
“MEMORİAL VE MEDİCAL PARK’IN HALKA ARZI KONUSU, 
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE, ÖZEL SEKTÖRÜN SICAK 

KONULARI ARASINDA! BU GELİŞME, TÜRKİYE’DE ÖZEL 
SAĞLIK SEKTÖRÜNE DUYULAN GÜVENİ GÖSTERECEK”

Uzun yıllardır sağlık sektöründe kurumsal ve global firmalarda 
üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 4 yıl önce kendi markamı 
kurmaya karar verdim ve Volitan Danışmanlık kuruldu; geçen 

süre zarfında çok hızlı mesafe kat ettik. Türkiye dışında Volitan’ın 
İngiltere, Hindistan, Almanya, İsrail ve ABD’de ofisleri var. Yakın 
zamanda pazara yeni iş modelleri sunmayı planlıyoruz.

2017, özel sağlık sektörü açısından çok da hareketli bir yıl olmadı 
aslında… Hastanecilik açısından baktığımızda; geçtiğimiz yılı el 
değiştirmeler, zincir hastanelerin bir miktar büyümeye devam 
etmesi, başkalarının ruhsatlarını alarak veya birleştirerek yeni 
hastaneler açılması şeklinde özetleyebiliriz. Bunun dışında özel sağlık 
sektöründe çok fazla yeni hastane açılımı olmadı. 2017, özel sektör 
hastanecilik açısından büyüme yılı olmadı, peki 2018 olabilir mi? 
2018’de özel sağlık sektöründe çok fazla büyüme beklenmeyebilir. Biz 
Türkiye Sağlık Platformu (TÜSAP) toplantılarımızda da istatistiksel 
verilerle bunu ifade ediyoruz.

Önümüzdeki 5 yılda sağlık sektörü büyüyecek, GSMH’nın büyüme 
hızının bir miktar üzerinde büyüyecek ama şunu görüyoruz ki 
kamudaki büyüme daha fazla olacak. Bunu da şehir hastaneleri gibi 
kamu yatırımları tetikleyecek. Sağlık Bakanlığı şehir hastaneleri 
ihalelerini devam ettirirse önümüzdeki 5 yılda sağlık sektöründe 
büyüme daha çok kamuda görülecektir. Özel hastaneler yeni ruhsat 
verilmemesi nedeniyle büyümesi sınırlı; daha çok yenileme, başka 
ruhsatları alarak el değiştirme olabilir.

Özel sağlık sektöründe yıllık yüzde 4-5 oranında bir büyüme 
hızı olacağı tahmin ediyoruz. Çünkü ülkemizin sağlık sunumuna 
baktığınızda yüzde 80 kamudur, geri kalan özel sektördür. Bu oranın 
korunması da bir politika haline geldi.

Büyük Sağlık Gruplarının Halka Arzı
Satın alma-birleşme açısından bakarsak, 2017 yılında, hastanecilik 
alanında benim radarıma giren bir örnek yok. En son büyük proje 
Acıbadem Sağlık Grubunun Bulgaristan’daki City Clinic Tokuda 
Hospital’ı bünyesine katması idi. Bu da zaten 2016’da gerçekleşti. 
Memorial ve Medical Park’ın halka açılması beklentisi var, Ocak ayında 
bu gerçekleşecek sanırım. Bu enteresan bir konu… Çünkü bu arz 
işlemi, Türkiye’de özel sağlık sektörüne duyulan güveni gösterecek. 
Çok önemli bir turnusol kağıdı işlevi görecek diye düşünüyorum. 
Merakla bekliyoruz.

ÖNÜMÜZDEKI	5	YILDA	KAMU	YATIRIMLARINDAKI	BÜYÜME

DAHA FAZLA OLACAK!
“ŞEHİR HASTANELERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ 
KONUSUNDA OLUMLU GÖRÜŞLER BİR HAYLİ FAZLA. 
KAMUNUN DAHA FAZLA REGÜLASYON VE DENETİM 
İŞİ YAPMASI VE İŞLETMEYİ DE ÖZELE VERMESİ 
KONUSUNDA DÜŞÜNCELER VAR”
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Volitan Danışmanlık Kurucusu ve 
TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi
Türkay Ufuk Eren



Vakıf Hastaneleri Sadece Sayısal 
Olarak Büyüyor
Kamu büyüyor, şehir hastaneleri yapılıyor… 
Üniversite hastanelerine baktığımızda 
çokça vakıf hastanesi görüyoruz… Sayıları 
çok arttı fakat nitelik açısından bende soru 
işaretleri yaratıyor. TÜSAP’ın yaptığı tüm 
toplantılarda en büyük eksikliğin, sağlık 
sektöründe nitelikli eleman açığı olduğunu 
görüyoruz. Bu kadar çok vakıf üniversitesine 
öğretim üyesi, uzman yöneticiyi nereden ve 
nasıl bulacağım soru işareti olarak duruyor.

İlaç Endüstrisinde Yeni Heyecanlar
İlaç endüstrisine baktığımızda, 2017’de, bir 
miktar rahatlama oldu. Halen beklentiler 
devam ediyor, fiyat ve kur dolayısıyla… 
Burada en büyük heyecanı biyoteknoloji 
yatırımı yapan ilaç endüstrisinde görüyoruz. 
Türkiye’de birçok teknoloji yatırımına start 
verildi, sonuçları heyecanla bekleniyor.

