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2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası (4/11/1981) 

  

Enstitü     : 
Üniversitelerde ve fakültelerde 1’den çok benzer ve 
ilgili bilim dallarında lisans üstü, eğitim - öğretim, 
bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir 
yükseköğretim kurumudur. 
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YÖK SİSTEMİNDE  
Enstitü Müdürü 

 

 2547 sayılı YÖK Yasası madde 19   

 Enstitünün organları; enstitü müdürü,  
enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur.  

 Enstitü müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi 
üzerine rektör tarafından atanır.  

 Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan  
rektör tarafından yapılır.  
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 Süresi biten müdür  yeniden atanabilir.  

 Müdürün, Enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları 
arasından üç yıl için atayacağı en çok 2 yardımcısı olur.  

 Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması 
durumunda yapılacak işlem, Dekanlarda olduğu gibidir.  

 Enstitü müdürü, bu yasa ile dekanlara verilmiş olan 
görevleri Enstitü bakımından yerine getirir.  
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YÖK SİSTEMİNDE  
Enstitü Müdürü 



 

 Enstitü Kurulu; Müdürün başkanlığında,  
müdür yardımcıları ve Enstitüyü oluşturan  
Anabilim Dalı Başkanlarından oluşur.  

 Enstitü Yönetim Kurulu; müdürün başkanlığında,  
müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek 6 aday 
arasından Enstitü Kurulu tarafından 3 yıl için seçilecek 
üç öğretim üyesinden oluşur.  
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YÖK SİSTEMİNDE  
Enstitü Kurulları 



 

 Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu,  
bu yasayla fakülte kurulu ve fakülte yönetim 
kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından 
yerine getirirler.  
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YÖK SİSTEMİNDE  
Enstitü Kurulları 



Anayasa’nın 130. maddesi 
 

 MADDE 130- Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan 
bir düzen içinde milletin ve ülkenin gereksinimlerine 
uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile;  
ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, 
bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak,  
ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden 
oluşan;  
kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip 
üniversiteler, devlet tarafından yasa ile kurulur. 
http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf 
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Sağlık Bakanı Dr. Müezzinoğlu: 
 «Sağlıkta 2023 Vizyonu« çerçevesinde ilk 6 ay içinde Türkiye 

Kanser Enstitüsü ve Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon 
Enstitüsü'nün ve 3 yıl içinde ise Biyoteknoloji Enstitüsü,  
Anne Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü, Kronik Hastalıklar Enstitüsü 
ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Enstitüsü'nün 
kurulacağını belirtti.  

 Enstitülerde, bilim kurulları bulanacağını, klinik ve ilaç 
araştırmalarının yapılacağını ifade eden Bakan Müezzinoğlu, 

 “Ülkemiz tıbbi teknolojiler ile ilaç sanayisinde dışalımcı bir ülke 
konumunda. İlaca her yıl 16 milyar TL harcıyoruz ve her yıl %10 
artış var. Sağlık Enstitüleri bu boşluğu büyük ölçüde dolduracaktır.« 
http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-34940/muezzinoglu-saglikta-2023-vizyonu-
programini-acikladi.html/, 19.07.2014 
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 Üniversitenin kurulma gerekçesini, eğitim ve araştırma 
hastanelerinin akademik unvan ve özlük haklarını 
kolaylaştırmak olarak açıklayan Bakan Müezzinoğlu, eğitim ve 
araştırma hastanelerinde verilen uzmanlık eğitiminin niteliğini 
artırmayı hedeflediklerini aktardı. Müezzinoğlu, yalnızca sağlık 
alanına odaklı ilk devlet üniversitesi olma özelliğini taşıyan 
üniversitenin tıp fakültesi yanında hemşirelik gibi alanlarda 
eğitim verecek Sağlık Bilimleri Fakültesi ile master ve doktora 
(PhD) amacıyla Sağlık Bilimleri Enstitüsü olacağını dile getirdi.   
 

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-34940/muezzinoglu-saglikta-2023-vizyonu-
programini-acikladi.html/19.07.2014 
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Sağlık Bakanı Dr. Müezzinoğlu: 
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 Bakan Müezzinoğlu, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa 
Yerleşkesinin bu üniversiteye verileceğini bildirdi.  

 Kurulacak enstitüler ve üniversitede çalışacak hekim 
istihdamına yönelik olarak da düzenleme yapılacağını kaydetti. 

 Müezzinoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın üniversite kurmasını 
eleştirenlere yönelik olarak da;  

 "Bakanlığın tıp alanıyla ilgili olarak üniversite kurması 
birilerinin düzenini bozuyor. Biz rekabetten korkmayız." dedi.  
 

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-34940/muezzinoglu-saglikta-2023-vizyonu-
programini-acikladi.html/19.07.2014 
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Sağlık Bakanı Dr. Müezzinoğlu: 
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Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Başkanlığı-TÜSEB’in Kurulma Gerekçesi-1 

 

• Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırma Kurulu genel yapısının  
Sağlık Ar-Ge konusundaki ülke hedefleri açısından yetersiz 
kalması. 

