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Üniversite Hastanesi denilince çoğumuz hekim kökenli olduğumuz için hepimizin biraz kafasında biraz 
da gönlünde farklı canlanmalar olur. Hemen hemen her birimiz eğitimimizi bir Üniversite Hastanesinde 
aldık ve hayat boyu unutamadığımız tecrübeleri de buralarda edindik. Bu nedenle hepimizin zihninde 
farklı bir Üniversite Hastanesi yapısı vardır. Kendi algı ve eğitim düzeyimiz ve dünya görüşümüze göre 
şekillenmiş Üniversite Hastaneleri modelleri vardır. Çoğumuz da şu anda bu hastanelerin yöneticileri 
konumundayız. Dolayısıyla özellikle çeşitli alanları dolaşmadan bu alanda kalanların daha bir tekdüze 
Üniversite Hastanesi anlayışı var. Bununla birlikte çok farklı görevlerde dolaşanların ise kafasındaki 
yapı biraz değişmiş olabiliyor. 

Üniversite Hastanelerinde öğrenci olarak bugüne geldiğimiz ve yönetici olduğumuz gibi bu mekanlarda 
uzun yıllarımız da doktor olarak, öğretim görevlisi olarak ve araştırmacı olarak geçti. Ancak kendi 
gözümden olaya bakayım, kimse alınmış olmasın! 

Yoğun hasta trafiği altında açıkçası derinliği olan, etkileri çok fazla araştırma yapmaya hiç fırsatım olmadı! 
“Önüme konan fırsatları değerlendireyim, araştırma yapayım”, diye yoğun araştırma mesaim içinde 
öğrenci odaklı eğitime de hiç fırsatım olmadı. Evet, “eğitim” diye derse girip tecrübelerimi aktardım 
ama öğrenci odaklı eğitime çok da fazla odaklanamadım. “Eğitim konusunda biraz gayret edeyim, 
Bologna sürecini öğreneyim, çekirdek eğitim müfredatını öğreneyim, öğrenci odaklı bir eğitimde 
öğrenciyi hayata yetiştireyim”, diye gayret ederken hasta bakmaya da vaktim olmadı. Yani aslında 
kendimi bir kısırdöngü içinde buldum. Mutlaka içimizde ben böyle olmadım diyen kişiler vardır ama 
Üniversite Hastanelerimize baktığımda çoğu benim gibi vasat öğretim görevli arkadaşlarımızın da bu 
kısırdöngüde kısılıp kaldığını düşünüyorum. Bazılarımız bu kısırdöngüyü yıkmak için büyük enerji sarf 
ettik ve başardık. Ama başaranların çoğu kısırlığı atamadı, döngüyü attı. Yani bu halkadan çıkıp dışarıda 
mutlu olacağı bir alan buldu. Yine kısırlığı tam atabilmiş değiliz. Dolayısıyla Üniversite Hastanesini bir 
binadan; klasik söylemlerimizle eğitimin verildiği, hizmetin verildiği 3. basamak sağlık kuruluşu gibi 
aslında şablonlaşmış bir yapıdan; gelir gider dengesi ve verimlilik gibi tüm hastaneler için önemli olan 
konulardan ayrıca düşünmek lazım. Üniversite Hastaneleri aslında tıp akademisyenleri olarak bizi biz 
yapan değerlerdir. Bu açıdan bunları bütünü ile iyi anlamak ve geleceğe bu anlayışla taşımak gerektiğini 
düşünüyorum. 

ÖNSÖZ
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı 
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Dünya örneklerine baktığımda tam tanımını yapabileceğim bir Üniversite Hastanesi göremedim. Kıta 
Avrupa’sı biraz bize benziyor. Üniversiteler büyük, devasa hastaneler yapmışlar, eğitimini de orada 
veriyor ve işletiyorlar. Ama ada Avrupa’sına, İngiltere’ye geçtiğimizde bütün hepsi NHS hastaneleri… 
Sağlık Bakanlığı hastanelerini üniversitelere afiliye etmiş. Üniversite Hastanesi zannettiğimiz hastanelerin 
hepsi devletin hastaneleri… Amerika’ya bakarsanız her türlü asimetrik modelin olduğu afiliasyon 
modelleri ile yürüyen bir hastaneler yumağı var. Öyle ki içlerinde hastanelerin üniversiteyi yönettiği, 
üniversitelerin hastaneleri yönettiği modeller bile var. Dolayısıyla orada da yaygın ve kabul görmüş 
bir üniversite modelini açıkçası göremedim. Yakın komşularımız İran ve Azerbaycan’da üniversitelerin 
içinde Sağlık Bilimleri Üniversiteleri ayrılmış ve bu üniversiteler Sağlık Bakanlığı’na bağlanmış. Bırakın 
hastaneyi üniversite bile farklı bir konuma yerleştirilmiş. “Peki, bunlar içinde bulundukları ya da sahip 
oldukları bu değerlerden mutlular mı?”, diye baktığımızda hepsi şikayetçi… Mesela Kıta Avrupa’sında, 
Almanya’da şu anda ziyaret edip örneğini de gördüğüm bir Kamu üniversitesi, devlet üniversitesi 
hastanesini özelleştirerek, özel sektöre işleterek yürütmeye çalışıyor ya da İngiltere gibi örnekte farklı 
bir akımla Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile üniversiteler kendi hastanelerini yapmanın mücadelesini 
veriyor. Hele Amerika’da belki çoğunuzun aklından geçmek şöyle dursun kabulünde zorlanacağımız 
uygulamalar oluyor. Mesela hastanenin Tıp Fakültesi var ve Tıp Fakültesini üniversite ile afiliye ediyor. 
Bir yandan da böyle modelleri çalışıyorlar. Dolayısıyla Üniversite Hastanelerinin dünyada şöyle bir 
şablonu var ve bunun üzerinden gidelim demek mümkün değil. Bizim kendi kültür yapımız içinde eğer 
durumumuzdan memnun değilsek bir çıkış yolu bulmak zorundayız.  Sonuçta eğer olayı sadece bir 
finans sorunu ya da yönetim sorununa indirgemeyip daha kapsamlı ve geleceğe taşıyacak bir çözüm 
ve bir reform hayal ediyorsak önce hepimiz kendi durumumuzdan yola çıkarak özeleştiri yapmalıyız. 
Eğer kendimizi eleştiremezsek geleceğe yönelik bir reform da tasarlayamayız. 

TÜSAP Sağlık Hizmetleri Toplantısı’na teşrif eden tüm katılımcılarımıza, bu toplantının ev sahipliğini 
yapan İstanbul Üniversitesi ve organizasyonunu gerçekleştiren Satur Organizasyon ve Turizm şirketine 
teşekkür ediyorum.

2

EĞER DURUMUMUZDAN 
MEMNUN DEĞİLSEK KENDİ 

KÜLTÜR YAPIMIZ İÇİNDE 
BİR ÇIKIŞ YOLU BULMAK 

ZORUNDAYIZ.
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ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİ 
EĞİTİM YÖNÜNÜ ÖNE ÇIKARACAK ŞEKİLDE 
DÜŞÜNMEK VE SAĞLIK HİZMETİNİ DE 
BU ÇERÇEVEDE PLANLAMAK GEREK 
Yılda 4 ana tema üzerinde toplantılar gerçekleştirerek sağlık alanında bir vizyon oluşturma misyonu 
edinen TÜSAP’ı kutluyoruz. Ülkemizin belki en önemli uğraş alanlarından biri olan sağlık hizmetinin 
hem politikalarının hem uygulamalarının sunulup değerlendirildiği ve sonuçları bakımından takip edilen, 
uygulamaya mehaz olan konuşmaların yapıldığı, güzel toplantılar tertipleniyor. Bu toplantının bizim 
üniversitemizde yapılmış olması da bizim için ayrıca bir değerdir. Temasının üniversitemize uyacak 
şekilde “Sağlık Hizmet Sunumu” ve alt başlığı olarak da “Üniversite Hastaneleri” olarak belirlenmiş 
olması da önemli. Üniversite Hastanelerimizin üniversite faaliyetlerinin geleceği bakımından ümit verici 
olduğunu belirtmek isterim. 

Burada alanın temsilcileri olan hocalarımız layıkıyla gerekli konuşmaları yapacaklardır. Sadece şunu 
belirtmek isterim ki, Üniversite Hastaneleri sadece bir hastane değildir. Daha doğrusu sağlık hizmetinin 
sunulduğu, hastane yönü öne çıkan kurumlar değil, aynı zamanda gelecekteki sağlık hizmeti ve 
politikalarını belirleyecek, yürütecek olan güçlü insan kaynağının da yetiştiği eğitim kurumlarıdır. 
Üniversitemiz açısından baktığımız zaman memnuniyetle görüyorum ki, Türkiye’nin en fazla gelecek 
vaat eden, kariyer planlamasını daha ilk ve orta öğretim zamanında yapmış olan başarılı gençlerin tercih 
ettiği bir insan kaynağını biz emanet olarak kurumumuzda tutuyoruz. Bunları en yetkin şekilde mezun 
etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Mezunlarımız sadece üniversitemizin gelecekteki insan kaynağı olma 
özelliğini taşımıyor, hem diğer üniversitelere hem de bakanlığımızın ülke çapında yayılmış olan ve değeri 

SUNUŞ
Prof. Dr. Mahmut AK

İstanbul Üniversitesi Rektörü
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ölçülemeyecek derecede üstün hizmetler sunulan noktalarında devletimizi temsil ediyorlar. Bu yönü ile 
Üniversite Hastanelerini eğitim yönünü de öne çıkaracak şekilde düşünmek ve sağlık hizmetini de bu 
çerçevede planlamak gerektiğini belirtmek isterim. Öte yandan hepimiz sağlık hizmetinin sunulması ve 
yönetimiyle meşgulüz. Hiç şüphesiz ki en başta gelen konulardan biri Üniversite Hastanelerinin, özellikle 
araştırma üniversitesi olmuş üniversitelerin hastanelerinin artık 3. basamak bile diyemeyeceğimiz, son 
kapı olarak hizmet gördüğünü belirtmek isterim. Biz kendi üniversitemiz bakımından bir komisyon 
kurarak, sadece söylem olarak değil de, daha somut olması bakımından bir tespit yaptırdık. Şu anda 
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde yatan hastaların yüzde 80’i ilk giriş olarak değil, başka bir kurumdan 
yönlendirilerek hastanemize gelmiş hastalardır. Bu bir gerçeklik olmakla birlikte bizim için de gurur 
verici bir konudur. Son ümit kapısı olarak bu kişileri ağırladığımızı belirtmek isterim. Bu itibarla Üniversite 
Hastanelerimizin özellikle akademik kadrosu güçlü olan Üniversite Hastanelerinin hem eğitim kurumu 
olduğunun hem de sağlık hizmetinin sunumunda da özel bir hizmet sunduklarının hatırlanmasını ve 
bundan sonraki politikaların da bu hassasiyetle şekillendirilmesini beklediğimizi belirtmek isterim. 

Bugün toplantı öncesinde Olağan Genel Kurulunu yaptığımız Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği 
olarak bu anlamda kendi ilgi alanlarımızı, sisteme sunabileceklerimizi, katkılarımızı ve tabi ki 
karşılaştığımız sorunları dile getirdiğimiz bir ortamda millet ve devlet adına yararı takip ettiğimiz birçok 
örneği burada şekillendiriyoruz ve ilgili makamlarla her defasında bir düzen içinde paylaşıyoruz. Bu 
itibarla Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği ve TÜSAP’ın Türkiye’deki sağlık hizmetinin sunulması ve 
politikalarının belirlenmesinde rehber rol oynadığını belirtmek istiyorum.

4

TÜSAP’IN BU 
TOPLANTININ ANA 

TEMASINI “ÜNİVERSİTE 
HASTANELERİ” OLARAK 

BELİRLEMİŞ OLMASINI 
MEMNUNİYETLE 
KARŞILIYORUZ.



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2019 / SAĞLIK HİZMET SUNUMU RAPORU

TÜSAP Toplantılarında bu kadar değerli bir topluluk sık sık biraraya gelerek, benim de zevkle 
okuduğum ve çok şeyler öğrendiğim raporlar hazırlıyor. Burada görevleri itibari ile de bu işleri aslında 
düzeltebilecek arkadaşlarımız da var. Umarım Ankara’da bu işler hızlı bir şekilde eylem planlarına 
alınır. Bundan en büyük memnuniyeti duyacaklardan biri de benim. Her ne kadar 10 yıldır aynı şeyleri 
söylüyor olsak bile küçük de olsa adımlar atıldı. Bu toplantının çıktıları da dikkate alınarak bir eylem 
planı oluşturulması dileği ile tüm katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim.

MODERATÖR SUNUŞ
Prof. Dr. Yunus SÖYLET
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ÜNİVERSİTE HASTANELERİ, PROBLEMLERİ 
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
TÜSAP’ın daha önceki programlarına baktığım zaman genellikle bir ana konuşmacı olduğunu gördüm. 
Burada iki ana konuşmacı olduğuna göre “konu gerçekten önemli ve büyük bir adım atılması gerektiği 
için olsa gerek”, diye düşündüm. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu malumunuz 
Ekim ayında kuruldu ve yoğun bir şekilde çalışıyor. Her hafta en az bir defa toplanıyor ve en az iki 
konuyu tüm boyutları ile değerlendiriyoruz. 29 Ocak’ta da aslında Erkan Hoca, Mustafa Hoca, Nuri 
Hoca, Sadrettin Hoca, Gazi Rektörü İbrahim Hoca ve Ege Rektörü Necdet Budak Hoca ile yaklaşık 3-4 
saatlik bir oturum ile bu konuları uzun uzadıya konuştuk, tartıştık. Tabi, sadece bir toplantı ile meselenin 
çözüme kavuşması mümkün değil. Bizlerde genellikle yurtdışına gittiğimizde fark ettiğimiz bir şey 
vardır; “Ya, bizim sistemimiz de aslında o kadar kötü değilmiş” deriz. “Biz hep böyle pata küte vuruyoruz 
ama Almanya şu, İtalya şu, Amerika şu sıkıntıyı çekiyor”, diye oradaki sıkıntıları görünce bize özgü bir 
durum değilmiş, şeklinde de düşünüyoruz. Üniversiteler de biraz buna benziyor. Tabi, üniversitelerin 
öteden beri birikmiş birtakım problemleri olduğunu ve radikal şekilde çözülemeyeceğini belirtmek 
gerek. Üniversite Hastaneleri denilince 100, 1000, 1500 yataklı olanlar var. Her birinin de bu anlamda 
problemleri farklı alanlara kayıyor. 

ANA KONUŞMACI
Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi 
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SAĞLIKTA YOL HİKAYESİ

Tüm dünya sağlıkta dönüşümün gerçek bir başarı hikayesi olduğunu biliyor. Sağlıkta uluslararası başarı 
kriterini “sağlık göstergeleri”, “cepten harcamalar” ve “vatandaş memnuniyeti” belirliyor. Baktığınız 
zaman bebek ölüm oranında binde 31,5’dan 7’lere düştüğünü, anne ölüm oranlarının da yüzbinde 
64’ten 15,5’e indiğini görürsünüz. Cepten harcamalarda -Müsteşarlık dönemimi baz alarak söylüyorum- 
her 100 TL’nin 22 TL’si harcanırken bugün 17 TL civarına düşmüştür. Vatandaş memnuniyeti de yüzde 
39’lardan 71’lere yükseldi. Dolayısıyla sağlıkta dönüşümün gerçek bir başarı hikayesi olduğunu 
görürsünüz. 

Bu başarıyı elde etmek için en önemli üç unsur; “fiziki yapı”, “ekipman” ve “insan gücü”dür. Fiziki 
yapı ve ekipman önemli ama en önemlisi insan gücüdür. Tüm bunları aynı anda hareketlendirmeniz 
gerekir. Ancak takdir edersiniz ki, fiziki yapı ve ekipmanı para ile, döviz ile dışarıdan ya da içeriden 
temin edebilirsiniz ama insan kaynağını para ile temin etmek mümkün değil. Üniversitelerin belki 
de en kritik noktası budur. Üniversitelerin misyonu sağlık hizmeti, eğitim ve araştırmadır. Araştırma 
dünyada sizi bir noktadan belirli bir noktaya taşır. Eğitim sizin her türlü sisteminizi destekler. Sağlıkta 
bir dönüşümünüz varsa bunu yapacak olan da üniversiteler… Kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti 
açısından üniversiteleri eğitilmiş insanların yetiştiği kurumlar olarak görmek gerek. Tabi sağlık hizmeti 
de veriyor. Nihayetinde bu sağlık hizmeti de üniversitenin hem bir kaynağı hem de bir hizmet alanı 
olarak karşımıza çıkıyor.
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Üniversitelerin Sağlık Hizmetindeki Yeri
• Yatak sayılarının yüzde 18’ini (Özel Hastaneler yüzde 21’i)
• Yoğun Bakım Yataklarının yüzde 17’sini (Özel Hastaneler yüzde 42’si)
• Muayene sayılarının yüzde 8’ini (Özel Hastaneler yüzde 20’si) 
• Türkiye’deki sağlık personelinin yüzde 16’sını Üniversite Hastaneleri karşılıyor.

Üniversite Hastanelerinin Problemleri
• Yapısal
• İşletmecilik ile İlgili
• Finansal
• Çalışanları ile İlgili 

Yapısal Sorunlar
• Döner sermayeli sağlık işletmesi olarak yapılandırılan Üniversite Hastaneleri için işletmecilikle ilgili 

bir düzenleme yapılmamıştır. 
• Bu işletmeler 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'na dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemeler ve 

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ile yönetilmeye çalışılmaktadır. 

Üniversite Hastaneleri sağlık hizmeti verirken kendilerine özgü bir işletme kanunları olmadığını takdir 
edersiniz. Şu anda YÖK kanununun içine derz edilmiş birtakım düzenlemeler ve 1983 yılında yapılmış, 
Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ile yönetilmeye çalışıldığını biliyoruz. Belki 
1983 yılı için modern ve çağın şartlarına uygun gibi görünen yönetmeliğin de yeniden revize edilmesi 
gerekiyor. Ki bununla ilgili Sağlık Bakanlığı zaman zaman düzenlemeler yapıyor ve bunların bir kısmını 
da Üniversite Hastaneleri kendileri alıyor.

