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Raporun Dönemi
Ortaklığın Unvanı

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

Yönetim Kurulu Görev Süresi
Denetçiler
Denetçilerin Görev Süresi

01.01.2011 – 31.12.2011
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm,
Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt
Anonim
Şirketi
Mustafa Sarıoğlu, İrfan Güvendi, Selamet
Koç, Mehmet Altuğ, Celil Göçer, Nazım
Bilgen, Hamdi Özkan, Ahmet Alper,
Necmettin Din
27.03.2011’den itibaren üç yıl
Mehmet Akın, Ömer Çetin
27.03.2011’den itibaren üç yıl

Yönetim Kurulu
27.Mart.2011 tarihinde gerçekleştirilen 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında,
imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda alınan karar çerçevesinde yönetim kurulunun dokuz
(9) kişiden oluşmasına karar verilmiş olup, yönetim kurulu üyeliklerine imtiyazlı pay
sahiplerinden Mustafa Sarıoğlu, Selamet Koç, İrfan Güvendi, Mehmet Altuğ, Celil Göçer ve
Hamdi Özkan, B grubu pay sahiplerinden ise Nazım Bilgen, Ahmet Alper ve Necmettin Din
üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.27.Mart.2011 tarihi itibariyle Yönetim
Kurulunun yapısı aşağıda belirtilen şekilde oluşturulmuştur.
Yönetim Kurulumuz, şirket işleri gerektirdikçe, fakat her halde ayda en az bir defa olmak
üzere üç gün önceden haber verilerek başkan veya başkan yardımcısının çağrısı üzerine
toplanır.
Yönetim Kurulunun toplanma ve karar alma usulleri TTK hükümlerine tabi olmakla birlikte
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümü 2.17.4 maddesinde yer alan konularda bütün
üyelerin katılımı zorunludur.
Yönetim kurulunun dönem içerisindeki toplantı sayısı 38’dir.
Dönem içerisindeki yönetim kurulu kararlarının tamamı oy birliği ile alınmıştır; karşı oy
tutanağı düzenlenmemiştir, yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmemiştir, kamuya
açıklanacak husus doğmamıştır.
Adı Soyadı
Unvanı
Mustafa Sarıoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı
İrfan Güvendi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür
Selamet Koç
Yönetim Kurulu Üyesi
Celil Göçer
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Altuğ
Yönetim Kurulu Üyesi
Hamdi Özkan
Yönetim Kurulu Üyesi
Nazım Bilgen
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Alper
Yönetim Kurulu Üyesi
Necmettin Din
Yönetim Kurulu Üyesi
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Denetim Kurulu
27.Mart.2011 tarihinde gerçekleştirilen 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde
denetim Kurulunun yapısı aşağıda belirtilen şekilde oluşturulmuştur. Şirketimizde
yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunduğu etkin bir denetim mekanizması
kurulmuştur. Ayrıca şirketimizin halka açık olması nedeniyle yılda dört kez bağımsız
denetimden geçmektedir

Adı Soyadı
Mehmet Akın
Ömer Çetin

Unvanı
Denetim Kurulu Üyesi
Denetim Kurulu Üyesi

Üst Yönetim
29.06.2011 tarihi itibari ile Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi Hastane Müdürü olarak
görev yapan Emin Gemici görevinden ayrılmış, Emin Gemiciden boşalan Hastane
Müdürlüğü Görevine Yönetim Kurulu kararı ile Bayram Güvendi atanmıştır.
30.06.2011 tarihi itibari ile Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet
Altuğ; Yönetim Kurulu kararı ile Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.’nin Tıbbi Hizmetler
Direktörlüğü görevine, Dr. Mehmet Altuğ’dan boşalan Özel Lokman Hekim Sincan
Hastanesi Başhekimlik görevine ise Doç.Dr. Celil Göçer atanmıştır.

Merkez ve Şubeler
Bağlı Olduğu Tüzel Kişilik
Lokman Hekim Engürüsağ
A.Ş.
Genel Müdürlük
Şube
Şube

Şubeler
Merkez
Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.
Genel Müdürlük
Özel Lokman Hekim Hastanesi
Özel Lokman Hekim Sincan
Hastanesi

Adres
Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No: 119
Etlik / Ankara
Zübeyde Hanım Mah. Aslan Bey
Cad. No: 17Altındağ /Ankara
Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No: 119
Etlik / Ankara
Andiçen Mah. Polatlı 2 Cad. İdil
Sok. No: 44 Sincan / Ankara
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31.12.2011 İtibariyle Sermaye Yapısı,Halka Açıklık Oranı
ISIN

UNVAN

TRELKMH00013 LOKMAN HEKİM A.Ş.

31/12
KAPANIŞ

NOMİNAL
15.871.194,969

TRELKMH00021 LOKMAN HEKİM A.Ş. İMTİYAZLI

TL DEĞERİ
2,42 38.408.291,82

128.805,031
16.000.000,000

HALKA AÇIK OLMAYAN 10.526.232,19

65,79%

İMTİYAZLI

128.805,03

0,81%

HALKA AÇIK

5.344.962,78

33,41%

TOPLAM

16.000.000,00

100,00%

1

128.805,03
38.537.096,86

İştirakler

LOKMAN HEKİM VAN SAĞLIK HİZM. VE İNŞ. TAAHÜT A.Ş.
HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA İTH. İHR. A.Ş.

FAALİYET KONUSU
Sağlık Hizmetleri
Süt ve Süt Ürünleri

%
50.99
73.62
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SORUMLULUK BEYANI
KARAR SIRA NO

:323

TOPLANTI TARİHİ

:14.02.2012

YÖNETİM KURULU BAŞKANI :Mustafa SARIOĞLU
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :İrfan GÜVENDİ, Ahmet ALPER, Celil GÖÇER, Hamdi ÖZKAN, Nazım BİLGEN,
Necmettin DİN, Mehmet ALTUĞ, Selamet KOÇ,
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. YÖNETİM KURULU
KARARI

Gündem

: Sorumluluk Beyanı

a) Şirketimizin 2011/12 dönemi mali tablo ve raporlarının tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve
faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih
itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve
faaliyet raporunun işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği
dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin
finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
beyan ederiz.

Ahmet ALPER
Yönetim Kur. Üyesi

Celil GÖÇER
Yönetim Kur. Üyesi

Hamdi ÖZKAN
Yönetim Kur. Üyesi

Nazım BİLGEN
Yönetim Kur. Üyesi

Necmettin DİN
Yönetim Kur. Üyesi

Mehmet ALTUĞ
Yönetim Kur. Üyesi

Selamet KOÇ
Yönetim Kur. Üyesi

İrfan GÜVENDİ
Yönetim Kur. Bşk. Yardımcısı

Mustafa SARIOĞLU
Yönetim Kur. Başkanı
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Genel Müdür’ümüzden
Özel Lokman Hekim Hastaneleri olarak yıllardır sağlık hizmeti sunumunda uluslararası
standartlarda hizmet veriyoruz. Çağdaş alt yapısı ve uzman ekipleriyle halkın “şifa kapısı”
olmayı kendisine amaç edinen Özel Lokman Hekim Hastaneleri, bir yandan da
yatırımlarına devam ediyor.
Bildiğiniz üzere, Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. sermaye piyasasına açılarak İMKB’de yer
alan Ankara merkezli ilk sağlık grubu oldu. 25 Ocak Salı günü saat 11.00’de satışa çıkan
Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. hisselerinin tamamı sadece ‘30 dakika’ içerisinde alıcı buldu.
Bu başarılı halka arzın mimarlarından olan yönetim kurulu üyelerimize, ortaklarımıza, tüm
çalışma arkadaşlarımıza ve bizleri teveccühleriyle onurlandıran halkımıza teşekkürü bir
borç biliyoruz.
Halka arz heyecanı ve motivasyonuyla başladığımız 2011 yılı kurumumuz açısından önemli
gelişmelere sahne olmuştur.
Aylar öncesinden çalışmalarına başlayan ve tamamı sağlık çalışanlarımızdan oluşan Klasik
Türk Sanat Müziği Topluluğumuz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla keyifli bir müzik dinletisi
sundu. Özel Lokman Hekim Hastaneleri yöneticileri, doktorlar, hemşireler ve hastanede
görev yapan sağlık çalışanları ile aileleri katıldığı gecenin organizasyonunda emeği geçen
herkesi gönülden kutluyorum.
Hastanelerimiz sağlık hizmeti sunumundaki özverisi ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından
ödüllendirilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Özel Lokman Hekim
Sincan Hastanemiz “En fazla acil vaka kabul eden özel hastane” unvanı alarak Teşekkür
Belgesi ile ödüllendirildi.
Bu süreçte Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş olarak tüm birimlerimizi ve çalışmalarımızı
masaya yatırma fırsatı da bulduk. Kurumumuzun üst yönetiminin, kalite yönetim sistemi
kapsamında yürütülen faaliyetlerin uygunluğunu, sürekliliğini ve gelişimini, belirlemiş
olduğu kalite politikasının uygulanma, taahhütlerin yerine getirilme ve amaçlanan kalite
hedeflerine ulaşım etkinliğini izlemek, değerlendirmek ve sürekli iyileştirmek amacıyla
“Yönetim Gözden Geçirmesi Toplantısı” gerçekleştirildi.
Yüzündeki gülümsemeyi daim kılmak ve “şifa kapınız” sloganının hakkını vermek için
çalışmalarımızın devam ettiğini belirtir, sağlıklı günler dilerim.

İrfan GÜVENDİ
Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
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YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ
Uzm.Dr.Mustafa SARIOĞLU
1967 yılında Karabük/Eskipazar'da doğdu. 1990.1995 yılında Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, 2002 yılında Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji bölümünde ihtisasını
tamamladı. 1990.1993 yıllarında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç
Hastalıklar ve Gastroloji kliniğinde görev almaya başladı. Sarıoğlu,
2004 yılında Özel Lokman Hekim Hastanesinde İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2002.2009 yılları arasında Engürüsağ
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Sarıoğlu, 2009 yılından devraldığı Lokman
Hekim Engürüsağ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanısıra Lokman Hekim Van
Sağlık Hizmetleri İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.- Lokman Hekim Van Hastanesi Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İrfan GÜVENDİ
1969 Tirebolu doğumlu olan İrfan Güvendi, Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Selçuk
Üniversitesi Kamu Yönetiminde Yüksek Lisans yaptı. T.C. Sayıştay
Başkanlığı’nda Denetçi Yardımcısı olarak çalışan,Denetçi ve
Başdenetçi görevlerinde bulunan Güvendi, TBMM Genel
Sekreterliğinde Danışmanlık, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı Gübre Fabrikaları T.A.Ş’de Yönetim Kurulu
Başkan Vekilliği, Güven Sigorta’da Yönetim Kurulu Başkanlığı, Tarım Sigortaları A.Ş’de ise
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. İran’da Razı Petrol Kimya Şirketi’nde İcra
Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak bulunan Güvendi, Hay.Sut A.Ş Yönetim
Kurulu üyeliği, Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Genel Müdürlüğü , Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığı ve Lokman Hekim Van A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi

Uzm.Dr.Necmettin DİN
1965 Tokat doğumlu olan Necmettin DİN,1989 yılında Uludağ
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olarak göreve başladı. 1998
yılında Dışkapı SSK Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında
uzmanlığını aldı. Tokat Niksar Devlet Hastanesi Başhekimi olarak
görev yapan Din, 2006 yılından bu yana Özel Lokman Hekim
Hastaneleri Etlik Şubesi’nde Başhekimlik görevini yürütmekte olup
Lokman Hekim EngürüsağA.Ş.’de Yönetim Kurulu üyesi olarak yer almaktadır.
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Doç.Dr. Celil GÖÇER
1970 yılında Tokat Turhal doğumlu olan Celil GÖÇER, 1996 yılında
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Ankara Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde Kulak.Burun.Boğaz ihtisasını 2000 yılında
tamamlayarak Kulak.Burun.Boğaz uzmanı oldu. 2002 yılında Amerika
Birleşik Devletlerinde, Los Angeles, House EarInstıtute’de, gözlemci
olarak çalıştı ve bilimsel faaliyetlere katıldı. 2009 yılında Kulak Burun
Boğaz alanında Doçent, 2010 yılında Klinik Şefi unvanını aldı. 2010 yılının sonbaharına
kadar Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde satın alma ve protokolden
sorumlu başhekim yardımcılığı görevinde bulundu. Ulusal ve uluslararası birçok
platformda bilimsel yayınları bulunan Göçer, 2011 yılından beri Lokman Hekim
EngürüsağA.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği ve Lokman Hekim Sincan Hastanesi
başhekimliğini yapmaktadır.
Selamet KOÇ
1968 Kayseri Bünyan doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık
Bölümünden 1991 yılında mezun olan Koç, 1992 yılında Mehmetçik
Eczanesini açtı. 1998 yılında Engürüsağ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı
yapmaya başlayan Koç, görevine 2009 yılından bu yana Lokman Hekim
Engürüsağ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam ediyor.

Nazım BİLGEN
1969 Almanya doğumlu olan Nazım Bilgen, Gazi Üniversitesi İletişim
Fakültesini bitirdi. 1987 yılında Bilgen İnşaat’ta müdür olarak görev
yapmaya başlayan Nazım Bilgen, 2004.2009 yılları arasında ise
EngürüsağA.Ş.’de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
Ankara Valiliği Mamak İl Genel Meclis Üyesi 2004 yılından bu yana görev
yapan Bilgen, Lokman Hekim EngürüsağA.Ş’de Yönetim Kurulu üyesi olarak yer
almaktadır.
Op.Dr. Hamdi ÖZKAN
1971 Sındıran doğumlu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden
1994 yılında mezun olan Özkan, ihtisasını ise Karadeniz Teknik
Üniversitesi Tıp Fakültesinde Ortapedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak
yaptı. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ortapedi ve
Travmatoloji asistanı olarak çalışan Özkan, aynı hastanede Uzman
olarak da görev aldı. Özkan, Kanada’da 6 ay eğitim aldıktan sonra Özel Lokman Hekim
Hastanesine geldi ve Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak çalışmaya başladı. Özkan
Lokman Hekim EngürüsağA.Ş’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Lokman Hekim Van A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer almaktadır.
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Dr. Mehmet ALTUĞ
1970 Kayseri doğumlu olan Altuğ, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesinden mezun oldu. Ankara Numune Hastanesinde Acil Servis
Hekimi olarak görev yapmaya başlayan Altuğ, Duayeri Sağlık Ocağı
Sorumlu Hekimi olarak çalıştı. Altuğ, Özel Yenimahalle Polikliniği, Özel
Lokman Hekim Türközü Polikliniği, Özel Lokman Hekim Polikliniği ve
Özel Lokman Hekim Etlik Hastanesi’nde çeşitli görevler üstlendi. Altuğ, Lokman Hekim
EngürüsağA.Ş’de Tıbbi Hizmetler Direktörlüğü yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi ve Lokman
Hekim Van A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.Aynı zamanda Özel
Hastaneler Platformu Derneği Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Ahmet Alper
1953 Kayseri doğumlu olan Ahmet Alper, İstanbul’da 40 yıl toptan
kırtasiye ticareti yaptıktan sonra emekli oldu. Evli ve iki çocuk babası
olan Alper, 2011 yılında Lokman Hekim EngürüsağA.Ş.’de yönetim
kurulu üyeliğine seçilmiştir.

DENETİM KURULU ÜYELERİMİZ
MEHMET AKIN
ÖMER ÇETİN
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LOKMAN HEKİM
ENGÜRÜSAĞ
SAĞLIK,TURİZM,
EĞİTİM
HİZMETLERİ VE
İNŞAAT
TAAHHÜT A.Ş.
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1996 yılında Engürüsağ A.Ş.’nin
kurulmasıyla sektöre ilk adımını attı.
5 ortak tarafından kurulan şirketimiz
20.000 TL sermayeyle tıbbi malzeme
satışına başladı.

2000 yılında Etlik Hastanesi’nin inşaatı
başladı.Ortak sayısı artırılarak sermaye
temin edildi.2000 yılında 100.000 TL
olan sermayemiz 2001 yılında 600.000
TL , ortak sayımız ise 50 oldu.

2002 yılında ortak sayısı 76, sermayemiz
1.200.000 TL’na ulaştı. Özel Lokman
Hekim Etlik Hastanesi inşaatı bitirilerek
hasta kabulüne başlandı.
12

2002 yılında 70 personeliyle 10.000’in
üzerinde hastamıza hizmet sunuldu.

2003 yılında 100’ün üzeri personeliyle
31.000’i aşan hastamıza hizmet sunuldu.

2004 yılında personel sayımız 175’e
yükselirken ayakta ve yatan hasta
toplamımız 60.000’e yaklaştı.

2005 yılında personel sayımız 226’ya
ulaşırken,hizmet sunduğumuz
hastalarımızın sayısı da 100.000’i aştı.
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4 yılda hasta sayımızın 10 kat artarak
100.000’in üzerine çıkartan,sürekli
gelişme ve artan bir performans
gösteren Etlik Hastanemizde kapasite
arttırma kararı alındı.
2003 yılında sermaye artırımı yaparak
96 ortaklı 1.590.000 TL sermayeli
şirketimiz yeni bir hastane açmaya
karar verdi.
Yapılan fizibilite çalışmaları sonucu
2005 yılında Sincan’da arsa alınarak
hastanemizin inşaatına başlandı.
Yeni yatırımımız nedeniyle sermaye
artışına devam edilerek 2006 yılı
itibariyle 147 ortaklı 11.130.000 TL
sermayeli bir şirket olduk.
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Özel Lokman Hekim Sincan Hastanemiz
2008 Mart ayından itibaren hasta
kabulüne başladı.

Lokman Hekim Hastaneleri yıllık cirosu
60.000.000 TL’nı aşan Ankara’nın en
büyük sağlık grubu oldu.

2002 yılında 37 yataklı Özel Lokman
Hekim Etlik Hastanesini,2008 yılındaysa
164 yataklı Özel Lokman Hekim Sincan
Hastanesini açarak, 6 yılda ortalama 6
kat büyüme göstermiş 2010 yılında 150
ortaklı sağlam yönetim yapısına sahip
duruma gelmiştir.

15

Ankara ve civarı illerimizin yanısıra
gurbetçi hastalarımızın da yoğun ilgisiyle
Avrupa’da da tercih edilen hastaneler
arasında yerini alan Lokman Hekim
Hastaneleri, bu ilgi ve güvene layık
olabilmek için bir çok kurumun cesaret
edemeyeceği yatırımlar yaptı.

