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ÖNSÖZ
Türkiye Sağlık Sektörü, içinde bulunduğumuz zaman diliminde önemli bir dönüşüm
yaşıyor. Özellikle toplumda “Şehir Hastaneleri” olarak kendini ifade eden yeni entegre
sağlık kompleksleri, sağlıkta hizmet sunumunu da değiştiriyor.
TÜSAP olarak, Türkiye sağlık sektörünün içinde bulunduğu bu dönüşümün etkilerini
ortaya çıkarmak, geleceğe yönelik olarak ülkemizin rekabet avantajlarını belirleyip,
uygulamaların uzun vadede faydalarını artırmak amacıyla özel bir çalışma yürütmekteyiz.
Bu kapsamda düzenlediğimiz Sağlıkta Vizyon Toplantıları’nın ikincisinde, içinde
bulunduğumuz dönemin önemli gündemi Entegre Sağlık Kampüsleri’ni de masaya
yatırdığımız “Sağlıkta Hizmet Sunumu” toplantımızı da kamu, STK ve özel sektörün her
kesiminden geniş bir katılımla tamamladık.
Okuyacağınız bu ikinci raporumuzda, şehir hastanelerinin büyük işletme sınıfında yer
almasının, bundan önce var olan daha küçük ölçekli kamu hastanelerinin geleceğini nasıl
etkileyeceği, özel sektörün kendi içinde farklı bir dönüşüm yaşaması gerekip gerekmediği
ve elbette sağlık personellerinin bundan nasıl etkileneceğine dair sektörün önde gelen
fikir liderlerinin görüşlerini bulabileceksiniz.
Bu bağlamda, değerli katılımlarını esirgemeyen başta Sağlık Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Sayın Dr. Şuayip Birinci olmak üzere tüm katılımcılarımıza ve etkinliğimizin
gerçekleşmesine verdikleri destekler için GE Healthcare ve EY firma ve yöneticilerine
teşekkürlerimi sunuyorum.
Bir önceki raporumuzun giriş yazısında belirttiğim üzere her etkinlik sonrasında
hazırlayacağımız bu raporlar, 2017 sonbaharında düzenleyeceğimiz Türkiye Sağlık
Platformu Zirvesi’nde çok daha geniş bir katılımla değerlendirilecek. Bu tarihi ajandalarınıza
şimdiden eklemenizi rica ediyor ve sizleri de aramızda görmekten büyük memnuniyet
duyacağımızı belirtmek istiyorum.

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı

ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSLERİ VE
DÖNÜŞEN SAĞLIKTA HİZMET SUNUMU
Dünya ekonomisinin eksen değişikliği uluslararası tüm kurum ve kuruluşlar tarafından kabul
ediliyor. Batı odaklı ticaret anlayışı yerini Çin ve Hindistan olmak üzere Doğu’nun liderliğine
bırakmaya hazırlanıyor. Çok da uzak olmayan bir gelecekte yaşayacağımız bu durum, elbette
sağlık hizmetlerini de doğrudan etkiliyor.
Bu küresel dönüşümün yansımalarından biri ise 2050 yılına geldiğimizde Türkiye’nin
de aralarında bulunduğu E7 ülkelerinin, bugünün gelişmiş ekonomilerini temsil eden G7
ülkelerinin iki katı büyüklüğe ulaşacağı öngörüsüdür.
Ülkemizin bu gelişiminde sağlık sektörünün konumuna baktığımızda ise, Sağlık Bakanımızın
açıklamalarına da yansıdığı gibi, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında devreye alınan
Faz 1 ile gelişmiş ülkeler ligine çıktığımız görülüyor. Türkiye’nin sağlık sektöründeki durumu
birçok ülkenin takdirini kazanırken, 2023’te Faz 2’ye geçilmesi hedeflenmekte.
Faz 1 ile sağlıkta dönüşüm üçgeninin iki ayağı olan maliyet ve erişime yönelik çözümler
hayata geçerken, Faz 2 ile kaliteyi iyileştirmeye yönelik adımlar atılacak. Bundan sonraki
süreçte yaşananları bu kapsamda kaliteye odaklanma ve sağlıkta modernizasyon olarak
tanımlamak mümkün.
TÜSAP Sağlıkta Vizyon Toplantıları’nın ikincisinde, geldiğimiz noktayı ve Sağlıkta Hizmet
Sunumu ile hazırlandığımız geleceği masaya yatırdık. Yine sektörün her kesiminden fikir
liderlerini bir araya getirdiğimiz etkinlik sonrası oluşturduğumuz bu raporun, ülkemizin sağlık
sektöründeki gelişimini hızlandıran ve iyileştiren bir sürece temel oluşturmasını diliyoruz.
Etkinliğimize gelerek, görüşlerini paylaşan tüm katılımcılarımıza ve destekleyen kurumlara
teşekkür ediyorum.

Ufuk EREN
TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
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METODOLOJİ
Sağlık sektörünü temsil eden fikir önderlerine 25 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 40 kadar orta
ve üst düzey yöneticinin verdiği yanıtlar üzerinden hazırlanan sonuç grafikleri yine
katılımcılar tarafından yorumlandı.
Katılımcıların yüzde 35,7’sini STK temsilcileri, yüzde 34,4’ünü kamu yöneticileri oluşturdu.
Özel sektör yöneticileri yüzde 30,9’luk, sağlık alanına odaklanmış üniversitelerin rektörleri
ise yüzde 7’lik oranla yerini aldı.
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TÜSAP Sağlıkta Vizyon Toplantıları’nın ikincisi, sektörün
fikir liderlerinin geniş katılımıyla İstanbul Adile Sultan
Sarayı’nda gerçekleşti.