Ücreti döner sermayeden ödenen personelin dağılım dengesizliği ve mali yükü: Üniversite 
Hastanelerinin arasında ücreti döner sermayeden ödenen personel dağılımı çok farklıdır. (Ortalama DS 
giderlerinin yüzde 6’sı) 

Yapısal sorunlar dediğimizde belki bunları biraz detaylı konuşmamız gerekiyor ama her Rektörümüzle 
görüşmemizde döner sermaye giderleri kapsamında, döner sermayeden ücretleri karşılananların 
dağılımı farklı üniversitelerde değişebiliyor. Bugün Elazığ’daki Üniversite Hastanesi ile İstanbul 
Üniversitesi ya da Cerrahpaşa, Haccettepe, Çukurova aynı olmayabilir. Ama genellikle ortalama döner 
sermaye giderlerinin yüzde 6’sının bu personele harcandığı ifade ediliyor. 

Hazine Payı Ödemesi: 01.01.2011 tarihinden itibaren üniversitelere bağlı döner sermaye işletmelerinde 
aylık gayrisafi hasılatından tahsil edilen tutarlar üzerinden genel bütçeye aktarılacak miktara esas olan 
oran yüzde 1 olarak uygulanmaktadır.

Araştırma Fonu Yükü: Üniversite Hastanelerinin tahsilatlarının en az yüzde 5'i bilimsel araştırmalara 
ayrılmaktadır. Afiliye olmayan üniversitelerde yüzde 5, afiliye olanlarda yüzde 2.5 civarında sürekli bir 
araştırma fonuna kaynak aktarılıyor. 

Katma Değer Vergisi (KDV) Kaybı: Üniversite Hastaneleri alımları ve giderleri için bütçelerinden KDV 
ödemesi yaparken, özel hastanelerden ve vakıf Üniversite Hastanelerinden farklı olarak KDV tahsilatı 
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yapamamaktadır. Üniversite Hastaneleri sağlık işletmelerinin bu şekilde KDV dolayısıyla oluşan kaybı 
giderlerinin yaklaşık yüzde 8'i civarındadır. 

Mesleki Sigorta Giderleri: Malpraktisle ilgili mesleki sigorta giderleri mevcuttur.

Fiziki Mekan Yetersizliği ve Tıbbi Donanım ihtiyacı: Fiziki mekanların yeterliği konusunda gereken 
adımları atmada da birtakım zorluklar çekildiği, bizimle görüşen 6 üniversite Rektörümüz ifade etti. 

Nöbet Ücret Giderleri: ÜH DS giderlerinin yaklaşık yüzde 4’üdür. Yapısal sorunlar genellikle mevzuat 
düzenlemesi yapılmadan çözülmesi zor olan meselelerdir. 

Üniversite Hastanelerinin sağlık sistemindeki yerinin net olarak belirlenmemesi ayrıca yapısal 
bir sorundur: Maliyeti, riski düşük, zahmeti az ve sağlık hizmeti talebinin büyük kısmını oluşturan ve 
sağlık kurumları için karlı olan ve gelir getiren hizmetler, özel hastaneler ve diğer kamu hastanelerinde 
karşılanmaktadır. Bu hastanelerin çözemediği ve üstlenmek istemediği özellikli, riskli, daha üst düzeyde 
bilgi, beceri ve teknolojik yaklaşım; daha yoğun emek ve zaman gerektiren ve maliyeti yüksek ama geliri 
düşük hizmetler Üniversite Hastanelerine kalmaktadır. Bu ve benzer nedenler Üniversite Hastanelerini 
mali sürdürülebilirlik kaygısıyla birinci ve ikinci basamak sağlık hizmeti taleplerini de kabul etmeye 
zorlamaktadır. 

Özel Muayene / Muayenehane: İkili çalışma da başka bir konu. Bu gerçekten uzun uzadıya tartışılması 
gereken bir konudur. 

Üniversite Hastaneleri ve Vakıf Hastaneleri: Bu hastaneler arasında gerçekten hizmet sunumu ile 
ya da gelir elde edilmesi ile ilgili bir discordance var. Bu da özellikle Kamu Üniversite Hastanelerinin 
yaşadığı önemli problemlerden biridir.

İşletmecilik İle İlgili Problemler
• Üniversite Hastanelerinin bütçe disiplininin zayıf olması,
• Muhasebe kayıtlarının sağlıklı ve düzenli olmaması, 
• Üniversite Hastanelerinin hizmet alımlarında yüksek maliyet sorunu,
• Üniversite Hastanelerinde stok yönetimi zayıflığı, 
• Üniversite Hastanelerinde ilaç, tıbbi ve laboratuvar malzeme maliyetlerinin yüksek olması, 
• Üniversite Hastanelerinde yöneticileri için yönetici performansı uygulanmaması, 
• Üniversite Hastanelerinin bir kısmında yetersiz otomasyon sistemlerinin ve hizmetin faturalandırması 

sorunu, 
• Düşük otelcilik hizmet kalitesi sorunu Üniversite Hastanelerinin işletmecilikle ilgili problemleri 

olarak karşımıza çıkabiliyor. 

Üniversite Hastanelerinin Finansal Problemleri
• Yüksek borç stoklu finansal sürdürülebilirlik, 
•  Güncellenmeyen SUT fiyatları, 
• Üniversite Hastanelerinde maliyet muhasebesi uygulanmaması, 
• Üniversite Hastanelerinin eğitim fonksiyonunun getirdiği mali yükler, (Burada sadece asistanların 

yükü kastedilmiyor. Orada staj yapan farklı liseler, farklı meslek yüksek okullarının öğrencilerinin 
staj giderleri bile bazı üniversitelerde mali gider olarak çıkıyor.)

• Çalışan personele ödenen sabit ödemelerin diğer kamu kurumlarından farklı olarak vergiye tabi 
tutulması Üniversite Hastanelerinin finans ile ilgili problemleri olarak karşımıza çıkabiliyor. 
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Çalışanları Etkileyen Problemler
• Üniversite Hastanelerinin personel ihtiyacı,
• Üniversite Hastaneleri personeli ek ödeme problemleri, 
• Üniversite Hastanelerinin personelinin emekliliğe yansıtılmayan ödenen ek ödemeler sorunu, 

(Bu sadece üniversitelerin sorunu olmayıp sağlık sisteminde sıklıkla karşımıza çıkan önemli 
problemlerden biri)

• Üniversite Hastanelerinin farklı personel istihdam modelleri, (4a, 4b, 4c gibi farklı istihdam modelleri 
ve her bir modelin de kendine özgü problemlerin üniversiteye taşınması)

• Sağlıkta şiddet Üniversite Hastanelerinin çalışanları etkileyen problemleri olarak karşımıza 
çıkabiliyor. 

Yapısal Sorunlar / Çözüm Önerileri

Üniversitenin ihtiyaç duyduğu düzenlemeler yapılmalı
• Döner sermayeli sağlık işletmesi olarak yapılandırılan Üniversite Hastaneleri için işletmecilikle ilgili 

bir düzenleme yapılmamıştır. 
• Bu işletmeler 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'na dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemeler ve 

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ile yönetilmeye çalışılmaktadır.

Üniversitenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelerle ilgili araştırma, eğitim ve hizmetin tümünü kapsayacak 
kapsamlı bir kanun düzenlemelerinin olması gerekiyor. Tabi beraberinde bir teşkilat kanununun da 
olması gerekiyor. Sadece bir üniversitenin değil, mutlaka YÖK’ün Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı ile 
birlikte çözmesi gereken bir husus.

Ücreti döner sermayeden ödenen personelin dağılım dengesizliği ve mali yükü
• Üniversite Hastanelerinin arasında ücreti döner sermayeden ödenen personel dağılımı çok 

farklıdır. (Ortalama DS giderlerinin yüzde 6’sı)
• İdeal çözüm, bir kereliğine mahsus döner sermayeden çalıştırılan personeli merkezi yönetim 

bütçesine veya özel bütçeye aktarmaktır. Daha sonra ise artık döner sermayelerden personel 
istihdamına müsaade edilmemelidir. (Bu kolay bir şey midir? Ne kadar bir bütçeyi kapsıyor net bir 
şekilde ortaya koymak gerek. Çünkü Maliye ve Hazine Bürokrasisine gittiğiniz zaman “Birincisi 
bundan devlet olarak ne kazanacağım; ikincisi kamu maliyesine yüküm ne olacak; üçüncüsü bunu 
yaptığımda millet olarak ne kazanacağım?”, diyor. Rakamların avantaj ve dezavantajlarla mutlaka 
ortaya konması gerekiyor.)

Hazine payı ödemesi
• 01.01.2011 tarihinden itibaren üniversitelere bağlı döner sermaye işletmelerinde aylık gayrisafi 

hasılatından tahsil edilen tutarlar üzerinden genel bütçeye aktarılacak miktara esas olan oran 
yüzde 1 olarak uygulanmaktadır.

• Bu uygulama kaldırılmalıdır. 
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Araştırma fonu yükü
• Üniversite Hastanelerinin tahsilatlarının en az yüzde 5'i bilimsel araştırmalara ayrılmaktadır. (Belki 

üniversitelerimizin faklı Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK ve uluslararası fonlar üzerine kaydırmak, 
bilim adamları ve akademisyenleri oraya doğru yönlendirmek şeklinde olabilir.)

• Üniversitelerin bilimsel araştırmalarının finansmanı için merkezi yönetim bütçesinden finanse 
edilen farklı kaynaklar oluşturulmalı ve kaynak aktarımı sağlanmalıdır. 

Katma Değer Vergisi (KDV) kaybı
• Üniversite Hastaneleri alımları ve giderleri için bütçelerinden KDV ödemesi yaparken, özel 

hastanelerden ve vakıf Üniversite Hastanelerinden farklı olarak KDV tahsilatı yapamamaktadır. 
Üniversite Hastaneleri sağlık işletmelerinin bu şekilde KDV dolayısıyla oluşan kaybı giderlerinin 
yaklaşık yüzde 8'i civarındadır. 

• Üniversite Hastanelerinin hizmet satışlarında özel hastaneler gibi KDV eklemelerine ve tahsilat 
yapmalarına müsaade edilmelidir. 

Mesleki Sigorta Giderleri Mesleki Sigorta Giderleri Genel bütçeden karşılanmalıdır. 
• Mesleki Sigorta Giderleri Genel bütçeden karşılanmalıdır. (Mesleki Sigorta Giderleri sadece 

Üniversite Hastanelerini ilgilendiren bir problem değildir. Sonuçta yarısını meslek mensubu, 
diğer yarısını da kurum ödüyor. Ancak bu malpraktis meselesi tıp eğitiminde sağlık sisteminde 
değerlendirilmesi gereken bir konu. Üniversite tercihlerinde Tıbbiye’ye girişi adeta biraz 
törpüleyen bir nokta... Çünkü kötü uygulama karşısında ciddi bir hukuki süreç başlatıyor. Tıbba 
giren öğrencilerde riskli alanlardan daha az riskli, hatta ameliyat riski olmayan alanları tercih etme 
durumu var. Kardiyovasküler cerrahi, beyin cerrahisi, kadın doğum gibi daha riskli ameliyatların 
olduğu alanlardan kulak burun boğaz, göz gibi daha az riskli alanlara kayış ve hatta hiç ameliyat 
riski olmayan alanlara kayış, onların puanlarında bir artış görüyoruz.

 Belki bu malpraktis konusu sağlık sistemimizin geleceği açısından tartışılması ve çözüm bulunması 
gereken hususlardan biridir.) 

Fiziki Mekan Yetersizliği ve Tıbbi Donanım ihtiyacı
• Yatırım Bütçesinden kaynak aktarımı

Nöbet Ücret Giderleri
• ÜH DS giderlerinin yaklaşık yüzde 4’ü
• Büyük ölçüde personel ihtiyacı sebebiyle oluşan nöbet giderleri 
üniversitelerin özel bütçesi yerine hastanelerin döner sermaye bütçesinden ödenmesi DS üzerindeki 

mali yükleri artırmıştır. İhtiyaç olan alanlarda personel kadrosu verilmesi ile çözülebilir. 

Üniversite Hastanelerinin sağlık sistemindeki yerinin net olarak belirlenmemesi
• Maliyeti, riski düşük, zahmeti az ve sağlık hizmeti talebinin büyük kısmını oluşturan ve sağlık 

kurumları için karlı olan ve gelir getiren hizmetler, özel hastaneler ve diğer kamu hastanelerinde 
karşılanmaktadır. Bu hastanelerin çözemediği ve üstlenmek istemediği özellikli, riskli, daha üst 
düzeyde bilgi, beceri ve teknolojik yaklaşım; daha yoğun emek ve zaman gerektiren ve maliyeti 
yüksek ama geliri düşük hizmetler Üniversite Hastanelerine kalmaktadır. Bu ve benzer nedenler 
Üniversite Hastanelerini mali sürdürülebilirlik kaygısıyla birinci ve ikinci basamak sağlık hizmeti 
taleplerini de kabul etmeye zorlamaktadır. 

• Sağlık sistemimizde Üniversite Hastanelerinin misyonu netleştirilmeli, araştırma ve eğitim 
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rollerine zarar vermeyecek şekilde ileri derecede sağlık hizmeti üreten referans kurumlar olarak 
yapılanmaları/kalmaları sağlanmalıdır. (Hasta profillerine uygun sürdürülebilir bir geri ödeme 
politikası oluşturulması gerekir. Yani SUT fiyatlarının güncellenmesi ve bu fiyatların belki Üniversite 
Hastaneleri ve diğer kurumlar arasında bir katsayı olarak değerlendirilmesi ve kapsamlı bir çalışma 
yapılması en pratik yol.)

Özel muayene / Muayenehane
• Konuşmak kolay, çözmek zor! (İkili muayene yıllardır konuşulan bir konudur. 2002 yılında 

Müsteşarlığa başladığım zaman bu konuşuluyordu. 2007’de Müsteşarlıktan ayrıldıktan sonra bu 
konuşuluyordu. Şimdi 2019 yılındayız. Sağlık sisteminin içindeyiz. Yine hala bu konuşuluyor. Bunun 
şöyle bir vahameti de var; Bu 6 Rektörden biri ile yaptığımız bir görüşmede Rektörlerimizden biri 
“Hocamız üniversite iken muayenehane açmış, haberimiz yok. Çünkü bana herhangi bir bildirimde 
bulunması gerekiyor”, dedi. O bir yandan dışarıda muayenehanede kendi maişetini temin ederken 
öbür yanda kendi Üniversite Hastanesi de belki birtakım problemlerle boğuşabiliyor. Nimeti ve 
külfeti birlikte paylaşmak gerekir. Bununla ilgili benim Müsteşarlığım döneminde radikal bir adım 
atıldı. Ancak bu adım atılmadan önce şu noktaya gelmiştik; 2002 sonunda muayenehane açabilme 
yetkisi olan doktorların yüzde 11’i sadece kamuda çalışıyordu. Yüzde 89’unun muayenehanesi 
vardı. Mayıs 2007’de ayrıldığım zaman doktorların yüzde 90’ının muayenehanesi yoktu, yüzde 
10’unun muayenehanesi vardı. Performans sistemi ile dışarıda bin bir zahmetle kazanacağınız 
paranın ayağı yukarı yüzde 70-80’ini kendi kurumunuzda vatandaşa hizmet vererek yapabilirsiniz 
şeklinde özendirici birtakım tedbirlerle yaptık. O dönemler, 2011’de yüzde 10’luk kısım için bir 
kanun çıkarıldı. Danıştay bir hükmünü, Anayasa Mahkemesi başka bir tarafını iptal etti. Öyle bir 
noktaya geldik ki; 17:00’den sonra çalışıyor ama yüzde 50’si kendine yüzde 50’si kuruma kalmak 
kaydı ile… Ancak bunun sağlıklı çalışamadığını da zaman zaman belirttiler. Yani bunun mutlaka 
sağlıklı bir zemine oturtulması gerekiyor. 

Üniversite Hastaneleri ve vakıf hastaneleri
• Özel hastane konumunda olmasına rağmen vakıf üniversitelerinin birçok alanda Üniversite 

Hastanesi gibi işlem görmektedir. 
Bu da haksız rekabete yol açmaktadır. Vakıf üniversitelerinin fiyatlandırma açısından kamu Üniversite 

Hastaneleri gibi fiyatlandırılmakta, fakat özel hastane gibi fark alabilmektedir. Bu bir tezat teşkil 
etmektedir.

İşletmecilik İle İlgili Problemler / Çözüm Önerileri
• Üniversite Hastanelerinin Bütçe Disiplininin Zayıf Olması (DS Bütçeleri gider esaslı olmalıdır.)
• Muhasebe Kayıtlarının Sağlıklı ve Düzenli Olmaması (Hastane bilgi yönetim sistemi ile uyumlu 

ve muhasebe ilkelerine uygun standart bir muhasebe sistemi geliştirilerek muhasebe kayıtlarının 
düzenli ve sağlıklı bir şekilde yapılması sağlanmalıdır.) 

• Üniversite Hastanelerinin Hizmet Alımlarında Yüksek Maliyet Sorunu (Standart getirilmelidir.)
• Üniversite Hastanelerinde Stok Yönetimi Zayıflığı (Sağlık Bakanlığı'nda kullanılmakta olan Malzeme 

Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) gibi ortak bir otomasyon sistemine geçilmelidir.)
• Üniversite Hastanelerinde İlaç, Tıbbi ve Laboratuvar Malzeme Maliyetlerin Yüksek Olması (MKYS)
• Üniversite Hastanelerinde Yöneticileri için Yönetici Performansı Uygulanmaması 
• Üniversite Hastanelerinin Bir Kısmında Yetersiz Otomasyon Sistemlerinin ve Hizmetin 

Faturalandırması Sorunu 
• Düşük Otelcilik Hizmet Kalitesi Sorunu 
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Finansal Problemler
• Yüksek Borç Stoklu Finansal Sürdürülebilirlik 
•  Güncellenmeyen SUT Fiyatları 
• Üniversite Hastanelerinde Maliyet Muhasebesi Uygulanmaması 
• Üniversite Hastanelerinin Eğitim Fonksiyonunun Getirdiği Mali Yükler 
• Çalışan Personele Ödenen Sabit Ödemelerin Diğer Kamu Kurumlarından Farklı Olarak Vergiye 

Tabi Tutulması 

Çalışanları Etkileyen Problemler
• Üniversite Hastanelerinin personel ihtiyacı 
• Üniversite Hastaneleri personeli ek ödeme problemleri 
• Üniversite Hastanelerinin personelinin emekliliğe yansıtılmayan ödenen ek ödemeler sorunu
• Üniversite Hastanelerinin farklı personel istihdam modelleri
• Sağlıkta şiddet 

Sonuç olarak; 
Üniversite ile ilgili; sağlık hizmeti, eğitim ve araştırmayı birbirinden ayırmaksızın tüm bunları 
karşılayacak, kapsamlı, güncel ve çağın şartlarına uygun bir işletmecilik ile ilgili bir kanun ve teşkilat 
kanunu düzenlenmesi gerekmektedir. Döner sermaye yükünün kaldırılması ve politik aksa uygun SUT 
fiyatlarının güncellenmesi ve bunun katsayısının hizmet sunan kurumlara uygun hale getirilmelidir. 

