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GİRİŞ 

Derneğimiz 2005 yılında  "Türkiye'de özel sağlık hizmetleri veren hastane, poliklinik, tıp 

merkezi, laboratuvar ve görüntüleme merkezleri sahipleri ile bu kurumlarda çalışan doktor ve 

sağlık personelinin haklarını, ortak çıkarlarını korumak, kollamak ve mevzuatın öngördüğü esas 

ve usuller dahilinde hakların takibini ve değerlendirilmesini yapmak; özel sağlık kuruluşlarının 

sağlık alanındaki birliğini, sağlık kuruluşları arasındaki dayanışmayı sağlamak, resmi ve özel 

kurumlar karşısında özel sağlık kuruluşlarını temsil ederek menfaatlerini korumak, üyelerinin 

ortak sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki, sportif, eğitim-öğretim, sağlık ihtiyaçlarına yardımcı 

olmak; kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuata göre açılıp faaliyete başlamış olan özel sağlık 

kuruluşlarının belirli ve ortak gayelerini gerçekleştirmek üzere bilgi, beceri ve faaliyetleri birlik 

ve beraberlik içinde birleştirmek; tüm yapılan çalışmaları sürekli kontrol ederek doğru, gerçek 

ve daha iyi sonuçlara ulaşmanın yollarını aramak" amacıyla kurulmuştur. 

Bu amaç doğrultusunda geçmişten bugüne Genel Sağlık Sigortası, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 

ATT Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği gibi temel mevzuatların yanısıra, Sağlık Turizmi, 

Tıbbi Atıkların Bertarafı, İmar Mevzuatı gibi sektörümüzü direk ve dolaylı olarak ilgilendiren tüm 

konularda çalışmalar yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar sonucu sektörümüzün sorunları, 

çözüm önerilerimiz ve taleplerimiz ile ilgili oluşan görüşlerimizin aktarılması için 

Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve 

Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kurumlar nezdinde görüşmeler 

yapılmaktadır. 

Bu çalışmaların yanısıra rutin olarak her pazartesi gerçekleştirilen Yönetim Kurulu 

toplantılarımızda sektörümüzü ilgilendiren güncel konulara ilişkin görüşmeler yapılmakta ve 

yapılacak çalışmalar karar altına alınmaktadır. 

Yapılan tüm faaliyetler, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına Covid19 pandemisi süresince daha 

da yoğunlaşmıştır. Her ne kadar toplantıların birçoğu online olarak gerçekleştirilmiş olsa da, 

toplam sağlık hizmetinin %25-30 unu sunan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının, en büyük 

ölçekte temsil edildiği sivil toplum kuruluşu olarak, sektörümüzün Covid 19 ile mücadelede 

güçlü bir şekilde rol alabilmesi ve kriz sonrası varlığını sekteye uğramadan sürdürebilmesi için; 

covid hastalarının tedavilerine ilişkin finansman sorunları, özel hastanelerin kamu 

desteklerinden faydalanabilmesi, covid hastaları için yoğun bakım yataklarının organizasyonu, 

koruyucu malzeme temini, sağlık personellerinin hastalıktan korunması, covid dışı hastaların 

tedavilerine ilişkin yapılacak düzenlemeler, sağlık turizmi faaliyetlerinin sekteye uğraması vb 

konularında mesai saati kavramı olmaksızın yoğun görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

Derneğimizce son birkaç yılda yürütmüş olduğumuz ve halen sürdürdüğümüz çalışma 

başlıklarını aşağıdaki şekilde özetlemeye çalıştık. Siz değerli üyelerimizin katkıları ile gelecek 

dönemde de aynı amaçlarla çalışmalarımızı arttırarak sürdürmeye çalışacağız. 

OHSAD Yönetim Kurulu 

31.03.2021 
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MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Sağlık Uygulama Tebliği:  

Sektörümüzün şu anda en can yakıcı sorunlarının başında SGK tarafından yapılan ödemelerde 

esas alınan ve SGK tarafından düzenlenen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) gelmektedir. Tıbbi 

malzemelerin dövize endeksli olarak satışının yapılması, elektrik, su, doğalgaz, asgari ücret 

artışı gibi genel giderlerde gerçekleşen artışlara rağmen SUT fiyatlarında bir artış olmaması 

sektörümüz için artık sürdürülebilir bir durum olmaktan çıkmıştır.  

Sağlık Bakanlığı ve Devlet Üniversite Hastanelerine SGK tarafından global bütçe ve Genel Bütçe 

ödemeleri toplamı kadar sürekli artan bir şekilde kaynak aktarılırken, özel sağlık kuruluşları 

başta fark alınmayan hizmetler olmak üzere tüm hizmetlerde 12 yıldır anlamlı bir şekilde 

arttırılmayan (2019 yılında yapılan ortalama %13 lük artış dışında) fiyatlar ile hizmet sunmak 

durumunda kalmaktadır. Kamusal hizmet veren sektörümüzün ayakta kalabilmesi için;  

➢ 2007 yılından bu tarafa TÜFE, asgari ücret ve diğer maliyet artışlarını telafi edecek SUT 

fiyat artışının acilen yapılması,  

➢ Sonraki yıllar için de her yıl otomatik olacak şekilde artış kriterlerinin belirlenmesi,  

➢ Ayrıca fark alınabilen sağlık hizmetlerinde uygulanmakta olan tavan %200 fark sınırının 

kaldırılması,  

konularındaki taleplerimiz her platformda dile getirilmiş, görüşme yaptığımız tüm bürokratlarla 

ve Bakanlarımızla paylaşılmış, her yıl geniş katılımla düzenlenen OHSAD Kurultayının da ana 

başlıklarından birisi olmuştur.  

Bunca çabamıza rağmen ne yazık ki herhangi bir iyileştirme sağlanamamıştır. Sektörümüzün 

içinde bulunduğu bu sıkıntılı duruma ilişkin çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de devam 

edecektir.  

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yayınlanan SUT değişiklikleri özenle takip edilmiş, 

yapılan değişikliklerde bazı hususlar Derneğimizce dava konusu edilmiştir.  

SGK Hizmet Alım Sözleşmesi  

SGK Hizmet Alım Sözleşmesi Derneğimizin öncelikli çalışma konularından biridir. SGK tarafından 

özel sağlık sunucularından hizmet alımı için en son 2018 yılında sözleşme hazırlanmış, bu 

tarihten sonra mevcut sözleşmenin yenilenmesi yoluna gidilmiştir. 

Mevcut sözleşmeye ilişkin sektörümüzün görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlanan Dernek 

görüşümüz ilgili Bakanlık ve kurumlar nezdinde gerçekleştirilen görüşmelerde dile getirilmiştir.  

Yapılan bu görüşmelerde SGK Başkanlığı ve GSS Genel Müdürlüğü de taraflar arası istişare 

kültürünün önemine vurgu yaparak önümüzdeki süreçte konuyla ilgili görüş ve önerilerimizin 

değerlendirmeye alınacağını bildirmişlerdir. 
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SGK Fatura İncelemeleri 

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli özel sağlık sunucuları, Genel Sağlık 

Sigortası kapsamındaki vatandaşların tedavi işlemlerine ilişkin faturalarını her ay kuruma 

iletmekte, sözkonusu faturalar Kurum tarafından incelendikten sonra ödemeleri 

gerçekleştirilmektedir.  

Bu incelemelerde karşılaşılan hatalı uygulamalar ve kesintilere yönelik belirli periyotlar ile Genel 

Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ile görüşülmekte ve yaşanan sorunların çözümü için istişarede 

bulunulmaktadır.  