ŞEHİR EFSANELERİ GERÇEK OLDU
Toplantı sonucunda ortaya çıkan ortak görüş: Türkiye, sağlıkta hizmet sunumu söz konusu
olduğunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerini aldı. Özellikle Şehir Hastaneleri
olarak bilinen Entegre Sağlık Kampüsleri’nin kapsam ve yaygınlığının dünyada benzeri
olmayan bir proje olduğu ve Türkiye’yi küresel oyuncular arasında ön sıralara taşıdığı fikri
kabul gördü.
TÜSAP Vizyon Toplantıları’nın ikincisi 17 Şubat 2017 tarihinde, bir dönem Türkiye’nin en
önemli eğitim kurumlarından birine ev sahipliği yapan Adile Sultan Sarayı’nda gerçekleştirildi.
Ülkemizde sektöre yön veren yaklaşık 40 kişinin katılımıyla (katılımcı listesini raporun son
bölümünde bulabilirsiniz) Sağlıkta Hizmet Sunumu başlığı altında gerçekleştirilen etkinlikte,
Türkiye’nin Sağlıkta Dönüşüm Projesi ve kamuoyunda “şehir hastaneleri” olarak bilinen “Entegre
Sağlık Kampüsleri” masaya yatırıldı.
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Şuayip Birinci’nin ana konuşmacı olarak katıldığı
etkinlikte bir sunum gerçekleştiren Birinci, Sağlık Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar
hakkında bilgi verirken, içinde bulunduğumuz dönemde resmi açılışları gerçekleştirilen şehir
hastanelerine dair bilgi ve gelişmeler hakkında detaylar paylaştı.
“Şehir hastanelerine şehir efsaneleri diyen üst düzey bürokratlar vardı. Biz o efsaneyi hayata
geçirmişiz ve daha iyi nasıl olur diye konuşuyoruz. Hem kamu hem özel sektör tarafı bu projeleri
başarmak için gerçekten büyük gayret sarf ediyor. Bu deneyimimizi yurt dışına satabileceğimizi
dahi düşünüyorum. Türkiye’de sağlık alanında hizmet veren birçok firmanın yabancı ülkelerde
de başarıyla hizmet vereceğini düşünüyorum.” yorumunu yapan Dr. Şuayip Birinci, sağlık hizmet
altyapısında inşaat aşamasındaki yatırımlara da değindi. Bu alanda 33 milyar TL’lik yatırım stoku
bulunduğu belirten Birinci, bunun 22 milyar TL’sinin Kamu Özel İşbirliği (KOİ) yatırımlarına ait
olduğunun altını çizdi.
2003 – 2016 yılları arasında sağlık yatırımlarına genel bütçeden 19 milyar TL pay ayrıldığını
belirten Birinci, bu rakamlarla devam edilmesi durumunda nitelikli bir sağlık tesisinde sağlık
hizmetlerini verebilir duruma gelme ve hastane ihtiyaçlarını karşılama şansına 25 yılda sahip
olunabileceğine dikkat çekti. KÖİ modelinde, finansmanın özel sektör tarafından sağlandığını ve
modern sağlık yapılarının hızlı bir şekilde hayata geçmesinin hedeflendiğini kaydeden Birinci,
bunun bir özelleştirme olmadığını, hastanelerin işletme süresi sonunda bakımlı ve işler durumda
olarak kamuya devredileceğinin altını çizdi.
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2017 İÇİN BEKLENTİLER OLUMLU
EY ve GE Healthcare firmalarının destekleriyle gerçekleştirilen Sağlıkta Vizyon Toplantıları
Sağlık Hizmet Sunumu etkinliğinde görüşlerini bildiren katılımcılar, bir önceki toplantıda da
yöneltilen 2017 ve sonrasında sektörün nasıl bir gelişim sergileyeceği sorusuna genel itibariyle
olumlu yanıt verdi.
Katılımcıların yüzde 56’sı 2017’nin sektör için büyüme yılı olacağını ifade ederken, yüzde 44’lük
bir kesim ise 2016 ile benzer bir seyir izleyeceğini belirtti. Katılımcıların hiçbiri küçülme yönünde
bir beklentileri olmadığını ifade etti.

2017 yılının devamında sağlık sektörü için öngörünüz nedir?
1. Büyüme yılı olacak
2. 2016 ile aynı kalacak
3. Küçülme yılı olacak
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Önümüzdeki 5 yıllık periyoda dair beklentilerde ise özel sektörün yatırımlarında bir azalma
beklendiği ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 38’i hem özel sektörde hem de kamuda büyüme
beklediklerini belirtirken, yüzde 41’lik kesim kamu sektöründeki artışın süreceğini, ancak özel
sektör yatırımlarının düşüş trendinde olacağını savundu. Bunun aksini, yani özel sektörde artıp
kamu sektöründe azalacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 18 oldu.

Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımları nasıl bir gelişim gösterecek?
Bir önceki etkinliğe göre görşlerinizde bir değişiklik var mı?
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

Bir önceki etkinlikte de sorulan bu soruya verilen yanıtlarda sırasıyla yüzde 57, yüzde 37 ve
yüzde 7 oranları çıkmıştı. O dönem, özellikle KÖİ yatırımlarında özel sektör ve kamunun birlikte
çalışması nedeniyle net bir ayrım olmadığına dikkat çekilmiş, bunun da yanıtlardaki dağılımı
etkilediği belirtilmişti. Son toplantıda bu görüşün, KÖİ yatırımlarının bir kamu yatırımı olduğu
fikrinin daha fazla benimsendiği görüldü.
İkinci toplantıda bu ayrımın aynı zamanda İstanbul ve Anadolu şehirleri arasında da farklı
olabileceği dile getirildi. Şehir hastanelerinin özel sektör üzerindeki etkisinin özellikle Anadolu
şehirlerinde daha fazla hissedileceği, buralardaki özel hastanelerin hem toplam sayısında hem
de fiziki anlamda küçüleceğine dikkat çekildi.
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MEVZUAT VE YETKİLERDE
YETERSİZLİKLER SÖZ KONUSU
Kamu ve özel sektörün sahibi olduğu yetkilerin mevzuat açısından ele alınmasına dair soruda
ise katılımcıların yarıdan fazlası mevzuatın yetersiz olduğu yönünde görüş bildirdi. Bununla
birlikte yeterli seviyede olduğu ifade edenlerin oranı ise yüzde 27’ye ulaştı. Yüzde 18’lik “Fikrim
yok” yanıtını verenler ise mevzuat konusundaki bilgilendirmenin yeterince yapılmadığına dikkat
çekti.

