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Özel Hastanelerin “5’i 1 Yerde” İmtihanı! 

Giriş 

Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Koru Hastaneleri’nin da-
vetlisi olarak “Hasan Hüseyin Yıldırım ile Sağlık ve Siya-
set Söyleşileri” kapsamında “Özel Hastanelerin ‘5’i 1 
Yerde’ İmtihanı” adlı bir söyleşi gerçekleştirdik. Koru 
Hastanelerinin sahibi Sayın Prof. Dr. Hasan Biri’ye ve 
değerli ekibine davetleri ve ev sahiplikleri için çok teşek-
kür ederim.  

Türkiye sağlık sisteminde önemli bir fonksiyon icra 
eden ve özellikli kamusal hizmet sunan özel hastaneler; 
başta sağlık, eğitim, yatırım, ekonomi ve istihdam ol-
mak üzere çok çeşitli alanlarda önemli bir değer yarat-
maktadır. 

Bireysel bazda öncelikleri farklılaşsa da, bütün özel 
hastanelerin ortaklaştığı bazı temel zorlukları ve sorun-
ları bulunmaktadır. Bu zorlukları ve sorunları “imtihan” 
olarak nitelemekte ve “Özel Hastanelerin 5’i 1 Yerde İm-
tihanı” başlığı ile tasvir etmekteyiz ve bu imtihanlardan 
başarılı olabilmek için gerekli stratejileri ortaya koy-
maktayız. Bu imtihanlar:  

1. Özel hastanelerin siyaset kurumu ile imtihanı,  

2. özel hastanelerin Sağlık Bakanlığı ile imtihanı,  

3. özel hastanelerin SGK ile imtihanı,  

4. özel hastanelerin sağlık turizmi ile imtihanı ve  

5. özel hastanelerin profesyonel sağlık yönetimi ile 

imtihanı. 

Özel Hastanelerin Siyaset Kurumu İle İmti-
hanı 

Özel hastanelerin hiç bitmeyecek temel imtihanlarından 
birisi, belki de en önemlisi, başta iktidar otoritesi olmak 
üzere siyaset kurumu ile olan imtihanıdır. Yıldırım’ın 
(2016) modelleyerek ayrıntılı bir biçimde ortaya koy-
duğu üzere, sağlık ile siyaset kurumunun karşılıklı etki-
leşim ve bağımlılık derecesi oldukça yüksek düzeydedir. 
Siyaset kurumu bir taraftan sağlık politikalarını doğru-
dan belirleyen, şekillendiren ve uygulayan kurum iken, 
diğer taraftan sağlığı etkileyen diğer politikaları belirle-
yen yegâne kurumdur da.  

Siyaset kurumunun sağlık alanını dizayn etme bi-
çimi, yani sağlığa devlet müdahalesinin kapsamı, düzeyi 

ve tarzı, siyasal kurumların ya da otoritelerin sağlığa iliş-
kin bakış açısına göre değişir. Sağlığa ilişkin temelde iki 
ana bakış açısı mevcuttur. Birinci görüş sağlığın diğer 
herhangi bir ürün gibi rekabet piyasası koşullarında pi-
yasa dinamiklerine göre muamele görebileceğini savu-
nan bakış açısı. Bu bakış açısına göre sağlık diğer mal ve 
hizmetler gibi piyasada değer alışverişine konu olabilir 
ve sağlığın temel sorumluluğu bireyin kendisindedir. 
İkinci görüş ise sağlığın doğuştan kazanılmış bir hak ol-
duğunu, doğası gereği diğer mal ve hizmetlerden farklı 
olduğunu ve bundan dolayı da bu değer alışverişinde za-
yıf pozisyonda olan hasta tarafını korumak adına Devle-
tin sağlık hizmetleri piyasasına; hizmet sunucu, finansör 
ve/veya düzenleyici olarak müdahale etmesi gerektiğini 
savunur. İşte özel hastanelerin siyaset kurumu ile olan 
imtihanı da tam da bu devlet müdahalesi noktasında ol-
maktadır. Bu Devlet müdahaleleri özel hastaneleri doğ-
rudan etkileyen ve zaman zaman da özel hastaneleri zor-
layan müdahaleler olmaktadır. 

