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31853594-101-976 /2614 sayı ve 11.06.2014 sayılı Başbakanlık Kanunlar ve 

Kararlar Genel Müdürlüğü kaynaklı “ Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 

Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı “ ile İlgili Değerlendirme Raporu 

 

Prof. Dr. Süleyman Kaynak 

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi 

DEÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD 

 

1. İlgili yasa tasarısında , “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı “ kurulması öngörülmektedir ve 

tasarının  6. Ve 7 . maddesindeki yönetim organlarının tanımlamasına bakıldığında Yönetim 

Kurulunun en yetkili  birim olduğu ve bu kurulun 6 /1 madde gereğinde aynen  şöyle 

denmektedir : 

MADDE 6- (1) Yönetim Kurulu, Bakanın başkanlığında; Bakanlık Müsteşarı, Başkan ve Bakan 
tarafından seçilecek iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. 
 
a. Burada yönetim kurulunu oluşturan beş kişi anlaşılamamaktadır.  
b. Bu durum anlaşılamamaktadır ama , bu kurumun tüm yetkisinin Sağlık Bakanlığında 

olacağı anlaşılabilmektedir. 
c. Her ne kadar madde 8’de , bu kurumun bir başkanı olacağı ve bu başkanın 3 yıl süre ile 

Sağlık Bakanının teklifi ile Başbakan tarafından atanacağı belirtilmişse de bu husus asıl 
kuruluş şemasının verildiği 6/1 maddesinden anlaşılamamaktadır . Bu durum b 
maddesindeki gerçeği pekiştirmektedir.  

d. Bu husus zaten 3/2 maddede “TÜSEB’in ilgili olduğu bakanlık Sağlık Bakanlığıdır “ diye 
tekrarenaçıklanmaktadır. 

e. Madde 10 ise , yönetim tarzının Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikler ile 
düzenleneceğini belirtmektedir.  

f. Madde 12-13-14-15 ‘te ayrıntısı verilen personel istihdamı ve yönetim tarzı ile ve 
ücretlendirilmelerindeki ayrıntılara bakılacak olursa buradaki tüm ana yetkinin Yönetim 
Kurulu üzerinden Sağlık Bakanına bağlı olduğu anlaşılmaktadır. 

g. Mali hükümlerle ilgili Madde 16’da ise , TÜRSEB’in gelir kaynağı olarak  esasta : 
a. Genel Bütçeden yapılacak yardımlar  
b. Faaliyet gelirleri  
c. Taşınır ve taşınmazlardan elde edilecek gelirler denmektedir.   
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2. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ‘nın genel bütçeden gelecek mali kaynaklarıyla ilişkili 

olarak  aşağıda MADDE 38-konulmuştur. :  10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî 
Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, 
Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümüne “107) Türkiye Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi” ibaresi ve aym cetvelin “B) Özel Bütçeli Diğer idareler” bölümüne 
“46)Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.  

3. Kanun  teklifinin 1.ve 2. Maddesinde , Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının görev tanımı 

yapılırken :YÖK bünyesindeki Üniversitelerin Tıp Fakülteleri ve diğer Sağlık Bilimleri ile ilgili 

çalışma yapmakta olan , fakülte ve yüksek okulların görev alanları ile tamamen çakışan bir 

tanımlama yapılmıştır. Bu anlamda esas olarak , YÖK çatısı altındaki üniversitelerin görev 

tanımlarını üstlenen farklı bir yapılanma ortaya çıkmaktadır. Üniversitelerin sağlıkla ilgili 

araştırma , geliştirme eğitim ve hizmet birimleri ile  , Sağlık Bakanlığına ve ilgili diğer 

Bakanlıklara bağlı  pek çok sağlık kurumunun  araştırma , geliştirme , eğitim ve hizmet işlevleri 

burada yeniden kurulan bir kurumun iş tanımına sokulmuş görünmektedir.  

