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KIT KAYNAKLARLA NASIL 
DAHA VERİMLİ HİZMET ÜRETEBİLİRİZ?
TÜSAP, 2016 yılından beri faaliyet gösteren bir platform. Bu platformda yapılan toplantılar da sağlık 
sektörünün farklı paydaşlarından temsil gücü olan birimlerin temsilcilerinin doğal üye olarak yer aldığı 
ve toplantının teması gereği özel davetlilerin de katıldığı dışarıya kapalı bir toplantı organizasyonudur. 

Sağlık finansmanı, sağlık hizmeti, ilaç ve tıbbi teknolojiler olmak üzere yılda 4 tema olarak ele alınan 
toplantıların ardından yıl sonunda TÜSAP Zirvesi adı ile yapılan beşinci toplantıda yıl boyunca yapılan 
toplantılardan elde ettiğimiz verileri özet bir rapor halinde üyelerimiz ve katılımcılarla paylaşıyoruz. 
Toplantının formatı gereği konu ile ilgili ulaşabildiğimiz en yetkili kişiyi davet edip ana konuşmacı olarak 
bilgi vermesini istiyoruz. Bu toplantımız da sağlık finansmanı temalı ve yeni hükümet sistemi içinde 
düşündüğümüzde konunun en üst yetkililerinden biri aramızda... Sayın Yılmaz Tuna’ya teşrifleri için 
teşekkür ve saygılarımı arz ediyorum. 

Sağlık finansmanı deyince sektördeki hemen hemen her kesim şöyle bir irkiliyor. Tabi yeterli bir sağlık 
hizmeti verilebilmesi için kaynakların transfer edilmesine ihtiyaç var. Buraya katılan herkesin kafasında 
ne zaman, nereye transfer edilecek gibi bir beklenti var. Sürdürülebilir bir sağlık sistemi için de yeterli 
kaynağa ihtiyaç duyuluyor. Bu hepimizin bildiği bir gerçek… Ama hemen hemen dünyanın tüm ülkeleri 
sonuçta “kıt kaynaklarla nasıl daha verimli hizmet üretebiliriz”’ konusunda mücadele veriyor. Gelişmiş 
ülkelerde de bu sorun -format değiştiriyor ama- aynı, gelişmekte olan ülkelerde de aynı… Sağlığa en 
fazla kaynak ayırdığını bildiğimiz Amerika da dahil. Dolayısıyla görülüyor ki, sağlık finansmanının sorunu 
kaynağın miktarı ile de çok bağlantılı değil. Kaynağın kullanımı ile çok yakından ilgili gibi görünüyor. 

ÖNSÖZ
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı 
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Bu açıdan ana hedefimiz elimizdeki kıt kaynaklarla en verimli sonuca ulaşmak, en verimli hizmeti elde 
etmek olarak öne çıkıyor. 

Toplum yaşlanıyor, kronik hastalık yükü üstümüze dağlar gibi geliyor. Tüm sosyal sistemlerde olduğu 
gibi sağlık sisteminde de kısmen başarılı olmuşuz, insanları daha fazla yaşatmayı başarıyoruz. Daha 
fazla yaşattığımız insanlar daha fazla hasta olarak önümüze geliyor. Bu da ciddi bir yük olarak geliyor. 
Aslında daha iyi teşhis koyduğumuzu zannettiğimiz ya da bize öyle empoze edilen ya da tırnak içinde 
bazı bilimsel çalışmalarla böyle sonuçlar önümüze konan, daha iyi tedavi ettiğine inandığımız yüksek 
teknolojiler de gittikçe maliyetleri artırarak ayrıca önümüze yığılmaya devam ediyor. Genellikle bu tür 
teknolojiler daha az maliyetli bir şekilde sonuca ulaşacağız diye sunulur ama sonunda daha yüksek 
maliyeti vermeyle sonuçlanır. Neticede tüm bunlardan daha dramatiği, sadece bizim toplumumuzda 
değil, belki de dünyadaki tüm toplumlarda insanlık tevekkül ehli bir toplumdan talep ehli bir toplum 
yapısına dönüşüyor. Bunun adına farkındalık deyin, demokratikleşme deyin, aydınlanma deyin, ne 
derseniz deyin ama sürekli daha fazla talep eden bir toplum yapısına doğru evriliyoruz. Özellikle bu 
son söylediklerim gelişmiş ülkelerde daha fazla… Dolayısıyla daha fazla kaynak ayırabilen Gayri Safi 
Milli Hasılası daha yüksek olan gelişmiş ülkelerde de sağlık finansmanı gittikçe büyüyen bir sorun 
olarak karşımızda duruyor.

TÜSAP Sağlık Finansmanı Toplantısı’na teşrif eden tüm katılımcılarımıza ve bu toplantımızın destek 
partnerleri olan Abbott, EY ve Türkiye Sigorta Birliği’ne de teşekkür ediyorum. 
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"İNSANLIK TEVEKKÜL EHLİ BİR 
TOPLUMDAN TALEP EHLİ BİR 

TOPLUM YAPISINA DÖNÜŞÜYOR. 
BUNUN ADINA FARKINDALIK 

DEYİN, DEMOKRATİKLEŞME DEYİN, 
AYDINLANMA DEYİN, NE DERSENİZ 
DEYİN AMA SÜREKLİ DAHA FAZLA 

TALEP EDEN BİR TOPLUM YAPISINA 
DOĞRU EVRİLİYORUZ"
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Her yıl 4 kez yapılması tasarlanan TÜSAP Vizyon Toplantıları’nın temalarından biri de "Sağlık Finansmanı" 
dır. 2018 yılında bu temaki toplantı program uygunsuzlukları sebebiyle ertelendiğinden 2019 yılında 
yapılmak durumunda kalınmıştır. Bir önceki Sağlık Finansmanı temalı toplantı 22 Eylül 2017 tarihinde 
yapılmıştı, tüm toplantıların raporlarına TÜSAP web sayfasından da ulaşılabilmektedir. 

TÜSAP Sağlık Finansmanı Vizyon Toplantıları kapsamında katılımcılarımıza Sağlık Finansmanı teması 
içinde 22 anket sorusu yöneltilerek çıkan sonuçlarla ilgili olarak kendilerinden görüşleri istenmektedir. 
Bu toplantının 5 bölümlük soru gruplarının birinci bölümünde sağlık sistemine özgü öngörüler, 
ikinci bölümünde sağlık sistemi, üçüncü bölümde sağlık finansmanı, dördüncü bölümde Türkiye 
sağlık finansmanının Genel Sağlık Sigortası boyutu  ve son bölümde de TÜSAP toplantılarına ilişkin 
değerlendirme sorularına yer verilmektedir.

MODERATÖR SUNUŞ
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI 

TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi

2022’DE GLOBAL SAĞLIK HARCAMASININ 
10 TRİLYON DOLAR’I AŞACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR
Deloitte’un yayınladığı 2019 Global Health Care Outlook dokümanında 2017’de dünyada global 
sağlık harcamasının 7.7 trilyon Dolar olduğu ancak 5 yıl sonra 2022 yılında bu rakamın 10 trilyon 
Dolar’ı aşacağı söylenmektedir. 7.7 trilyon Dolar’lık global sağlık harcamasının yüzde 67.5’i yani 
5.5 trilyon Doları Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerine aittir. 2022’de ise  10 trilyon Dolar’ın 
yüzde 63’ü yani 6.3 trilyon Dolar’ının Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde gerçekleşeceği 
öngörülmektedir. İlginçtir ki, 2013-2017’de dünyada sağlık harcamaları yıllık yüzde 2.9 artmakta 
iken, 2018-2022’de bu artışın yıllık yüzde 5.4'e ulaşacağı tahmin edilmektedir.
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SAĞLIKTA GELİŞMELER VE MALİ 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Sağlıkta son 15 yılda ciddi bir dönüşüm yaşandı. 2013 yılında Türkiye sağlıkta dünyada da izlenen 
başarılı bir trendle değişim yaşadı. Sağlık hizmetlerine erişimde ve kalitesinde genel sağlık sigortası, 
aile hekimliği, koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, hastanelerin tek çatı 
altında toplanması, anne ve çocuk sağlığında iyileşme, hastane ve hasta yatakları ile sağlık personeli 
sayılarında artış, bulaşıcı hastalıklarda önemli azalma ve hasta hakları gibi konularda önemli ilerlemeler 
kaydedildi. Temel sağlık göstergelerinde önemli iyileşmeler oldu.

ANA KONUŞMACI
Yılmaz TUNA

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkan Yardımcısı 
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Bu dönüşümü ve gelişmeyi aslında çok fazla para harcayarak yapmadık. Belki kaynakları daha iyi 
kullandık, iyi bir yönetim sergilendi. Sağlık yönetimi hep gözden kaçıyor ama aslında işin göbeğinde olan 
bir konudur. Kaynağınız ve imkanınız ne kadar çok olursa olsun iyi yönetemezseniz verim alamazsınız. 
Dolayısıyla kaynakların etkin kullanımı sağlık yönetiminin bir başarısıdır. Bu başarının GSMH içindeki 
payına baktığımızda yüzde 4.3 ile Türkiye diğer ülkelere örnek teşkil edecek bir başarıyı yakalamış 
durumdadır. 

Kamu sağlık harcamalarının GSYH’ya oranı ise 3.6’dır. Bu da gösteriyor ki ağırlıklı olarak Kamu sağlık 
harcamalarını gerçekleştirmektedir. Burada teşhis ve tedavi harcamalarının yüzde 2 ile en büyük payı 
aldığı görülmektedir. 
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Kamu ve özel olmak üzere toplam sağlık harcamalarının 2003-2017 yılları arasındaki parasal gelişimine 
bakıldığında 2003 yılından bu yana sağlık harcamaları 100 milyar TL’den 2 katı artışla 200 milyar TL’ye 
yaklaşan bir artış gelişimi göstermiştir. 

Kamunun yaptığı sağlık harcamalarının alt kırılımı tabloda görülmektedir. 2003’ten 2014’e kadar olan 
10 yıl içinde yatay bir artış seyri göstermiştir. Bu yıldan sonra ise bugünkü reel fiyatlarla bakıldığında 
nispeten daha istikrarlı giden bir sağlık harcaması ilerlemesi görülmektedir. 2018 gerçekleşme 
tahminidir. Sağlıkta 158 Milyar TL’lik bir Kamu harcaması vardır. 
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Kişi başı sağlık harcamaları ve hane halkı sağlık harcamalarına bakıldığında toptan sağlık harcamaları 
içinde cepten yapılan sağlık harcamalarının oranı 2003 yılında yüzde 18.5 iken 2017 yılında yüzde 17’ye 
düşmüştür. Dolayısı ile Genel Sağlık Sigortası’nın erişiminin artması ile birlikte cepten harcamalarda 
azalma yaşanmıştır. 2019 yılı fiyatları ile kişi başı sağlık harcaması 2003 yılında 1.518 TL’den 2017 yılında 
2.391 TL’ye çıkmıştır. 

Kamu ilaç harcamalarının GSYH’ya oranı 2002 yılında yüzde 1,5 iken 2017 yılında yüzde 0,8’e ulaşmıştır. 
Kamu ilaç harcamalarının GSYH’ya orandaki azalmada, ilaç fiyatlandırma ve geri ödeme sistemlerinde 
yapılan düzenlemeler etkili olmuştur. 



www.tusap.org
11

2019 yılı fiyatlarıyla; tahakkuk bazlı SGK reçete analizine baktığımızda reçete sayısı 340 binden 360 
bine; fatura tutarı ise 15.2 Milyar TL’den 25 Milyar TL’ye reel olarak yükselmiştir. Reçete başına tutar 
ise 45 TL’den 70 TL’ye çıkmıştır. Tablonun son iki sütununda bir önceki yıla göre artış trendi olduğu da 
görülmektedir. Tutarlar; katılım payı, eczane ve Kamu iskontosundan arındırılmıştır. Yurtdışı sigortalılara 
ait ilaçlar ile TEB aracılığıyla getirilen ithal ilaçlar hariçtir. 

2019 Fiyatları ile Kamu Sağlık Yatırım Harcamaları reel fiyatlarla bakıldığında 15 yıl öncesine göre 
neredeyse 3.5 Milyar TL’lerden 12 Milyar TL’yi aşan rakamlarla 4 kat artış göstermiştir. 

Mali Sürdürülebilirliğin Sağlanması

Sağlık harcamalarının GSYH’ye oranı OECD ülkelerinde yüzde 9 iken Türkiye’de 4,3’tür. Ancak, 
OECD ortalamasının altında yer alan bu düşük oranı sürdürülebilir kılmak bundan sonra daha zor 
görünmektedir. Çünkü yatırım talebi giderek artmaktadır. İnsanlara iyi bir Kamu hizmeti sunduğunuzda 
daha iyisini beklemeye hazır hale getirmektesiniz. Dolayısı ile aslında arz talebi doğurmaktadır. 
Küreselleşen dünyada bu çok daha kolay yayılmaktadır. 

