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ÜLKEMİZDE SAĞLIK SEKTÖRÜ
Türkiye’de sağlık sektörü; erişilebilirliğin artması ve olumlu ekonomik gelişmeler neticesinde artan
satın alma gücü gibi etkenler ve son yıllarda sektöre ilişkin gerçekleşen destekleyici gelişmelere
paralel olarak büyümektedir.
Türkiye’de kişi başı gelirin son yıllarda artışıyla paralel olarak sağlık hizmeti talebi de doğru orantılı
olarak artmıştır. 2006 yılında Bireysel harcanabilir gelir 5.387$ iken, 2013 yılında yaklaşık 9.000$
olması beklenmektedir. Kişi başına düşen sağlık harcaması ise 2002 yılında 184 dolardan 2013 yılında
830 dolara yükselmiştir. Milli geliri arttıkça Türkiye’de sağlık sektörüne yapılan harcamaların miktarı
da artmıştır. Aynı dönemde Özel Hastanelerin sayısı ve yatak kapasitesinin artması da tesadüf
değildir. Türkiye’de 1400’den fazla hastane hizmet vermekte olup, bu hastanelerin %34’ü özel
sermayelidir. Türkiye’deki özel hastane sayısı 2000 yılında 261 den 2010 yılında 489 a çıkmıştır. Özel
hastanelerin %6’sı Ankara’dadır. Özel Hastanelerdeki yatak sayısı 2000 yılında 23.800 den 2010
yılında 35.000e gelmiştir. 2010’da müracaatların %16’sı özel hastanelere yapılmıştır. Yatan hastaların
%25’i özel hastanelerde tedavi görmüştür. Türkiye genelinde hastane yatak doluluk oranları %64
seviyesindedir. Sağlık Bakanlığı hastaneleri bu orana paralel seyrederken, özel hastaneler %51’lik
doluluk oranına sahiptir. Yatan hasta sayısının yatak sayısına oranıyla hesaplanan ve hastaneler için
önemli göstergelerden bir tanesi olan yatak devir hızında, özel hastaneler 2002-2010 döneminde
büyük gelişme sergilemektedir. Bu hastaneler 2002 yılında %38 olan devir hızlarını, 2010 yılına
gelindiğinde %91’e yükseltmiştir.
Yaşlı nüfustaki ve refah düzeyindeki artış Türkiye’de sağlık harcamalarının artışının devam edeceği
öngörülmektedir. Ancak orta gelir tuzağı denilen, Türkiye’nin kişi başı gelirini geldiği seviyelerinin
üzerine çıkarmakta zorlanacağı yönünden bakıldığında ise sağlık harcamalarının artış hızının
yavaşlama olasılığı doğmaktadır.
Ekonomik güç azaldıkça cepten yapılan sağlık harcaması azalmaktadır. AB grubu, Sağlık
harcamalarının %53’ünü yaparken DE grubu %8’ini yapmaktadır. Özel Hastanelerin teknolojik
gelişmeleri kendi altyapılarına entegre etmeleri hem maliyet azaltıcı hem kalite yükseltici etki
yapmaktadır. Günümüzde sağlık kuruluşlarına gelen hastaların giderek daha bilinçli oldukları
görülmektedir. Bu nedenle bireyler hasta olduklarında en yakın hastanede tedavi olma anlayışı yerine
tedavi olmak için en fazla değer katacağına inandıkları kurumları tercih etmektedirler.
Türkiye 1.000 hasta başına düşen 1.6 doktor sayısı, 1.000 kişiye düşen 2,5 hastane yatağı, 1000 kişiye
düşen 1,5 hemşire sayısı ile kapasite açısından dünya ve OECD ülkelerinin gerisinde kalmaktadır. Bu
kapasitelerin arttırılmasına ihtiyaç duyulurken Özel Hastane İşletmeciliğinin bu boşluğun
doldurulmasında önemli bir yeri olacaktır.
SGK ile anlaşmalı Özel Hastanelerin Hastadan talep edebilecekleri tutar Kamu tarafından
sınırlandırılmıştır. Sağlık Uygulama Tebliği ile yapılan işlem bazında fiyatlandırma yapılmakta, Özel
Hastanelere ise bu tutarın belli bir yüzdesini hastadan talep etme hakkı vermektedir. Ancak SUT
fiyatları 2006 yılından bu yana arttırılmadığından SGK ile anlaşmalı Özel Hastaneler maliyet baskısını
hissetmektedirler. 23.05.2013 tarihinde mecliste kabul edilen Torba Yasa Bakanlar Kuruluna hastadan
alınan bu ek ücreti %200 e kadar çıkarma yetkisi vermektedir. Hâlihazırda Lokman Hekim Hastaneleri
için bu oran %90dır.
Ortaklığımız paylarının borsada işlem gören fiili dolaşıma açık oranı 31.03.2013 tarihi itibariyle
%39,20 dir. Ortaklığımızda 31.03.2013 tarihi itibariyle görev yapan personellerin dağılımları aşağıdaki
gibidir.