Hekimlerin Çalışma Usullerinin Düzenlenmesi 

Derneğimizin uzun süredir gündeminde yer alan bir konudur. Konuya ilişkin Maliye Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile çok 

sayıda görüşme yapılmış ve görüşlerimiz ayrıca yazılı olarak da birkaç kez bildirilmiştir. 

Derneğimiz konuya ilişkin takipçi olmuş, denetleyici kurumların farklı görüşleri doğrultusunda 

hastanelere uygulanan cezai işlemlerde yaşanan sıkıntıları ilgili tüm kurumlarla paylaşmıştır.  

Son olarak Ocak 2021 tarihinde bu doğrultuda kanun çalışması yapılması için Gelir İdaresi 

Başkanlığı ve TBMM nezdinde görüşmeler yapılmış, 5510 sayılı Kanunun Ek 10 uncu 

maddesinde yapılan düzenlemeyle uyumlu bir şekilde Gelir Vergisi Kanunu ile Sosyal Güvenlik 

Kanunu ve İş Kanunu arasındaki çelişkilerin giderilerek mevzuatın netleştirilmesi, geçmişe 

yönelik muafiyet sağlanıp, belli bir tarihten sonra yeni mevzuata göre çalışma ilişkisinin 

belirlenmesi talebimiz iletilmiştir. Konuya ilişkin yakın tarihte mevzuat düzenlemesi yapılması 

beklenmektedir. 

Kadro, Branş İlavesi ve Planlama 

Derneğimiz tarafından Özel Hastaneler Yönetmeliği hükümleri, kadro becayiş listelerinin revize 

edilmesi, il içerisinde kadro devir ve becayişlerine müsaade edilmesi, yan dal uzmanlığı bulunan 

hekimlerin çalışmalarına ilişkin sorunlar, hekim nöbet sistemi ile ilgili özel sektörü rahatlatacak 

düzenlemeler yapılması v.b. konularda görüş ve önerilerimiz ilgili kurumlarla paylaşılmıştır. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 

Ülkemizde tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması ilk başladığında sektörümüz tarafından 

olumlu karşılanmış, bu sayede vatandaşın daha kaliteli sağlık hizmetine ulaşabileceği 

öngörülmüştü.  

Ancak tamamlayıcı sağlık sigortasının çarpanının SUT fiyatları olması ve SUT fiyatlarının da 

başta fark alınmayan hizmetler olmak üzere tüm hizmetlerde 2019 yılında yapılan ortalama 

%13 lük artış dışında, 12 yıldır anlamlı bir şekilde arttırılmaması nedeniyle tamamlayıcı sağlık 

sigortası özel sağlık hizmet sunucuları için artık sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır.  
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Bu durum tamamlayıcı sağlık sigortasının yeterince yaygınlaşmasına engel olmuştur. İlgili 

kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmelerde konuya ilişkin yasal düzenleme yapılması 

doğrultusundaki görüş ve taleplerimiz iletilmiştir. 

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile SUT a bağlı sorunlar giderildikten sonra bireysel emeklilik 

benzeri bir modelin yaygınlaştırılması, tamamlayıcı sağlık sigortacılığının teşviki yoluyla 

vatandaşın ikinci bir sağlık sigortası güvencesine kavuşturulduğu bir yapıya dönüştürülmesi ve 

kamu üzerindeki sağlık harcama yükünün azaltılması önerimiz de ilgili Bakanlık ve Kurumlarla 

paylaşılmıştır. 

Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu 

Özel sağlık sunucuları tarafından verilen acil sağlık hizmetleri ile ilgili olarak yaşanan sıkıntılar 

ilgili kurumlar ile yapılan görüşmelerde sıklıkla dile getirilmektedir. 

Konuya ilişkin olarak 112 tarafından sevk edilen hastaların mutlaka hekim gözetiminde triaj 

işleminin yapılarak hastanın acil olup olmadığının belirlenmesi gerektiği ve yapılan bu triaj işlemi 

sonucunda ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kırmızı alan hastalarından fark ücreti 

alınmaması ancak yeşil alan hastalarından fark ücreti talep edilebilmesi hususu Derneğimizce 

sıklıkla dile getirilmektedir.   

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı, Özel Sigorta Sektörü ve Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastaneler 

arasında acil sağlık hizmetleri ile ilgili maliyet esaslı bir çalışma yapılması ve acil hal ile ilgili 

Sağlık Bakanlığı ve SGK arasında mevzuat farklılıkların giderilmesi da konuya ilişkin taleplerimiz 

arasındadır.  

Tıbbi Atıkların Bertarafı 

İstanbul İl Mahalli Çevre Kurulu (İMÇK) tarafından her yıl Aralık ayı toplantısında tıbbi atık 

bertaraf ücretleri bedeli belirlenmektedir. 2018 yılına kadar sözkonusu toplantılara 

sektörümüzü temsilen Derneğimiz de davet edilirken 2018 yılından bu yana toplantılara katılım 

talebimiz reddedilmiş ve tıbbi atık bertaraf ücreti kamu ve özel sektör için ayrı ayrı 

belirlenmiştir. Derneğimizce konuya ilişkin düzenlemenin iptali için hukuki girişimde 

bulunulmuştur.  

Tıbbi Hizmetlerde KDV Uygulamalarının Eşitlenmesi 

Sağlık hizmetlerinde KDV oranı %8 olmasına rağmen, misafir hekimlere sunulan hastane 

hizmetleri ile estetik cerrahi ve işlemlerde %18 olması yönünde vergi denetim raporları 

düzenlenmektedir. Bu karmaşanın ortadan kaldırılabilmesi için özel sağlık kuruluşlarında 

yapılan her türlü tanı, tedavi ve tıbbi müdahale ve işlemlerinin tümünün %8 olması 

doğrultusundaki görüşümüz Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan 

tüm görüşmelerde yazılı ve sözlü olarak iletilmiştir. 
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Sağlık Turizmi Mevzuatı ve Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde KDV İstisna 

Uygulaması 

Sağlık turizminde fiyat rekabetinde destek olmak amacı ile çıkarılmış olan bu istisna 

uygulamasında “Saç ekimi, cilt bakımı, kırışıklık tedavisi, dolgu maddeleri uygulamaları gibi 

estetik amacıyla yapılan hizmetler kapsam dışı bırakılmıştır. Oysa bu alanlarda da Türkiye ciddi 

bir şekilde yabancı hasta çekmektedir. Bu hizmetlerinde kapsama alınması doğrultusundaki 

görüşümüz Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan tüm görüşmelerde 

yazılı ve sözlü olarak iletilmiştir. 

Yine yabancı hastalara verilecek sağlık hizmetlerinde koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve 

rehabilitasyon hizmetleri ile birlikte verilebilen konaklama, ulaşım, yemek gibi teslim ve 

hizmetler istisna kapsamı dışında tutulmuştur. Oysa hastanın hastanede yatışı, tedavi sırasında 

yemeği sağlık hizmetinin ayrılmaz parçalarıdır. Bu hizmetlerin de istisna kapsamı içine alınması 

ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde taleplerimiz arasında yer almıştır. 

TTB – HUV  Katsayısı Yıllık Artış Oranının Belirlenmesi 

TTB - HUV Katsayısı Yıllık Artış Oranının belirlendiği TTB-HUV Danışma Kurulu toplantılarına 

Derneğimizce katılım sağlanmış, dönem dönem Derneğimiz bünyesinde gerçekleştirilen 

toplantılarda oluşturulan sektör görüşleri doğrultusunda çalışmalar sürdürülmüştür. Konuya 

ilişkin tüm çalışmalar sektörümüzün lehine düzenlemeler geliştirmek üzere yürütülmüştür. 