ÜNİVERSİTELERİN ÖTEDEN BERİ 
BİRİKMİŞ BİRTAKIM PROBLEMLERİ 

OLDUĞUNU VE RADİKAL BİR 
ŞEKİLDE ÇÖZÜLEMEYECEĞİNİ 

BELİRTMEK GEREK.
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SAĞLIK HİZMETİ SUNUMU VE ÜNİVERSİTE 
HASTANELERİ
Özellikle son çeyrekteki global ve güncel başlık: DEĞİŞİM

• Bilim & Bilgi
• Eğitim
• Araştır ma
• Teknoloji
• Sosyal Yaşam

Her şey değişiyor. Değişmeyen tek şey değişim…

Her şey DEĞİŞİYOR

Her gün yeni bir teknoloji ortaya çıkıyor ve değişime ayak uydurmak gerekiyor. 

• Anlayışlar
• Algılar
• Hedefler
• Kapsamlar
• Yöntemler
• Uygulamalar
• Yol Haritaları

 

Prof. Dr. Erkan İBİŞ 
Üniversite Hastaneler Birliği Başkanı 

ve Ankara Üniversitesi Rektörü 
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Güncel Kavramlar & Uygulamalar

• Yenilikçilik
• Girişimcilik
• Yaratıcılık
• Tasarımcılık
• Rekabetçilik
• Ortaklık
• İşbirliği
• Çeşitlilik
• Çok kültürlülük
• Küreselleşme
• Yapay zeka
• Sanal gerçeklik
• Nesnelerin interneti
• Bulut bilişim
• Büyük veri
• Robotik uygulamalar
• Gen tedavileri
• Akıllı ilaçlar&kök hücre
• Digitalizasyon
• Endüstri 4.0

Üniversitelerin Güncel Başlıkları

• Kaliteli eğitim
• Akreditasyon
• Kaliteli araştırma
• Nitelikli mezun
• Öğrenci-öğrenme odaklı eğitim
• Ortak eğitim alanları
• Ortak araştırma alanları
• Ortak programlar
• Sosyokültürel gelişim
• Çok disiplinlilik
• Çeşitlilik
• Ortaklık
• Teknoloji transferi
• Uluslararasılaşma
• Uluslararası öğrenci
• Uluslararası akademisyen
• Mobilite
• Bağlantılı üniversiteler
• Toplumsal katkı
• Kaliteli hizmet
• Sürdürülebilirlik

SAĞLIK BAKANLIĞI, 
ÜNİVERSİTELER, AR-GE 

MERKEZLERİ, TEKNOPARKLAR, 
ÖZEL SEKTÖR, HASTANELER HEP 

BİRLİKTE, TÜM PAYDAŞLARLA 
BAŞARILI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
EKOSİSTEM OLUŞTURMALIDIR.
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 Sağlık Hizmet ve Eğitiminde Güncel Kavramlar

• Nitelikli ve etkin koruyucu sağlık hizmeti
• Kaliteli tanı ve tedavi hizmeti
• Sosyal devlet
• Evrensel kapsayıcılık
• Hakkaniyetli yararlanım 
• Teknolojik değişim
• Güvenilirlik
• Zamanında hizmet
• Topyekûn inovasyon 
• Nitelikli tıp eğitimi
• Kanıta dayalı tıp
• Akreditasyon
• Uluslararasılaşma 
• Sürdürülebilirlik, verimlilik

Sağlıkta Topyekûn Reform

• Bilim-bilgi ve eğitimde reform
• Araştırma, teknoloji, yerlileşme ve yatırım bilincinde reform 
• Geri ödemede reform
• Bütüncül yapılanma reformu
• Sürdürülebilirlik anlayışında reform

Bilim-Bilgi, Eğitim ve Araştırma Bilincinde Reform

• Bilgisini güncelleyen, araştırmalar yapan, öğretme odaklı ve nitelikli akademik kadro
• Akademisyenlerin eğitim ve öğretim becerileri ve ilgilerini teşvik eden sistem
• Ürün odaklı araştırmayı tercih eden akademik bilinç
• Nitelikli, güncel, interaktif, öğrenci merkezli eğitim
• Küresel nitelikli yabancı dil bilen mezunlar
• Araştıran, sorgulayan, günceli takip eden mezunlar yetiştirmek gerekiyor.

Sağlıkta yatırım bilincinde reform için öncelikler

• Birinci öncelik: İnsan kaynağı yatırımı (küresel ve kaliteli mezun, kaliteli uzman, uzmanın da uzmanı, 
nitelikli ve yeterli yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesi)

• İkinci öncelik: İlaç, tıbbi malzeme ve cihaz tedariki için teknoloji transferi, teknoloji geliştirilmesi, 
yerli üretimin teşviki, merkezi satın alma…

• Üçüncü öncelik: Fiziki yatırımlar: Şehir Hastaneleri , yenilenmiş Üniversite Hastaneleri vb. 
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Bu nedenle bütüncül yapılanma reformu içinde olmak gerekiyor

• Eğitim hizmet, sağlık hizmet, endüstri, ekonomi politika ve uygulamalarının birlikte değerlendirilmesi 
ve geliştirilmesi 

• Hizmet sunan, finanse eden ve denetleyen kurumların farklı olması
• Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşları, Üniversiteler, ARGE Merkezleri, teknoparklar, özel 

sektör, yerel yönetimler, hastaneler hep birlikte başarılı, nitelikli, sürdürülebilir EKOSİSTEM 
oluşturmalıdır. 

 Geri ödemede reform yapılması gerekiyor

• Kurumsal (yapısal) ödeme modeli: Kuruma global bütçe verilmesi. Gelir esaslı global bütçe olmaz, 
global bütçe gider esaslı olur. 

• Fonksiyonel ödeme modeli: Kişi ve hizmet çeşidi ağırlıklı ödeme.

• Asıl olması gereken çıktı ve değer bazlı ödeme modeli: Çıktının başarısına ve kalitesine göre 
ödeme. İyi bir veri analizi ve değerlendirme sistemi gerektirir. Örneğin; A hizmeti için kurumlara 
farklı ödemeler yapabilirsiniz. Birinde başarı oranı yüzde 90 olur, diğerinde yüzde 75.

Sürdürülebilirlikte reform

• Kalite
• Rekabetçi anlayış
• Hakkaniyetli hizmet
• Sevk zinciri
• Uygun finansal yapılanma
• Genel sağlık sigortasında çeşitlilik (tamamlayıcı sigorta)
• Hasta katkı paylarında farklılaşma
• Akılcı tanı, tedavi uygulamaları ve ilaç kullanımı
• Ortak akıl
• Katılımcılık
• İşbirliği
• Ortak tedarik
• Yerlileşme
• Kurumsal özelleşme ve ulusal merkezler (aşı, ilaç, tıbbi cihaz, kök hücre, … vb çalışmalar için)
 İşbirliği, katılımcılık, ortak tedarik ve yerlileştirme gibi başlıklara odaklanmak gerekiyor. Yerlileşmenin 

önündeki en önemli engel Üniversite Hastanelerine uygulanan uygulama modelidir. 

Türkiye’nin sağlıkta geleceğe dair olası sorunlar

• Hasta odaklı, güvenli, hakkaniyetli, etkin, sürdürülebilir sağlık hizmeti
• Genç-yaşlı nüfus
• Koruyucu hekimlik uygulamaları
• Teknolojik değişim düzeyi
• Yerlileşme düzeyi
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• Dijitalleşme düzeyi
• Sevk zinciri
• Dağınık tedarik
• Nitelikli insan kaynakları
• Sağlıkta gelir-gider dengesi
• Üniversiteler

Bundan 50 yıl sonrası için hedefleri şimdiden ortaya koymamız gerekiyor.  Şu anda dağınık tedarik 
zinciri kullanıyoruz. Herkes kendi kendine almaya çalışıyor. Muazzam fahiş fiyatlarla alıyoruz. Adını 
ne koyarsanız koyun ortak tedarik, ortak satınalma… Bu kadar basit… Buradan da yerlileşmeye katkı 
verilebilir. 

İnsan kaynaklarında niteliğe ne denli önem veriyoruz. Bir yandan Türkiye’nin en başarılı gençlerini sağlık 
alanına yönlendirirken diğer yandan onları hem niteliksizleştiriyor hem de nitelikli insan kaynaklarını 
küstürüyoruz.

Üniversite Hastanelerinin Temel Misyonları

• Nitelikli sağlık hizmeti
• İleri sağlık uygulamaları
• Kaliteli eğitim
• Nitelikli araştırma

 Üniversite Hastaneleri;

• ÖNCELİKLE Üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu olarak görev yapması gereken, nitelikli 
sağlık hizmeti sunan, güvenilirliği kabul edilen, referans olarak gösterilen, en kapsamlı ve güncel 
tıbbi çözümleri sunan, sağlıkta son başvuru kurumlarıdır. 

• Eğitim, araştırma ve uygulama gibi önemli misyonları entegre bir şekilde yerine getiren akademik 
sağlık organizasyonlarıdır.

• Tıp eğitimi, uzmanlaşma, tıbbi teknoloji transferi konularında öncü ve geleceğe yön veren 
kamu kurumlardır.
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Üniversite Hastaneleri eğitim ve araştırma hizmetleri

• Üniversite Hastaneleri nitelikli tıp eğitimi konusunda görevini yerine getirmektedir.

• Üniversite Hastaneleri tıp fakültesi öğrencilerine dönük eğitim dışında uzmanlık eğitimi ve 
uzmanların saha özel dallarda üst uzmanlaşması için eğitim görevini yerine getirmektedir.

• Üniversite Hastaneleri araştırma faaliyetlerinde üniversitelerin öncüsü konumundadır.

• Üniversite Hastaneleri yeni teknolojilerin transferi, uygulanması ve teknik geliştirme yönünden 
başarılı çalışmalar gerçekleştirmektedir.

• Üniversite Hastaneleri ulusal ve uluslararası yayınlara vesile olan çalışmalara ev sahipliği yapan 
kurumlardır. 

Üniversite Hastaneleri Sağlık Hizmeti Sunumunda Verimlilik

• Üniversite Hastaneleri var olan sıkıntılara rağmen ileri uygulamalarını başarıyla gerçekleştirmektedir.

• Üniversite Hastaneleri bölgelerinde diğer devlet hastanelerinden çok sayıda komplike hasta 
sevklerini yoğun bir şekilde almakta ve bu hastalara ileri ve nitelikli tedavi hizmetini başarıyla 
vermektedirler.

• Üniversite Hastaneleri yatak doluluk oranları yönünden diğer kamu hastanelerinden belirgin 
yüksek olduğu görülmüştür. 

Üniversite Hastaneleri olarak görevlerimizi yerine getirme çabası içindeyiz. Elbette ki uzmanlaşma, 
araştırma faaliyetlerin derinliğine ne kadar gidilebiliniyor konuşulabilir, tartışılabilir ama o derinliğe 
gidebilmenin yollarını ortaya koymalıyız. Elbette ki yeniden yapılanma kalite, verimlilik ve ileri 
uygulamalar esasında olmalı. Ancak Üniversite Hastanelerini üzen en önemli unsur her lafın başında 
Üniversite Hastaneleri kötü yönetiliyor denilmesidir. Niye kötü yönetiliyoruz, bir türlü anlayamadık. 
Aramızda farklılıklar olabilir eğer konu maddi ise, elbette ki gelir esaslı fiyatları, SUT fiyatları 10 yıldan 
fazla süre içinde güncellenmemişse, hala 10 yıl önceki birim fiyatlarla alıyorsak, asgari ücret 5 katına 
çıkmışsa, genel giderlerimiz 5 katına çıkmışsa ve üzerine de size yük binmişse yönetemezsiniz. Bugün 
büyük üniversitelerde yeni taşeron yasası ile 2500-3000 kişinin maaşını kendi döner sermayesinden 
sağlıyor. Hemşire, hasta bakıcı verilmiyorsa ne yapacaksınız? Hizmeti götürmek için döner sermayeden 
alacaksınız.
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2019 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI

Sağlık Kuruluşlarına Göre Muhtelif Göstergeler, 2017

Kurum Yatak 
Sayısı

Müracaat 
Sayısı 
(Bin)

Yatan 
Hasta 
Sayısı 
(Bin)

Ameliyat 
Sayısı 
(Bin)

Ameliyat 
Sayısının 
Müracaat 
Sayısına 

Oranı 
(Yüzde)

Ameliyat 
Sayısının 

Yatan 
Sayısna 
Oranı

Yatak 
Doluluk 
Oranı 

(Yüzde)

Hastanın 
Ortalama 

Kalış 
Günü

Yatak 
Devir Hızı 

(Hasta)

Uzman 
Hekim 
Sayısı 
(Kişi)

Sağlık Bakanlığı 135.339 353.704 7.606 2.591 0,7 19,1 69,0 4,5 56,2 42.726

Üniversiteler 41.324 38.964 1.982 815 2,1 19,7 73,4 5,6 48,0 14.415

Özel Hastaneler 49.200 72.209 4.121 1.526 2,1 31,0 61,4 2,7 83,8 23.810

Kaynak: Sağlık Bakanlığı

Cumhurbaşkanlığı yıllık programında yer alan ve sağlık kuruluşlarına göre muhtelif göstergelerden 2017 
yılı yatak doluluk oranlarına baktığımızda Sağlık Bakanlığı hastaneleri yatak doluluk oranı yüzde 69’u, 
özel hastaneler yüzde 61,4’ü, üniversiteler ise yüzde 73,4’ü gösteriyor. Yine ameliyat sayısının müracaat 
sayısına oranına bakıldığında Sağlık Bakanlığı hastaneleri 0,7, özel hastaneler 2,1 ve üniversiteler ise 2,1 
olarak önde yer alıyor.

Üniversite Hastaneleri Sağlık Hizmeti Sunumu

Sağlık Kuruluşlarına Göre Hastanın Hastanede Ortalama Kalış Günü,

Sağlık Bakanlığında 4,5 gün,

Üniversite Hastanelerinde 5,6 gün ve

Özel sektörde 2,7 gün.

Bu konu, Cumhurbaşkanlığı 2019 yıllık raporunda “Kronik hastalıklardan kaynaklı uzun süreli hastane 
yatışları ve daha karmaşık ameliyatların çoğunun Üniversite Hastanelerinde yapılması bu durumun 
ortaya çıkmasında etkili olmaktadır.” ifadesiyle raporlanmıştır.
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Üniversite Hastaneleri Yönetim

• Üniversitelerde hastaneler, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 3. maddesinin (j) fıkrasında 
«yükseköğretimin kurumlarında eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların 
uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim-öğretim, 
uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur» şeklinde tanımlanan 
“araştırma merkezi” hüviyetinde kurulurlar ve bu kapsamda değerlendirilirler Bu işletmeler Sağlık 
Bakanlığı tarafından yürütülen Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ile yönetilmeye 
çalışılmaktadır. 

• Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği çıkarıldığı günün şartları ile oldukça modern 
işletmecilik anlayışı ile oluşturulan bir düzenleme olmasına rağmen, günümüz şartlarında sağlık 
hizmet sunum ihtiyaçlarına cevap verememektedir.

• Üstelik bu düzenleme 30 yataklı bir ilçe hastanesi ile 1500 yataklı bir Üniversite Hastanesi ihtiyacını 
da karşılamak durumdadır. 

Üniversite Hastanelerinin Temel Sorunları

• TANIM: Sağlık sistemi içinde Üniversite Hastanelerinin eğitim, araştırma ve hizmet sunumu rol 
ve sorumluluklarının tanımı OLMAMASI… Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastaneleri, tüm hastaneler, 
tedarikçiler hep birlikte düşünerek geleceği iyi tasarlamamız gerekiyor. Üniversite Hastanelerini 
Sağlık Bakanlığına bağlayalım, temel başlığımız bu… Bağlanmasında bir sorun yok bağlanabilir 
ama bağlandığı zaman daha iyi olacak mı? Daha iyi olacak nedir? Hep birlikte buna ikna olalım. 
Çünkü hepimiz aslında aynı taraftayız. 

• FİNANS: Gelir yetersizliği ve Mali yönetim 

• İNSAN KAYNAKLARI: Yardımcı sağlık personelinde sayısal yetersizlik 

• TIBBİ TEDARİK: Yüksek maliyetli satın alma ve Tıbbi malzeme ve ilaç temininde güçlük

• PERFORMANS DEĞERLENDİRME: Yapılan işlem sayısı ile ilişkili

• HİZMETTE KALİTESİZLEŞME: Daha sıradan hizmetlere yönelim

• ALGI… ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE KÖTÜ YÖNETİM! Artık bundan sonra üniversitelerde kötü 
yönetimi biz söyleyeceğiz. Ne hikmetse Üniversite Hastanelerinin bütün yöneticileri, rektörler dahil 
hepsi kötü… Bu konuşmaları bir tarafa koymak lazım. Sağlık Bakanlığı hastaneleri de Üniversite 
Hastaneleri de bizim. Hepsi bu toplumun malı, hepsi de kamu hizmeti yürütüyor. Özel hastaneler 
de bizim, o da bir kamu hizmeti yürütüyor. Dolayısıyla hepsine bütüncül bir bakış açısı ile bakmak 
gerekiyor.