• Şehir hastanelerindeki artış,
• Sağlık personeli ve harcamalarında artış, 
• Sağlık teknolojilerindeki gelişme,
• Tedavi sağlık harcamalarındaki artış, 
• Kişiye özel tedavi yöntemlerinin yaygınlaşması,
• Yaşlı nüfus oranının giderek artması gibi konular finans açısından ilave zorluklar getirecektir. 

Dolayısıyla bu müdahale alanları önümüzdeki süreçte sık sık gündeme taşımamız, konuşmamız ve 
çözüm bulmamız gereken başlıklar gibi görünmektedir. 

10
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Mali Sürdürülebilirliğin Sağlanmasına Yönelik Hususlar

1. Hasta Sevk Zinciri ve Katılım Payı 
2. Tamamlayıcı Sağlık Sigortacılığı
3. Üniversitelerin Mali Sürdürülebilirliği
4. Doktorlara İlişkin Performans Sistemi
5. Akılcı İlaç Kullanımı
6. Sağlık Turizmi
7. Sağlık Ürün ve Teknolojilerinde Yerli Üretim
8. Kamu Özel İşbirliği Modeli (Şehir Hastaneleri) 

Hasta Sevk Zinciri ve Katılım Payı 

• Basit vakaların üst basamak sağlık kuruluşlarına gitmesini engellemek ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinden beklenen faydayı maksimize etmek

• Bu amaçla ilgili basamaklarda katılım paylarını farklılaştırmak 

Sürdürülebilir bir başarı olarak şüphesiz Aile Hekimliği’nde güzel gelişmeler olmuştur ancak beklediğimiz 
şey bunu sevk zincirine entegre etmekti. Sevk zinciri çeşitli nedenlerle tekrar askıya alındı. Ancak bunu 
daha fazla geciktirmek aslında sorunu sürekli ertelemek anlamına gelmektedir. 

Müracaat Başına Ortalama Maliyet (TL), 2017

Aile Hekimliği Birimleri 28,49
Devlet 2. Basamak Hastaneler 52,62
Devlet 3. Basamak Hastaneler 101,44
Özel 2. Basamak Hastaneler 110,61
Üniversite Hastaneleri 208,45
Genel Toplam 85,82

Poliklinik maliyetleri olarak bakıldığında Aile Hekimliği’nde 28 TL’ye mal olan ortalama maliyet yukarı 
doğru çıktıkça dramatik bir şekilde artmaktadır. Bu gayet doğaldır. Üçüncü basamaktaki tetkik, tahlil 
ve personel harcamalarının yüksekliği maliyetlere yansımaktadır. Dolayısıyla bu sevk zincirini etkin bir 
şekilde başarabilmemiz gerekmektedir. 

Diğer bir husus da katılım payıdır. Katılım paylarının maliyet paylaşımını ve kontrollü kullanımı sağlamak 
ve farklılaştırılmak suretiyle kullanıcıların sağlık hizmet sunucuları tercihlerini yönlendirmek şeklinde 
üç temel işlevi vardır.  Bu itibarla katılım paylarını farklılaştırma konusunu önümüzdeki süreçlerde 
konuşmak gerekecektir. 
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Tamamlayıcı Sağlık Sigortacılığı

• Geri ödeme kapsamında olmayan hizmetlerin sağlanmasında TSS’nın teşviki 
•  Sağlık teminat paketinin maliyet etkinlik açısından güncellenerek bu kapsamdaki ürün ve hizmetlerin 

TSS tarafından finanse edilmesinin sağlanması 

Devlet şu anda GSS kapsamında vatandaşın tüm sağlık hizmetlerini karşılamaktadır. Ancak dünyadaki 
diğer ülkelere baktığımızda, bizde devlet neredeyse tüm paketi karşılayınca Tamamlayıcı Sağlık 
Sigortası kısmı cılız kalmaktadır. Buradaki modeli daha fazla teşvik etmek gerekmektedir. 

Yaşlanan nüfus, artan talebe ve teknolojik gelişime bağlı olarak sağlık maliyetinin yükselmesi 
nedeniyle genel sigorta kapsamında sunulan hizmet fiyatlarının artışına yönelik baskı, isteğe bağlı özel 
sağlık sigortacılığı aracılığı ile azaltılabilmektedir. Artan maliyetlerin cepten ödeme yolu ile hastaya 
yansıtılmasının sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlamasına, önleyici sağlık hizmetlerinin etkinliğinin 
azalmasına ve sağlığa erişim konusunda vatandaşlar arasında hakkaniyetin bozulmasına neden 
olmaktadır. TSS’nin genel sağlık sistemi ve sürdürülebilirlik açısından temel faydaları bireylerin cepten 
yaptıkları harcamaların azaltılması ve kayıt altına alınması, mali risklerin Kamu ve özel sektör arasında 
paylaşılması olacaktır. 

Üniversite Hastanelerinin Mali ve Yapısal Sorunları

• Borç  : 5,5 milyar TL (2016)
• Borç/gelir oranı :  yüzde  73 (2016)

Kamu olarak üniversite hastanelerinin durumlarının farkındayız. İşin mali boyutu oldukça büyük ve 
bunlara yönelik kalıcı çözüm için de oldukça zorlanılmaktadır. 2016 yılı verilerine göre 5,5 milyar TL 
borç vardır. Borçların gelir içindeki payı ise yüzde 73’tür. 

12



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2019 / SAĞLIK FİNANSMANI RAPORU

Özellikle üniversite hastaneleri tarafından ne yapılabilir diye düşünüldüğünde; 

• Profesyonel yönetim ve otomasyon,
• Komplikasyonu yüksek sağlık hizmetlerin (çoklu tanı gibi) fiyatlarının revize edilmesi,
• Fiziki altyapıların iyileştirilmesi,
• Eğitim, Ar-Ge ve sağlık hizmet sunumu rollerinin ayrıştırılması konularına eğilmek gerekmektedir.

Doktorlara İlişkin Performans Sistemi 

• Performansa dayalı ek ödeme sistemi tahlil, tetkik ve tedavi sayısına endeksli olması maliyeti artırıcı 
• Performans sistemine yerindelik, hizmet kalitesi ve hasta memnuniyeti eklenmeli

Ülkemizde bizzat hekimler tarafından yapılan tetkik ve işlemlerin etkinlik düzeyini ölçen bir sistem 
bulunmamakta ancak hizmet sunum kalitesinin ölçümlenmesine yönelik Klinik Kalite Programı 
uygulanmaktadır. Yürütülen Program çerçevesinde 11 adet sağlık olgusu ve 182 adet klinik kalite 
göstergesi hazırlanmıştır. Ancak, bu göstergelere ilişkin yeterli veri toplanamamakta olup bu nedenle 
hizmet sunum kalitesi ve etkinliği tam olarak ölçülememektedir.

Performansa dayalı ek ödeme sisteminde önümüzdeki dönemde; 

• Klinik Kalite Programının uygulanarak hizmet sunum kalitesinin ve etkinliğinin ölçümlenebilmesi 
amacıyla veri sistemlerinin ve veri kalitesinin iyileştirilmesi,

• Klinik Kalite Programı kapsamından oluşturulan kalite göstergeleri ile performansa dayalı ek 
ödemenin ilişkilendirilmesi, gerekirse performansa dayalı ek ödemeye yönelik yeni göstergelerin 
oluşturulması,

• Hekimlerin maaş ile ek ödeme dengesinin maaş lehine iyileştirilmesi,
• Puanlandırma sisteminin hekimler arası hakkaniyeti sağlayacak şekilde yeniden revize edilmesi 

konularına eğilmek gerekmektedir. 
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Akılcı İlaç Kullanımı

• Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı: Gereksiz ilaç kullanımıyla mücadele
• 1.000 kişi başına düşen günlük antibiyotik tüketim miktarı 35,3 (2017). OECD ülkelerinde bu rakam 

20,7
• Antibiyotik ve ağrı kesici gibi ilaçlarda farklılaştırılmış katılım payı
• Bilinçlendirme ve farkındalık konularının düşünülmesi gerekmektedir.

Burada da klinik kalite programı gibi düşünmek gerekmektedir. Gereksiz tetkik ve tahlil nasıl bir sorun 
gibi duruyorsa gereksiz ilaç kullanımını da hekimlerin biraz daha performans bazlı takibini yaparak bu 
süreçlerde iyileştirmeler yapmak gerekmektedir. 

Sağlık Turizmi

• Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı Hedefleri
• Termal turizmde 100 bin yatak,1,5 milyon turist, 3 milyar $
• İleri yaş turizminde 10 bin yatak, 150 bin turist, 750 milyon $ 
• Medikal turizmde dünyada ilk 5’te, 750 bin hasta, 5,6 milyar $ 

Medikal Turizm Verileri 2014 2015 2016 2017 2018

Hasta Sayısı 496.324 808.599 858.047 1.046.288 1.022.342

Elde Edilen Gelir 2,4 Milyar $ 4,5 Milyar $ 4,5 Milyar $ 5,2 Milyar $ 5,2 Milyar $

Sağlık turizminde önemli bir potansiyel vardır. Bu alanda halen yapılacak çok şey olmakla birlikte 
Türkiye’nin sağlık altyapısı çok güzel ve yeni olduğundan Batı’ya göre hem maliyet hem kalite ve 
altyapı itibari ile avantajlı konumdadır. Özellikle Ortadoğu ve Afrika’ya yönelik yapılacak çok şey vardır. 

Sağlık Turizmi Kapsamında Yapılan Faaliyetler 

• Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURKK) kurulmuştur.
• Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.
• Sağlık turizminde sunulan sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak, Kamu ve özel sektörün sağlık 

turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine 
ilişkin politika ve strateji geliştirmek ve Sağlık Bakanlığı’na önerilerde bulunmak için Uluslararası 
Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) kurulmuştur.

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik: Uluslararası sağlık turizmi ve 
turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum 
standartlarının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları 
ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları 
belirlemektedir.

USHAŞ: 663 sayılı KHK ile Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) kurulmuş olup söz 
konusu KHK’nın Ek 2’nci maddesinin 6’ncı fıkrası gereğince 10.000.000 TL olan başlangıç sermayesinin 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacağı hüküm altına alınmıştır. 
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Yapılan Diğer Faaliyetler: 

• 7 gün 24 saat, 6 dilde (İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça, Farsça) hizmet veren Yabancı 
Hasta Çağrı Merkezi faaliyete geçmiştir.

• Medikal turizm hizmeti veren sağlık tesislerinin envanteri çıkarılmış, medikal turizm hizmeti veren 
hastaneler hakkında bilgi veren "Tüm Yönleriyle Hastaneler" kitabı hazırlanmış ve yayınlanmıştır. 

• Öncelikli ülkeler, bölgeler ile güçlü olunan branşların belirleneceği pazar araştırmaları yapılmış, “Tüm 
Yönleriyle Sağlık Turizmi 1 Kitabı”  ve Tüm Yönleriyle Sağlık Turizmi 2 ÜLKELER Kitabı yayımlanmıştır.

• Sağlık turizmine özel bir veri giriş sisteminin oluşturulması ve sağlık turizmine ilişkin sağlıklı verilere 
ulaşılması amacıyla Yabancı Hasta Takip Sistemi, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir.

Sağlık Ürün ve Teknolojilerinde Yerli Üretim

• Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Öncelikli Programı
• Yurtiçi üretim değer bazında 

• Tıbbi cihaz ihtiyacının yüzde 20’sinin,
• İlaç ihtiyacının yüzde 60’ının karşılanması

• En az bir orijinal ürün keşfi veya 2 mevcut molekülün farklı endikasyonlarda yeniden 
konumlandırılması 

• Klinik araştırma sayısının yıl bazında yüzde 25 oranında artması 

Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi, ilgili Bakanlıklar ve ilgili sektörün temsili ile toplanan bir 
platform olmuştur. Bir başarı örneğidir. İstikrarlı bir şekilde her hafta toplanıp yerlileştirme konusunda 
sektörü dinlemek, tekliflerini almak ve buna göre bir alım programını belirlemek açısından 60 hafta 
toplanmıştır. Yeni Hükümet Sistemi ve seçimin girilmesi ile ara verilen bu toplantılara yeniden belirlenen 
SEYK üyeleri ile devam edilecektir. Kamu alım garantisi ile yabancı ve yerli ortakla birlikte know-how 
transferi, teknoloji transferi ile ülkemizde tıbbi cihaz, ilaç, plazma ürünleri gibi alanlarda yerli üretimi 
canlandırmak ve bu kabiliyetlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

• Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesince yapılan çalışmalar
• Yerli Plazmadan Plazma Ürünleri Üretimi Projesi
• Tıbbi Cihaz Yerlileştirme Çalışması
• Hepatit-A Aşısı Yerlileştirme Çalışması
• İlaçta Yerlileşme Çalışması Kapsamında İthalden İmale Geçiş Projeleri 

• İlk iki faz kapsamında çok sayıda firmadan yerelleşme taahhüdü alındı.
• Diğer fazlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Yerli Plazmadan Plazma Ürünleri Üretimi Projesi: Dünya Sağlık Örgütü’nün 1975 Dünya Sağlık 
Asamblesi’nde aldığı karar ile, kan ve kan ürünleri konusunda ülkeler için kendine yeterlilik prensibini 
önermiştir. Bu kapsamda projenin temel hedefi Türkiye’de plazma ürünlerinin üretimi için tesis 
kurulması ve fraksiyonasyon teknolojisinin ülkeye kazandırılması, ülkenin kan ürünleri alanında kendi 
kendine yeterliliğinin sağlanması, tamamı ithal olan ürünlerin üretilmesinin cari açığın kapatılmasına 
katkı sağlaması amaçlanmıştır. Proje hayata geçirilmiş, üretimin teşvikine yönelik toplam 7,9 milyar TL 
tutarında 10 yılık alım yapılmıştır.
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Aşı Yerlileştirme Projeleri: Bugün itibarıyla ülkemizde insanlara uygulanmak üzere antijenden itibaren 
aşı üretimi yoktur. Aşılar sadece ithalat yolu ile temin edilmekte ve bunlara giderek artan miktarlarda 
döviz ödenmektedir. 2018 yılı Sağlık Bakanlığı tarafından aşı teminine ayrılan bütçe yaklaşık 1.2 milyar 
TL’dir. 