Kaliteli hizmeti ekonomik fiyatlarla sunmayı
ilke edinen şirketimiz ticari kaygı gütmeden
Sincan Hastanemizin çatısına heliport
(helikopter pisti) yaptırarak ruhsatını aldı,
böylelikle; hasta taşımacılığının en güvenli
ve etkin yolu olan helikopterle hasta nakli
Lokman Hekim hastalarının hizmetine
sunulmuş oldu.
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Türkiye’de yükseltilmiş helikopter
pistine sahip tek kuruluş olmanın
gururunu sizlerle paylaşıyoruz.
Ülkemiz ve dünyamızdaki gelişmeleri
takip ederek,hastalarımıza Avrupa
standartlarında hizmet sunmak için
yaptığımız çalışmaların yanısıra,halkın
beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda
kaliteli hizmetlerimizi, ekonomik
fiyatlarla tüm halkımıza ulaştırmak için
gayretli ve özverili bir şekilde
çalışmaktayız.
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Topluma karşı sorumluluk bilincini de üst
seviyede taşıyan ve önemseyen şirketimiz
acil sağlık hizmetlerine ağırlık verme
misyonunu da üstlenmiştir.
Bu özverili yaklaşım Ankara İl Sağlık
Müdürlüğü tarafından ‘’en fazla acil vaka
kabul eden hastane’’ünvanı verilerek
Teşekkür Belgesi verilmesiyle
ödüllendirildi.
Hizmet yelpazesini ve kalitesine artırarak
sürdüren Lokman Hekim Hastanesi Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından
sınıflandırmada en üst puan grubunda
yer almaktadır.
Lokman Hekim Van Hastanemiz deprem
sonrası acil ve poliklinik hizmetlerini
kesintisiz sürdürerek halkımızın
hizmetinde olmuştur.
18

23 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 2009 yılı
olağan genel kurulu sonrasında ana
sözleşme değişikliğine gitmiş ve bu
değişikliğe istinaden Şirket’in Engürüsağ
Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat
Taahhüt A.Ş. olan unvanı Lokman Hekim
Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri
ve İnşaat Taahhüt A.Ş. olarak
değiştirilmiştir.
Şirket sermayesini 2.782.500 TL artırmak
için Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat
etmiş ve 14.01.2011 tarihinde artırılan bu
sermayenin tamamı Kurul kaydına
alınmıştır. 25.01.2011 tarihinde artırılan bu
sermaye halka arzı gerçekleşmiş olup, bu
hisseler 01.02.2011 tarihinden itibaren
İMKB’de işlem görmeye başlamıştır. Bu
tarihten itibaren halka açıklık oranı
%99,19’dur
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Yönetim Kurulu'muzun, 11.04.2011 tarih ve
298/1. sayılı kararıyla halihazırda
13.912.500,-TL olan çıkarılmış
sermayemizin, 100.000.000,-TL tutarındaki
kayıtlı sermaye tavanımız içerisinde
kalınmak ve iç kaynaklarımızdan
karşılanmak üzere, % 15 oranında
2.087.500,-TL artırılarak 16.000.000,-TL'ye
çıkarılmasına karar verilmiştir.%15 bedelsiz
hisse dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
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Haysüt A.Ş. 2008 yılında kurulmuş ve
2009 yılında faaliyete başlamıştır.
Süt üretimi gerçekleştiren firma
üretimini anlaşmalı olduğu firmalara
satmaktadır. Tesis son teknoloji ile süt
sağımı ve depolaması yapabilen entegre
bir tesis olarak faaliyetini
sürdürmektedir.Haysüt A.Ş.’nin değeri;
Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından
yapılan değerleme neticesinde
4.853.786 TL olarak belirlenmiştir.
Şirketimiz bu alanda da yatırımlarını
artırmak suretiyle büyüme
hedeflemektedir.Bu amaca yönelik
olarak; mevcut hisselerimize %37,83
hisse daha eklenerek, şirketteki toplam
hissemiz %73.62 ‘ye yükselmiştir.
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1

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Lokman
Hekim Van Sağlık Hizmetleri İnşaat
Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ünvanı ile
kurulacak olan 1.000.000 TL sermayeli
şirkete 50,9996 % oranında kurucu ortak
olunmasına karar verilmiş olup Van’da
faaliyet gösteren Safi Sağlık Sanayi ve
Ticaret A.Ş. ve Van Divan Sağlık Eğitim
Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. ile
görüşmelere bu şirket tarafından devam
etmesi kararlaştırılmıştır.
Şirketimiz, 05.05.2011 tarihinde kuruluşu
tescil olan Lokman Hekim Van Sağlık
Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Ticaret
A.Ş.'ye ödemesi gereken 509.996 TL
sermaye taahhüdünü 03.06.2011 tarihi
itibari ile gerçekleştirmiştir.
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30.09.2011 tarihinde Özel Medisina Van
Hastanesi'nin - Lokman Hekim Van Sağlık
Hizmetleri İnşaat Taahhüt ve Ticaret
A.Ş.'ye ruhsat devri talebimiz Sağlık
Bakanlığı’nca onaylanmıştır.Safi Sağlık
Sanayi Ticaret A.Ş.'nin adına gayrifaal
olan Özel Hayat Hastanesinin - Lokman
Hekim Van Sağlık Hizmetleri İnşaat
Taahhüt ve Ticaret A.Ş.-Özel Hayat
Hastanesi ünvanı ile mevcut durumu
devam edecektir.Faaliyetine devam
etmekte olan II. hastanemiz 12.500 m2
kapalı alana sahip 133 yataklı Özel
Medisina Van Hastanesi, Lokman Hekim
Van Sağlık Hizmetleri İnşaat Taahhüt ve
Ticaret A.Ş.-Özel Lokman Hekim Van
Hastanesi olarak hizmet vermeye devam
edecektir.
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Şirketimizin diğer bir yatırım kararı
da inşaat sektörü üzerine
alınmıştır.Ankara İli Etimesgut İlçesi
Bağlıca Mahallesi sınırlarında bulunan
5.413 m2 alana sahip 46819 Ada 2
Parsel ve 8.052 m2 alana sahip 46814
Ada 2 Parsellerinde 1/1 emsal değer ile
Konut ve Ticari alan inşaatı yapacaktır.
Proje %70 konut alanı %30 ticari
alanından oluşmakta olup,kat karşılığı
%40,20 oranında arsa sahibine pay
verilerek yapılacaktır.
İnşaatının projesiyle ilgili Etimesgut
Belediyesine 22.07.2011 Tarihinde
müracaat edilmiştir. Projenin hayata
geçirilmesi için Haziran 2012 sonrası
düşünülmektedir.
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LOKMAN HEKİM ETLİK HASTANESİ
Kalite ve güveni ilke olarak benimsemekte, kuruluş felsefesini insan ve insan sağlığına
verdiği öneme dayandırmaktadır. Alanında eğitimli bir idari kadro ve uzman doktorlarıyla
hizmet veren Lokman Hekim Hastanesi, sorumluluğunun bilinciyle sizlere en mükemmeli
sunmayı hedeflemektedir.
Tüm branşlarda uzman hekim kadrosu, çağdaş ve profesyonel hizmet anlayışı ile her türlü
teknolojik donanımı ile hizmet vermektedir.Hastanemizde 2 Ameliyathane,2 Doğumhane,3
Yenidoğan Yoğun Bakım Kuvözü,3 Yoğun Bakım Yatağı mevcut olup, 37 yatak kapasitesi
mevcuttur.2009 yılı SGK değerlendirmesi sonucu B Grubu hastane statüsüne çıkmıştır.
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Şimdi mesafeleri daha da kısaltarak Almanya, Hollanda, Fransa, Danimarka, Belçika,
Norveç, İsveç, Finlandiya gibi birçok ülke ile yaptığımız sigorta anlaşmaları sayesinde
gurbetçi vatandaşlarımıza da kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz. Avrupa ve Türkiye'de
hatırı sayılır bir noktaya gelen kurumumuz sürekli gelişmiş, donanım olarak kendini daha
da yenilemiş ve bu sayede kendini kanıtlamıştır.
Sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden hastanemiz, tanı ve tedavide
teknolojinin ulaştığı en üst düzeyde hizmet vermektedir. İleri teknoloji ürünü cihazlarla
donatılan görüntüleme üniteleri ve laboratuarlarıyla hastanemiz hastalarına güvenli bir
ortamda tedavi olmanın rahatlığını yaşatmaktadır.
Laboratuvarımız
Laboratuvarlarımız merkezi Amerika’da bulunan BIO.RAD LABORATORIES EQAS, COLLEGE
OF AMERICAN PATHOLOGISTS CAP ve merkezi İngiltere’de bulunan RANDOX
LABORATORIES RIQAS Eksternal Kalite Kontrol Programları üyesidir. Buradan gelen kontrol
serumları önerilen zamanlarda cihazlarımızda çalışılmakta, ölçüm sonuçları raporlar
halinde merkezlere sunulmakta ve sonuçlarımızın güvenilirliği düzenli olarak
onaylanmaktadır.
Bebek Dostu Hastane Belgesi
Lokman Hekim Hastanesi, Sağlık Bakanlığı ve Unicef tarafından yürütülen Bebek Dostu
Hastane Projesine destek vermektedir. Bu destek çerçevesinde eğitim çalışmaları
düzenlenmiş, annelere ve anne adaylarına seminerler verilmiştir. Hastanemiz, Projeye
verdiği destek sonucunda Sağlık Bakanlığı’ndan Bebek Dostu Hastane belgesi almaya hak
kazanmıştır.
ISO 9001.2000 Kalite Yönetim Sistemi
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.
TIBBİ BİRİMLERİMİZ
ANESTEZİ VE REANİMASYON



3 yoğun bakım yatağı
3 yenidoğan yoğun bakım küvözü
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1 taşınabilir yenidoğan yoğun bakım küvözü
En iyi hijyenik klima sistemi olan 'Lamiar Air Flow' sistemi
Anestezi cihazı ile gaz sistemimizin koordine çalışabilmesi için 'Pendant Sistemi'
Hasta başı monitörü
Ventilatör
Defibrilatör
İlaçları direkt olarak vene kontrollü verecek olan pompalar
Sıvı yiyecekleri kolay biçimde hastaya verilebilecek pompalar
Kan gazı ölçüm cihazı gibi yeterli teknik donanım vs.
BESLENME VE DİYET












Şişman ve kilolu bireylere zayıflama diyetleri
Zayıf bireylere kilo aldırıcı diyetler
Normal çocuk beslenmesi
Kilolu ve şişman çocuk beslenmesi
Zayıf ve iştahsız çocuk beslenmesi
Sindirim sistemi hastalıklarında beslenme
Karaciğer, safra kesesi ve pankreas hastalıklarında beslenme
Böbrek hastalıklarında beslenme
Diabetus mellutusta beslenme
Kalp hastalıklarında beslenme
Kemik ve eklem hastalıklarında beslenme ve diyet tedavisi
BEYİN, OMURİLİK VE SİNİR CERRAHİSİ











Bel fıtığı (Mikrodiskektomi, spinal stenoz)
Boyun fıtığı(Mikrodiskektomi)
Omurga kaymaları ve şekil bozuklukları (Spondilolistezis,skolyoz)
Omurga travmaları (Kifoplastivertebroplasti, stabilizasyon)
Kafa travmaları
Beyin tümörleri
Omurilik tümörleri
Beyin kanamaları
Tuzak nöropotilen (Karpal tünel sendromu, Cubital tünel vs.)
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI










Muayene
Büyümegelişme takibi
Rutin ve özel aşılar
Soğuk buhar tedavisi
Ventolin tedavisi
Çocuk eğitimi danışmanlığı
Beslenme ve emzirme danışmanlığı
Yenidoğan tarama testleri
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Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tüm girişimler (kan değişimi, solunum desteği
vb.)
DERMATOLOJİ










Deri hastalıklarının teşhis ve tedavisi
Mantar tetkik ve tedavisi
Tırnak çekimi
Küçük deri lezyonlarının çıkarılması
Cilt lezyonlarından biyopsi
Koterizasyon, krioterapi
Kimyasal peeling, leke ve akne izlerinin tedavisi
Allerji testleri
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON












Boyun, bel, sırt ve eklem ağrıları tedavi programı
Boyun ve bel fıtığı tedavisi
Osteoporoz tedavi programı
Periferik sinir hastalıkları ve yaralanmalarının tedavisi
Kalça hastalıkları, kalça ve diz protezi rehabilitasyonu
Cerrahi uygulanan veya uygulanmayan kırıklarda rehabilitasyon
Sportatif yaralanmaların rehabilitasyonu
Nörolojik rehabilitasyon
Ağrı bölge enjeksiyonları
Geriatrik rehabilitasyon tedavileri uygulanmaktadır
GASTROENTEROLOJİ

















Muayene ve bilgilendirme,
Ayakta veya yatarak tedavi imkanı
Yoğun bakım hizmeti,
Endoskopik tanı ve tedavi işlemleri
Özefagogastroduodenoskopi
Kolonoskopi
Flexible Sigmoidoskopi
Rektoskopi
E.R.C.P.
Sindirim sistemi kanamalarının endoskopik tedavisi (Perkutan endoskopik
gastrostemi)
Proktoloji (bağırsağın son bölümünü ve makatı etkileyen hastalıklar)
İnflamatuar bağırsak hastalıkları takip ve tedavisi
Hepatoloji (karaciğer hastalıkları)
Karaciğer biyopsisi
Hepatit takip ve tedavisi
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GENEL CERRAHİ















Biyopsiler (deri, derialtı dokusu hastalıkları)
Meme hastalıkları muayene, tetkik ve tedavisi
Tiroid ve paratiroid hastalıkları tetkik ve tedavisi
Varis tedavisi ve skleroterapi (ilaç tedavisi)
Açık ve laparoskopik fıtık tedavisi (Kasık fıtığı, göbek fıtığı, karın duvar fıtıkları)
Safra kesesi hastalıkları teşhis ve tedavisi (Laporoskopik ve açık kolesis tektomi)
Mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, appendix hastalıkları teşhis ve tedavisi
Dalak ve pankreas hastalıkları
Karaciğer apsesi ve kistlerinin teşhis ve tedavisi
Anal bölge hastalıkları teşhis ve tedavisi (hemoroid, anal fissür, perianal abse ve
fistül vb.)
Rektoskopi
Plonidal sinüs (kıl dönmesi) ameliyatları
Gastroozefageal reflü ve diafragma fıtıklarının laparoskopik tedavisi
Makat sarkmasının (prolapsus recti) laparoskopik ve açık tedavisi
GÖĞÜS HASTALIKLARI










Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (Kronik bronşit, amfizem)
Bronşial astım
Pnömoni (zatürre)
Tüberküloz (verem)
Akut alt solunum yolu hastalıkları (Akut bronşit, trakeo bronşit vs.)
Plörezi (Akciğerde sıvı toplaması)
Solunum fonksiyon testi
Allerji testleri
GÖZ HASTALIKLARI


















Muayenelerimiz
Bilgisayarlı göz muayenesi
Kontak lens muayenesi
Şeker hastalarında göz muayenesi
Göz tansiyonu ölçümü ve glokom takibi
Çocuk göz hastalıkları ve şaşılık muayenesi
Ameliyatlar
Fakoemülsifikasyon (Dikişsiz katarakt ameliyatları)
Şaşılık ameliyatları
Kapak kistleri, tümörleri, kapak bozuklukları operasyonları
Glokom ameliyatları
Pterjium
Gözyaşı kanalı ameliyatları (Açıkkapalı)
Argon lazer girişimleri
YAG lazer girişimleri
Fundus fluonesein anjiografi
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İÇ HASTALIKLARI














Hipertansiyon
Diyabet
Kalp hastalıkları
Kolestrol ve damar sertliği
Mide ve bağırsak hastalıkları
Tiroid hastalıkları ileri tetkik ve tedavisi ile birlikte periodik takipleri
Enfeksiyon hastalıkları (Ateşli hastalıklar)
Karaciğer hastalıkları
Sarılık
Kansızlık ve kan hastalıkları
Böbrek hastalıkları
Akciğer hastalıkları
Romatizmal hastalıklar
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM









Jinekolojik muayene ve müdahale
Transvajinal ve pelvik ultrason takipleri
Yara yakma ve dondurma (Elektrokoferkrioterapi)
Kontrasepsiyon (Doğum kontrol) yöntemi ile ilgili uygulama ve danışmanlık
İnfertilite (kısırlık) tedavileri
Gebelik öncesi ve sonrası danışmanlık
Gebe muayene takipleri ve gebelik ultrasonu
KARDİYOLOJİ










Renkli doopler ekokardiyografi
Efor testi (Kardiyovasküler stres test)
24 saatlik ritm holter
24 saatlik ambulatuar kan basıncı (Kan basıncı takibi cihazı)
Hipotansiyon ve hipertansiyon tanı ve tedavisi
Romatizmal kalp hastalıkları tanı ve tedavisi
Koroner kapak hastalıkları tanı ve tedavisi
Kardiyak aritmi tanı ve tedavisi
KULAK BURUN BOĞAZ











Kulak burun boğaz polikliniğimizde;
Horlama tedavisi
Endoskopik muayene
Bilgisayarlı görüntüleme
Teşhis ve danışma tedavi
Sinüzit ameliyatları (Endoskopik cerrahi yöntemi)
Baş ağrıları
Ses hastalıkları teşhis ve tedavisi
İşitme azlığı problemleri
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Estetik burun cerrahisi
İşitme ve konuşma problemleri
Geniz eti ve bademcik ameliyatları
Burun ameliyatları
Kulak ameliyatları
Kulak enfeksiyonları
Çınlama
Burun allerjileri
Boğaz reflüsü
Koku alma bozuklukları
NÖROLOJİ













Migren tedavisi (Sfenopalatin blokaj )
Gon blokajı
Baş ağrıları teşhis ve tedavileri
Demans (bunama)
Epilepsi
Parkinson ve hareket bozuklukları
Sinir ve kas hastalıkları
EMG
Multiple skleroz ve diğer demyelinizan hastalıklar
Serebrovasküler olaylar
Uyku bozuklukları ve tedavisi
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ









Diz ve kalça kireçlenmesinin protez ameliyatları ile kesin tedavisi
Doğuştan ve edinsel deformitelerin tedavisi
El cerrahisi ve mikrocerrahi
Artroskopik cerrahi (Menisküs yırtıklarında, omuz lif yırtıklarında kapalı ameliyat)
Omurga cerrahisi
Travmatoloji
Pediatrik ortopedi
ÜROLOJİ












Greenlight lazer prostat ameliyatları
Prostat TUR kapalı ameliyatları
Açık prostat ameliyatları
Prostatta ve darlıklarda stent uygulaması
Böbrek yolu darlıkları, taş, kanser, kist vb.
Mesane hastalıkları, kanseri, nörolojik hastalıklar, işeme bozuklukları
Penis hastalıkları (Sertleşme, alttan işeme (hipospadios), eğrilik, sünnet)
Prostat hastalıkları(Büyümesi, iltihabı, kanseri)
İdrar kaçırma (Gece, gündüz, hareketle, öksürüklü, gülünce, yetiştirememe, ağır
kaldırma)
Kadınerkek cinsel bozuklukları (İsteksizlik, erken boşalma, boşalamama)
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Kısırlık (Varikosel, sperm yıkama, aşılama, medikal tedavi)
İdrar yolu organlarının tümörleri, kanserleri
Testisyumurta hastalıkları (Varikosel, kist, tansiyon, hidrosel, inmemiş testis)
İdrar yolu enfeksiyonları (Sistit, kronik sistit, interstisyel sistit)
Felçli hastaların idrar yolu şikayetleri
Üriner sistem, taş hastalıkları (Holmium lazer ile taş kırma, medikal taş tedavisi,
ESWL)
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (Bel soğukluğu, siğiller, akıntı, AIDS, frengi)
Çocuk üriner sistemi hastalıkları (Reflü, böbreğe idrarın geri kaçması, işeme
bozuklukları)
Mesane tümörlerinde synergo (Mikro dalga+Mitomicin) tedavisi
Ürodinamiksistometrik incelemeler
ACİL SERVİS





















CPR (Canlandırma)
EKG (Kalp grafisi)
Mide yıkanması
Mesane sonda uygulaması
Enjeksiyonlar (IM, IV, SC)
Yara ve yanık pansumanı
Serum takılması
Buhar uygulaması
Nebulizatör (buhar makinesi) ile ilaç uygulama
Oksijen tedavisi
Kemik kırıkları ve çıkıkları müdahalesi, alçı.atel uygulaması
Acil cerrahi müdahaleler (sütür atılması, apse boşaltılması, yabancı cisim
çıkartılması vb.)
Kalp rahatsızlıklarına müdahale
Şeker hastalığına bağlı rahatsızlıkların ilk müdahalesi
Astım krizleri, akciğer rahatsızlıklarına müdahale
Yüksek tansiyon müdahale ve takibi
Zehirlenme tedavisi
Şok tedaviler
Monitörlü 5 gözlem yatağı
EMG ÜNİTESİ









Sinir sıkışmaları teşhisi
Kas hastalıklarının teşhisi
Sinir yaralanmaları teşhisi
Sinir fonksiyonlarını bozan hastalıkların teşhisi
Bazı omurilik hastalıklarının teşhisi
El ve ayak uyuşmaları teşhisi
Kol ve bacak güçsüzlükleri vb.durumların teşhisi
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ENDOSKOPİ ÜNİTESİ











Endoskopik tanı ve tedavi işlemleri:
Skleroterapi
Band ligasyonu
Termal tedavi yöntemleri (heater tedavisi, bipolar elektrokoagülasyon)
Balon ve buji dilatasyonu
Stent uygulamaları
Polipektomi
Kromoendoskopi
Perkutan endoskopik gastrostomi
PEG açılması
Kolonoskopik tanı ve tedaviler:








Rektoskopi
Fleksibl sigmoidoskopi
Kolonoskopi
Biyopsi
Polipektomi
Kanama Tedavileri
Proktoloji tanı ve tedavileri:




Hemoroid band ligasyonu
Skleroterapi
LABORATUVARLAR
Laboratuarlarımız, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan BIO.RAD
LABORATORIES EQAS, COLLEGE OF AMERİCAN PAT .HOLOGIST CAP ve merkezi
İngiltere'de bulunan RANDOX LABORATORIES RIQAS Eksternal Kalite Kontrol
programları üyesidir.