Mevcut mevzuat ile kamu ve özel sektörün yetkileri PPP projelerinin
doğru ve etkili uygulanması açısından yeterli mi?
Sağlıkta Modernizasyon Projesi ile teşvikler, proje seçim kriterleri ile
uygulama süreçlerini düşünerek yorumlayınız.
1. Son derece yetersiz
2. Yetersiz
3. Fikrim yok
4. Yeterli
5. Oldukça yeterli

Bu eksik aktarımın hem kamu hem de özel sektör için geçerli olduğu ifade edilirken, paydaşların
sözleşmeler üzerinde yeterince hakim olmadığına dikkat çekildi. Mevzuatın bu nedenle yetersiz
olabileceği belirtilirken, özellikle Şehir Hastaneleri özelinde bilgi birikimine sahip kişilerin
bulunmadığı ve bunun da süreci etkilediği kaydedildi.
Sözleşmenin sayfa sayısı da katılımcıların dikkat çektiği bir başka konu oldu. Yaklaşık 1000 sayfayı
bulan sözleşme metinlerinin her noktasına hakimiyetin mümkün olmayacağı belirtilirken, bu kadar
detaylı hazırlanmış bir çalışmada sorunun, sektörün bu uygulamalara alışık olmaması olduğu da
dile getirildi.
Katılımcılar, KÖİ modelinin temel itibariyle esnek bir modeli içerdiğini ifade etti. Bununla birlikte
projenin kendi içinde gelişerek ilerlediği, paydaşlar arasındaki iyi niyet sayesinde karşılaşılan
aksaklıkların çözümünün genel itibariyle sağlandığı kaydedildi.
Özellikle mevzuat konusunda taraflar arasındaki karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının önemli
olduğu da dikkat çekilen bir başka konuydu. Kurulan hastanelerin 25 yıllık sürecin bir parçası
olduğu, bu nedenle mevzuatın da değişecek sürece uyumlu olması gerektiği ifade edildi. Projenin
başarısı için kamu ve özel sektörün birlikte ve uyumlu bir şekilde çalışması gerektiği vurgulandı.
TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / SAĞLIKTA HİZMET SUNUMU RAPORU

KÖİ PROJELERİ SAĞLIK SUNUMUNU
OLUMLU ETKİLEYECEK
Katılımcıların tamamına yakını (%80), KÖİ projelerinin sağlık hizmet sunumuna olumlu katkı
yapacağını kaydetti. Olumsuz yönde görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 8’de kaldı.

PPP projelerinin hayata geçmesiyle Türkiye’de sağlık hizmet sunumunda
nasıl bir değişik beklenmeli?
Kamu ve özel sektörü nasıl etkileyecek?
Örneğin sağlık turizminde bir gelişim görebilecek miyiz?
1. Son derece olumsuz
2. Olumsuz
3. Fikrim yok
4. Olumlu
5. Oldukça olumlu

Projelerin nitelikli yatak sayısını artıracağı bir diğer hemfikir olunan konuydu. Bunun, kaliteyi
olumsuz etkileme ihtimalinin zaten olmadığı değerlendirmesi yapılırken, sağlık turizminin kritik
rolüne dikkat çekildi.
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ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSLERİNİN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN YÖNETİM YAPISI
DEĞİŞMELİ
Etkinlikte dikkat çekici yanıtlardan biri ise Şehir Hastaneleri, yani yeni Entegre Sağlık
Kampüsleri’nin sürdürülebilir bir yapıya sahip olup olmadığıydı. Katılımcıların yarıdan fazlası
(%64), işletmelerin kamu ve özel sektör ortaklığı ile işletilecek olmasını sürdürülemez bir yapı
olarak tanımlarken, yüzde 32 bunun aksi yönde görüş bildirdi.

PPP projelerinde hastanelerin kamu ve özel sektörün ortaklığı ile
işletilecek olması, mevcut yönetim yapısı ile sürdürülebilir mi?
Karar alma süreçlerindeki zaman faktörüyle birlikte
düşünüldüğünde nasıl bir etki ortaya çıkar?
1. Kesinlikle sürdürülemez
2. Sürdürülemez
3. Fikrim yok
4. Sürdürülebilir
5. Kesinlikle sürdürülebilir

Bununla birlikte yürütülen projelerin yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da yapılmamış olduğu
ifade edildi. Bir değişim yaşandığı ve paydaşların bu değişime açık olmasının olumlu olduğu
belirtildi.
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KÖİ PROJELERİNDE ÖZEL SEKTÖR İÇİN ÖNCELİKLİ
KONU RİSK VE YATIRIMLARIN GERİ DÖNÜŞÜ
KÖİ projelerinde Türkiye’nin bir çekim merkezi olması ve yeni projelerle beslenen, sürdürülebilir
bir yapı kurma noktasında özel sektör için öncelikli konunun “projelerdeki risk ve yatırım geri
dönüş oranı” olduğu noktasında katılımcıların hemfikir olduğu görüldü. Yüzde 59’luk bir kesim
bu konuyu özel sektör için öncelikli olarak tanımlarken, projelerin farklı yatırım araçlarına açık
olması ise yüzde 19’luk oranla ikinci önemli konu olarak seçildi.

PPP projelerinde Türkiye’nin bir çekim merkezi olması ve yeni projelerle
beslenen bir program olarak devamlılığını sağlamak için aşağıdakilerden
hangisi özel sektör açısından daha önceliklidir.
Uzun vadede sürdürülebilir bir yapı kurmak için özel sektörün talebi ne
olabilir?
1. Piyasada yeterli sermayenin olması
2. Projelerin risk ve yatırım geri dönüş oranı
3. Projelerin farklı yatırım araçlarına açık olabilmesi
4. Benzer yatırım projelerinde ülkenin gösterdiği performans
5. Diğer (lütfen yorumlar sırasında paylaşın)
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KÖİ PROJELERİNDE KAMUNUN ÖNCELİĞİ UZUN
VADELİ PLANLAMA VE YATIRIM OLMALI
Projelerin sürdürülebilirliği noktasında kamu için öncelikli konunun uzun vadeli planlama
ve yatırım olması gerektiği ifade edildi. Özel sektörün önceliklerine göre dengeli bir
dağılım gözlenirken, katılımcıların yüzde 27’si uzun vadeli planlama ve yatırımı, yüzde 23’ü
politik risklerin elimine edilmesini öncelikli gördü. Bunu, yüzde 19’luk oranlarla da kamu
garantörlüğünün sağlanması ve projelerin risk ve yatırım geri dönüş oranları izledi.