Yerli aşı üretimine yönelik olarak 2015 yılında Erişkin tip Td (tetenos difteri) aşısının ülkemizde antijen 
üretimini de kapsayan 7 yıllık alım yapılmış ve yüklenici firma dolum tesisini tamamlayarak GMP belgesini 
almış ve ilk dolumunu 2017 yılında yapmıştır. Antijen üretim tesisi yapımı devam etmektedir. Ülkemizde 
yerli difteri tetanos aşısı antijenden itibaren 2019 yılı itibarıyla üretilecektir.

Hepatit A, suçiçeği, kuduz aşısı, hepatit b aşısı ve 5’li karma aşısının (dabt, hib, ipa) üretimine ilişkin 
çalışmalar devam etmektedir. 

Tıbbi Cihaz Yerlileştirme Çalışması: Proje kapsamında tıbbi cihaz alım modeli Sanayi İşbirliği Projesi 
(SİP) olarak belirlenmiştir. Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında 
açık ihale usulü ile hazırlanan “Beş Kalem Tıbbi Cihaz tedarikine İlişkin Sanayi İşbirliği Projesi ihalesi” 
ihale ilanı 03.05.2018 tarihinde yayınlanmıştır ancak, ihale yerli üretim kapasitesinin bulunduğu hasta 
başı monitör cihazı ve dijital röntgenin ihale şartnamesinden çıkarılması talebi ile gerçekleştirilememiştir. 
Yeni bir Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Kurulu kararı gerekmekte olup çalışmalar devam etmektedir.

İlaçta Yerlileşme Çalışması Kapsamında İthalden İmale Geçiş Projeleri:  İlaçta ve tıbbi cihazda çok 
uluslu şirketler için yerelleşmeyi, kendi firmalarımız için de yerlileşmeyi ve millileşmeyi teşvik edecek 
bir sistem kurulması amaçlanmıştır.  Proje kapsamında ithal edilen ürünlerin SGK listesine pasifize 
edilmesi ile (eşdeğer yerli üretim olması, eşdeğer imalat payı gibi özelliklerine göre belirlenen ithal 
ürünlerin geri ödemesinin yapılmaması)  yerli üretim desteklenmektedir. Bu kapsamda 5 aşamadan 
oluşan projenin ilk iki aşaması 

1. Aşama: Eşdeğer grubunda imal pazar payı yüzde 50-100 olan ithal ürünler, 3 ve üzeri yerli eşdeğeri 
(ve 3 farklı firma) olan ithal ürünler ile 

2. Aşama: Eşdeğer grubunda imal pazar payı yüzde 10 üzeri olan ithal ürünler, 2 ve üzeri yerli eşdeğeri 
(ve 2 farklı firma) olan ithal ürünler için bu ürünlerin ithal olanlarının SGK geri ödemesinde pasifize 
edilmesi ve bu sayede çok sayıda firma tarafından yerelleşme taahhüdü alınması sağlanmıştır. Proje 
kapsamında toplam 661 ilaç yerelleşme kapsamına alınmış, ilaçta yerelleşme çalışmaları başlamadan 
önce 2015 yılında değer bazında yüzde 41,9 kutu bazında yüzde 78 olan imal oranı 2017 yılında değer 
bazında yüzde 45, kutu bazında yüzde 80’e ulaşmıştır. Projenin hayata geçişi sonrasında 2018 yılı 
verilerine göre toplam 49 yeni üretim tesisi ve 60 yeni üretim bandı açılmıştır. 

Kamu Özel İşbirliği Modeli 

Kamu Özel İşbirliği Modeli’ne Türkiye modeli diyebiliriz. Dünyada da çok ses getiren bir inisiyatif. Sınırlı 
Kamu kaynakları ile sağlık ihtiyaçlarını karşılamak o nispette yavaş olacaktır. Dolayısı ile farklı finans 
arayışlarına gidildi ve Kamu Özel İşbirliği gündemimize geldi. Uzun süre üzerinde çalışıldı. KÖİ Modeli 
sağlık alanında önemli bir vaka. Dünyada da bu model yakinen takip edilmektedir. Hemen hemen her 
hafta bir ülkeden modelin nasıl yapıldığına ilişkin bir davet gelmektedir. 45 bin yatağı aşan 34 hastane 
için YPK onayı çıkmış durumdadır.
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45.488 yataklı 34 hastane projesi YPK onayı aldı 

• 30.688 yataklı 21 projenin sözleşmesi imzalandı.
• Bu 21 projenin yatırım tutarı 37,7 milyar TL: 

• Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri, Elazığ, Manisa ve Eskişehir Şehir Hastaneleri hizmete 
açıldı.

• Bilkent (Kısmi), Etlik ve Bursa Şehir Hastaneleri 2019 yılında, 
• Diğer projeler 2020 ve 2021 yıllarında hizmete alınacak. 

• 14.800 yataklı 13 projenin sözleşmesi henüz imzalanmadı. Bunların yatırım tutarı yaklaşık 17,7 milyar TL

Sözleşmesi imzalanan 30.688 yataklı 21 hastane projesinin

• Bina kullanım bedeli ve binanın bakım onarım idamesine ilişkin 6 zorunlu hizmet için yıllık 8,4 Milyar TL.
• Binanın işletilmesine ilişkin tıbbi destek hizmetleri için yıllık 6,7 milyar TL olmak üzere;
• 25 yıl boyunca yıllık toplam 15,1 milyar TL ödenecek.
• 25 yıllık ödenecek toplam kira bedeli ise 377,5 milyar TL. (25 yıllık toplam kira bedeli yıllık kira 

bedelinin 25 ile çarpılmasıyla hesaplanmıştır.)

Sağlık sektörüne genel itibari ile bakıldığında önümüzde büyük konular olduğu görülmektedir. Bu 
konular devletin tek başına baş edeceği konular olmayıp bunun tarafları olan Kamu, üniversiteler ve 
sektör ile birlikte masanın her tarafını bilen insanlar olarak önümüzdeki dönemde sık sık tartışılması, 
çözümünün bulunması gereken konulardır. 

Şu süreçte 11. Kalkınma Planı çalışmamız bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl Meclis’e gitmesi gereken bir 
dokümandı ancak Yeni Hükümet Sistemi ile biraz uzadı. Önümüzdeki aylarda bu Plan’a girdiğimiz 
konu başlıkları için özellikle sektörden katkı beklemekteyiz. Burada sihirli bir çözüm yoktur. Herkes 
sihirli çözümünü kendisi yaratmaktadır. Dolayısı ile önümüzdeki dönemde GSMH içindeki payı itibari ile 
aslında başardığımız o trendi sürdürebilmek için bu sorunlarla daha yakinen yüzleşmemiz ve daha kalıcı, 
daha sonuç veren bir şekilde kaynaklarımızı daha verimli kullanmaya odaklanmamız gerekmektedir. 
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SORULAR – CEVAPLAR VE ÖNERİLER
Türkiye’deki sağlık harcaması 500 $’dan geçen sene 420 $’a düştü. Almanya’da bu rakam 3.900 
€, Amerika’da ise 9.500 $’dır. 2017 ve 2018’de sağlıkta bütçeden aldığımız pay 4,3’e düştü. Bu 
rakam 5,8’e kadar çıkmıştı. Bunların hepsini fiyatları optimize etmiştik ve sürdürebiliyorduk. Ancak 
Türkiye’de dünyaya entegre olduğu için döviz artışı ile birlikte zeminimiz kaygan hale geldi. Bir 
de bundan fiyatları düşüyoruz. Bunu nasıl sürdürebileceğiz? Yerli firma var gibi görünüyor ama 
birçoğunun ellerinde ürün yok, devlet ihalelerinde birçok şeye fiyat belirleyemiyorlar, burada bir 
iyileşme yapılmayacak mı?

Bir de her şey ücretsiz olduğunda hastaların o doktordan bu doktora gitmesini engellemek 
mümkün olmuyor. Bu nasıl toparlanabilir?

Gerek fiyatlar, gerek artan sağlık harcamaları ve öbür tarafta bunları finanse etmeye yönelik kaynakların 
sınırlılığı şu anda yüz yüze olduğumuz sorunlar. Birtakım sunumumda da bahsettiğim gibi sağlayacağımız 
kaynak tasarrufları... Yeni kaynak bulmamız çok kolay değil. Türkiye tasarruf açığı ve cari açığı olan bir 
ülke... Son 1-2 yılda döviz kurundaki artış ve bunun finans temininde yaşattığı zorluklar göz önüne 
alındığında ilave kaynak çok kolay değil… Bu, olsaydı zaten yapılırdı. Bu sorunların tüm Kamu farkında… 
Burada bahsettiğim ve özellikle yapısal diye gördüğümüz sevk zincirinden, performans sisteminden, 
ilaç sisteminden tutun da özellikle yurtdışından ithal ettiğimiz ilaç ve tıbbi cihazın yerli üretimi gibi 
yapısal sorunları çözmediğimiz sürece bir şekilde bu gelgitleri yaşayacağız. 

Şüphesiz sağlık hizmeti tatil yapmayan bir hizmettir. Tatili yoktur, ertelenmez. Dolayısı ile bir şekilde 
bir çözüm bulunur. Kaynak elbette zorlanıldığında bir yerden kesilir, buraya aktarılır ama bu taşıma su 
ile değirmen çevirmeye benzer. Arz etmeye çalıştığım ve burada hazirunun katacağı başlıklar yapısal 
sorunlardır. Gelişmekte olan ülkelerin zaten karşılaştığı tablodur. Bu sorunları gelişmiş ülkeler de 
yaşamaktadır. Amerika sağlığa en fazla parayı harcayıp sistemi en berbat ülkelerdendir. İyi bir sigortanız 
yoksa orada kolay kolay tedavi imkanı alamazsınız. İngiltere benzer bir sorunla yüzleşmiş durumdadır. 
Dolayısı ile sağlık alanının doğasından gelen bir sıkıntısı vardır. Pahalı bir hizmettir, mükemmel bir 
sistem ya da model yoktur. Herkes kendi sistemini kuruyor. Biz tabi dönüşüm yaşayan bir ülkeyiz. 
Birçok şeyi kısa sürede başardık. Bunların elbette bir maliyeti var, zorluğu var. Tüm tarafların canı acıyor. 
Bu sorunlar paylaşılacak ve ortak çözümü de beraber bulacağız. Bunun başka yolu da yoktur. Devlet 
hizmet aksamasına müsaade etmeyecek şekilde tedbirini de alır. 

7-8 önemli yapısal tedbir sıraladınız. Geçmişte bunların sahibi olarak gösterebileceğiniz 
Ekonomi Koordinasyon Kurulu vardı. Çünkü bu çok yönlü ve birçok Bakanlığı ilgilendiren 
yapısal tedbirler manzumesi… Bunu Strateji Bütçe Başkanlığı olarak siz sunduğunuza göre bunu 
Cumhurbaşkanlığı’nın bir iradesi olarak mı kabul etmemiz gerekir? Bunu kim koordine edecek, 
kim birleştirecek? Bir de sektörün katkısını bekliyoruz dediniz. Bu katkıyı hangi mekanizma içinde 
sağlamayı düşünüyorsunuz?