Biyokimya
Hematoloji
Hormon
İdrar Testleri
Patoloji
Mikrobiyoloji
.Kültür
.Antibiyogram
.Seroloji
.Spermiyogram
Kan Bankacılığı
Tümör Markırları
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RADYOLOJİ











Digital mammografi
4D ultrasonografi
Girişimsel radyolojik işlemler
Kemik dansitometresi
Direk radyolojik grafiler
Renkli doppler ultrasonografi
Bilgisayarlı tomografik incelemeler
Panoramik diş röntgeni
Magnetik Rezonans Görüntüleme (MR)
Ekokardiyografi
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİMİZ
Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi
















Üç yoğun bakım yatağı
Merkezi oksijen
Basınçlı hava ve aspirasyon sistemi
Üç tane ventilatör
İki tane cerrahi aspiratör cihazı
Altı tane pump cihazı
İnf pompası
Kan gazı cihazı
Üç tane havalı yatak
Üç tane monitör
Defibrilatör
Üç tane beslenme pompası
Seyyar soğuk buhar cihazı
Yedek yara önleyici yatak
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi











Kuvöz
Transport kuvöz
Açık yatak
Pulse oxymetre cihazı
Hasta başı monitörü
İnfüzyon pompası
Radyan ısıtıcı
Fototerapi cihazları
Nemlendiricili ventilatör cihazı

TEKNOLOJİ VE ALTYAPI
Hastanelerimizin tüm enerji kaynağı güçlü bir trafo merkezi ve yeterli kapasitedeki
jeneratörle desteklenmektedir. Merkezi ısıtma, soğutma ve otomatik kontrollü
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havalandırma sistemi ile ısı ve nem sürekli ideal seviyede tutulmaktadır. Yangın ihbar
sistemi, alarm sistemi, güvenlik takip ve kayıt kameraları ile özel güvenlik ekibimiz 24 saat
görev yapmaktadır. Hasta odaları, hemşire çağrı sistemi, hastanın yatağını istediği şekilde
kullanmasına imkan sağlayan elektrohidrolik 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.
Ayrıca,








Merkezi temizlik aspiratörü
24 saat sıcak su
Merkezi sistem yangın alarmı
Özel yangın merdiveni
Hemşire çağrı sistemi
Kesintisiz elektrik
Merkezi sistem müzik, TV ve uydu yayını, anons sistemi bulunmaktadır.
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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. İnsan haklarına ve hasta haklarına verdiğimiz önem, sizlerden gelen pozitif
geri bildirimle bizleri gururlandırmakta, doğru yolda ilerlediğimizi bizlere göstermektedir.
Yaklaşık 18.000 m2 kapalı alana sahip ve 164 yatak kapasiteli olan Sincan Lokman Hekim
Hastanemiz 28 Mart 2008 tarihinde hizmete girmiştir. Hastanemiz ileri medikal teknoloji
ile donatılmış ve bünyesinde nitelikli doktor kadrosu oluşturulmuştur. Başkentimizin en
büyük yataklı özel kurumlarından biri olma özelliği göz önüne alınarak, bu alanda da yatan
hastalara otelcilik hizmetlerinin sunumunda ayrı bir değer verilmiştir.Yeni "Şifa Kapınız"
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olacak olan Sincan Lokman Hekim Hastanemiz, Sincan ilçesi, Andiçen mahallesi, Polatlı 2
caddesi üzerindeki 8 katlı binasında hizmet vermektedir.Hastanemizde tam teşekküllü 6
ameliyathane,20 yataklı Genel Yoğun Bakım,10 yataklı Kalp Damar Yoğun Bakım Ünitesi, 1
adet 4 yataklı Koroner Yoğun Bakım ve 5 adet kuvözlü Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
mevcuttur.2009 yılı SGK değerlendirmesi sonucunda A grubu hastane statüsüne çıkmıştır.

Hastane binamız; hastanede tıbbi ve idari, hekim, hemşire ve tekniker kadrolarının hasta
bakım ve tedavisinde çalışmalarını en üst verimlilikte sunmalarına olanak sağlamıştır.
Bunun sonucu da verilen hizmette yüksek kalitede sağlık hizmetidir.

Hasta taşımacılığında en etkin ve güvenilir yol olarak, helikopter ile hasta taşımacılığı siz
hastalarımız için düşünülmüş ve Heliport (Helikopter Pisti) yapılmıştır.

Hastanemizde;
İki kişilik, tek kişilik özel ve talebe göre suit oda
Hasta başı ve banyo – WC’lerden kullanılabilecek hemşire çağrı sistemleri, hastanın
odasından hemşire ile her an sözlü iletişime geçebileceği mikrofon sistemleri,
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Acil durumlar için özel kod sistemleri ve koda cevap verecek CPR ekibi,
Enfeksiyon kontrol komitesi, Nütrisyon timi (ağızdan beslenemeyen hastaların, beslenme
programını düzenler.) mevcuttur. Bilinen bir gerçektir ki, Türkiye’deki özel hastanelerin
azımsanmayacak kadar çoğu bir binadan çevrilerek hastane hizmeti vermektedir. Lokman
Hekim Hastanesi hem hastalarına daha kaliteli hizmet verebilmek, hem de çalışanların
rahat bir ortamda hizmet vermesi için imarda hastane için ayrılmış bir alan üzerine yapılan
nadir hastanelerden biridir.
TIBBİ BİRİMLER
Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Birimimiz hizmete girmiştir.
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI






Muayene,
Teşhis ve tedavi planması
Periapikal radyografi
Panoramik film
Bilinçli sedasyon
Periodental tedavi-diş eti hastalıkları ve tedavisi







Detertraj
Subgingival küretaj
Flap operasyonu
Gingivektomi
Gingivoplasti
Konservatif tedavi









Amalgam dolgu
Işıklı kompozit dolgu
Cam ionomer dolgu restorasyonları
Kırık tedavileri pinli restorasyonlar
Diş ağartma (Beyazlatma)
Onley
Inley-Kompozit veneer
Endodontik tedavi



Kanal tedavileri

Çene cerrahisi


Normal çekim
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Komplike cerrahi çekim
Gömülü diş operasyonu
Kök ucu rezeksiyonu
Vestibuloplasti (Yarım çene)
Alveol plastiği
İmplantoloji
Biyopsi
Frenektomi
Protez











Porselen veneer kron ve köprüler jacket kronlar
Metal destekli bölümlü protezler
Total protezler
Ankerli protezler
Empress porselen (Fullestetiik)
Laminate veneer kron (Akrilik)
Laminate veneer kron (Seramik)
Cercon-Zirkonyum
Roch protez
Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği)










Fissur sealant uygulamaları
Süt dişi çürük önleyici uygulamalar
Flour uygulamaları
Kanal tedavileri
Yer tutucular
Prefabrike kron
Çocuk protezi
Amputasyon
Ortodonti




Diş çapraşıklarının düzeltilmesi
İskeletsel anomalilerin düzeltilmesi
BESLENME VE DİYET











Şişman ve kilolu bireylere zayıflama diyetleri
Zayıf bireylere kilo aldırıcı diyetler
Normal çocuk beslenmesi
Kilolu ve şişman çocuk beslenmesi
Zayıf ve iştahsız çocuk beslenmesi
Sindirim sistemi hastalıklarında beslenme
Karaciğer, safra kesesi ve pankreas hastalıklarında beslenme
Böbrek hastalıklarında beslenme
Diabetus mellutusta beslenme
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Kalp hastalıklarında beslenme
Kemik ve eklem hastalıklarında beslenme ve diyet
BEYİN OMURİLİK VE SİNİR CERRAHİSİ













Travma (Beyin, omurilik veya sinir yaralanmaları)
Çocukluk çağına ait doğumsal bozukluklar
Beyin omurilik sıvısı dolaşım bozuklukları
Tümörler (Beyin, omurilik veya sinirlere ait iyi veya kötü huylu urlar)
Beyin damarsal bozuklukları
Boyun fıtığı (Mikrodiskektomi)
Bel fıtığı (Mikrodiskektomi, endoskopik diskektomi, spinal stenoz)
Beyin veya Omuriliğe ait abseler
Sinir sıkışmaları
Omurga kaymaları (Spondilolistezis, skolyoz)
Omurga travmaları (Kifoplasti, vertebroplasti, stabilizasyon)
ÇOCUK NÖROLOJİSİ















Havale Geçirme
Epilepsi (Sara hastalığı)
Havale ile karışan sebeplar (Katılma nöbeti, bayılma gibi)
Ateşli havale
Sık tekrarlayan baş ağrısı
Zihinsel ve motpr gelişiminin izlenmesi
Serebral palsi
EEG (Elektroensefalografi)
Uyku aktivasyonlu EEG
MR
Zihinsel ve motor gelişim geriliğine yol açan durumlar
Hareket bozuklukları (dengesiz yürüme, anormal hareketler gibi)
Yeni doğan dönemi havalesi
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI














0 ve 16 yaş arası yaş grubunda tüm sağlık sorunlarına yönelik hizmet
Hastanemizde gerçekleşen doğumlarda ilk değerlendirme ve izleme
Doğum sonrası yenidoğanda gelişebilecek sorunlara yönelik yenidoğan yoğun bakım
ünitesi, küvöz, monitör, fototerapi vb.
Yenidoğan tarama testleri (Topuk kanı)
Yenidoğan işitme taraması
Kalça çıkıklığı taraması (Ultrasonografi ile)
Sağlam çocuk izlemi
Büyüme izlemi (Boy, kilo, baş çevresi)
Aşı uygulamaları
09-18 saatleri arası poliklinik ve kesintisiz acil sağlık hizmetleri
Acil gözlem ve yataklı servisler
Alerji tetkikleri
40













Nebülizatör ile ilaç uygulamaları, soğuk buhar tedavileri
Çocuk nöroloji polikliniği, EEG (Elektroensefalografi)
Epilepsi
Baş ağrısı
Serebral palsi
Havale geçirme
Havale ile karışan durumlar (Örneğin katılma nöbeti)
Ateşli havale
Yenidoğan dönemi havalesi
Baş dönmesi
Motor ve mental gerilik şüphesi
DAHİLİYE
























Hipertansiyon
Diyabet
Obezite
Kalp hastalıkları
Mide ve bağırsak hastalıkları
Karaciğer hastalıkları
Dalak hastalıkları
Sarılık
Kansızlık
İdrar yolları ve böbrek hastalıkları
Akciğer enfeksiyonları
Kolesterol ve damar sertliği
Ateşli hastalıklar
Romatizmal hastalıklar
Tiroid hastalıklarının ileri tetkik ve tedavisi ile birlikte periodik takibi
Kan hastalıkları
Endokrin bezlerinin hastalıkları
Şeker hastalarının takip ve tedavisi ile birlikte bilgilendirme hizmetleri
Kilo fazlalığı olanlara doktor ve diyetisyen eşliğinde zayıflama
Doktor ve diyetisyen eşliğinde kilo alma
Kemik iliği hastalıkları
Pıhtılaşma ve Kanama Bozuklukları
DERMATOLOJİ










Saç, deri tırnak hastalıkları (Tırnak batması, tedavileri ve yatak revizyonu)
Sedef hastalığı ve benzeri dermatozlar
Mantar hastalıkları (Saç, tırnak, vücut)
Varis ve varis ülserleri
Vasküler diğer hastalıklar
Lazer tedavisi – epilasyon
Kıllanma bozuklukları teşhis ve tedavisi (IPL, Lazer)
Ürtiker
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Behçet sendromu
Cilt bakımı – peeling
Kırışık ve gençleştirme tedavisi (Kimyasal peeling, mezolift)
Siğil tedavileri
Dondurma, yakma
Selülit tedavisi (LPG, mezoterapi, karboksiterapi, lipoliz)
Botox, dolgu (Aşırı terleme tedavisinde botox uygulaması)
Kırışıklıkta botox uygulaması
Akne tedavisi
Cilt yaraları
Egzema (Çocukluk çağı egzeması -Atopik dermatit-)
Venerial hastalıklar (Frengi, genital herpes, bel soğukluğu)
Yılancık
Allerjik hastalıklar (Allerji testleri, temas allerjileri)
Vitiligo (Ala)
Ben tedavisi (Tanısı, dermatoskopi ve tedavileri)
Bağ dokusu hastalıkları
Ter bezi hastalıkları
Bölgesel ve genel saç dökülmesi – saç mezoterapisi
İz ve çatlak tedavileri (Karboksiterapi, mezoterapi)
İlaç reaksiyonları
Intralezyonel tedaviler
Radyofrekansla tedavi
Deri tümörleri
Yaşlılık lekeleri ve tedavisi
Güneş lekeleri ve tedavisi
Diğer leke tedavileri
Lokal beden küçültme, lipoliz, mezoterapi
Uçuk tedavisi
Zona hastalığı ve derinin diğer virütik hastalıkları
Güneş allerjileri
Bakteriyel deri hastalıkları (Gece yanığı, deri enfeksiyonları)
Uyuz, bitlenme ve diğer paraziter hastalıklar
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
Romatizmal hastalıkların tanı, tedavi ve rehabilitasyonu








Boyun, bel, sırt, diz ve diğer eklem ağrılarının tanı ve tedavisi
Boyun ve bel fıtığı tedavisi
Artrit (Eklem iltihabı)
Uygun fizik tedavi yöntemleri
Ağrılı bölge enjeksiyonları
İltihabi romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisi
Osteoporoz (Kemik erimesi)



Osteoporoz tanı ve tedavisi
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Nörolojik rehabilitasyon








Periferik sinir hastalıkları ve yaralanmaların tedavisi
Facial paraliz (Yüz felci) tedavisi
Omurilik yaralanmaları
Serebrovaskülif olaylara bağlı gelişen hemiplajilef (beyin felci)
Kafa travması
Multiple skleroz (MS)
Parkinson
Ortopedik rehabilitasyon











Kırık vakalarının rehabilitasyonu
Eklem protez cerrahi uygulamalarının rehabilitasyonu
Spor yaralanmaları
El cerrahisi rehabilitasyonu
Kalça hastalıkları, kalça ve diz protezi rehabilitasyonu
Cerrahi uygulanan veya uygulanmayan kırıklarda rehabilitasyon
Sportatif yaralanmaların rehabilitasyonu
Spastisite tedavi ve rehabilitasyon
Diğer tüm ortopedik rahatsızlıkların fizik tedavi ve rehabilitasyonu
Pediatrik (çocuk hastalıkları) rehabilitasyon






Çıkıklar
Serebral palsi (Spastik çocuk)
Spina bifida (Ayrık omurga)
Brakiyal pleksus (Sinir eğilmeleri)
Hamilelikte doğum öncesi ve sonrası egzersiz programları
Geriatrik rehabilitasyon
GASTROENTEROLOJİ












Özofagus, mide, duodenum, barsak hastalıkları muayene ve bilgilendirmesi
Poliklinik ve yataklı tedavi hizmetleri
Yoğunbakım tedavi hizmeti
Endoskopik tanı ve tedavi işlemleri; Skleroterapi, band ligasyonu, termal tedavi
yöntemleri (heater tedavisi, bipolar elektrokoagülasyon), balon ve buji dilatasyonu, stent
uygulamaları, polipektomi, kromoendoskopi, perkütan endoskopik gastrostomi – PEG
açılması)
Kolonoskopik tanı ve tedaviler (Rektoskopi, fleksibl sigmoidoskopi, kolonoskopi, biyopsi,
polipektomi, kanama tedavileri)
Proktoloji tanı ve tedavileri (Hemoroid band ligasyonu, skleroterapi)
İnflamatuvar barsak hastalıkları tanı ve izlemi
Karaciğer hastalıkları izlem ve tedavisi (Kronik hepatitler, siroz, hepatosellüler kanser vs.)
Hepatobiliyer sistem ultrasonografisi
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Karaciğer biyopsisi (ince iğne ya da tru-cut)
Karaciğer kitle aspirasyon biyopsileri
Karaciğer tümörlerinin perkütan tedavileri (alkol + polidokanol injeksiyonu)
Karaciğer kist hidatiklerinde perkütan tedavi
GENEL CERRAHİ
























Biyopsiler (Deri, derialtı dokusu hastalıkları)
Meme hastalıkları muayene, tetkik, tedavi ve biyopsi işlemleri
Tiroid ve paratiroid hastalıkları tetkik, tedavi ve ameliyatları
Varis tedavisi ve skleroterapi (İlaç tedavisi)
AV Fistül açılması ve kapatılması
Açık ve laparoskopik fıtık tedavisi (Kasık fıtığı, göbek fıtığı, karın duvarı fıtıkları)
Safra kesesi hastalıkları teşhis ve tedavisi (Laporoskopik ve açık kolesis tektomi )
Mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, appendix hastalıkları teshis ve tedavisi
Dalak hastalıkları teşhis ve tedavisi
Cerrahi karaciğer hastalıkları teşhis ve tedavisi
Anal bölge hastalıkları teşhis ve tedavisi (Hemoroid,anal fissür,perianal abse ve fistül v.b)
Rektoskopi, kolonoskopi, gastroskopi (İstanildiği taktirde anestezi altında yapılır)
Perkutan endoskopik gastrostomi
Plonidal sinus (kıl dönmesi) ameliyatları ve apse boşaltılması,
Peritan dializ kateteri ve hemodializ amaçlı kateter yerleştirilmesi
Arterial, venöz ve lenfatik hastalıkları teşhis ve tedavisi (Burger, arterial damar
tıkanıklıkları, lenfanjit, venöz tromboz, tromboflebit
Tırnak çekilmesi
Gastroozefageal reflü ve diafragma fıtıklarının cerrahi tedavisi
Makat sarkması(prolapsus recti)nın laparoskopik ve açık tedavisi
Travma ve yaralanmalarda acil ve cerrahi tedavi
Yoğunbakım hizmeti
İntravenöz ve enteral beslenme
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Nefes darlığı nedenlerinin ve anormal göğüs filmi bulgularının araştırılması











Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (Kronik bronşit, anfzem)
Bronşial astım
Pnömoni (Zatürre)
Tüberküloz (Verem)
Akut alt solunum yolu hastalıkları (Akut Bronşit Trakeobronşial)
Plorezi (Akciğerde sıvı toplanması)
İntertisyel akciğer hastalığı (Yüksek çözünülürlükte bilgisayarlı tomografi)
Akciğerde nodül ve kitle araştırması (Bilgisayarlı Tomografi)
Mediasten hastalıkları (MR Görüntüleme)
Solunum fonksiyon testi
Allerji testi
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Bronkoskopi
Ameliyat öncesi akciğer değerlendirmesi
GÖZ HASTALIKLARI
Muayeneler












Bilgisayarlı gözlük numarası ihtiyacı ölçümü
Gözlük numaralarınızın otomatik fokometre cihazı ile ölçümü
Non kontak tonometre ile göz tansiyonunuzun dokunmadan ölçümü ve glokom takibi
Tam otomatik foropter ile gözlük ihtiyacının tespiti
Kontakt lens muayenesi
Retina uzmanı tarafından retina muayene ve takipleri (şeker hastalığı, sarı nokta
hastalığı)
Bebeklerde gözlük numarası ihtiyacı ölçümü
Bebeklerde retina muayenesi (ROP muayenesi)
Gözlükten kurtulma (refraktif) cerrahilerinin değerlendirmesi (Excimer laser: LASEK-LASIK,
şeffaf lens ekstrasiyonu, fakik göz içi lensi)
Keratokonus takibi ve tedavi (Crosslink) değerlendirmeleri
Çocuk göz hastalıkları ve şaşılık muayenesi
Ameliyatlar













Fakoemülsifikasyon (Dikişsiz katarakt ameliyatı)
Hidrofilik, hidrofobik, asferik ve multifokal göz içi lensi alternatifleri
Yüksek miyopi ve hipermetropide şeffaf lens ekstraksiyonu ve göz içi lensi yerleştirilmesi
Pterjium ameliyatlarında doku yapıştırıcısı kullanımı
Göz kapağı düzeltme (içe dönme, dışa dönme, düşüklük vb) ameliyatları ve göz kapağı
estetik cerrahileri (kapak cildinde sarkma ve torbalanmanın cerrahi tedavisi)
Göz kapağı tumör cerrahileri
Şaşılık cerrahileri
Glokom ameliyatları
Göz sulanmasına yönelik müdahaleler (probing, multidiyod lazer DSR : lazerle göz yaşı
kanal ameliyatı)
Gelişmiş teknolojiler kullanılarak yapılan 20 ve 23 G vitreoretinal cerrahiler ve dekolman
müdahaleleri
Poliklinik ortamında argon lazer ve YAG lazer müdahaleleri
İleri teknolojiye sahip tetkik ve tedavi cihazlarımız



Bilgisayarlı görme alanı: Humphrey (Santral, periferik ve özel amaçlı görme alanı
tetkikleri)
OCT: OTI (gözün ön segment, retina ve glokoma yönelik detaylı değerlendirmesini
sağlayan görüntüleme cihazı) ile şeker hastalığının görme noktasına etkilerinin
gösterilmesi, sarı nokta hastalıkları, göz tansiyonunun görme sinirinde neden olduğu
değişikliklerin takibi ve bu noktaların subjektif görme değerlerinin belirlenmesi
(mikroperimetri). Ön segment (kornea, göz açısı ve lens) değişikliklerinin görüntülenmesi.
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A-B mod göz ultrasonu
Pakimetre
FFA (Göz anjiyosu)
Bebek-çocuk otorefraktometresi
Kornea topografisi
Argon Lazer
YAG lazer
Fakoemülsifikasyon cihazı: Optikon Pulsar II
Vitrektomi cihazı: Accurus
Gelişmiş vitreoretinal görüntüleme : EIBOS
Argon endolazer: Nidek, endodiyatermi ve eksternal krio cihazları
Multidiyod DSR lazeri
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

















Gebe muayene ve takipleri
Her türlü jinekolojik muayene, müdahale ve cerrahi
Kontrasepsiyon (doğum kontrol) yöntemi ile ilgili uygulama ve danışmanlık
İnfertilite (kısırlık) tedavileri
Vajinal doğum
Ağrısız doğum
Sezeryan uygulamaları
Gebelik ultrasonu
Renkli doppler ultrason
4 boyutlu ultrason
Transvajinal ve pelvik ultrason takipleri
Yara yakma ve dondurma (Koter-Krio)
Doğum öncesi ve sonrası danışmanlık
Menopoz-Kemik erimesi (Osteoporoz) danışmanlığı ve tedavisi
İdrar kaçırma tedavisi (Ürojinekoloji)
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ







Koroner bypass ameliyatları
Kalp kapak ameliyatları
Preferik bypass ameliyatları
Büyük damar ameliyatları
Varis ve ven ameliyatları yanı sıra tüm muayene hizmetleri
KARDİYOLOJİ