Özel hastanelerin siyaset kurumu ile olan imtiha-
nında başarılı olabilmeleri için gerekli olan temel stra-
tejilerden birisi, güçlü lobicilik faaliyetlerinin yürütül-
mesidir. Bu lobicilik faaliyetlerinin iki bağlamda veya 
kulvarda ve kurumsallaşmış bir yapıda yürütülmesi ge-
rekmektedir. Birinci yapı, sektörün güçlü Sivil Toplum 
Kuruluşlarının (STK) mevcudiyetidir. Bu STK’lar, sek-
törel düzeyde lobicilik faaliyetlerini üstlenir ve yürütür-
ler. Türkiye pratiğinde bu yapılar; TOBB Türkiye Sağlık 
Kurumları Meclisi, OHSAD ve Özel Hastaneler Plat-
formu ve bu yapıların liderleri sayın Dr. Seyit Karaca, 
Dr. Reşat Bahat ve Dr. Mehmet Altuğ olarak ön plana 
çıkmaktadır. İkinci yapı ise her bir hastanenin müstakil 
ve güçlü bir kurumsal lobicilik faaliyeti biriminin veya 
en azından kişisinin olması gerekmektedir. Burada bir 
hususun altını çizmekte yarar vardır. Bu lobicilik faali-
yetlerinin mümkün olduğunca proaktif bir biçimde ger-
çekleştirilmesi gerekir ki sonuç alınabilsin. Yani daha 
politikalar oluşturulma sürecinde iken güçlü bir aktör 
olarak bu süreçte yer alınmalı ki neticeler hasıl olabilsin. 
Bu süreçte yer alabilmemin ağırlıklı olarak siyaset kuru-
munun tasarrufunda olduğu da bir gerçektir. 
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Siyaset Kurumu ile olan imtihanda başarılı olabil-
mek için diğer bir strateji ise özel hastanelerin durum-
sallık yaklaşımını benimsemeleridir. Durumsallık yak-
laşımının bir gereği olarak, mümkün olduğunca cari Si-
yaset Kurumu ile uyumlu bir şekilde çalışmak gerekir. 
Bu ise temelde, hastanenin bariz olarak siyasal bir etiket 
ile anılmaktan kaçınması ve yasal müktesebat çerçeve-
sinde hareket etmesi ile mümkün olabilecek bir durum-
dur. Siyasal iktidarlar gelip geçicidir ve değişkendir. 
Hastaneler ise olağanüstü durumlar hariç uzun vadeli 
yaşamaları beklenen/umulan kurumlardır.  

Özel hastanelerin Siyaset Kurumu ile imtihanında 
başarılı olabilmesi için gereken temel stratejilerden bi-
risi de, hizmet edilen toplumla paylaşma yoluna gitmek-
tir ki, bunun temel araçlarından birisi de inovatif sosyal 
sorumluluk projeleridir. Paylaşmak, geniş anlamda ken-
disi de bir Siyaset Kurumu olan toplum nezdinde ve top-
lumu temsilen dar anlamdaki Siyaset Kurumu nezdinde 
özel hastanenin itibarını artırır ve marka değerine de de-
ğer katar.  

Özel Hastanelerin Sağlık Bakanlığı İle İmti-
hanı 

Özel hastanelerin Sağlık Bakanlığı (SB) ile olan imtihan-
ları çok çeşitli olmakla birlikte bunlardan; planlama ve 
ruhsatlandırma ve şehir hastaneleri ön plana çıkan te-
mel alanlar olmaktadır. Bilindiği üzere yakın bir tarihe 
kadar Türkiye’de sağlık hizmetlerinin planlanması ve 
ruhsatlandırılması parçalı ve mülkiyete dayalı çerçevede 
gerçekleşiyordu. Ancak son iki üç aydır SB kanadında 
katılımcı bir anlayış ile planlama ve ruhsatlandırmada 
mülkiyet farklılığını ortadan kaldıracak ve bütün sağlık 
kurum ve kuruluşlarını standart bir planlama ve ruhsat-
landırma çerçevesine kavuşturacak mevzuat çalışmaları 
yürütülmektedir. Bu Türkiye adına sevindirici bir geliş-
medir.  