Ekonomi Koordinasyon Kurulu geçmişte çok etkin kullanılan bir platformdu. Ancak yeni hükümet 
sisteminde böyle bir kurul yok. Yüksek Planlama Kurulu da yok. Bunun yerine yeni modeller geldi. 
Bunlardan biri Cumhurbaşkanlığı’nda sağlık ile ilgili oluşturulan Politika Kuruludur. Bunun gibi değişik 
alanlarda kuruldu. Ar-Ge’de, eğitimde, dijitalleşme alanında vesaire var. Yeni dönemde özellikle bu 
Politika Kurulu’nun bahsedilen yapısal sorunlar ve çözümleri konusunda önemli bir görevi olacağını 
bekliyoruz. Şu anda yapılaşma dönemi olduğundan sesini henüz duymadık ama doğrudan Sayın 
Cumhurbaşkanımıza raporlayan bir kurul. Bazen kendisi malum bu kurullara başkanlık yapıyor. 
Dolayısıyla daha çok o kurulların bize yol göstermesini, etkin olmasını bekliyoruz. Ancak şüphesiz 
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ki Strateji ve Bütçe Başkanlığı kendi görevi itibari ile bir şekilde bu konuların içinde… Biliyorsunuz 
biz Devlet Planlama Teşkilatı geleneğinden geliyoruz. Her ne kadar yeni bir kurum olarak oluşsak da 
amacımız ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel tüm sektörlerini bütün halinde masaya yatırıp optimal 
çözümü bulmaya yönelik plan, program ve politika belirlemek ve bu doğrultuda raporlar üretmek. 

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarında ve bizlerin koordinasyonunda ilgili tüm Bakanlıkların ve 
paydaşların katılımı sürecek. Tabi çok tanımlı bir mekanizma yok gibi… Özel sektörün hot line 
diyebileceğimiz, hemen ulaşabileceği bir hat yok. Bu tür platformlar aslında özel sektörden feed back 
aldığımız alanlar. Ama düzenli olarak özel sektörün katkısı bulunmuyor. Zaman zaman TOBB, TÜSİAD, 
MÜSİAD gibi meslek örgütleri üzerinden, birtakım mekanizmalar üzerinden bu sorunlar bize bir şekilde 
verilerle geliyor. Ayrıca Özel İhtisas Komisyonlarımız var. Periyodik olarak topladığımız komisyonlar 
var. Yine sağlık alanında geçtiğimiz yıl 70’e yakın değişik alanlarda Özel İhtisas Komisyonları topladık. 
Sağlıktan eğitime, ulaştırmadan konuta değişik başlıklar altında özel sektör, Kamu, STK, devlet ve 
bazen uluslararası kuruluşlardan da davet oluyor. Dolayısıyla ortak bir akıl ile bunlar konuşulmaya 
çalışılıyor. Yeni dönemde de bunlar kendi mekanizmasını oluşturdukça sanıyorum bu kanalları daha 
çok hissedeceğiz. 

Sağlık harcamalarının artışının nedenlerinden biri olarak yaşam beklentimizin artmasını 
gösterdiniz. İskandinav ülkelerinde yaşam beklentisi bize göre 4-5 yıl daha fazla ama bulaşıcı 
hastalığı olmayıp kronik hastalığı olan ortalama bir İsveçli ya da Norveçli yaşamının son bir yılını 
başkasının yardımına ihtiyaç duyarak engellilikle geçiriyor. Bizde ise yaşam beklentisi 4-5 yıl daha 
az ama kronik hastalığı olan kişiler yaşamının son 5 yılını engellilikle geçiriyor. Bu biraz da eğitim 
meselesi. Biraz zaman alacak bir süreç ama Gıda ve Sağlık Politikalar Kurulu ve belki Eğitim 
Politikaları Kurulu’nun da birlikte hareket etmesi lazım. Eğitim müfredatımızda insanların fiziksel 
aktivite ve sağlık bilincini artırmaya yönelik çalışmamız gerekiyor. 

İkinci olarak üniversite hastanelerinin durumundan aslında en muzdarip olan biri olarak İstanbul 
Üniversitesi ve Üniversite Hastaneleri büyük yokluk içinde yaşıyor. Çünkü sürdürülebilirlik yok. 
Hizmetin pahalı olduğunu görüyoruz. Bunun nedenlerinden biri olarak çarkı çeviremediği, geri 
ödeyemediği için üniversite hastaneleri bir ürünü üç katı fiyatla almak durumunda kalıyor. Ara 
eleman, örneğin ameliyathane teknisyeni olmadığı için ameliyathanelerde bir öğretim üyesine 15 
günde bir ameliyat masası verilebiliyor. Çapa’da dahiliyede bir blok tamamen kapalı, dört kattan 
sadece bir kat çalışıyor ve yatakların yüzde 70’i boş görünüyor. Böyle de bir çarpıklık var.  

Özellikle üniversite hastanelerinin sorunlarına değindiniz. 2 kat-3 kat pahalıya temin yapılabiliyor. 
Burada Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı gibi toplu alım… Üniversiteler bu konuda aslında organize olamadı 
bildiğim kadarı ile… Zaman zaman gündeme gelen belki Sağlık Bakanlığı’nın alım paketine dahil olmaları 
ya da kendi aralarında bir konsorsiyum oluşturarak pazarlık güçlerini artırmaya yönelik toplu hareket 
etmesi düşünülebilir. Burada birtakım inisiyatiflere ihtiyaç var. Üniversitelerin gördüğüm kadarı ile şöyle 
bir sıkıntısı var; sahipleri yok. YÖK bu işin ana koordinatör kurumu… Orada çok fazla bir koordinasyon 
yapılamıyor. Üniversitenin bir sorunu olduğunda ya bize gelip derdini anlatıyor ya maliyeye gidiyor, 
bulduğu siyasetçiye gidiyor. Orada böyle bir koordinasyon boşluğu var. Üniversite Kurulları var ama o 
daha çok akademik işlere bakıyor. Bu finansal sorunlara yönelik Ankara’da özellikle büyük üniversitelerin 
öncülüğünde geçmişte bir platform oluşturmuşlardı. Geçmişte toplu ziyaretler yapılırdı ve bu çok etkili 
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idi. O borçların tasfiye edildiği dönem oydu. Şimdi sanıyorum o platform da dağıldı. Dolayısıyla burada 
bir müdahale alanı, yapılacak işler var. 

O platform aslında dağılmadı. Üniversite Hastaneler Birliği devam ediyor. Bizler birliğin üyeleri 
olarak yılmadan toplantılarımıza devam ediyoruz. Ankara’da kapınız bize her zaman açık, bu 
nedenle size çok teşekkür ediyoruz. Cerrahpaşa özelinde hep üniversite hastaneleri deniliyor ancak 
üniversite hastanelerini ayrı tutmak gerek. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne, İstanbul Tıp Fakültesi’ne 
tüm Türkiye’den hasta geliyor. Bu hastalar demek ki bu Sağlık Bakanlığı hastanelerinde o sorunları 
çözememiş. Özel hastanelerde sorunlarını çok çözememiş ya da yüksek maliyetler sebebi ile özel 
hastaneler onların sorunlarını çözememiş. Bu durumda Cerrahpaşa, Çapa, Hacettepe, Dokuz 
Eylül gibi hastaneler tüm Türkiye’nin yükünü çeken hastaneler. Şu an bizim toplam borcumuz 418 
milyon TL. Bunun yaklaşık 200 milyon TL’sini Maliye Bakanlığı üstlendi ve biz Maliye’ye borçlandık. 
Eğer yarın 418 milyon TL borcumuzu ödeseniz biz bir yıl sonra yine aynı noktaya geliriz. Çünkü 
şu an gelirimle giderimi topladığım zaman ‘0’. Yani ne yeni bir şey alabiliyorum, ne yeni bir ilaç 
alabiliyorum, ne de geçmiş borcumu ödeyebiliyorum. Aslında şu an bu hastanenin dönmesi büyük 
mucize.  Binalarımıza bakamıyoruz, hastalarımızın yattığı yatakları değiştiremiyoruz ama fakültem 
Türkiye’de en yüksek puanla öğrenci alan Tıp Fakültesi. İngilizce Tıp Fakültesi 2 Milyon kişinin 
girdiği sınavda ilk 400’den öğrenci alıyor. En kaymak tabaka öğrenciyi alırken tüm üniversite 
hastanelerini bir tutuyoruz. Böyle olmamalı. Mutlaka üniversite hastaneleri için bir klasifikasyon 
olmalı. 

Yorumunuza katılıyorum. Mekanizmalar farklı, büyüklükler farklı. Üniversite Hastaneleri Birliği platformunu 
belki biraz daha aktif hale getirmek gerekir.  Kamu’nun kapısını ne kadar çok aşındırırsanız çözüm o 
kadar daha mukadder. Aksi takdirde herkesin gündeme zaten dolu. Masasında hayli konu var. Sizin 
o gündemde yer almanız mümkün olmuyor. Sık sık raporlarla, ziyaretlerle üst makamları bilgilendirin. 

Daha fazla kaynak değil de, kıt kaynakları doğru kullanmamız gerekiyor, diye söylediniz. Bu 
gerçekten çok önemli. Burada Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, ilaç sektörü, üniversiteler, 
tıbbi cihaz sektörü olarak büyük bir madalyayı hak ettiğimiz, hatta iktisat profesörlerinden daha 
fazla hak ettiğimizi düşünüyorum. 2003 yılından bu güne kadar hep başarı hikayelerinden 
bahsediyoruz ama 4.2 ile, 4.5 ile dünyaya da bu kadar kaynakla bu hizmeti nasıl ürettiğimizi 
anlatamıyoruz. Gerçekten tüm paydaşlar iyi şeyler başardık ancak artık bunun sürdürülebilirliği 
yok. Bu sektörden, sektörün paydaşlarından yeniden bir güçle yeni başarı hikayeleri yazmaları 
isteniyorsa biz bize, tüm paydaşlar olarak, siyaset yapmadan yeniden bir yol haritası belirlememiz 
lazım. 

Üniversitelere gelince; Nisan 2016 Ekonomi Koordinasyon Kurulu Kararları eğer hayata geçmiş 
olsa üniversitelerimiz rahatlamış olacak, dolayısı ile sektör olarak biz de rahatlayacağız. Bu bir 
ekosistem. Hep birlikte ya iyi olacağız, ya kötü olacağız. 

Bir de tıbbi cihaz sektörü olarak bu şehir hastanelerinin biraz daha yavaşlamasını istiyoruz. Şehir 
hastaneleri çok hızlı gidiyor ve tıbbi cihaz yerelleşmesinde o hıza ulaşamadık. Global markalar 
için güzel vitrin oluyoruz. Artık oralara biraz da yerli ürün koymamız lazım. Sunumunuzda 21 
hastane için 37 milyarlık yatırım bütçesi olduğundan bahsettiniz. Yıllık kirası da 8.4 milyar TL, 5 
yıllık kira da 40 milyar. Biz buraları 5 yılda yapsaydık acaba yapamaz mıydık? Bir de o taşındığımız 
hastanelerin var olan yeri ne olacak?

Dünyada şu anda Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde 3.5’i sağlığa harcanıyor, bizde 4.2’si… Gittikçe 
aşağı düştüğümüz için neredeyse dünya ortalamasına yaklaşıyoruz. Cepten harcama da dünyada 
yüzde 32. Bizde de yüzde 17. Gelecekle alakalı bir projeksiyon yaptığınızda cepten harcamanın 
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artması gerektiğini düşünüyor musunuz? Ve her yıl ilaçta yüzde 5 artış var. Normal sağlık 
harcamasının da global pazarda her yıl yüzde 4.1 artacağı bekleniyor. Biz dünyaya entegreyiz. 
Bu kaçınılmaz bir son. Bundan sonraki süreçte bu reel artışı karşılamak için hangi argümanları 
kullanmayı düşünüyorsunuz?

Burada kişi olarak konuşayım, bu politik bir tercih değil. Yanlış anlaşılabilir diye söylüyorum. Aslında 
sunumda bahsettiğim konulardan biri idi, katılım payının artırılması ve tamamlayıcı sağlık sigortasının 
geliştirilmesi… Şu andaki politik tercihimiz bu. Bunu biraz genişletmek ama bu bile henüz dört başı 
mamur bir politikaya dönüşmüş değil, tartıştığımız konulardan biri… Fakat cepten sağlık harcamasını 
artırmak farklı bir konu. Yani kişisel olarak aslında sorarsanız evet, geliri olan harcayabilir. Bu dünyanın 
her yerinde böyledir. Bazı insanlar daha iyi sağlık imkanını içeride, dışarıda, her yerde alabilir. Maliyet 
paylaşımı işin doğasında olan bir şey. Bence önümüzdeki dönemde kaçınılmaz bir şekilde biz bunu 
tartışacağız. 

Üniversitelerin ortak alımlar konusunda çok büyük çabaları olmadığı konusunda; Sayın Mehmet 
Müezzinoğlu’nun Bakanlığı’nın son dönemlerinde 50 milyon TL Maliye Bakanlığı’ndan Türkiye 
Kamu Hastaneleri Kurumu’na üniversitelerin alımları için kaynak olarak aktarıldı. Bunun içinden 
20 Milyon’u da İstanbul ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinin alımları içindi. Sağlık Bakanlığı tarafından 
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi koordinatör hastane olarak belirlendi ve o kaynaktan 
sadece 4.6 Milyon TL’si üniversiteye ilaç ve malzeme olarak dönebildi.  