Ayrıca her yıl belirlenen TTB-HUV katsayısının en azından enflasyon oranı baz alınarak 

gerçekleştirilmesi doğrultusunda ısrarcı olunmuştur. Derneğimiz konuya ilişkin taleplerini her 

toplantıda dile getirmektedir. 

Özel Tıbbi Laboratuvarların Sahipliği 

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği hükümleri kapsamında özel hastane bünyesinde ya da 

müstakil olarak kurulabilmektedir ve ilgili kanunda özel hastaneleri işleten tüzel kişilerin 

ortaklarına ilişkin herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. Doğal sonuç olarak Hastane sahibi tüzel 

kişiliğin ortakları her meslekten olabilmekte, hatta fon şirketleri bile olabilmektedir.  

Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde açık bir biçimde belirtildiği üzere, hem tüzel kişiler hem de 

gerçek kişiler bu tür laboratuvarları kurabilirler. Ancak, bu tür laboratuvarların çalışma 

ruhsatlarının veya mesul müdürlerinin ilgili alanda uzman hekim personel olacağı ve tüzel kişi 

bünyesinde tam zamanlı kadrolu olacağı yönetmelikte belirtilmiştir. 

Hal böyleyken yönetmelik hükümleri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı bazı birimler tarafından, Özel 

Müstakil Laboratuvarlara yalnızca bahsi geçen “icrayı sanata mezun tabip, baytar, eczacı veya 

kimyagerler” ortak olabilir şeklinde yorumlanmakta hatta cezalar düzenlenmektedir. Konuya 

ilişkin bir kısıtlanma olmaması doğrultusundaki talebimiz Sağlık Bakanlığı’na iletilmiştir. 
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Sağlık Bakanlığı nezdinde takip edilen diğer düzenlemeler, 

➢ Uzman hekim sayısındaki artıştan özel sektörün yararlanmaması, 

➢ Nöbetçi hekim temininde sorun yaşanması, 

➢ Özel ve kamu arasındaki doktor ve sağlık personeli çalışmalarının serbest bırakılması, 

➢ Sadece özel sağlık tesislerine uygulanan para ve diğer cezaların orantısız olması, 

➢ Küçük hastanelere doluluğa bağlı büyüme anahtarı düzenlenmesi, 

➢ Tıp merkezlerinin nitelikli binalarda hizmet vermesi kaydıyla önünün kapatılmaması ve 

son yönetmelik değişikliği nedeniyle C tipinden A tipine dönüşmüş son yönetmelik 

değişikliğinden muaf tutulması, 

➢ Deprem riski taşıyan özel sağlık tesislerinin bina yenilemesi için teşvik edilmesi, (ilave 

kadro, yatak sayısı artışı v.b.) 

➢ İmar barışı kanunu hükümlerinin uygulanması, imar barışı ile ilgili yükümlülüklerini 

yerine getiren sağlık sunucularının fiili durumlarının yasal hale getirilmesi, 

➢ Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde geçen sağlık alanı zorunluluğuna ilişkin düzenleme 

yapılması, 

➢ Birleşen özel sağlık sunucuları için avantajların arttırılması, 

➢ Sezeryan gibi özellikli işlemler için ceza uygulaması yerine normal doğumu özendirecek 

uygulamalar getirilmesi, 

➢ Mevcut hastanelerin çıktılarının değerlendirilmesi, 

➢ Hastanelerin cihaz tanıtımı ya da bilgilendirme hususlarında yaptığı çalışmaların 

içeriklerinin reklam sayılmaması, söz konusu çalışmaların özel hastaneler tarafından 

yapılacak halkın bilinçlendirilmesi çalışmaları kapsamında değerlendirilmesi, 

PANDEMİ ÇALIŞMALARI 

Tüm Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) salgını kapsamında 

ülkemizde kamu, özel ve üniversite sağlık kuruluşları tüm kaynaklarını seferber etmiş, bu 

seferberlik hali ile, ülkemiz korona ile mücadelede, İtalya, İspanya ve Amerika gibi kaynakları 

durumundan çok daha ileri düzeyde bir mücadele yürütmüştür. 

Diğer yandan salgın nedeniyle covid dışı tedavi hizmetleri büyük oranda azalmış özel sağlık 

sunucuları bu durumdan mali anlamda olumsuz etkilenmişlerdir. 

Derneğimiz salgının ilk günlerinden itibaren sektörümüzün sorunlarını Bakanlıklara ve ilgili 

kurumlara ilk elden aktarmaya çalışmış, sektörümüzün sürdürülebilirliği için çeşitli çözüm 

önerilerine ilişkin taleplerini paylaşmıştır. 

Örneğin; Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından salgının ilk aşamasında açıklanan destek paketi 

sonrası sektörümüzün de salgından mali anlamda daha az etkilenmesi için aşağıdaki 

önerilerimiz ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmiştir: 

- Kısa Çalışma ödeneği ile yapılacak düzenlemelere özel sağlık sektörünün de dahil 

edilmesi, 
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- Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-

Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-

Organizasyon sektörleri arasına, bu salgında kamu hizmeti üzerinden önemli bir yük 

alan özel sağlık sektörünün de dahil edilerek; muhtasar ve SGK primlerinin aynı şekilde, 

2020 Yılı Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi, 

- Telafi çalışma süresi ile ilgili yapılacak düzenlemelerin sağlık sektörünü de kapsaması, 

- Özel sağlık kuruluşları ve hekimler üzerinde yapılan yoğun vergi ve SGK denetimlerinin 

askıya alınması veya durdurulması, 

- Covid-19 şüphesi ile hasta yatırılan servislerde başka hasta kabul edilemediğinden, 

pandemi süresince SUT fiyatlarının özel sağlık sektörü için başta yoğun bakım üniteleri 

olmak üzere 3 veya 4 kat olarak belirlenmesi ya da ek ücret tahsis edilmesi, 

- Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının hastaneler için indirimli uygulanması, 

- Özel sağlık kuruluşlarına maske, kıyafet gibi koruyucu ekipman desteği yanında, 

piyasada bulunamayan ilaç desteği sağlanması, 

- SGK’nun özel sağlık sunucularına ortalama aylık iş hacimlerinin % 50’si kadar tutarları, 

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında (2020) avans olarak ödemesi ve sağlık sunucularına 

yapılan ödemelerde 75 gün olan vadenin 6 ay boyunca 30 gün olarak uygulanması, 

- Pandemi süresince, covid-19 tedavisinde kullanılacak ekipman ve ilaçlarda ve sağlık 

hizmet teslimlerinde KDV oranının % 1’e indirilmesi, 

- Pandeminin uzaması ve sağlık kuruluşlarında oluşacak olası gelir kayıpları nedeniyle 

nakit akışlarının bozulması ihtimaline karşı, düşük faiz ve orta vadeli finansman 

olanaklarının sağlanması, 

- Sağlık Turizmi kapsamında, yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu hastalara getirilen 

kabul yasağı özel sağlık kuruluşlarında % 10 ile 20 arasında gelir kaybına neden 

olmuştur. Ayrıca, Türkiyede ikamet eden yerli hastaların planlanmış randevu iptalleri de 

% 50 oranlarını bulmuştur.  