PPP projelerinde Türkiye’nin bir çekim merkezi olması ve yeni
projelerle beslenen bir program olarak devamlılığını sağlamak için
aşağıdakilerden hangisi kamu açısından daha önceliklidir?
Bir üstteki soruyu kamu açısından değerlendirdiğinizde nasıl
yorumlarsınız?
1. Uzun vadeli planlama ve yatırım
2. Politik risklerin elimine edilmesi
3. Kamu garantörlüğünün sağlanması
4. Stabilite sağlanması
5. Projelerin risk ve yatırım geri dönüş oranı
6. Diğer (lütfen yorumlar sırasında paylaşın)

Bununla birlikte, kamu açısından devamlılığı sağlamak için tüm seçenekleri içine alan “stabilite”
kavramının önemine dikkat çekildi.
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ŞEHİR HASTANELERİ YERLİ TEKNOLOJİ
ÜRETİMİNDE ETKİLİ BİR FAKTÖR OLACAK
Sağlık Bakanlığı’nın yerli ekipman ve diğer yerli unsurlara yönelik yaklaşımının önemli olduğunu
düşünen katılımcıların yüzde 80’i, milli sağlık teknolojilerinin geliştirilmesinde ve ülkemizde bu
alanda yeni bir endüstrinin ortaya çıkmasında Şehir Hastanelerinin etkili olacağını ifade etti.
Herhangi bir etki beklemeyenlerin oranı ise yüzde 20’de kaldı.

Milli sağlık teknolojilerinin geliştirilmesinde ve ülkemizde yeni bir
endüstrinin ortaya çıkmasında PPP projelerinin etkisi var mı?
Sağlık Bakanlığı’nın yerli ekipman ve diğer yerli unsurlara yönelik
yaklaşımının PPP projeleriyle hızlanacağını düşünüyor musunuz?
1. Hiçbir etkisi olmaz
2. Etkisi olmaz
3. Fikrim yok
4. Etkili olur
5. Son derece etkili olur

Genel beklenti olarak etkili olacağı ön plana çıkmakla birlikte, bu etkinin pozitif mi yoksa negatif
mi olacağının net olmadığı dile getirildi. Sektördeki üreticilerin son yıllarda yabancı şirketlerce
satın alınmasıyla birlikte “yerli” kavramının da tartışılması gerektiği belirtilirken, Türkiye’de
üretilen ürünlerin KÖİ projeleri kapsamında hayata geçen hastanelerin tercihi noktasında net bir
irade oluşmadığı vurgulandı.
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İŞLETMECİLER GECİKMEMEK İÇİN
İTHAL ÜRÜNLERE YÖNELİYOR
Güncel yerli ürün kullanım oranlarının yüzde 28’e ulaştığı belirtilirken, bu oranın içinde
hastanelerin hangi ihtiyaçları olduğu konusunda net bir bilgi bulunmadığı ifade edildi. Bu
noktada, belirlenmiş yerli tıbbi cihaz oranlarının karşılanması noktasında işletmecilerle
üreticiler arasında tam bir sinerjinin henüz oluşturulmadığının altı çizildi.
Konunun diğer tarafında ise offset cihazların kullanımıyla ilgili yasal düzenlemelerin uzun
zamandır beklediğine dikkat çekildi. Şehir Hastanelerine beş cihaz grubunda yerli ürün
şartı getirildiği ifade edilirken, yerli üretimin bu ürün gruplarında tam anlamıyla devrede
olmadığına ve yeterlilikleri karşılamadığına vurgu yapıldı.
Konunun, Türkiye’nin cari açığını azaltma noktasında kritik bir başlık olduğu dile getirildi.
Bununla birlikte yerli ürünlerin istenilen özellikte olmaması ya da fiyatta yüksek kalması ile
birlikte hastanelerin alım süreçlerini tamamladığı ya da tamamlama noktasına geldiği, hizmet
vermeye başlamak için de yerli ikamesi bulunmayan ürünleri bu sebepten ithal ürün olarak
tercih ettikleri kaydedildi.
Katılımcılar arasında yer alan hastane işletmecileri öncelikli tercihlerinin elbette yerli ürün
olacağı, fakat yeterlilik ve yüksek teknolojili cihaz üretimine geçiş yapılmaması nedeniyle
bunları ithal ürünler arasından seçtikleri belirtildi.
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YÜKSEK TEKNOLOJİNİN
MİLLİLEŞTİRİLMESİ KONUSU
ÇÖZÜLEMEDİ
Yerli üretimin, hastanelerin kritik ihtiyaçları olan yüksek teknolojili ürünler üretmeye henüz
başlamamış olması katılımcıların ortak görüş birliğinde olduğu bir konu oldu. Bir yıl kadar
önce cihazlar ve standartlara dair başlıkların belirlendiği ifade edilirken, bunun akabinde
görüşülen uluslararası üreticilere deklare edilen sayılar ve yerli üretim çağrısının bu bir yılda
değişikliklere uğradığı belirtildi. Hastanelerin hizmet vermeye başlaması nedeniyle yerli
üretim ile üretilecek yüksek teknolojili cihazlara olan talebin gerilediğine dikkat çekildi.
Bununla birlikte; yüzde 20’lik yerli oranının konulmaması durumunda bunun yerli üretimin
aleyhine olacağı belirtilirken, sanayi işbirliği programının hayata geçmesinde karşılaşılan
zorlukların yüksek teknolojili yerli ürün üretimine başlamasına da engel olduğu ifade edildi.
Bu olumsuz durumun daha fazla negatif etki yaratmaması için Türkiye’deki üreticilerin
piramidin tepesinde bulunan ürünlerle değil de bir alt segmente ait ürünlerle başlamasının
daha olumlu olacağı dile getirildi. Bu segment çerçevesinde oluşturulacak bir ekosistemin,
tüm paydaşlar tarafından daha hızlı kabullenilebileceği ifade edildi.
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ŞEHİR HASTANELERİNİN SAYISININ
DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR
Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında Türkiye genelinde 30 sağlık bölgesi düşünülerek
planlanan şehir hastanelerinin aslında birer bölge hastanesi olduğuna dikkat çekildi. Bununla
birlikte planlanan sayının artacağı, fakat radikal bir değişiklik olmayacağı katılımcıların yüzde
43’ünün görüşü olarak yansıdı. Bununla birlikte sayının nüfus artışına bağlı olarak düzenli bir
şekilde artacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 25’e ulaştı.

Planlanmakta olan şehir hastanelerinin sayısında nasıl bir
değişik olacak?
Bu ölçekteki kampüslerin yaygınlaşmasını bekliyor
musunuz?
1. Mevcut planların dışına çıkılmayacak
2. Sayı artacak, ancak ciddi bir değişim olmayacak
3. Nüfus artışına bağlı olarak düzenli bir artış yaşanacak
4. Uzun vadede her ilde olması sağlanacak
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ŞEHİR HASTANELERİ İÇİN YÖNETİŞİM VE
DEĞİŞİM YÖNETİMİ KRİTİK KONU
Entegre Sağlık Kampüsleri’nin devreye alınması öncesinde hangi konulara dikkat edilmesi
gerektiği, bu yapının geleceği için kritik sorulardan biri olarak tanımlandı. Katılımcıların yüzde
27’si burada ‘yönetişim’ ve ‘değişim yönetimi’ seçeneklerini işaretlerken, bunları insan kaynağı
ile planlama ve tasarım takip etti.