• Dünyada sağlık endüstrileri alanında gözlenen bilimsel 
gelişmelere ve yenilikçi çalışmalara uyum sağlanması 

• Türkiye’nin sağlık hizmeti sunumunda yakaladığı başarıyı  
bilimsel ve AR-GE alanında sürdürmesi 

• Kanser ve öbür süregen (kronik) hastalıkların  
artan maliyetlerinin denetimi ve yönetimi. 
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• Halk Sağlığı Laboratuvarlarının bilimsel ve Ar-Ge  
alt yapısının güçlü biçimde oluşturulması  

• Türkiye’nin orta gelirli bir ülke olarak kalma  
tuzağından kurtulması için, katma değeri yüksek  
ürün ve hizmetlere olan gereksinimi ve sağlık 
sektörünün bu konuda sunduğu önemli fırsatlar 

• Türkiye’nin sağlık alanında bölgesel teknoloji merkezi 
rolünün güçlendirilmesi. 
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Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Başkanlığı-TÜSEB’in Kurulma Gerekçesi-2 



TÜSEB’den beklenenler..  
 

 Yalnızca sağlık alanında Ar-Ge yapacak 

 Kişi ve kurumları fonlayacak  
(hangi kişi ve kurumlar belirtilmiyor!!) 

 Gerektiğinde öbür hastalıklarla ilgili yeni enstitüleri aynı yapı 
içinde kurabilecek 

 Sağlık endüstrisi ile bütünlük içinde çalışma modelleri 
oluşturabilecek 

 Sağlık kurumlarında var olan satın alma gücü ile  
Ar-Ge projelerinin desteklenme olanağı sunabilecek 
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TÜSEB’in Yapı ve İşleyişi.. 
 

 Sağlık alanında 1 milyon TL üzerinde kamu kaynağı 
ile yapılacak Ar-Ge’lerde eşgüdüm sağlamak için 
onay düzenekleri getirebilecek  

Projeler sonucuna elde edilen ürün ve çıktıları 
gerektiğinde üretmek için şirket kurma ve  
bu amaçla şirketlere ortak olma olanağı olacak 

 Toplam kadrosu 400 kişi..  
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TÜSEB’in yapısı  
 

 Sağlık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan,  
bilimsel ve yönetsel özerkliğe sahip başkanlık statüsünde 

 Kamu tüzel kişiliğine sahip ve özel bütçeli bir kurum 

 Merkezi İstanbul’da (Başkent Ankara değil mi; niçin ??) 

 Yasada düzenlenmeyen konularda  
özel hukuk hükümlerine bağlı 

 Hastane işletmeciliği yok. (Kanser Enstitüsü dışında..) 
Yalnızca Kanser Enstitüsüne yönelik Ar-Ge.  

 200 yataklı klinik araştırmalar hastanesi ve yerli-yabancı 
akademik personel ile başarıma (performansa) dayalı çalışma  

 Referans merkezi laboratuvarları 
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TÜSEB’in Organları-1 
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TÜSEB’in Organları-2 
 

Yönetim Kurulu 
 Sağlık Bakanı’nın başkanlığında; müsteşar, başkan, 

bakanın atadığı 2 üye 
 Üyeler 

 Bakan tarafından seçilecek 
 Sağlık bilimleri alanında ulusal veya uluslararası 

düzeyde ürün vermiş bilim insanları 
 Başkanlığa önemli miktarda fon sağlayacak  

iş adamları ve bağışçılar !! 

 (Paranızla Akademik birimde YK üyesi olacaksınız.. Ama TTB, 
TDHB, TEB, TVHB.. gibi sağlık yasal meslek örgütlerinin 
seçilmiş temsilcilerine TÜSEB yönetiminde yer yok!? 
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TÜSEB’in Organları-3 
 

Yüksek danışma kurulu  
25 üye  

 İlgili bakanlıklar 

Meslek kuruluşları 

Bilim insanları 

Dışsatım yapan şirketlerin birlikleri.. 
Dışsatım yapmak, TÜSEB Danışma Kurulu Üyeliği için 
yeterli.. Bunun adı «Yönetişim» (Governance)..  
Sermayeyi kamu kurumlarının içine yerleştirmek..  
Ama; örneğin emek sendikalarının temilcileri yok!? 
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TÜSEB’in Organları-4 
 

Başkanlık 
Başkan ve 2 başkan yardımcısı 

Genel sekreterlik 

Enstitülere odaklanmış  
yönetsel yapılar (??) 
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Yasa Tasarısı ile Kurulan Enstitüler 
 

1. Türkiye Kanser Enstitüsü (6 ay içinde) 

2. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü  
(6 ay içinde) 

3. Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü  

4. Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü 

5. Halk Sağlığı ve Türkiye Kronik Hastalıklar Enstitüsü 

6. Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları 
Enstitüsü 

 Gereksinim durumunda Bakanlar Kurulu kararıyla  
yeni enstitüler kurulabilir. 
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TÜSEB’in kadrosu  
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Kurum unvanı Sayı 

Başkan 1 

Başkan yardımcısı  2 

Enstitü başkanı 6 

Genel sekreter 1 

Akademisyen (Prof. ve Doç.) 60 

Araştırmacı (PhD - Doktora derecesinde) 90 

Uzman (MSc - Yüksek Lisans derecesinde) 120 

Yönetsel, teknik ve sağlık personeli  120  

TOPLAM 400 



TÜSEB personel istihdamı  
 

 Üniversitelerden ve öbür kamu kurumlarından 
görevlendirme yolu ile deneyimli akademik 
personelin kazanım olanağı (akademik eleman açığı var!?) 