- Hasta kaybı nedeniyle, gelirlerde önemli derecede azalışlar artarak devam ederken, 

diğer taraftan kira, ücret gibi sabit giderler enflasyon veya dövize bağlı olarak artarak 

devam etmektedir. Kira ödemelerinde artışların yapılmaması, kısmen ödenmesi veya 

ötelenmesi gibi önlemlerin alınması sağlanabilir, 

- Sağlık turizmi kapsamında yurt dışından gelen hastaların artık gelememesi nedeniyle 

gelir kaybı oluşurken, bu iş için kurulan yurt dışı temsilciliklere ödenen ücret ve kiralar 

gibi sabit giderlerin yarattığı yükün azaltılması için belli oranlardan teşvik veya destek 

sağlanabilir, 

- Pandemi nedeniyle hastanelere gelmek istemeyen veya rahatsızlıkları nedeni ile 

gelemeyen hastalara telekonsültasyon ya da evde mobil sağlık hizmetlerinin SUT 

kapsamında ücretlendirilmesine olanak sağlanması, 

- Pandemi süresince hemşire ve sağlık personeline özel olarak farklı gelir vergi tarifesi 

uygulanmak koşulu ile teşvik verilmesi, 
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Sözkonusu taleplerimizin bir kısmı uygulamaya alınmıştır. Ayrıca devam eden pandemi 

süresince bu talepler dışında da, yaşanan her gelişmede veya ilgili kurumlar tarafından hayata 

geçirilen her uygulamada Dernek Yönetim Kurulumuz sektörümüzün lehine olacak görüş, talep 

ve önerilerimizi ilgili Bakanlıklar ile kurumlara iletmiş ve konunun takipçisi olmuştur. 

Her türlü kısıta rağmen; Covid-19 ile mücadelede toplam sağlık hizmetinin %25-30 unu kamu 

hizmeti anlayışı sunan özel sağlık kurum ve kuruluşları, fedakarca ve özveri ile çalışan sağlık 

personelleri ile bu duruma bir savaş hali gibi yaklaşmış ve tüm imkanlarını seferber etmiştir.  

SEKTÖRÜMÜZE PANDEMİ SÜRESİNCE GÖSTERMİŞ OLDUKLARI DUYARLILIK 

NEDENİYLE TEŞEKKÜR EDİYOR, BU MÜCADELEDE HAYATINI KAYBEDEN TÜM 

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SAYGI İLE ANIYORUZ. 

 

KAMU ZİYARETLERİ 

Sektörümüzü ilgilendiren tüm konularda Bakanlıklarla ve ilgili kurum yöneticileri yüzlerce 

görüşme yapılmıştır. Amacımız Derneğimiz üyelerini ilgili kurumlarla karşı karşıya gelmeden 

sorunlarının çözümünü sağlamak, sektörümüzün lehine işler yapmaktır. 

Bu kapsamda yapmış olduğumuz görüşmelerin bazıları aşağıda yer almaktadır.  

 
4 Kasım 2020 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Derneğimiz Yönetim Kurulu’nu kabulü 
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18 Eylül 2019 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu 

“Sağlık Turizmi” Konulu Toplantısı 

 

 

 
27 Şubat 2019 

Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin KOCA Ziyareti 
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12 Aralık 2019 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Ziyareti 

 

 

 

 
16 Nisan 2019 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Zehra Zümrüt SELÇUK Ziyareti 
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11 Ocak 2021 

Gelir İdaresi Başkanı Bekir BAYRAKDAR Ziyareti 

 

 

 

 

 

 
25 Temmuz 2018 

Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin KOCA Ziyareti 
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16 Nisan 2018 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Jülide SARIEROĞLU Ziyareti 

 

 
8 Mart 2018 

İstanbul Valisi Vasip ŞAHİN Ziyareti 
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18 Aralık 2017 

Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Ahmet DEMİRCAN Ziyareti 

 

 
21 Aralık 2017 

SGK İstanbul İl Müdürü Murat GÖKTAŞ Ziyareti 
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20 Aralık 2017 

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU Ziyareti 

OHSAD KURULTAYLARI 

Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları, Derneğimizce her yıl geleneksel olarak 

gerçekleştirilmektedir. Kısaca OHSAD Kurultayı olarak anılan etkinliğimizde Sağlık Bakanlığı, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Özel 

Hastaneler, Kamu Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Sağlık Kuruluşları ve Sigorta Şirketleri, 

sağlık sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirmek, kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık 

sistemi için bir araya gelmektedir. 
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Kurultayın ana amacı; sektörün sorunlarına, sektörün tüm paydaşlarının bir araya geleceği 

toplantılarla birlikte ortak çözüm alternatifleri oluşturmak ve daha önemlisi ülkemizin kaliteli ve 

sürdürülebilir bir sağlık sistemine kavuşmasının önünü açmak olarak belirlenmiştir. 

 

Derneğimiz tarafından düzenlenen ‘Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları’nın sonuncusu 16-19 

Aralık 2020 tarihlerinde pandemi koşulları nedeniyle online ortamda gerçekleştirilmiştir. 

Kurultayda sektörümüzün sorunlarını içeren oturumların yanısıra, kamu ve özel sektör 

yöneticileri ile akademisyenlerin katıldığı “Covid-19 Pandemi Süreci ve Sonrasında Sağlık 

Sektörünün Geleceği” konulu Ortak Akıl Toplantısı gerçekleştirilmiştir.  
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Moderatörlüğü Prof. Dr. Haydar Sur ve Prof. Dr. Haluk Özsarı tarafından yapılan Ortak Akıl 

Toplantısı’nda;  

- Krizi aşmak ve uzun vadede çıkacak riskleri önlemek için özel sektöre ilişkin 

yaklaşımlarda Dünya deneyiminde öne çıkanlar arasında sıralanabilecek başlıklar, 

- ABD’de yazılan makaleler ve Almanya uygulama örneğinde görüleceği üzere, COVID19 

nedeniyle ertelenen taleplere yönelik olarak tespitler doğrultusunda COVID19 hizmetleri 

için özel sağlık kuruluşlarına devletin verebileceği desteklere yönelik öneriler, 

- Hayatın normal akışına yavaş yavaş kavuşturulması sürecinde özellikle dikkat edilmesi 

gereken hususlar, 

konularında görüşmeler yapılmıştır.  
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Ayrıca yine kurultay kapsamında katılımcılara yönelik olarak OHSAD Akademi Eğitmenleri 

tarafından ücretsiz eğitimler de düzenlenmiştir.  

 

İçinden geçtiğimiz zor günlere rağmen, Sektörümüzü biraraya getirmemize vesile olan bu 

etkinliğin gerçekleştirmesinde bize her zaman destek veren Sağlık Bakanımız Sn. Dr. Fahrettin 

KOCA’ya, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sn. Zehra Zümrüt SELÇUK’a, Sağlık 

Bakanı Yardımcımız Sayın Dr. Şuayip BİRİNCİ’ye, SGK Kurum Başkanımız Sayın İsmail 

YILMAZ’a, Genel Müdürlerimize, kamudan ve özel sektörden tüm konuşmacılarımıza, başta 

Çapa Medikal olmak üzere sponsorlarımıza, katılımcılarımıza, Dernek çalışanlarımıza ve 

organizasyon firmamız DEKON a teşekkür ederiz. 

 

 



                                      

Sayfa 20 
 

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 

Yönetim Kurulumuz bu dönem boyunca 139 toplantı yapmış ve her toplantıda sektörümüzle 

ilgili güncel problemler hakkında görüşme yapılmış, çözüm yolları aranmıştır. 

