemasındaki yapılanmada 
Genel Direktörlük ve buna bağlı Genel Direktör Yardımcısı ve Döner Sermaye 
İşletme Müdürü yer almakta. Keza doğrudan Genel Direktöre ancak dolaylı 
olarak ta G. Direktör Yrd ve D.S.İşletme Md ‘e bağlı olan üç hastane Başhekimi 
şemayı tamamlamaktadır.

Genel Direktör Yardımcısına bağlı olarak Kalite Koordinatörü, İnsan Kaynakları 
koord., Bilgi İşlem koord., Ev İdaresi koord., Basım-yayın ve Tanıtım koord., 
Hastaneler Eczanesi, Tıbbi Malzeme Bürosu, Kan Merkezi, Beslenme ve Diyet 
Mutfağı Şefliği, Maliyet Muhasebe birimi, Arşiv Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü görev yapmaktalar.

Üç ayrı hastanenin başhekimlerine bağlı olan standart birimler; Başhekim 
yardımcısı, Hastane Müdürü, Hemşire Müdürü ve İnfeksiyon Kontrol Ünitesi 
olup hastanenin türüne göre ilave bölümler (örneğin poliklinik hizmetleri, 
ameliyathane, gece hizmetleri gibi) de organizasyonda yer almaktadırlar.

İşletme Müdürüne bağlı olarak Bütçe ve Planlama Müdürü, Satınalma Md., Fatura ve 
Tahakkuk Md., Özlük Hakları Tahakkuk Md., Ayniyat Saymanlığı görev yapmaktadır.

Hacettepe Tıp Fakültesine bağlı üç hastanede 2815’i Devlet memuru, 1461 
sözleşmeli personel (4-B) ve 1097 si geçici işçi statüsünde toplam 5373 kişi istihdam 
edilmektedir.

2008 yılı itibariyle toplam 1054 yatakta % 72.45 işgal oranı ve 4.5 ortalama yatış 
günü ile 41.632 ameliyat yapılmış ve 860.369 poliklinik hastası görülmüştür.

Kalite çalışmalarının sonucunda 2002’de ISO 9001-2000, 2004’de ise HACCP (ISO 
22000) kalite belgeleri alınmış ve 2007 de JCI tarafından akredite edilmiştir.

Sn Özmen sunumunda 2008 yılı gelir ve gider tablolarıyla ayrıntılı gelir ve 
harcama kalemlerini, bölümler bazında yapılan işlemleri belirtmiştir. 2002-



- 44- 

2008 yılları arasında yatan hasta sayısında % 43, ayaktan hasta sayısında % 44, 
ameliyat sayısında % 28 artış olduğunu, bununla paralel olarak giderlerde % 23 
lük bir artış olmasına karşın gelirde % -3 lük bir kayıp yaşandığını vurgulamıştır. 
Bu durum grafiksel olarak kar-zarar çizgisinin tepetaklak bir seyir izlemesiyle 
gösterilmektedir. 

Maliyet muhasebesi ve planlama konusunda çok iddialı olan Hacettepe’nin dahi 
bu koşullarda zarar etmesinin kaçınılmaz olduğu ve bu tablonun vahim olarak 
değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
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5. çalışma grubunun yukarıdaki sunuma ilişkin raporu:

 1. İLKER ÖKTEN    Ankara Üniversitesi

 2. İBRAHİM ASTARCIOĞLU   9 Eylül Üniversitesi 

 3. MUSTAFA ÖZMEN   Hacettepe Üniversitesi 

 4. NURETTİN DEMİR   Muğla Üniversitesi 

 5. NAZIM MUTLU   Kocaeli Üniversitesi 

 6. SERDAR ERTURAN   Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

 7. RECEP GÜLOĞLU   İstanbul Tıp Fakültesi

 8. ŞÜKRÜ ÖZTÜRK   İstanbul Tıp Fakültesi

 9. ALİ K.UZUNLAR   Düzce Üniversitesi

 10. HASAN TANYERİ   Acıbadem Üniversitesi 

 11. ZÜBEYİR KILIÇ   Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 

 12. MUZAFFER ŞEKER   Selçuk Üniversitesi

Hacettepe modeli dışında İstanbul ve Ankara Üniversitelerinin uyguladığı model:

• Rektör

• Dekan

• Dekan Yardımcıları

• Başhekimler

• Hastane Müdürleri  
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Ayrıca Acıbadem Modeli:

• Holding: Lojistik Hizmetleri

• Sağlık grubu:  CEO yönetiminde

• Medikal Direktör 

• Hemşirelik Hizmetleri

• Bilgi işlem

• İşletme Direktörü

• Kurumsal iletişim

• İnsan Kaynakları

• Üniversite: Sadece Tıp Eğitimi   

Tartışılan organizasyon- Yönetim sorunları şunlardır:

• 2547 Sayılı yasada Başhekimlik görev ve yetkilerinin tanımlanmaması

• Üniversite Başhekimlerinin sicil amirliği konusundaki yasal boşluk

• Döner sermaye ödemelerinde akademik personelin Araştırma ve 
Uygulama Merkezinde görevlendirme gerekliliği ?