 Proje temelli gelir elde etme, üretilen patent ve 
lisans gibi ürünlerin değerinden pay alma,  
bunların üretimi sonucunda elde edilen değere 
ortak olma olanağı  

 Yabancı bilim adamlarını 1 yıla dek, çalışma izni 
almadan Başkanlıkta çalıştırma olanağı.. 
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TÜSEB personel istihdamı 
 

 Başkanlık etkinliklerinde ve proje temelli işlerde 
performans ölçütlü çalışma anlayışının getirilmesi 

 Üniversitede yürütülen doktora ve öbür akademik 
çalışmaların TÜSEB’de yapılma olanağı (Bu, üniversiter 
bilim özerkliğinin gaspı demektir!) ve bunun akademik 
çalışmadan sayılması (1 saat bile ders vermeden  
öğretim üyesi olma yolu!?) 

 Yüksek öğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda 
bulunanların TÜSEB’de çalıştıkları sürelerin 
yükseköğretim kurumlarında geçmiş sayılması.. 
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TÜSEB’in gelir ve bağışıklıkları 
 

 Her yıl merkezi yönetim bütçesinden yapılacak 
yardımlar (neden ayrılacak ödenek değil de yardım?) 

 Enstitünün kendi kaynakları ile elde ettiği gelirler 

 Bağışlar (YK’na girmek için bağış yapmak yeter!) 

 Etkinlik alanı ile ilgili iktisadi işletme ve A.Ş.’den  
elde edilecek kazançlar 

 Vergi ve öbür akçal (mali) yükümlülükler açısından 
TÜBİTAK’a sağlanan ayrık (istisna) ve bağışıklıklar 
(muafiyetler) TÜSEB’e de sağlanmakta.. 
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TÜSEB işbirlikleri 
 

Üniversiteler 

Ar-Ge kurumları 

Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri  

 Teknopark  
 A.Ş. Kurma hakkı (Bilim kurumu mu, şirket mi?) 

 Ar-Ge sonucu patenti veya lisansı alınan buluşların 
üretimi için ticari etkinlikte bulunmak üzere 
Başkanın önerisi, yönetim kurulunun kararı ile  
anonim şirket kurulabilecek. 
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Türkiye Kanser Enstitüsü (TKE) 
 

 TKE başkanlığı 

 Kanser Bilim Kurulu 

 TKE merkezleri 

 Klinik araştırmalar merkezi  

 Kanser eğitimi merkezi  

 TKE Ar-Ge birimleri 

 200 yataklı araştırma hastanesi   

 Araştırma laboratvuarı 
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TBMM’ye Kanser Enstitüsü 
Kurulması Önerisi 2010 (1) 
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Tüm ülkeyi bölge bölge hatta 
kanser temelli izleyecek, 

gerekli bilimsel araştırmaları 
yapıp kamuoyunu 

bilgilendirecek ve bilgi 
kirliliklerini ortadan kaldıracak 
Ulusal  Kanser  Kurumu  

kurulması son derece 
önemlidir. 



TBMM’ye Kanser Enstitüsü 
Kurulması Önerisi 2010 (2) 

 

 Yukarıda özetlenen tüm bu önerilerin tek elden 
yürütülmesi, ilgili uzmanların atanması (istihdamı),  
ivedi konularda önlem alınabilmesi, kamuyu ve 
yurttaşların hemen bilgilendirilmesi, giderek yaşlanan 
ülkemizde gelecek yıllarda ağırlığını iyice duyumsatacak 
olan kanserin denetim altına alınması açısından  
Ulusal  Kanser  Kurumu  oluşturulmasının ne denli 
önemli olduğu açıktır. Bu nedenle dünya örnekleri de 
incelenerek ülkemiz koşullarına uygun yapıda bir  
Ulusal Kanser Kurumu kurulmalıdır. 
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Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Kurulma gerekçesi 

 

 SB EAH’nin nitelikli hekimlerinin devlet ve vakıf 
üniversitelerine akademik unvan ve özlük haklarını  
elde etmek için geçişinin neden olduğu sorunlar  
(bu hekimlerin özlük haklarının verilmediğinin itirafı!) 

 EAH’de verilen uzmanlık eğitimi için nitelikli akademisyen 
tutulamaması ve bunun neden olduğu uzmanlık eğitimindeki 
aksamalar (Üniversite dışından doçentlik olanaklı!?.. 