Yapılan tüm çalışmalar kapsayıcı ve şeffaf bir anlayışla gerçekleştirilmekte olup her hafta 

gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarımız üyelerimizin katılımına açıktır. Zaman zaman 

sadece üyelerimizle değil diğer paydaşlarımızla da bir araya gelinmiştir.  

 

 

 

BÖLGE TOPLANTILARI 

Dernek Yönetim Kurulumuzca yürütülen çalışmalar kapsamında, Yönetim Kurulu 

toplantılarımızın İstanbul dışındaki illerde de yapılması kararı alınmıştır.  

  

Sözkonusu toplantılara, Sağlık Bakanlığı 

yetkilileri, toplantı yapılan ilin bulunduğu 

bölgedeki İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri 

ve bölgede faaliyet gösteren özel sağlık 

sunucuları yöneticilerinin de davet 

edilerek sektörümüzün sorunları ve 

geleceğine ilişkin konularda istişare 

edilmesi planlanmıştır. 



                                      

Sayfa 21 
 

 
 

Devam eden süreçte gelişen pandemi koşulları nedeniyle sözkonusu toplantılara online 

ortamda devam edilmesi kararı alınarak; 

- 4 Ocak 2021 - Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova  

- 1 Şubat 2021 – Antalya, Isparta 

- 8 Mart 2021 - Gaziantep, Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş 

illerinde faaliyet gösteren özel sağlık sunucuları ile online ortamda biraraya gelinerek 

sektörümüzün sorunları ve geleceğine ilişkin konularda görüşmeler yapılmıştır. 

Sözkonusu toplantıların önümüzdeki süreç içerisinde devam ettirilmesi planlanmaktadır. 

 

 

 

Bu kapsamda ilk toplantımız Sağlık 

Hizmetleri Genel Müdürü Sn. Prof. Dr. 

Ahmet Tekin’in de katılımıyla 28 Eylül 

2019 tarihinde Konya’da 

gerçekleştirilmiş, Konya, Afyon, Aksaray, 

Karaman, Isparta ve Uşak illerinde 

faaliyet gösteren özel sağlık 

sunucularının yöneticileri ile biraraya 

gelinmiştir. 
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SEKTÖR PAYDAŞLARI İLE ORTAK TOPLANTILAR 

Derneğimizce sektörümüzde faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşları ile gündeme bağlı 

olarak çeşitli konularda ortak toplantılar gerçekleştirilmektedir. 

Bu kapsamda Özel Hastaneler Platformu Derneği ve TOBB Sağlık Kurumları Meclisi ile 

sektörümüze ilişkin birçok konuda istişarede bulunularak, ortak çalışmalar yürütülmektedir. 

Ülkemizde pandemi tedbirlerinin yeni başladığı Nisan 2020 tarihinde Dernek Yönetim 

Kurulumuz, Özel Hastaneler Platformu Derneği Yönetim Kurulu ile online bir toplantıda biraraya 

gelerek pandemi sürecine ilişkin genel değerlendirmelerde bulunmuşlar ve önümüzdeki sürece 

ilişkin yapılacak çalışmaların neler olması gerektiğini görüşmüşlerdir. Moderatörlüğü Prof. Dr. 

Haydar SUR ve Prof. Dr. Haluk ÖZSARI tarafından gerçekleştirilen toplantı sonrası oluşturulan 

görüşler bir rapor halinde hazırlanarak yetkili kişilere sunulmuştur. 

 

Ayrıca son 2 yıldır uygulamaya geçirdiğimiz Bölge Toplantıları da toplantının yapılacağı 

bölgedeki sektör dernekleri ile ortak olarak gerçekleştirilmiştir. Bölge toplantıları 

organizasyonumuza destek veren AKSİD – Akdeniz Özel Sağlık İşletmeleri Derneği, Bursa Özel 

Sağlık Kuruluşları Derneği ve Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (Gaziantep) yöneticilerine 

teşekkür ederiz. 

Türkiye Sigortalar Birliği ile Ortak Çalışmalar 

TSB –OHSAD ortak çalışma grubu 2019 yılında ilk kez bir araya gelerek sektörün ortak 

sorunlarına çözüm önerileri oluşturmak üzere çalışmalarına başladı. Komite çalışmaları pandemi 

nedeniyle kesintiye uğramış olmasına rağmen günümüzde tekrar çalışmalarına başlamıştır. 

- Sigorta şirketleri ve özel sektör hizmet sunucuları olarak maliyet temelli ortak bir fiyat 

listesi üzerinde çalışma, SUT-TTB Fiyat Listesi (HUV) Eşleştirme Çalışması 

HUV Branşlara göre sınıflanması SUT’un ise sistemlere göre sınıflandırılmış olması 

eşleşmelerdeki önemli zorluğu oluşturmaktadır.  
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5199 SUT koduna karşılık 8132 HUV kodu bulunmaktadır. HUV hem yapısal hem de 

yaklaşım olarak SUT’tan önemli farklılıklar içermektedir. Bu farklılıkların eşleştirilmesi ve 

sektörün ortak bir dil kullanması amaçlanmaktadır. 

- Klinik performansın ve hizmet çıktılarının ölçülebilir kriterlere dönüştürülmesiyle ilgili 

değer temelli bir ödeme sistemi model çalışması,  

KVK modeli üzerinde çalışılarak tüm sisteme kılavuzluk edebilecek bir süreci başlatma 

konularına odaklanma, hzimet sunucuları ile sigorta şirketlerinin ortak veri havuzundan 

yararlanabilme imkanı, veri bankası modeli üzerinde çalıma. 

- Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın güncel sorunları ve çözüm önerileri,    

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının mevcut durumunu tekrar gözden geçirmeyi ve daha iyi 

bir kurgu için ortak akıl ortaya koymayı gerektiren bir süreçteyiz. Bu nedenle alt çalışma 

grubu oluşturularak çözüm önerilerinin oluşturulması planlanmaktadır. 

SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞMALARI 

Libya Alacakları 

Libyalı hastaların alacakları konusu birçok üye hastanemizi sıkıntıya sokan bir konudur. 

Derneğimiz tarafından sözkonusu alacakların tahsili için belirli periyotlarla Libya Elçiliği ile 

yazışmalar yapılmış, ayrıca Sağlık Bakanlığı nezdinde destek talep edilmiştir.  

Yabancı Uyruklu Hastaların Vize İşlemleri  

Ülkemizdeki özel sağlık kuruluşlarından sağlık hizmeti almak isteyen yabancı uyruklu şahısların 

vize işlemlerine ilişkin Derneğimiz ile Dışişleri Bakanlığı arasında 01.04.2016 tarihinde protokol 

imzalanmıştır. İmzalanan bu protokolle tedavi için ülkemize gelmek isteyen yabancı uyruklu 

şahısların vize almasının kolaylaştırılması sağlanmıştır. 

Tedavi amaçlı vize başvurusunda bulunan kişiler ve refakatçilerinin vize başvuruları T.C. Sağlık 

Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve Derneğimiz ile vize protokolü imzalamış sağlık 

kuruluşları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Derneğimize iletilmekte, iletilen vize 

başvurularının verileri Derneğimiz aracılığı ile 48 saat içerisinde Bakanlık sistemine girilmekte 

ve konsolosluklar tarafından değerlendirilerek uygun bulunan vize başvuruları e-Vize sistemine 

kaydedilerek kayıt bilgileri e-posta ile başvuru sahiplerine iletilmektedir. 