Tesislerin kabul sürecinde ve faaliyete hazır hale
gelmesinde en kritik alan sizce hangisi?
Şehir hastanelerinin devreye alınması öncesinde en çok
neye dikkat edilmeli?
1. Yönetişim
2. Planlama ve tasırım
3. İnşaat sürecinin yönetimi
4. Değişim yönetimi
5. Bilgi teknolojileri altyapısı
6. Tıbbi cihazlar ve demirbaşlar
7. İnsan kaynağı
8. Güvenlik
9. Diğer

Doğru uygulamalar için kamu ile özel sektörün açılış süreci öncesinde birlikte çalışabilirliği ve
oluşturacakları sinerjinin kritik olduğu değerlendirmesi yapıldı. Bununla birlikte kamu tarafındaki
kurumların gerek süreç yönetimi gerekse işbirliği ortamının hazırlanması noktasında önemli
katkıları olduğuna değinildi.
Özellikle sözleşme söz konusu olduğunda tüm paydaşların aynı yetkinliğe sahip olmamasının
süreci aksatan bir yanı olduğu belirtildi. Bu durumun, tarafların alışkanlıklarını devam ettirmek
istemesi nedeniyle de oluştuğu kaydedildi. Bununla birlikte, zaman içinde yapılan çalışmalarla
bu durumun giderildiği ve sürecin kolaylaştırıldığı ifade edildi.
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KLİNİK ANLAMDA EN KRİTİK NOKTA
KLİNİK YÖNETİŞİM
Tesislerin klinik anlamda kabule hazır hale gelmesi noktasında ise kritik olan konu “Klinik
Yönetişim” ve “İnsan Kaynağı” olarak tanımlandı. Sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 23 oranında
destek bulan bu iki görüşü “Departman Hizmet Planları” ile “Kritik Destek Hizmetleri” takip etti.

Tesislerin klinik anlamda kabule hazır hale gelmesi
açısından düşündüğünüzde en kritik alan sizce hangisi?
İdari süreçlerde en çok neye dikkat edilmeli?
1. Departman hizmet planları
2. Kritik süreçlerin tasarımı
3. Performans metrikleri
4. Taşınma planı
5. Klinik yönetişim
6. İnsan kaynağı
7. Kritik destek hizmetleri
8. Diğer

Projelerin bu süreçlerinde vaatler ile tekliflerin birbiriyle uyumlu olması gerektiğine dikkat
çekildi. Kampüslerin son derece büyük alana yayılması, daha inşaat aşamasında titiz bir
çalışma gerçekleşmesi ile standartlara dair düzenlemelerin önemli olduğu vurgulandı. Şehir
Hastaneleri’nde uygulanan yapının klasik hastanelerde olmadığı ifade edilirken, ilk örnekleri
görülmeye başlanan bu yapılara ait zorlukların her yeni hastanede ortadan kalktığının
görüldüğünün altı çizildi.
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TEKNİK UZMANLARA İHTİYAÇ VAR
Türkiye’de sağlık alanındaki KÖİ projelerinde en çok hangi alanda teknik uzmanlık ihtiyacı
olduğu sorusuna katılımcıların yarısı ‘hastane yönetişimi’ yanıtını verdi. Bunu yüzde 29 ile ‘bilgi
teknolojileri’ izlerken, ‘medikal cihazlar’, ‘yasal mevzuat’, ‘tedarik zinciri’ ve ‘program yönetimi’
daha düşük oranlarda destek gördü. Katılımcılar, inşaat ve hasta ilişkileri noktasında ise
herhangi bir teknik uzmanlık açığı bulunmadığını ifade etti.

Türkiye’de sağlık alanındaki PPP projelerinde en çok hangi alanda teknik
uzmanlık ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz?
Sizce en etkili başlık hangisi?
1. İnşaat (devreye alınma sonrası gerekecek ek uygulamalar)
2. Bilgi teknolojileri
3. Hastane yönetişimi
4. Yasal mevzuat
5. Medikal cihazlar
6. Tedarik zinciri
7. Program yönetimi
8. Hasta ilişkileri
9. Diğer

www.tusap.org
20

21

SAĞLIK PERSONELİ AÇIĞI OLUŞACAK
Şehir Hastaneleri’nin devreye alımı sırasında sağlık personeli açığı oluşacağı, ancak bu açığın
iş akışını aksatmayacağını belirtenlerin oranı yüzde 46 oldu. Buna karşın önemli miktarda
personel açığı bekleyenler ise yüzde 21’de kaldı.
Katılımcıların yüzde 33’ü, bu açığın oluşmama nedeni olarak personel ihtiyacının diğer
hastanelerde görevli doktorlar ve hemşirelerle karşılanacağını düşündüklerini ifade etti.
Medyaya da yansıyan yurtdışından doktor ve hemşire getirileceği fikri hiçbir katılımcı tarafından
kabul görmedi.

Şehir Hastaneleri hayata geçerken sağlık personeli açığı oluşacak mı?
Hastanelerin bulunduğu daha küçük illere de düşündüğünüzde çözüm için ne gibi
önerileriniz olur?
1. Oluşmayacak, diğer hastanelerden doktorlar ve hemşirelerle ihtiyaç karışlanacak
2. Oluşmayacak, ihtiyaç daha çok yurtdışından doktorlarla ve hemşirelerle karşılanacak
3. Bir açık oluşacak, ancak iş akışı aksamayacak
4. Önemli ölçüde açıkla karşılaşılacak

Bu soruya gelen yorumlar arasında, yeni kampüslerin kısa sürede tam kapasiteyle hizmet
vermesi için ön hazırlıkların personel temini bazında da yapıldığı bilgisi yer aldı. Yozgat örneği
verilirken, burada gönderilen hekimlerin boş kaldığı da ifade edildi.
Aksi yönde gelen yorumlar ise Şehir Hastaneleri sayısının artmasına paralel böyle bir açığın
oluşacağı yönünde oldu. Özellikle kapatılması düşünülen eski hastanelerin çevrelerinde
oluşturduğu ekosistemin buna direneceğine dikkat çekildi. Hastane çevresine konumlanan
eczane, medikal cihaz, sarf malzeme satıcılarının bu dönüşüme karşı çıkarak itiraz edeceği
vurgulanırken, kamunun bu tip lobi faaliyetlerine karşı hazırlıklı olması gerektiğinin altı çizildi.
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ŞEHİR HASTANELERİ ŞEHİR TRAFİĞİNİ
ETKİLEYECEK
Yeni hastaneler ile sağlık hizmetlerinin belirli noktalarda toplanmasının beraberinde bir trafik
yoğunluğu getireceği de katılımcıların beklentileri arasında yer aldı. Organizasyonda görüş
bildiren katılımcıların yüzde 73’ü oluşacak trafiğin bir sorun olduğunu ve çözülmesi gerektiğini
dile getirdi.