Özel hastanelerin SB ile imtihanında ön plana çıkan 
temel bir konu da şüphesiz ki şehir hastaneleridir. 
Kamu özel işbirliği modeli ile yapımı devam eden şehir 
hastaneleri ile SB toplamda 40 bin yatağın üzerine çık-
mayı hedefliyor. Her ne kadar yapımı devam eden Şehir 
Hastaneleri ile birlikte çok fazla ek yatak kapasitesi or-
taya çıkmayacaksa da, bunlar sıfır kilometre binalar, 
teknolojiler, mekânlar vs olacağı için, kamu hastaneleri 
özel hastaneler karşısında ciddi bir rekabet avantajı sağ-
lama potansiyeline sahip olacaktır. Bu zorluğa ek olarak 
SB’nin Şehir Hastaneleri üzerinden sağlık turizmi hiz-
metlerini vermeyi planlaması da özel hastaneler açısın-
dan başka bir zorluk olarak değerlendirilebilir. Burada 
bir hususun altını çizmekte fayda vardır. Her ne kadar 
bu durum özel hastaneler açısından bir zorluk olarak te-
lakki edilse de, global ölçekteki sağlık turizmi destinas-
yonu tercihine bakıldığında %90’ların üzerinde bir özel 

sektör tercihi söz konusudur ve istisnalar hariç bu duru-
mun yakın bir gelecekte değişmesi de pek olası görün-
memektedir. Hatta Şehir Hastaneleri konseptinde özel 
hastaneler açısından önemli düzeyde bir işbirliği potan-
siyelinin de olduğunu göz ardı etmemek gerekir. 

Özel hastanelerin SB ile olan imtihanında başarılı ol-
mak için yukarıda ifade edilen güçlü lobicilik faaliyetle-
rine ek olarak rekabet üstünlüğü de sağlamaları gerek-
mektedir. Bunun için de farklılaşmak gerekmektedir. 
Farklılaşmak ise ancak ve ancak markalaşmak ile müm-
kündür. Markalaşmak ise stratejik bir bakış açısı ve viz-
yon gerektirir. Markalaşma süreci ise süreklilik arz et-
mesi ve yönetilmesi gereken bir süreçtir. 

Özel Hastanelerin SGK İle İmtihanı 

Özel hastanelerin yaşadığı temel imtihanlardan birisi de 
SGK ile olan imtihandır ki bu öyle zor bir imtihandır ki, 
çünkü “para” ile olan imtihandır. Bilindiği üzere SGK 
GSS mensupları adına; SB, üniversite hastaneleri ve özel 
hastaneler başta olmak üzere çeşitli hizmet sunucuların-
dan sözleşmeler karşılığı sağlık hizmetlerini satın al-
makta ve bu hizmetleri ödemektedir. Tekelci bir yapıda 
olan SGK, sağlık hizmetleri finansmanını SUT fiyatları 
üzerinden gerçekleştirmektedir. Ancak bilindiği üzere 
SUT fiyatları gerçek maliyetler üzerinden belirlenme-
diği gibi, 10 yılı aşkın bir süredir de güncellenmemekte-
dir. Bu durum ise çoğunun yaşam mevcudiyeti SGK söz-
leşmelerine bağlı olan özel hastaneleri zorlamakta ve 
özel hastaneler çeşitli arayışlara girmektedirler.  

Özel hastanelerin SGK ile olan imtihanından ba-
şarılı olabilmeleri için temelde en az üç kalemde hare-
kete geçmeleri gerekmektedir. Bu kalemlerin birincisi, 
yukarıda da tartışılan güçlü lobicilik faaliyetlerinin yü-
rütülmesidir. İkincisi, katkı paylarına yoğunlaşmaktır. 
Üçüncüsü ise Türkiye’de sağlıklı ve güçlü bir Tamamla-
yıcı Sağlık Sigortası yapısının tesis edilmesi için çalış-
maktır. 