•  Döner Sermaye Yönetim Kurulunda Başhekimliğin üyeliği

Yeni Kurulan Üniversite Hastaneleri sorunları vardır, çözüm için hastanesi 
olmayan Üniversitelerde o ildeki Devlet Hastanesinin Öğrenci Eğitimi için 
kullanımının sağlanması (Afiliye Hastane) uygundur.    

Çözüm önerileri:

• Yasal mevzuat boşluklarının doldurulması için çalışma grubu önerilerinin 
Üniversite Hastaneleri Birliği aracılığı ile YÖK’e ulaştırılması

• Her üniversitenin kendi koşulları doğrultusunda uygulayacağı sistemi 
belirlemesi ve buna uygun organizasyon yönetmeliklerini hazırlaması 
veya değiştirmesi
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İstanbul Üniversitesi‘nden Doç.Dr. Aytolan YILDIRIM sunumunda “KURULMASI 
DÜŞÜNÜLEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ’NİN HUKUKİ ALT YAPISININ NE 
OLABİLECEĞİ”ni anlattı.

Neden HÜB gerekli?

• Etkili iletişim 
• Güçlü İşbirliği
• Ortak dil 
• Deneyim, Bilgi, Yöntem paylaşımı
• Ortak Bilimsel çalışmalar
• Sorunlara ortak çözüm
• Ulusal sağlık politikaları ve kararlara güçlü katılım

Neler başarılabilir?

• Çağdaş Profesyonel yönetim 
• Etkili eğitim ve uygulama 
• Kaliteli ve güvenilir tedavi ve bakım hizmetleri
• Yüksek düzeyli hasta memnuniyeti
• Mutlu doyumlu insan kaynakları
• Üst düzey güvenlik, 
• Mükemmel ev idaresi/destek hizmetleri
• Öncelikle tercih edilir bir kurum
• Gecikmesiz ve şaibesiz satın alma
• Kesinti olmadan faturalama
• Sıfır kayıt dışı hizmet

Nasıl bir yapılanma?
• Gönüllü Platform

• Tüzel Kişilik

• Dernek
• Federasyon
• Konfederasyon

• Vakıf
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Üniversite Hastaneleri Platformu (Gönüllü Birliktelik)

• Ortak kurumsal protokol doğrultusunda belirli dönemlerde bir araya 
gelen ve her dönem ev sahipliğini farklı kurumların yaptığı gönüllü 
paylaşım toplantıları.

• Tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikte birliktelik

Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği veya Üniversite Hastaneleri Derneği

• Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak 
amacı gerçekleştirmek üzere en az yedi gerçek veya tüzel kişinin bilgi 
ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturduğu tüzel 
kişiliğe sahip topluluklardır.

• Bu dernek gerçek kişilerce kurulabileceği gibi, üniversite hastanelerinin 
tüzel kişi olarak üye olabileceği şekilde de kurulabilir.

Üniversite Hastaneleri Federasyonu

• Federasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya 
gelmesi ile kurulurlar. Üniversite hastanelerinin her biri kendi derneğini 
kurup, bunların bölgesel düzeyde bir araya gelmesiyle Üniversite 
Hastaneleri Federasyonları oluşturulabilir

Üniversite Hastaneleri Konfederasyonu

• Konfederasyonlar kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun bir 
araya gelmesi ile kurulurlar. Üniversite Hastaneleri Federasyonları bir 
araya gelerek, Üniversite Hastaneleri Konfederasyonu oluşturabilir.

Üniversite Hastaneleri Vakfı

• 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanununun 101. maddesinde vakfın tanımı : “gerçek veya tüzel kişilerin 
yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan 
tüzel kişiliğe sahip mal toplulukları” olarak yapılmıştır. Tanımdan 
anlaşılacağı üzere vakfı oluşturan en önemli iki unsur; özgülenecek bir 
malvarlığı ve malvarlığının özgüleneceği amaçtır.
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• Vakfın amacı; hukuka uygun, belirli, anlaşılabilir olmalı ve süreklilik 
arz etmelidir. Vakfa özgülenecek malvarlığı ise vakfın amacını 
gerçekleştirmeye yeterli olmalı, vakfın amaç veya devamını imkansız 
veya yararsız hale getirmemelidir 

6. Çalışma grubunun raporu:

 1. Prof. Dr. Bilgin SAYDAM  İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı
 
 2. Prof. Dr. Ahmet KOÇ   Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
 
 3. Prof. Dr. Ahmet FAİK ÖNER   Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dekanı
 
 4. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM  İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Dekan Yard.
 