Üniversite Hastaneleri Yeniden Yapılanma Önerileri

Elbette ki bir yeniden yapılanma gerekiyor. 10-15 yıldır Üniversite Hastanelerinde yeniden yapılanma 
süreci var. Bitmiyor ve devam edecektir de… Elbette ki bu yapılanmayı hep birlikte oturup konuşmamız 
gerekiyor. Biliyoruz ki, Üniversite Hastaneleri komplike hastaların geldiği bir yer. Ankara örneğini 
vermek gerekirse; her gece Kamu Hastanelerinden en az 15-20 hasta bizlere gelir. Bu hasta gelecek 
tabii… Çünkü biz Üniversite Hastanesiyiz. 
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Son zamanlarda yaşadığımız durum ise; “Gidin Üniversite Hastanesine orası daha iyi yapar deniyor”, 
altındaki gerekçe gönderilen yerde malzeme yok! Elbette bizde de malzeme yok. Ancak son noktasınız. 
Üniversite Hastaneleri olarak çaresiz büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. 

Bu yapılanma içinde eğitimi de, araştırmayı da, nitelikli tıbbi hizmeti de bütüncül boyutta değerlendirmek 
gerekiyor.

• Türkiye’ de Üniversite Hastaneleri, OECD ülkelerinin çoğunda olduğu gibi, çoğunlukla komplike 
hastalar için planlanmış son başvuru merkezleridir.

• Üniversite Hastanelerinin araştırma, uygulama ve eğitim-öğretim rollerine zarar vermeyecek 
şekilde ileri düzeyde sağlık hizmeti üreten referans kurumlar, öncü rol üstlenen mükemmeliyet 
merkezleri olarak gelişmeleri desteklenmelidir. 

• Ancak, Üniversite Hastanelerinin bu yönde yapısal olarak ihtiyaç duyduğu dü¬zenlemeler bugüne 
kadar yapılamamıştır.

• Ortaya çıkan problemler çoğu kez kısmı müdahalelerle çözülmeye çalışılmıştır.

• Üniversite Hastanelerinin, sorunlarını tüm yönleriyle ele alan tanımlama ve yapısal bir düzenleme 
yapılması bu kurumların en önemli ihtiyaçlarından birisidir.

• Sağlık sistemimizde Üniversite Hastanelerinin görev tanımları net değildir. Sağlık sistemi içinde 
Üniversite Hastanelerinin eğitim, araştırma ve hizmet sunumu rol ve sorumluluklarının tanımlanması 
gerekir.

• Kaynağı, kaynak ve tıbbi yönetimi ile Üniversite Hastanesi kavramının net bir tanımının yapılması 
ve her birine dair detayların belirlenmesi gerekir.

• Üniversite Hastanelerinin sağlık ve eğitim sistemi içerisindeki rolleri ve fonksi¬yonlarını ve 
akademik (eğitim, öğretim, araştırma ve bunlarla bağlantılı tanı tedavi hizmetleri) dikkate alan yeni 
bir işletme modelinin oluşturulması gereklidir. Türk tıp hekimlerinin iyi bir noktada olduğunu Batı 
ülkeleri biliyor ve beyin gücü açısından ciddi sıkıntı yaşıyoruz. 

• Hasta müracaatına göre yatış oranının, yatış sayısına göre yapılan ameliyat oranının, Üniversite 
Hastanelerinde daha yüksek olduğu ve Üniversite Hastanelerinde çok yüksek oranda daha 
komplike ve zor müdahale ve ameliyatlar yapıldığı bilinmektedir.

• Üniversite Hastanelerinin sağlık sistemimizde kendilerinden beklenen ileri derece sağlık hizmeti 
rolüne uygun bir konuma geçmeleri bakımından, onların hasta profillerine uygun sürdürülebilir bir 
geri ödeme politikasının uygulanması gerekmektedir. 

• 3. basamak hastanelere yüzde10 daha yüksek ödeme yapılmasına rağmen en karışık ve zorlu 
vakaların yapıldığı Üniversite Hastaneleri için verilen ücret yeterli değildir. Poliklinik hizmeti vermeye 
zorlanıyoruz. Bu hizmeti verdiğimiz zaman komplike hastaların, ileri hastaların zamanından çalmış 
oluyoruz. Diğer yandan komplike hastalardan ne denli zarar ettiğimizi de burada bulunan herkes 
biliyor.

•  Ek destek kaynağı olmadan paket fiyat üzerinden ödeme alınması Üniversite Hastanelerini işletme 
geliri bakımından zorlamaktadır.
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• Politika yapıcılar, Üniversite Hastanelerinde tedavi edilen komplike hastalar için ve ayrıca 
araştırma, eğitim-öğretim faaliyetleri için daha uygun bir ödeme şekli sağlayacak ayrı bir finansman 
düşünmelidirler

• Tüm bu başlıklarda dönüşüme yönelik gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için 6 Nisan 
2016 tarihli EKK kararları yol gösterici olacaktır. Finans boyutunu tümüyle çözen kararlar bunlar. 
Bunun gerisinde 1,5 yıllık bir çalışma var. Bu 1.5 yıl buyunca Üniversite Hastanelerin mali ve insan 
kaynakları bakımından sorunlarını özetleyen ve yapılanma bakımından ciddi önerilerde bululan 
bir karardır. Maliye Bakanının, Çalışma Bakanının ilgili Müsteşarların imzasını attığı EKK kararlarının 
hiçbiri bugün uygulanmadı. Bu kararlar uygulansın diyoruz. Bunlar uygulanırken elbette yeniden 
yapılanmayı da ortaya koymak gerekiyor. 

• Bütüncül Anlayış: Eğitim, araştırma ve tanı-tedavi hizmetleri birbirinden ayrılamaz ve bütündür.

• Tıbbi Yönetim: Üniversite Hastanelerinde tümüyle üniversite rektörlüğü yetki ve sorumluluğunda 
tıbbi (eğitim, araştırma, hasta tıbbi hizmetler..vb) yönetim

• Kaynak Yönetimi: Üniversite ile Sağlık Bakanlığı veya Maliye Bakanlığınca ortak gerçekleştirilebilecek 
hakkaniyetli kaynak (insan ve mali) yönetimi

• ÜHKK: YÖK, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarca oluşturulacak 
yönetmelik çerçevesinde Tıbbi Yönetim Eşgüdümü amacıyla YÖK bünyesinde oluşturulacak 
Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Kurulu/Birimi… 

• TMO: Sağlık Bakanlığının oluşturacağı tıbbi malzeme ofisi (TMO) aracılığı ile her türlü ilaç ve tıbbi 
malzemenin tedariki, ortak satın alma 

• Katkı Payı: Mali kaynak yaratılması yönünden, Üniversite Hastanelerinin ileri hizmetlerinde, istisnai 
durumlar hariç, makul düzeyde hasta katkı payı uygulamasına geçilmesi

• Kalite: kalite hedefinde gerekli yapılanmaların sağlanması

• Akademik Özerklik: Üniversite Hastanelerinin akademik kadro, tıbbi hizmet, eğitim, araştırma ve 
toplumsal katkı gibi çalışmalarında tümüyle üniversite yönetiminde olmasının korunması.

• Yeni Yönetim Modeli: Mali, yardımcı sağlık personeli ve genel destek hizmetleri, tüm kamu 
hastanelerini kapsayacak ortak bir yönetim modeliyle gerçekleştirilirken, üniversitelerin tıbbi 
yönetim ve planlamaya dönük yapılanması ve YÖK’de eşgüdüm, değerlendirme ve denetim 
amaçlı ÜHKK yapılanmasıyla oluşan ENTEGRE YÖNETİM MODELİ

Neden Üniversite Hastaneleri olarak döner sermayeden bu kadar gelir elde edelim, şuradan şu kadar 
gelir elde edelim, onu oraya bunu buraya koyalım diye çabalıyoruz. Bizim malzememiz verilse, yardımcı 
sağlık personeli ihtiyacımız karşılansa ve önümüze de hedefler konulsa… Eğitimde de, araştırmada da, 
hasta hizmetlerindeki ileri hizmetlerde de hedefler konulsa ve Üniversite Hastaneleri tümüyle eğitim, 
araştırma ve hasta bakımı ile ilgilense! Sonda satın alalım, kateter satın alalım, bunlarla uğraşıyoruz. 
Bizim tümü ile sağlık hizmetlerine, eğitime ve araştırmaya yönelmemiz lazım. Belki o zaman tüm bu 
işleri derinlemesine yapabiliriz. Bir taraftan satın alma, bir taraftan aylık faturaları ödeme, bir taraftan 
hasta bakıcı temin etme, bir taraftan onların maaşlarını ödeyebilme, denge tazminatını çıkarabilme… 
Bunlarla boğuşurken kayboluyoruz. Bunlarla uğraşırken mutlaka ortak olunması gerekiyor. Döner 
sermaye ortak olsun. Devlet değil miyiz hepimiz? Hepsi ortak olsun. Biz varız ama paylaşımda da ortak 
olunsun. Önceleri hemşire kadrosu çıkar Üniversite Hastaneleri ayrı pay, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri 
ayrı pay alırdı. Çok uzun süredir bu kadrodan pay alamadık. Açığı döner sermayeden alarak kapadık. 
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Çünkü hizmeti durdurmayacak, yatak kapasitenizi düşürmeyeceksiniz. Bu maliyet de önümüzde 
giderek büyüyor. Mutlaka bunda bir eşgüdüm olmalı. Uzun süre bir Üniversite Hastaneleri Koordinasyon 
Kurulu olsun, bunda Sağlık Bakanlığı da olsun, Çalışma Bakanlığı da olsun, Maliye Bakanlığı da olsun, 
ilgili herkes olsun… Bu eşgüdümle yürütelim buraları. Yine olmadı, yine olmadı. Şu anda Üniversite 
Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı Hastaneleri işbirliğine yönelik tasarı var. İşbirliğine sonuna kadar 
varız. Birlikte çalışma başlığı güzel. Ancak bir madde var. Diyor ki, “Sağlık Bakanlığı Başhekim atar, o 
Başhekim eğitimi, hizmeti ve araştırmayı planlar” O zaman bize ne gerek kaldı. Bir taslak hazırlanıyor, 
fikrimiz alınmıyor. 

Elbette ki her şeyin bir mali yükü var ve bu yükü de herkes paylaşmalı. Her zaman şunu savunduk; 
Ödeyemeyenin, gücü olmayanın hastanede hiçbir katkı payı ödememesi gerekiyor. Ancak ödeyebilecek 
güçte olanların da belirli katkı payını Üniversite Hastanelerinde ödemesi gerekiyor. Bugün özel 
muayenehane diyoruz. Aslında mesai dışı çalışma… Hasta bu muayenede maksimum 100 TL para 
ödüyor. Öğretim üyesinin eline 33 TL geçiyor. Hastaya bakmak istemiyor. Öğretim üyesinin görevi 
eğitim vermek, araştırma yapmaktır. Tıp Fakültesindeki öğretim görevlisinin Mühendislik Fakültesindeki 
öğretim görevlisinden farkı yoktur. Bu tıptaki çok büyük bir fedakarlıktır. Öğretim görevlisi hasta da 
bakıyor. Son 10 yıla baktığınızda tüm Üniversite Hastanelerinde muayene edilen hasta sayısı en az 
yüzde 50 artmıştır. Bu da olumlu yöndeki yapılanmada bizim eksiklerimizin giderilmesi gerekir. Elbette 
ki içimizdeki kendi eksiklerimizi de görüyoruz, düzeltiyoruz. Kendi iç toplantılarımızda daha iyi yapmak 
ve Kamuya daha fazla katkı verebilmek için birbirimize karşı o denli acımasızız ki… O nedenle bizi para 
ve pulla çok uğraştırmayan ancak tıbbi yönetimi, eğitimi, araştırması ve hizmeti ile tümüyle üniversiteye 
bırakan ve bunu da kalite ile, küresel anlayış ile bütünleştiren yeni bir entegre model ortaya koyabiliriz. 
O kadar da zor değil. Her halükarda birikmiş bir mali yük var. Nedenleri hepimiz biliyoruz. SUT 
fiyatlarının 14 yıl öncesinde kalması… EKK kararları uygulanmış olsaydı bugün Üniversite Hastanelerinin 
borçlarından bahsedilmiyor olacaktı. EKK kararları tamamen uygulansaydı bugün Üniversite Hastaneleri 
borçlu değil, yatırım yapan ve gelişen bugün Üniversite Hastanelerinden bahsediyor olacaktık. “Biz 
daha ne yapabiliriz”, diye konuşuyor olacaktık. Ancak yıllardır borç… Borç varsa iyi yönetilemiyor! Bu 
kısır döngü içinde yapılanmamızı kaybettik. 
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METODOLOJİ
Sağlık sektörünü temsil eden fikir önderlerine 23 farklı soru soruldu. Katılımcılar her soruyu 
kendilerine verilen keypad’ler üzerinden tercih ettikleri şıkları işaretleyerek yanıtladılar. 
Kamuyu, STK’ları, özel sektörü ve üniversiteleri temsil eden 77 üst düzey yöneticinin verdiği 
yanıtlar üzerinden hazırlanan sonuç grafikleri yine katılımcılar tarafından yorumlandı. 
Katılımcıların yüzde 10.4’ünü STK temsilcileri, yüzde 15.6’sını kamu yöneticileri oluşturdu. 
Sağlık alanına odaklanmış üniversiteler ise yüzde 74’lük oranla yerini aldı.
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SAĞLIK SEKTÖRÜ 2019'DA KÜÇÜLECEK 
“Sağlık Hizmet Sunumu (Üniversite Hastaneleri)” başlıklı 10. TÜSAP Vizyon Toplantısı, sektöre 
yön veren 77 kişinin katılımı ile yapıldı. Katılımcılara 2018 ile kıyaslayarak 2019 yılı sağlık sektörü 
öngörüleri sorulduğunda yüzde 53’ü “küçülecek” seçeneğini işaretledi. Yüzde 28’lik bir kesim 
2018 yılı ile aynı olacağı yönünde görüş belirtirken yüzde 19’u büyüme yılı olacağını öngördü.

2019 yılında sağlık sektörü için öngörünüz nedir? 

1. Büyüme yılı olacak
2. Küçülme yılı olacak
3. 2018 ile aynı kalacak

YİYECEK VE SAĞLIK SEKTÖRÜ BATMAZ
AVM’lerde yiyecek sektörü ile ikinci olarak sağlık sektörünün varlığını her koşulda 
sürdüreceği görüşü ile küçülmenin düşünülmeyeceği ifade edildi. 

KÜÇÜLME VE BÜYÜMENİN OLACAĞI FARKLI ALANLAR VAR
Şehir Hastaneleri  faktörünün göz ardı edilmemesi gerektiği belirtilerek hem küçülme hem 
de büyümenin olacağı farklı alanların bulunduğu görüşü paylaşıldı. Büyüme olmazsa Şehir 
Hastaneleri  için olumsuz bir sürecin başlayacağı söylendi. 

19%

53%

28%

1 2 3
Büyüme yılı olacak Küçülme yılı olacak 2018 ile aynı kalacak
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ŞEHİR HASTANELERİ SAĞLIK YATIRIMLARINI ETKİLEYECEK
Şehir Hastanelerini ayakta tutmak için ister istemez kamuda sağlık yatırımlarının artacağı görüşü 
paylaşıldı. Bu görüşün aksine ana motor Şehir Hastaneleri  olacak ise geniş çaplı düşünerek 
KÖİ modelinde kamu ve özel sektörün birlikte büyüyeceği düşüncesi dile getirildi. 

BÜTÇEDE YÜZDE 41’LİK BİR AZALMA BULUNUYOR
Devletin yatırım bütçesine atıfta bulunularak, bütçenin yüzde 41 oranında azaldığı söylendi. 
Bütçe verisi kapsamında konuşulacak ise yüzde 41’lik azalmanın reel olarak sektörün önünde 
durduğu belirtildi. Sağlığın bir bütünün parçaları olduğu ve birindeki tersliğin ya da olumlu 
gelişmenin bütünün diğer bileşenlerini de etkileyeceği ifade edildi. 

HIZLA YAŞLANAN TÜRKİYE SAĞLIK YATIRIMLARI YAPMAZSA 
KRİZLE KARŞILAŞIR
Önümüzdeki 2 yılda Türkiye’de yatırımlar ciddi anlamda artmayacağı ama sonraki 3 yılda 
özellikle sağlık yatırımlarının artacağı vurgulanarak Türkiye’nin hızla yaşlandığı ve eğer sağlık 
yatırımlarını artırma eğilimine girmezse çok ciddi bir kriz ile karşı karşıya kalınacağı ifade edildi. 

SAĞLIK YATIRIMLARINDA ÖZEL SEKTÖRDE 
AZALMA ÖNGÖRÜLÜYOR 
Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımlarının nasıl olacağı konusunda katılımcıların yüzde 40’ı hem 
özel sektörde hem kamuda azalacağı, yüzde 33’ü ise özel sektörde azalacağı fakat kamuda 
artacağı şeklinde öngörüde bulundu. Yüzde 15’lik bir kesim her iki alanda da azalacak derken, 
yüzde 12’lik bir kesim ise her iki alanda da artacağı yönünde seçenekleri işaretledi. 

2019 yılında sağlık yatırımları 

1. Özel sektörde ve kamu sektöründe artacak
2. Özel sektörde ve kamu sektöründe azalacak
3. Özel sektörde artacak fakat kamu sektöründe azalacak
4. Özel sektörde azalacak fakat kamu sektöründe artacak

33%
40%

12% 15%

1
Özel sektörde veya kamu 

sektöründe artacak

2
Özel sektörde ve kamu 
sektöründe azalacak

3
Özel sektörde artacak fakat 
kamu sektöründe azalacak

4
Özel sektörde azalacak fakat 

kamu sektöründe artacak
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SAĞLIK YATIRIMLARI GSMH BÜYÜME HIZI İLE 
AYNI ORANDA BÜYÜYECEK
Katılımcıların yüzde 43’ü önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımlarının Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 
büyüme hızı ile benzer bir büyüme seyri izleyeceğini öngördü. Yüzde 35’lik bir kesim GSMH 
üzerinde bir büyüme değerlendirmesinde bulunurken katılımcıların yüzde 22’si sağlık 
yatırımlarının GSMH büyüme hızının altında büyüyeceğini öngördü.

Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımları

1. GSMH büyüme hızının altında büyüyecek
2. GSMH büyüme hızı ile aynı oranda büyüyecek 
3. GSMH büyüme hızının üstünde büyüyecek

22%

43%
35%

1 2 3
GSMH büyüme hızının altında 

büyüyecek
GSMH büyüme hızı ile aynı oranda 

büyüyecek
GSMH büyüme hızının üstünde 

büyüyecek
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SAĞLIK YATIRIMLARI KAMUDA ARTACAK
Önümüzdeki 5 yıllık periyotta kamu yatırımlarında bir artış beklendiği ortaya çıktı. Katılımcıların 
yüzde 33’ü hem özel sektörde hem de kamuda büyüme beklediklerini belirtirken, yüzde 33’lük 
bir kesim kamu sektöründeki artışın süreceğini, ancak özel sektör yatırımlarının düşüş trendinde 
olacağını öngördü. Bunun aksini, yani özel sektörde artıp kamu sektöründe azalacağını 
belirtenlerin oranı ise yüzde 6 oldu. Katılımcıların yüzde 28’i her ikisinde de azalacağı yönünde 
görüş belirtti.

Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımları

1. Özel sektörde ve kamu sektöründe artacak
2. Özel sektörde ve kamu sektöründe azalacak
3. Özel sektörde artacak fakat kamu sektöründe azalacak
4. Özel sektörde azalacak fakat kamu sektöründe artacak

33%
28%

33%

6%

1
Özel sektörde ve kamu 

sökteründe artacak

2
Özel sektörde ve kamu 
sektöründe azalacak

3
Özel sektörde artacak fakat 
kamu sektöründe azalacak

4
Özel sektörde azalacak fakat 

kamu sektöründe artacak
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KAMU YAŞLANAN NÜFUS NEDENİ İLE 
YATIRIMA DEVAM EDECEK
Özel hastane sahiplerinin hiçbirinin yatırım yapmayı düşünmediği, ayakta kalma ve mevcut 
yatırımlarını düzeltme çabası içinde olduğu vurgulanarak kamunun yaşlanan nüfus nedeni 
ile mecburen yatırıma devam edeceği öngörüldü.

KÖİ ŞARTNAMELERİNDE ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İMKAN 
SAĞLAYAN EN UFAK BİR ESNEKLİK BULUNMUYOR
Önümüzdeki 5 yıl Şehir Hastaneleri  gündemde olacağından sağlık yatırımlarında kamu 
payının azalacağı söylendi. Bu hastaneleri özel sektör işleteceğinden özel sektörün içinde 
olacağı ve bu konunun gelecekte sektörü bekleyen başka bir faktör olduğu ifade edildi.

Bununla birlikte Kamu Özel Ortaklıklarının şartnamelerinde özelleştirilmesine imkan 
sağlayan en ufak bir esneklik olmadığı belirtilerek bunların devlet hastaneleri olduğu 
ancak tıbbi hizmetlerde özel sektör olarak destek verilen yapılar olduğu söylendi. 

ŞEHİR HASTANELERİ İLE İLGİLİ OLARAK ÖZEL SEKTÖR 
TARAFINDAN HİZMET SUNULDUĞU ALGISI MEVCUT
Şehir Hastaneleri  özelleştirilecek gibi genel bir algının oluşturulmaya çalışıldığı ancak 
burada sunulan sağlık hizmetlerinin kamu tarafından sunulduğu söylendi. Hastanelere 
girince özel sektör kalitesinin hissedilmesi ve P2 hizmet alımları ile ilgili konularda özel 
sektör marifetiyle hizmet alımlarının sanki özel sektör tarafından sunulduğu algısı yarattığı 
belirtildi. 

KÖİ, ÖZELLEŞTİRMEYİ ENGELLEMEK İÇİN 
ORTAYA ATILMIŞ BİR MODEL
KÖİ projelerinin tarihsel seyrine bakıldığında özelleştirmeyi engellemek için ortaya atılmış 
bir model olduğu vurgulanarak modelin kamu hantallığını yenmek için özel sektörün öne 
çıktığı toplumlarda bunu durdurabilmek için ortaya atılan bir model olduğu söylendi. 

Modelin İngiltere, İspanya, İtalya gibi sağlığın daha merkezi ve devlet ağırlıklı modellerin 
olduğu ülkelerde geliştiği ve Türkiye’nin de kısmen buna uygun olduğu ifade edilerek 
bu açıdan devletin tamamen özel sektöre bırakmak istemediği alanlarda zorunlu olarak 
özelleşmeyi durdurmak için geliştirdiği bir model olduğu kaydedildi.
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SAĞLIK HARCAMALARI HEM ÖZEL SEKTÖRDE 
HEM KAMUDA ARTACAK
Önümüzdeki 5 yılda sağlık harcamalarında ise yüzde 63 gibi yüksek oranda hem özel sektörde 
hem kamuda artacağı yönünde görüş belirtildi. Katılımcıların yüzde 20’si ise özel sektörde 
azalacağı kamuda ise artacağı yönünde öngörüde bulundu. Özel sektörde ve kamuda 
azalacağı yönünde görüş belirten katılımcıların oranı ise yüzde 12 oldu.

Önümüzdeki 5 yılda sağlık harcamaları

1. Özel sektörde ve kamu sektöründe artacak
2. Özel sektörde ve kamu sektöründe azalacak
3. Özel sektörde artacak fakat kamu sektöründe azalacak
4. Özel sektörde azalacak fakat kamu sektöründe artacak

20%12%

63%

5%

1
Özel sektörde ve kamu 

sektöründe artacak

2
Özel sektörde ve kamu 
sektöründe azalacak

3
Özel sektörde artacak fakat 
kamu sektöründe azalacak

4
Özel sektörde azalacak fakat 

kam sektöründe artacak
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MEVCUT KAYNAKLARLA DAHA VERİMLİ BİR 
SAĞLIK SİSTEMİ KURULABİLİR
Katılımcıların yüzde 49’u mevcut kaynaklarla daha verimli bir sağlık sisteminin bazı ön şartlar 
yerine getirilirse kurulabileceğini düşünürken, yüzde 15’i kurulmasının kolay olmayacağı 
yönünde görüş belirtti. Katılımcıların yüzde 26’si ‘kurulabilir’, yüzde 10’u ise ‘hiçbir zaman 
kurulamaz’ seçeneklerini işaretledi.

Mevcut kaynaklarla daha verimli bir sağlık sistemi; 

1. Kurulabilir
2. Bazı ön şartlar yerine getirilirse kurulabilir
3. Kurulması kolay değildir
4. Hiç bir zaman kurulamaz

10%

49%

26%
15%

1
Kurulabilir

2
Bazı ön şartlar yerine getirilirse 

kurulabilir

3
Kurulması kolay değildir

4
Hiç bir zaman kurulamaz
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SAĞLIK SİSTEMİNDE EN ÖNEMLİ SORUN 
YAŞLANMA
Sağlık sisteminde en önemli sorunu katılımcıların yüzde 31’i ‘yaşlanma’ faktörü olarak görürken 
yüzde 26’sı ‘kronik hastalıklar’ seçeneğini işaretledi. Yüzde 24’lük bir kesim vatandaşların 
giderek artan beklentilerini ilk sırada yer alan bir sorun olarak görürken yüzde 5’i ‘inovasyon’ 
seçeneğine yöneldi. ‘Diğer’ seçeneği yüzde 14 oranında işaretlendi.

Global (ya da Türkiye) Sağlık Sistemindeki 
en önemli sorun hangisidir?

1. Yaşlanma
2. Kronik hastalıklar
3. Vatandaşların giderek artan beklentileri
4. İnovasyon
5. Diğer 

5%

24%26%
31%

14%

1
Yaşlanma

2
Kronik hastalıklar

3
Vatandaşların giderek artan 

beklentileri

4
İnovasyon

5
Diğer
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TÜRKİYE 2023’TE YAŞLI ÜLKELER ARASINA GİRECEK
Türkiye’nin dünyanın en hızlı yaşlanan 3 ülkesinden 1’i olduğu ve 2023’te yaşlı ülkelerin 
arasına gireceği vurgulanarak beklenen yaşam süresinin uzaması ve 65 yaş üstü nüfusun 
artmasına bağlı olarak sağlık maliyetinin de artmasının kaçınılmaz olduğu ve yaşlı bakım 
sigortası da dahil olmak üzere bu konuda hazırlık yapılması gerektiği belirtildi.

OBEZİTE DE SAĞLIK HARCAMALARINI ARTIRIYOR
Yaşlanmanın yanı sıra obeziteye de ciddi eğilim olduğu belirtilerek TURDEP’in 12 yıl ara ile 
yaptığı araştırmada diyabette artış görüldüğüne işaret edildi. Küresel sağlık harcamalarının 
yüzde 12’sinin diyabette olduğu ve dolayısıyla maliyetin de arttığına değinildi. Sağlıklı 
bir toplum anlayışı ile üniversitelere, belediyelere ve STK’lara rol düştüğü söylendi. 
Bağımlılıkların da risk unsuru olduğuna dikkat çekilerek bu konunun da ayrıca Türkiye’nin 
önündeki önemli engellerden olduğu belirtildi.

KRONİK HASTALIĞA SAHİP YAŞLI NÜFUSA 
ODAKLANMAK GEREKİYOR
Yaşlı nüfusun kronik hastalıklara daha fazla maruz kaldığı, Batı ülkelerinde kişiler Türkiye’den 
önce yaşlandığı halde buralarda kronik hastalıkların bizdeki kadar fazla olmadığı söylenerek 
Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun tahminlerine göre 2045 yılında Türkiye’nin dünyanın 
en fazla yaşlı diyabetli nüfusa sahip olacak ülkeler arasında 10. sırada olacağı öngörüsü 
paylaşıldı. Bu durumda Türkiye’nin 5.5 milyon yaşlı diyabetli nüfusu olacağı söylendi. 
Bugünkü 56 milyonluk erişkin nüfus ile Türkiye’nin 8.5 milyon diyabetli nüfusunun 
olduğunun, 17 milyon kişinin hipertansiyonlu ve 21 milyon kişinin de obez olduğunun tahmin 
edildiği vurgulanarak toplumun şu anda yüzde 40’tan fazlasında 2 tane hastalık olduğu, 
sadece 1 hastalığı olanların oranının yüzde 60’dan fazla olduğu ifade edildi. Hastaların 
başkasının yardımına muhtaç olmayacak şekilde yaşama bilinci oluşturularak koruyucu 
hekimliğe ve farkındalıklara ağırlık vermek gerektiği belirtildi.



www.tusap.org
3938

GENETİK TEMELLİ TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN 
PAHALI OLUŞU SORUN 
Yaşlanma ya da kronik hastalıkların birbirinin içine geçmiş faktörler olduğu söylendi. Bu 
sayılan hastalık sistem içinde sekansları, oranları değişen durumlar olduğu ve eskiden 
olmayan durumların hastalık olarak ifade edilmeye başlandığı belirtilerek geleceğin en 
önemli sorunlarından birinin yeni tanı ve tedavi yöntemleri olacağı ifade edildi. Genetik ya da 
biyoteknolojik temelli ve kişiye özel tanı ve tedavi yöntemlerinin pahalı olduğu ve bu sorunun 
dünya ülkelerinin sorunu olduğu belirtildi. 

YAŞLILIK BİR HASTALIK DEĞİL
Yaşlanmanın bir hastalık olmadığı görüşü ile birlikte yaşlının evde yaşamını sürdürecek 
koşullarının sağlanmasının en önemli sağlık harcaması olduğuna işaret edilerek, yaşlının 
dışarıda sosyal ortamlarda yer almasını sağlayacak yaşam tarzı değişikliğinin olumlu etkisine 
değinildi. 

ŞEHİR HASTANELERİ YAŞLI HASTALARIN TEDAVİSİNE 
KANALİZE EDİLEBİLİR
Acil servise başvuran 85 yaş üstü (old old) hastalara servisin zor olduğu, kronik hastalıklar 
ve komorbidite hastalarda da acil başvuruların çok olduğu, taburcu edilemeyen ve servis 
yataklarını ve yoğun bakım yataklarını çok fazla işgal eden hastalar olduğuna dikkat çekildi. 
Şehir Hastanelerinin bu yönde kanalize edilebileceği ifade edildi. 

BAKIM SİGORTASINA ACİLEN GEÇİLMELİ
Sağlıklı yaşlanılmadığı ve bakım sigortasının burada çok önemli olduğu ve acilen bakım 
sigortasına geçilmesi gerektiği vurgulanarak bu konunun büyük bir global bütçe sorunu 
olduğu belirtildi. 
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ÜNİVERSİTE HASTANELERİ GİBİ BİR
SAĞLIK KURULUŞU TEORİK OLARAK 
SİSTEMDE BULUNMUYOR
Üniversite Hastanelerine teorik olarak bakıldığında katılımcıların yüzde 28’i Araştırma ve 
Uygulama Merkezleri olduğu seçeneğini işaretledi. Yine yüzde 28’lik bir kesim sistemde böyle 
bir sağlık kuruluşu bulunmadığını belirtirken yüzde 21’i Tıp Fakültesiyle afiliye sağlık kuruluşları, 
yüzde 15’i ise eğitim birimleri olduğunu belirtti. Yüzde 8’lik bir kesim ise Bakanlıkça belirlenmiş 
3. basamak sağlık kuruluşları seçeneğini işaretledi. 

Teorik olarak Üniversite Hastaneleri;

1. Araştırma ve Uygulama Merkezleridir
2. Üniversitelerin eğitim birimleridir
3. Tıp Fakültesiyle afiliye sağlık kuruluşlarıdır
4. Bakanlıkça belirlenmiş 3. Basamak sağlık kuruluşlarıdır
5. Sistemimizde böyle bir sağlık kuruluşu bulunmamaktadır

8%

21%
15%

28% 28%

1
Araştırma ve uygulama 

merkezleridir

2
Üniversitelerin eğitim 

birimleridir

3
Tıp fakültesiyle afiliye sağlık 

kuruluşlarıdır

4
Bakanlıkça belirlenmiş 

3. basamak sağlık 
kuruluşlarıdır

5
Sistemimizde böyle 
bir sağlık kuruluşu 
bulunmamaktadır



www.tusap.org
4140

HANGİ PENCEREDEN BAKILIYOR?
Üniversite geleneğinin bir çıktısı olarak ve statü itibari ile üniversitelerin bir ülkenin en üst 
bilim kuruluşu olmak durumunda olduğu belirtilerek üniversitelere sahip olan hastanelerin de 
aslında birer Uygulama ve Araştırma Merkezi olduğu söylendi. Hukuki statüsünün de aslında 
şu anda bu olduğuna dikkat çekilerek sağlık penceresinden bakıldığında “sistemimizde böyle 
bir sağlık kuruluşu bulunmamaktadır” seçeneğini işaretleyenlerin de haklı olduğuna değinildi. 

BÜTÜN ŞIKLARI ELEYEN BİR AÇI İLE…
Araştırma ve Uygulama Merkezleri olmadığı, çünkü 2547 YÖK Kanunu 3. Maddesinde tanım 
olarak olduğu ve Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin YÖK Genel Kurul kararı ile kurulduğu, 
kendi yönetmeliği olduğu ve Merkez Müdürü atandığı söylendi. Bu hastanelere Başhekim 
atanıyor ise teşkilat olarak bile uygun olmadıkları ve Araştırma ve Uygulama Merkezleri’nin 
işlettiği sağlık kuruluşları denilirse bunun ayrı bir tanım olduğu belirtildi.

Üniversitelerin eğitim birimidir denilseydi o zamanda SUT gibi sözleşmelerinin olmayacağı 
söylenerek Tıp Fakülteleri ile afiliye sağlık kuruluşları dendiğinde ise önce sağlık kuruluşu 
tanımı olsaydı mümkün olabileceği ifade edildi. Bakanlıkça belirlenmiş 3. basamak 
sağlık kuruluşlarının ise sadece ve sadece 5510 sayılı yasadaki sorudan dolayı SGK’ya 
verilmiş cevap dışında yasalarda hiçbir 3. basamak tanımı olmadığı kaydedildi. Dolayısı 
ile “Sistemimizde böyle bir sağlık kuruluşu bulunmamaktadır” seçeneğinin doğru olduğu 
belirtildi. 
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ÜNİVERSİTELERİN KİMLİĞİ ARADA KALMIŞ! 
Gerçek hayatta Üniversite Hastanelerinin durumu konusunda katılımcıların yüzde 35’i ‘diğer 
hastanelerle rekabete sokulmaması gereken “özellikli” sağlık kurumlarıdır’ derken, yüzde 
33’ü ‘Üniversite tarafından yönetilen sağlık işletmeleridir’ ve yüzde 28’i ‘diğer hastaneler gibi 
(üniversite mülkiyetindeki) kamu sağlık kuruluşlarıdır’ seçeneğini işaretledi. 

Gerçek hayatta (de facto) Üniversite Hastaneleri;

1. Diğer hastaneler gibi (üniversite mülkiyetindeki) kamu sağlık kuruluşlarıdır
2. Diğer hastanelerle rekabete sokulmaması gereken “özellikli” sağlık kurumlarıdır
3. Üniversite tarafından yönetilen sağlık işletmeleridir
4. Diğer (lütfen yorumlar sırasında paylaşınız)
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ÜNİVERSİTE HASTANELERİ NET OLARAK TANIMLANMALI
Üniversite Hastaneleri kimliği tam tanımlanamamış olmasından kaynaklı olarak deve ile kuş 
arasında kaldığına işaret edilerek bazen o, bazen diğeri. Bu net olmayan durum kimi zaman 
üniversitelerin işine yarasa da, aslında tanımın netleştirilmesine ihtiyaç var. 

DEVLET GEREKEN DESTEĞİ VERDİĞİNDE ÜNİVERSİTE 
HASTANELERİ EN İYİSİNİ YAPMAYA HAZIR
Üniversite Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı, Vakıf ya da özel hastanelerle eşit ve adil şartlarda 
tüm rekabetlere hazır olduğu, Türkiye’nin Üniversite Hastanelerine biçtiği rolde devlet 
yetkilileri tarafından gereken destek verildiğinde üniversitelerin ülke için en iyisini yapmaya 
hazır oldukları kaydedildi.
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ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN 
TEMEL SORUNU HÜKÜMETİN VE YÖK’ÜN 
KENDİLERİNE SAHİP ÇIKMAMASI MI?
Katılımcıların yüzde 56’sı Üniversite Hastanelerinin temelindeki ana sorunun Hükümetin ve 
YÖK’ün sahip çıkmaması olduğunu düşünürken, yüzde 23’ü hizmet fiyatlandırma politikalarının 
temeldeki sorun olduğunu belirtti. Yüzde 10’luk bir kesim ‘yönetim problemi’, yüzde 8’lik bir 
kesim ise ‘sistemde oluşan rekabete ayak uyduramamaları’ seçeneklerini işaretledi.