Şehir hastaneleri ile sağlık hizmetlerinin belirli noktalarda
toplanması şehirde ek trafik sorunu ortaya çıkarır mı?
Özellikle İstanbul gibi nüfus ve trafik yoğunluğu yüksek kentlerde
daha fazla sayıda insanın bu noktalara erişimi açısından
değerlendirir misiniz?
1. Olumsuz bir etkisi olmaz
2. Etkisi olmaz
3. Fikrim yok
4. Yoğunluk artar
5. Yoğunluk maksimum seviyeye çıkar

Bu durumun hastanelerin bulunduğu lokasyonla doğrudan ilgili olduğu belirtilirken, doğru
konumlandırılmış, şehir içindeki yoğunluğu merkezin dışına çekebilecek bir kampüsün,
belediyenin toplu ulaşımdaki düzenlemeleriyle birlikte trafiği rahatlatma etkisi olabileceği de
görüşler arasında yer aldı. Bununla birlikte yeni yapıların etrafında yerel yönetimlerin Bilkent
örneğinde olduğu gibi düzenlemeler yapmaya başladığı, bu sayede hastanenin kurulduğu
bölgenin genel trafik yoğunluğuna aslında bir çözüm getirdiği de kaydedildi.
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ŞEHİR HASTANELERİ İLE KALİTE
VE KONFOR ARTACAK
Katılımcıların yüzde 50’si, Şehir Hastaneleri’nin sağlık hizmetlerine en büyük katkısının ‘hasta
konforu’ olacağı yönünde birleşti. Bu görüşü yüzde 29 ile ‘tedavi kalitesinde artış’ ve yüzde 18
ile ‘teknolojik modernleşme’ takip etti.

Şehir Hastaneleri’nin ülke sağlık hizmetlerine ne tür katkıları olacak?
Sizin için en yüksek olan faydayı işaretleyiniz.
1. Tedavi kalitesinde artış
2. Teknolojik modernleşme
3. Hasta konforu
4. Kısalacak hastane kalış süreleri
5. Artan kapasite
6. Diğer (lütfen yorumlar sırasında paylaşın)

Yeni hastanelerle birlikte hastaların bir kamu hastanesinde özel hastane konforu aldığını
düşündüğü ifade edildi. Açılan ilk hastanede hastalardan alınan yorumların genel itibariyle bu
yönde olduğu dile getirilirken, kampüslerin açılmasını takiben yapılacak hasta memnuniyet
araştırmaları ve diğer ölçümlerin birer doküman haline getirilmesi gerektiği belirtildi. Bu sayede,
özellikle yurt dışına konunun aktarımında kolaylık sağlanacağına vurgu yapıldı.
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ŞEHİR HASTANELERİ ZAMAN İÇİNDE ÖZEL
GİRİŞİMCİLERE DEVREDİLEBİLİR
Özelleştirme ile değil, ancak hizmetin Sağlık Bakanlığı adına özel sektör tarafından
gerçekleştirildiği bir yöntem üzerinden tıbbi hizmetler hariç işletmelerin özel girişimcilere
devredilmesine katılımcıların yüzde 61’i olumlu baktıklarını belirtti. Yüzde 25’lik bir kesim ise
karşı yönde görüş bildirdi.

Şehir Hastaneleri modelinin zaman içinde tıbbi hizmetler de dahil olmak üzere özel
girişimcilere devrini olumlu buluyor musunuz?
Özellişterme ile değil, hizmetin Sağlık Bakanlığı adına özel sektör tarafından
gerçekleştirildiği bir yöntem ile düşünerek yorumlayabilirsiniz. Başbakan Binali Yıldırım,
bir açıklamasında devletin sağlık dahil olmak üzere elindeki yetkileri millete devrederek
devletin küçülmesi gerektiğini ifade etmişti.
1. Hiç olumlu olmaz
2. Olumlu olmaz
3. Fikrim yok
4. Olumlu olur
5. Son derece olumlu olur

Bununla birlikte, bu tip bir devrin mümkün olup olmadığı sorusuna yüzde 60’ın üzerinde bir kesim
olabileceği yanıtını verdi. Ancak bu kez karşı yönde görüş bildirenlerin oranının yüzde 32’ye çıkması
dikkat çekti.
Burada kamunun öncü rolünü sürdürmesi gerektiği belirtilirken, mülkiyetin kimde olduğunun işleyiş
açısından bir sıkıntı oluşturmayacağı da dile getirildi. Ayrıca sağlık hizmetinin temel misyonunun
kamu yararı sağlamak olduğu ifade edildi.
Bu soruya gelen bir başka görüşte ise hizmetlerin özel sektöre devrinin KÖİ yasasındaki kısıtı
ortadan kaldıracağı vurgulandı. Kamunun girişimci yönüyle işletmeci yönünün iyi değerlendirilmesi
gerektiği ifade edilirken, devletin asli görevlerinin güvenlik ve adalet ile sınırlandırılmasının sağlığı da
kapsam dışı bıraktığı kaydedildi.
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TÜRKİYE’DEKİ KÖİ PROJELERİNİN YURTDIŞINA
GÖRE AVANTAJLARI VAR
Türkiye’deki projelerle yurt dışındaki uygulamalar karşılaştırıldığında, Türkiye’deki projelerin
en önemli artılarından birinin nitelikli hastaneler olmasından hareketle ‘algı etkisi’ olduğu
yorumlandı. Katılımcıların yüzde 39’u bu yönde fikir belirtirken, projelerin yurtdışına göre
artılarını yüzde 28 yeni yatırım olmasından kaynaklanan modern teknolojik altyapı ve ekipmanı
olarak belirtti. Yüzde 17 ile eşit oranda destek bulan diğer iki yanıt ise ‘daha kapsamlı yatırımcı
teşvikleri’ ve seçenekler arasında belirtilmeyen alternatif faydalar oldu.