Renkli doppler ekokardiyografi
Efor testi (Kardiyovasküler stres testi)
24 Saatlik ritm holter
24 Saatlik ambulatuar kan basıncı (Kan basıncı takibi cihazı)
Hipotansiyon ve hipertansiyon tanı ve tedavisi
Romatizmal kalp hastalıkları tanı ve tedavisi
Koroner kapak hastalıkları tanı ve tedavisi
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Kardiyak aritmi tanı ve tedavisi
Kateter laboratuvarında koroner anjiyografi
Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti
Elektrofizyolojik çalışma ve kalıcı kalp pili uygulaması
Kalp ritm problemleri
Kalp yetersizliği bulunan hastalara biventriküler kalp pili uygulaması
KULAK BURUN BOĞAZ







































Horlama tedavisi
Endoskopik muayene
Bilgisayarlı görüntüleme
Baş ağrıları
Ses hastalıkları teşhis ve tedavisi
İleriki yaşlarda işitme azlığı problemi
İşitme cihazı
Baş ve boyun bölgesinde görülen tümörler
Estetik burun cerrahisi
İşitme ve konuşma problemleri
Sık bademcik enfeksiyonu nedeni ile tonsillektomi ve geniz eti (Adenoidektomi)
ameliyatları
Kulakta sıvı toplanması sonucu tüp tatbiki
Timpanoplasti (Kulak zarı tamiri ve işitmeyi düzeltme)
Uyku bozuklukları
Yüz felci
Yutma hastalıkları
Uçuk, aft
Tükürük bezi hastalıkları
Sinüzit tedavisi ve ameliyatları (Endoskopik cerrahi yöntemi)
Orta kulak iltihabı
Kulak kaşıntısı
Kulak çınlaması
Koku ve tat alma bozuklukları
Burun etlerinde şişkinlik (Konkabüloza)
Kekemelik
Gürültüden kaynaklanan işitme kayıpları
Reflü
Grip
Dış kulak yolu hastalıkları
Burun tıkanıklığı
Çene eklemi hastalığı ve tedavisi
Burun gerisinde akıntı (Geniz akıntısı)
Burun kanaması
Boğaz ağrısı
Bionik kulak
Baş dönmesi (Vertigo)
Allerjik burun hastalıkları

47

NEFROLOJİ





Böbrek yetmezliği
Böbrek transplantasyon takibi
Nefrotk sendron takibi
Renal hipertansiyon
NÖROLOJİ






















Migren tedavisi (Sfenopalatin blokaj)
Baş ağrıları teşhis ve tedavisi
Demans (Bunama Unutkanlık)
Epilepsi
Parkinson ve hareket bozuklukları
Sinir ve kas hastalıkları
EMG (Tuzak nöropati, Polinöropati, Radikülopati, Myopati)
Multiple skleroz ve diğer demyelinizan hastalıklar
Serebrovasküler olay (Beyin felci)
Uyku bozuklukları ve tedavisi
EEG
Uyku hali EEG
Omurilik hastalıkları
Bel ve boyun fıtıkları
Kas hastalıkları
Myastenia gravis
Polinöropatiler (Ellerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, yanma ile belirti gösteren
hastalıklar)
Tremor (Ellerde ve başta titremeler)
Baş dönmesi teşhis ve tedavisi
Yürüme ve denge bozuklukları
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ










Doğuştan ve edinsel deformitelerin tedavisi
El cerrahisi ve mikrocerrahi
Artroskopik cerrahi (Kapalı menisküs ameliyatı)
Artroplasti (Kalça ve diz kireçlenmesinde protez ameliyatları)
Omurga cerrahisi
Travmatoloji
Pediatrik ortopedi
Omuz artroskopisi ve cerrahisi

ÜROLOJİ



Prostat tedavisi ve ameliyatları
TUR-P (Kapalı prostat ameliyatı)
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Greenlight (Prostatın laser ameliyatı)
Açık prostat ameliyatı
Böbrek hastalıkları
İdrar yolu hastalıkları
Penis ve testis hastalıkları
İnfertilite (kısırlık) tedavisi
Empotans (iktidarsızlık)
Stent uygulaması
Mesane hastalıkları
Kadın ve erkeklerde idrar kaçırma (inkontinans)
Zührevi hastalıklar
Kadın-Erkek cinsel işlev bozuklukları
Böbrek, mesane, prostat, testis tümörleri
Sünnet
Varikosel (Kısırlık problemi)
Hidrosel
İnmemiş testis
İdrar yolu enfeksiyonları
Taş hastalıkları (Endoskopik ve açık cerrahi tedavileri)
Çocuklarda gece altını ıslatma
Endoskopik taş ameliyatları
İnmemiş testiste laparaskopik tedavi
Mikrocerrahi ile varikosel ameliyatları
Tanı ve Tedavi Birimleri























ACİL SERVİS
CPR (Canlandırma)
EKG (Kalp grafisi)
Mide yıkanması
Mesane sonda uygulaması
Enjeksiyonlar (IM, IV, SC)
Yara ve yanık pansumanı
Serum takılması
Buhar uygulaması
Nebulizatör (buhar makinesi) ile ilaç uygulama
Oksijen tedavisi
Kemik kırıkları ve çıkıkları müdahalesi, alçı-atel uygulaması
Acil cerrahi müdahaleler (sütür atılması, apse boşaltılması, yabancı cisim çıkartılması vb.)
Kalp rahatsızlıklarına müdahale
Şeker hastalığına bağlı rahatsızlıkların ilk müdahalesi
Astım krizleri, akciğer rahatsızlıklarına müdahale
Yüksek tansiyon müdahale ve takibi
Zehirlenme tedavisi
Şok tedaviler
Monitörlü 9 erişkin gözlem yatağı
Monitörlü 5 çocuk gözlem yatağı
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ANJİYO ÜNİTESİ






Acil ve elektif koroner anjiyografi (KGA)
Kalıcı kalp pili implantasyonu
ICD implantasyonu
Elektrofizyolojik çalışma + amblasyon
Perkutan transkorener anjiyoplasti + stent
EMG ve EEG ÜNİTESİ











Sinir sıkışmaları teşhisi
Kas hastalıklarının teşhisi
Sinir yaralanmaları teşhisi
Sinir fonksiyonlarını bozan hastalıkların teşhisi
Bazı omurilik hastalıklarının teşhisi
El ayak uyuşmaları teşhisi
Kol ve bacak güçsüzlükleri vb. durumların teşhisi
Rutin EEG
Aktivasyonlu ve uyku EEG
ENDOSKOPİ ÜNİTESİ












Endoskopik tanı ve tedavi işlemleri:
Skleroterapi
Band ligasyonu
Termal tedavi yöntemleri (heater tedavisi, bipolar elektrokoagülasyon)
Balon ve buji dilatasyonu
Stent uygulamaları
Polipektomi
Kromoendoskopi
Perkutan endoskopik gastrostomi
PEG açılması
Kolonoskopik tanı ve tedaviler:








Rektoskopi
Fleksibl sigmoidoskopi
Kolonoskopi
Biyopsi
Polipektomi
Kanama Tedavileri

Proktoloji tanı ve tedavileri:



Hemoroid band ligasyonu
Skleroterapi
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LABORATUVARLAR
Laboratuarlarımız, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan BIO-RAD
LABORATORIES EQAS, COLLEGE OF AMERİCAN PAT -HOLOGIST CAP ve merkezi İngiltere'de
bulunan RANDOX LABORATORIES RIQAS Eksternal Kalite Kontrol programları üyesidir.










Biyokimya
Hematoloji
Hormon
İdrar Testleri
Patoloji
Mikrobiyoloji
-Kültür
-Antibiyogram
-Seroloji
-Spermiyogram
Kan Bankacılığı
Tümör Markırları
RADYOLOJİ











Digital mammografi
4D ultrasonografi
Girişimsel radyolojik işlemler
Kemik dansitometresi
Direk radyolojik grafiler
Renkli doppler ultrasonografi
Bilgisayarlı tomografik incelemeler
Panoramik diş röntgeni
Magnetik Rezonans Görüntüleme (MR)
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİMİZ
Koroner Yoğun Bakım










Altı tam donanımlı ve fonksiyonlu yoğun bakım yatakları
Merkezi oksijen, vakum ve basınç sistemi
Ördek sürgü yıkama üniteleri
Kendine özel kan gazı cihazı
Steril alanlar
Monitör ve ventilatörler
Anjiyo, ameliyathane, kalp damar cerrahisi ve anestezi bölümlerine yakınlığı
Yoğun bakım hastalarının yakınları ile görüşmeleri için pencereli yoğun bakım bölümleri
Genel Yoğun Bakım





Dört tam donanımlı ve fonksiyonlu yoğun bakım yatakları
Yatak başı diyaliz ünitesi
Merkezi oksijen, vakum ve basınç sistemi
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Ördek sürgü yıkama üniteleri
Kendine özel kan gazı cihazı
Steril alanlar
Monitör ve ventilatörler
Anjiyo, ameliyathane, kalp damar cerrahisi ve anestezi bölümlerine yakınlığı
Yoğun bakım hastalarının yakınları ile görüşmeleri için pencereli yoğun bakım bölümleri
Kalp Damar Yoğun Bakım Ünitesi













Sekiz adet CPR modlu yatak
İki adet pediatrik ventilatör ve dört adet erişkin ventilatör olmak üzere toplam altı adet
ventilatör
IABP balon pompası
Perfizörler
Her türlü donanıma sahip monitörler
Acil durumlarda hastayı yoğun bakımda ameliyat edebilecek donanım
Defibrilatör ve her türlü acil müdahale donanımına sahip CPR arabası
Trasport ventilatör, nemlendirici ventilatör
Merkezi oksijen sistemi
Basınçlı hava aspirasyon sistemi
Hasta ısınması sağlamak için blanketler
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi











Beş adet kuvöz
Radyan ısıtıcı
Bir adet transport kuvöz
Ventilatörler
Merkezi oksijen, vakum ve basınç sistemi
Hasta başı monitörler
Pulse oxymetre cihazı
Bilbad fototerapi cihazlı yataklar ve normal fototerapi lambaları
İnfüzyon pompa
Altyapı ve Teknoloji
Hastanemizin tüm enerji kaynağı güçlü bir trafo merkezi ve yeterli kapasitedeki jeneratörle
desteklenmektedir. Merkezi ısıtma, soğutma ve otomatik kontrollü havalandırma sistemi
ile ısı ve nem sürekli ideal seviyede tutulmaktadır. Yangın ihbar sistemi, alarm sistemi,
güvenlik takip ve kayıt kameraları ile özel güvenlik ekibimiz 24 saat görev yapmaktadır.
Hasta odaları, hemşire çağrı sistemi, hastanın yatağını istediği şekilde kullanmasına imkan
sağlayan elektrohidrolik 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.
Ayrıca,



Merkezi temizlik aspiratörü
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24 saat sıcak su
Merkezi sistem yangın alarmı
Özel yangın merdiveni
Hemşire çağrı sistemi
Kesintisiz elektrik
Merkezi sistem müzik, TV ve uydu yayını, anons sistemi
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VAN LOKMAN HEKİM HASTANESİ
Van halkının sağlık hizmeti sunumundaki beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı
amaçlayan Lokman Hekim Van Hastanesi, son teknoloji ile donatılarak çok sayıda branşla
hizmet vermektedir. Lokman Hekim Van Hastanesi, Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.’nin
üçüncü büyük sağlık yatırımı olarak zincirin yeni bir halkasını oluşturmuştur.Van Merkez’de
13.500 m2 kapalı alana kurulu 9 katlı hastanemizde 4 tam teşekküllü ameliyathane,12
yataklı Genel Yoğun Bakım,3 Yataklı Kalp Damar Yoğun Bakım Ünitesi,2 yataklı Koroner
Yoğun Bakım,32 adet kuvözlü Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi,8 yataklı Çocuk Yoğun
Bakım ve 106 hasta yatağı ile toplam 163 yatak kapasitesiyle hizmet vermekteyiz.
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. Bu doğrultuda idari ve medikal alandaki
tüm çalışanlarına sunduğu eğitimlerin kalitesini en üst düzeyde devamlılığını
amaçlamaktadır.
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Modern laboratuarı, tıbbi görüntüleme ve tanı üniteleri, tüm branşlarda poliklinik
hizmetleri, ameliyathaneler ve yataklı tedavi üniteleri acil servis hizmetleri ile 24 saat 365
gün hizmet veren hastanemizde sizlere sağlıklı ve mutlu bir yaşam için zemin
hazırlamaktan dolayı gurur duyuyor.
Van’da meydana gelen 7.2’lik depremin ardından Lokman Hekim Van Hastanemiz tüm
imkanlarını seferber ederek depremzedelere sağlık hizmeti vermiştir.
Deprem felaketinin hemen ardından acil ve poliklinik hizmetlerinde yaralılara müdahale
eden Lokman Hekim Van Hastanesi, acil durumlar için ise Acil Servis’e 24 saat hizmet
verecek uzman hekim takviyesi yaptı.
Deprem sonrası, sosyal güvencesi olup olmadığına bakmaksızın her gün ortalama 300
hastaya sağlık hizmeti veren Lokman Hekim Van Hastanesi bölge halkının yaralarının
sarılması için tüm kadrosunu seferber etti. Lokman Hekim'in Ankara'da faaliyet gösteren
Etlik ve Sincan Hastanelerinden de deprem bölgesine takviye amaçlı 1 doktor, 1 biyolog 5
de hemşire gönderildi.
Acil ve poliklinik hizmetlerine ara vermeden devam eden hastanemiz, deprem sonrası
hizmet veren 3 hastaneden biri olmuştur.
TIBBİ BİRİMLER




