 Şehir hastanelerinin fiziksel  ve teknolojik altyapısının nitelikli 
akademik unvanlı hekim kadrosu ile desteklenme zorunluluğu  

 SB EAH’nin akademik ve hizmet sunum altyapısının giderek 
zayıflaması (çaresi bu hastaneleri Üniversite mi yapmak?) 
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Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Kurulan fakülteler ve enstitüler 

 

Tıp fakültesi 

Sağlık bilimleri fakültesi 

Sağlık bilimleri enstitüsü  
(MSc - master  ve PhD - doktora eğitimi 
yaptırmak için; bunun yeri özerk üniversite; 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Üniversite ol-maz!) 
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Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
 

 Merkezi İstanbul’da (neden; tüm sorunlar orada mı?) 

 Sağlık bilimlerine odaklanmış ilk devlet üniversitesi (?!)  

 Bünyesinde yalnızca tıp fakültesi ve sağlık bilimleri 
fakültesi var (YÖK Yasasına göre en az 3 fakülte gerek!?) 

 Doktora ve master yaptırma amaçlı Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü var.. (Burs ver, Üniversitelerde yapsınlar!) 

 Rektör ataması seçimle değil, mütevelli heyetin önerdiği 
6 adayın YÖK tarafından 3’e indirilerek Cumhurbaşkanına 
bildirmesi ile adaylardan birinin atanması ile olacak. 
(Üniversite çalışanları rektör seçmekten aciz mi? Demokrasi??) 
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Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
 

 Yurtdışında tıp fakültesi ve başka Sağlık Bilimleri 
Fakülteleri kurma hakkı (Hangi gelişmiş ülkede  
bu olanaklı?? Bizim diplomalarımız denk mi??) 

Hastanesi olmaması; TKHK / EAH ile bağlantılı  
(afiliasyon içinde) uygulama yap(tır)ma hakkı.. 

 TKHK / EAH’de görev yapan 1500 Doçent ve 
Profesörün üniversite kadrolarına ataması yapılacak. 
(Hani akademik eleman sayıca yetersizdi? 1500 hoca  
ciddi bir rakam.. Özlük haklarını o hastanede iken verin..) 

 TKHK / EAH’nin hastanelerini yeni kurulacak 
üniversitenin araştırma görevlerinde kullanma hakkı  
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Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
 

 Yurt içinde veya yurt dışında Birleşmiş Milletler  
resmi dillerinde eğitim verme hakkı (İngilizce,  
Fransızca, İspanyolca, Arapça, Çince, Rusça ) 

 Türkiye’de ilk tıp fakültesi için inşa edilen ve  
1903’te açılan Haydarpaşa yerleşkesinin  
Tıp Fakültesi binaları olarak özgülenmesi  
(Bu binalar halen Marmara Tıp Fak.nin malı!) 
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Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti (Board of trustee)  

 

Sağlık Bakanı (Başkan) 

Sağlık Bakanlığı müsteşarı 

Rektör 

Sağlık Bakanı’nın seçeceği 1 üye 

YÖK’ün seçeceği 1 üye 
(Toplamda 5 üye.. Sayıca klasik örneklerden çok az??) 
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Yasa tasarısı ile getirilen  
öbür düzenlemeler 

 

 Sağlık bilimlerinde lisans tamamlama hakkı  
 Türk Diş Hekimleri Birliği genel kurul toplanması (yasa ile??)  
 4924 sayılı yasa kapsamındaki hekimlere yöneticilik yetkisi 
 Aynı Birlik bünyesinde dallar arasında döner sermaye farkının 

dengelenmesi (performansa dayalı değil miydi?) 
 Yoğun bakım uzmanlığında yan dal süresinin  

2 yıla indirilmesi (Öbür yan dallar 3 yıl; bu daha mı önemsiz?)  
 Aile hekimleri nöbetlerinin ASM’lerde tutularak nöbet ücreti 

verilebilmesi.. (AH kabul etmiyor, yersiz buluyor.. Dayatma?) 
 Vekil ebe ve hemşirelik (!?) (4 yıllık yükseköğrenim olmadan 

kime ebe-hemşirelik yaptırılacak vekaleten??) 
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Sorunlar…  
 

 Sağlık Bakanlığı sağlığın TÜBİTAK’nı kuruyor! (TÜBİTAK 
yasasına müdahale ile Kurum bilimsel özerkliğini yitirdi! 
TÜBA da öyle ve Diyanet bütçesi TÜBİTAK’ı katlıyor..?? ) 

 Koruyucu sağlık hizmeti gene yok!  
«Hastalansın, tedavi ederim..» mantığı sürüyor!! 

 Kurulun hangi projeleri ve nasıl seçeceği belirtilmiyor? 

 Fon nasıl oluşacak, belirtilmiyor.. 

 Enstitü başkanı 1 milyon TL’ye dek olan harcamalara  
karar verebilecek.. (Neden Kamu İhale Yasası devre dışı ??) 

 1 milyon TL üstü harcamalara Enstitü Yönetim Kurulu  
karar verecek. (Gene mi Kamu İhale Yasası’ndan bağışık)  
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Yönetim kurulu bağımsız ve saydam değil.  

Muhalefet ve TTB Avukatı Ziynet Özçelik’in 
yönetimin; bilimsel ölçütlere göre seçilmiş 
insanlardan ve toplum temsilcilerinden 
oluşan ikili bir düzenek ile oluşturulması 
önerisi reddediliyor.  