Tıbbi Cihaz Sektörü ve Geri Ödeme 
Sorunu
Türkiye’de tıbbi cihaz ve malzeme 
sektörünün en büyük sıkıntısı ödeme 
alamaması… Üniversitelerin bu konuda 
kronik bir rahatsızlığı zaten vardı, buna özel 
sektör de katıldı. Bu da sektörü son derece 
olumsuz etkiliyor. Acil bir çözüm bulunmalı. 
Satın alma maliyeti açısından baktığımızda 
Türkiye’de fiyatlar çok düşük. Ödemelerde 
uzama olduğu zaman medikal endüstri 
açısından ayakta kalmak iyice zorlaşıyor.

2 Konuda Önerim var!
Bence Türkiye’nin en büyük ihtiyacı, kısa ve 
orta vadeli dönemde, birinci basamak sağlık 
hizmetleri ve kronik hastalık yönetiminin 
geliştirilmesidir.

Ülkemizde sağlık sektöründe inovasyon 
diyorsak ve bu kavrama dikkat çekiyorsak, 
bunu özellikle sağlık hizmet sunumu alanında 
gündeme getirmeye ihtiyacımız var; bu 
konuda çalışmalar yapmamızı öneriyorum.

Şehir Hastanelerinin Özelleştirilmesi 
Yönünde Sinyaller Var
Şehir hastaneleri özel sektör tarafından 

yapılıyor. İhaleyi alan yüklenici ki özel sektör 
şirketi o hastanenin 18-19 farklı hizmetini 
de beraberinde sağlamak durumunda. Şehir 
hastanelerinin özelleştirilmesi konusunu 
TÜSAP’ta da tartışıyoruz; özelleştirilmesi 
konusunda olumlu görüşler bir hayli fazla. 
Bu tabi radikal bir değişim olur. Bu yönde bir 
takım sinyaller alınıyor. İlerde iyi bir geçiş 
yapılırsa neden olmasın? Kamu bu konuya 
yarı kapalı, yarı açık bir durumda… Bu ne 
demek? Yıllardır kamu hizmet alım ihaleleri 
yapıyor. Laboratuvar, görüntüleme, 
radyoterapi gibi alanları çoğunlukla 
özel sektör işletiyor. Bu alan daha da 
genişleyebilir, özel sektör ameliyathaneleri 
de, yoğun bakım ünitelerini de işletebilir, 
zamanla büyüyebilir. Bunun doğruluğunu 
yanlışlığını şu an tartışmıyorum ama 
gidişat, benim gördüğüm hava, daha fazla 
klinik alanın işletmesinin özele açılabileceği 
yönünde. Kamunun daha fazla regülasyon 
ve denetim işi yapması ve işletmeyi de 
özele vermesi konusunda düşünceler var.

Tedarik Zinciri Yönetimini 
Tamamen Değiştireceğiz
2017 Volitan’ın büyüme yılı oldu. Dış 
ülkelerde ofisler açtık, son olarak ABD’de 
de büyüme kararı aldık yerelden bölgeye ve 
globale doğru bir büyüme hamlesi yaptık. 
Bunun dışında uluslararası büyük firmalara 

da hem yönetim kulvarında hem de sağlık ve 
yaşam bilimleri alanında yönetim, yatırım ve 
finansman danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz. 
2017’i 2016 ile kıyaslarsak ilginç şekilde daha 
fazla projeyle çalışma fırsatımız oldu. 2017’de 
yeni iş modelleri geliştirdik. 2018’de sağlık 
sektörüne bu yeni iş modelleriyle gireceğiz; sağlık 
sektörünün tedarik zinciri yönetimini tamamen 
değiştireceğiz. Yeni bir çalışmamız var. 2018’in 
ilk dört ayında bu çalışmayı tamamlayacağız. 
Özel sektör ağırlıklı ve sadece sağlık sektörüne 
özel, satın alma ve tedarik modeli getireceğiz. 
Tetikleyici husus şehir hastaneleri oldu açıkçası; 
çünkü bu hastaneleri yapan inşaat firmaları ve 
medikal sektöre çok yakın değiller ama daha 
büyük hedefimiz özel hastaneler…

Start up Firmalara Yatırım Yapmak 
İstiyoruz
Global bir projemiz daha var, medikal 
teknoloji, biyoteknoloji konularında start up 
firmalarına yatırım yapmak istiyoruz; büyük 
bir fon oluşturuyoruz. Dünya pazarına girme 
çalışmalarına başlıyoruz. Amacımız özellikle Türk 
yatırımcılarını dünya global sağlık sektöründe 
önemli bir yatırımcı haline getirmektir.

Türkiye’de de yönetim danışmanlığı, satın 
alma ve birleşme projelerine sunduğumuz 
hizmetlerimiz var. 2018 ajandamız epeyi yoğun!

“ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE BAKTIĞIMIZDA SON 10 YILDA AÇILAN ÇOK 
SAYIDA VAKIF HASTANESİ GÖRÜYORUZ… SAYILARI ÇOK FAZLA OLDU, 
NİTELİK AÇISINDAN BENDE SORU İŞARETLERİ YARATIYOR”
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