Bu durumda , 

a. 2547 sayı ve 4.11.1981 tarihli Yüksek Öğrenim yasasının ,üniversite ve yüksek 

öğrenim kurumlarına verdiği görevler , buradaki tasarı ile ayrı bir kurumlaşma 

içinde yeniden tanımlanmaktadır.  

b. 2547/3-f fıkrası tarafından tanımlanan “enstitü “  tanımının dışında yeni bir 

tanımlama ve işlev kapsamı ile “ Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı “ adı altında 

tamamen farklı bir kurum oluşturulmaktadır.  

c. 2547 / 4-c tarafından tanımlanan fonksiyonların hemen tümü , tekraren , yeni bir 

kuruma verilmektedir.  

d. 2547 / 7-2 tarafından tanımlanan enstitüsü açılması yönünde tanımlanmış yol 

kullanılmadan , farklı bir kurum oluşturulmaktadır.  

e. 2547 / 4 . madde ile tanımlanan amaçlardan hiç birisi tanımlanmadan , yine aynı 

görevleri üstlenecek yeni bir kurumlaşmaya gidilmektedir.  

4. Yasa tasarısının 3. Maddesinde , “özel bütçeli “ ve  “ ilgili olduğu bakanlık Sağlık Bakanlığıdır “ 

denilmektedir. Bu nitelemeler ile , Sağlık Bakanlığının YÖK dışında , sağlık alanında , 

üniversitelerin görevlerinin bir bölümünü üstlenecek özel bütçeli yeni bir kurum kurmakta 

olduğu anlaşılmaktadır. Sağlık alanında , YÖK bünyesindeki sağlıkla ilgili kurumların 

görevlerini üstlenen ve doğrudan Sağlık Bakanlığına bağlı yeni bir kurumun oluşumuna ilişkin 

sakıncalar değerlendirilmelidir.  

5. TÜRSEB’in görevlerini belirten 4./a-d maddeleri , bu kurumun şirketleşerek , AR-Ge yatırımları 

yapılmasına ve bir ödeme kurumu gibi çalışmasına uygun düzenlemeler vardır. Burada Sağlık 

Bakanlığına bağlı olarak oluşturulan bir kurumun şirketleşmesine ilişkin sakıncalar  

değerlendirilmelidir. 

6. 4/f : Kalite ve akreditasyon , 4/g ise , teşhis ve tedavi standartların oluşturulması gibi 

konuları,4/ğ maddesi akademik konularda eğitim ve sertifikasyon uygulamalarını  

kapsamaktadır. Burada yine bağımsız kurumlarca ve akademik kurumlarca yapılması gereken 

akreditasyon veya tıbbi tedavi standartlarının belirlenmesi ve bu alanlardaki sertifikasyon 

işlemlerinin yapılmasının  , Sağlık Bakanlığına bağlı oluşturulan bir kurum tarafından 

gerçekleştirilmesi  konusundaki sakıncaların değerlendirilmesi gerekir.  

7. 4/i-j-k maddelerinde , uluslararası literatür takibi ,bilim adamı yetiştirmek bu alanda muhtelif 

eğitim programları vb. gerçekleştirmek  ayrıca  4/(2) maddesinde ve 4/(4) maddesinde yer 
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aldığı gibi  doğrudan üniversitelerin görevlerini üstlenen bir kurumun bu etkinliklerin 

tümünde kamu kaynaklarının kullanılması şartı ile Sağlık Bakanlığına bağlı olarak kurulması 

konusunun değerlendirilmesi gerekir.  

8. Madde  11,aşağıda görüldüğü üzere , aslında üniversitelerimizin çoğunda farklı isimler altında 

mevcut bulunan ama bazı birimlere eşdeğer enstitülerin kurulmasına ve bunların gerektiği 

kadar artırılmasına da olanak vermektedir.  

  Türkiye Kanser Enstitüsü. 
  Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü. 
  Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü. 

Türkiye Kronik Hastalıklar Enstitüsü. 
  Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü. 
  Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü. 
 

Bu enstitülerin fonksiyonlarının YÖK çatısı altındaki kurumların fonksiyonları ile birlikte 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

9. Bu yasa tasarısının 35. Maddesi aşağıdaki gibidir:  

28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununa aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 
“Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
EK MADDE 157- İstanbul’da Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite 
kurulmuştur. Bu Üniversite; Rektörlüğe bağlı olarak Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşur. 
 
Bu üniversitenin özellikleri : 
A. Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri 

Enstitüsünden oluşmaktadır. 

B. Yönetimini 5 kişilik  Mütevelli Heyet sağlar. Mütevelli Heyet’in başkanı Sağlık 
Bakanıdır. Diğer üyeler, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı , Sağlık Bakanının seçeceği bir 
üye , YÖK temsilcisi ve Rektörden oluşur.  