Acil Servis
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Beslenme ve Diyetetik
Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dermatoloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Göğüs Hastalıkları
Göz Hastalıkları
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
Kardiyoloji
Kulak Burun Boğaz
Nöroloji
Ortopedi ve Travmatoloji
Üroloji
Nükleer Tıp
ACİL SERVİS
- CPR (Canlandırma)
- EKG (Kalp grafisi)
- Mide yıkanması
- Mesane sonda uygulaması
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- Enjeksiyonlar (IM, IV, SC)
- Yara ve yanık pansumanı
- Serum takılması
- Buhar uygulaması
- Nebulizatör (buhar makinesi) ile ilaç uygulama
- Oksijen tedavisi
- Kemik kırıkları ve çıkıkları müdahalesi, alçı-atel uygulaması
- Acil cerrahi müdahaleler (sütür atılması, apse boşaltılması, yabancı cisim çıkartılması vb.)
- Kalp rahatsızlıklarına müdahale
- Şeker hastalığına bağlı rahatsızlıkların ilk müdahalesi
- Astım krizleri, akciğer rahatsızlıklarına müdahale
- Yüksek tansiyon müdahale ve takibi
- Zehirlenme tedavisi
- Şok tedaviler
- 7 erişkin gözlem yatağı
- 3 çocuk gözlem yatağı
BESLENME VE DİYET
- Şişman ve kilolu bireylere zayıflama diyetleri
- Zayıf bireylere kilo aldırıcı diyetler
- Normal çocuk beslenmesi
- Kilolu ve şişman çocuk beslenmesi
- Zayıf ve iştahsız çocuk beslenmesi
- Sindirim sistemi hastalıklarında beslenme
- Karaciğer, safra kesesi ve pankreas hastalıklarında beslenme
- Böbrek hastalıklarında beslenme
- Diabetus mellutusta beslenme
- Kalp hastalıklarında beslenme
- Kemik ve eklem hastalıklarında beslenme ve diyet
BEYİN, OMURİLİK VE SİNİR CERRAHİSİ
- Travma (Beyin, omurilik veya sinir yaralanmaları)
- Çocukluk çağına ait doğumsal bozukluklar
- Beyin omurilik sıvısı dolaşım bozuklukları
- Tümörler (Beyin, omurilik veya sinirlere ait iyi veya kötü huylu urlar)
- Beyin damarsal bozuklukları
- Boyun fıtığı (Mikrodiskektomi)
- Bel fıtığı (Mikrodiskektomi, endoskopik diskektomi, spinal stenoz)
- Beyin veya omuriliğe ait abseler
- Sinir sıkışmaları
- Omurga kaymaları (Spondilolistezis, skolyoz)
- Omurga travmaları (Kifoplasti, vertebroplasti, stabilizasyon)
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
- 0 ve 16 yaş arası yaş grubunda tüm sağlık sorunlarına yönelik hizmet
- Hastanemizde gerçekleşen doğumlarda ilk değerlendirme ve izlem
- Doğum sonrası yenidoğanda gelişebilecek sorunlara yönelik yenidoğan yoğun bakım
ünitesi, küvöz,monitör, fototerapi vb.
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- Çocuk yoğun bakım ünitesi
- Yenidoğan tarama testleri (Topuk kanı)
- Yenidoğan işitme taraması
- Kalça çıkıklığı taraması (Ultrasonografi ile)
- Sağlam çocuk izlemi
- Büyüme izlemi (Boy, kilo, baş çevresi)
- Aşı uygulamaları
- 09-18 saatleri arası poliklinik ve kesintisiz acil sağlık hizmetleri
- Acil gözlem ve yataklı servisler
- Alerji tetkikleri
- Nebülizatör ile ilaç uygulamaları, soğuk buhar tedavileri
İÇ HASTALIKLARI
- ipertansiyon
- Diyabet
- Obezite
- Kalp hastalıkları
- Mide ve bağırsak hastalıkları
- Karaciğer hastalıkları
- Dalak hastalıkları
- Sarılık
- Kansızlık
- İdrar yolları ve böbrek hastalıkları
- Akciğer enfeksiyonları
- Kolesterol ve damar sertliği
- Ateşli hastalıklar
- Romatizmal hastalıklar
- Tiroid hastalıklarının ileri tetkik ve tedavisi ile birlikte periodik takibi
- Kan hastalıkları
- Endokrin bezlerinin hastalıkları
- Şeker hastalarının takip ve tedavisi ile birlikte bilgilendirme hizmetleri
- Kilo fazlalığı olanlara doktor ve diyetisyen eşliğinde zayıflama
- Doktor ve diyetisyen eşliğinde kilo alma
- Kemik iliği hastalıkları
- Pıhtılaşma ve Kanama Bozuklukları
DERMATOLOJİ
- Saç, deri tırnak hastalıkları (Tırnak batması, tedavileri ve yatak revizyonu)
- Sedef hastalığı ve benzeri dermatozlar
- Mantar hastalıkları (Saç, tırnak, vücut)
- Varis ve varis ülserleri
- Vasküler diğer hastalıklar
- Lazer tedavisi – epilasyon
- Kıllanma bozuklukları teşhis ve tedavisi (IPL, Lazer)
- Ürtiker
- Behçet sendromu
- Cilt bakımı – peeling
- Kırışık ve gençleştirme tedavisi (Kimyasal peeling, mezolift)
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- Siğil tedavileri
- Dondurma, yakma
- Selülit tedavisi (LPG, mezoterapi, karboksiterapi, lipoliz)
- Botox, dolgu (Aşırı terleme tedavisinde botox uygulaması)
- Kırışıklıkta botox uygulaması
- Akne tedavis
- Cilt yaraları
- Egzema (Çocukluk çağı egzeması -Atopik dermatit-)
- Venerial hastalıklar (Frengi, genital herpes, bel soğukluğu)
- Yılancık
- Allerjik hastalıklar (Allerji testleri, temas allerjileri)
Vitiligo (Ala)
- Ben tedavisi (Tanısı, dermatoskopi ve tedavileri)
- Bağ dokusu hastalıkları
- Ter bezi hastalıkları
- Bölgesel ve genel saç dökülmesi – saç mezoterapisi
- İz ve çatlak tedavileri (Karboksiterapi, mezoterapi)
- İlaç reaksiyonları
- Intralezyonel tedaviler
- Radyofrekansla tedavi
- Deri tümörleri
- Yaşlılık lekeleri ve tedavisi
- Güneş lekeleri ve tedavisi
- Diğer leke tedavileri
- Lokal beden küçültme, lipoliz, mezoterapi
- Uçuk tedavisi
- Zona hastalığı ve derinin diğer virütik hastalıkları
- Güneş allerjileri
- Bakteriyel deri hastalıkları (Gece yanığı, deri enfeksiyonları)
- Uyuz, bitlenme ve diğer paraziter hastalıklar
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
- Romatizmal hastalıkların tanı, tedavi ve rehabilitasyonu
- Boyun, bel, sırt, diz ve diğer eklem ağrılarının tanı ve tedavisi
- Boyun ve bel fıtığı tedavisi
- Artrit (Eklem iltihabı)
- Uygun fizik tedavi yöntemleri
- Ağrılı bölge enjeksiyonları
- İltihabi romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisi
- ESWT cihazı ile tedavi
- Osteoporoz (Kemik erimesi)
- Osteoporoz tanı ve tedavisi
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- Nörolojik rehabilitasyon
- Periferik sinir hastalıkları ve yaralanmaların tedavisi
- Facial paraliz (Yüz felci) tedavisi
- Omurilik yaralanmaları
- Serebrovaskülif olaylara bağlı gelişen hemiplajilef (beyin felci)
- Kafa travması
- Multiple skleroz (MS)
- Parkinson
- Ortopedik rehabilitasyon
- Kırık vakalarının rehabilitasyonu
- Eklem protez cerrahi uygulamalarının rehabilitasyonu
- Spor yaralanmaları
- El cerrahisi rehabilitasyonu
- Kalça hastalıkları, kalça ve diz protezi rehabilitasyonu
- Cerrahi uygulanan veya uygulanmayan kırıklarda rehabilitasyon
- Sportatif yaralanmaların rehabilitasyonu
- Spastisite tedavi ve rehabilitasyon
- Diğer tüm ortopedik rahatsızlıkların fizik tedavi ve rehabilitasyonu
- Pediatrik (çocuk hastalıkları) rehabilitasyon
- Çıkıklar
- Serebral palsi (Spastik çocuk)
- Spina bifida (Ayrık omurga)
- Brakiyal pleksus (Sinir eğilmeleri)
- Hamilelikte doğum öncesi ve sonrası egzersiz programları
- Geriatrik rehabilitasyon
GENEL CERRAHİ
- Biyopsiler (Deri, derialtı dokusu hastalıkları)
- Meme hastalıkları muayene, tetkik, tedavi ve biyopsi işlemleri
- Tiroid ve paratiroid hastalıkları tetkik, tedavi ve ameliyatları
- Açık ve laparoskopik fıtık tedavisi (Kasık fıtığı, göbek fıtığı, karın duvarı fıtıkları)
- Safra kesesi hastalıkları teşhis ve tedavisi (Laporoskopik ve açık kolesis tektomi )
- Mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, appendix hastalıkları teshis ve tedavisi
- Dalak hastalıkları teşhis ve tedavisi
- Cerrahi karaciğer hastalıkları teşhis ve tedavisi
- Anal bölge hastalıkları teşhis ve tedavisi (Hemoroid,anal fissür,perianal abse ve fistül v.b)
- Perkutan endoskopik gastrostomi
- Plonidal sinus (kıl dönmesi) ameliyatları ve apse boşaltılması,
- Peritan dializ kateteri ve hemodializ amaçlı kateter yerleştirilmesi
- Arterial, venöz ve lenfatik hastalıkları teşhis ve tedavisi (Burger, arterial damar
tıkanıklıkları, lenfanjit, venöz tromboz, tromboflebit
- Tırnak çekilmesi
- Gastroozefageal reflü ve diafragma fıtıklarının cerrahi tedavisi
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- Makat sarkması(prolapsus recti)nın laparoskopik ve açık tedavisi
- Travma ve yaralanmalarda acil ve cerrahi tedavi
- Yoğunbakım hizmeti
GÖĞÜS HASTALIKLARI
- Nefes darlığı nedenlerinin ve anormal göğüs filmi bulgularının araGtırılması
- Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (Kronik bronşit, anfzem)
- Bronşial astım
- Pnömoni (Zatürre)
- Tüberküloz (Verem)
- Akut alt solunum yolu hastalıkları (Akut Bronşit Trakeobronşial)
- Plorezi (Akciğerde sıvı toplanması)
- İntertisyel akciğer hastalığı (Yüksek çözünülürlükte bilgisayarlı tomografi)
- Akciğerde nodül ve kitle araştırması (Bilgisayarlı Tomografi)
- Mediasten hastalıkları (MR Görüntüleme)
- Solunum fonksiyon testi
- Allerji testi
- Bronkoskopi
- Ameliyat öncesi akciğer değerlendirmesi
GÖZ HASTALIKLARI
- Muayeneler
- Bilgisayarlı göz muayenesi
- Kontakt lens muayensi
- Retina hastalıkları tanısı
- Şeker hastalığı göz muayenesi
- Sarı nokta (Makula) hastalığı
- Hipertansiyona bağlı kanamalar
- Diğer göz kanamaları ve damar tıkanıklıkları
- Göz tansiyonu ölçümü ve glokom takibi
- Çocuk göz hastalıkları ve şaşılık muayenesi
Ameliyatlar
- Fakoemülsifikasyon (Dikişsiz katarakt ameliyatı)
- Hidrofilik, hidrofobik, asferik ve multifokal göz içi lensi alternatifleri
- Yüksek miyop ve hipermetropide şeffaf lens ekstraksiyonu ve göz içi lensi yerleştirilmesi
- Pterjium ameliyatlarında doku yapıştırıcısı kullanımı
- Göz kapağı düzeltme ve göz kapağı estetik cerrahileri
- Göz kapağı tumör cerrahileri
- Şaşılık cerrahileri
- Glokom ameliyatları
- Göz sulanmasına yönelik müdahaleler
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
- Gebe muayene ve takipleri
- Her türlü jinekolojik cerrahi
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- Kontrasepsiyon (doğum kontrol) yöntemi ile ilgili uygulama ve danışmanlık
- İnfertilite (kısırlık) tedavileri
- Vajinal doğum
- Ağrısız doğum
- Sezeryan uygulamaları
- Gebelik ultrasonu
- Renkli doppler ultrason
- 4 boyutlu ultrason
- Transvajinal ve pelvik ultrason takipleri
- Yara yakma ve dondurma (Koter-Krio)
- Doğum öncesi ve sonrası danışmanlık
- Menopoz-Kemik erimesi (Osteoporoz) danışmanlığı ve tedavisi
- İdrar kaçırma tedavisi (Ürojinekoloji)
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
- Tüm muayene hizmetleri
- Koroner bypass ameliyatları
- Kalp kapak ameliyatları
- Preferik bypass ameliyatları
- Büyük damar ameliyatları
- Varis ve ven ameliyatları
KARDİYOLOJİ
- Renkli doppler ekokardiyografi
- Efor testi (Kardiyovasküler stres testi)
- 24 Saatlik ritm holter
- 24 Saatlik ambulatuar kan basıncı (Kan basıncı takibi cihazı)
- Hipotansiyon ve hipertansiyon tanı ve tedavisi
- Romatizmal kalp hastalıkları tanı ve tedavisi
- Koroner kapak hastalıkları tanı ve tedavisi
- Kardiyak aritmi tanı ve tedavisi
- Kateter laboratuvarında koroner anjiyografi
- Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti
- kalıcı kalp pili uygulaması
- Kalp ritm problemleri
- Kalp yetersizliği bulunan hastalara biventriküler kalp pili uygulaması
-Ekokardiyografi
KULAK BURUN BOĞAZ
- Horlama tedavisi
- Endoskopik muayene
- Bilgisayarlı görüntüleme
- Baş ağrıları
- Ses hastalıkları teşhis ve tedavisi
- İleriki yaşlarda işitme azlığı problemi
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- İşitme cihazı
- Baş ve boyun bölgesinde görülen tümörler
- Estetik burun cerrahisi
- İşitme ve konuşma problemleri
- Sık bademcik enfeksiyonu nedeni ile tonsillektomi ve geniz eti (Adenoidektomi)
ameliyatları
- Kulakta sıvı toplanması sonucu tüp tatbiki
- Timpanoplasti (Kulak zarı tamiri ve işitmeyi düzeltme)
- Uyku bozuklukları
- Yüz felci
- Yutma hastalıkları
- Uçuk, aft
- Tükürük bezi hastalıkları
- Sinüzit tedavisi ve ameliyatları (Endoskopik cerrahi yöntemi)
- Orta kulak iltihabı
- Kulak kaşıntısı
- Kulak çınlaması
- Koku ve tat alma bozuklukları
- Burun etlerinde şişkinlik (Konkabüloza)
- Kekemelik
- Gürültüden kaynaklanan işitme kayıpları
- Reflü
- Grip
- Dış kulak yolu hastalıkları
- Burun tıkanıklığı
- Çene eklemi hastalığı ve tedavisi
- Burun gerisinde akıntı (Geniz akıntısı)
- Burun kanaması
- Boğaz ağrısı
- Bionik kulak
- Baş dönmesi (Vertigo)
- Allerjik burun hastalıkları
NÖROLOJİ
- Migren tedavisi (Sfenopalatin blokaj)
- Baş ağrıları teşhis ve tedavisi
- Demans (Bunama - Unutkanlık)
- Epilepsi
- Parkinson ve hareket bozuklukları
- Sinir ve kas hastalıkları
- EMG (Tuzak nöropati, Polinöropati, Radikülopati, Myopati)
- Multiple skleroz ve diğer demyelinizan hastalıklar
- Serebrovasküler olay (Beyin felci)
- Uyku bozuklukları ve tedavisi
- EEG
- Uyku hali EEG
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- Omurilik hastalıkları
- Bel ve boyun fıtıkları
- Kas hastalıkları
- Myastenia gravis
- Polinöropatiler (Ellerde ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, yanma ile belirti gösteren
hastalıklar)
- Tremor (Ellerde ve başta titremeler)
- Baş dönmesi teşhis ve tedavisi
- Yürüme ve denge bozuklukları
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
- Doğuştan ve edinsel deformitelerin tedavisi
- El cerrahisi ve mikrocerrahi
- Artroskopik cerrahi (Kapalı menisküs ameliyatı)
- Artroplasti (Kalça ve diz kireçlenmesinde protez ameliyatları)
- Omurga cerrahisi
- Travmatoloji
- Pediatrik ortopedi
- Omuz artroskopisi ve cerrahisi
ÜROLOJİ
- Prostat tedavisi ve ameliyatları
- o TUR-P (Kapalı prostat ameliyatı)
- o Plazmokinetik tedavi(Plazma Voporizasyon
- o Açık prostat ameliyatı
- Böbrek hastalıkları
- İdrar yolu hastalıkları
- Penis ve testis hastalıkları
- İnfertilite (kısırlık) tedavisi
- Empotans (iktidarsızlık)
- Stent uygulaması
- Mesane hastalıkları
- Kadın ve erkeklerde idrar kaçırma (inkontinans)
- Zührevi hastalıklar ?
- Kadın-Erkek cinsel işlev bozuklukları
- Böbrek, mesane, prostat, testis tümörleri
- Sünnet
- Varikosel (Kısırlık problemi)
- Hidrosel
- İnmemiş testis
- İdrar yolu enfeksiyonları
- Taş hastalıkları (Endoskopik ve açık cerrahi tedavileri)
- Çocuklarda gece altını ıslatma
- Endoskopik taş ameliyatları
- İnmemiş testiste laparaskopik tedavi
- Mikrocerrahi ile varikosel ameliyatları
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- Radyoloji Ünitesi
- Radyoloji Ünitemizde, mamografi cihazı, ultrasonlar ve 4D ultrasonografi, girişimsel
radyolojik işlemler, kemik dansitometrisi, direkt radyolojik grafiler,kontrastlı grafiler(mide,
kolon,özefagus, IVP, HSG,voiding vb ), renkli doppler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografik
incelemeler, magnetik rezonans görüntüleme (MR) bulunmaktadır.
Nükleer Tıp laboratuarında sintigrafik tetkikler yapılmaktadır.
Ameliyathaneler
- Hastanemizde genel amaçlı 5 ameliyathane bulunmaktadır. Hastanemizde hizmet veren
cerrahi branşların tamamının ihtiyaçlarını karşılayacak, uluslararası standartlara uygun
şekilde dizayn edilmiş, mikroskobik, endoskopik, artroskopik ve laparoskopik operasyonlar
da dahil olmak üzere açık ve kapalı tüm ameliyatlar yapılabilmektedir.
Doğumhaneler
- Hastanemizin 2 adet doğumhanesinde, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı
hekimlerimizin gözetiminde çalışan alanında deneyimli personelimiz hizmet vermektedir.
Doğumhanelerimiz, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği bünyesinde, ayrı bir katta, ferah,
steril ve annenin sağlığı ve tüm konforu düşünülerek hazırlanmıştır.
Yoğun bakımlar
- 32 yataklı yenidoğan yoğun bakım küvöz sayısı ile bölge illerde dahil olmak üzere önemli
düzeyde hizmet sunulmaktadır.Ayrıca 8 yataklı çocuk yoğun bakım,11 yataklı genel yoğun
bakım,2 yataklı kororner yoğun bakım,3 yataklı KVC yoğun bakım yatağı ile yoğun bakım
hizmetleri verilmektedir.
Genel Yoğun Bakım
- Merkezi oksijen, vakum ve basınç sistemi
- Kendine özel kan gazı cihazı
- Steril alanlar
- Monitör ve ventilatörler
- Anjiyo, ameliyathane, kalp damar cerrahisi ve anestezi bölümlerine yakınlığı
Koroner Yoğun Bakım
- Merkezi oksijen, vakum ve basınç sistemi
- Kendine özel kan gazı cihazı
- Steril alanlar
- Monitör ve ventilatörler
- Anjiyo, ameliyathane, kalp damar cerrahisi ve anestezi bölümlerine yakınlığı
Kalp Damar Yoğun Bakım Ünitesi
- ventilatör
- IABP balon pompası
- Perfizörler
- Her türlü donanıma sahip monitörler
- Acil durumlarda hastayı yoğun bakımda ameliyat edebilecek donanım
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- Defibrilatör ve her türlü acil müdahale donanımına sahip CPR arabası
- Trasport ventilatör, nemlendirici ventilatör
- Merkezi oksijen sistemi
- Basınçlı hava aspirasyon sistemi
- Hasta ısınması sağlamak için blanketler
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
- Radyan ısıtıcı
- Bir adet transport kuvöz
- Ventilatörler
- Merkezi oksijen, vakum ve basınç sistemi
- Hasta başı monitörler
- Pulse oxymetre cihazı
- Bilbad fototerapi cihazlı yataklar ve normal fototerapi lambaları
- İnfüzyon pompa
- ÇocukYoğun Bakım
- Merkezi oksijen, vakum ve basınç sistemi
- Kendine özel kan gazı cihazı
- Steril alanlar
- Monitör ve ventilatörler
- Uyku Laboratuvarı
- Özel Lokman Hekim Van Hastanesi Uyku Laboratuvarında, hastanın vücudunun çeşitli
yerlerine elektrotlar yerleştirilerek,
- Uyurken beyin elektrik aktivitesi (EEG),
- Göz hareketleri (EOG),
- Kas hareketleri (EMG),
- Vücudun oksijen miktarı,
- Karın ve solunum kaslarının hareketleri,
- Ayak hareketleri,
- Kalp atım hızı (EKG) değerleri kayıt altına alınır.
- Bu kayıtlar, göğüs hastalıkları, nöroloji ve kulak burun boğaz uzmanı hekimlerden oluşan
Uyku Komisyonunca değerlendirilir. Kurul, gerekli görürse daha ileri tetkikler ister ya da bu
bilgilere göre tedaviyi düzenler.
Tedavi seçenekleri
- Kurul kararına göre tedavi; cerrahi, medikal, radyofrekans ya da CPAP solunum cihazı gibi
yöntemler kullanılarak yapılabilir.
Bademcik ve geniz eti, burunda septum deviasyonu ve polip gibi problemler cerrahi
yöntemlerle giderilirken, konka küçültme radyo frekans yöntemi ile, damak ve dil köküne
yapılacak uygulamalar ise radyo frekans ya da cerrahi yöntemlerle yapılır.
Altyapı ve Teknoloji
Hastanemizin tüm enerji kaynağı güçlü bir trafo merkezi ve yeterli kapasitedeki jeneratörle
desteklenmektedir. Merkezi ısıtma, soğutma ve otomatik kontrollü havalandırma sistemi
ile ısı ve nem sürekli ideal seviyede tutulmaktadır. Yangın ihbar sistemi, alarm sistemi,
güvenlik takip ve kayıt kameraları ile özel güvenlik ekibimiz 24 saat görev yapmaktadır.
Hasta odaları, hemşire çağrı sistemi, hastanın yatağını istediği şekilde kullanmasına imkan
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sağlayan elektrohidrolik 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.
Ayrıca,







Merkezi temizlik aspiratörü
Merkezi sistem yangın alarmı
Özel yangın merdiveni
Hemşire çağrı sistemi
Kesintisiz elektrik
Merkezi sistem müzik, TV ve uydu yayını, anons sistemi bulunmaktadır.
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İŞTİRAKLERİMİZ

Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri İnşaat Taahhüt ve
Ticaret A.Ş.
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri İnşaat Taahhüt ve Ticaret
A.Ş. ünvanı ile kurulacak olan 1.000.000 TL sermayeli sağlık alanında yatırım yapmak
üzere 50,9996 % oranında kurucu ortak sıfatıyla ortak olunmasına karar verilmiş olup bu
şirket Van da faaliyet gösteren Safi Sağlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Van Divan Sağlık
Eğitim Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. ile görüşmelere bu şirket tarafından devam etmesi
kararlaştırılmıştır.
Şirketimiz, 05.05.2011 tarihinde kuruluşu tescil olan Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri
ve İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.'ye ödemesi gereken 509.996 TL sermaye taahhüdünü
03.06.2011 tarihi itibari ile gerçekleştirmiştir.
30.09.2011 tarihinde Özel Medisina Van Hastanesi'nin - Lokman Hekim Van Sağlık
Hizmetleri İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye ruhsat devri talebimiz Sağlık Bakanlığı’nca
onaylanmıştır.
Safi Sağlık Sanayi Ticaret A.Ş.'nin adına gayrifaal olan Özel Hayat Hastanesinin - Lokman
Hekim Van Sağlık Hizmetleri İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.-Özel Hayat Hastanesi ünvanı ile
mevcut
durumu
devam
edecektir
.
Faaliyetine devam etmekte olan II. hastanemiz 12.500 m2 kapalı alana sahip 133 yataklı
Özel Medisina Van Hastanesi, Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri İnşaat Taahhüt ve
Ticaret A.Ş. - Özel Lokman Hekim Van Hastanesi olarak hizmet vermeye devam edecektir.
LOKMAN HEKİM VAN SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
ORTAKLIK YAPISI
A
ORTAĞIN ADI SOYADI
GRUBU
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat
Taahhüt A.Ş.
10.000
Mustafa Sarıoğlu
İrfan Güvendi
Mehmet Altuğ
Hamdi Özkan
Bekir Tezcan
Saadet Acar
Naim Akça
Ferhat Çetinkaya

B GRUBU

1
1
1
1
86.130
87.340
86.030
230.500
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Hay Süt ve Süt Ürünleri Hayvancılık Gıda İth. İhr. A.Ş.

