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Sayın Dr. Fahrettin KOCA
Sağlık Bakanı
20.09.2019 tarihli ve 30894 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin 7/2. fıkrasının (e) (f) (g)
(ğ) (h) bendleri gereğince, 26.11.2019 tarihli ve 020-1527 sayılı Bakanlık Onayı ile
Devlet Üniversitelerine bağlı sağlık tesislerinin isim değişiklikleri, Bakanlığınız
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Sağlık Tesisleri Dairesi Başkanlığının
28.11.2019 tarihli ve E.1593 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Bu kapsamda; Yönetmelik
kapsamında düzenlenecek faaliyet izin belgeleri ve ruhsat belgelerinde, 01.01.2020
tarihi itibariyle, isimlerin değiştirilmesi istenmektedir.
Üniversite Hastaneleri, tek görevi sağlık hizmeti sunmak olmayan aslında
sağlık meslek mensuplarının eğitimi ile sağlık araştırmaları da yapan Tıp
Fakülteleri’nin ayrılamaz bir parçasıdır. Bu sadece yasal gereklilik değil, toplumsal ve
uluslararası kabul görmüş bir gerçektir. Bu gerçeğe aykırı olduğu düşünülen ve
aşağıda başlıklar halinde paylaşılan tespitler ışığında konunun tekrar
değerlendirilmesi uygun olacaktır;
1. Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin dayanağını
oluşturan, 3359 sayılı “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu”nda sağlık
tesislerinin isimlendirilmesi hususunda herhangi bir düzenleme mevcut
değildir. Bu nedenle, Yönetmeliğin 15/13. fıkrasıyla “sınıflandırma” ve
“ruhsatlandırma” açısından değil, ama kanunda mevcut olmayan
“isimlendirme” açısından yetkiyi Sağlık Bakanlığı’na vermesinin hukuka
aykırı olduğu açıktır.
2. Yönetmeliğin 15/13. fıkrasındaki “özel adları saklı kalmak kaydıyla”
ifadesinin tercih edilmiş olması; sadece ilgili üniversitenin adının değil, ek
olarak üniversitenin ilgili biriminin bugüne kadar yerleşmiş ve resmi
olarak da kullanılan adının kullanılmasına imkan verdiği şeklinde
yorumlanması gerekmektedir.
3. Düzenleyici ve bireysel idari işlemlerde idarenin sınırsız takdir yetkisinin
bulunmadığı ve (var olması halinde) bu yetkinin kamu yararı ve hizmet
gerekleri amacıyla kullanılması gerektiği evrensel bir hukuk kuralıdır. Bu
bağlamda, Üniversite adlarının değiştirilmesine yönelik işlemde, kamu
yararı ve hizmet gerekleri amacına da aykırıdır.

4. Tıp Fakülteleri ile Diş Hekimliği Fakültelerine ait hastanelerde, sağlık
hizmet sunumuyla birlikte eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin de
yürütülmekte olduğu bu nedenle de bir yandan tıp bilimine hizmet edildiği
diğer yandan da araştırmalar yapılarak bilimsel tıbbi ilerleme sağlandığı ve
sağlık mesleklerine ilişkin gelecek kuşakların yetiştirildiği hatırlandığında,
hastanelerin adındaki “Tıp Fakültesi … Araştırma ve Uygulama” ifadesi
ile “Diş Hekimliği Fakültesi” ifadesinin kaldırılmasının; adı ile verdikleri
hizmet ve yürüttüğü faaliyetler arasındaki uyumu da ortadan kaldıracağı
aşikardır. Bu uyumsuzluk, sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşların
algısında bile yanıltıcı ve geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir.
5. Bir üniversitenin Tıp veya Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesi’nden sağlık hizmeti almak isteyenlerin, hastanenin
adındaki bu değişim nedeniyle hastanenin artık Tıp veya Diş Hekimliği
Fakültesi’ne ait olmamasından kaynaklandığı gibi bir düşünceye sevk
edeceğinin kamunun vatandaşları eksik bilgilendirme sonucunu
doğurabileceğini de gözden uzak tutmamak gerekir.
6. “Diş Hekimliği Fakültesi” yerine “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi” adının
kullanılmaya başlanması, bu yanıltıcılık ve eksik bilgilendirmenin en açık
örneği olarak düşünülmelidir. Diş Hekimliği Fakülteleri’ne ait
hastanelerde yürütülen araştırma ve uygulama faaliyetleri ile buralarda
verilen sağlık hizmetinin, bir merkeze indirgenmesi, bu sonuçları
fazlasıyla doğuracağı gibi, Diş Hekimliği Fakültelerine ait hastaneler
açısından büyük bir saygınlık kaybına da neden olacaktır.
Sonuç olarak; 28.11.2019 tarihli ve E.1593 sayılı yazınız kapsamındaki isim
değişikliğine yönelik idari işlemin geri alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Yönetmelik’teki “özel adları saklı kalmak kaydıyla” ifadesinin, “Tıp Fakültesi …
Araştırma ve Uygulama Hastanesi” ile “Diş Hekimliği Fakültesi” ifadesini
hedeflediğinin açıkça belirtilerek, Üniversite hastaneleri faaliyet izinleri ile
ruhsatlarında yer verilecek adlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemesi de bu
hususlara yönelik bir başka çözüm olabilecektir.
Değerlendirmelerinize saygılarımızla arz ederiz.
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