C. Rektör , mütevelli heyetinin seçeceği 6 adayın YÖK’e sunulması , YÖK’ün üç kişiyi 
Cumhurbaşkanına bildirmesi ile Cumhurbaşkanı tarafından atanır.  

D. Birleşmiş Milletlerin öngördüğü dillerde program açabilir.  
E. Üniversite, sağlık hizmeti sunmak veya sağlık uygulama ve araştırma faaliyeti 

yürütmek amacıyla herhangi bir uygulama ve araştırma merkezi veya birimi açamaz. 
Bu faaliyetleri ülke genelinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı eğitim ve 
araştırma hastaneleriyle 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanununun ek 9 uncu maddesi kapsamında birlikte kullanım protokolleri yaparak 
yerine getirir. 

F. Üniversitenin birlikte kullanım protokolü imzaladığı Türkiye Kamu Hastaneleri 
Kurumuna bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, öğretim üyesi kadrolarının tahsisi 
ve kullanımı bakımından Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezi olarak kabul 
edilir. Üniversitenin Tıp Fakültesine tahsis edilecek öğretim üyesi kadroları, temel 
bilimler hariç olmak üzere, birlikte kullanılan eğitim ve araştırma hastanesinin 
eğitim birimleri dikkate alınarak, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti 

tarafından il bazında belirlenir ve öğretim üyesi atamaları bu kadrolara yapılır. 
Öğretim üyesi norm kadro sayısı, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti 
tarafından tespit edilir. 
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G. Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne adıyla hizmet vermek üzere inşa edilen ve halen 

Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsü, Türkiye Sağlık 
Bilimleri Üniversitesine tahsis edilmiştir.” 

10. Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kadroları ile ilgili özel hükümler konmuştur: 
 

MADDE 42- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Öğretim 

Elemanlarının Kadrolan Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde 

eklenmiştir. 

“EK MADDE 18- Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı 
listede yer alan öğretim elemanlanna ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde 
Kararnameye bağlı cetvellere Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümü olarak 
eklenmiştir. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatında eğitim görevlisi 
kadrolarında çalışanlardan, Üniversite öğretim üyesi kadrolannaatananlann, atama 
işlemi ile birlikte eğitim görevlisi kadrolan iptal edilerek, 13/12/1983 tarihli ve 190 
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 
cetvellerden çıkanlmış sayılır.” 

MADDE 43- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

“EK MADDE 16- Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı 

listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı 

cetvellere Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.” 

11. Bu yasa taslağında kurulması öngörülen Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgili olarak 

özellikleri özetlersek : 

A. Mütevelli Heyeti ile yönetilir. 

B. Mütevelli Heyetinin Başkanı Sağlık Bakanıdır ve diğer üyeler, Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı , Bakanının seçeceği bir üye , YÖK temsilcisi ve Rektör’dür.  

C. Rektör , Mütevelli heyetin seçeceği altı kişi arasından YÖK ve Cumhurbaşkanı 
kademelerinden geçerek seçilir.  

D. Üniversite , Kamu Hastaneleri Birliğinin hastanelerini protokollerle kullanacaktır ve 
bu tüm yurt yüzeyi için geçerlidir. Dolayısı ile bu üniversite , Sağlık Bakanlığına bağlı 
Kamu Hastanesi olarak belirlenen her hastane bünyesinde , yani ülkenin her 
tarafında faaliyet gösteren bir üniversite olarak kurulmuştur.  

E. Bu üniversitenin kadroları ise , il bazında olmak üzere , mütevelli heyetinin önerisi 
ile , üniversitenin bulunduğu her ilde , ilgili Kamu Hastanesi üzerinden atanacaktır.  

F. Bunun yanısıra , Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne adıyla hizmet vermek üzere inşa edilen 
ve halen Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsü, Türkiye 
Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilmiştir.” 
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SONUÇ : 

31853594-101-976 /2614 sayı ve 11.06.2014 sayılı Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 

Müdürlüğü kaynaklı “ Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı “ ile ilgili 

değerlendirmemiz şu şekildedir:  

1. Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi adı altında , doğrudan Sağlık Bakanına bağlı olan 

bir üniversite kurulmaktadır. Bunun altyapısı , Sağlık bakanlığına bağlı Kamu 

Hastaneleridir. Dolayısı ile bu üniversite tüm yurt yüzeyinde kurulmaktadır.  