İkincisi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na özel bir ihale tasarımı ile bir teklifte bulunduk. 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapacağı çerçeve ihale ile üniversitelerin alımlarının SGK tarafından 
sağlanması, üniversitelerin hak edişlerinden kaynak olarak düşülmesi ama ilaç ve malzemenin 
üniversitelere destek olarak sağlanması… SGK bunu gerçekleştirecek altyapısı olmadığı gerekçesi 
ile bu teklifi reddetti. 

Son olarak Sağlık Market Uygulaması heyecanla takip ettiğimiz bir uygulama. Üniversite 
hastaneleri Sağlık Market Uygulamasına dahil mi?

Üniversite hastaneleri dahil. 

Türkiye bundan sonra bu mali yapı ile bu işi yönetecekse hem yüksek öğretimde hem de sağlıkta 
etrafımızdaki 3-4 saatlik uçuş mesafesindeki 1 milyar nüfustan buraya ciddi bir intikalle bu işi 
yönetir. Türkiye’ye ciddi manada sağlık hizmeti alacak olan insanları farklı illerimizdeki sağlık 
merkezlerine taşıyacak hava line’larını kurmak sureti ile buraya bu 1 milyar insandan hizmet 
alacakları getirtmek gerekiyor. Bu arada kendi vatandaşlarımızın sağlık hizmetindeki beklentileri 
ile ilgili farklı bir finansman modeli de oluşturmuş oluruz. 

İkinci olarak Türkiye’de teknoloji yapanın desteklenmesinden ziyade bunu satın alanın 
desteklenerek “bu yerli malı, yazılımı al” diye teşvik verilmesi gerekiyor. 

Kesinlikle katılıyorum. Özellikle sağlık endüstrisi, tıbbi cihazda da ifade ettiğim gibi Kamu alım garantisi 
ile bu yerli ürünlerin desteklenmesi gerekiyor. 
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METODOLOJİ
TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi ve Acıbadem Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Haluk Özsarı moderatörlüğünde, sağlık sektörünü temsil eden fikir önderlerine 20 
farklı soru soruldu. Katılımcılar her soruyu kendilerine verilen keypad’ler üzerinden tercih 
ettikleri şıkları işaretleyerek yanıtladılar. Kamu’yu, STK’ları, özel sektörü ve üniversiteleri 
temsil eden 46 üst düzey yöneticinin verdiği yanıtlar üzerinden hazırlanan sonuç grafikleri 
yine katılımcılar tarafından yorumlandı. Katılımcıların yüzde 30’unu STK temsilcileri, yüzde 
24’ünü kamu yöneticileri oluşturdu. Özel sektör yöneticileri yüzde 24’lük, sağlık alanına 
odaklanmış üniversiteler ise yüzde 22’lik oranla toplantıda yerini aldı.
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE
BÜYÜME ÖNGÖRÜLÜYOR
Sağlıkta Vizyon Toplantıları, Sağlık Finansmanı etkinliğinde görüşlerini bildiren katılımcılar, 
kendilerine yöneltilen 2019 yılında sektörün nasıl bir gelişim sergileyeceği sorusuna genel 
itibari ile olumlu yanıt verdi. Katılımcıların yüzde 66’sı 2019 yılının sektör için büyüme yılı 
olacağını ifade ederken bu oranın içindeki yüzde 40’lık kesim 2018 ile aynı olacak şeklinde 
öngörüde bulundu.

2019 yılında sağlık sektörü için öngörünüz nedir?

1. Büyüme yılı olacak
2 Küçülme yılı olacak
3 2018 ile aynı kalacak

26%
34% 40%

1 2 3
Büyüme yılı olacak Küçülme yılı olacak 208 ile aynı kalacak
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SAĞLIK YATIRIMLARINDA DA 
BÜYÜME DEVAM EDECEK 
Katılımcıların yüzde 30 ile üçte birlik bölümü önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımlarının Gayrisafi 
Milli Hasıla (GSMH) büyüme hızının üzerinde olacağı konusunda değerlendirmede bulunurken, 
yüzde 36’lık bir kesim GSMH ile benzer bir büyüme seyri izleyeceğini öngördü. Yüzde 34’lük bir 
oran ise büyüme hızının GSMH’nin altında olacağı yönünde görüş belirtti.

Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımları;

a) GSMH büyüme hızının altında büyüyecek
b) GSMH büyüme hızı ile aynı oranda büyüyecek
c) GSMH büyüme hızının üstünde büyüyecek

34% 36%
30%

1 2 3
GSMH büyüme hızının altında 

büyüyecek
GSMH büyüme hızı ile aynı oranda 

büyüyecek
GSMH büyüme hızının üstünde 

büyüyecek
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ÖZEL SEKTÖRÜN YATIRIMLARINDA
AZALMA BEKLENİYOR 
Önümüzdeki 5 yıllık periyotta özel sektörün yatırımlarında bir azalma beklendiği ortaya çıktı. 
Katılımcıların yüzde 27’si hem özel sektörde hem de kamuda büyüme beklediklerini belirtirken, 
yüzde 57’lik kesim kamu sektöründeki artışın süreceğini, ancak özel sektör yatırımlarının 
düşüş trendinde olacağını öngördü. Bunun aksini, yani özel sektörde artıp kamu sektöründe 
azalacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 9 oldu.

Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımları;

a) Özel sektörde ve kamu sektöründe artacak
b) Özel sektörde ve kamu sektöründe azalacak
c) Özel sektörde artacak fakat kamu sektöründe azalacak
d) Özel sektörde azalacak fakat kamu sektöründe artacak

57%

7%

27%
9%

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
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SAĞLIK HARCAMALARI HEM ÖZEL SEKTÖRDE 
HEM KAMUDA ARTACAK 
Önümüzdeki 5 yılda sağlık harcamalarının ise hem özel sektörde hem kamuda artacağı 
yönünde yüzde 72 gibi yüksek oranda görüş belirtildi. Katılımcıların yüzde 21’i ise özel sektörde 
azalacağı kamuda ise artacağı yönünde öngörüde bulundu.

Önümüzdeki 5 yılda sağlık harcamaları;

a) Özel sektörde ve kamu sektöründe artacak
b) Özel sektörde ve kamu sektöründe azalacak
c) Özel sektörde artacak fakat kamu sektöründe azalacak
d) Özel sektörde azalacak fakat kamu sektöründe artacak

21%
2%

72%

5%

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
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GLOBAL FİRMALAR YENİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİ 
TÜRKİYE’YE GETİRMEK İSTEMİYOR
Türkiye ve Almanya kıyaslanarak Türkiye’de bir hastanın acile gittiğinde hemen işleme alındığı 
Almanya’da ise hasta ambulans ile değil de araba ile geldiğinde acilden işleme alınmadığı belirtildi. 
Türkiye’de en önemli tehlikenin fiyatlardan dolayı global firmaların artık yeni teknoloji ürünlerin 
hiçbirini Türkiye’ye getirmek istememeleri olduğu ifade edildi. Ekim ayında Forbes dergisinde 
yayınlanan bir makalede sağlık harcamalarının artışının yüzde 40-50’sinin teknoloji kaynaklı olacağının 
yazıldığı söylendi.

TÜRKİYE’NİN DÜŞÜK BÜTÇELİ YAPISI İLE TEKNOLOJİ 
ÜLKEYE NASIL GELECEK?
Türkiye’de sağlık harcamalarının GSMH oranının yüzde 4.3 ile diğer ülkelerin hayli altında bir oranda 
olmasının iki şekilde yorumlanabileceği ifade edildi:

1. Çok başarılıyız, sağlığa az harcayıp diğer taraftan iyi bir memnuniyet oranı yakalamışız.

2. Sağlıkta başarılı olan, Amerika’dan farklı olarak hem erişimin hem kalitenin iyi olduğu Avrupa 
ülkeleri gibi ülkelere baktığınız zaman bunların hiçbiri bu denli düşük fiyatlı değiller, kişi başına 
düşen milli gelirleri de daha yüksek. 

Burada sorgulanması gereken bir oransızlık olduğu söylenerek bu düşük bütçeli yapı ile teknolojinin 
nasıl ülkeye geleceğini düşünmek gerektiği belirtildi. 

REEL BAZDA BAKILDIĞINDA KÜÇÜLME YAŞANIYOR
Nominal olarak mı, reel olarak mı büyüme olacağının belirsiz olduğu, 2009 yılından bugüne enflasyon 
ile bir ayarlama yapıldığında nominal büyümeye reel bazda bakıldığında küçülme olduğu, hele ki fiyat 
anlamında ciddi küçülme olduğu belirtildi.

SAĞLIK HARCAMASINDA İNOVASYON KONUSUNA DİKKAT ÇEKİLDİ
Ocak 2019’da yayınlanan Deloitte Patient Access to Innovative Medicines in Europe raporunda 
toplam sağlık harcamalarının 2010 yılında toplam GDP’nin içindeki oranı 9.52 iken 2016 yılında 9.74’e 
çıktığının yazıldığı söylendi. Bu artışın inovasyondan kaynaklandığı ifade edildi.
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BÜYÜME YENİ TEKNOLOJİDEN GELECEK
Türkiye’de döviz bazında ya da reel endekslenmiş fiyatlarla bakıldığında sağlık harcamalarının hep 
geriye gittiği, bu sebeple önümüzdeki yıl da geriye gideceği ifade edildi. Global şirketlerin bakış açısı 
ile Türkiye’nin sağlık harcamalarında dünyada çok az bir yer işgal ettiği ve gittikçe daha da azaldığı 
vurgulandı.  İlaç sektöründe dünyadaki harcamaların binde 7 gibi bir oran olduğu örneği paylaşılarak 
büyümenin yeni teknolojiden geleceği ancak Türkiye’ye yeni teknolojinin giremediği söylendi. 

Yeni teknolojinin SGK-SUT kodlarında yer alamadığı ancak bunun karşısında yapısal tedbirlerin 
arasında sağlık turizminin olduğu belirtilerek yeni teknolojilerin ödeme listesinde bulunmadığı bir 
ülkede sağlık turizmi açısından nasıl bir cazibe merkezi yapılacağı sorusu gündeme geldi. 

TOTAL BÜTÇEDE ARTIŞ ÖNGÖRÜSÜNDEN 
DOLAYI SAĞLIK HARCAMALARININ DA ARTACAĞINA 
YÖNELİK GÖRÜŞ BİRLİĞİ OLUŞTU 
Katılımcıların yüzde 71’inin önümüzdeki 5 yılda sağlık harcamalarının özel sektörde ve kamu 
sektöründe artacağı öngörüsü ile ilgili olarak konuşmacının sunumundan etkilenildiği ifade edildi. 
Total bütçede artış öngörüsünden dolayı sağlık harcamalarının da artacağına yönelik görüş birliği 
oluştu.

İKİ TEMEL KAYNAKTAN, PRİM VE VERGİLER İLE 
CEPTEN ÖDEMELER KENDİ İÇİNDE NASIL DENGELENMELİ? 
Toplam harcamayı sonuçta vatandaşın finanse ettiği ve bunun da iki temel kaynağının prim ve 
vergiler ile cepten ödemeler olduğu vurgulandı. Bu kaynağın prim ve vergiler ile cepten ödemelerin 
oranları nasıl dengelenirse bireyin sağlık hizmeti tüketim alışkanlıklarına, hizmete erişime, kaliteye 
ve memnuniyete çok daha etkili bir yöntemle ulaşılacağı sorusuna yanıt aramak gerektiği belirtildi. 
Sağlıkta sürekli tedavi edici hizmetlere yönelik harcamaların gelecek nesillere borç taahhüdü 
çıkarabileceği belirtildi.
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SAĞLIK YATIRIMCILARI, FİNANSMAN ARAYIŞINDA 
EN ÇOK FAİZ ORANINI DİKKATE ALACAK 
Katılımcılara sağlık yatırımcılarının finansman arayışında en fazla dikkate alacakları faktörler 
sorulduğunda, yüzde 46’lık oran ile ‘faiz oranı’ şeklinde cevap verilirdi. Bunu yüzde 22’lik oran 
ile ‘vade süresi’, yüzde 16’lık oran ile ‘para birimi’, yüzde 14’lük oran ile ‘teminat yapısı’ izledi.

Önümüzdeki 5 yılda sağlık yatırımcılarının finansman arayışında en 
fazla dikkate alacakları faktör hangisi olacak?

a) Vade süresi
b) Faiz oranı
c) Teminat yapısı
d) Para birimi
e) Diğer

16%14%

46%

22%

2%

1
Vade süresi

2
Faiz oranı

3
Teminat yapısı

4
Para birimi

5
Diğer
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ÖZEL SAĞLIK SİGORTACILIĞI DİĞER SİGORTA 
BRANŞLARINDAN DAHA FAZLA BÜYÜYECEK 
Önümüzdeki 5 yıllık periyotta özel sağlık sigortacılığına ilişkin öngörüleri sorulduğunda, 
katılımcıların yüzde 55’i diğer sigorta branşlarının ortalamasının üzerinde büyüyeceğini 
öngörürken, yüzde 25’i ‘büyümeyecek’, yüzde 20’si ‘diğer sigorta branşları ortalaması kadar 
büyüyecek’ seçenekleri işaretlendi.