Her ne kadar son 10 yılı aşkın bir süredir netice al-
mak mümkün olmadıysa da, SGK’nın SUT fiyatlarını 
gerçek maliyetlere dayalı olarak güncellemesinin sağ-
lanması için özel hastanelerin başta SGK olmak üzere il-
gili bütün aktörler nezdinde güçlü ve etkili lobicilik faa-
liyetlerini yürütmesi hayati öneme haiz bir durumdur.  

Diğer taraftan yasal kullanıcı katkıları geçici de olsa 
bir çözümmüş gibi durmaktadır. Bilindiği üzere yasal 
kullanıcı katkıları gereksiz sağlık hizmetleri kullanımını 
önlemek ve ek gelir elde etmek için hemen hemen bütün 
ülkeler tarafından kullanılan bir doğrudan finansman 
mekanizmasıdır. Ancak doğrudan cepten harcamaların 
bir biçimi olan yasal kullanıcı katkılarının progresif ol-
mayan bir yapısı vardır. Bu ise orta ve uzun vadede bir 
toplumda sağlık finansmanı kaynaklı hakkaniyetsizlik-
lerin derinleşmesine yol açabilmektedir.  
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Öbür taraftan bu imtihandan başarılı olabilmek için 
ve SUT fiyatlarına ek olarak özel hastanelerin sürdürü-
lebilir bir finansman kaynağına kavuşabilmelerinin ise 
Tamamlayıcı Özel Sağlık Sigortasının Türkiye’de ku-
rumsallaşmasının sağlanmasına katkı yapmaları ile 
mümkün olabileceği belirtilebilir. Doğrudan cepten ya-
pılan harcamaların bir uygulama biçimi olan kullanıcı 
katkılarına nazaran, özel sağlık sigortası bir derece daha 
progresif bir yapıya sahip olduğu için hem vatandaşlar 
açısından ve hem de özel hastaneler açısından daha sür-
dürülebilir bir mekanizma olabilir. 

Özel Hastanelerin Sağlık Turizmi İle İmti-
hanı 

Özel hastanelerin sağlık turizmi ile imtihanı çok boyutlu 
olmakla birlikte burada ağırlıklı olarak sürdürülebilir-
lik bağlamında bir değerlendirme yapılacaktır. Sağlık 
turizminde sürdürülebilirlik çok genel olarak bir sağlık 
turizmi sisteminin normal faaliyetlerini gelecekte de ba-
şarılı bir şekilde sürdürebilme kapasitesidir. Başka bir 
ifade ile sağlık turizmi sisteminde sürdürülebilirlik, her-
hangi bir sağlık turizmi sisteminin amaçlarına etkili ve 
verimli bir şekilde erişebilmesi için fonksiyonlarını 
ahenkli bir şekilde yerine getirebilecek kurumsal kapa-
siteye sahip olabilmesi olarak ifade edilebilir (Özer, Yıl-
dırım ve Yıldırım 2015). Bu kurumsal kapasite; uzun va-
deli, çok paydaşlı, eşgüdümlü, bütünleşik, profesyonel, 
rekabetçi üstünlüğe haiz, markalaşmış, global ölçekli, 
standart odaklı, dinamik, adaptasyon kabiliyeti yüksek, 
vizyoner ve stratejik plan odaklı bir yapı olmalıdır. 

Özel hastanelerin sağlık turizmi ile olan imtihanda 
başarılı olabilmeleri için; gerek bireysel hastaneler ba-
zında ve gerekse de içinde faaliyet gösterdikleri ulusal 
sağlık turizmi sistemi bağlamında yukarıda belirtilen ni-
teliklere haiz bir kurumsal kapasite gereklidir. 