2. Üniversitenin Merkezi İstanbuldur ve Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne adıyla hizmet 

vermek üzere inşa edilen ve halen Marmara Üniversitesi adına tahsisli olan 

Haydarpaşa Kampüsü, Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilmiştir ve 

Üniversitenin merkezi burası olacak ve diğer şehirlerdeki  birimler lokal yönetimler ile 

yönetilecektir.  

3. Bütçelendirilmesi , Maliyeden , Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumları üzerinden 

ve diğer üneversitelerin alma olanağı olmayan birçok başka kaynaktan doğan 

finansman kaynaklarından yapılacaktır.  

4. Kadroları Mütevelli Heyet yetkisi ile , başta Kamu Hastaneleri kadrolarından 

yararlanılarak , il bazında seçilerek yapılacaktır.  

5. Bu kuruluşun paralelinde ise yine hemen hemen aynı  kişilerin yönetim kurulunu 

oluşturduğu “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı” adı altında , entegre ikinci bir 

kurum oluşturulmaktadır. Burada sadece YÖK temsilcisi yerine Bakanın önerisi ve 

Başbakanın atadığı bir Yönetim Kurulu Başkanı yeralmaktadır.  

6. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, mevcut üniversitelerin tüm çalışma alanlarını 

kapsayan enstitülerden oluşacak , mali kaynak genel bütçeden , kadrolar ise yine 
yönetim kurulunun yetkisi ile atanan , görevlendirilen görevlilerden oluşacaktır. 

7. Bu iki kurum entegre olarak üniversitelerin  araştırma , eğitim ve hizmet görevlerinin 

tümünü , seçilmiş kadrolar ve Sağlık Bakanlığının elindeki altyapı kullanılarak ve genel 

bütçe , Sağlık Bakanlığının kaynakları ve diğer üniversitelerin kullanamadığı pek çok 

kaynağı kullanarak yerine getireceklerdir.  

8. Bu noktada şu bilginin de değerlendirilmesi yerinde olur : 

A. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vergi ve SGK prim affı ile maden işçilerine ilişkin 

düzenlemelerin yer aldığı torba yasa tasarısına eklenmek üzere AK Parti İstanbul 

Milletvekili Mehmet Muş bir önerge verdi. Muş'un önergesi kabul edilirse, üniversiteler 

öz gelirlerini, tıp fakülteleri döner sermaye birimine aktararak ilaç, tıbbi malzeme ve 

tıbbi cihaz borçlarının ödenmesinde kullanabilecekler. Oysa mevcut mevzuat, 

üniversite gelirlerinin tıp fakülteleri döner sermayesine aktarılmasına izin vermiyor.  

KUPON ARAZİLER SATIŞTA! 
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Özellikle Türkiye'nin en köklü tıp fakültelerine sahip olan İstanbul Üniversitesi, Gazi 

Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitelerinin ellerinde şehrin en değerli yerlerinde çok 

arsaları bulunduğuna dikkat çekilirken, Hacettepe Üniversitesi bu konuda satışlara 

başladı bile.  

Hacettepe, önce Ankara'nın en değerli yerlerinin başında gelen Bilkent'te 350 

dönümlük imarsız arazisini 800 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. Üç kez 

yapılan ihalede alıcı çıkmazken, arsanın imar geçmesi durumunda değerinin 3 milyar 

lirayı bulacağı tahminleri yapılıyor.  

Diğer taraftan Hacettepe yine 15 Mayıs'ta bir başka ilana çıkarak, yine çok değerli bir 

bölge olan BeytepeLodumlu'da 8 kalem arsasını satışa çıkardı. Toplam 74 dönümlük 

yine imarsız olan arazinin, sadece 40 milyon liraya GüzelevlerKonut Yapı 

Kooperatifi'ne satıldığı öğrenildi. Oysa arazinin imarlı olması durumunda değerinin 

milyar liraya ulaşacağı iddia edildi. 