Üniversite Hastaneleri’nin bugün sorunlarının temelindeki ana sorun

1. İstihdam politikalarıdır
2. Hizmet fiyatlandırma politikalarıdır
3. Yönetim problemidir
4. Sistemde oluşan rekabete ayak uyduramamalarıdır
5. Hükümetin ve YÖK’ün sahip çıkmamasıdır

8%10%
23%

3%

56%

1
İstihdam politikalarıdır

2
Hizmet fiyatlandırma 

politikalarıdır

3
Yönetim problemidir

4
Sistemde oluşan rekabete 
ayak uyduramamalarıdır

5
Hükümetin ve YÖK’ün sahip 

çıkmamasıdır



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2019 / SAĞLIK HİZMET SUNUMU RAPORU

LOBİCİLİK DEMOKRASININ BİR GEREĞİDİR
Yapısal sorunlar çözülmeden sadece pansuman tedbirlerle konunun çözülemeyeceği 
belirtilerek YÖK Başkanı ile kabinede oturan Bakan arasında fark olduğu, burada 
Demokrasinin bir gereği olarak üniversiteleri temsil eden bir kişinin, lobicilik anlamında 
bakanlar kurulunda oturan birinin olmamasının bir eksiklik olduğu söylendi. 

YÖK DE HÜKÜMET DE SAHİP ÇIKIYOR
YÖK’ün sahip çıkmaması noktasının bir haksızlık olacağı, karşı taraftaki reseptörlerde 
duyarsızlık çok fazla olduğundan iletişim eksikliği yaşandığı ifade edildi. YÖK’te sorunların 
çözümü için adım atıldığı, bununla birlikte Hükümetin de sahip çıktığı belirtildi. 

ÜNİVERSİTELER ZARAR ETME PAHASINA İŞLEMİ 
GERÇEKLEŞTİRİYOR
Rekabetin ne olduğunu irdelemek gerektiği belirtilerek bu bilimsel anlamda, hizmet 
anlamında bir rekabetse Üniversite Hastanelerinin durumunun tartışılamayacağı ancak ticari 
anlamda bir rekabetse Üniversite Hastanelerinin her zaman ticari kaygı taşımadan birçok 
alanda yaptığı işlemlerin zararına olması pahasına işlemi gerçekleştiren kurumlar olduğuna 
dikkat çekildi. 

Üniversitelerin problemlerini sadece üniversite mensuplarının ya da rektörlerinin problemi 
olarak algılamamak gerektiği, bina ve ekipmanın para ile kurulabileceği ancak insanı 
yetiştirecek müessesenin üniversiteler olduğu belirtildi. 

DOKTORLAR DOKTORLARA SAHİP ÇIKMIYOR
Tam gün yasasının sadece doktorlara çıktığı, Tıp Fakültesinin gelirlerinin diğer fakültelere 
de paylaştırıldığı ve doktorların doktora sahip çıkması gerektiği söylendi. Bir hekimin 16 
yılda yetiştiği ve bu hekime de “para kazanma, ya üniversitede kalacaksın ya da para 
kazanacaksın” denildiği kaydedildi. 

SİSTEMLE REKABET EDİLEMİYOR
İnsan gücü ve eğitim açısından üniversitelerin öneminden bahsedildi. Sistemde oluşan 
rekabete ayak uydurulamaması maddesinin de geçerli olduğu söylenerek Temmuz 
ayında yapılan değişik ile kanser cerrahisinde ek ücret alınamamasından kaynaklı olarak 
bölgesindeki tek onkoloğun geçimini sağlayamamasından dolayı komşu ildeki bir özel 
hastaneye gittiğine ilişkin vaka örneği verildi. 
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CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TÜRKİYE’NİN BİR DEĞERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin en yüksek puanla öğrenci alan ve Türkiye birincisinin girdiği 
fakülte olduğu söylendi. Geçen TUS sınavında Türkiye 1., 2., 3., 4. ve 8.’sinin bu fakülteden 
çıktığı belirtilerek bu öğrenciler ve fakültenin bu ülkenin bir değeri olduğu, Tüm Türkiye’nin 
yükünü çektiği ve diğer üniversiteler ile bir tutulmaması gerektiği ifade edildi. Bu öğrencileri 
eğiten öğretim görevlilerine döner sermayeden 3000 TL verilmesinin aşılması gereken bir 
konu olduğu dile getirildi. Geçmişte Üniversite Hastanelerinin altyapısı ve insan kaynağı da 
olmak üzere her şeyi en modern durumda iken şimdi ve gelecekte yenilenemeyecek bir 
durumda olduğu söylendi. 

TIP FAKÜLTELERİNDE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN 
BİR HEYECAN DUYULMUYOR 
Tıp Fakültelerinde öğretim görevlisi olmak için bir heyecan olmadığı, maddi anlamda yeterli 
karşılık verilemediği bilgisi ile birlikte aşağıdan kalitesiz bir nesil geldiği belirtilerek eğitim 
kalitesi ya da yayını olmayan, her türlü olumsuz şartların oluştuğu fakülteler bulunduğu 
söylendi. 

SİSTEMİN KENDİ İÇİNDE OLUŞTURDUĞU REKABETE AYAK 
UYDURULAMIYOR
Rekabete ayak uydurulamaması konusunda liberal ekonomiden kaynaklı bir rekabet değil 
de net bir şekilde sistemin kendi içinde oluşturduğu rekabete ayak uydurulamadı bilgisi 
paylaşıldı. Rekabete ayak uydurulamamasının nedeni 2016’da sunulan EKK kararlarının yerine 
getirilmemesi olduğu belirtildi. 

ÜNİVERSİTE YAPILARI TARTIŞILMALI
Özeller üniversite olarak kabul edilmeyecekse İstanbul’da 19 Tıp Fakültesi olduğu ve 
Cerrahpaşa ve Çapa ayrı tutulacak ise eğitim veren ve YÖK’e bağlı kurumlar olduğu söylendi. 
Vakıf üniversiteleri ve onların hastaneleri ile afiliasyonlar ile devlet üniversiteleri olmak üzere 
üniversitelerin ikiye ayrıldığı ve bu üniversite yapılarının tartışılması gerektiği belirtildi. Devlet 
üniversitesinde yetenekli hocaların İstanbul’da genellikle vakıf üniversitesi ve kendi özel 
muayenehanelerine gitmek üzere ayrıldıkları söylendi. Hocaların özel sektör hastanelerine de 
gitmediğini ve bu konuların tartışılması gerektiği ifade edildi. Üniversitelerin birinci amacının 
sağlık hizmeti sunmak olmadığı, bu hizmeti sunarken öğrencileri, asistanı, doktoru ve öğretim 
görevlisini yetiştirmek olduğuna vurgu yapıldı. 
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İSTANBUL’DAKİ İKİ ÜNİVERSİTENİN 
DOLULUK ORANININ YÜZDE 54
Erkan Hocanın konuşmasında belirttiği doluluk oranlarının vakıf üniversiteleri de katıldığı için 
yüksek göründüğü, İstanbul’daki iki devlet üniversitesinin doluluk oranının yüzde 54 olduğu 
belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nın temel sağlık istatistiklerinde tescilli yatak sayısına göre doluluk oranını 
aldığı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin 1300 yatağına istinaden yüzde 54 doluluk oranı olduğu, 
hemşire eksikliğinden dolayı bugün çalıştırdığı yatak sayısının 868 olduğu ve bu sayıya göre 
yatak doluluk oranının 83 olduğu kaydedildi.

MANEVİ TATMİN İHMAL EDİLMEMELİ
Olayın sadece para kazanma kazanmama noktasına endekslenmemesi ve manevi tatminin 
ihmal edilmemesi gerektiği hatırlatılarak bununla birlikte bir üniversite öğretim üyesinin 
verdiği eğitim ile cebine giren paranın mutlaka birbirine endekslenmesi gerektiği vurgulandı. 
Ülkeye kattığı değer oranında da -patent endüstrisi de işin içine girebilir- kazanç sağlanması 
gerektiği söylendi.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ YAŞATILMALI
Tıp Fakültesi öğrencilerinin devlet üniversitesi hastanelerinde yetiştiği, klinik bilimler ve 
öğrencinin doktor olabilmesi için devlet üniversitelerine ihtiyaç olduğu belirtilerek bu 
üniversitelerin yaşamlarını sürdürmeleri gerektiği belirtildi. 

YÖNETİM PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜNDE 
TÜM BOYUTLAR KONUŞULMALI
Yönetim problemi ile ilgili SGK, YÖK, Maliye ve Sağlık Bakanlığı’nı ilgilendiren temel ayakların 
konuşulduğu ve YÖK’ün Üniversite Hastanelerinin pozisyonunu net olarak tanımlaması 
gerektiği söylendi. Sağlık Bakanlığı’nın işletmecilik ve en büyük global bütçeyi kuran ve 
özellikle 2547 üzerindeki düzenlemelerde dominant gücünü biraz geri çekip kural koyan 
ve denetim yapan konuma geçmesinde fayda olduğu vurgulandı. Ana eksende bireysel 
yönetimlerden bahsedilerek bu toplantıda bulunan sağlığın üst düzey yöneticilerinin ve 
kural koyucuların probleme ciddi bir bakış ortaya koyması ve global olarak çözüm üretme 
çabalarının tek boyutlu değil de tüm boyutları ile konuşulması gerektiği ifade edildi.
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ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN 
AKUT SORUNLARI FAZLA
Katılımcılara Üniversite Hastanelerinin akut sorunları sorulduğunda diğer seçeneği ile tüm 
maddelerin kapsadığı bir seçenek şeklinde düşünen katılımcıların oranı yüzde 45 oldu. 
Katılımcıların yüzde 36’sı mali kaynak yetersizliği, yüzde 12’si Üniversite Hastanelerine yüklenen 
ek mali yükümlülükler ve yüzde 7’si yardımcı sağlık personeli yetersizliği konularını akut 
sorunlar olarak sıraladı. 

Üniversite Hastaneleri’nin akut sorunları 

1. Mali kaynak yetersizliği
2. Yardımcı sağlık personeli yetersizliği
3. Üniversite Hastanelerine yüklenen ek mali yükümlülükler
4. Sürekli kötü yönetim algısının ön planda tutulması
5. Diğer (lütfen yorumlar sırasında paylaşınız)
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BAŞARI DEYİNCE HERŞEY DÜŞÜNÜLMELİ
Üniversite Hastanelerinde “başarı” deyince ne anlamak gerektiği sorulan katılımcıların yüzde 
63’ü diğer başlığı altında “maddelerin tümünü” şeklinde görüş belirtti. Mezuniyet öncesi 
ve sonrası üst düzeyde uygulamalı eğitim verilmesi yüzde 14, sağlık hizmetinde kalite ve 
verimlilikte öncü olması yüzde 11, bilimsel değeri yüksek, araştırmaların yapılıp yayınlanması 
yüzde 6 ve komplike hastalara ileri teknolojiyle üst düzeyde sağlık hizmetinin verilmesi ise 
yüzde 6 oranında işaretlendi. 

Üniversite Hastanelerinde “başarı” deyince öncelikle neyi anlıyoruz?

1. Mezuniyet öncesi ve sonrası üst düzeyde uygulamalı eğitim verilmesi 
2. Bilimsel değeri yüksek, araştırmaların yapılıp yayınlanması
3. Komplike hastalara ileri teknolojiyle üst düzeyde sağlık hizmetinin verilmesi
4. Sağlık hizmetinde kalite ve verimlilikte öncü olması
5. Diğer (lütfen yorumlar sırasında paylaşınız)

BİR KURUMUN HEDEFİ TEK VE NET OLMALI
Bir kuruma birden fazla hedef konulursa o kurumun başarısız olacağı belirtilerek hastanenin 
birincil, ikincil hedefi olabileceği gibi ana hedefinin net olarak belirlenmesi gerektiğine dikkat 
çekildi. Dolayısıyla hedefin Üniversite Hastanesinin kimliğinde yattığı ifade edildi.
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VERİMLİLİK İÇİN TOPYEKÜN
BİR DEĞİŞİKLİK GEREK
Üniversite Hastanelerinin öncelikle yönetim, bütçe yapısı, istihdam, fiyatlandırma, geri ödeme 
gibi tüm maddelerde topyekün bir değişiklik olur ise verimliliğin artabileceğini düşünen 
katılımcıların oranı 39 oldu. Katılımcıların yüzde 35’i verimliliğin artması için Üniversite 
Hastanelerinin sunduğu hizmetlerin fiyatlandırma ve geri ödeme modelinin değiştirilmesi 
gerektiğini düşünürken yüzde 23’ü yönetim yapısının değiştirilmesi seçeneğini işaretledi.

Üniversite Hastanelerinin verimliliklerinin artırılması için öncelikle, 

1. Yönetim yapısı değiştirilmelidir
2. Bütçe yapısı değiştirilmelidir
3. İstihdam modeli değiştirilmelidir
4. Sunduğu hizmetlerin fiyatlandırma ve geri ödeme modeli değiştirilmelidir
5. Diğer (lütfen yorumlar sırasında paylaşınız)
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1
Yönetim yapısı 
değiştirilmelidir

2
Bütçe yapısı 

değiştirilmelidir

3
İstihdam modeli 
değiştirilmelidir

4
Sunduğu hizmetlerin 

fiyatlandırma ve geri ödeme 
modeli değiştirilmelidir

5
Diğer
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KURUM HEDEFLERİYLE BAŞARISI 
İLİŞKİLENDİRİLMİŞ SÖZLEŞMELİ 
YÖNETİCİLER OLMALI
Daha verimli Üniversite Hastanesi için yönetim yapısı hakkında öncelikli olarak Kurum 
hedefleriyle başarısı ilişkilendirilmiş sözleşmeli yöneticilerin olması gerektiğini düşünen 
katılımcıların oranı yüzde 54 oldu. Bugünkü yönetim yapısının uygun olduğunu belirtenlerin 
oranı yüzde 27 olurken, katılımcıların yüzde 14’ü daha verimli yönetim yapısı için öncelikli olarak 
hastane yönetiminin rektörlükten bağımsız, özerk olması gerektiğini düşündü. 

Daha verimli Üniversite Hastanesi için yönetim yapısı hakkında öncelikli görüşünüz;

1. Kurum hedefleriyle başarısı ilişkilendirilmiş sözleşmeli yöneticiler olmalıdır
2. Hastane yönetimi rektörlükten bağımsız, özerk olmalıdır
3. Hastane başhekimi Sağlık Bakanlığı tarafından atanmalıdır.
4. Hastane başhekimi YÖK tarafından atanmalıdır
5. Bugünkü yönetim yapısı uygundur

0%5%
14%

54%

27%

1
Kurum hedefleriyle başarısı 

ilişkilendirilmiş sözlemeli 
yöneticiler olmalıdır

2
Hastane yönetimi 

rektörlükten bağımsız, 
özerk olmalıdır

3
Hastane başhekimi Sağlık 

Bakanlığı tarafından 
atanmalıdır

4
Hastane başhekimi YÖK 
tarafından atanmalıdır

5
Bugünkü yönetim yapısı 

uygundur

KURUM HEDEFLERİYLE BAŞARISI İLİŞKİLENDİRİLMİŞ 
SÖZLEŞMELİ YÖNETİCİLER ATANABİLİR Mİ?
Kurum hedefleriyle başarısı ilişkilendirilmiş sözleşmeli yöneticiler atanabilir mi, sorusu üzerine 
Sağlık Bakanlığı’nın Şehir Hastanesi’nde bunu denediği belirtilerek, sadece yönetici olarak 
bakmamak gerektiği işletmenin bir partnere, profesyonel yönetim takımlarına verilmesi 
halinde bugünkünden daha iyi yönetilebileceği belirtildi. 
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BÜTÇELER EĞİTİM VE HİZMET 
PERFORMANSLARINA GÖRE
AYRI OLUŞTURULMALI 
Daha verimli Üniversite Hastanesi için bütçe yapısı hakkında öncelikli görüşleri sorulan 
katılımcıların yüzde 41’i sağlık hizmeti bütçesi ile eğitim hizmetleri bütçelerinin eğitim ve 
hizmet performanslarına göre ayrı oluşturulması ve ayrı yönetilmesi gerektiği görüşünü belirtti. 
Katılımcıların yüzde 26’sı bütçe gelirlerini oluşturan kaynakların artırılması, hastane eğitim ve 
araştırma bütçelerinden kurum hissesi olarak ayrıca pay alması gerektiği seçeneğinde birleşti. 
Yüzde 19’u bütçe modelinin önemli olmadığı esas olanın hastaneye daha fazla mali kaynak 
aktarılması olduğu, yüzde 7’si ise döner sermaye ile genel bütçe gelirleri birleştirilerek tek 
bütçe halinde esnek bir yapıda rektörlük tarafından yönetilmesi gerektiği yönünde seçeneği 
işaretledi. 

Daha verimli Üniversite Hastanesi için bütçe yapısı hakkında öncelikli görüşünüz;

1. Döner sermaye ile Genel bütçe gelirleri birleştirilerek tek bütçe halinde esnek bir 
yapıda rektörlük tarafından yönetilmelidir

2. Sağlık hizmeti bütçesi ile eğitim hizmetleri bütçeleri eğitim ve hizmet 
performanslarına göre ayrı oluşturulmalı ve ayrı yönetilmelidir

3. Bütçe gelirlerini oluşturan kaynaklar artırılmalı, hastane eğitim ve araştırma 
bütçelerinden kurum hissesi olarak ayrıca pay almalıdır 

4. Bütçe modeli önemli değil, esas olan hastaneye daha fazla mali kaynak 
aktarılmasıdır.

5. Diğer (lütfen yorumlar sırasında paylaşınız)

19%
26%

41%

7% 7%

1
Döner sermaye ile genel 

bütçe gelirleri birleştirilerek 
tek bütçe halinde esnek bir 
yapıda rektörlük tarafından 

yönetilmelidir

2
Sağlık hizmeti bütçesi 
ile eğitim hizmetleri 

bütçeleri eğitim ve hizmet 
performanslarına göre 

ayrı oluşturulmalı ve ayrı 
yönetilmelidir

3
Bütçe gelirlerini oluşturan 

kaynaklar artırılmalı, 
hastane eğitim ve araştırma 

bütçelerinden kurum 
hissesi olarak ayrıca pay 

almalıdır

4
Bütçe modeli önemli 

değil esas olan hastaneye 
daha fazla mali kaynak 

aktarılmasıdır

5
Diğer
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ÇALIŞMA VE ÜCRETLENDİRME KONUSUNDA 
HASTANE YÖNETİMİ YETKİLİ OLMALI
Daha verimli Üniversite Hastanesi için istihdam yapısı hakkında öncelikli görüşü sorulan 
katılımcıların yüzde 38’i esnek çalışma ve ücretlendirme konusunda hastane yönetiminin 
yetkili olması gerektiğini belirtti. Bu seçeneği yüzde 29 oranı ile başta doktorlar olmak üzere 
tüm hastane çalışanlarının süreli sözleşmeli istihdam edilmesi, yüzde 13 oranı ile hastanede 
çalışacak doktorların rektör öğretim üyesi atama modelinden bağımsız istihdam edilmesi 
seçeneği takip etti. Daha verimli istihdam yapısı ile ilgili olarak mevcut istihdam modeli 
uygundur; maaşların tümüyle Genel Bütçe’den ödenmesi yeterlidir, diyenlerin oranı ise yüzde 13 
oldu. 