USHAŞ Toplantıları 

Sağlık Bakanlığı tarafından, uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye’de sunulan 

hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini 

desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile 

hizmet sunum standartları ve akreditasyon kriterleri konusunda Bakanlığa önerilerde bulunmak 

üzere faaliyete geçen USHAŞ A.Ş. tarafından 3-5 Aralık 2019 tarihlerinde Özbekistan’ın başkenti 

Taşkent’te Türk-Özbek Sağlık İş Forumu ve Fuarı düzenlenmiştir.  
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Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin KOCA nın katıldığı ve Derneğimizin de destekleyen 

kuruluşlar arasında yer aldığı bu etkinliğe Bakanlıkların üst düzey temsilcileri, sağlık turizmi 

yeterliliği olan özel hastaneler, ilaç, tıbbi cihaz, sağlık bilgi sistemleri, sağlık yatırımları ve 

kozmetik ve sağlıkla ilgili diğer özel sektör temsilcileri katılmış, özel sektör temsilcileri arasında 

sektörel tanıtım ve işbirliği toplantıları, firma sunumları, paneller, yuvarlak masa toplantıları, 

kamu ve özel sağlık tesisleri ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca Derneğimiz, USHAŞ bünyesinde kurulan Sağlık Turizmi Danışma Kurulu toplantılarında 

yer alarak, hedef ülkelerin belirlenmesi, politika ve önceliklerin tespiti, özel sağlık kuruluşlarının 

öncülüğünde uygulama ve farklı paydaş sektörleri ile iletişim ve yöntem geliştirme çalışmaları 

konularında sektörümüzün görüş ve önerilerini aktarmaktadır.  

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ 

Çocuklarımıza El Uzatalım! 

Derneğimiz tarafından “Çocuklarımıza El Uzatalım!” sloganı ile Mayıs 2017’de başlayan OHSAD 

Sosyal Sorumluluk Projesi devam ediyor. 

Özel sağlık sunucuları tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğü’ne 

bağlı yurtlarda kalan çocukların sağlık hizmetlerinin karşılanmasını kapsayan Proje ile ilgili 

olarak; 11 Mart 2019 tarihinde İl Müdürü Arzu Gür ve İl Müdür Yardımcısı Ali Fuat Karaman, 

OHSAD Genel Sekreteri Dr. Uğur Baran ve OHSAD Müdürü Ayşegül Bildirici Suna huzurunda 

derneğe teşekkür ziyaretinde bulundu. 

 

OHSAD Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında devlet koruması altında bulunan çocuklarımıza 

fark ücreti almaksızın sağlık hizmeti veren OHSAD üyesi hastanelere desteklerinden dolayı 

teşekkür ederiz. 

 

 

Metin Sabancı Spastik 

Çocuklar ve Rehabilitasyon 

Merkezi’nde tedavileri süren 

çocukların yapmış olduğu 

tabloyu Gül ve Karaman’ın 

elinden kabul eden Baran, bu 

çok kıymetli tabloyu dernek 

adına almanın gururunu 

yaşadığını ifade etti. 
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YAYIN ÇALIŞMALARI 

Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programında Özel Hastanelerin Rolü Konulu 

Toplantı Raporu  

Ülkemizde küçümsenmeyecek oranda hasta takibi gerçekleştirilen özel sektör hastanelerinin 

Hepatit Eliminasyon Programına entegrasyonu önem taşımaktadır. Nitelikli altyapı ve uzman 

kadro gerektiren bu takiplerde; tıbbi ve cerrahi müdahale, organ nakli, ilik nakli, cyberknife, 

robotik cerrahi, vb. girişimlerde özel sektör hastanelerinin payı %50’yi aşmaktadır. 

Bu çalışmayla, Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı doğrultusunda Viral 

Hepatitlerin önlenmesi, kontrolü ve toplumsal farkındalığın artırılması konularında özel sağlık 

hizmet sunucularının etkin paydaş haline getirilmesi hedeflenmektedir. 

 

Yapılan bu çalışma ile Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programının hedefleri, ana 

stratejileri ve önerilen aksiyon adımları ilgili paydaşlarla tartışılmış, Dünya Sağlık Örgütü’nün 

Viral Hepatit Eliminasyon Hedefleri kapsamında, Viral Hepatitlerin dünyada ve Türkiye’deki 

durumu irdelenmiş, özel hastaneler bünyesinde mevcut durum incelenerek uygulama örnekleri 

ve gelişim alanları tespit edilmiştir.  

Konuya ilişkin detaylı bilgi ve toplantı raporu Derneğimizin web sayfasında yayınlanmıştır. 

Web Sayfası 

Web sayfamız, sektörümüzü ilgilendiren mevzuat değişiklikleri ve uygulamalar konusunda 

sürekli güncellenmekte ve sektörümüz tarafından takip edilmektedir. Önümüzdeki dönem 

gelişen teknolojiye daha uygun altyapı ile yeniden yapılandırılması doğrultusunda çalışmalar 

yapılmaktadır. 

Türkiye’nin ulusal sağlık politikaları 

çerçevesinde, “Viral Hepatit Önleme ve Kontrol 

Programında Özel Hastanelerin Rolü” isimli bu 

çalışma kapsamında, Acıbadem Üniversitesi 

Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi ile Özel Hastaneler ve Sağlık 

Kuruluşları Derneği (OHSAD) işbirliğinde 

yürütülen anket çalışmaları ve 10 Aralık 2019 

tarihinde Sağlık Bakanlığı, OHSAD, kamu ve 

özel hastanelerin enfeksiyon ve 

gastroenteroloji alanlarından fikir liderleri, özel 

hastane ve laboratuvar temsilcileri aktif katılımı 

ile gerçekleştirilen Yuvarlak Masa Toplantısı 

süreci çıktıları üretimi bu amaçla rapor haline 

getirilmiştir. 
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OHSAD AKADEMİ VE ENSTİTÜ ÇALIŞMALARI 

Dernek Yönetim Kurulumuzca Türkiye’de sağlık sektörünün ve sağlık profesyonellerinin 

gelişimini desteklemek ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda konusunda uzman kişileri 

yetişmesi amacı ile Derneğimiz bünyesinde 2018 yılında OHSAD Akademi ve OHSAD 

Enstitü’nün kurulması çalışmaları başlatılmıştır. 

OHSAD Akademi Faaliyetleri 

Bu doğrultuda öncelikle OHSAD Akademi’nin çalışmalarını yürütmek üzere sektörde kendi 

alanında uzman profesyonel kişilerden oluşan “Akademi Danışma Kurulu” ve Kurula bağlı 

Koordinatör atanmıştır. Akademi Danışma Kurulu’nca 2018 yılı Ağustos ayında başlayan hazırlık 

süreci ciddi bir ekip çalışması ile tamamlanmış, güçlü ve profesyonel eğitim kadroları ve sektöre 

özel eğitimler planlanarak OHSAD Yönetim Kurulu’nca 1 Aralık 2018’de ilk eğitimlerin 

gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 

OHSAD Akademi özel bir sağlık kuruluşunun ihtiyacı olacağı eğitimleri 5 kategoride sektöre 

sunmaktadır. 

A. Sağlık Bakanlığı Sertifikasyon Eğitimleri 

B. Kalite ve Akreditasyon Eğitimleri 

C. Kurumsal ve Mesleki Gelişim Eğitimleri 

D. Kişisel Gelişim Eğitimleri 

E. Uzmanlık Programı Eğitimleri 

 

Tüm eğitimler alanında lider akademik kadro ve sektör deneyimli uzmanlardan tarafından 

verilmektedir. Sektörümüzün gelişimi için sektör çalışanlarının eğitimlere ulaşılabilir olması ilke 

edinilmiş ve bu doğrultuda eğitim bedelleri düşük tutulmuştur.  

