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Sağlıkta Dönüşüm
▪ Program Acil Eylem Planı ile yürürlüğe girdi ve çok önemli  değişimlerin önü açıldı 
(2002)
▪ Nitelikli, etkili ve kaliteli sağlık hizmetleri sunumu
▪ Aile Hekimliği uygulaması
▪ Kamu Hastanelerin «Tek Çatı» Altında toplanması
▪ Geri Ödeme Kurumlarının «Tek Çatı» altında toplanması
▪ Akılcı ilaç ve malzeme yönetim araçları geliştirildi ve ilaç alımlarında Avrupa 
ortalamalarında fiyat belirlenme metodolojisi ile ilaç tedarik maliyetleri minimize 
edildi
▪ Özel’den yaygın sağlık hizmeti alınması



Sağlıkta Dönüşüm
▪ Tam Gün Yasası

▪ 2008 Planlama Yönetmeliği

▪ Katılım Payı uygulaması

▪ SB, SB ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname (20180702, 20111011)

▪ 2007 Global Bütçeye geçiş

▪ SKS Denetimleri

▪ Sağlık Turizmi girişimlerinin yaygınlaşması



Sağlıkta Dönüşüm
(Özel Hastaneler Yönünden)
➢Çok sayıda Yönetmelik değişikliği (ATT ve Özel Hastaneler Yönetmelik 

değişiklikleri) yapıldı

➢ 2 kez Özel Hastaneler Yönetmeliği (Kamu-Özel Ortak) çalışıldı, ancak 
bir türlü «Tek Yönetmelik» oluşturulamadı

Yıl
Özel 

Hastane 
Sayısı

Yatak Sayısı 
(Vakıf Ünv. Hast. hariç)

2002 270 13.000

2008 400 20.000

2018 577 50.000



Planlama
▪ Çok gecikilmiş bir çalışma 

▪ Sadece özel hastaneleri planlama şeklinde yapılmış

▪ Ona da razı olmuşuz, özel hastanelerin içinde de ciddi adaletsizlikler oluşmuş.

• Dilekçe veren

• Arsa alan

• Hatta arsa almayıp kiralayan

• Büyütmek niyetiyle küçük kapasite ile açıp büyütemeyen 

• Tıp Merkezlerinin hastaneye dönüşümleri

• Kadro satın almalar 

• Kapasite artışları (doluluğa göre, hekim kadrosuna göre) 

• Vakıf Üniversiteleri ile orantısız büyümelere kadar…



Kamu-Özel Hastaneleri 

Hasta dışında neredeyse tüm uygulamaları ve muhataplıkları farklıdır. 

▪ Mevzuatları, 

▪ Geri Ödemeleri, 

▪ Katılım Payları, 

▪ Denetimleri, 

▪ Planlamaları, 

▪ Cezaları vb



Özel Sağlık Sektörü 
• Yatırımcıları vardır 

• Çalışanları vardır  

• Sahibi YOKTUR

• Sağlık Bakanlığı tarafı «rakip» gibi 

• SGK tarafı «hırsız» gibi görmektedir

• Allah’tan özel hastanelere sadakati olan (ulusal ve uluslararası) hastalarımız 
kıymetimizi bilmektedir.



Kamu-Özel Ayrımı: Ne Sağlıyor?

▪ 2007’de global bütçeye girerek SUT fiyatlarından bağımsız ücretlendirilen Kamu
Hastanelerinde enflasyonun bile üzerinde artışlarla 2019’lara gelinmiştir.

▪ Neresinden bakılırsa bakılsın kamuya göre daha verimli, daha dinamik ve daha nitelikli
hizmet sunan özel sektörün küçülmesi istenmiştir.

➢%30’lara kadar yükselen özel sektörün payı %15’lere kadar küçültülmüştür. 

▪ Nereye kadar küçüleceğimizi en azından özel taraf olarak biz bilmiyoruz. 

▪ Kaynakların etkin kullanılması adına özel sektör yatırımları bir tarafta Şehir Hastaneleri 
ayrı bir sendrom olarak diğer tarafta durmaktadır.



Paydaşlarla İstişare???

▪ Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği (31 Mayıs 2019)

▪ Sağlık Hizmeti Sunucularının Basamaklandırılması Hakkında Genelge (31 Mayıs 
2019)



• Birlik

• Enerjimizi Birleştirmek

• Etkin Kaynak Kullanımı

• Bereketli ve Kalıcı Mahsuller



Bir olalım, iri olalım, diri olalım…
Hacı Bektaş-ı Veli