Daha verimli Üniversite Hastanesi için istihdam yapısı hakkında öncelikli görüşünüz; 

1. Hastanede çalışacak doktorlar, rektör öğretim üyesi atama modelinden bağımsız 
istihdam edilmeli

2. Başta doktorlar olmak üzere tüm hastane çalışanları süreli sözleşmeli istihdam edilmeli
3. Esnek çalışma ve esnek ücretlendirme konusunda hastane yönetimi yetkili olmalı
4. Mevcut istihdam modeli uygundur; maaşların tümüyle Genel Bütçeden ödenmesi 

yeterlidir
5. Diğer (lütfen yorumlar sırasında paylaşınız)

13%

38%

29%

13%
8%

1
Hastanede çalışacak 

doktorlar, rektör öğretim 
üyesi atama modelinen 

bağımsız istihdam edilmeli

2
Başta doktorlar olmak 

üzere tüm hastane 
çalışanları süreli sözleşmeli 

istihdam edilmeli

3
Esnek çalışma ve esnek 

ücretlendirme konusunda 
hastane yönetimi yetkili 

olmalı

4
Mevcut istihdam modeli 

uygundur; maaşların 
tümüyle genel bütçeden 

ödenmesi yeterlidir

5
Diğer
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ÜNİVERSİTE HASTANESİ İLE TIP FAKÜLTESİ AYRI MÜESSESELER
Üniversite Hastanesi ile Tıp Fakültesi’nin karıştırıldığı, ikisinin ayrı müesseseler olduğu ve 
dolayısıyla Tıp Fakültesindeki öğretim görevlisinin nasıl istihdam edileceğinin bu oturumun 
gündemi olmadığı, buradaki tüm sorunun hastanedeki öğretim görevlisinin nasıl istihdam 
edileceği olduğu söylendi. 

EĞİTİM YETERİNCE KONUŞULMUYOR
Toplantıda eğitim konusunda konuşulurken eğitimin kalitesinin ya da verimliliğinin üzerinde 
durulmayıp mali konuların konuşulduğu, sorular hazırlanırken bu konuya pek dikkat 
edilmemiş olduğu söylendi.
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SUT FİYATLARI “ÜNİVERSİTELERE ÖZEL” 
BELİRLENMELİ 
Daha verimli Üniversite Hastanesi için fiyat ve geri ödeme yapısı hakkında görüşü sorulan 
katılımcıların yüzde 44’ü Üniversite Hastanelerinin eğitim ve araştırma yükü hesaba katılarak 
SUT fiyatlarının “Üniversitelere özel” olarak belirlenmesi gerektiği söylendi. Katılımcıların 
yüzde 32’si ise değer bazlı ödeme modeli başta olmak üzere alternatif ödeme modellerinin 
geliştirilmesi gerektiği yönünde görüş belirtti. Diğer yüzde 8’erlik kısımlar ise “Geri ödeme 
modeli hizmet hacmini değil, hastanenin giderlerini esas almalıdır” ve “GSS bir sağlık sigortası 
olduğuna göre geri ödemede sadece sunulan sağlık hizmeti onu ilgilendirir. Diğer gider 
kalemleri üniversitenin sorunudur” seçeneklerini işaretledi.

Daha verimli Üniversite Hastanesi için fiyat ve geri ödeme yapısı hakkında görüşünüz; 

1. Üniversite Hastanelerinin eğitim ve araştırma yükü hesaba katılarak SUT fiyatları 
“Üniversitelere özel” belirlenmelidir.

2. Geri ödeme modeli hizmet hacmini değil, hastanenin giderlerini esas almalıdır. 
3. GSS bir sağlık sigortası olduğuna göre geri ödemede sadece sunulan sağlık hizmeti 

onu ilgilendirir. Diğer gider kalemleri üniversitenin sorunudur
4. Değer bazlı ödeme modeli başta olmak üzere alternatif ödeme modelleri 

geliştirilmelidir
5. Diğer (lütfen yorumlar sırasında paylaşınız)

32%

8%8%

44%

8%

1
Üniversite hastanelerinin 
eğitim ve araştırma yüük 

hesaba katılarak SUT 
fiyatları “Üniversitelere 

özel” belirlenmelidir

2
Geri ödeme modeli hizmet 
hacmini değil, hastanenin 
giderlerini esas almalıdır

3
GSS bir sağlık sigortası 

olduğuna göre geri 
ödemede sadece sunulan 

sağlık hizmeti onu 
ilgilendirir. Diğer gider 
kalemleri üniversitenin 

sorunudur

4
Diğer bazlı ödeme modeli 

başta olmak üzere 
alternatif ödeme modelleri 

gelitirilmelidir

5
Diğer
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DEĞER BAZLI ÖDEME ÖNEMLİ
Değer bazlı ödemenin gerçekten önemli olduğu belirtilerek endoskopik girişimsel tanı ve 
tedavi örneği verilerek bu işlem değer bazlı yapılmadığı zaman standart bir uygulama ile 
aynı kategoride ve fiyatta düşünüldüğü, kalite ve kantitatif ayrımın yapılması gerektiği görüşü 
paylaşıldı.

HİZMET BEDELLERİ ÜZERİNE EĞİTİM PAYI EKLENEBİLİR 
Üniversitelerin eğitim ve araştırma yükü hesaba katılarak SUT fiyatları üzerinden belirlenmesi 
konusuna karşı çıkılarak GSS’nin primini vatandaşa sağlık hizmeti vermek için topladığı 
ve bu nedenle sorumlu olmadığı, eğitim ve araştırma yükünün kaynağının başka yerden 
karşılanması gerektiği söylendi. Diğer yandan son zamanlarda Amerika’da Medicare’de de 
bu tartışmanın yapıldığı, farklı görüşler ve yargı kararları ile ileride çalışacak hekimlerin iş 
yükünün sonuçta Amerika’da Medicare’e hizmet edeceği gerekçesi ile doktor eğitiminde 
pay ödemesi konusunda yükümlülük verildiği ve dolayısıyla hizmet bedelleri üzerine eğitim 
payının da eklendiği ifade edildi. 



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2019 / SAĞLIK HİZMET SUNUMU RAPORU

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİ KOMPLİKE 
HASTALAR TERCİH EDİYOR
Katılımcıların yüzde 42’si Üniversite Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı hastanelerine göre ileri 
tıbbi uygulama yönünden daha önde olup, komplike hastaların tercihi olduğu görüşünde 
birleşirken yüzde 37 oranında diğer seçeneği işaretlendi. Katılımcıların yüzde 16’sı Üniversite 
Hastanelerinin güven yönünden en üst noktada olduğunu düşündü.

Üniversite Hastaneleri’nin Sağlık Bakanlığı hastanelerine göre;

1. Daha verimli işletilmektedir
2. İleri tıbbi uygulama yönünden daha önde olup, Komplike hastaların tercihidir 
3. Son başvuru noktalarıdır
4. Güven yönünden en üst noktadır
5. Diğer (lütfen yorumlar sırasında paylaşınız)

16%

3%

42%

3%

37%

1
Daha verimli işletilmektedir

2
İleri tıbbi uygulama 

yönünden daha önde 
olup, komplike hastaların 

tercihidir

3
Son başvuru noktalarıdır

4
Güven yönünden en üst 

noktadadır

5
Diğer
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PLANLAMADAN BAĞIMSIZ OLARAK 
ÜNİVERSİTELERİN HASTANELER 
AÇMASI VERİMLİLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 
TEHDİT EDER
Sağlık Bakanlığının coğrafi bölge, nüfus ve hastalık yüklerine göre planlama yaptığı göz önüne 
alındığında, Devlet Üniversiteleri ve Vakıf Üniversitelerin kendi kararları ile hastane açabilmesini 
katılımcıların yüzde 47’si doğru bulmayıp “Üniversitelerin bu planlamadan bağımsız hastaneler 
açması kaçınılmaz olarak verimliliği ve sürdürülebilirliği tehdit eder”, şeklinde fikir belirtti. Yüzde 
41’lik kısmı ise “Üniversiteler özerk olmalı, Sağlık Bakanlığı ve YÖK koordineli planlamalı” 
seçeneğini işaretledi. 

Sağlık Bakanlığının coğrafi bölge, nüfus ve hastalık yüklerine göre planlama yaptığı 
göz önüne alındığında, Devlet Üniversiteleri ve Vakıf Üniversitelerin kendi kararları 
ile hastane açabilmesini doğru bulur musunuz?

1. Uygun değil. Üniversitelerin bu planlamadan bağımsız hastaneler açması 
kaçınılmaz olarak verimliliği ve sürdürülebilirliği tehdit eder.

2. Devlet üniversiteleri ayrıcalıklıdır; onların hastane açmasını uygun bulurum, vakıf 
üniversitelerini uygun bulmam. 

3. Vakıf üniversitelerinin hastane açmasını uygun bulurum, Devlet üniversitelerini 
uygun bulmam, çünkü işbirliği alternatifleri çok

4. Üniversiteler özerk olmalı, Sağlık Bakanlığı ve YÖK koordineli planlamalıdır

41%

13%

47%

0%

1
Uygun değil. Üniversitelerin bu 

planlamadan bağımsız hastaneler 
açması kaçınılmaz olarak 

verimliliği ve sürdürülebilirliği 
tehdit eder

2
Devlet üniversiteleri ayrıcalıklıdır; 
onların hastane açmasını uygun 
bulurum, vakıf üniversitelerini 

uygun bulmam

3
Vakıf üniversitelerinin hastane 

açmasını uygun bulurum, devlet 
üniversitelerini uygun bulmam, 
çünkü işbirliği alternatifleri çok

4
Üniversiteler özerk olmalı, Sağlık 

Bakanlığı ve YÖK koordineli 
planlamalıdır
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DEVLET ÜNİVERSİTE HASTANELERİ 
DİĞER DEVLET HASTANELERİ İLE 
MALİ AÇIDAN EŞİT DEĞİL 
Katılımcıların yüzde 61’i Devlet Üniversite Hastanelerinin gelir politikaları yönünden diğer 
devlet hastaneleri ile eşit olmamalarını mali sorunlarının arka planındaki en önemli faktör 
olarak nitelerken, yüzde 19’u yapısal durumlarını, yüzde 17’si ise işletim modeli hatasını mali 
sorunlarının arka planındaki en önemli faktör olarak gördü. 

Devlet Üniversite Hastanelerinin mali sorunlarının arka planındaki en 
önemli faktör sizce nedir?

1. Yönetim zafiyeti
2. Yapısal durum
3. İşletim modeli hatası
4. Gelir politikaları yönünden diğer devlet hastaneleri ile eşit olmamaları

61%

19%

3%
17%

1
Yönetim zafiyeti

2
Yapısal durum

3
İşletim modeli hatası

4
Gelir politikaları yönünden 

diğer devlet hastaneleri ile eşit 
olmamaları
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EĞİTİMİN GEREĞİNE UYGUN BİR 
İŞLETMECİLİK YAPILIYOR 
Bu fiyat politikaları ile Devlet Üniversitelerinin Hastaneleri dikkate alındığında eğitimin 
gerektirdiği ölçeği aşan bir şekilde gelir elde etme amacına yönelik hastane işletmeciliği 
yapılmasının mümkün olmadığını düşünen katılımcıların oranı yüzde 48 oldu. Katılımcıların 
yüzde 45’i de eğitimin gerektirdiği ölçeği aşan bir şekilde gelir elde etme amacına yönelik 
hastane işletmeciliği yapılmadığını düşündü.

Devlet Üniversitelerinin Hastaneleri dikkate alındığında eğitimin gerektirdiği 
ölçeği aşan bir şekilde gelir elde etme amacına yönelik hastane işletmeciliği 
yapılmakta mıdır?  

1. Yapılmamaktadır, hastaneler eğitim ve araştırmaya odaklı üniversite 
birimleridir.

2. Yapılmamaktadır, doktor öğretim üyeleri potansiyellerini hastane dışında 
kullanmaktadır.

3. Çalışanların memnuniyeti için yapılmaya mecbur olunmuştur.
4. Yapılması referans ve ileri tıbbi uygulamaları engeller.
5. Bu fiyat politikasıyla yapılması mümkün değildir.

0%
7%

19%
26%

48%

1
Yapılmamaktadır, 

hastaneler eğitim ve 
araştırmaya odaklı 

üniversite birimleridir

2
Yapılmamaktadır, 

doktor öğretim üyeleri 
potansiyellerini hastane 
dışında kullanmaktadır

3
Çalışanların memnuniyeti 

için yapılmaya mecbur 
olunmuştur

4
Yapılması referans ve ileri 
tıbbi uygulamaları engeller

5
Bu fiyat politikasıyla 

yapılması mümkün değildir
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KURUMLARI TEK TİP YAPMAMAK GEREKİR
Üniversite Hastanelerinin ortak kullanım modeli (afiliyasyon) hakkında görüşü sorulan 
katılımcıların yüzde 41’i “Birlikte kullanım çift başlılık oluşturur. Doğru değildir. Üniversitelerin 
kendi hastanelerini işletmesi daha verimli olur” diye düşünürken yüzde 32’si “Ülke kaynaklarının 
verimli kullanımı için birlikte kullanım modelleri geliştirilmelidir” seçeneğini işaretledi.

Üniversite Hastanelerinin ortak kullanım modeli (afiliyasyon) hakkında görüşünüz

1. Birlikte kullanım çift başlılık oluşturur. Doğru değildir. Üniversitelerin kendi 
hastanelerini işletmesi daha verimli olur.

2. Ülke kaynaklarının verimli kullanımı için birlikte kullanım modelleri geliştirilmelidir.
3. Sağlık Bakanlığı Şehir Hastaneleri  birlikte kullanımda yeni bir fırsat penceresi 

doğurmuştur.
4. Üniversite -Sanayi işbirliği modelleri, Üniversite- Hastane işbirliği şeklinde 

geliştirilerek özel sektör de iş birliğine dahil edilebilir.
5. Diğer (lütfen yorumlar sırasında paylaşınız)

16%
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32%
41%

0%
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Birlikte kullanım çift başlılık 
oluşturur. Doğru değildir. 

Üniversitelerin kend 
ihastanelerini işletmesi 

daha verimli olur

2
Ülke kaynaklarının 

verimli kullanımı için 
birlikte kullanım modeli 

geliştirilmelidir

3
Sağlık Bakanlığı şehir 

hastaneleri birlikte 
kullanımda yeni bir fırsat 
penceresi doğurmuştur

4
Üniversite-Sanayi işbirliği 

modelleri, Üniversite-
Hastane işbirliği şeklined 

geliştirilerek özel sektör de 
iş birliğine dahil edilebilir

5
Diğer



www.tusap.org
6160

YENİ ÜNİVERSİTE - HASTANE ORTAK KULLANIM 
MODELİ GELİŞTİRİLEBİLİR 
Yeni Üniversite - Hastane ortak kullanım modeli geliştirilebilir mi, sorusuna verilen cevapların 
oranları ise aşağı yukarı aynı oldu. Katılımcıların yüzde 27’si “Tüm kaynakların, ortak kullanıldığı 
birlikte kullanım yönetim modeli oluşturulabilir” derken, yüzde 20’si “sadece öğretim üyesi 
(doktor) kadrosunun üniversite tarafından sağlandığı diğer alt yapı ve kaynakların Bakanlık 
tarafından karşılandığı model daha verimli olabilir” şeklinde görüş belirtti. Diğer yüzde 20’si 
ise “özel sektör + SB + Üniversite ile üçlü birlikte kullanım modeli mümkündür” seçeneklerini 
işaretledi. 

Yeni Üniversite - Hastane ortak kullanım modeli geliştirilebilir mi? 

1. Tüm kaynakların, ortak kullanıldığı birlikte kullanım yönetim modeli oluşturulabilir.
2. Sadece öğretim üyesi (doktor) kadrosunun üniversite tarafından sağlandığı diğer alt 

yapı ve kaynakların Bakanlık tarafından karşılandığı model daha verimli olabilir
3. Sağlık Bakanlığı KOİ projeleriyle yeni bir birlikte kullanım kültürü geliştirmektedir.   

Bu örnek alınabilir.
4. Özel sektör + SB + Üniversite ile üçlü birlikte kullanım modeli mümkündür. 
5. Diğer (lütfen yorumlar sırasında paylaşınız)

20%

3%

20%

27%
30%

1
Tüm kaynakların, ortak 

kullanıldığı birlikte 
kullanım yönetim modeli 

oluşturulabilir

2
Sadece öğretim üyesi 
(doktor) kadrosunun 
üniversite tarafından 

sağlandığı diğer alt yapı 
ve kaynakların Bakanlık 
tarafından karşılandığı 

model daha verimli olabilir

3
Sağlık Bakanlığı KOİ 
projeleriyle yeni bir 

birlikte kullanım kültürü 
geliştirilmektedir. Bu örnek 

alınabilir.

4
Özel sektör+SB+Üniversite 

ile üçlü birlikte kullanım 
modeli mümkündür.

5
Diğer
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ÇAĞIN SİHİRLİ KELİMESİ İŞBİRLİĞİ
Çağın sihirli kelimesinin işbirliği olduğu belirtilerek işbirliği yapabilmeyi başarmanın özel 
bir kültür gerektirdiği, takım oyunu oynamanın ve farklı aidiyetleri birleştirmenin zor oldu 
söylendi.