Sizce Türkiye’deki Şehir Hastaneleri projelerinin yurtdışına göre artı yönleri neler?
En önemli olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz.
1. Daha fazla olan toplam kampüs sayısı
2. Daha yüksek yatak sayısı
3. Daha kapsamlı yatırımcı teşviki
4. Yeni yatırım olması sebebiyle daha modern teknolojik altyapı ve ekipmanlar
5. Mevcut tesislere göre çok daha nitelikli olması sebebiyle algısal etkisinin daha
yüksek olması
6. Diğer (lütfen yorumlar sırasında paylaşın)

TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI / SAĞLIKTA HİZMET SUNUMU RAPORU

ŞEHİR HASTANELERİ ÇEVRESİNDEKİ KAMU
HASTANELERİ KAPATILACAK
Yeni Entegre Sağlık Kampüsleri’nin varlığının, mevcut kamu hastanelerinin kapatılmasına
uzanan bir süreci temsil ettiği fikri katılımcıların tamamının ortak görüşü olarak dile getirildi.
Bununla birlikte yüzde 70’lik bir kesim sadece kampüslerin yakınındaki kamu hastanelerinin
kapatılacağını öngörürken, yüzde 30’luk bir kesim ise tüm il genelinde çok sayıda kamu
hastanesinin kapatılmasının beklendiğini ifade etti.

Sizce şehir hastaneleri sonrası mevcut kamu hastaneleri kapanacak mı?
Yeni kampüslerin ekonomik verimliliği için mevcut hizmet noktalarında bir eksilme
olmasının beklendiğini düşünürseniz nasıl yorumlarsınız?
1. İl genelinde çok sayıda hastane kapatılacak
2. Kampüsün bulunduğu noktanın yakınındaki hastaneler kapatılacak
3. Mevcut hastaneler mevcudiyetini koruyacak

Kapatılma beklenmekle birlikte diğer kamu hastanelerinin kapatılacak olmasının ise sağlık
hizmetlerinde bir aksamaya yol açmayacağı, bunun yalnızca bir adres değişikliği olduğu
yorumlar arasında yer aldı. Kalan sağlık merkezlerinin yaklaşık yarısının fizik tedavi merkezi,
bağımsız diyaliz merkezi, aile sağlığı merkezleri ve toplum yaşam merkezleri gibi sağlık
hizmetleri ile sektörde hizmet vermeye devam etmesinin planlandığı dile getirildi.
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PERSONEL SAYISINDA ARTIŞ BEKLENİYOR
Mevcut hastanelerin kapatılması durumunda personel sayısında ciddi bir değişim
beklenmemekle birlikte, katılımcıların yüzde 43’ü sayının ciddi miktarda artacağını öngördüğünü
açıkladı. Bu artışın, ilk başlarda hızlı bir şekilde artarak bir süre sonra stabil hale geleceği de
ifade edildi.

Mevcut kamu hastanelerinin kapanması durumunda personel dağılımı nasıl
gerçekleşecek?
1. Personel sayısı azalacak
2. Personel sayısında ciddi bir değişim olmayacak
3. Personel sayısı ciddi oranda artacak

Personel sayısında öngörülen artıştaki önemli faktörlerden biri yatak başına artan metrekareler
olarak gösterildi. Mevcut yapıda yatak başına 80 metrekarelik bir alan düşerken, yeni
hastanelerde bu sayının 260 metrekareye çıkacağı vurgulandı. Sağlık Bakanlığı personelinin
KÖİ projeleri öncesinde de arttığı belirtilirken 2003’teki 250 bin personelin 2010’da iki katına
çıktığının altı çizildi.
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KURDAKİ DEĞİŞİMLER KAMU
HARCAMALARINI ETKİLEYECEK
Döviz kurlarındaki hareketliliğin kamu harcamalarını etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise
çoğunluk etkileyeceği yönünde görüş bildirdi. Katılımcıların yüzde 23’ü, kurlardaki hareketliliğin
aynı zamanda P2 aşaması için yatırımcı bulma sorununu beraberinde getireceğine dikkat
çekerken, yüzde 9’luk bir kesim ise planlanan entegre sağlık kampüslerinin sayısında bir
azalmaya yol açabileceğini belirtti.

Kurlardaki değişimin en önemli etkileri hangi alanda olacak?
Dövizdeki hareketliliğin yatırımların geneline yansıyacak olmasını nasıl
yorumlarsınız?
1. Kamu harcamaları artacak
2. Planlanan yeni kampüs sayısı azalacak
3. Özellikle P2 için yatırımcı bulma sorunu oluşacak
4. Diğer
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Bununla birlikte döviz kuru hareketliliğinin getireceği risklerin kamuyu zorlayabileceği ve buna
yönelik önlemler alınmasını gerektirebileceği ifade edildi. Katılımcıların yüzde 61’i bu risklerin
SUT fiyatlarında gerçekleştirilecek bir artışla telafi edilebileceğini belirtti. Yüzde 17’lik bir kesim
bu risklerin P2’lerin kamu tarafından işletilmesiyle giderilebileceği, yüzde 13’lük bir grup ise ek
teşviklerle azaltılabileceği yönünde görüş bildirdi.

Kur değişiminin P2 servis sağlayıcılara getireceği riskler nasıl azaltılabilir?
Yatırımcıların yatırım kararından geri adım atmaması için neler yapılmalı?
1. Ek teşvikler
2. SUT fiyatlarının yükseltilmesi
3. P2’lerin kamu tarafından işletilmesi
4. Riskli, maliyeti yüksek alanların kamu tarafına devretdilmesi
5. Diğer (lütfen yorumunuzu paylaşın)

