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İnsana Hizmet Sunuyoruz
� Diğer bütün sektörlerden farklıyız ve insana en acı 

anında dokunuyoruz. 
� Hizmet verirken bu bilinçle hareket ediyoruz.
� Ayrıca vermiş olduğumuz hizmet çeşitliliğine 

baktığımızda bir çok hizmeti tek bir çatı altında 
vermenin zorluğunu yaşıyoruz. 



Maliyet
� Hem malzeme, hem hizmet, hem de personel 

çeşitliliği açısından tüm sektörlere göre çok daha 
maliyetli bir iş yapıyoruz.

� Yüksek yoğunluklu teknoloji kullanıyoruz, bu sebeple 
de yatırım maliyetlerimiz çok yüksek. Tıbbi cihaz, 
sarf ve malzeme fiyatlarının dövize endeksli olarak 
sürekli artış göstermesi de farklı bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır.



Maliyet
� Ana gider kalemimiz olan personel
� Her yıl en az enflasyon oranında artış yapıyoruz
� 2016 yılı zammı da eklenince asgari ücretli çalışan 

personellerimizin giderlerinin artması, domino etkisi 
ile birlikte diğer çalışanların maliyetlerinin de bu orana 
yakın artmasına sebep olmuştur



Maliyet
� 2003 yılından günümüze enflasyon %143 artmıştır.

� Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik 
tarafından 2014 yılı başında asgari ücrette 11 yılda reel 
olarak %72; nominal olarak ise  %336 artış sağlandığını 
belirtilmiştir.

� Asgari ücret; 2003 yılının birinci yarısında 
işverene maliyeti 379.667TL iken 2016 yılında 
1.938.66TL olmuştur (Yaklaşık 5 kat)



SUT Fiyatları
� 2003 yılından günümüze, Bütçe Uygulama Talimatı ve 

Sağlık Uygulama Tebliği fiyatlarında artış olmadığı 
gibi, bazı kalemlerde ciddi düşüşler olmuştur.

� Bunlara ilave olarak getirilen ve her yıl kapsamı 
artırılan ayaktan muayene paket uygulamaları Sut 
fiyatlarının daha da düşmesine sebep olmuştur.

� Sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli 
girdilerde 2003 yılından bu güne kadar çok ciddi 
artışlar olmuştur. Sağlık Uygulama Tebliğindeki (SUT) 
fiyatlar hem nominal hem de reel olarak düşmüştür.



SUT Fiyatları
� 2015 yılı fiyatlarının 2005 fiyatlarına ulaşması için 

mevcut SUT fiyatlarının ortalama %120 oranında 
arttırılması gerekmektedir. 



SUT Fiyatları
� 2005 ve 2015 SUT kodları birebir eşleştirilebilen 1095 

kalem işlem için nominal 2005 fiyatları :
� 235 kalemin fiyatları düşmüş,
� 424 kalemin değişmemiş, 
� 436 kalem için ise çeşitli oranlarda artmıştır.

Ancak 2005 fiyatlarına enflasyon artışı eklendiğinde reel
durum azalış yönündedir



SUT Fiyatları
� “Selektif koroner anjiyografi” 2005 yılı fiyatı 488,14.-TL 

iken 2015 yılında 415.-TL olmuştur. Bu durum 2005 
nominal fiyatlarına göre %15, 2005 reel fiyatlarına göre 
%70 fiyat düşmesine karşılık gelmektedir. 

� “Fakoemülsüfikasyon + İOL” 2005 yılı fiyatı 686,44.-TL 
iken 2015 yılında 550.-TL olmuştur. Bu durum 2005 
nominal fiyatlarına göre %20, 2005 reel fiyatlarına göre 
%64 fiyat düşmesine karşılık gelmektedir.

� Keza “Appendektomi”, “Sezeryan” gibi birçok girişim 
bu oranlarda ya da daha fazla oranda düşmüştür.



SUT Fiyatları
� 2005-2015 SUT fiyatı karşılaştırmaları direkt işlem 

fiyatları üzerinden yapılmıştır.  Bunların dışında 
birebir hesaplanamayan düşüş sebepleri:
� SUT fiyat tarifesindeki her bir işlemin karşısında yazan 

“açıklamalar”,
� SGK’nın çeşitli düzenlemeleri
� SGK faturalarının takip ve kontrolünün yapıldığı 

“MEDULA” sisteminin fiyatları düşürücü etkisi



İlave Ücret
� SGK’lı hastalardan alınan ilave ücret oranı %200 değil 

%40’lar civarındadır. Bunun nedeni ilave ücret 
alınması yasaklı alanlar hem de piyasadaki rekabet
koşullarının etkisidir



iLAVE ÜCRET
� Yukarıda açıklanan nedenlerle vatandaşlardan 

alınması beklenen ve istenilen ilave ücretler, 2005 yılı 
fiyatlarına göre %120 düşen gelir kaybının %40’lık bir 
kısmını ancak karşılayabilmektedir.



İlave Ücret
� Ayrıca 2009 yılından önce SGK hastalarından sınırsız 

ilave ücret alınmasına olanak tanındığı göz önüne 
alındığında %200 ilave ücret  alınabilme yetkisinin 
özel sağlık sunucularına verilmesi 2005 yılıyla 
kıyaslandığında ek bir hak değil aksine bir 
sınırlama olduğu görülmektedir.



SUT FİYATLARI
� Bütçe uygun değil gerekçesi ile özel sektöre 

yıllardır artış yapılmamasının yanı sıra Sağlık 
Bakanlığı Global Bütçesinin her yıl en az % 10-20 
oranın da artırılmaktadır



Kamu Yatırımları
� Kamunun yaptığı yatırımlarda çok ciddi sıkıntılar 

yaşıyoruz… 
� Bizim burada yatırımımız var mı diye bakılıyor…
� Örnek:Ankara



Artan Yükümlülükler
� Sektörün yükümlülükleri giderek artmakta

� Çok tehlikeli grup,
� Tıbbi atık,
� Evsel atık,
� Sağlıkta Kalite Sistemi vs 

sürekli artan bir çok gider söz konusu



Meslek Grubu Ölüm sayısı 

İnşaat 501

Madencilik 381

Kara taşımacılığı 172

Metal/Makine 100

Özel güvenlik faaliyetleri 19 

Büro yönetimi. büro desteği ve iş destek 
faaliyetleri 

16 

Oteller ve benzer konaklama yerleri 14 

Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 14 

Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri, 
teknik muayene ve analiz 

10 

İstihdam faaliyetleri 8 



Sağlık Tesisleri Yönetmeliği
� İkinci kez gündeme gelen ve özel sektör ile çalışılarak 

belli bir noktaya getirilen sağlık tesisleri 
yönetmeliği hızlı bir şekilde sonuçlandırılmalıdır



Sağlık Turizmi
� Ülkemizin coğrafi konumu ve sağlık sistemindeki 

önemli alt yapısı ile birlikte sektörümüzün için ciddi 
bir alan haline gelen sağlık turizmi konusunda 
ekonomi bakanlığımızın vermiş olduğu teşvikler
konusunda uygulamada yaşanan sorunlar olması ile 
birlikte sektöre ciddi bir katkı sağlamıştır. 

� Ancak bölgede yaşanan sorunlarla birlikte oluşan Vize 
problemine kalıcı bir çözüm getirilmesi
gerekmektedir. Aksi takdirde sağlık turizmi ciddi bir 
darbe alacaktır. 



Teşekkür ederim…