ÜNİVERSİTELERE TAM ÖZERKLİK VERİLMESİ 
HERKESİ RAHATLATIR
Herkesi rahatlatacak çözümün Üniversitelere tam özerklik verilmesi ve kendi fiyatlarını 
kendilerinin belirlemesi olduğu belirtildi. Ancak bunu siyasetin kaldıramayabileceği söylendi. 
Bu durumda ücretsiz sağlık hizmeti almak isteyen hastanın Sağlık Bakanlığı hastanelerine 
gidebileceği, vatandaşın Vakıf Üniversitesi hastanesinde olduğu gibi Devlet Üniversitesi 
Hastanelerinin de serbest piyasa koşulları içinde alabileceği farkı nakit olarak alması 
gerektiği, böylelikle kalkınabileceği dile getirildi. 

TEK KİŞİYE BAĞLI TÜRK MODELİ 
AFİLİYASYON OLMAK ZORUNDA 
Afiliyasyon ve işbirliği konusunda;

• Üniversitenin kendi hastanesinin olduğu Cerrahpaşa modelinde de, Tıp Fakültesi Dekanı 
ile Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü arasında bir afiliyasyon olduğu ve başlarında 
Rektör bulunduğu ve aynı kişiye bağlı olduklarından sistemin tıkır tıkır işlediği belirtildi. 

• Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ile ve Devlet Üniversitesi Hastaneleri arasındaki afiliyasyonda 
modelinin çalışmadığı, nedeninin ise her iki tarafın bir kişiye bağlı olmaması olduğu 
söylendi. Herkesin bir yöne çektiği modelde iki yapının ortak karar alamaması nedeni ile 
sorunun modelden kaynaklandığının sanıldığı, ancak tam anlamında bir işbirliği gösterilse 
sorun yaşanmayacağı ifade edildi. 

• Özel hastane ve Vakıf Üniversitelerinin afiliyasyon modelinde ise eğer Mütevelli Heyet 
Başkanı aynı zamanda özel hastanenin de sahibi ise sorun yaşanmadığı kaydedildi. 
Yasal altyapılarının, hükümlerin aynı olduğu koşullarda sorunun modelde arandığı, ancak 
sorunun yöneticilerin birbirleri ile geçimsizliği olduğu vurgulandı. Dolayısıyla çözümün tek 
kişiye bağlanan Türk modeli afiliyasyon modeli olmak zorunda olduğu belirtildi. 
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ÜNİVERSİTE HASTANESİ VAR MI, YOK MU?
Üniversite Hastaneleri için bir çözüm aranıyor ise birinci önceliğin konumlama olduğu 
belirtilerek konunun bu denli ortada kalıp süründürülmesinin devlete, topluma ve siyasete 
faydasının olmayacağı vurgulandı. EKK kararının bugüne kadar amacına ulaşmamasının 
nedeninin konumlama konusundaki tereddütler olduğu ve tanımlama yapılmadan atılacak her 
adımın ve çabanın sonuçsuz kalacağı belirtildi. 

SİYASİ OTORİTELER ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİ OLDUKLARI 
ŞEKİLDE GÖRMEK İSTEMİYOR
Siyasi otoritelerin Üniversite Hastanelerini oldukları şekilde görmek istemediği kaydedilerek 
aslında bu hastanelerin özgün modellerinin korunması, adil şartlarda özer olması gerektiği 
dile getirildi. 

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİR SİSTEM BÜTÜNLÜĞÜ
İÇİNDE ELE ALINMALI
Üniversite Hastanelerini “Üniversite Hastaneleri Kurulu” gibi bir şemsiye kuruluş altında 
toplamanın buradaki sorunların çoğuna yanıt olabileceği; Üniversite Hastanelerinin özerk 
olması gerektiği fikri ile birlikte özerk olmayı sınırlandıracak tüm kararların, verilerin, serbest 
çalışmanın bir başıboşluk haline gelmesini önleyecek sorumluluklarla birleştirecek bir yapının 
bu olabileceği belirtildi. Bunların bir sistem bütünlüğü içinde ele alınması gerektiği vurgulandı.

TÜRK TİPİ BİR AFİLİYASYON MODELİ OLABİLİR
Afiliasyon, hastanenin ve üniversitenin ya da fakültenin üst yöneticisi aynı olsa bile sorun 
olmadığı fikrine katılmayan görüş açısından tek yöneticili modelde de ciddi sorunlar olabildiği 
ancak bu sorunların kolayca hasıraltına da atılabildiği belirtildi. Demokratik hayat kültürünün 
çok özümsenemediği ve dolayısı ile bu kültüre uygun Türk tipi bir afiliyasyon modeli 
olabileceği, birden fazla eşit kişinin bir araya gelerek ortak menfaat için çalışmasını başarmak 
gerektiği söylendi.
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İKİLİ UYGULAMAYA İLİŞKİN YORUM…
Dual Practise konusunda dünyada en fazla literatürün Avusturya, Hindistan ve Pakistan’dan 
çıktığı, bunun sebebinin üç ülkede de İngiliz modeli olduğu bilgisi paylaşıldı. İngiltere’de 
çıkmamasının nedeninin muayenehanelerin hastanede olanlara külliyen yasak olması olduğu 
ifade edilerek, Avusturya’daki çalışmalarda muayenehane konusuna sıcak bakılmazken diğer 
iki ülkede muayenehanelere rağbet olduğu belirtildi. Aynı modelin İngiliz sömürgesi ülkeler 
için bir dayatma gibi durmasına rağmen ekonomisi yüksek, yani sağlık sisteminde doktorları 
tutmayı başarabilen ülkede muayenehaneciliğin düştüğü ve gereksiz hale geldiği, ekonomisi 
düşük olan ülkelerde tamamen benzer bir model empoze edilmesine rağmen sağlık ekonomisi 
doktoru sistemde tutamayınca doktorun sistemin dışına kaçmanın yolunu aradığı söylendi. 
Doktoru sistemde tutacak bir sağlık sistemi olduğunda yasak konmasa bile muayenehanenin 
kendiliğinden yok olduğu ifade edildi. 
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HERKES İŞBİRLİĞİNİ İSTİYOR
Dr. Şuayip BİRİNCİ  / T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı 

TÜSAP Toplantısına kaygılı gelmiştim ama keyifli ayrılıyorum. Buradaki hocalarımızın çoğu ile 
10 yılı aşkın tanışıklığımız var. Bu üniversitede çalışıp şimdi özel sektörde çalışan hocalarımızı 
da duyunca çok fazla dönüştüğümüzü düşünüyorum. Geçmişte işbirliği konuşulunca bu kutsal 
çatının, o baskının altında hiçbir şey konuşamıyorduk. Şimdi toplantının değerlendirmesini 
yaptığımda herkes sorulara verdiği cevaplarla işbirliği istediğini belirtiyor. Bu üniversitede 
sözleşmeli yöneticilik en yüksek puanı almış, sözleşmeli doktorluğu topladığınız zaman çok ciddi 
oranda bir değişiklik var. 

Devletin bakış açısı bakıldığında; devlet gerçekten hastaya sahip çıkana sahip çıkmaya çalışmış. 
Bir tarafı ile de böyle bakmak lazım. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde erişimi kolaylaştırınca 
üniversiteye sadece nitelikli hastalar kalmış. Zorda kalınca gitmek zorunda kalan insanlar 
üniversiteye gelmiş. Bu da doğal olarak hastanenin tüm maliyetlerini, işletme maliyetleri ve 
frekans başına maliyetlerini çok artırdığı için hastanenin işini zorlaştırmış. Bugün baktığımızda 
mevcut durumda bu fiyat politikası ile sürdürülemeyeceğini kabul ediyorum. Ancak şunu da 
kabul etmek lazım; geçmişte de, paranın iyi olduğu zamanlarda da işletme problemdi. Şimdi 
SUT fiyatları öyle bir noktaya geldi ki, bizim hastanelerimiz bile işletilemez hale geldi. Gerçekten 
üniversitelerin kendi içindeki işletme problemleri ile gündemin dışına çıktı. Evet, bu politikalarla, 
bu fiyatlarla işler yürümez denmeye başlandı. Bir tarafı ile baktığınız zaman eğer o paraların 
hepsi verilseydi belki bu üniversite ve İstanbul’daki birkaç üniversite yine hala işletilemez 
durumda olacaktı. Tüm SUT fiyat politikalarını dikkate aldığınızda işletme kusurlarını kapatacak bir 
kapasiteyi oluşturmamıza imkan yok. Hepimiz hesaplayalım yine çıkamıyoruz işin içinden… Ancak 
geldiğimiz noktada benim için en keyifli olan tarafı gerçekten herkes işbirliğini istiyor. Hangi 
tarafın güçlü olacağının çok önemi yok ama herkes bir şekilde afiliasyonu, birlikte çalışmanın 
zorunlu hale geldiğini kabul ediyor. 10 yıl önceki tartışmalar çok farklıydı. O zamanki hocalarımın 
üniversiteye baktığı kutsal anlayışla bugün işletme ruhunun daha fazla ortaya çıktığını görüyorum. 

Tablonun gittikçe değiştiğini ve herkesin birbirine daha fazla yaklaştığını hissediyorum. Eskiden 
sorunlarımız ortak değildi ama bugün sorunlarımız ortak. Bu nedenle sorunlarımızı ortak çözme 
iradesi oluşturabileceğimizi düşünüyorum. Bu noktada, kendi Bakanlığımda da böyle bir kuvvetli 
iradenin oluştuğunu hissediyorum. Bundan sonraki süreç için daha umutluyum. 

En büyük kaygım şuydu; Üniversite hocaları, vakıf üniversiteleri aracılığı ile kendilerine başka 
çatılar bulmuştu ve üniversitelerden kaygılanan ve bunu siyasetin gündemine getirmeye çalışan 
insan sayısı son zamanlarda çok azalmıştı. Beni en çok bu rahatsız ediyordu. Bunun da son 
zamanlarda güçlendiğini görüyorum.
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TÜSAP OLARAK BUGÜNE KADAR 12 TOPLANTI YAPILDI
Prof. Dr. Haluk ÖZSARI / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi 

Bu toplantımız TÜSAP’ın şu ana kadar yaptığı 10’u vizyon toplantısı ve 2’si zirve olmak üzere 
12. toplantısı oldu. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Hocanın Yürütme Kurulu Başkanlığı’nda Dr. Şuayip 
Birinci, Dr. Reşat Bahat, Prof. Dr. Haluk Özsarı, Turgut Tokgöz, Ufuk Eren ve Feyzullah Akben 
olmak üzere TÜSAP üyeleri olarak herkese çok teşekkür ediyoruz. Toplantımız sürecinde çok 
değerli katkılar oldu. Bu toplantının raporunu okuduğunuzda bu değerli katkıları eminim çok daha 
iyi anlayacağız. 

SİSTEMİN OLUŞTURDUĞU BİR REKABET VAR VE 
REKABET KONUSUNDA KİMSE SUÇLANMIYOR 
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı 

Böyle bir toplantıya Kayseri, Elazığ, Ankara, Kocaeli gibi Türkiye’nin değişik illerinden teşrif eden 
Rektörlerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Genellikle toplantılarımızda bir ana konuşmacı 
olur, bu toplantıda iki ana konuşmacı ile karşıt fikirleri ortaya koyarız diye düşündük ancak iki 
konuşmacının da belirttiği konular itibari ile anladık ki biz hep aynı yerde buluşmaya başlamışız. 
Her iki konuşmacımız da daha çok ortak mesajlara yöneldiler. Bu da kurgumuzun hilafına iyi bir 
sonuç olduğunu gösteriyor. 

Aslında Üniversite Hastanelerinin bizim için nostaljik bir yapı olduğunu ve duygusallıktan 
kurtulamayacağımızı da belirttim. Sistemin oluşturduğu bir rekabet var ve rekabet konusunda 
kimse suçlanmıyor. Eğer haksız bir rekabet varsa da onunla baş etmeye çalışmak bir şereftir. Bazı 
sorularda duygusal davranıldığını düşünüyorum. Ancak duygusal davranmaya gerek yok. Önemli 
olan bu görüşün burada beyan edilmesidir ki, raporlarımızı objektif ve özgürce beyan edilmiş 
fikirlerden oluşturalım. Buna da zemin hazırlamaya elimizden geldiğince gayret ediyoruz. 
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KATILIMCI LİSTESİ
Prof. Dr. Mahmut AK / İstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Gülsüm AK / İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Feyzullah AKBEN / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ahmet AKGÜL / İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Akif ALTAY / Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Nuri AYDIN / İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü
Simge BAĞCI / Türkiye Sigorta Birliği Uzmanı
Prof. Dr. Canan Aykut BİNGÖL / Yeditepe Üniversitesi Rektörü
Dr. Şuayip BİRİNCİ / Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Murat BORLU / Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Necdet BUDAK / Ege Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Orhan CANBOLAT / İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Alper CEYLAN / Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Alper CİHAN / İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Yelda Ulu COLİN / TIPGÖRDER Başkanı
Prof. Dr. Burak Ömür ÇAKIR / Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Hüseyin ÇELİK / OHSAD Danışman
Prof. Dr. Osman ÇİFTÇİ / Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Metin DEMİR / SEİS Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet DEMİRCAN / Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ / Fırat Üniversitesi Rektörü
Dr. Songül DOĞAN / Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkanı
Meltem Nass DUCE / Mersin Üniversitesi Hastane Başhekimi
Prof. Dr. Mehmet ELİÇEVİK / İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Haluk EMİR / İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Özgün ENVER / İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Erhan ERAY / Türkiye Sağlık Endüstrisi Platformu
Sermet Gün ERDEM / SASDER Başkanı
T. Ufuk EREN / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Sait GÖNEN / İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU / İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Bahaddin GÜZEL / Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU / İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü
Osman Nuri HATİPOĞLU / Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ / Kocaeli Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erkan İBİŞ / Ankara Üniversitesi Rektörü, Üniversite Hastaneleri Birliği Başkanı
Prof. Dr. Turgut İPEK / Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ümmühan İŞOĞLU / İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Halim İŞSEVER / İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Sacit KARAMÜRSEL / İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Halil KAVGACI / Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi Başhekimi
Öğr. Gör. Dr. Yılmaz KESKİNDEMİRCİ / İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektör Danışmanı
Prof. Dr. Mustafa KİBAR / Çukurova Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet KİZİR / İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Zekai KUTLUBAY / İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi
Dr. Zülfiye Füsun KÜMET / Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU / İstanbul İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Selim NALBANT / Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ / Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Oral ÖNCÜL / İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı
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TÜSAP YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Üniversitesi Rektörü (Tüm taraflara yakın konumu ve sağlık yönetimi müktesebatı ile)
Dr. Şuayip BİRİNCİ / Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı (Sağlık Bakanlığını temsilen)
Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Başkanı (Özel Sağlık Kuruluşlarını Temsilen)
Prof. Dr. Haluk ÖZSARI / Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Genel Sekreteri (Üniversite Hastanelerini temsilen)
Turgut TOKGÖZ / İEİS Genel Sekreteri (İlaç Endüstrisini temsilen)
T. Ufuk EREN / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi (Sağlık Endüstrisi Yönetimi müktesebatı ile)
Feyzullah AKBEN / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi (Sağlık İletişimi ve Organizasyonu müktesebatı ile)

Prof. Dr. Fazilet ÖNER / İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Haluk ÖZSARI / Acıbadem Üniversitesi, Üniversite Hastaneleri Derneği Genel Sekreteri
Dr. Ümmü Gülşen ÖZTÜRK / Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi
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TÜSAP Vizyon toplantıları her yıl ‘Sağlık Teknolojileri’, ‘Sağlık Hizmet Sunumu’, ‘İlaç ve Eczacılık’ ile ‘Sağlık Finansmanı’ 
olmak üzere 4 ana başlıkta gerçekleşmekte ve bu toplantıların sonrasında TÜSAP Sağlık Zirvesi ile toplantı raporlarının 
genel değerlendirmesi yapılarak sağlıkta gelecek projeksiyonları belirlenmektedir. Toplantılar sadece davetlilerin katılımı ile 
yapılmakta olup toplantı öncesi ilgililere davetiye gönderilmektedir. Her yıl eşzamanlı olarak yılda 4 kez yapılması planlanan 
TÜSAP Vizyon Toplantıları ve TÜSAP Zirvesi hakkında kurumsal bilgilerine www.tusap.org sitesinden ulaşılabilir.
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TÜSAP HAKKINDA
Hızla değişen koşullarda, sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sistemi için sınırlı 
kaynakları verimli kullanmak ve sorunlara kalıcı çözümler üretebilmek için sektör 
paydaşlarının ortak akılla hareket etmesi gerekiyor.

Bu düşünceyle bir araya gelen sektörün öncü fikir liderleri tarafından temelleri 
atılan TÜSAP Sağlık Platformu, sektörün mevcut durumundan yola çıkarak vizyon 
tartışmaları yapmayı ve sektörün geleceğini etkileyecek nitelikli bilgiler üretmeyi 
hedefliyor.

Sağlık hizmet sunumunda sürdürülebilirliğin sağlanması, değer bazlı sağlık sistemi, 
kalitenin artışı, yerli medikal ve ilaç sanayiinin katma değeri yüksek üretime geçmesi, 
ülkemizde giderek gelişen sağlık hizmet sunumu, halk sağlığı uygulamaları ve sağlık 
finansmanı TÜSAP’ın düzenli olarak gerçekleştireceği etkinliklerin önemli gündem 
başlıkları olarak sıralanıyor.

TÜSAP Sağlıkta Vizyon Toplantıları adıyla gerçekleştirilen bu etkinliklerde Kamu, sivil 
toplum ve özel sektörün orta ve üst düzey yöneticileri gündemle ilgili görüşlerini 
doğrudan diğer katılımcılarla paylaşma olanağı elde ediyor. Bu görüşler, her etkinlik 
sonrasında hazırlanan özel raporlar ile katılımcıların kendileriyle, medyayla ve 
kamuoyuyla paylaşılıyor.

Yılda dört kez gerçekleştirilen bu toplantılarda yapılan çalışmalar her yıl sonunda 
gerçekleştirilen “Sağlık Platformu Zirvesi” adlı özel etkinlikte daha geniş katılımla 
tekrar değerlendirilerek sektör ve diğer ilgili kurum temsilcilerine doğrudan sunuluyor.

Daha geniş bilgi ve etkinliklere katılım için www.tusap.org adresini ziyaret 
edebilirsiniz. 
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