Görev
Doktor
Sağlık Hz.
Sağlık Destek Hizmetleri
İdari Destek Hizmetleri
İdari Kadro
Toplam

31.03.2013
164
428
284
282
64
1.222

31.12.2012
150
375
301
270
62
1.158

ÖZEL LOKMAN HEKİM ETLİK HASTANESİ
Hastanemiz kalite ve güveni ilke olarak benimsemekte, kuruluş felsefesini insan ve insan sağlığına
verdiği öneme dayandırmaktadır. Sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden hastanemiz,
tanı ve tedavide teknolojinin ulaştığı en üst düzeyde hizmet vermektedir.
Hastanemiz ve laboratuvarlarımız uluslararası saygınlığa sahip kuruluşlar tarafından denetlenmekte
ve kalite belgeleri her periyodda güncellenmektedir. Hastanemizin SGK ile anlaşması bulunmaktadır.
Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından yapılan puanlama sonucu Hastanemiz Sağlık Uygulama Tebliği
uyarınca belirlenen fiyatların %90ı kadar hastadan fark alabilmektedir.
Her geçen gün gelişerek değişen, modern yöneticilik ve hizmet anlayışıyla hizmet veren hastanemizde
tüm birim yöneticilerimiz kaliteyi etkileyecek sorunları tanımlamak, uygunsuzluk sebeplerini önlemek
ve çözümlemek, personeli müşteri memnuniyeti amacıyla yönlendirmek, sonuçları izlemek ve
doğrulamak faaliyetlerinden yetkili ve sorumludurlar.

Özenle seçilen nitelikli personelimiz mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra kalite eğitimleri
ile de donatılmıştır.2005 yılı nisan ayında TUV-Saarland tarafından denetlenen hastanemiz TUV-CERT
ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almış bulunmaktadır.
Hastanemiz, Anesteziyoloji ve Re-animasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
Dermatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Gastroenteroloji, Genel Cerrahi, , Göğüs Hastalıkları, Göz
Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,
Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Radyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Üroloji, Acil Servis ve Beslenme ve
Diyet olmak üzere 19 branşta faaliyetini sürdürmektedir.

LOKMAN HEKİM SİNCAN HASTANESİ
Hastanemiz, hastanemize başvuran hastalarımızın en hızlı, en güvenli ve her geldiklerinde yükselen
standartlarda sağlık hizmeti alarak, memnun ayrılmaları prensibini kabul etmektedir.
Yaklaşık 17.500 m2 kapalı alana sahip Sincan Lokman Hekim Hastanemiz 28 Mart 2008 tarihinde
hizmete girmiştir.
Nisan 2013 ayında Hastanemizin yatak kapasitesi 166 dan 182ye çıkarılmıştır. 27 branşta faaliyet
gösteren Hastanemizde hasta bakım ve tedavisindeki yüksek kalite standardının yanı sıra helikopter
pistine kadar düşünülmüş modern bina ile otelcilik hizmet sunumu mükemmelleşmiştir. Hastanemizin

SGK ile anlaşması bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından yapılan puanlama sonucu
Hastanemiz Sağlık Uygulama Tebliği uyarınca belirlenen fiyatların %90ı kadar hastadan fark
alabilmektedir.
Hastanemiz, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
Çocuk Nörolojisi, Dermatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Gastroenteroloji, Genel Cerrahi, Göğüs
Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve
Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Nefroloji, Nöroloji, Ortopedi ve
Travmatoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji,
Tıbbi Patoloji, Üroloji, Acil Servis olmak üzere 25 branşta faaliyetini sürdürmektedir.
Hasta odaları, hemşire çağrı sistemi, hastanın yatağını istediği şekilde kullanmasına imkân sağlayan
elektro hidrolik hasta yatakları ile tüm tıbbi altyapıya sahiptir. Tüm hasta işlemlerinin takip edildiği ve
tüm birimlerimizde birbirine entegre çalışan “Hastane Otomasyon Sistemimiz” tüm kayıtları sistemde
tutmaktadır.