Ama bağış – dışsatım yaparak üyelik açık!? 
Bilim ve demokrasi dışı düzenleme niçin?? 
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Sorunlar…  



 

Bütçeden ayrı kaynak aktarımı yapılacak.  
Bu kaynak neden var olan olan üniversite 
enstitülerine aktarılmıyor?!! 

Bu tümüyle üniversiteyi çökertici bir sistem 
değil mi ? 

«Bakanlığa bağlı» üniversite hangi çağdaş 
ülkede var ?? Tek 1 örnek gösterilebilir mi? 

Dikkat; «Bakanlığa bağlı» özerk değil!  

Özerk olmayan kurum Üniversite olamaz! 
25.07.2014  AÜTF Halk Sağlığı ABD Staj Sonu İntörn Sunumu 

 

39 

Sorunlar…  



 

Yasa tasarısının TBMM’de görüşülmesinden 
önce Sağlık Bakanlığı ile H.Ü. Kanser Enstitüsü 
ve özel bir üniversite arasında ortak bir 
protokol imzalanıyor ?! 

Peki tasarıyı hazırlayan ve  
«Bu tasarı benim hayalimdi..» diyen kim ? 

Acaba kamu fonlarının nereye aktarılacağı  
çoktan belli mi ? Kayırma, nesnellik dışılık? 
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Sorunlar…  



Tartışma-1  
 

Dünyanın hiçbir uygar ülkesinde Bakanlığa bağlı 
“Üniversite” söz konusu değildir. 
Bu olgu “üniversite” kavramının tarihsel özüne 
aykırıdır. “Üniversite” yi “Üniversite” yapan  
2 temel olgu;  

1. «Bilimsel özgürlüğü» ve  
2. «Yönetsel (parasal dahil) özerkliği» dir!  

 

http://ahmetsaltik.net/2014/07/16/saglik-bakanliginin-tip-fakultesi-
kurmasi/19.07.2014 
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 Hükümet, bugünlerde (Temmuz 2014) Meclis’te 
görüşülen bir yasa tasarısı ile kendi denetimi altında,  
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve 
Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurmaya 
çalışıyor. 

 Siyasal istenç (irade), bu yolla, hem sağlık alanındaki 
AR-GE (araştırma-geliştirme) çalışmalarını,  
hem de sağlık yüksek öğretimini kendisine bağlıyor, 
özerkliğini yok ediyor, ticarileştiriyor, kadrolaşıyor!? 

 25.07.2014 42 http://ato.org.tr/#/haberler/detay/236/19.07.2014 

Tartışma-2  



 

Hükümetin 2003’ten beri uyguladığı 

IMF-DB dayatmalı ve güdümlü 

Sağlıkta Dönüşüm Programı,  

temel sağlık göstergelerimizde hiçbir 

anlamlı iyileşme sağlayamamışken; 

kamu sağlık giderlerinin sürgit daha 

çok artmasına yol açmıştır. 
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Tartışma-3  



 

Hükümet bunun sürdürülemez 
olduğunu, kamu sağlık giderlerindeki 
ciddi artışın cari açık için ağır tehlike 
oluşturduğunu uzun süredir görmekte. 
Ne var ki, bu tasarı ile sözüm ona  
çözüm olarak dayattığı yöntem,  
bu tehlikeyi gerekçe edip sağlığı daha da 
ticarileştirmek, piyasaya bırakmaktır! 

 25.07.2014 44 http://ato.org.tr/#/haberler/detay/236/19.07.2014 

Tartışma-4  



 

TÜSEB bünyesinde kurulacak 6 enstitüden 
biri Kanser Enstitüsü’dür.  
Bunun en önemli gerekçesi olarak kanser 
sıklığının ve dolayısıyla kanser sağaltımının 
maliyetinin çok artması ileri sürülmektedir. 
(TKE kanser sağaltımını ucuzlatacak mı? 
Çare bu ise tüm devletler böyle yapmalı?!) 

Siyasal irade, halkın kanser korkusunun 
ardına sığınarak AR-GE etkinliklerini kendi 
denetimine almayı, buradan kendine ve 
yandaşlarına rant çıkarmayı planlamakta.  
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Tartışma-5  



 

 TÜSEB’in amaçları arasında gösterilen  
Ulusal kaynaklarla ilaç ve tıbbi aygıt geliştirmek 
kuşkusuz hem Halk Sağlığı hem de sağlık 
giderlerimiz açısından yerinde bir hedeftir.  

Ancak AR-GE çalışması, gerçek anlamda özgür, 
yönetsel açıdan özerk ortamlar ister.  

 Bu ortamların üniversitelerde yaratılması pek ala 
olanaklıdır. Oysa bu yasa tasarısı ile üniversiteler 
daha etkisiz duruma gelecek, bilim denetim altına 
alınacak, bilimsel üretim öz olarak kazanç amaçlı 
etkinlik olacaktır; sermaye güdümünde post-
modern bilim karabasanı... 