Önümüzdeki 5 yılda özel sağlık sigortacılığı için öngörünüz nedir?

a) Diğer sigorta branşları ortalaması kadar büyüyecek
b) Diğer sigorta branşları ortalaması üstünde büyüyecek
c) Büyümeyecek

20%

55%

25%

1 2 3
Diğer sigorta branşları ortalaması 

kadar büyüyecek
Diğer sigorta branşları ortalaması 

üstünde büyüyecek
Büyümeyecek

ARTMAYAN SUT FİYATLARI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI İÇİN 
BİR TEHLİKE OLABİLİR
Mali sürdürülebilirlik üzerine ilk iki basamağın sigorta ve özel sektör için önemli olduğu, tamamlayıcı 
sağlık sigortalarının çıktığı 2012 tarihi baz alınırsa şu anda 1 milyon barajını aştığı ifade edildi. 2 
milyon 100 bin özel sağlık sigortalısının olduğu ve bu sigortalıların 1995’ten beri başlamış olduğu 
düşünüldüğünde tamamlayıcı sağlık sigortasının 6 yılda 1 milyon barajına geldiği belirtildi. 

TÜİK verilerine göre sağlık harcamalarında özel sigortanın payının 2.33, cepten harcamanın oranının 
ise 17.1 olduğu, bu farkın ciddi olarak özel sağlık sigortaları ve tamamlayıcı sağlık sigortaları olmak 
üzere gerçek gelişim alanı olarak görülmesi gerektiği belirtildi. Bunun yanında 2008 yılından beri 
artmayan SUT fiyatlarının ve özel hastanelerde artan cari fiyatların bunun karşısında bir tehlike olarak 
durduğu, bu durumun prim dengesi açısından ciddi sıkıntı çıkaracağı kaydedildi. 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İSTİHDAMI İÇİN YENİ 
İSTİHDAM MODELLERİ GEREKİYOR
Sağlık Bakanlığı 2023 projeksiyonlarına göre başta hekim ve hemşire olmak üzere sağlık 
çalışanlarının mevcut kamu politikalarıyla istihdam edilmesi konusunda görüşleri istenen 
katılımcıların yüzde 46’sı Kamu, özel ve üniversitelerin arasında geliştirilecek yeni istihdam 
modelleri ile istihdamın sağlanabileceği yönünde seçeneği işaretledi. Yüzde 35’i Sağlık 
Bakanlığının 2023 projeksiyonlarına göre sağlık çalışanlarının mevcut politikalarla istihdam 
edilebileceğini belirtirken yüzde 19’u aksi yönde görüş belirtti.

Sağlık Bakanlığı 2023 projeksiyonlarına göre başta hekim ve hemşire 
olmak üzere sağlık çalışanları mevcut kamu politikalarıyla nasıl istihdam 
edilebilecektir?

a) İstihdam edilebilecektir
b) Yeni istihdam modelleri (Kamu/Özel/Üniversite arası gelişecektir)
c) İstihdam edilemeyecektir

35%
46%

19%

1 2 3
İstihdam edilebilecektir Yeni istihdam modelleri (Kamu/

Özel/Üniversite arası gelişecektir)
İstihdam edilemeyecektir
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DEVLET KADRO ARTIŞINA İZİN VERMEYECEKTİR
1980’li yıllardan beri devletin büyümeme, hantallaşmama, memur sayısını artırmama gibi bir politika 
izlediği belirtildi. Bırakın gelecek vizyonunu Bakanlığın bugünkü hesabına göre bile hemşire sayısının 
yetersiz olmasına karşın, piyasada işsiz hemşire bulunduğu ifade edildi. Bu çelişkinin istihdam 
politikası ile ihtiyaç projeksiyonunun örtüşmemesinden kaynaklandığı söylendi. Memur alımı 
yapılmayacak ise ya örneğin hemşirelikten hizmet alımı gibi yeni bir modele gidileceği ya da istihdam 
edilmeyeceği veyahut ta devletin tekrar kadrolarını arttırmaya razı olacağı tartışıldı. 

Bununla birlikte Devletin kadro artışına izin vermeyebileceği kanaati vurgulanarak, yeni istihdam 
modellerine hızlı geçilemediği, hizmet alımları ile ilgili üst mahkeme kararları ile engeller olduğu 
için bunun da başarılamama ihtimali olduğu görüşü paylaşıldı. Gelecek projeksiyonları arasında, 
üniversitelerde bölümler açılarak sağlık meslek mensupları yetiştirileceği ancak sonrasında da “size 
kadro veremiyoruz, kusura bakmayın” denilebileceği endişesi dile getirildi. 

TÜRKİYE’DE 2018 YILINDA YAŞANAN ZORLUĞUN EN ÖNEMLİ 
NEDENLERİ ARASINDA REEL ÖZEL SEKTÖRÜN BORÇ YÜKÜ OLDUĞU 
SÖYLENEBİLİR
Türkiye’nin Kamu finansmanı tarafının güçlü olduğu, devlet olarak borç yapısının borcun toplam 
ekonomideki büyüklüğü ya da bütçe dengesine bakıldığında dünyadaki birçok ülkeden daha iyi 
olduğu, Maastricht Kriterlerinin her yıl tutturulduğu belirtilerek; Türkiye’de 2018 yılında yaşanan 
zorluğun en önemli nedenleri arasında reel özel sektörün borç yükü olduğu söylenebilir. Bundan 
sonraki dönemde bunun daha büyük bir talep daralması ile devam etmesi halinde bu zorluğun devam 
edeceği kaydedildi. Devlet büyümesin yaklaşımından biraz geri adım atılarak daha iyileşme yönüne 
gidilebileceği düşüncesi paylaşıldı. Sağlık sektörü işgücünün nitelikli işgücü olduğu ve bu kişilerin boş 
durmamaları gerektiği söylendi. 

YENİ MODELLER GELİŞEBİLECEKTİR
Hekim dışı sağlık personelinin verimliliğinde bir sorun olduğu düşüncesi paylaşılarak yeni modeller 
gelişebileceği belirtildi. Bazı özellikli işleri yapan üniversitelerin veya nakil ameliyatı yapan bir 
hemşirenin iyi yetiştirilebilmesi ve çok daha iyi ücret alması gerektiği belirtilerek Pendik Eğitim 
Araştırma Hastanesi örneği verilmiş; burada çok hızlı bir personel devir hızı olduğu ve çalışanların 
konuyu yeterince öğrenmeden bir başka yere tayin olabildiği ve tüm bunların önüne geçmek 
gerektiği belirtildi. 

HEMŞİRELER ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDEN
SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERİNE GİTMEK İSTİYOR
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi örneği paylaşılarak optimum hemşire sayısının 1300, ancak şu 
anki hemşire sayısının 720 olduğu söylendi. Hemşirelerin hastane nerede olursa olsun 100 TL daha 
fazla ödenmesi durumunda Sağlık Bakanlığı Hastanesine geçmek istedikleri ifade edildi. Hemşireleri 
Üniversite Hastanelerinde çalıştırabilmek için bir üniversite hastanesi olarak üniversite mezunu değil 
de lise mezunu hemşire alma kararı verildiği ve lise mezunu hemşirelerin kalma ihtimalinin daha 
yüksek olmasından dolayı 130 kişilik hemşire alımında 100 kişinin lise, 30 kişinin de üniversite mezunu 
olarak alındığı belirtildi. Üniversite hastanesinde şu anda hemşire olmadığından çocuk cerrahisi, 
pediatri yoğun bakımı da dahil olmak üzere 460 yatağın kapalı olduğu dile getirildi. Hemşirelerin 
üniversite hastanesinde istihdamı ile ilgili YÖK ile de görüşüldüğü, hemşirelerin iş yüklerini burada 
çok ağır olduğu kaydedildi.
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4 YIL ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU GİBİ 
KURALLARLA DURUM DÜZELTİLEBİLİR
Sağlık Bakanlığı’nın hemşirelere verdiği ücretlerin son yıllarda çok azaldığı, sabit döner 
sermaye aldıkları ifade edilerek maaşlar çok olsa üniversitelerde hiç hemşire kalmayacağı 
söylendi. Bunun Sağlık Bakanlığı’nın da kaygısı olduğu ve hatta 4 yıl çalışma zorunluluğu gibi 
sürelerini uzatmaya yönelik öneriler olduğu, belki bu tarz kurallarla durumun düzeltilebileceği 
belirtildi. 

HEMŞİRELERLE SADECE İÇİNDE BULUNULAN MALİ YIL İÇİN 
SÖZLEŞME YAPILABİLİYOR
Üniversite hastanesinde bir hemşire ile sözleşme yapıldığında sözleşmenin o mali yıl içinde 
geçerliliği olduğundan bahsedildi. Aralık ayında sözleşmesi yapılan bir hemşire ile o mali yıl 
söz konusu olduğundan bir aylık sözleşme yapıldığı belirtildi. Bu hemşirelerin sözleşmeleri 
bitimi itibari ile bir dilekçe vermeleri halinde eski kurumları ile sözleşmeleri bittiğinden yıl 
sonu kurumdan ayrıldıkları, aynı şeyin Sağlık Bakanlığı’nda olmadığı, orada 4 yıl çalışma 
durumları olduğu vurgulandı. 

YETİŞTİRİLEN PERSONEL İÇİN BONSERVİS BEDELİ ALINMALI
Yetiştirilen hekim, hemşire, diyetisyen ya da öğretim üyeleri için bonservis bedeli 
alınabileceği önerisi dile getirilerek hastaneler arası geçişleri önlemenin bir yolu olması 
gerektiği söylendi. Üniversite hastanesinde belli sürelerini tamamlayıp doçent olduktan sonra 
örneğin doktor hastaneden ayrıldığından cerrahide özellikli ameliyat yapabilecek hekimin 
kalmadığı ifade edildi.

BÜYÜME ANLAYIŞI YANILTICI SONUÇLARA NEDEN OLABİLİR
Daralan ekonomilerde devletin piyasayı regüle etmek için harcamayı artırmaya çalıştığı 
ancak şu durumda reel sektör olarak insan gücünün gittikçe azaltılmaya çalışıldığı kaydedildi. 
2022’ye kadar 79 milyar TL’lik bir küçülmede bunun 50 milyar TL’si oranında yatırımların 
durması, geri kalan 29 milyar TL ile de diğer transfer harcamaları, sarf harcamalarının 
durdurulmasına yönelik olduğu, SGK’nın da harcamasının 2.5 milyar TL kısıldığı hatırlatması 
yapıldı. Bu kadar küçülmelerden sonra burada iyi niyetli büyüme anlayışının yanıltıcı 
sonuçlara götürmemesi temennisi dile getirildi. 
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SAĞLIK SİSTEMİ KAMU VE ÖZEL SAĞLIK 
SİGORTASI İLE BİR ARADA FİNANSE EDİLMELİ
Katılımcıların yüzde 46’sı sağlık sisteminin Kamu ve özel sağlık sigortacılığı bir arada finanse 
edilmesi gerektiği yönünde görüş belirtti. Yüzde 23’lük bir kesim ‘belli gelir düzeyinde kamu, bu 
düzeyi aşması durumunda özel sigortacılık’ seçeneğini işaretlerken, yüzde 17’lik bir kesim ise 
‘vergi, prim ve özel sağlık sigortasının tümünün yer aldığı karma bir model’ ile finanse edilmesi 
gerektiği yönündeki seçeneği işaretledi. Katılımcıların yüzde 14’ü ise ‘Kamusal ve vergi + prim 
ile’ sağlık sisteminin finanse edilmesi yönünde görüş belirtti. 

Sağlık sistemi hangi yolla finanse edilmelidir?

a) Kamusal ve vergi + prim ile
b) Sadece özel sağlık sigortacılığı ile
c) Kamu ve özel sağlık sigortacılığı bir arada
d) Belli gelir düzeyinde kamu, aşması durumunda özel sigortacılık
e) Karma finansman modeliyle
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46%
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14% 17%
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Kamu ve vergi+prim ile
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Sadece özel sağlık 

sigortacılığı ile

3
Kamu ve özel sağlık 
sigortacılığı bir arada

4
Belli gelir düzeyinde kamu, 
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sigortacılık
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Karma finansman modeliyle
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TÜRKİYE GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILASINDA
SAĞLIK PAYI YETERSİZ
Katılımcıların yüzde 74’ü Türkiye Gayrisafi Yurtiçi Hasılasında sağlık payını yetersiz bulurken 
yüzde 26’sı ‘yeterlidir ancak verimsiz kullanılmaktır’ görüşünü işaretledi. 