ÖZEL LOKMAN HEKİM VAN HASTANESİ
Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.’nin %51 ine sahip olduğu Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri İnşaat
Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’nin iki hastanesinden biri olan yaklaşık 12.500 m2 kapalı alana sahip 189
yataklı Van Hastanesi Van halkının sağlık hizmeti sunumundaki beklentilerini en üst düzeyde
karşılamayı amaçlamaktadır.
Lokman Hekim Van Hastanesi sağlık hizmetlerine verdiği önemin yanı sıra, hasta ve hasta yakını
memnuniyetini esas alan hasta ilişkiler hizmetleri ile hastaların tüm isteklerine cevap vermeyi görev
olarak benimsemektedir.
Son teknoloji ile donatılmış, 24 branşta hizmet sunan Hastane, Lokman Hekim Grubunun üçüncü
büyük hastanesidir. Hastanemizin SGK ile anlaşması bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve SGK
tarafından yapılan puanlama sonucu Hastanemiz Sağlık Uygulama Tebliği uyarınca belirlenen
fiyatların %90ı kadar hastadan fark alabilmektedir.
Bu doğrultuda idari ve medikal alandaki tüm çalışanlarına sunduğu eğitimlerin kalitesini en üst
düzeyde devamlılığını amaçlamaktadır. Modern laboratuvarı, tıbbi görüntüleme ve tanı üniteleri, tüm
branşlarda poliklinik hizmetleri, ameliyathaneler ve yataklı tedavi üniteleri acil servis hizmetleri ile 24
saat 365 gün hizmet vermektedir.
Hastanemiz, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
Dermatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, İç
Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları, Nükleer Tıp, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi,
Radyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Üroloji, Acil Servis olmak üzere 24 branşta faaliyetini
sürdürmektedir.

LOKMAN HEKİM HAYAT HASTANESİ
Lokman Hekim Sağlık Grubu, son olarak Van’da ileri teknoloji ve tıbbi cihazlar ile donatılan Lokman
Hekim Hayat Hastanesini, bölgenin sağlık açısından ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 25.02.2013
tarihinde hizmete açmış bulunmaktadır. SGK ile anlaşma yapan Hastanemiz bölge ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde butik bir Hastane olarak hizmet vermektedir.
Hastanemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, İç
Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Radyoloji, Tıbbi
Mikrobiyoloji, Acil Servis olmak üzere 9 branşta faaliyetini sürdürmektedir.

Yaklaşık 6.000 metrekare üzerinde kurulmuş hastanemizin 35 yatak kapasitesi mevcuttur. Hastanemiz
bünyesinde 3 adet genel yoğun bakım yatağı, 2 adet yeni doğan yoğun bakım kuvözü, 2 adet
ameliyathane ve 2 adet doğumhane bulunmaktadır.

HAY SÜT A.Ş.

Türkiye Süt ürünleri piyasasında üretici aleyhine gelişmeler sürmektedir. 2013 yılı ilk çeyrek için çiğ
süt fiyatı 0,90 TL/Litre’dir. Bu referans fiyat Bakanlığın, üretici ve sanayicilerin katılımı ile
belirlenmektedir. Çiğ sütün Türkiye ortalaması litre maliyeti 1.3TL iken İç Anadolu Bölgesinde ise 0,97
TLdir. Aradaki fark devletin teşvikleri ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Hay Süt A.Ş. deki hayvanlarında
ırkı olan Holstein’ın günlük 20 Litre ortalama süt verimi bulunmaktadır. Holstein cinsi hayvanların İç
Anadolu Bölgesinde günlük yem maliyeti 14,4TL olarak hesaplanmakta ve bu maliyet toplamın %65ini
oluşturmaktadır. Hayvanların yıllık 14 ton gübre verimi ve buzağı gelirleri bulunmaktadır.