25.07.2014 46 http://ato.org.tr/#/haberler/detay/236/19.07.2014 

Tartışma-6  



Tartışma-7 
 

 TÜSEB sözde özerk (!!!), özde tümden hükümete bağlıdır. 
Yönetim Kurulu’nun Başkanı doğrudan Sağlık Bakanıdır. 

 Yönetim Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu üyeleri  
çok büyük ölçüde hükümet tarafından atanmaktadır. 

 Hükümet bu tasarı ile bilimi avucunun içine almaktadır. 

 TÜSEB’in yönetsel yapısı anti-demokratiktir.  

 TÜSEB Başkanı aşırı yetkilerle donatılmıştır. Tek başına  
1 milyon TL’lik kamu parasını harcama yetkisi oluyor. 
Kamu İhale Yasası dışında, bu yetki çok kaygı vericidir. 
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Tartışma-8 

TÜSEB bünyesindeki enstitülerden biri 
Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve 
Akreditasyon Enstitüsü’dür.  

Bunun çevirisi şudur :  

Sağlık Bakanlığı kendi hastanelerini 
kendisi akredite edecektir (!!!).  

«Kendini akreditasyon» kavramı yazına 
(literatüre) girmek üzeredir. 
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Tartışma-9 
 

TÜSEB, bilimselliği tartışılır yöntemlerin 
tıpta kullanılmasını yasal kılmaktadır. 

TÜSEB bünyesindeki Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü ile hastalarımız 
bilimsel etkinliği kanıtlanmış yöntemlerden 
devlet eliyle uzaklaştırılmış olacaktır.  

Galiba hükümet sağlık giderlerini azaltmak 
için hacamat vb. den medet ummaktadır!? 

 25.07.2014 http://ato.org.tr/#/haberler/detay/236/19.07.2014 49 



Adını doğru koyalım.. 
 

“Sağlık Bilimleri Üniversitesi” 
kuracaklarını söylüyorlar;  

Biz ona “Sağlık Bakanlığı 
Üniversitesi” diyeceğiz.. 

Toplumun tüm kurumlarını  
ele geçirme girişimi örneklerinden.. 
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Tartışma-10 
 

«Yasa torbası»nda tıp fakültesi, sağlık bilimleri 
fakültesi ve sağlık bilimleri enstitüsünden oluşan 
“Sağlık Bilimleri Üniversitesi” kurulması da 
öngörülmektedir.  

Anlamlı biçimde, yine İstanbul’da!  

Temel sorunlarımızdan biri, sağlık çalışanlarının 
dağılımındaki eşitsizlik iken, İstanbul’da  
devasa bir «üniversite» (!?) daha kurulmaktadır. 
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Tartışma-11 
 

 Üniversitenin bağımsızlığı, akademik özgürlük, yönetsel 
özerklik… bunlar hükümetten niye böyle uzaktır? 

 Öngörülen üniversite, mütevelli heyet tarafından 
yönetilecektir. Bu Mütevelli heyet pek tanıdıktır :  

 Sağlık Bakanı, Müsteşar, Rektör, Bakanın seçeceği  
bir üye ve YÖK’ün seçeceği bir profesör.  

 Denetim neredeyse tümden siyasilerde, dolayısıyla  
bilim yapılabilir mi bilinmez.. O halde bu üniversiteye 
“Sağlık Bilimleri Üniversitesi” değil “Sağlık Bakanlığı 
Üniversitesi” demek gerek. Devlet dairesi Üniversite! 
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Tartışma-12 
 

Sağlık Bakanlığı’nın üniversite 
kurması ne hakkı, ne de görevi!  

Bu girişim, Anayasa’nın yüksek 
öğrenimi düzenleyen 130. ve 131. 
maddelerine açıkça aykırıdır. 

Uygar dünyada örneği yok.. 
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Ülkemizde tıp fakültesine düşen nüfus  
Avrupa ve OECD ülkelerinden çok küçüktür 
(< 1 milyon).  

Hükümet ülke kaynaklarını böyle gereksiz 
harcamalarla israf edeceğine, alt yapı ve 
akademik kadro sorunlarıyla boğuşan tıp 
fakültelerimizin, sözde değil özde kamuya ait 
olan fakültelerimizin yararına kullanmalıdır. 
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Tartışma-13 



 Üniversite hastanelerinin sağlık hizmetlerinin gerçek 
bedeli, SGK tarafından ödenmiyor; en az %30 (-) bedel.. 

 Tasarruf adına «paket fiyat» dayatılıyor.. Yıllardır böyle.. 

 Kamu Üniversite hastaneleri, çalışanlarının denge 
ödencesini (tazminatını) ödeyen tek kamu kurumu;  
döner sermaye işletmesi hep açık veriyor; borç dağları 
büyüyor. Başbakan «İşletemiyorsunuz» diyerek «Bize 
devredin» diyor. «Acımasız kıskaç» bilerek sürdürülüyor. 

 Marmara Üniv. Tıp Fak. SB Pendik Hastanesinde iğreti 
«konuk».. Akçal özerkliği yok.. Hastanesiz! Hacettepe 
arazilerini satıyor.. Kamu Çökertiliyor, özel sektöre rakip 
olmaktan çıkarılıyor, nitelikli personeli özele çekiliyor. 
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Tartışma-14 



Tartışma-15 
 

 TÜSEB’in Sağlık Bakanı ve atadığı kişiler aracılığı ile 
yönetilmesi, sermaye ile yakın işbirliği ve ortaklık yapısı 
içinde çalışması planlanıyor.  