B. Üniversite Hastaneleri’nden Öğretim Üyesi kaybı (Türkiye genelinde bu kayıp klinik 

branşlarda %24 düzeyinde, İstanbul Üniversitesi’nde bazı bölümlerde %50’yi buluyor) 

C.   Üniversite Hastaneleri’nde gelir kaybı (Türkiye ortalaması %40), 

D. Öğretim üyesi katkı payının kaldırılması ve bir yıl Genel bütçeden telafi edildikten 

sonra vazgeçilmesi sonrasında; 

a.  Üniversite Hastaneleri NAKİT GİRDİLERİNİN  ortalama % 15′ inin ortadan kalkması, 

b.  Tam gün çalışan Öğretim üyelerinin ciddi gelir kaybı, 

c.  Öğretim üyesi-hasta arasındaki karşılıklı sahiplenme  duygusunun ortadan 
kalkması üzerine, 

 Mesai içi ve sonrası öğretim üyesi katkı payı ihdası ve bunun reel rakamlarda 
olması, 

 Sadece 2011 yılında ödenen 6111 sayılı Yasa kapsamında yapılan ödemenin 
2012 ve 2013 yılları için gerçekleştirilmeyen mesai dışı gelir kaybının telafisine 
yönelik ödemenin yapılması (yeni düzenleme yapılıncaya kadar olan süre de 
dahil), 

 Ayrıca, bu güne kadar döner sermayeden yapılan denge tazminatı ve bunun 
vergilerinden oluşan ödemelerinin iade edilmesi, 

d.  SUT fiyatlarının 6 yıldır arttırılmaması sonucunda; 

e.  Hizmet maliyetlerini karşılamayan ve her yapılan işten zarar edilen SGK hizmet 
bedelleri  (Örnek: son 5 yılda ortalama % 56 artan girdi maliyetlerine rağmen 6 yıldır 
artmayan, hatta toplamın üçte birini aşan kalemlerde % 70’i bulan fiyat düşürülmesi), 

f.  Finansal dengelerin bozulması sonucu artan borçlanma nedeni ile satın alma 
maliyetlerinin yükselmesi, 

http://www.hurriyetemlak.com/
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g.  Üniversite Hastanelerinde verilen özellikli hizmetlerle uyumsuz SUT işlem fiyatları 
nedeniyle, 

 Hizmet fiyatlarının üniversite hastaneleri için farklı bir çarpanla 
farklılaştırılması, 

 Kendi fiyat tarifesi üzerinden farklı fiyatla hizmet sunarak sadece SGK fiyatı 
yerine, üniversite hastanelerinde, gereken hizmetlerde, gerekirse üst sınır 
belirlenerek ödeme gücü olanlardan fiyat farkı alınması yoluyla kaynak 
çeşitliliği oluşturulmasına yönelik düzenleme yapılması, 

 Üniversite Hastanelerinde verilen özellikli hizmetlere uygun farklı çarpan ve 
işleyiş belirlenmesi, 

Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastaneleri hariç, diğer Hastanelerde olmayan Üniversite Hastaneleri 
eğitim maliyeti sonucu Üniversite Hastaneleri’nde eğitim hizmetlerinin Döner Sermaye 
gelirlerinden desteklenme zorunluluğu ile oluşan aşırı finansal yük nedeniyle; 

 2010 yılında Üniversite Hastaneleri Birliği Çalışma Grubu Öğretim Üyeleri tarafından 
hazırlanan “Tıp Fakültelerinde Eğitimin Finansal Boyutu Raporu” sonuçlarına göre, 
üniversite hastaneleri yıllık döner sermaye gelirlerinin en az yüzde 20’sinin Devlet 
Bütçesi’nden eğitim ödeneği olarak aktarılması, 

E. Zarar eden döner sermaye işletmeleri üzerinde oluşan araştırma, yatırım ve insan 
kaynakları maliyetleri gibi diğer yükler nedeniyle; 

 Araştırma, yatırım ve insan kaynaklarına yönelik üniversite harcamalarının, döner 
sermaye gelirlerinden değil Devlet Bütçesi’nden karşılanması, 

 Bu güne kadar döner sermayeden yapılan denge tazminatı ve bunun vergilerinden 
oluşan ödemelerinin iade edilmesi, 

F. Gider azaltıcı olarak 3 yıl önce önerilen “Üniversite Hastaneleri Birliği” yapılanması 
kurulamaması sonucunda toplu satın alma yapılamadığından Üniversite Hastaneleri’nin 
“ölçek ekonomisi” anlayışı ile mal ve hizmet alımı yapamaması nedeniyle; 

