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Teşekkür Listemiz… 

• Bıkmadan usanmadan bu programları tertip ederek 
sektörü bir araya getiren OHSAD'a, 

• Yoğun gündemlerine rağmen programı teşrif eden 
Sn.Bakanımız başta olmak üzere, değerli protokole, 

• Bir umut ışığı almaya gelen özel kesim temsilcilerine, 

• Umut ışığı vermeye gelen kamu temsilcilerine, 

• Bu güzel ortama vesîle olan sponsorlara, 

 



Sağlık Bakanlığımız bu yıl özel bir teşekkür daha hak ediyor; 

• Çanakkale Savaşlarının 100. yılını idrak ettiğimiz bu yıl 14 
Mart Tıp Bayramında Çanakkale Savaşlarında görev yapmış 
sağlık çalışanlarının yâd edilmesi büyük ve önemli bir vefâ 
örneği idi.  



• Ayrıca sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin önlenmesini önceleyen 
ve sağlık çalışanlarının gönlünü almaya yönelik "şifâ veren ele 
vefâ" projesi çok güzel düşünülmüş, yıl boyuna yayılan etkinliklerle 
bu konudaki hasta ve hasta yakınlarının bilinci geliştirilmelidir. 
Sadece hekimler değil tüm sağlık çalışanlarını da kapsamalıdır. 

Sağlık Bakanlığımız bu yıl özel bir teşekkür daha hak ediyor; 



Geçen yıldan bu güne değişenler/değişmeyenler? 

• Muhatabımız bürokratlarda değişiklikler olmuş, 

• Bizlerde fiziki anlamda ciddî değişiklikler olmuş, 
– İşletmelerin bir kısmı kapanmış/satılmış. 

• Ama SUT değişmemiş, 

• Ülkemiz beklentilerin altında da kalsa global krize rağmen 
kesintisiz büyümesini sürdürmüş, 

• Ağırlıklı olarak özel kesim eliyle olan millî gelirde artış 
yükselmiş, 

• Sağlığa ayrılan pay artmış,  

• Ama SUT yine değişmemiş,  



• Sağlık Hizmetleri Fiyat Tespit Komisyonu ile ilgili mevzuat 
değişmiş ve özel kesim kamu temsilcileri arasında yerini almış 
ama finansal açıdan ve mevzuat açısından sürekli geri gidişler 
yaşanmış ve yaşanmaya devam ediyor. -Gerekçe KHK 
tarafından yapılan maliyet çalışmaları- 

• SUT değişmiş ama fiyatlar düşmüş, 

• Hizmet sunumumuzdaki nitelikli hizmetlerin payı giderek 
artmış, 

• Yine hizmet sunumuna bağlı olarak özel hastanelere ödenen 
bedel dönemsel olarak artmış gibi görünüyor ama verilen 
hizmetin bedeli olarak alınan bu pay pasta aynı kaldığı ve 
büyümediği için bir anlam ifade etmiyor. 

Geçen yıldan bu güne değişenler/değişmeyenler? 



Yeni Türkiye'ye Hazırlanma Vakti! 

• Sağlık Bakanlığımızdan taleplerimiz: 

• Uzmanlık ve uzmanlık sonrası sertifikasyon eğitimleriyle 
yapmaya hak kazandığı işler konusunda hekimleri 
sınırlandırmaktan vazgeçelim, kadın doğum uzmanı tüp 
bebek merkezi ilişkisi. Yatırım riskini göğüsleyen ÜYTE 
merkezi açsın. Siklüs sayısını denetleyelim. 

• Ruhsatı askıda olan hastanelere bir defaya mahsus olmak 
üzere ve faaliyete açılması kaydı ile devir imkanı verelim... 

• İl içi kadro devirlerine izin verelim... 

• Tıp merkezleri dönüşümünde B tipine dönüşüm 
cezalandırılmamalı. Onlara da 1 ek kadro verelim… 



• Biyokimya, Mikrobiyoloji, Radyoloji, Anestezi gibi 
branşlar müstakil merkez açmadan hastanede 
çalışmak şartıyla kadro planlamasından muaf hale 
getirilsin. Bu branşlarda yeterli insan kaynağımızın 
oluştuğunu düşünüyorum. 

• Bu güne kadar çalışmalarımızda çözüm odaklı 
düşünce ve gayretlerinden dolayı da başta Sayın 
Bakanımız olmak üzere tüm bürokrat 
arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. 

 

Yeni Türkiye'ye Hazırlanma Vakti! 



• ÇSGB ‘dan beklentilerimiz: 

• SUT fiyatlarının güncellenmesi. 

• SUT ile ilgili tüm tarafları kapsayan maliyet esaslı bir 
çalışmanın başlatılması, sadece KHK ile çalışılmaması. 

• Fatura inceleme ve denetleme açısından ekibin 
güçlendirilmesi ve bölgeler arası standardizasyonun 
sağlanması. 

• Etik çalışmayan kurumların tespitinde bireysel 
cezalandırma hususunun doğru işletilip tüm sektöre 
kısıtlayıcı kurallar geliştirilmemesi. 

Yeni Türkiye'ye Hazırlanma Vakti! 



• Diğer Bakanlıklardan beklentilerimiz: 
 
• SUT revizyonu konusunda destek. EKK engeli… 
• Sağlık turizmi konusunda sektörün gelişimini 

hızlandıracak teşvik modellerinin geliştirilmesi ve 
uygulama kolaylıkları. 
– Turizm açısından 
– Ulaşım açısından 
– Yatırım açısından 

 

Yeni Türkiye'ye Hazırlanma Vakti! 



Teşekkürler… 

 
Dr.Seyit Karaca 
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Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı 

seyit@selcuklu.com.tr 

seyit.karaca@gmail.com 

 

+90 533 357 85 80 
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