Hem siyasetçiler hem de bürokratların SUT fiyatlarında artış yaşanabileceğine yönelik
açıklamalarının sektör açısından önemli olduğu dile getirilirken, Y faktörünün de müdahale
edilebilecek bir alan olduğu ifade edildi. Diğer yandan SUT fiyatlarında yukarı ya da aşağı
yönlü bir değişimin bu riskleri ortadan kaldırmayacağını ifade eden katılımcılar da oldu. Bu
kesim, Kamu İhale Kanunu’nda mal alımı ile ilgili net bir tablo olmasına karşın, konu hizmet alımı
olduğunda bu netliğin olmadığını dile getirdi.
Özel sektör katılımcılarının özellikle Görüntüleme ve Laboratuvarda SUT fiyatlarının ve
Y faktörünün özellikle de artan döviz kurlarıyla fizibiliteleri oldukça olumsuz etkilediğini
belirtirken, etkinliğe kamu adına katılan yetkililer ise hem görüntüleme hem de laboratuvar
hizmetlerinde SUT fiyatlarının yeterli olduğunu belirtti.
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BAZI HİZMETLERİN SUT’A REFERE EDİLMİŞ
OLMASI SÜRDÜRÜLEBİLİR GÖRÜLMÜYOR
Katılımcılar, laboratuvar, görüntüleme ve fizik tedavi hizmetlerinin SUT’a refere edilmiş olmasının
sürdürülebilir bir yapı olmadığını belirtti. P2’ler tarafından sunulan pek çok hizmet enflasyona
göre arttığı halde, bu hizmetlerde bir artış olmamasını hem kamu hem de özel sektör açısından
sürdürülebilir görenler yüzde 40’ı bulurken, yüzde 35’lik bir kesim ‘sürdürülebilir değil’, yüzde
20’lik bir kesim ise ‘kesinlikle sürdürülebilir değil’ olarak tanımladı.

P2’ler tarafından sunulan pek çok hizmet enflasyona göre artıyor.
Yalnızca SUT planlarına refere edilmiş olan laboratuvar, görüntüleme,
fizik tedavi gibi hizmetlerde bir artış olmuyor. Bu yapı sizce sürdürülebilir
mi?
Hem kamu hem de girişimciler açısından değerlendirerek
yorumlayabilirsiniz.
1. Kesinlikle sürdürülebilir değil
2. Sürdürülebilir değil
3. Fikrim yok
4. Sürdürülebilirliği mümkün
5. Kesinlikle sürdürülebilir
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YABANCI KREDİ ORANLARI ÖNEMLİ
Marjlardaki hızlı değişimin etkilerinin bertaraf edilmesi ve kur değişiminin kamuya getireceği
riskleri azaltma noktasında katılımcıların yüzde 40’ı ‘Kur eskalasyonunun sadece yabancı
kredi oranı ile sınırlandırılması’nı en etkili çözüm olarak düşünürken, yüzde 35’i ‘Yerli üretimin
arttırılması’nın çözüm olacağı yönünde görüş belirtti. En etkili çözümde üçüncü seçenek
olarak yüzde 15’lik oy oranı ile ‘Proje boyutlarının daraltılması’ işaretlendi. Yüzde 5’lik kesim
ise ‘Projelerin daha geniş bir zaman aralığında gerçekleşmesi’ni etkili bir çözüm olarak gördü.
Bununla birlikte P2’ler için bahsedilen risklerin çok yüksek olmadığı ifade edildi.

Kur değişiminin kamuya getireceği riskleri azaltmanın en etkili çözümü sizce hangisi?
Marjlardaki hızlı değişimin etkileri nasıl bertaraf edilebilir?
1. Lokalizasyon (Yerli üretimin arttırılması)
2. Projelerin daha geniş bir zaman aralığında gerçekleşmesi
3. Proje boyutlarının daraltılması
4. Kur eskalasyonunun sadece yabancı kredi oranı ile sınırlandırılması
5. Diğer (lütfen yorumunuzu paylaşın)
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T. Ufuk EREN / TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi / Volitan Consulting
Asım HOCAOĞLU / Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Daire Başkanı
Dr. Mete HÜSEMOĞLU / AİFD Yönetim Kurulu Başkanı
Banu IŞIK / DİA Holding
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Zeynep KANTUR ÖZENCİ / IFC Türkiye, Doğu Avrupa ve Balkanlar’dan Sorumlu Kıdemli Yatırım Uzmanı
Mehmet ÖZER / Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanı
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / Üniversite Hastaneleri Derneği Genel Sekreteri
Ahmet SAĞLI / EY Partner
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* Katılımcı listesi soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
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TÜSAP HAKKINDA
Türkiye, son yıllarda sağlık alanında dünyanın takdir ettiği önemli başarılara imza attı.
Bu atılımların sonucunda sağlık hizmet sunumunda artan memnuniyet ile bölgesel
cazibe merkezi haline geldi.
Bu gelişmelere rağmen, küresel sağlık dinamiklerinin ülkemiz için de geçerli
olduğunu akılda tutmak gerekiyor. 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 gerçekleştirilecek olan bu etkinliklerde yapılan çalışmalar, takip eden
aylarda gerçekleştirilecek “Sağlık Platformu Zirvesi” adlı özel etkinlikte daha geniş
katılımla sektörün ve diğer ilgili kurumlara doğrudan iletiliyor.
Daha geniş bilgi ve etkinliklere katılım için www.tusap.org adresini ziyaret
edebilirsiniz.
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Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / Acıbadem Üniversitesi Öğretim Ü., Üniversite Hastaneleri Derneği G. Sekreteri
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN / Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı
İbrahim ŞENEL / Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı
Kadir Serdar TAFLAN / S. B. Sağlık Yatırımları Genel Müdürü
Yard. Doç. Dr. Mahmut TOKAÇ / İVEK Vakfı İcra Kurulu Başkanı
Özgür TOMRUK / ARTED Başkanı
Prof. Dr. Nihat TOSUN /Kamu ve Özel Ortaklığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Yılmaz TUNA / Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Dr. M. Mahir ÜLGÜ / Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
Kemal YAZ / TÜMDEF Genel Başkan
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* Katılımcı listesi soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

TÜSAP YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Üniversitesi Rektörü (Tüm taraflara yakın konumu ve sağlık yönetimi müktesebatı ile)
Dr. Şuayip BİRİNCİ / Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (Sağlık Bakanlığını temsilen)
Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Başkanı (Özel Sağlık Kuruluşlarını Temsilen)
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / Üniversite Hastaneleri Genel Sekreteri (Üniversite Hastanelerini temsilen)
Turgut TOKGÖZ / İEİS Genel Sekreteri (İlaç Endüstrisini temsilen)
T. Ufuk EREN / Volitan Consulting CEO (Sağlık Endüstrisi Yönetimi müktesebatı ile )
Feyzullah AKBEN / Ajansfa CEO (Sağlık İletişimi ve Organizasyonu müktesebatı ile )

Her toplantı sonrası hazırlanacak raporlar TÜSAP üyelerine ve katılımcılara dağıtılacaktır.
Her yıl eşzamanlı olarak yılda 4 kez yapılması planlanan TÜSAP Vizyon Toplantıları,
TÜSAP Zirvesi ve değer kurumsal bilgilere www.tusap.org sitesinden ulaşılabilir.
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