 2010 yılında Üniversite Hastaneleri Birliği tarafından önerilen, Almanya örneğinde 
olduğu gibi, ortak ihale de yapılabilmesine yönelik, kamu tüzel kişiliğine haiz 
“Üniversite Hastaneleri Birliği” yasal düzenlemesinin yapılması, 

(http://haged.istanbul.edu.tr/universite-hastaneleri-birligi-universite-hastanelerinin-

sorunlari-ve-cozum-onerilerini-calisma-sosyal-guvenlik-milli-egitim-ve-saglik-

bakanlari-ile-sosyal-guvenlik-kurumu-baskaniyla-gorustu/) 

  

http://haged.istanbul.edu.tr/universite-hastaneleri-birligi-universite-hastanelerinin-sorunlari-ve-cozum-onerilerini-calisma-sosyal-guvenlik-milli-egitim-ve-saglik-bakanlari-ile-sosyal-guvenlik-kurumu-baskaniyla-gorustu/
http://haged.istanbul.edu.tr/universite-hastaneleri-birligi-universite-hastanelerinin-sorunlari-ve-cozum-onerilerini-calisma-sosyal-guvenlik-milli-egitim-ve-saglik-bakanlari-ile-sosyal-guvenlik-kurumu-baskaniyla-gorustu/
http://haged.istanbul.edu.tr/universite-hastaneleri-birligi-universite-hastanelerinin-sorunlari-ve-cozum-onerilerini-calisma-sosyal-guvenlik-milli-egitim-ve-saglik-bakanlari-ile-sosyal-guvenlik-kurumu-baskaniyla-gorustu/
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Sonuç – Yorum , 

1. Türkiyede 70 tanesi vakıf toplam 179 üniversitemiz vardır.  

2. 119.000 öğretim üyesi ve 4.5 milyon öğrenci vardır.  

3. Türkiyede 84 tıp fakültesi ve 4.845 profesör, 2.252 doçent, 2.513 y. Doç olmak 

üzere 9.609 öğretim üyesi vardır.  

4. Tıp fakültelerinde 2010 verisi olarak 35.781 adettir. 2014 kontenjanı toplam 

9500 olarak belirlenmiştir.  

5. Hindistanda 271, Amerikada147 , İngilterede 32 , Fransada 34 , Almanyada 36 

, Yunanistanda 7 tanedir ve Türkiye dünyada 5. Sıradadır. 

6. Bu değerlendirmeler için aşağıdaki kaynağa da bakılması uygundur.   

http://static.ato.org.tr/fs/4f50993c67cde97925000005/Feride_Aksu_Tanik.pdf 

7. Tıp Fakülteleri , Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden fiyatlandırılan SUT cetveli 
üzerinden gelir temin etmektedir ve çok yoğun ve ağır hastalara bakılması 

nedeni ile maliyetlerini karşılayamamaktadırlar. Bu nedenle de zarar etmeleri 

nedeni ile ya maliye ile “sömürge kurumu “ muamelesi ile anlaşmak zorunda 

bırakılmakta , ya da ellerindeki gayrimenkulleri satmak ya da kurumlarını 

Sağlık Bakanlığına devretmek zorunda bırakılmaktadır. 

8. Bu yasa tasarısı ile de şimdi tamamen üvey evlat durumuna sokularak , 

Bakanlık tarafından , tüm varlıklarına el konulacak duruma getirilmeye 

çalışılmaktadır.  

9. Ayrıca , şehir içindeki çok kıymetli arazileri olan kurumlar , Kamu Hastaneleri 

bünyesine alınarak , bu yeni kurulan kurumlara dahil edilecek , belki ilerde 

özelleştirmeye ve değerli alanları başka amaçlarla kullanılacak şekilde 

satılacaktır. ( Ör: Şişli Etfal , Suat Seren vb. )  

10. Bu yasa tasarısı ile Türkiyede YÖK çatısı altındaki tıp fakültelerine paralel bir 

tıp eğitim modeli getirilmektedir. Yönetim , finans ve kadrolaşma olarak , bu 

sistem doğrudan sağlık bakanlığına bağlanmaktadır.  
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