Türkiye Gayrisafi Yurtiçi Hasılasında sağlık payı;

a) Yeterlidir
b) Yeterlidir ancak verimsiz kullanılmaktadır
c) Yetersizdir

0%
26%

74%

1 2 3
Yeterlidir Yeterlidir ancak verimsiz 

kullanılmaktadır
Yetersizdir
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MEVCUT SAĞLIK SİSTEMİNİN FİNANSAL AÇIDAN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SORUNU BULUNUYOR
Nüfus artışı, yaşlanma ve diğer sorunlar dikkate alındığında Türkiye’de mevcut sağlık sisteminin 
finansal açıdan sürdürülebilirlik sorunu olduğunu düşünen katılımcıların oranı yüzde 67 oldu. 
Katılımcıların yüzde 28’i ise henüz olmamakla birlikte önümüzdeki yıllarda sürdürülebilirlik 
sorunu oluşacağına yönelik seçeneği işaretledi. Yüzde 5’lik bir kesimi ise böyle bir sorunun 
olmadığı yönünde görüş belirtti. 

Nüfus artışı, yaşlanma ve diğer sorunlar dikkate alındığında Türkiye’de 
mevcut sağlık sisteminin finansal açıdan sürdürülebilirlik sorunu;

a) Vardır,
b) Henüz yoktur önümüzdeki yıllarda oluşacaktır,
c) Yoktur

67%

28%
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oluşacaktır
Yoktur
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MEVCUT KAYNAKLARLA DAHA VERİMLİ BİR 
SAĞLIK SİSTEMİ BAZI ÖN ŞARTLAR YERİNE 
GETİRİLİRSE KURULABİLİR
Katılımcıların yüzde 58’i mevcut kaynaklarla daha verimli bir sağlık sisteminin bazı ön şartlar 
yerine getirilirse kurulabileceğini düşünürken, yüzde 26’sı kurulmasının kolay olmayacağı 
yönünde görüş belirtti. Katılımcıların kalan yüzde 8’erlik kesimleri ‘kurulabilir’ ve ‘hiçbir zaman 
kurulamaz’ seçeneklerini işaretledi.

Mevcut kaynaklarla daha verimli bir sağlık sistemi;

a) Kurulabilir
b) Bazı ön şartlar yerine getirilirse kurulabilir
c) Kurulması kolay değildir
d) Hiçbir zaman kurulamaz
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GELECEK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SORUNU OLABİLECEKTİR
Türk halkının ve Amerikan halkının kişi başı sağlık harcaması göz önünde tutularak Türk halkının o 
denli büyük sağlık hizmeti beklentisinin olmadığı, belli bir kesimin özellikli/nitelikli hizmet istediği 
ancak genele bakıldığında sağlık hizmetlerinden memnuniyetin yüzde 75 olduğu belirtildi. Özellikle 
üniversiteler olmak üzere bazı kurumların borçlanmasının sıkıntı olduğu, Kamu’nun da 200 günlerde 
ödeme süresinin olmasının sıkıntıda olduğunun bir göstergesi olduğu ve üniversitelerin toplam 
gelirinden daha fazla borcu bulunduğu ve bunu piyasanın finanse ettiği söylendi. Bunların kontrol 
edilemediği taktirde gelecek için sürdürülemez bir duruma yol açacağı ifade edildi. 

SAĞLIKTA TAHMİNEN YÜZDE 20 FAZLA VE AŞIRI KULLANIM MEVCUT
Bugün sağlıkta kötüye kullanımın, fazla kullanımın yada aşırı kullanımın olmadığının söylenemeyeceği 
ancak bunu kimsenin rakamlarla dokümanlaştıramadığı belirtildi. Yüzde 20 aşırı kullanım tahmini 
yapıldı. Personel sorunu ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliğinin The Ghost Walker çalışması 
olduğu, o an aktif üretim rolü olmayan çalışanların oranı belli olmamakla birlikte yine tahminen yüzde 
20’ler civarında olduğu ifade edildi. Sağlık hizmetlerinde en büyük maliyet yükünün yüzde 50-60 ile 
insan kaynağı olduğu düşünüldüğünde bunun yüzde 20’sinin israfa gittiği söylendi. 

HIZLA YAŞLANAN BİR NÜFUSTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BOYUTUNU 
SOSYAL GÜVENLİK FİNANSMANI AÇISINDAN GÖRMEK GEREK
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın 2030’a Doğru Sağlık Raporu’ndaki sürdürülebilirlik tanımına 
dikkat çekilerek, bu tanımda sürdürülebilirliğin ‘yaşlı bağımlılık oranı’ ile eşit tutulduğu kaydedildi. 
25-60 yaş grubundaki 100 kişi başına düşen 65 ve üzeri yaştaki nüfusa göre 2030’a gelindiğinde 
Türkiye’de bu oranın 22.9 olacağı ve bunun ciddi bir rakam olduğu söylendi. Hızla yaşlanan bir 
nüfusta sürdürülebilirlik boyutunun özellikle sosyal güvenlik finansmanı açısından dikkate alınması 
gerektiği belirtildi. 

SAĞLIĞA AYRILAN PAY ARTIK ÖVÜNÇ KAYNAĞI OLMAMALI
Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasıla’da sağlığa ayırdığı payın yüzde 4 olmasının artık bir övünç kaynağı 
olmaması gerektiği ve bunun yüzlerce parametreden sadece biri olduğu ancak en etkili olanı olmadığı 
ifade edildi. Bunun bir sarmala girdiği ve endüstrinin bazı bölümlerine ciddi zarar vermeye başladığı 
söylendi. 2-3 yıl gibi kısa bir dönemde ciddi bir değişiklik yapılmazsa nüfus olarak fakirleşerek çok 
hızlı yaşlanılacağı ancak yaşlanmadan zenginleşmek için çaba göstermek gerektiği belirtildi. Sağlıkta 
Dönüşüm Programı'nda sağlığa erişimi kolaylaştırırken maliyet tarafının düşürülmeye çalışıldığı ancak 
bunun boyutunun fazla olmaya başladığı kaydedildi. Sağlık hizmetlerinde inovasyon ve verimliliğin 
artırılmasına yönelik ciddi bir dönüşüm programına ihtiyaç olduğu kaydedildi. 

AKILCI BİR TEKNOLOJİ HARCAMALARI TETİKLEMEZ
Harcamaların artmasını teknolojinin tetiklediği görüşünün doğru olmadığı söylenerek teknolojiye 
yanlış yatırım yapılıp yine o teknoloji kullanılmazsa harcamaları tetikleyebileceği ancak akılcı bir 
teknolojinin hiçbir zaman harcamaları tetiklemeyeceği düşüncesi paylaşıldı. 
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SAĞLIKTA BÜYÜMENİN NE KADARI İNOVASYONLA VE YENİ 
TEKNOLOJİLERLE GELİYOR?
IQVIA’nın 2018’de yaptığı bir çalışmasından bahsedilerek dünyada 2010-2017 yılları arasında ABD ve 
5 Avrupa ülkesinde pazara verilen 369 molekülden Türkiye’de sadece 104’üne erişim olduğu ve bu 
104’ün eczane/hastane kanalından sadece 76’sının hastalara ulaşabildiği, 28’inin de TEB üzerinden 
geldiği söylendi. Daha vahim olarak ise, 2017’de yüzde 8 olan 65 yaş üstü nüfusun bugün doğan 
çocuklar 11 yaşında olduğunda, yani 2030’da yüzde 12 olacağı ifade edildi. 

İHRACATA DAYALI BİR ROTA İZLENMELİ 
Türkiye’nin Pazar büyüklüğünün ne yerelleşmeye ne millileşmeye müsait olduğu belirtilerek ana 
stratejide insan kaynağı transferi de dahil olmak üzere ihracata dayalı bir rota izlemesi gerektiği 
söylendi. 

SAĞLIK SEKTÖRÜNE ÇOK DAHA BÜYÜK BİR KAYNAK AYRILMALI
Sosyal devletçi bir politika izlendiği ve bunu kamunun finanse ettiği belirtilerek yapısal tedbirler 
alınırken politik tercihlerin de yapılması gerektiği, sosyal devlet politikası ile gidilecekse devlet 
kaynaklarının farklı dağıtılması ve sağlık sektörüne çok daha büyük bir kaynak ayrılması gerektiği 
görüşü paylaşıldı. Karma ekonomiye geçilecekse de Sağlık Politikaları Kurulu yada başka bir kurumun 
bunun politikasını çizmesi; tamamlayıcı sağlık sigortası, gönüllü sağlık sigortası ya da özel sigortacılık 
ile kamu kaynağı olmak üzere iki kaynağın birleştirilmesi gerektiği söylendi. 

AVRUPA ÜLKELERİ VE AMERİKADA OLDUĞU GİBİ ‘SİGORTA 
SİSTEMİ'NİN DEVREYE SOKULMASI GEREKMEKTE
Türkiye’de temel ve kaliteli sağlık hizmetine ulaşılabilindiği belirtilerek sürdürülebilirlik noktasında 
bazı kararlar alınması gerektiği söylendi. Sosyo-kültürel yapının değiştiği ve çekirdek aile yapısının 
yaygınlaştığı ve toplumun yaşlandığı ifade edilerek, Avrupa ülkeleri ve Amerikada olduğu gibi ‘sigorta 
sistemi’nin devreye sokulması, her şeyin devletten beklenmemesi konusu dile getirildi. Vatandaşın 
gelir seviyesinin bir karşılığı olması gerektiği, herkesin her şeyi ücretsiz alması diye bir durumun 
olmayacağı belirtildi. İyi vergi ödeyecek, kendi sigortasını kendisi satın alacak kişilerin dışında devletin 
var olan sınırlı bütçesini gerçekten ihtiyacı olan insanlara harcaması gerektiği söylendi. 

TARSİM örneği verilerek; tarım sigortaları havuzu kurulmadan önce çiftçilerin hasarlarının AFAD yasası 
ile ödendiği, tarım sigortalarının gelmesinden sonra Malatya’da son güne kadar sigorta yaptırmayan 
çiftçilerin aniden sigortasız yakalandıkları don olayından sonra hasarlarının AFAD ile ödenmemesi ile 
birlikte ertesi yıl tüm çiftçilerin tarım sigortası yaptırdığı bilgisi paylaşıldı.  Sağlıkta karma yapı yada 
gelire göre segmentasyon gibi bir yapı ile gelire göre hizmetlerde farklılaşmanın gerekli olduğu ve bu 
noktada tamamlayıcı sağlık sigortasının çok büyük bir fırsat olduğu kaydedildi. 
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SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANINDA
İKİNCİL MEVZUATTAN KAYNAKLANAN 
SORUNLAR YAŞANIYOR
Türkiye’de mevcut GSS ile ilgili sorunların değerlendirilmesi istendiğinde katılımcıların yüzde 
46’sı ikincil mevzuattan yani SUT'tan kaynaklanan sorunların yaşandığını ve ikincil mevzuat 
değişikliği gerektiğini ifade etti. Yüzde 40’lık bir kesim uygulamadan kaynaklanan sorunlar 
yaşandığını ve iyi uygulanırsa düzeleceğini belirtirken katılımcıların yüzde 14’ü yasalardan 
kaynaklanan sorunlar yaşandığını ve yasa değişikliğinin gerektiğini belirtti. 

Türkiye’de mevcut GSS;

a) Uygulama kaynaklı sorunlar yaşamakta,
b) Yasalar kaynaklı sorunlar yaşamakta,
c) İkincil mevzuattan kaynaklı sorunlar yaşamakta,
d) Önemli bir sorun yaşamamakta,
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40%
46%
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Uygulama kaynaklı sorunlar 

yaşamakta

2
Yasalar kaynaklı sorunlar 

yaşamakta

3
İkincil mevzuattan kaynaklı 

sorunlar yaşamakta

4
Önemli bir sorun yaşamamakta



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2019 / SAĞLIK FİNANSMANI RAPORU

KAMU GERİ ÖDEME MODELİNİ DEĞİŞTİRMELİ 
Katılımcıların yüzde 84’ü Türkiye’de Kamu sağlık sigortası için ayrılan bütçenin verimli 
kullanılması için Kamu’nun geri ödeme modelinin değişmesi gerektiğini düşünürken yüzde 
8’lik iki ayrı katılımcı grubu ‘Kamu hizmet alım fiyatlarını (SUT) arttırmalıdır’ ve ‘Kamu çekilmeli, 
sadece özel sektör finansman sağlamalıdır’ seçenekleri işaretlendi. 

Türkiye’de Kamu sağlık sigortası için ayrılan bütçenin verimli 
kullanılması için;

a) Kamu hizmet alım fiyatlarını (SUT) arttırmalıdır
b) Kamu geri ödeme modelini değiştirmelidir
c) Kamu çekilmeli, sadece özel sektör finansman sağlamalıdır

8%

84%

8%
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Kamu hizmet alım fiyatlarını (SUT) 

arttırmalıdır
Kamu geri ödeme modelini 

değiştirmelidir
Kamu çekilmeli, sadece özel sektör 

finansman sağlamalıdır
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TÜRKİYE’DE GSS, SUT FİYATLARINI
KISA DÖNEMDE ARTIRAMAZ 
Türkiye’de GSS, hizmet alım fiyatlarını (SUT) kısa dönemde artıramaz diyen katılımcıların oranı 
üçte ikiye yaklaşarak yüzde 65 oldu. Yüzde 31’lik bir kesim kısa dönemde artırabilir derken, 
yüzde 4’lük bir kesim hiç artıramaz şeklinde görüş belirtti.