Haysüt A.Ş. 2008 yılında kurulmuş ve 2009 yılında tam faaliyete başlamıştır. Süt üretimi
gerçekleştiren firma ürettiği ürünü anlaşmalı olduğu firma/firmalara satmaktadır. Tesis
son teknoloji ile süt sağımı ve depolaması yapabilen entegre bir tesis olarak faaliyetini
sürdürmektedir.Haysüt A.Ş.’nin değeri; Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılan
değerleme neticesinde 4.853.786 TL olarak belirlenmiştir.
Şirketimiz bu alanda da yatırımlarını artırmak suretiyle büyüme hedeflemektedir.Bu amaca
yönelik olarak; 794.325 TL nominal değerli hisse 1.834.513 TL ödenerek alınmış,mevcut
hisselerimize %37,83 hisse daha eklenerek, şirketteki toplam hissemiz %73.62 ‘ye
yükselmiştir.Hisselerin 1.813.496 TL’sı şirketin ilişkili tarafları kapsamındaki ortaklarından
alınmıştır.
2010 yılı verilerine göre dünyada çiğ süt üretiminin 714 milyon ton ve Türkiye’de ise 12
milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Dünya ülkeleri bazında incelendiğinde Türkiye çiğ
süt üretiminde 15.sırada yer almaktadır.
Türkiye’de kişi başına süt tüketiminin 2010 yılında 25 litre olduğu tahmin edilmektedir. Su
oranın 2011 ve 2012 yıllarında 25,5 litre ve 2013 yılında ise 27,5 litre olacağı tahmin
edilmektedir. Türkiye, süt tüketimi oranı olan 25 litre/kişi ile dünya ülkeleri arasında 11.
sırada yer almaktadır. Dünyada tüketimi en yüksek olan İrlanda’da bu oranı 132 litredir.
Süt ürünleri pazarı incelendiğinde ise sektörün 2010 yılında büyüklüğünün 2,8 milyar TL
olduğu tahmin edilmektedir. Sektör, bir önceki yıla göre %8’lik bir büyüme kaydetmiştir. 9
aylık süreç baz alındığında ise 2011/09 döneminde sektörün büyüklüğü, bir önceki yılın
aynı dönemine göre %2,2 büyüyerek 2,14 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşmıştır.
HAY SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.
ORTAKLIK YAPISI
ORTAĞIN ADI SOYADI
Sait Özkan
Hamdi Özkan
Bayram Güvendi
İrfan Güvendi
Kamil Dinar
Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.
TOPLAM

A GRUBU
14,17
5,5

B GRUBU
14,76
5,72
3,39

5,33
75
100

2,58
73,54
100

TOPLAM
14,73
5,71
3,23
0,27
2,45
73,62
100
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Vizyonumuz

Bilimsel gelişmelerin ödünsüz
takipçisi, çağdaş teknoloji
kullanımında öncü bir kuruluş olarak;

Modern, temiz ve ferah mekanlarda,
kaliteli, hızlı, güvenli, şefkatli ve
ekonomik sağlık hizmetimizle “HASTANE
DENİNCE AKLA İLK GELEN MARKA
BİR KURULUŞ” olmaktır.
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Misyonumuz
Toplum ve tıp ahlakına sadık kalarak,
insan odaklı bir sağlık hizmeti
anlayışında; mükemmeli yakalamak ve
sürekliliğini sağlamaktır.
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Temel Değerlerimiz
Yasal esaslara uymak,
Uluslararası standartları sağlamak,
Tıp ve uygarlık etiğine bağlılık,
İnsanı doğal ve bütün haliyle
kabullenmek,
Hasta haklarına saygı duymak,
Beden ve ruh sağlığını korumak,
Çalışanlarımızın desteğini, katılımını
ve memnuniyetini sağlamak,
Sürekli ve ekonomik sağlık hizmeti
vermek,
Sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
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Kalite Politikamız

Yüreğimizdeki insan sevgisiyle, sağlıklı
bir toplum oluşmasına katkıda
bulunabilmemiz için toplumun bizi bir
“şifa kapısı” olarak görmesini
sağlamaktır.
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KALİTE GÖSTERGELERİMİZ
Sağlıkta kalite ölçümündeki belirleyici noktalara “gösterge” denilmektedir. Gösterge, nicel
bir ölçüt olup, hasta çıktılarını etkileyen önemli yönetsel, klinik ve destek fonksiyonların
değerlendirilmesi ve gelistirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Özel Lokman Hekim Hastanelerinde kalite gösterge belirleme çalışmaları Kalite Yönetim
Temsilciliğinin koordinatörlüğünde, anahtar süreçlerin sorumluları ve gerekli
görüldüğünde ilgili bölüm çalısanlarının katılımı ile yürütülmelidir.
Özel Lokman Hekim Hastanelerinde genel kalite göstergeleri klinik ve idari kalite
göstergeleri olarak iki ayrı grupta incelenmektedir;
İDARİ KALİTE GÖSTERGELERİMİZ:
















Belirli bir süre içerisinde yatırılan hasta sayısı,
Belirli bir süre içerisinde poliklinikte tanı ve tedavisi uygulanan hasta sayısı,
Acil servise başvuran hasta sayısı,
Hekim başına günlük hasta sayıları,
Hemşire başına günlük hasta sayıları,
Yatak isgal oranı,
Yatak devir hızı,
Personel devir hızı,
Personel istikrar endeksi,
Personel performans göstergeleri,
Hatalı hizmet giriş oranları,
İşlem Hızı,
Cihaz arıza oranları, arıza giderme süreleri,
Eğitim etkinlik oranları,
Hasta memnuniyet göstergeleri vb.
KLİNİK KALİTE GÖSTERGELERİ
















Hastane enfeksiyonları
Cerrahi enfeksiyonlar
IV Tromboflebit Oranı
Santral Venöz Katetere Bağlı Bateriemi Oranı
Ventiletör Dliskili Pnömoni Hızı
Üriner Kateter Dliskili Üriner Enfeksiyon Hızı
Bası Yarası Gelişen Hasta Oranı
Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatöre Bağlı Gelişen Pnömani Oranı
Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatöre Bağlı Olarak Gelişen
Pnömani
Oranı
Genel mortalite hızı,
Yoğun bakım nosokomiyal enfeksiyon hızı,
Servislerdeki nosokomiyal enfeksiyon hızları,
Kaba ölüm hızı,
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Anestezi ölüm hızı,
Ameliyat sonrası ölüm hızı,
Preop-postop dönemde yapılan hatalı sayımlar,
Ameliyat sonrası enfeksiyon hızı,
Normal ve sezeryan doğum hızı,
Radyolojik işlemler sonrası gelisen komplikasyon oranı,
Hatalı çekim oranı,
CPR aksaklık oranı,
Numune red oranı,
Tekrar çalısılan numune oranı,
Transfüzyona reaksiyon gösteren hasta sayıları,
İlaç hata oranları,
Sağlık taraması göstergeleri,
İş kazası oranları vb.
Tıbbi bölümler, destek hizmetler ve hemşirelik hizmetlerinin her birisi için ayrı ayrı olmak
üzere yaklaşık 500 üzerinde kalite göstergesi ile yönetim sistemleri izlenmektedir.
Seçilmiş göstergeler ile Özel Lokman Hekim Hastanelerinde, her birinin ayrı ayrı olmak
üzere performans durumları altı aylık periyotlarla Kalite Yönetim Temsilciliği tarafından
raporlanmakta, bu bulgular Yönetimin Gözden Geçirmesi aracılığıyla üst yönetimle
paylaşılmaktadır.
Hasta ve Hasta Yakınları Memnuniyeti Araştırmaları:
Sürekli olarak geri bildirimlerin alındığı bu araştırmalar, Özel Lokman Hekim
Hastanelerinde Halkla İliskiler birimi tarafından, tedavi olmak amacıyla poliklinik hizmeti
için ayaktan başvuran ve yataklı tedavi hizmeti sunan birimlerimizde tedavi gören hastalar
arasından rast gele seçilen en az 1000 hasta ile pek çok parametrenin sorgulandığı
anketler yardımıyla gerçeklestirilmektedir.
Ayrıca, hastanemizde son bir ay içerisinde yatarak tedavi olmuş hastalar arasından, tedavi
olduğu servis göz önüne alınarak tabakalı örneklem yöntemi ile seçilen hastalara 15 gün
içerisinde telefonla ulasılarak aldıkları hizmetlerden memnuniyet durumları
araştırılmaktadır.
Hizmet yeterliliğine yönelik olarak tespit edilen tüm göstergeler analiz edilerek kontrol ve
hizmet doğrulamaları gerçekleştirilmekte ve yönetimin gözden geçirmesi için rapor haline
getirilmektedir.
Çalısan Memnuniyeti Araştırmaları:
Sürekli Kalite İyileştirme çalışmaları çerçevesinde müşteri kavramı iç ve dış müşteri olarak
ele alınmaktadır.
Dıs müşterilere sunulan hizmetin kalitesi iç müşterilere sunulan hizmet kalitesi ile doğru
orantılıdır.
Bu zincirin halkaları ile birbirini tamamlar. Zincirin halkalarından birinde kopukluk
olduğunda dış müsteriye verilen hizmetin kalitesinde de aksama olur
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Özel Lokman Hekim Hastanelerinde hizmet veren personelin uygulama ve sistem isleyişi ile
ilgili memnuniyet düzeylerini ölçmek için İnsan Kaynakları birimi tarafından yılda en az bir
kez periyodik olarak iç müşteri anketi yapılmaktadır.
Sonuçlar üst yönetime bildirilmekte, bu sonuçlar ayrıca eğitim faaliyetlerinin
planlanmasında, kurum kültürü oluşturulmasında, hedeflerin paylaşılmasında göz önüne
alınmaktadır.
KALİTE YÖNETİMİ
Hastanelerimizde kalite yönetiminin amacı;








Tanı ve tedavi sürecine doğrudan veya dolaylı etkisi olan tüm süreçleri standardize
etmek,
Uluslar arası standartlarda, kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunmak,
Uygunsuzlukları oluşmadan önce fark etmek,
Hasta ve çalışan güvenliğini sürekli kontrollü sartlar altında tutmak,
Hizmet sunum şartlarını belirlemek ve şartları karsılama yeterliliğimizi (performansımızı)
sürekli ölçmek,
Nitelikli personel istihdam etmek ve sürekli eğitimle gelişimlerini sağlamak,
Hastanelerimizde olusturduğumuz kalite yönetiminin sürekliliğini sağlamak ve sürekli
iyileştirmektir.
Özel Lokman Hekim Hastaneleri Kalite Tarihçesi
Kalite Çalısmaları Süreci
Özel Lokman Hastaneleri kuruluş aşamasından itibaren ISO 9000 standardizasyon
çalışmalarını yönetim sisteminin temel ilkesi olarak kabul etmiştir. Bu bağlamda kalite
yönetim sistemini uluslararası kabul görmüş 8 kalite prensibine uygun olarak sürdürmeye
devam etmektedir:










Müsteri odaklılık
Liderlik
Personelin katılımı
Proses yaklaşımı
Yönetimde sistem yaklaşımı
Sürekli iyileştirme
Karar vermede gerçekçi yaklaşım
Karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri
Etlik Hastanemizde; 2004 yılında ISO 9000 kalite dokümantasyon çalışmaları başlatılmıstır.
Kurum yöneticilerine ve personeline yönelik ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Temel
Eğitimi,Dokümantasyon Eğitimi ve İç Tetkikçi Eğitimleri verilmiştir. 2005 yılında kalite
yönetim sistemi dokümanları kurum genelinde uygulamaya konulmuştur. 2005 yılında ise
kalite yönetim sistemimiz
TUV CERT tarafından belgelendirilmiştir.
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Sincan Hastanemizde; kalite çalışmaları 2008 yılında henüz hastanemiz inşa halinde ve
hastalarımıza hizmet vermezken başlatılmıstır. Her iki şubemizde de yetkili olacak üst
yönetime bağlı Kalite Yönetim Temsilciliği kurulmuş ve temsilciliğimizde kalite
uzmanlarımız görev almıstır. Hastanemiz açılmadan önce kalite yönetim sistemi
dokümantasyon bazında kurulmuş, tüm personele eğitimleri
verilmiş ve pilot uygulamalarla denenmiştir. Hastanemiz açıldıktan 4 ay sonra Türk
Standartları Enstitüsü tarafından TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ile
belgelendirilmiştir.
Böylece her iki şube hastanemizi temsil eden merkez şirketimiz iki belgelendirme kuruluşu
tarafından (TSE ve TUV CERT) ISO 9001 Kalite Belgesi ile belgelendirilmiştir.
Belgelendirme Süreci
Özel Lokman Hekim Etlik Hastanesi
Nisan 2005: ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem standardı kapsamında TÜV CERT
tarafından BELGELENDİRME denetimi yapıldı.
Nisan 2006: ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem standardı kapsamında TÜV CERT
tarafından GÖZETİM denetimi yapıldı.
Nisan 2007: ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem standardı kapsamında TÜV CERT
tarafından GÖZETİM denetimi yapıldı.
Nisan 2008: ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem standardı kapsamında TUV CERT
tarafındanBELGE YENİLEME tetkiki yapıldı.
Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi
Ağustos 2008: TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem standardı kapsamında 0608.08.2008 tarihlerinde TSE tarafından BELGELENDİRME denetimi yapıldı.
Kalite Yönetim Sistemimizde;
Etlik Hastanemiz Sincan Hastanemiz
Kalite El Kitabı
1
1
Proses Kalite Planı
115
15
Prosedür
28
28
Görev, Yetki Tanımı
80
99
Talimat
210
207
Form
326
460
Sürekli kalite iyileştirmenin özünde gelişmiş düşünme mekanizmasını gerektiren bilgi
üretimi ve yönetimi yer almaktadır.
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Düsünüş becerisini geliştirmek için gerekli olan üç temel unsur:




BİLMEK
TANIMLAMAK
ÖLÇMEKTİR
Özel Lokman Hekim Hastaneleri sürekli gelişimi hedefleyen bir yönetim anlayışıyla;





Gelişime yönelik plan ve hedefleri saptamak,
Mevcut ve potansiyel sorunlarını önceden belirleyerek gelişme gerektiren alanları
belirlemek,
Gelişime yönelik uygulamaları değerlendirmek için,somut ve objektif, ölçüm ve
değerlendirme yöntemleri kullanmaktadır.
Kurumumuz kalite yönetim sisteminde uluslararası değerlendirme sistemleri dikkate
alınarak hazırlanmış performans değerlendirme programları ile tıbbi ve destek süreçler
ayrıntılı izlenip değerlendirilmektedir.
Proseslerin(sürecin) Haritalandırılması
Kurumumuzda prosesler is akış şemaları ve proses kalite planları ile tanımlanmıştır.
Hastanın girişinden çıkışına kadar aldığı hizmetler belirlenmiştir ve süreçlerde tanımlanan
performans kriterlerini gösteren geri beslemeler sürekli izlenmektedir. İyileştirmeye açık
olan alanlar tespit edilerek iyileştirme yöntem ve araçları geliştirilmektedir.
Tüm süreçler 15 ana süreç ve 300’ye yakın alt süreçlerle izlenip denetlenmektedir. Tüm
tıbbi süreçler;poliklinik, klinik, yoğun bakımlar, acil servis, ameliyathane, laboratuar ve
görüntüleme birimleri dahil olmak üzere diğer idari ve destek süreçler sürekli izlenmekte ve
gerektiğinde iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.
Süreçler arası etkileşimler tanımlanmıştır. Belirli periyotlarla klinik ve destek süreçleri
iyileştirmeye yönelik toplantılar yapılmakta ve gerektiğinde hasta bazında işlemler
gerçekleştirilmektedir.
KURULLARIMIZ
Hastanemizde yapılan tıbbi uygulamalar, tanı-tedavi yöntemleri, hekim atamaları, çalışma
sistemlerinin kurulması, yeni tedavi metodlarının uygulanması ve ilişkilerin sağlıklı
yürütülmesi belirlenmiş kurullar tarafından düzenlenmekte ve kontrol edilmektedir.
Tıbbi Danışma Kurulu
Hastanelerimizin sağlık politikasına uygun düzenlemeler yaparak, bölümlerde etkin
kadroların oluşmasını ve kaliteli hizmet sunumunu sağlamayı hedefler. Ayrıca bu
kurulumuz, bölümler arası koordinasyonu sağlarken, bölümlerle yapılan periyodik
toplantılarla yeni hedefleri, ihtiyaçları, gelişim alanlarını belirler.
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Bilimsel Eğitim Kurulu
Yıllık programlı hizmet içi eğitimlerin yanı sıra hastalarımıza yönelik düzenlenecek eğitim
konularının ve eğitmenlerin belirlenmesi Bilimsel Eğitim Kurulumuzun görevlerindendir.
Kurulumuz, eğitim programının düzenli yürütülmesi, hastanede yapılan bilimsel
çalışmaların değerlendirilmesi ve tüm bilimsel çalışmaların organizasyonunu sağlamakla
da görevlidir.
Enfeksiyon Kontrol Kurulu
Enfeksiyon Kontrol Kurulu, hastane enfeksiyonlarını kontrol altına almak, enfeksiyon
kontrol uygulamalarının düzenli olarak yapılmasını sağlamakla görevlidir. Kurul ayrıca,
sorunların tespiti ve düzeltilmesine yönelik faaliyetleri düzenleyip, yürütülmesini sağlar.
Yapılan çalışmalarla ilgili alınan kararları yetkili mercilere iletip, denetleme faaliyetlerini
yerine getirir.
Hastane enfeksiyonları ile ilgili personelin eğitimlerini sağlamak ve verilen eğitimin
yeterliliğini denetlemekte de Kurulun görevleri arasında yer alır. Düzenli enfeksiyon
kontrollerinin yapılıp yapılmadığını denetleyen Kurul, herhangi bir enfeksiyon hali veya
olasılığında kısa sürede doğru çözüm yöntemlerini sunar.
Hasta Hakları Kurulu
Hastalarımızdan gelen tıbbi ve idari şikayetleri değerlendirmek, bu değerlendirmeler
sonucunda hastalarımıza geri bildirimlerde bulunabilmek için Hasta Hakları Kurulumuz
bulunmaktadır. Bu kurul, belirlenen zamanlarda toplanarak, hastalarımızdan gelen
şikayetleri değerlendirir.
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İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Başvuru ve İşe Alım
Başarıya giden yolun, profesyonel ve nitelikli kişilerden oluşan bir ekipten geçtiğine inanan
kurumumuz bu yolda herkese, her yıl başında yapılan personel planlamasına göre fırsat
eşitliği sunmaktadır.
Başvurular internet sitemizden form doldurularak yapılır.
Gelen başvurular ile gereksinim duyduğumuz pozisyonların uygunlukları İnsan Kaynakları
Yönetmenliğimizce değerlendirildikten sonra, işin gerektirdiği yetkinlikler ve kişisel
özellikler, işe alım sürecimiz kapsamında özenle eşleştirilir. Böylece işin kişiye, kişinin işe
uygun olup olmadığı belirlenir. Hizmet sektöründe kişisel yetkinliklerin öneminin bilinciyle
başvuran hemen hemen her aday öngörüşme için davet edilerek süreç başlatılır.
Öngörüşmede ilgili birim sorumlusu ve insan kaynakları uzmanı tarafından yapılan
değerlendirmede olumlu değerlendirilen aday daha sonra mülakat komisyonunun
değerlendirmesi için davet edilir. Komisyonun uygun gördüğü adaya insan kaynakları
yönetmenliği tarafından iş teklifi yapılır.
Oryantasyon
Ailemize katılarak ekip üyemiz olan çalışanlarımızın kurumumuzda işe başladığında
kendini yabancı hissetmemesi, kurum kültürümüzü, mesleki ve kurumsal değerlerimizi
kavrayabilmeleri için oryantasyon eğitimleri İnsan Kaynakları Yönetmenliği, Kalite
Temsilciliği ve Bilgi İşlem Yönetmenliğimizce oryantasyon eğitimleri verilir. İki ay süren
oryantasyon dönemimizde yeni ekip arkadaşımızın ilk ve bir üst amiri mesleki oryantasyon
eğitiminden sorumludurlar. Bu değerlendirme sürecinde çalışanımız yöneticileri ve İnsan
kaynakları çalışanlarımız tarafından desteklenirler.
Eğitim
Ailemize katılarak ekip üyesi olan çalışanlarımızın, kişisel gelişimlerinin sağlanmasıyla
kurumsal gelişimin oluşacağına olan inancımızla, sahip oldukları mevcut yetkinliklerin
yanısıra, kariyerlerini ve kendilerini geliştirmeleri için desteklenmesi gereken yetkinlikler
olabileceği inancıyla her çalışanımıza mesleki ve kişisel gelişim eğitim fırsatları sağlanır.
Eğitimler kurumumuza ait eğitim salonlarında veya outdoor olarak gerçekleştirilir.
Gelişmenin sürekliliğini hedefleyen hastanemizde yönetim kurulumuzun da sonsuz
desteğiyle çalışanlarımızın mesleki gelişimlerinin yanısıra kişisel gelişimlerinin de
sağlanarak kurumumuzu geliştireceğimiz inancıyla, çalışanlarımızın kendi bireysel
katkılarıyla kurumumuzun gelişme sağlamasının mümkün olduğu bir yaşam felsefesini
onlara benimsetmeye çalışıyoruz.
2005 yılında başlayan eğitim serüvenimizde, her departmanımızda düzenli aralıklarla
personelimizin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek planlanan hizmet içi mesleki eğitimleri
hafta sonları tüm personelimizin katılımıyla gerçekleşen kişisel gelişim eğitimlerimizle de
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desteklemekteyiz. Böylelikle bir arada iş dışında da keyifli vakit geçirebildiğimizi, takım
ruhuna sahip olduğumuzu, iletişim becerilerimizi geliştirdiğimizi görerek, hem öğrenip hem
eğlenerek eğitim yolculuğumuza devam etmekteyiz. Profesyonel firma ve eğitmenlerden
almış olduğumuz eğitimlerimiz sonunda her personelimiz başarısını almış olduğu
sertifikalarla da ispatlamaktadırlar.
Kurumumuzda eğitimler sadece personelimizle kalmıyor, onlara liderlik yapan orta kademe
yöneticilerimiz de sürekli mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerine katılarak yönettikleri
grubun bir adım önünde olmayı hedefliyorlar. İnsan Kaynakları Yönetmenliği,
hastanemizin hedef ve stratejileri doğrultusunda kaliteli insan gücü alımını
gerçekleştirmek, kaliteli insan kaynağımızın en verimli şekilde değerlendirilmesini
sağlamak için başarıyı temel alan modern İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütür.
Kurumsal başarı ve büyümenin güleryüzlü, bilgili, deneyimli,liderlik vasıflarına sahip, işini
kendisine meslek edinmiş, aidiyet bilinci ve motivasyonu yüksek çalışanlarla ulaşılacağına
inanan hastanemiz, çalışanına sürekli yatırım yaparak ve hayatın her alanında
destekleyerek çalışan memnuniyetini zirvede tutmayı amaçlar. Gelişen sektöründe bu
amaçla farklılık yaratan hastanemiz, nitelikli bireylerin çalışmak için “ilk tercih ettikleri
hastane ” olmayı amaç edinmiştir.
Ücretlendirme Politikası
Ücret; ailemize katılan bir çalışanımızın kişisel özelliklerine (deneyimi, öğrenim durumu vb.)
ve görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve sorumluluk düzeyine göre hazırlanmış olan ücret
skalamıza göre belirlenir. Ücret skalamız iş değerleme yöntemleri kullanılarak
hazırlanmıştır. Görevin baz ücreti dışında kişinin eğitim ve deneyimleri dikkate alınır.
Şirketimizde yılda 12 maaş uygulaması bulunmaktadır. Yılda bir kez ayarlama
yapılmaktadır.
Ayrıca bireysel ve kurumsal performansa bağlı olarak ödüllendirme (primlendirme)
sistemimiz mevcuttur.
Sosyal İmkanlar
Sigorta; çalışanlarımız genel sigortalılık açısından Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabidir.
Kurum Hizmetlerinden Faydalanma:Çalışanlarımız, kendileri ve ailelerini kapsayan kurum
hizmetlerinden indirimli faydalanma hakkına sahiptirler.
Ulaşım; Akşam saatlerinde mesaiden çıkan personelimiz için servis imkanı mevcuttur.
Barınma; şehir dışından ailemize katılan bayan personellerimiz için hastane binalarmız
yakınında lojmanımız bulunmaktadır.
Yemek; Çalışanlarımıza öğlen/akşam yemeği ve gece kahvaltısı olanağı sunulmaktadır.
Sosyal Faaliyetler
Kurumumuzda sık sık motivasyon arttırıcı faaliyetler düzenlenmektedir. Motivasyon amaçlı
değerlerimiz ve faaliyetlerimiz :
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Hastanemiz çalışanlarına, yaptıkları iş üzerinde etkin olma, insiyatif kullanma imkanı
sağlar.Herkes "kendi bölümünün ve işinin lideridir".
İşe yerleştirmeden, eğitime her konuda tüm çalışanlarına fırsat eşitliği tanıyan
hastanemiz, çalışanları arasında var olan farklı bilgi ve becerilere saygı duyar ve bu
farklılıkları destekler.
Açık iletişim desteklenir.
Yöneticilerimizin geçmiş yılı değerlendirdikleri ve bir sonraki senenin hedeflerini
belirledikleri “Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı” her ay düzenli olarak yapılır.
Önerilere açık olan kurumumuzda her çalışanımızdan gelişime açık alanlarda önerileri
alınır ve değerlendirilir.
Bowling turnuvası, satranç turnuvası vs etkinlikler düzenlenerek iş dışında da birlikte
keyifli vakit geçirme imkanları sağlanır.
Çalışanlarımız ve aileleri bayramlarda, özel günlerde hatırlanarak, bu günlerin hep
beraber paylaşım ve coşkuyla kutlanması sağlanır.
Çalışanlarımızın kurduğu futbol ve voleybol takımlarımız düzenli olarak maçlar yaparlar,
yılda bir kez turnuva düzenlenerek ödüllendirme yapılır
Kültürel değerlerimize sahip çıkan kurumumuzun çalışanlarından oluşan Türk Sanat
Müziği Korosu mevcuttur.
Çalışanlarımızın özel günlerinde de (düğün, cenaze,doğum vs ) kurum olarak yanlarında
olmak en önemli hassasiyetlerimizdendir.
Çalışanlarımızın mutluluğu, hizmetle müşterilerimize yansır düşüncesiyle her yıl çalışan
memnuniyeti anketi düzenlenerek sonuçları yıllık İnsan Kaynakları Politikalarımızın ve
hedeflerimizin belirlenmesinde yol gösterici olarak kullanılır.
Çalışanlarımızın yararlanması amacıyla kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapılarak
çeşitli kurumlarda personelimize özel indirimler sağlanır.
Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. 31.12.2011 tarihi itibariyle 972 çalışanı ile hizmet
vermektedir.
Toplu sözleşme uygulaması bulunmamaktadır.