 Sağlık Bakanlığı bütçesi dışında genel bütçeden ciddi bir 
kaynak aktarımının ve ciddi bir kadro kullanımının 
amaçlandığı anlaşılıyor. Her iki kuruluşun bir bütün olarak 
üniversitelerin eğitim ve araştırma işlevleri ile TÜBİTAK’ın 
işlevlerini üstlenmesine yönelik bir kurgu görülüyor. 

 Kadrolaşma ve akademik unvan ulufesi apaçık ortada! 
     http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/darbe-4634.html19.07.2014 
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Tartışma-16 
 TÜSEB, bir bütün olarak  2547 sayılı yasa uyarınca 

Yükseköğretim Kurumları ve onların bünyelerindeki bütün 
enstitülerin görev ve işlevlerini içerecek bir amaç ve 
işleyişe sahip. Bilimsel ve yönetsel özerkliğe sahip olduğu 
belirtilmekle birlikte, bütünüyle Sağlık Bakanı ve öbür 
merkezi idare temsilcilerince yönetilmekte, kararları, 
çalışma alanları onlarca belirlenmektedir. Bilimsel 
özgürlüğü ve yönetsel özerkliği yoktur! Tıp fakültelerinin 
seçilmiş temsilcilerine yer verilmediği gibi, Türk Tabipleri 
Birliği de temsil edilmiyor. Bütünüyle yürütme organı ve 
sermayenin temsilcilerinin bulunduğu küçük ve kapalı bir 
bürokratik-politik, anti-demokratik yapı oluşturulmakta. 
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Tartışma-17 
 

Öğretim üyeleri görevlendirme yolu ile ya da 
doğrudan TÜSEB kadrolarına İş Yasası’na 
bağlı olarak iş sözleşmesi (akdi) ile sözleşmeli 
olarak  atanmakta, görev süresinden önce 
işlerine son verilebilmektedir. Bilimsel ve 
yönetsel özerkliğin önemli ögelerinden biri 
olan öğretim üyesi iş güvencesi yoktur! 
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/torbayasa-3889.html19.07.2014 
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Tartışma-18 
 Sağlık Bakanlığı’nın, gerek Anayasa, gerekse 663 

sayılı YGK (KHK) ile tanımlanmış hizmet alanları 
içinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi, tıp fakültesi 
kurmak, lisans eğitimi vermek üzere kurum açmak 
yer almamaktadır. Sağlık Bakanlığı, Anayasanın 
yükseköğretim kurumları için öngördüğü sistemin 
ve yönetimin bütünselliği ilkesinin dışına çıkılarak, 
yürütme organı, bilimsel ve yönetsel özerkliğe 
sahip olması gereken üniversitelerin görev alanına 
müdahale etmekte, onun yerine geçmektedir. 
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Sonuç-1 
 

 Bu torba yasada da yine birçok değişiklik yapılmaktadır.   
Torba yasa ile daha önce kabul edilmiş yasalara birçok ek 
yapılmakta veya var olan maddeler adeta günübirlik 
değiştirilmektedir. 

 Devlette süreklilik asıl iken, bu  tür davranışlar Devlette 
tutarsızlık olarak değerlendirilebilmekte ve güvensizliğe 
neden olmaktadır.  

 Bu tür değişikliklerin hep “Torba Yasalar” ile yapılması da  
ayrı tuhaflıktır. (Prof. Dr. Sefer Aycan) 
http://ahmetsaltik.net/2014/07/16/saglik-bakanliginin-tip-fakultesi-
kurmasi/19.07.2014 
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Sonuç-2 
 

 Hem devlet üniversitesi deyip hem de buna  
Sağlık Bakanlığının üst düzey yöneticilerinden 
mütevelli heyet oluşturma ve mütevelli heyetin 
başkanının da Bakan olması gibi bir hilenin mevzuatta 
yeri yoktur.  

 Burada bilimsel ve yönetsel özerklik olması da 
olanaklı değildir.  

 Burası olsa olsa bakana bağlı “yeni bir  birim” olur.  
(Prof. Dr. Sefer Aycan, http://ahmetsaltik.net/2014/07/16/saglik-bakanliginin-tip-
fakultesi-kurmasi/19.07.2014) 
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Sonuç-3 
 

 Yalnızca birtakım insanları oldukları yerde öğretim üyesi, 
profesör  ve rektör yapmaya yarayacak olan bu 
uygulamanın bakanlığa ve ülkeye bir yararı yoktur.  

 Bu hastalıklı bir yaklaşım. Gerçek amacın tıp eğitimi 
yapmak olduğunu da sanmıyorum. 