 5. Prof. Dr. Gökhan AKKAN  İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Dekan Yard.
 
 6. Prof. Dr. Hasan ACAR   Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
 7. Prof. Dr. Özcan KAYIKÇIOĞLU  Celal Bayar Üniversitesi Tıp fakültesi
 
 8. Doç. Dr. Yusuf GÜRER   Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
 9. Doç. Dr.Aytolan YILDIRIM  İstanbul Üniversitesi Florence  
     Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu

Görüş 1:  Üniversite Hastaneleri Derneği (ortak)
Avantajı:  Hızla oluşturulabilmesi. Tek seslilik sağlaması. Hızlı karar alınabilmesi
 
Görüş 2:  Münferit Hastane Dernekleri ve Sonrasında Bölgesel Federasyon ve 

Konfederasyon şeklinde yapılanma

Avantajı:  Yerel sorunların genel platforma aktarılma öncesi dernek yapısı içinde 
çözülmesine olanak vermesi. Yerel genel ayırımına izin vermesi,. Bir 
süre daha dernek, dolayısı ile kurum özerkliğine ve gönüllü çalışmanın 
devamına izin veriyor olması. Sürecin bir an önce resmiyet kazanma-
sına ve çalışmaların şekillenmesine katkıda bulunuyor olması
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Görüş 3:  Ortak Dernek kuruluşundan sonra Federasyon oluşturulması
Avantaj:  Yerel sorunların genel platforma aktarılma öncesi dernek yapısı içinde 

çözülmesine olanak vermesi. Yerel genel ayırımına izin vermesi

Görüş 4:  Gönüllü platform olarak varlığını sürdürme
Avantaj:  Uygun yapı modeli konusunda görüşleri olgunlaştırmak için süre sağ-

lar. Biraraya gelen kişilerin birbirini yakından tanıması için olanak sağ-
lar, gönüllülük olduğundan kurulmaya çalışılan oluşumun heyecan ve 
potansiyeli daha iyi anlaşılır.
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18-19 Nisan 2009 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen “ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLİĞİ” 

toplantısının sonuç bildirisi

Başarıyla tamamlanan toplantımızda 53 Tıp Fakültesi’nden 23 Sn. Rektör ve 21 
Sn. Dekan’ın yer aldığı 118 değerli katılımcı yer almıştır. İlk gün yapılan toplan-
tılarda ülkemizdeki sağlık hizmeti sunumunda Üniversite Hastaneleri’nin yeri, 
bu hastanelerdeki sağlık ve eğitim hizmetlerinin birlikte verilmesinin getirdiği 
zorluklar, Tıp Fakülteleri’nin afiliyasyonu, hastanelerin finansal olarak içinde 
bulundukları durum ve gelecek perspektifleri, başta döner sermayeler olmak 
üzere uygulamada yaşanan sorunlar, SGK ile yaşanan sıkıntılar, hastanelerde 
uygulanan performans yöntemleri, Üniversite Hastanelerinin organizasyon ve 
yönetiminde yaşanan sorunlar, yeniden yapılanma modelleri ve oluşturulacak 
birlikteliğin hukuki alt yapısı çok yönlü olarak irdelenmiştir. Ayrıca yakın bir ge-
lecekte yasalaşması beklenen ve genelde Üniversitelerimizi, özelde Tıp Fakültesi 
Hastanelerini yakından etkileyecek olan “Tam Gün Yasa Taslağı” ele alınmış, öz-
lük haklarında yaşanabilecek öğretim üyesi kaybı, motivasyonlarının kaybolması 
gibi olumsuzluklar dile getirilmiş ve bu konularda geniş katılımlı düşünce payla-
şımında bulunulmuştur.

İkinci gün yapılan çalışma grubu toplantılarında yukarıda belirtilen konular 6 ayrı 
konu başlığında onar kişiden oluşan gruplar tarafından masaya yatırılarak çözüm 
önerileri belirlenmiş ve bu öneriler tüm katılımcılara sunularak paylaşılmıştır.