Türkiye’de, GSS hizmet alım fiyatlarını (SUT);

a) Kısa dönemde arttırabilir
b) Kısa dönemde arttıramaz
c) Hiç arttıramaz

31%

65%

4%

1 2 3
Kısa dönemde arttırabilir Kısa dönemte arttıramaz Hiç arttıramaz



TÜSAP VİZYON TOPLANTILARI 2019 / SAĞLIK FİNANSMANI RAPORU

HİZMET BAŞINA ÖDEME MODELİ 
DEĞERLENDİRİLDİ 
Türkiye’de GSS hizmet başına ödeme modeline ilişkin düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 
68’i başka modellerle birlikte uygulanabileceğini ifade ederken yüzde 14’ü ‘yaygınlaştırılabilir’, 
yüzde 18’i ise ‘terk edilebilir’ şeklinde görüş belirtti.

Türkiye’de GSS hizmet başına ödeme modelini;

a) Yaygınlaştırabilir
b) Terk edebilir
c) Başka modellerle birlikte uygulayabilir

14% 18%

68%

1 2 3
Yaygınlaştırabilir Terk edebilir Başka modellerle birlikte 

uygulayabilir
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GSS GLOBAL BÜTÇE MODELİ BAŞKA 
MODELLERLE BİRLİKTE UYGULANABİLİR 
Kamu hastanelerinde uygulanan bütçenin üniversite hastanelerinde de uygulanmaya 
başladığını göz önünde bulunduran katılımcılara Türkiye’de GSS global bütçe modeline ilişkin 
düşünceleri sorulduğunda ise yüzde 71’i başka modellerle birlikte uygulanabileceğini ifade 
ederken yüzde 29’u ‘terk edilebilir’ şeklinde görüş belirtti.

Türkiye’de GSS global bütçe modelini;

a) Yaygınlaştırabilir
b) Terk edebilir
c) Başka modellerle birlikte uygulayabilir
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71%
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uygulayabilir
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DEĞER BAZLI ÖDEME MODELİ UYGULANABİLİR 
Dünyada uygulanmakta olan ancak henüz Türkiye’de uygulanmaya başlanmayan değer 
bazlı ödeme modeline ilişkin düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 70’i başka modellerle 
birlikte uygulanabileceğini ifade ederken yüzde 17’si ‘uygulanmalıdır’, yüzde 13’ü ise 
‘yaygınlaştırılmalıdır’ şeklinde görüş belirtti. 

Türkiye’de GSS değer bazlı ödeme modelini;

a) Uygulamalıdır
b) Yaygınlaştırmalıdır
c) Başka modellerle birlikte uygulamalıdır

17%
13%

70%
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Uygulamalıdır Yaygınlaştımalıdır Başka modellerle birlikte 

uygulamalıdır



www.tusap.org
4948

DEĞER BAZLI İŞ MODELİ SAĞLIKTA DEĞERİ YÜZDE 50 ARTIRABİLİR
Araştırmalara göre değer bazlılıkla ilgili yeni iş modellerinin sağlıkta değeri yüzde 50 artırabildiği; 2021 
yılında ABD’deki geri ödemenin sadece yüzde 25’inin değer bazlı olabileceği; değer bazlı ödemelerde 
hizmetin kalitesinin yüzde 67, hastanın katılımının yüzde 63 ve hastane ile ilişkilerin yüzde 64 oranında 
iyileşebildiği ve devletin müdahale araçlarından birinin de değer bazlılık olabileceği bilgileri paylaşıldı. 

GLOBAL BÜTÇE NEDENİYLE 
BUGÜN KAMU HASTANELERİ İÇİN SUT GEÇERSİZ 
Ödeme sisteminin bugün Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olduğu; sağlık ekonomisinde sektöre 
harcanacak paranın elde edilmesi ve elde edilenin paylaştırılmasının birbiri ile ilişkili olduğu ve biri 
bozuksa diğerinin de bozuk olacağı belirtilerek SUT sisteminin bugün Kamu hastaneleri için geçersiz 
olduğu ifade edildi.  Bir hastane SUT’tan ne kadar fatura keserse kessin global bütçeden ödeme aldığı 
ve Kamu hastanesinin ne kadar hizmet ürettiğinin maliyetle bir ilişkisi olmadığı söylendi. Üniversite 
hastanelerinin de SUT bazlı çalıştığında kaynak maliyetini karşılayamadığı, üniversite hastaneleri ile gelir 
bazlı global bütçe yapıldığı ancak üniversite hastanesinin bütçesinin gider bazlı olması gerektiği, varlık 
sebebinin bu olduğu belirtildi. Bazı hizmetlerde düşük maliyet politikası uygulandığı ve bu düşük maliyet 
politikasının kötüye kullanımlara ne yazıkki gerekçe oluşturduğu söylendi. 

Tıbbi Tedarik Kongresi’nde tıbbi cihaz sektör platformu olarak kısa dönem somut birtakım öneriler 
getirildiği ifade edilerek kısa vadede sektörü içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için şu önerilerin 
yapıldığı belirtildi:

• Özellikle tıbbi cihaz sektörü için işlem dışında faturalara tıbbi cihazların doğrudan SGK tarafından 
tedarikçilere ödenmesi.

• İşlem dahilinde ödenen tıbbi cihazların ise Sağlık Bakanlığı’nın bir genelgesi yayınlanarak öncelikli 
olarak, diagnostik dayalı olarak ödenmesi. Zira bugünkü 8-9 aylık Sağlık Bakanlığı vadeleri ile, 2 
yıllık üniversite vadeleri ile sektörün yaşaması imkansız hale gelmiştir.

• Yeni teknolojilerin değer bazlı geri ödeme modeli içinde -belki bugün var olan alternatif geri ödeme 
modeli içinde- değerlendirilerek sisteme kazandırılması gerekir ki Türkiye’de yeni teknolojiler var 
olabilsin. 

FİRMALAR ÖDEME VE ÖNGÖRÜSÜZLÜK NEDENLERİ İLE 
FİYAT VEREMİYOR
Üniversite ile devlet hastanesinde önemli bir fark olduğu, para ödemekten de önemlisinin şu anda 
Sağlık Bakanlığı’nın neden fiyat alamadığı konusu ile ilgili olduğu belirtildi. 6-8 aylık ödemenin idare 
edilebilir olarak maliyete eklenebileceği ancak medikal sektörün en büyük sorununun ihalenin 3 ay 
sürmesi, 1 senelik ihale olması ve yüzde 20’lik mal artırımı olması konusu olduğu söylendi. 2-3 sene 
öncesine dek bu konu sorun olmadığından fiyatların revize edilebildiği ancak şu anda firmaların fiyat 
vermemesinin ana nedeninin ödeme konusu yüzde 40 ise yüzde 60 oranının ise öngörüsüzlük olduğu 
dile getirildi. En azından ihaleler 3 aylık olabilirse fiyatların otomatik olarak düşeceği ifade edildi.

SGK FİYATLARI DOĞAL OLARAK MEVCUT MALİYETLERE GÖRE 
GÜNCELLENMELİ
SGK’nın fiyatları doğal olarak mevcut maliyetlere göre güncelleyeceği öngörüsünden yola çıkılarak  
ödeme sürelerinin kısaltılıp bunun Sağlık Bakanlığı ve sektör için fırsata dönüştürülebileceği söylendi.  
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TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TÜM SAĞLIK 
KURUMLARINDA BİRLİKTE UYGULANMALI 
Katılımcılara Tamamlayıcı Sağlık Sigortası konusundaki fikirleri sorulduğunda katılımcıların 
yüzde 80’i Kamu, özel sektör ve üniversite olmak üzere tüm sağlık kurumlarında birlikte 
uygulanmalıdır derken, yüzde 20’si sadece özel sağlık kurumlarında uygulanması gerektiği 
yönünde görüş belirtti. Katılımcıların hiçbiri ‘Sadece Kamu sağlık kurumlarında uygulanmalıdır’ 
ve ‘Tüm sağlık kurumlarında birlikte uygulanmalıdır’ yönünde seçenekleri işaretlemedi.

Türkiye’de Tamamlayıcı Sağlık Sigortası;

a) Sadece kamu sağlık kurumlarında uygulanmalıdır
b) Sadece özel sağlık kurumlarında uygulanmalıdır
c) Tüm sağlık kurumlarında birlikte uygulanmalıdır
d) Uygulanmamalıdır
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TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI PRİM VE VERGİ 
TEŞVİKİ İLE BİRLİKTE UYGULANMALI 
Katılımcıların yüzde 74’ü tamamlayıcı sağlık sigortasının prim ve vergi teşviki ile birlikte 
uygulanması gerektiği görüşünde birleşirken, yüzde 22’si ‘prim teşviki ile uygulanmalı’, yüzde 
4’ü ise ‘vergi teşviki ile uygulanmalı’ yönünde görüş belirtti. 

Türkiye’de Tamamlayıcı Sağlık Sigortası;

a) Prim teşviki ile uygulamalıdır
b) Vergi teşviki ile uygulamalıdır
c) Prim ve vergi teşviki ile birlikte uygulamalıdır
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UZUN SÜRELİ VE BAKIM SİGORTASI GİBİ 
SİGORTALAR KAMU VE ÖZEL SİGORTACILIK İLE 
TÜM KURUMLARDA BİRLİKTE UYGULANMALI
Türkiye’de uzun süreli sigorta ve bakım sigortası gibi sağlık sigortalarına ilişkin nasıl yol almak 
gerektiği sorulduğunda katılımcıların yüzde 96’sı Kamu ve özel sigorta ile tüm kurumlarda 
birlikte uygulanması gerektiğini ifade etti. Yüzde 4’ü ise sadece özel sigorta ile Kamu 
kurumlarında uygulanmalıdır seçeneğini işaretledi.

Türkiye’de uzun süreli (ve/veya bakım) sağlık sigortaları;

a) Sadece Kamu sigortası ile kamu kurumlarında uygulanmalıdır
b) Sadece Kamu sigortası ile özel kurumlarda uygulanmalıdır
c) Sadece özel sigorta ile özel kurumlarda uygulanmalıdır
d) Sadece özel sigorta ile Kamu kurumlarında uygulanmalıdır
e) Kamu ve özel sigorta ile tüm kurumlarda uygulanmalıdır
f) Uygulanmamalıdır
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CİDDİ POLİTİK RİSKİ OLAN ÜÇ KONUDA ADIM ATILMALI
• Hasta Sevk Zinciri ve Katılım Payı 
• Tamamlayıcı Sağlık Sigortacılığı
• Üniversitelerin Mali Sürdürülebilirliği
• Doktorlara İlişkin Performans Sistemi
• Akılcı İlaç Kullanımı
• Sağlık Turizmi
• Sağlık Ürün ve Teknolojilerinde Yerli Üretim
• Kamu Özel İşbirliği Modeli (Şehir Hastaneleri) 

Konuşmacının sunumunda mali sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik belirtilen 8 
maddelik çözümlerinden hasta sevk zinciri ve katılım payı, tamamlayıcı sağlık sigortacılığı 
ve doktorlara ilişkin performans sistemi konularının 10 yıldır her toplantıda konuşulduğu ve 
bunlarla ilgili bir adım atılmadığı söylendi. Bunların ciddi politik riski olan üç konu olduğu 
belirtilerek 31 Mart 2019 sonrası 4 yıl seçim olmayacağı ve bu süreçte bu üç konuda bir 
düzeltilme yapılmazsa geç kalınmış olabileceği vurgulandı. 

Sağlık turizmi konusunda yurtdışından Türkiye’ye gelecek hastaların yanı sıra artık sağlık 
hizmeti sunmak üzere hizmet ihracatı yapılması ve diğer ülkelerde global marka olması 
gerektiği kaydedildi. 

Sağlık ürün ve teknolojilerinde yerli üretim konusunda şu an uygulanan politikanın yanlış 
olduğu görüşü dile getirilerek şehir hastanelerinin de bir örnek model olmakla birlikte 
sürdürülebilirlik için buralarda yeni sağlık hizmet sunum modellerinin oluşturulması gerektiği 
belirtildi. 
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TÜSAP Vizyon toplantıları her yıl ‘Sağlık Teknolojileri’, ‘Sağlık Hizmet Sunumu’, ‘İlaç ve Eczacılık’ ile ‘Sağlık Finansmanı’ 
olmak üzere 4 ana başlıkta gerçekleşmekte ve bu toplantıların sonrasında TÜSAP Sağlık Zirvesi ile toplantı raporlarının 
genel değerlendirmesi yapılarak sağlıkta gelecek projeksiyonları belirlenmektedir. Toplantılar sadece davetlilerin katılımı ile 
yapılmakta olup toplantı öncesi ilgililere davetiye gönderilmektedir. Her yıl eşzamanlı olarak yılda 4 kez yapılması planlanan 
TÜSAP Vizyon Toplantıları ve TÜSAP Zirvesi hakkında kurumsal bilgilerine www.tusap.org sitesinden ulaşılabilir.
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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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