Özel Hastanelerin Profesyonel Sağlık Yöne-
timi İle İmtihanı 

Gelişmiş ülkelerde 80 ve Türkiye’de ise 50 yılı aşkın bir 
akademik geçmişi ve pratiği olan sağlık yönetimi disip-
linin “profesyonel bir meslek” olduğu belirtilebilir. Her-
hangi bir çalışma alanının profesyonel bir meslek olup 
olmadığını anlamak için temelde üç kriter göz önünde 
bulundurulmaktadır. Birincisi, söz konusu alanda uzun 
süreli bir formal eğitim var mıdır? İkincisi, bu alanın ku-
rumsallaşmış sivil toplum kuruluşları var mıdır? Üçün-
cüsü ise ilgili alanda kayda değer bir bilimsel bilgi biri-
kimi ya da müktesebatı oluşmuş mudur? Bu üç temel 
kriter açısından değerlendirdiğimizde sağlık yönetimi 
disiplinin profesyonel bir meslek olduğu aşikardır. Di-
ğer taraftan sağlık yönetimi, hem bilim ve hem de sanat-
tır da aynı zamanda. Bilim tarafı belirttiğimiz bu temel 

kriterlere dayalı olarak şekillenirken, sanat tarafı ise yö-
netimin tasarımsal boyutuna işaret eder. Sağlık yöne-
timi işi yaratıcılığın, hayalin ve kişisel niteliklerin (yani 
karizmanın) kaynaklık ettiği bir tasarım sürecidir, dola-
yısıyla bir sanattır. Sanatın doğuştan gelen bir güçlü 
yönü vardır. Bunlar karizmatik özelliklerdir. Profesyo-
nel sağlık yönetiminin sanat yönü ağırlıklı olarak kariz-
maya dayanır.  

Başarılı ve profesyonel bir sağlık yöneticisi ve yöne-
ticiliği bize göre dört temel değişkenin bir fonksiyonu-
dur. Bunlar; “karizma, deneyim, eğitim ve ekip”tir. Ka-
rizma doğuştan gelen özelliklerdir, bunlara sonradan 
eklenebilecek pek fazla bir husus yoktur, ancak bu özel-
likler parlatılabilirler. Deneyim ise zamanla kazanılabi-
leceklerin toplamıdır. Her yönetim işi bir ekip işidir, an-
cak nevi şahsına münhasır özelliklerinden dolayı sağlık 
yönetimi işi daha da bir ekip işidir. Her şeyin başı sağlık, 
sağlığın başı eğitim, eğitim ise güç kaynağıdır. Güçlü bir 
sağlık yöneticiliği ancak ve ancak formal bir sağlık yöne-
timi eğitimi ile mümkündür. Çünkü formal eğitim;  ka-
rizmayı parlatır, deneyime derinlik ve anlam kazandırır 
ve ekibe de saygınlık kazandırır. Bütün bunlar da sağlık 
yönetimi sürecine değer katar ve süreci daha da anlamlı 
kılar. 

Türkiye sağlık ortamında kamuda daha bariz ol-
makla birlikte, özel sektörde de profesyonel sağlık yöne-
timi disiplinine yeterince önem atfedilmediği belirtile-
bilir. Dolayısıyla, özel hastanelerin karşı karşıya olduğu 
temel imtihan alanlarından birisinin “profesyonel sağ-
lık yönetimi imtihanı” olduğu belirtilebilir. 

Özel hastanelerin profesyonel sağlık yönetimi imti-
hanında başarılı olabilmeleri için, özel hastanede her-
hangi bir yönetim pozisyonunda yer işgal edecek bir ki-
şinin formal sağlık yönetimi eğitimi almış olması hayati 
öneme haiz bir konudur.  

Son Söz Yerine… 

Yukarıda bir kısmı belirtilen imtihanların güçlük düzeyi 
ülkenin politik ve ekonomik istikrarı ile yakından ilişki-
lidir. Dolayısıyla ülkenin diğer bütün kurum ve kuruluş-
ları gibi özel hastanelerin de, ülkedeki politik ve ekono-
mik istikrarın tesisi ve bu istikrarın sürdürülebilirliği-
nin sağlanması için elinden geleni yapması gerekmekte-
dir. 
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