Görev
Doktor
Sağlık Hz.(HemĢire, ATT, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Tek. Eczacı, diyetisyen .vb.)
Sağlık Destek Hizmetleri (sağlık destek per. hasta iliĢkileri)
Ġdari Destek Hizmetleri
Ġdari Kadro
Toplam

31.12.2011 31.12.2010
136
105
248
271
241
179
303
122
44
44
972
721
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Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Mevcut İş Kanunu, şirketi kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personel
dışındaki her personele her bir hizmet yılı için en az 30 günlük kıdem tazminatı
ödemekle yükümlü tutmaktadır. Bu nedenle şirketin taşıdığı toplam yükü ifade eden
gelecekteki ödemeleri tahmin etmesi ve tahminlerle bulunan ödemelerin iskontoya tabi
tutularak net bugünkü değere getirilmesi gerekmektedir. Şirket böylece bilanço günü
itibariyle toplam yükümlülüğünün iskonto edilmiş net değerini raporlamaktadır.
Erkeklerde 25 yıllık hizmet süresini, kadınlarda 20 yıllık hizmet süresini dolduran
personelin emekli olacağı varsayımı yapılır ve kıdem tazminatının da bu tarihte
ödeneceği kabul edilir. Şirket buna uygun şekilde, personelin ileriye yönelik olarak,
emekli olduklarında veya işten çıkarıldıklarında ödeneceği tahmin edilen kıdem
tazminatı yükümlülüğünü bulmaya çalışır. Ödeneceği tahmini yapılan bu toplam
yükümlülüğün içinde personelin bilanço tarihi itibariyle kıdemi nedeniyle almaya hak
kazandığı bölümün net bugünkü değeri kıdem tazminatı karşılığı olarak bilançoya
alınır. Geçmiş dönemlerde kıdem tazminatı almadan ayrılan personel sayısının işten
ayrılan toplam personel sayısına oranının ileriki dönemlerde de aynen tekrarlana cağını
varsayılır ve toplam yük bu oranda azaltılır.
İki dönem arasında değişen toplam kıdem tazminatı yükü, faiz maliyeti, cari dönem
hizmet maliyeti ve aktüaryal kazanç / zararlar kısımlarına ayrılır. Faiz Maliyeti; bir
önceki hesap döneminde bilanço da yer alan yükümlülüğün dönem içinde kullanımının
maliyetidir ve çalışmaya devam eden kişilere ilişkin yükümlülüğün dönem başındaki
tutarının, o yılda kullanılan iskonto oranı ile çarpılmış tutarıdır. Cari dönem hizmet
maliyeti ise içinde bulunulan hesap döneminde çalışanların çalışmaları karşılığında hak
ettikleri kıdem tazminatının ödeneceği dönemde ulaşması beklenen tutarının iskonto
oranı ile bilanço gününe getirilmesinden kaynaklanan kısmıdır. Bunun dışındaki farklar
ise aktüeryal kazanç ve kayıpları yansıtır. Aktüeryal kazanç / zararlar, faiz maliyeti ve
cari dönem hizmet maliyeti kapsamlı gelir tablosunda gösterilir.
Çalışanlara normal maaş, ikramiye ve diğer sosyal fayda ödemeleri dışında,
emeklilik veya işten ayrılmadan sonraki dönemlerde ödenmek üzere herhangi bir katkı
planı da bulunmamaktadır.
Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı karĢılığı
Ġzin karĢılığı
Toplam

31.12.2011
199.957
131.668

31.12.2010
93.331
159.109

331.625
0

252.440
0

Şirket tüm personelinin erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl çalışarak kıdemi
doldurduğunda işten ayrılacağını varsayar. Bilanço tarihi itibariyle kazandığı kıdem
tazminatının emekli olacağı tarihe kadar yıllık % 5 oranında (çalışanların ücretine
yapılacak zam) artacağını varsayar. Böylece emekli olduğunda, alacağı kıdem
tazminatının, bilanço tarihindeki kıdemine uygun kısmını bulur. Bu tutarda % 8
oranında, emekliliğine kalan süreye uygun şekilde iskontoya tabi tutularak net
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bugünkü değeri bulunur. Kıdem Tazminatı almadan ayrılanların oranı ise % 94 olarak
alınmıştır. Kıdem tazminatı tavanı 2.732 TL’dir (31.12.2010: 2.517 TL)
Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanmasında kullanılan varsayımlar aşağıdaki
gibidir;
ÇalıĢma süresi
Zam oranı
Kıdem tazminatı almadan ayrılma oranı
Ġskonto Oranı

31.12.2011
K: 20yıl, E: 25 yıl
4%
94%
8%

31.12.2010
K: 20yıl, E: 25 yıl
4%
94%
8%

Kıdem tazminatında dönem içi hareketler aşağıdaki gibidir;
DönembaĢı
Ödemeler
Faiz maliyeti
Cari hizmet maliyeti
Aktüeryal kazanç / zararlar
Dönem sonu

31.12.2011
93.331
-196.856
5.834
56.096
241.552
199.957

31.12.2010
72.022
-97.732
6.384
31.143
81.515
93.331

Aktüeryal kazanç ve zararlar gelir tablosunda raporlanmaktadır.
İzin karşılığı
Türkiye’de geçerli iş kanununa göre Şirket, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona
ermesi halinde çalışanlarının hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait
ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak
sahiplerine ödemekle yükümlüdür.
İzin karşılığında dönem içindeki hareketler aşağıdaki gibidir:
DönembaĢı
Ödemeler / Ġptaller
Ġlaveler
Dönemsonu

31.12.2011
159.109
-27.441
131.668
0

31.12.2010
119.304
-77.692
117.497
159.109
0
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SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ ve EĞİTİMLERİMİZ
Dersimiz kişisel hijyen
Sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam eden Lokman Hekim Hastaneleri, kişisel
hijyen ve sağlıklı beslenme konularındaki eğitimlerle minik çocukları bilgilendiriyor.Hijyen
ve beslenme içerikli eğitimlerin sonuncusu Sincan Ahievran İlköğretim Okulu’nda
gerçekleştirildi. Lokman Hekim Sincan Hastanesi doktorlarından İsmail Şengül’ün
tarafından verilen eğitime okuldaki tüm çocuklar katıldı. Kişisel hijyen ve sağlıklı beslenme
konusunda bilgilendirilen çocuklar, doktor Şengül’e merak ettikleri konular hakkında
sorular yönelttiler. Eğitim programına büyük ilgi gösteren çocuklar keyifli dakikalar yaşadı.
Şengül öğrencilerle kurduğu diyalog okul yönetimince de takdirle karşılandı. Öte yandan,
eğitim semineri sonrasında çocuklara balon ve boyama kitabı hediye edildi.
İlköğretim okullarına Lokman Hekim’den “Sağlıklı Beslenme, Kişisel Hijyen ve Diş Sağlığı”
eğitimleri

Özel Lokman Hekim Hastaneleri, sosyal sorumluluk projelerine tam gaz devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde yapılan ve kamu kuruluşu çalışanlarına sigaranın zararlarının
anlatıldığı seminerlerin ardından Lokman Hekim ekipleri bu kez ilköğretim çağındaki
çocukların kapısını çaldı.
Sincan Cumhuriyet ilköğretim Okulu Konferans Salonu’nda yapılan eğitim toplantısına Özel
Lokman Hekim Hastaneleri Diş Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Garip, Diyetisyen
Emine Sezgin, Eğitim Hemşiresi Seçil Memiş ile okulun 4. ve 5. sınıf öğrencileri katıldı.
Eğitim toplantısında çocuklara, ‘diş sağlığı ve temizliği’, ‘sağlıklı beslenme’ ve ‘kişisel
hijyen’ konuları anlatıldı.
Eğitim toplantısına katılan sevimli afacanlara balon, gazete ve kalem dağıtılırken,
uzmanların sorularına doğru cevap veren öğrencilere ise hediyeler verildi.
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Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanlarına Sigara Bırakma Eğitimi Verildi
Özel Lokman Hekim Hastaneleri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, “Sigarasız Bir
Dünya’ için etkinliklerini sürdürüyor.
Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Optimum AVM işbirliği ile düzenlenen “Sigaranın
Zararları ve Sigara Nasıl Bırakılır?” konulu seminerin ardından “Sigarasız Bir Dünya” isimli
ikinci seminer yapıldı.
Sincan İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen seminere Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
çalışanları katıldı.
Özel Lokman Hekim Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ruhsar Ofluoğlu, seminerde
sigaranın insan vücuduna ve çevreye verdiği zararları anlattı. Ofluoğlu, slayt eşliğinde
sigaranın zararları hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi.
Sigarayı, “zehirli bir bitki olan tütünün ince bir kâğıt içine sıkıştırılarak sarılmış hali’ olarak
tanımlayan Uzm. Dr. Oğluoğlu, sigara dumanında vücut için zararlı 4 binden fazla madde
bulunduğunu ve bunlardan en tehlikelilerinin nikotin, karbonmonoksit, katran olduğunu
ifade etti.
Sigara içenlerde el ve ağız alışkanlığı bulunduğunu anlatan Uzm. Dr. Ofluoğlu, günde içilen
sigara sayısı ne kadar fazlaysa, bu alışkanlığın o kadar güçlü olduğunun altını çizdi.
Sigaranın ‘kendi kendine bırakma’ ve ‘etkinliğini kanıtlamış tıbbi tedavi’ ile
bırakılabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Oğluoğlu, şunları söyledi:
“Bağımlıların bir kısmı sigarayı birden, kendi kendine bırakabilir. Kendi kendine
bırakmakta zorlanan kişilerde en etkili tedavi ise hekim gözetiminde bilimsel yöntemlerin
kullanılmasıdır. İlaç tedavisi hekim kontrolü ve danışmanlığında uygulanmalıdır. Sigarayı
bırakmak için 3 yöntem uygulanabilir, bunlar nikotin yerine koyma tedavisi, bupropion HCl
tedavisi ve varaniklin tartarat tedavisidir. Nikotin yerine koyma tedavisi bağımlılarda
sigara bırakırken oluşan yoksunluk belirtilerini giderir. Bunun nikotin bandı, nikotin sakızı,
nikotin burun spreyi ve nikotin kartuşu gibi farklı formları vardır.”
Seminer sonunda Lokman Hekim Hastanesi sağlık ekibi tarafından katılımcılara Solunum
Fonksiyon Testi yapıldı.
Lokman Hekim ile Dumansız Ramazan
Lokman Hekim hastanelerinin eğitim atağı devam ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.
Sibel Meryem Alpar, "Lokman Hekim ile Dumansız Ramazan" adlı program çerçevesinde
Sincan Belediyesi personeline seminer verdi. Belediye Meclis Salonu' nda düzenlenen
seminer ile belediye çalışanları sıgara bırakmaya ilk adımı attı. Sigaranın zaralarıyla ilgili
bilgi alan katılımcılara, Göğüs Hastalıkları Bölüm Hemşiresi tarafından Solunum Fonksiyon
Testi ve Karbonmonoksit Testi yapıldı.
Yenidoğan Canlandırma Kursu tamamlandı
Lokman Hekim Sincan Hastanesi’nde Eğitim Hemşiresi Seçil Serimer Memiş’in
organizasyonu ile “Yenidoğan Canlandırma Kursu” yapıldı.
Lokman Hekim Sincan Hastanesi’nde başlayan kurs, Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık
Müdürlüğü Ana Çocuk Sağlığı Şubesi’nden Dr. Ayten Birgin tarafından organize edildi. Üç
gün sürene eğitim programına toplam 25 kişi katıldı. Kursu başarı ile tamamlayan
kursiyerlere “Yenidoğan Canlandırma Uygulayıcı Sertifikası” verildi.
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Lokman Hekim’in sponsorluğunda voleybol şenliği
Özel Lokman Hekim Hastanelerinin sponsor olduğu Kaymakamlık Voleybol Kupası renkli
görüntülere sahne oldu. 22 Mart – 3 Mayıs tarihleri arasında oynanan kurumlar arası
kaymakamlık kupası voleybol şenliğine 31 okul takımı 7 adet de kamu kuruluşu olmak
üzere toplam 38 takım katıldı. 42 gün süren müsabakalar sonucunda toplam 36 maç
oynanmış ve ilk dörde Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu, Yusuf Tanık İlköğretim Okulu,
Türkoğlu İlköğretim Okulu ve Sincan Aile Yaşam Merkezi takımları kaldı.

Yarı final maçları sonunda Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu ile Türkoğlu İlköğretim
Okulu’nu yenerek üçüncü oldu. 5 Mayıs tarihinde de Yusuf Tanık İlköğretim Okulu ile
Sincan Aile Yaşam Merkezi takımları arasında yapılan final müsabakası sonucunda rakibini
2.0 yenen Sincan Aile Yaşam Merkezi turnuvanın birincisi oldu.
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Lokman Hekim’den anne adaylarına büyük hizmet
Lokman Hekim Sincan Hastanesinin desteklediği “Annem Eğitimli, Ben Sağlıklıyım” adlı
eğitim projesi Avrupa Birliği (AB) tarafından kabul edildi. 2157 proje arasından seçilen
eğitim programının kabulünde, Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi’nin karşılıksız ve kar
amacı gütmeden projeye destek vermesi büyük rol oynadı. Sincan Halk Eğitim Merkezi,
Akşam Sanat Okulu ve Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi tarafından hazırlanan
projeden maddi imkânları yetersiz anne adayları öncelikli olarak faydalandırılacak.
Hastanemizin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Doktorları, Ebe ve Diyetisyenleri projede
aktif rol üstlenecek.
Sincan Hastanemizin destekleriyle yürütülecek olan projede eğitmen olarak görev alacak
personel proje kapsamında Hollanda’ya gitti. Doğum öncesi, süreci ve sonrası konularında
eğitim veren değişik kurumlar ziyaret edildi. Ziyarette bulunulan tüm kurum ve kuruluşlar,
Türkiye’den gelen personele deneyimlerini anlattı.
Proje, 27 Mart – 3 Nisan tarihleri arasında, Hollanda ROC EİNDHOVEN okullarında, Sincan
Halk Eğitimi Merkezi, Özcan Sabancı Anadolu Meslek Ve Kız Meslek Lisesi, Mustafa Kemal
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğretmenlerinin, Özel Lokman Hekim Hastanesinden
Diyetisyen Emine Sezgin, Sincan Rehberlik Ve Araştırma Merkezinden bir psikologun
katılımıyla gerçekleştirildi.Projeyle, anne adaylarının hamilelik süreçleri içerisindeki
sıkıntıların minimuma indirilmesi, hem anne, hem de bebek için daha yaşanabilir bir zemin
hazırlanması planlanıyor. “Annem Eğitimli, Ben Sağlıklıyım” projesi, gebelerin bakımlarına
ilişkin doğru tutum ve davranışlar geliştirilmesine de katkı sağlayacak.
Fakir aileler öncelikli;Toplumsal sorumluluk projesinin içeriği anne adaylarının eğitiminin
incelenmesine yönelik olacak. 2157 proje arasından seçilen proje ile anne adaylarına,
hamileliğin oluşumu, hamilelik süreci içerisinde dikkat edilmesi gereken hususlar, gebelikte
vücutta oluşacak değişiklikler, hamilelikte beslenme ve egzersizler, hamilelik psikolojisi,
hamilelik sonrası anne ve bebek sağlığı, bebek masajı, ilk yardım gibi bilinmesi gereken
tüm bu konularda ücretsiz eğitimler verilecek.
Op. Dr. Yandakçı’dan “eğitim” atağı
Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kemal Yandakçı,
Antakya Anemon Otel’de verilen Nutrisyon Okulu adlı eğitim programına eğitimci olarak
katıldı. Nutrisyon Okulu’na Türkiye'nin farklı bölgeleri, üniversite ve eğitim hastaneleri
başta olmak üzere değişik
hastanelerden gelen 27 Genel Cerrahi Uzmanı, 18 Yoğun Bakım ve Anestezi Uzmanı, 6
Nöroloji
Uzmanı, 15 adet Medikal Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi Uzmanı katıldı.
Yandakçı, etkinlik çerçevesinde üç adet sunum yaptı. Başarılı ve interaktif bir toplantıya
iştirak eden Yandakçı, etkinlikte hastanelerimizi de başarıyla temsil etti.
Sağlıklı ve Dengeli Beslenme Konferansı
Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi Diyetisyeni Emine Sezgin, lise öğrencilerine "Sağlıklı
ve Dengeli Beslenme" konulu konferans verecektir. Diyetisyen Sezgin, İskitler Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi öğrenci ve tüm personeli ile Okul Gelişimi Yönetim Ekibi (OGYE)
kapsamında, sağlıklı ve dengeli beslenme konulu seminerde bir araya gelecektir. 3 Kasım
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Çarşamba günü İskitler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi konferans salonunda
gerçekleşecek olan seminerde fast food beslenme tarzının zararlarına da değinilecektir.
Özel Lokman Hekim Hastanelerinden Spora Destek

Ankara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği (ASİLDER) tarafından düzenlenen 3.
Geleneksel ASİLDER Halısaha Futbol Turnuvası, 8’i Sivil Toplum Kuruluşu olmak üzere
toplam 22 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.
Geleneksel olarak düzenlenen futbol turnuvası Özel Lokman Hekim Hastaneleri
sponsorluğunda yapıldı. Lokman Hekim Hastaneleri, oluşabilecek her türlü sağlık
sorununa, sakatlanma veya yaralanmalara anında müdahale edebilmek için sporcuların
yanındaydı. Ankara Keçiören Fatih Terim parkı spor kompleksinde oynanan maçlarda
dostluk rüzgarları eserken katılımcılar keyifli dakikalar yaşadı.
Hastanelerimiz Türk Telekom Futbol Turnuvasına sponsor oldu
Özel Lokman Hekim Hastaneleri, Türkiye Futbol Federasyonunun "Herkes İçin Futbol"
programı kapsamında Türk Telekom tarafından düzenlenen kurumlararası futbol
turnuvasına sağlık desteği veriyor.
Türk Telekom Kurumlararası Futbol Turnuvasının sağlık desteği hastanelerimizce
sağlanıyor. 26 Eylül . 29 Kasım tarihleri arasında Türk Telekom'un Ankara Macunköy
Tesislerinde düzenlenen turnuvaya 400'ün üzerinde 30 yaş üstü kamu çalışanı katılıyor.
Özel Lokman Hekim Hastanelerinin ambulans ve sağlık personeli desteği verdiği turnuvada
Sosyal Güvenlik Kurumu, Sayıştay, TBMM, TSE, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet
Bakanlığı, PTT, Kalkınma Bankası gibi kamu kurumları çalışanları katılıyor.
Hastanelerimiz Bayanlar 1 Ligde forma giyen, Pursaklar Voleybol Takımına sponsor oldu.