Tuik verilerine göre 2013 yılı Ocak ve Şubat aylarında sırasıyla ticari süt işletmelerince 638 bin ton ve
621 bin ton inek sütü toplanmış, ticari süt işletmeleri tarafından 111 bin ton ve 113 bin ton içme sütü
üretilmiştir. 2012 yılında sanayiye giden kayıtlı süt üretimi 7,5 milyon ton olmuş, toplam kayıtlı ve
kayıtsız süt üretimi ise 15,5 milyon tona çıkmıştır. 2012 yılında süt ve süt ürünleri ihracatımız 225
milyon dolar iken ithalatımız 106 milyon dolar olmuştur.
ABD ve Avrupa’da çiğ sütün kilogram fiyatı 0,76TL civarında olup yurtiçi fiyattan daha düşüktür.
Türkiye, Polonya, Meksika, Kolombiya, İsrail, Ürdün, İran ve Çin ile birlikte en yüksek fiyata üretim
yapan ülkelerden biridir. Bu ihracat olanaklarımızı daraltırken şirketlerin rekabet avantajını
düşürmektedir. Dünyada yem fiyatları kuraklık ve petrol ürünlerinin fiyat artışlarıyla 2006 yılından
bugüne 3 katın üzerinde artmıştır.
2008 yılında kurulan ve 2009 yılında tam faaliyete başlayan son teknoloji ile süt sağımı ve depolaması
yapabilen modern üretim tesislerine sahip olan Hay süt A.Ş., uzun vadede karlı olabileceğine
inandığından, bu piyasa koşullarındaki kısa vadeli dengesizlikleri ve olumsuzlukları göz ardı ederek
hayvan sayısını ve süt üretimini yüksek kapasiteye yükseltmeyi hedeflemektedir.
Hay süt A.Ş.’nin sığır sürüsü 31.03.2013 tarihi itibariyle 500 civarına yükselmiş 700’lük kapasite
sınırına yaklaşmıştır. Sağmal hayvan sayımız 150 civarındadır. Süt üretimi 2013 yılı ilk çeyrekte
yaklaşık 300.000 litre olmuştur. İlk çeyrekte süt satış fiyatımız 0,93 tl/litre’dir.

ENGÜRÜSAĞ ERBİL GENEL TİCARET ŞİRKETİ
Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimine bağlı Erbil kenti ekonomisi petrol gelirlerinin de etkisiyle oldukça
hızlı gelişen dinamik bir ekonomidir. Engürüsağ Erbil Genel Ticaret Şirketi adıyla kurulan görüntüleme
merkezimiz, son teknoloji cihazlarımız ve uzman kadromuzla şehirdeki yüksek talebe cevap
verebilecek düzeydedir.
Yatırım teşvik kapsamında açılacak merkezimiz şehrin muayenehanelerin bulunduğu merkezi bir
konumunda 6 katlı 1680m2’lik bir binada olacaktır. Sermayesi 15 milyon Irak Dinarı (yaklaşık
22.500TL) olan şirketin cihazları Türkiye’den gönderilmiştir. Kısa sürede faaliyete geçecek olan
merkezin ilk yatırım tutarını oldukça kısa bir sürede geri ödeyecek ölçüde karlı olması
öngörülmektedir.
25-30 personelin çalışması planlanan merkezde laboratuvar, görüntüleme hizmetleri verilmesi
Türkiye’deki hastanelerimize hasta transferi yapılması ve yerel doktor ve kurumlarla anlaşmalar
yapılarak hizmet verilmesi planlanmaktadır.

BAĞYAKA EVLERİ PROJESİ
Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş., orta gelir grubuna hitap eden çağdaş konut talebini göz önünde
bulundurarak geliştirdiği Bağyaka Evleri butik projesiyle bu alanda da kalite politikası gereğince ismini
duyuracağı bir başlangıç yapmıştır.
Ankara İli Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesinde 13,465m2 alan üzerine %70 konut ve %30 ticari
olmak üzere üç blok olarak tasarlanan projemizin, 02.05.2012 tarihinde inşaatına başlanmıştır.
%60 oranında tamamlanan projemizde 71 adet 169 m2lik 4+1 daire, 8 adet 330 m2lik 6+1 dubleks,
135 adet 1+0 ticari ofis ve 6 mağaza bulunmaktadır. 135 adet 1+0 dan oluşan bloğun öğrenci yurdu
olarak değerlendirilmesi planlanmaktadır. İnşaatın maliyeti 15.000.000 TL olarak öngörülmektedir.
Yapının yaklaşık %40’ı arsa sahiplerine anlaşmamız gereği tahsis edilmiştir.