Düzenlenecek sertifikalı eğitimler 

için Koç Üniversitesi SANERC, 

İstinye Üniversitesi İSÜSEM, 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar 

Üniversitesi ASEGEM ile, kalite ve 

akreditasyon eğitimleri için ise 

Sağlıkta Kalite ve İyileştirme 

Derneği (SKİD) ile işbirliği 

protokolleri imzalanmıştır.  
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OHSAD Akademi bünyesindeki eğitimlerden Derneğimiz üyesi hastaneler indirimli 

faydalanmakta, aidatlarını düzenli ödeyen hastaneler de kendilerine tanımlanan krediler 

ölçüsünde eğitimlere ücretsiz katılabilmektedirler.  

    

OHSAD Akademi tarafından her ay eğitim takvimi hazırlanmakta ve düzenlenecek eğitimler 

sektörümüze duyurulmaktadır.  

Eğitimlere ilişkin tüm detaylara www.ohsadakademi.org sayfasından ulaşabilirsiniz. 

OHSAD Enstitü Faaliyetleri 

OHSAD Enstitü, Sağlık Hizmeti Sunumu, Sağlık Finansmanı ve Sağlık Eğitimi konularında kamu 

ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu, yol gösterici bilimsel ve uygulamaya dayalı bilginin, öncelikli 

olarak Dernek Üyesi sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetici ve çalışanları, ayrıca Üniversite, 

Meslek Kuruluşları ve Sektör Uzmanları ile işbirlikleri içerisinde kurulacak komiteler tarafından 

üretilmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerine başladı.  

Bu amaç doğrultusunda ilk olarak Hemşirelik Enstitüsü faaliyete geçirildi. Enstitü 

bünyesindeki ilk toplantı 24.06.2019 tarihinde OHSAD Başkan Yrd. Dr. Ömer GÜZEL 

Başkanlığında gerçekleştirildi ve Hemşirelik Enstitüsü Yönetim Komitesi belirlendi.  

 

Bu kapsamda, OHSAD Akademi 2.5 yıldır 

faaliyetlerin devam ederken sektörel 

büyüme sağlamış, çalışanların ve 

sektörün gelişimine katkı sağlamaya 

devam etmektedir. Aktif faaliyete 

başladığımız 2018 Ağustos ayından 

itibaren alanında lider 45 profesyonel 

eğitmen kadrosu ile  bu güne kadar 900 

kişiye eğitim vererek katılım sertifikası 

düzenlemiş, Derneğimize üye 

hastanelerde çalışan yaklaşık 350 sağlık 

çalışanına da ücretsiz eğitim vermiştir. 

http://www.ohsadakademi.org/
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Hemşirelik Enstitüsü Yönetim Komitesi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda çalışmalarına başladı: 

➢ Türkiye’deki özel hastane hemşireleri arasında dayanışmayı ve birliği sağlamak 

➢ Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak sektörün gelişimine katkıda bulunmak 

➢ Hemşirelik mesleğinin gelişim, değişim ve ortak dilini oluşturmak 

➢ Hemşirelik standartlarının sağlanmasına rehberlik etmek 

➢ Hemşirelikle ilgili sağlık politikalarında özel hastaneler adına görüş/katkı sağlamak 

➢ Kurulmuş olan ulusal/uluslararası fon ve kuruluşlarla işbirliği yaparak mesleğin 

gelişimine ve toplumun sağlığına katkıda bulunmak 

➢ Teknolojik gelişmeleri takip ederek hemşirelikte bilişim modellerinin tanınırlığını 

sağlamak, yapay zeka gibi işimizi kolaylaştıracak grupların içinde yer almak 

➢ Hemşirelikte inovasyonu teşvik etmek 

➢ Hemşirelikte uygulama, liderlik, eğitim ve araştırmada örnek modeller oluşturarak 

rehberlik etmek, 

Sözkonusu amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Komite, Nisan 2019 tarihinde 

Antalya’da düzenlenen OHSAD Kurultayı kapsamında önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi 

planlanan faaliyetlere ilişkin Odak Grup Toplantısı gerçekleştirdi. 

 

 

OHSAD Enstitü bünyesinde ikinci olarak faaliyete geçen enstitü “Hasta Hizmetleri 

Komitesi” oldu. Komitenin ilk toplantısı 11 Ocak 2021 tarihinde Hüseyin ÇELİK Başkanlığında 

gerçekleştirilerek Komite Yönetimi belirlendi. 

Hasta Hizmetleri Komitesinin öncelikli faaliyet alanı, hasta hizmetleri personelinin görev 

tanımlarının, almaları gereken eğitimlerin ve yeterliliklerin yazılı hale getirilmesini ve Mesleki 

Yeterlik Kurumu nezdinde mesleğin tanımlanmasına yönelik böyle bir çalışma yapılması olarak 

tanımlandı. Ayrıca hastanelere en yoğunluklu çalışan sayısının bulunduğu hasta hizmetleri 

departmanlarından görev alacak personellere ilişkin OHSAD Akademi ile işbirliği içerisinde 

Hasta Hizmetleri Master Programı açılması doğrultusunda üniversitelerin sağlık yönetimi 

bölümleri ile iletişime geçilmesi kararı alındı. Konuya ilişkin ülkemizin çeşitli coğrafyalarında 

faaliyet gösteren üniversitelere niyet mektupları iletilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.  

 

Sonrasında 12 Mayıs Hemşirelik Haftası 

etkinlikleri kapsamında “Hemşirelik Hizmetleriin 

Değer Katmadaki Yeri ve Önemi” konulu etkinlik 

gerçekleştirilerek özel sektörde çalışmalarını 

yürüten hemşirelerle biraraya gelindi.  

 

Pandemi nedeniyle 2020 yılı faaliyetlerini online 

ortamda gerçekleştiren Komite, son olarak 

03.03.2021 tarihinde toplantısını 

gerçekleştirerek yeni dönem için Komite 

yönetimini belirledi ve 2021 yılı için stratejik 

hedeflerini planladı.  
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OHSAD Enstitü bünyesinde oluşturulan son Komite ise Eczacılık Hizmetleri Yönetim 

Komitesi oldu. Komite ilk olarak OHSAD Akademi bünyesinde gerçekleştirilecek “Yataklı 

Tedavi Kurumlarında Akreditasyon Uyumlu İlaç Satınalma ve Eczane Hizmetleri Yönetimi 

Eğitimi” ile faaliyetlerine başlayacak.  

HUKUKİ ÇALIŞMALAR 

Derneğimizce sektörümüzü ilgilendiren mevzuatlar özenli bir şekilde takip edilmekte, her 

mevzuat yayınlandığında Yönetim Kurulu toplantımızda gündem yapılarak sektörümüz 

açısından olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilmektedir. Sektörümüzün ve kamunun çıkarına 

uygun olmadığını düşündüğümüz uygulamalar ile ilgili öncelikle ilgili kurum ve kuruluşlar 

nezdinde görüşmeler yapılıp konuya ilişkin görüş ve öneriler aktarılmaktadır. Bu görüşmeler 

neticesinde sonuç alınamazsa da son aşama olarak hukuki yola başvurulmaktadır. 