Tüm katılımcılar, birlikteliğin sağlanmasının ilk adımı olarak böyle bir toplantının 
yapılmasının önemini ve gerekliliğini vurgulamışlardır.

Toplantılarda “Üniversite Hastaneler Birliği”nin bir çok disiplini bir araya toplaya-
bilme, tartışabilme anlamında başarılı olduğu kabul edilerek, nitelikli ve işlevsel 
Üniversite Hastaneleri yaratma yolunda benzer buluşmaların devamının sağlan-
masının önemli olduğu görüşünde birleşildi. 

Üniversite Hastanelerinin asli fonksiyonunun eğitim olduğu, sağlık hizmetini eği-
tim ve araştırma amacıyla vermesi gerektiği, 3. ve son basamak hastane olma 
özelliğinin getirdiği sorumlulukların kamuoyuna açıklıkla anlatmak gerektiği ve 
Tıp Fakültelerinin tanı ve tedavi kılavuzları oluşturması, tıp eğitiminde afiliyasyo-
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nun gerekliği olduğu ancak bunun eğitim ve araştırma ağırlıklı olması ve hizmet 
afiliyasyonunda da bu kavramların daima ön planda tutulması gerektiği vurgu-
lanmıştır.

Üniversite Hastanelerinin sevk zinciri konusunda karşılaşacakları sorunların yanı 
sıra sevk zincirinin sağlık sistemindeki önemi konusunda farklı görüşler belirtil-
miş. Öğretim üyelerinin emeklerinin karşılığının verilmesi konusunda hem hasta 
hakları hem de hastaların sosyal güvencesi arasındaki denge kurulması gerektiği 
belirtilmiştir.

Finansal eşitsizliklere odaklı değerlendirmelerin kanun koyucular üzerinde bi-
limsel kanıtlara dayanarak etki oluşturmayı sağlayacak şekilde gerçekçi ve çar-
pıcı biçimde ortaya konulması gerektiği belirtilmiştir. Örneğin SGK fiyatlandırma 
komisyonunda üniversite temsilcisi bulunmasının önemi anlatılmalıdır, aynı şe-
kilde döner sermaye merkez paylarının Sağlık Bakanlığı ile eşit şartlarda olması 
gerektiği açıklanmalıdır.

Her Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesinin, kendi özel konum ve koşulları nede-
niyle yönetim ve organizasyon şemalarını belirlemesi, bu konuda gerekli yasal 
düzenlemeleri yapması uygun görülmüş, bu konuda bir tek modelin kabul gör-
mesinin mümkün olmadığı saptanmıştır.

Bütün bu saptamalardan sonra aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

• İki günlük toplantının geniş bir rapor haline getirilerek YÖK, Sağlık, 
MEB Maliye ve Çalışma Bakanlıkları, DPT, TTB, SGK, DPDB, TBMM Sağ-
lık Komisyonu Başkanlığı, hekim milletvekillerine iletilmesine, kamuo-
yunun bilgilendirilmesine

• Toplantı kayıtlarının deşifre edilip kitap halinde basılması ve tüm Tıp 
Fakültelerine gönderilmesine,

• Katılımcıların haberleşme ve görüş alış-verişinde bulunabilmesi için 
“ÜHB mail grubu “ kurulmasına

• Buradaki birlikteliğimizin devamı açısından şimdilik platform olarak de-
vam etmesi ve önümüzdeki toplantılarda gerekli çalışmalar yapılarak 
dernek tüzük taslağı hazırlanmasının ardından tüzel kişilik kazanmasına 
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• YÖK içinde etkinlik kazanmak için “Üniversite Hastaneleri Komisyonu” 
kurulması yönünde çalışmalar yapılmasına

• Bir sonraki II. Üniversite Hastaneleri Birliği toplantısının Mayıs ayı için-
de Hacettepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılmasına oybirliği ile 
karar verilmiştir.

• Raporu 1 hafta içinde hazırlamak için bir raportörler kurulu kurulması 
benimsenmiş ve bu kurulda Prof. Dr. Tevfik Özlü, Prof.Dr. Serhat Bor, 
Doç. Dr. Faik Çelik görevlendirilmiştir.

Çağdaş toplum örgütlü toplumdur gerçeğinden gönüllük esasıyla yola çıkan ka-
tılımcılarımız, Üniversitelerimiz ve onların ayrılmaz parçası olan Tıp Fakültesi 
Hastanelerimizin geleceğinin bizim ellerimizde olduğunun bilincindedir. Çünkü, 
yarını ve geleceği, bugünkü kararlarımızın ve davranışlarımızın sonuçlarıyla bir-
likte yaşayacağımıza inanmaktayız.
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