SOSYAL SORUMLULUK
2013 yılı ilk çeyrekte Lokman Hekim olarak gerçekleştirdiğimiz bazı sosyal sorumluluk projeleri:
Keçiören Kalaba Lisesinde Grubumuz çalışanlarından Dr. Sibel Meryem Alpar’ın sunduğu “Sigara ve
Zararları” konulu seminer verdik.
Pursaklar Voleybol İhtisas Kulübü ile sponsorluk anlaşması imzalanmış olup Şirketimizin amatör
sporlara verdiği destek devam etmektedir.
Şubat ve Mart aylarında Milli Piyango’nun düzenlenmiş olduğu Hentbol turnuva maçları için
ambulans, doktor ve hemşire hizmeti sağlayarak sağlık sponsorluğunda bulunduk.
Hacettepe Üniversitesinde düzenlenen “Sağlık Zirvesi” programına ve Acil Tıp Teknisyenleri Derneği
gecesine sponsor olduk.

GENEL KURUL
Şirketimiz 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.05.2013 tarihinde Sincan Hastanemizde,
Şirketimiz sermayesini teşkil eden 16.000.000 adet hissenin 8.301.842 hisseyi temsil eden pay
sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Gündemde yer alan maddelere istinaden alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu'nun 2012 yılı Denetim Raporu, 2012
yılı Finansal tabloları ayrı ayrı, 2012 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu, Genel Kurul'un bilgisine
sunulmuş, kabul edilmiş ve onaylanmıştır.
2013 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Referans Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi
kabul edilerek onaylanmıştır.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey
yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket konusuna giren veya
girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak
olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve
396.maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi kabul edilerek
onaylanmıştır.
Hakkı Huzur ücretleri Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 2.250 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri
için aylık net 2.500 TL olarak kabul edilerek onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni çerçevesinde hazırlanmış
şirket ana sözleşmesinin 3,4,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18 nolu maddelerinin tadili kabul edilerek
onaylanmıştır.
Anonim Şirketler Genel Kurulları çalışma usul ve esasları hakkında İç Yönerge taslağı kabul edilerek
onaylanmıştır.
Yönetim Kurulunun kar dağıtımı teklifi uyarınca, brüt 2.000.000 TL karın (hisse başına brüt 0.125 TL
olacak şekilde) 30.05.2013 tarihinde dağıtılması hususu kabul edilerek onaylanmıştır.
Şirketin 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi ve yapılan bağış ve
yardımlar kabul edilerek onaylandı.
2013 yılında Şirketimizin yapabileceği bağışlar ile ilgili Ankara Bilge Üniversitesi ile (Tıp Fakültesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi bulunan) yapılan işbirliği (afiliasyon) anlaşması
çerçevesinde eğitim, öğretimin başlamasına ve Şirketimizle Üniversite hastanesi konusunda işbirliği
yapılmasına bağlı olarak 1.500.000 TL'ye kadar bağış yapılabilmesi için yetki verilmesi kabul edilerek
onaylanmıştır.
Ayrıca 100.000 TL'ye kadar sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bağış ve yardım yapılabilmesi için
yetki verilmesi kabul edilerek onaylanmıştır.

İLK ÇEYREĞE ÖZET FİNANSAL BAKIŞ

SEÇİLMİŞ FİNANSAL VERİLER VE DEĞİŞİMLERİ
KALEMLER
Nakit ve Nakit Benzerleri

01.01.2013-31.03.2013

01.01.2012-31.12.2012

% Değişiklik

1.764.626

2.212.721

-25%

21.276.471

19.614.970

8%

Stoklar

5.862.228

5.128.973

13%

Canlı Varlıklar

2.512.500

2.338.000

7%

Maddi Duran Varlıklar

45.714.321

44.421.647

3%

Finansal Borçlar Kısa Vadeli

12.691.368

15.318.087

-21%

Finansal Borçlar Uzun Vadeli

9.208.237

8.396.471

9%

41.155.220

39.575.242

4%

Ticari Alacaklar

Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar

Birimlere Göre Gelirler
Etlik Hastane Hizmet Satışlar
Sincan Hastane Hizmet Satışlar
Van Hastane Hizmet Satışlar

Tedavi Türlerine Göre Hasta Sayısı

01.01.2013-31.03.2013

01.01.2012-31.03.2012

% Değişiklik

5.517.801

5.536.898

0%

11.555.655

11.630.422

-1%

8.761.566

6.216.985

29%

01.01.2013-31.03.2013

01.01.2012-31.03.2012

% Değişiklik

Ayakta Tedavi

215.131

188.785

12%

Yatarak Tedavi

5.672

5.794

-2%