Bu kapsamda çalışma dönemimiz içerisinde açılan ve hali hazırda devam eden davalarımız 

aşağıdaki şekildedir: 

- 13.7.2017 tarih ve 30213 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Uluslararası Sağlık 

Turizmi ve Turistin Yönetmelik” in tamamının, bu talebin kabul görmemesi halinde 

anılan Yönetmeliğin 4. maddesinin (ğ) bendinde yer alan ve Bakanlıkça uluslararası 

sağlık turizmi yetki belgesi verilen ibaresinin, 5. Maddesinin (1) nolu paragrafında 

yer alan “sağlık tesisinin ve” ibaresinin ve (2) nolu paragrafının; 6. Maddesinin 2. 

Fıkrasının; 10. Maddesinin, EK-1’de yer alan (1) ve (5) nolu bentlerinin; Ek-5’de yer 

alan (1) nolu müeyyidenin yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin dava 

açılmıştır. Dava reddedilmiştir. İlk derece sıfatıyla Danıştay incelemesindedir. 

 

- 22.3.2017 tarihli ve 30015 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yataklı Sağlık 

Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ’de 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 6. Maddesi ile değişik 15. Maddesini 2. 

Fıkrasının 1. Cümlesinde yer alan “Bakanlıkça belirlenen” ifadesi ile 10. Maddesi ile 

değişik 21. Maddesinin 5. Fıkrasının yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin 

dava açılmıştır. Dava reddedilmiştir.  

 

- 15.01.2017 tarih ve 81595070-622.02 sayılı Yoğun Bakım tescilleri hakkında 

duyurunun 6,7 ve 8. Maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin dava 

açılmıştır. Dava reddedilmiştir. 

 

- T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın “T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığı’nın Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliği” nin 20. Maddesinde düzenlenen Tebliğ eki “Tanıya Dayalı 

İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/C) işlem adı, açıklama ve işlem puanında değişiklik 

yapılan işlemler ile yeni eklenen işlemlerin de yer aldığı Tebliğ eki Liste-5’in 

yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açılmıştır. Dava reddedilmiş, 

temyiz incelemesinde onanmış, karar düzeltme talebi reddedilmiştir.  
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- 25.08.2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Özel Hastaneler 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”n 7. Maddesi ile değişik Ek-

5. Maddesinin (e) bendinin 1 numaralı alt bendi  

 

1) Hizmet verilecek hastanenin/tıp merkezinin tıbbi ve fiziki şartları ile personel 

özelliklerinin uygun olması, (i) bendinde yer alan “kadro dışı geçici” çalışma 

uygulamasına son veren değişikliğin iptali istemi ile dava açılmıştır. Dava 

reddedilmiş, temyiz incelemesinde onanmıştır. 

 

- 21.4.2015 tarih ve 29333 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “T.C. Sosyal Güvenlik 

Kurumu Başkanlığı’nın Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” nin 19. Maddesinin (ç) bendi; 

 

ç) Listede işlem puanı azalan işlemler bu Tebliğ eki (8) numaralı listede 

belirtilmiştir. 

 

Ek-8’ de yer alan “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi” nde yer alan P704970, 

P704971, P704972, P704973, P704980 kod numaralı işlemlerin puanlarının 

azaltılmasına dair maddenin yürütmesinin durdurulması ve değişikliğin iptali istemi 

ile dava açılmıştır. Davanın reddine karar verilmiş olup, temyiz incelemesindedir 

 

- Danıştay 6. Dairesinde 2019/15171 E sayılı dosya ile Tıbbi Atık Yönetmeliği aleyhine 

dava açılmış dava reddedilmiştir.  

 

- Danıştay 10. Dairesinde 2019/10488 sayılı dosya ile 31.05.2019 tarihli Özel 

Hastaneler Yönetmeliği değişikliğine karşı dava açılmıştır. Dava devam etmektedir.  

 

- Danıştay 10. Dairesinde 2020/174 sayılı dosya ile Sağlık Bakanlığı tarafından 

yayınlanan 2019/10 sayılı Sağlık Kuruluşlarının  Basamaklandırılması Genelgesinin 

iptaline ilişkin dava açılmıştır. Dava devam etmektedir. Ancak daha sonra aynı 

konuda 2019/18 sayılı genelge çıktığından davanın konusu kalmamıştır şeklinde 

karar çıkması beklenmektedir.  

 

- Danıştay 10. Dairesinde 2020/300 sayılı dosya ile Sağlık Bakanlığı tarafından 

yayınlanan 2019/18 sayılı Sağlık Kuruluşlarının  Basamaklandırılması Genelgesinin 

iptaline ilişkin dava açılmıştır. Genelgenin Yürütmesi durdurulmuş olup Yürütmeyi 

durdurma kararı kesinleşmiştir. 

 

- Danıştay 10. Dairesinde 2020/4990 sayılı 04.04.2020 tarihli SUT değişikliğine 

(Pandemi hizmet paketinin oluşturulması ve fiyat paketinin düşük olması nedeniyle) 

ilişkin dava açılmıştır. Dava devam etmektedir.  

 



                                      

Sayfa 31 
 

- Danıştay 10. Dairesinde 2020/4991 sayılı 09.04.2020 tarihli SUT değişikliğine 

(Pandemi hizmetinin acil hal sayılması ve fark ücreti alınmasının yasaklanması 

nedeniyle) ilişkin dava açılmıştır. Dava devam etmektedir.  

 

- Danıştay 15. Hukuk Dairesinde 2018/2211 sayılı dosya ile 20.04.2018 tarihli Özel 

Hastaneler Yönetmeliği değişikliğine karşı dava açılmış olup dava devam 

etmektedir.  

 

- İstanbul 10. İdare Mahkemesinde 2018/1010 sayılı dosya ile İstanbul İl Mahalli 

Çevre Kurulu Kararı’na (2018 yılına ilişkin Tıbbi atık bertaraf ücretlerinin iptaline 

ilişkin) karşı dava açılmıştır. Dava devam etmektedir.  

 

- İstanbul 7. İdare Mahkemesinde 2019/486 sayılı dosya ile İstanbul İl Mahalli Çevre 

Kurulu Kararı’na (2019 yılına ilişkin Tıbbi atık bertaraf ücretlerinin iptaline ilişkin) 

karşı dava açılmıştır. Dava devam etmektedir. 

 

- İstanbul 12. İdare Mahkemesinde 2020/221 sayılı dosya ile İstanbul İl Mahalli Çevre 

Kurulu Kararı’na (2020 yılına ilişkin Tıbbi atık bertaraf ücretlerinin iptaline ilişkin) 

karşı dava açılmıştır. Dava devam etmektedir. 

 

- İstanbul 3. İdare Mahkemesinde 2021/80 sayılı dosya ile İstanbul İl Mahalli Çevre 

Kurulu Kararı’na (2021 yılına ilişkin Tıbbi atık bertaraf ücretlerinin iptaline ilişkin) 

karşı dava açılmıştır. Dava devam etmektedir. 
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BASINDA OHSAD 

Dernek Yönetim Kurulumuzca sektörümüzü ilgilendiren güncel konularda sık sık basın ve yayın 

kuruluşları ile görüşmeler yapılmış, sektörümüzün sorunlarına ilişkin kamuoyu bilgilendirilmeye 

çalışılmıştır. 

Bu dönem içerisinde Derneğimizin konuyla ilgili çalışmalarına ilişkin detaylı bilgiye 

http://ohsad.org/category/haberler/basinda-ohsad/ linkinden ulaşabilirsiniz. 

 

http://ohsad.org/category/haberler/basinda-ohsad/

