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Bilindiği üzere; üniversite hastaneleri, üniversitelerin tıp fakültelerinin uygulama, 

eğitim ve araştırma birimi olarak faaliyet gösteren teşhis ve tedavi birimleridir. Söz konusu 

hastaneler son yıllarda tedarik ettikleri mal ve hizmetlerin bedellerini borç yükünden dolayı 

ödeyemeyecek duruma gelmiştir. Borç yükü ise üniversite hastanelerinin giderlerinin 

gelirlerini aşması yani sürekli şekilde zarar etmesinden kaynaklamaktadır. Her ne kadar kamu 

hastanelerinin başlıca amacı kâr etmek olmasa da bu hastanelerin sürekli zarar etmesi borç 

batağına girmesine ve faaliyetlerini istenen düzeyde yerine getirmesine engel teşkil 

etmektedir.  

Üniversitelerin teşhis ve tedaviye ilişkin malzeme ve ekipman fiyatları özellikle son 

yıllarda ciddi şekilde artmıştır.  Bu durum Sosyal Güvenlik Kurumu’nun giderlerindeki artışı 

kontrol altına alırken üniversite hastanelerinin gelirlerinin artmasına engel teşkil etmektedir. 

Her ne kadar 27.03.2018 tarihinde yayımlanan 7103 sayılı Kanun’la devlet tarafından 

üniversite hastanelerine bir defaya mahsus belli bir finansman sağlanmış olmakla birlikte söz 

konusu düzenleme, hastanelerinin hayati sorunlarını çözebilecek nitelikte değildir. 

İşte bu sorunlar başta üniversite hastanelerinin; sonra da üniversitenin geleceğini 

olumsuz etkileyecek akademik gidişlere neden olmaktadır. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesinde; yetişmiş, alanında uzmanlaşmış ve saygı gören; bu doğrultuda da öğrenci 

yetiştiren değerli profesör ve doktorlar hem maddi hem de maddi imkansızlıklar ile yeterince 

alan yaratılamadığı için üniversiteyi ve üniversite hastanesini terk etmeye mecbur 

bırakılmaktadır. Bu sadece üniversitenin, hastanenin değil; aynı zamanda Mersin’in de 

kaybıdır.  

Bu bağlamda;  

1- Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 

şu anda kaç kişi çalışmaktadır? Bu kişilerin unvanları ve görevleri nelerdir? Bu kişiler ne 

kadar süredir hizmet vermektedir?  

2- Son 5 yılda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden kaç akademik ünvanlı 

hekim ve yönetici ayrılmıştır? Bu kişiler nerelere ya da hangi kurumlara gitmiştir?  



3- Son 5 yılda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine akademik ünvanlı kaç 

hekim ve yönetici gelmiştir? Bu kişiler kimlerdir?  

4- Mersin Üniversitesi ve üniversitenin hastanesinin şu anda ne kadar tutarında borcu 

bulunmaktadır? Üniversite hastanesine daha fazla ödenek verilerek Mersin halkına daha iyi 

hizmet verilmesi neden engellenmektedir?  

5- Son 5 yılda üniversite hastanelerinde SGK fiyat artışı kaç kere ve ne kadar olmak 

üzere yapılmıştır?  

6- Mersin Üniversitesinin ve üniversite hastanesinin yetişmiş hekimlerinin ve 

yöneticilerinin hastanede daha verimli çalışması, uzman kadroların arttırılması ve teknik 

donanımın ilerletilerek çağdaş normlara uygun hale getirilmesi için hangi çalışmaları 

yapmaktasınız?  