 Aslında bu durum; ille de her hastanenin tıp fakültesi 
olması, her doktorun da profesör olma hastalığının 
göstergesidir diye düşünüyorum. 
(Prof. Dr. Sefer Aycan, http://ahmetsaltik.net/2014/07/16/saglik-bakanliginin-
tip-fakultesi-kurmasi/19.07.2014) 
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Sonuç-4 
 

 2. Basamak hastaneler de en az tıp fakülteleri kadar 
şereflidir ve buralarda çalışmak onurdur. Tedavi hizmeti 
vermek için hastanenin tıp fakültesine olması gerekmediği 
gibi, bu bir aldatmadır. İlle de hastanenin adının tıp fakültesi 
hastanesi, kişinin adının önüne profesör eklemek gerekmez. 
O hekim de, her hekim kadar değerlidir ve iyi 
hekimdir. Hekimin hasta bakması için profesör olması 
gerekmediği gibi, profesör olan da iyi hekim demek 
değildir. Bu da  hastayı aldatma ve  
haksız avantaj elde etme girişimidir. (Prof. Dr. Sefer Aycan, 

http://ahmetsaltik.net/2014/07/16/saglik-bakanliginin-tip-fakultesi-
kurmasi/19.07.2014) 
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Sonuç-5 
 

Böylesi kapsamlı bir düzenleme yapılırken, 
Üniversitede sağlık politikaları - tıp eğitimi 
konularında ömrünü tüketen bizim gibi  
çok kıdemli hocaların görüşü alınmamıştır. 

Dahası, Tıp Fakülteleri Dekanları 
Konseyi‘nin raporu bile dikkate 
alınmamıştır. 

http://ahmetsaltik.net/2014/07/24/hastanelere-operasyon-geliyor/, 25.7.14 
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Sonuç-6 
 

Siyasal iktidarı bir kez daha serinkanlılıkla 
sağduyuya çağırıyoruz. 

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ kesinlikle 
Anayasa md. 130′a ve dünyada geçerli kural ve 
geleneklere aykırıdır; derhal vazgeçilmelidir. 

Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüleri konusu ise 
ülkenin yetkin uzman ve kurumları katında 
kapsamlı irdelendikten sonra hukuka uygun 
biçimde yapılandırılmalıdır. 

http://ahmetsaltik.net/2014/07/24/hastanelere-operasyon-geliyor/, 25.7.14 
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Son söz 
 

Hastaneleri tıp fakültesi, yandaş doktorları 
profesör yapma hastalığından 
vazgeçilmelidir. (Prof. Dr. Sefer Aycan) 

“Yasa Gücünde Kararname ile üniversite 
kurulması Anayasal olarak söz konusu 
değildir.“ 

Böylesi davranış “erk” gaspı olup, apaçık 
anayasaya aykırıdır. (Prof. Dr. Ahmet Saltık) 
(Prof. Dr. Sefer Aycan, http://ahmetsaltik.net/2014/07/16/saglik-bakanliginin-
tip-fakultesi-kurmasi/19.07.2014) 
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İSRAİL GAZZE’de Hastaneleri, Okulları, Camileri de bombalıyor.. 

 

SİYON PROTOKOLLERİ böyle emrediyor.. 
O topraklar sözde Tevrat'ta "arz-ı mev'ud". 
Fırat - Dicle'den Nil'e dek İsrailoğullarına 
Tanrı'nın vaadettiği topraklar.. (!?) 
Öyleyse sıkı dur Türkiye, sıkı dur Irak, Suriye  
ve Mısır.. Sıra size de gelecek.. 
BOP tam da gerçekte  
2. İsrail = Büyük İsrail değil mi?  
BOP Eşbaşkanı bu çarpıcı gerçeklerden,  
derin oyunlardan ne ölçüde haberli? 
Gaflet mi, dalalet mi, ihanet mi?? 
Hangisi, hangisi, hangisi?? 
Ve Türkiye bu sefilliği hak ediyor mu?? 
Türkiye'den yüksek perdeden, kuru gürültü 
bol.. Gazze zulmünden geri kalmıyor bu politik 
istismar. 
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K a y n a k l a r …  
 

- http://ahmetsaltik.net/2014/07/16/saglik-bakanliginin-tip-fakultesi-
kurmasi/, 16.7.2014) 
- SAĞLIK BAKANLIĞI ve SAĞLIK ENSTİTÜLERİ 
http://ahmetsaltik.net/2014/07/03/saglik-bakanligi-ve-saglik-
enstituleri/, 3.7.14 
- TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN ve HEKİMLERİN DURUMU 
http://ahmetsaltik.net/2014/03/14/turkiyede-saglik-hizmetlerinin-
ve-hekimlerin-durumu/, 14.3.14 
- AKP’nin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Girişimi Anayasaya Aykırı. 
http://ahmetsaltik.net/2014/07/02/akpnin-saglik-bilimleri-
universitesi-girisimi-anayasaya-aykiri/, 2.7.2014 

- http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/torbayasa-
3889.html19.07.2014 

- TTB Avukatı Ziynet Özçelik ile yüz yüze görüşme, Temmuz 2014 
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İnt.Dr. Suleyman Cakmak,  İnt.Dr.  
Cuma Ali Zoba, İnt.Dr.Ersin Celik , 
Dr. Ahmet SALTIK, 25.7.14, Ankara 
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