89

90

2011 yılında Yönetimimizin aldığı kararla, dergimizin yanı sıra gazetemiz de yayınlanmaya
başlandı.
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YATIRIM VE TEMETTÜ POLİTİKAMIZ
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye
Piyasası Kurulu Düzenleme ve İlke Kararları, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat
hükümleri ile Ana Sözleşme hükümlerini dikkate alarak kâr dağıtımı kararlarını
belirlemektedir.
Buna göre şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az
olmamak üzere, şirketimizin uzun vadeli stratejileri, politikaları, karlılık ve nakit durumu
analizi ve makroekonomik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek
şirketimiz ve menfaat sahipleri arasında Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda
dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve yasal süreler içerisinde dağıtılması esasını
benimsemiştir. Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı
nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz
hisse şeklinde de belirlenebilir. Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından
kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımında yasal süreler içinde en kısa sürede
yapılmasına azami gayret gösterilir. Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili
hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.
Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 11.04.2011 tarih ve 298/1. sayılı
kararıyla halihazırda 13.912.500,-TL olan çıkarılmış sermayemizin, 100.000.000,-TL
tutarındaki kayıtlı sermaye tavanımız içerisinde kalınmak ve iç kaynaklarımızdan
karşılanmak üzere, % 15 oranında 2.087.500,-TL artırılarak 16.000.000,-TL'ye çıkarılmasına
karar verilmiş; bu durum 25.03.2011 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda
duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 21.04.2011 tarih ve 23/379 no.lu tescile
mesnet belgenin alınmasını müteakip sermaye artırımına ilişkin Lokman Hekim Engürüsağ
A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı 29.04.2011 tarih ve 7805 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde
ilan edilmiştir.

2011 YILI YATIRIMLARIMIZ

İNŞAAT SEKTÖRÜ
Şirketimiz ANKARA İli ETİMESGUT İlçesi BAĞLICA Mahallesi sınırlarında bulunan 5.413 m2
alana sahip 46819 Ada 2 Parsel ve 8.052 m2 alana sahip 46814 Ada 2 Parsellerinde 1/1
emsal değer ile Konut ve Ticari alan inşaatı yapacaktır.
Proje %70 konut alanı %30 ticari alanından oluşmakta olup,kat karşılığı ile %40,20 oranında
arsa sahibine pay verilerek yapılacaktır.
İnşaatının projesiyle ilgili ETİMESGUT Belediyesine 22.07.2011 Tarihinde müracaat
edilmiştir. Projenin hayata geçirilmesi için Haziran 2012 sonrası düşünülmektedir.
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SAĞLIK SEKTÖRÜ
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri İnşaat Taahhüt ve Ticaret
A.Ş. ünvanı ile kurulacak olan 1.000.000 TL sermayeli sağlık alanında yatırım yapmak üzere
50,9996 % oranında kurucu ortak sıfatıyla ortak olunmasına karar verilmiş olup bu şirket Van
da faaliyet gösteren Safi Sağlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Van Divan Sağlık Eğitim Turizm
Sanayi Ticaret A.Ş. ile görüşmelere bu şirket tarafından devam etmesi kararlaştırılmıştır.
Şirketimiz, 05.05.2011 tarihinde kuruluşu tescil olan Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri ve
İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.'ye ödemesi gereken 509.996 TL sermaye taahhüdünü 03.06.2011
tarihi itibari ile gerçekleştirmiştir.
30.09.2011 tarihinde Özel Medisina Van Hastanesi'nin - Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri
İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye ruhsat devri talebimiz
Sağlık Bakanlığı’nca
onaylanmıştır.Ruhsat devir işlemleri 19.10.2011 tarihinde sonuçlandırılmıştır.
Gayrifaal Van Divan Sağlık Eğitim Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Özel Divan Hastanesi)’ ne ait
ruhsat ve kadro devri için 1.750.000 TL+KDV, faal durumdaki Safi Sağlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(Özel Medisina Van Hastanesi) ‘ne ait ruhsat ve kadrolar içinse 2.420.000 TL+KDV ödeme
yapılmıştır.

Safi Sağlık Sanayi Ticaret A.Ş.'nin adına gayrifaal olan Özel Hayat Hastanesinin - Lokman
Hekim Van Sağlık Hizmetleri İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.-Özel Hayat Hastanesi ünvanı ile
mevcut durumu devam edecektir.Faaliyetine devam etmekte olan II. hastanemiz 12.500 m2
kapalı alana sahip 133 yataklı Özel Medisina Van Hastanesi, Lokman Hekim Van Sağlık
Hizmetleri İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. - Özel Lokman Hekim Van Hastanesi olarak hizmet
vermeye devam edecektir.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ
Haysüt A.Ş. 2008 yılında kurulmuş ve 2009 yılında tam faaliyete başlamıştır. Süt üretimi
gerçekleştiren firma ürettiği ürünü anlaşmalı olduğu firma/firmalara satmaktadır. Tesis son
teknoloji ile süt sağımı ve depolaması yapabilen entegre bir tesis olarak faaliyetini sürdürmektedir.
Şirketimiz bu alanda da yatırımlarını artırmak suretiyle büyüme hedeflemektedir.Bu amaçla, Haysüt
A.Ş.’nin değeri; Bizim Menkul Değerler A.Ş.’ne değerleme yaptırılarak 4.853.786 TL olarak
belirlenmiştir.30.12.2011 tarihinde %37,83 oranında hisse alımı gerçekleştirilmiştir.Yeni durumda
iştirak oranımız %73,62 olmuştur.
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ŞİRKETİMİZİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİMİ
POLİTİKASI
Şirketimizin yeni yatırımlarına finansman yaratmak amacıyla kullandığı finansal
araçlar; uzun ve kısa vadeli banka kredileridir.
2011 yılında hisselerini halka arzeden şirketimiz, modern ve daha düşük maliyetli
finansman yöntemlerini sermaye piyasalarında var olarak kullanmaya başlamıştır.
Şirket ayrıca faaliyetlerinden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal
araçlara da sahiptir.
Kullanılan tüm bu finansal araçlardan kaynaklanan riskler; kredi riski, likidite riski ve
yabancı para riski olarak ifade edilmektedir.
Şirketimizin ana risk faktörlerine ilişkin yönetim politikası şu şekilde açıklanabilir;
Kredi Riski Yönetimi
Şirket’in kredi riski esas olarak ticari alacaklarından oluşmaktadır. Şirket yönetimimizin
geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durumu gözönüne alarak değerlendirmekte ,ticari
alacaklarımızla ilgili ek risk öngörmemektedir.Şirketimizin 31.12.2011 itibariyle kredi
riskini gösterir tablo ektedir.

31.12.2011

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların net defter
değeri
B. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiĢ (brut defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)

31.12.2010
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların net defter
değeri
B. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiĢ (brut defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)

Alacaklar
Bankalardaki Diğer
Ticari alacaklar
Diğer Alacaklar
mevduat
ĠliĢkili taraf Diğer taraf ĠliĢkili taraf Diğer taraf
36.280 12.651.233 2.577.647 -1.058.558 1.395.857 2.923.791
36.280 12.651.233 2.577.647 -1.058.558

1.395.857 2.923.791

0
865.114
-865.114
Alacaklar
Bankalardaki Diğer
Ticari alacaklar
Diğer Alacaklar
mevduat
ĠliĢkili taraf Diğer taraf ĠliĢkili taraf Diğer taraf
91.901 9.528.556 2.287.867 21.662 956.911 1.271.954
91.901 9.528.556 2.287.867

21.662

956.911 1.271.954

0
1.426.846
-1.426.846
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Likidite Riski Yönetimi
Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir.
Piyasalarda meydana gelen olumsuzluklar veya kredi notunun düşürülmesi gibi fon
kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin
oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve
muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı
bulundurmak suretiyle en güvenli yöntem ile likidite riskini yönetmektedir. Şirket’in
31.12.2011 tarihi itibariyle likidite riskini gösteren tablo aşağıdadır.
31.12.2011
SözleĢme uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Finansal borçlar
Finansal kiralama yükümlülükleri
Beklenen vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Borç karĢılıkları
Diğer yükümlülükler
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar

Defter
Değeri
23.280.976
399.595
Defter
Değeri
7.298.084
2.587.678
711.867
2.448.738
331.625

SözleĢme uyarınca nakit
çıkıĢlar toplamı
24.961.142
460.595
Beklenen nakit çıkıĢlar
toplamı (=I+II+III+IV)

3 aydan
kısa (I)

3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan
Vadesiz
arası (II) arası (III) uzun (IV)

114.410 11.717.454 13.129.278
74.828 140.146 245.622
3 aydan
kısa (I)

7.420.794 6.782.388
2.587.678 1.622.291
711.867
2.341.204 1.883.577
331.625

3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan
Vadesiz
arası (II) arası (III) uzun (IV)
638.406
965.387
203.390

0
711.867
254.237
331.625

31.12.2010
SözleĢme uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Finansal borçlar
Finansal kiralama yükümlülükleri
Beklenen vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Borç karĢılıkları
Diğer Yükümlülükler
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar

Defter
Değeri
22.556.600
959.102
Defter
Değeri
6.746.179
1.829.441
1.043.205
1.762.933
252.440

SözleĢme uyarınca nakit
çıkıĢlar toplamı

3 aydan
kısa (I)

3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan
Vadesiz
arası (II) arası (III) uzun (IV)

24.914.460 4.260.577 8.126.580 12.527.302
1.027.622 328.610 615.157
83.855
Beklenen nakit çıkıĢlar
toplamı (=I+II+III+IV)

3 aydan
kısa (I)

3-12 ay 1-5 yıl 5 yıldan
Vadesiz
arası (II) arası (III) uzun (IV)

6.853.910 5.437.922 1.215.707
0
1.858.176 1.630.319 155.564
72.293
1.051.621
1.051.621
1.762.933 1.525.386
65.937 171.610
252.440

75.001

125.279

252.440
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Kur Riski Yönetimi
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Döviz Pozisyonu Tablosu - 31.12.2010

1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa. Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yük.ler
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
19b. Pasif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık /(Yükümlülük) Pozisyonu (918+19)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge'i Ġçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam
Gerçeğe Uygun Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı
25. Ġhracat
26. Ġthalat

TL KarĢılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
213.968
179
87.212
2.236.867
2.538.227
0
0
0
0
0
2.538.227
62.342
2.293.654
0
0
2.355.996
0
7.704.818
0
0
7.704.818
10.060.813

ABD Doları

Avro Ġslam Dinarı

0
96
35.134
1.446.874
1.482.104

104.421
15
16.053
0
120.489

0
0
0
0
0

0
1.482.104
1.892
303.319

0
120.489
28.996
0

0
0
0
762.366

305.211

28.996

762.366

1.810.776

0

2.049.450

1.810.776
2.115.987

0
28.996

2.049.450
2.811.816

-633.882

91.493 -2.811.816

-9.846.666 -2.115.890

75.439 -2.811.816

-7.522.587
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Duyarlılık Analizi
31.12.2011 ve 31.12.2010 tarihleri itibariyle Türk Lirasının kurlar karşısında %10 değer
kaybetmesi ve % 10 değer kazanması durumlarında ve faiz oranları olmak üzere tüm
değişkenlerin sabit olması varsayımı ile yapılmıştır.Grubumuzun faize duyarlı finansal
aracı bulunmamaktadır.
31.12.2011

Kar/Zarar
Yabancı paranın değer Yabancı paranın değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karĢısında %10 değiĢmesi halinde:

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
23.133
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
23.133
Avro’nun TL karĢısında % 10 değiĢmesi halinde:
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
-67.811
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
-67.811
Ġslam Dinarı’nın TL karĢısında ortalama % 10 değiĢmesi halinde:
7- Ġslam Dinarı net varlık/yükümlülüğü
8- Ġslam Dinarı riskinden korunan kısım (-)
9- Ġslam Dinarı Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)

31.12.2010

67.811
67.811

598.849

-598.849
-643.527

598.849
643.527

Kar/Zarar
Yabancı paranın değer Yabancı paranın değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karĢısında %10 değiĢmesi halinde:

4- Avro net varlık/yükümlülüğü
18.748
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
18.748
Ġslam Dinarı’nın TL karĢısında ortalama % 10 değiĢmesi halinde:
7- Ġslam Dinarı net varlık/yükümlülüğü
8- Ġslam Dinarı riskinden korunan kısım (-)
9- Ġslam Dinarı Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)



-23.133

-598.849

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
-97.998
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
-97.998
Avro’nun TL karĢısında % 10 değiĢmesi halinde:



-23.133

97.998
97.998

-18.748
-18.748

-673.008

673.008

-673.008
-752.259

673.008
752.259

Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak bilgi
bulunmamaktadır.
AR-GE Faaliyetimiz bulunmamaktadır.
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Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul
toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli bir olay
bulunmamaktadır.
İhraç edilen sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.
01.01.2011—31.12.2011 döneminde şirketimizce yapılan bağış ve yardımların
toplam tutarı 30.775 TL’dir.
Finansal yapımızın iyileştirmesine yönelik ek tedbir alma gereği bulunmamaktadır.





RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMAMIZ
Şirketimizde yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunduğu etkin bir denetim
mekanizması kurulmuştur.Ayrıca şirketimiz halka açık olması nedeniyle yılda dört kez
bağımsız denetimden geçmektedir.
Denetim Komitemiz, 3 ayda bir raporunu Yönetim Kurulu değerlendirmesine sunmaktadır.

FİNANSAL BİLGİLER
Finansal Gelirler

Faiz gelirleri
Kambiyo karları
Toplam

01.01.2011
31.12.2011
78.540
1.271.109

01.01.2010
31.12.2010
81.098
2.378.801

1.349.649
0

2.459.899
0

Finansal Giderler

Kambiyo zararları
Vade farkı giderleri (net)
Faiz giderleri
Duran varlıkların maliyetindeki faiz ve kur farkları
Toplam

01.01.2011
31.12.2011
-2.066.409
-338.867
-2.302.212
-4.707.488
0

01.01.2010
31.12.2010
-1.768.017
-331.918
-2.793.513
-4.002
-4.897.450
0

Satışlar ve Satışların Maliyeti

Hizmet satıĢları
SatıĢtan iadeler
Süt satıĢları
Toplam
Satılan hizmet maliyeti
Satılan süt maliyeti
Toplam
Brüt Kar

01.01.2011
31.12.2011
63.002.038
-518.106
468.529
62.952.461
-51.303.798
-514.842
-51.818.640

01.01.2010
31.12.2010
59.770.166
-537.686

-46.220.153

11.133.821
0

13.012.327
0

59.232.480
-46.220.153
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FAALİYET BÖLÜMLERİ
Şirket faaliyet bölümleri olarak satışlarını hastane bazında, büyük alıcılar bazında,
faaliyet çeşidi bazında ve ayakta tedavi - yatarak tedavi bazında hazırlamaktadır.

Etlik hizmet satıĢlar
Sincan hizmet satıĢlar
Van hizmet satıĢları
Toplam SatıĢlar

31.12.2011
Tutar
20.066.663
41.317.269
1.100.000
62.483.932

%
32
66
2
100

31.12.2010
Tutar
20.964.807
38.805.359
59.770.166

100

SGK'na yapılan satıĢlar
Diğer kiĢi, kuruluĢlara yapılan satıĢlar
Toplam SatıĢlar

31.12.2011
Tutar
43.313.549
19.170.383
62.483.932

%
69
31
100

31.12.2010
Tutar
39.303.496
20.466.670
59.770.166

%
66
34
100

Sağlık Hizmeti SatıĢ Gelirleri
Canlı Varlık Gelirleri
Toplam

31.12.2011
Tutar
62.483.932
468.529
62.952.461

%
99
1
100

59.770.166

%
100
0
100

SGK'dan alacaklar (*)
Diğer kiĢi, kuruluĢlardan alacaklar
Toplam Alacaklar

31.12.2011
Tutar
12.057.985
1.683.455
13.741.440

%
88
12
100

31.12.2010
Tutar
10.101.228
1.057.571
11.158.799

%
91
9
100

%
35
65

31.12.2010
Tutar
59.770.166

(*) SGK’dan olan alacaklar için 645.187 TL’lik karşılık ayrılmıştır (31.12.2010: 1.146.004
TL)
Tedavi türlerine göre hasılat

Ayakta Tedavi
Yatarak Tedavi
Toplam

Hasta Sayısı

31.12.2011
Net SatıĢ
Tutarı

Net SatıĢ
(%)

Hasta Sayısı

31.12.2010
Net SatıĢ
Tutarı

Net SatıĢ
(%)

491.309
13.756
505.065

31.979.277
30.504.655
62.483.932

51
49
100

474.853
28.536
503.389

30.590.371
29.179.795
59.770.166

51
49
100

Tedavi türleri itibariyle maliyetlerin net olarak ayrıştırılamaması nedeniyle tedavi
türleri itibariyle net satış karı tespit edilememektedir.
Her bir hizmet detayı ve anlaşma için ilgili mevzuatta öngörülen sınırlar içerisinde
fiyatlandırma politikası uygulanmaktadır. Şirket fiyatlandırma politikası ve satış
koşullarında geçmiş dönemlere göre önemli bir değişiklik bulunmamaktadır. Randıman ve
prodüktivite katsayıları bulunmamaktadır.
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Mevzuat çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler
esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç
ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar;
Likidite Analizi
1.Cari Oran
Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar
2.Likidite Oranı
Dönen Varlıklar. Stoklar/Kısa Vadeli Yabacı
Kaynaklar
3.Nakit Oranı
Hazır Değerler/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Finansal Yapı Analizi
1.Borç Oranı
Toplam Borçlar/Aktif Toplamı
2.Özsermaye Oranı
Öz kaynaklar/ Aktif Toplamı
3.Özsermayenin Borçlar Toplamına Oranı
Öz kaynaklar / Toplam Borçlar
4. Kısa Vd. Borçların Aktif Toplamına Oranı
Kısa Vadeli Yabacı Kaynaklar/ Aktif Toplamı
5. Uzun Vd. Borçların Aktif Toplamına Oranı
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar/ Aktif Toplamı
6. Sabit Varlıkların Öz Kaynaklara Oranı
Sabit Varlıklar/Öz Kaynaklar
Faaliyet Oranları
1.Stok Devir Hızı
Satılan Malın Maliyeti/Ortalama Stok
2.Alacak Devir Hızı
Net Satışlar/ Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
3. Aktif Devir Hızı
Net Satışlar/ Aktif Toplamı
4. Öz Kaynak Devir Hızı
Net Satışlar /Ortalama Öz Kaynaklar
Karlılık Oranları
1.Brüt Satış Kar Oranı
Brüt Satış/Net Satışlarx100
2.Faaliyet Karı Oranı
Faaliyet Karı/Net Satışlarx100
3.Net Karın Net Satışlara Oranı
Net Kar/Net Satışlarx100
4.Net Karın Özsermayeye Oranı
Net Kar/Özsermaye

31.12.2011
0,90
0,83

0,06
31.12.2011
0,51
0,48
0,94
0,33
0,18
1,44
31.12.2011
31,67
4,96
0,87
1,79
31.12.2011
17,69
7,15
1,73
0,06

101

.

Hisse Başına Kar / Zarar
Dönem Kar/Zarar
Hisse Sayısı
Hisse Başına Kar/Zarar

01.01.2011-31.01.20011
824.751
16.000.000
0,051547

01.01.2010-31.12.2010
1.577.386
11.130.000
0,02025

30.12.2011 Tarihi İtibariyle Fiili Dolaşım Oranımız (Kaynak
MKK)
SERMAYE NOMİNAL
FİİLİ DOLAŞIMDAKİ NOMİNAL DEĞER DEĞER
FİİLİ DOLAŞIM ORANI
5.299.619,66
16.000.000,00
33,12%

Ana Ortaklık Sermaye Yapısı

A Grubu
B Grubu
B Grubu (Halka
Arz)
Toplam

31.12.2011
TL
%
128.805
0,81
12.671.195 79,19
3.200.000

20,00

16.000.000

100

31.12.2010
TL
%
112.000
1,01
11.018.000 98,99

11.130.000

100

İştiraklerimiz

LOKMAN HEKİM VAN SAĞLIK HİZM. VE İNŞ. TAAHÜT A.Ş.
HAY SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA İTH. İHR. A.Ş.

FAALİYET KONUSU
Sağlık Hizmetleri
Süt ve Süt Ürünleri

%
50.99
73.62
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DÜNYADA VE
TÜRKİYE’de SAĞLIK
SEKTÖRÜNDEKİ
GELİŞMELER
LOKMAN HEKİM
HASTANELERİNİN
SEKTÖRDEKİ KONUMU
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Sağlık sektörünün en önemli gücü,toplumun zorunlu ihtiyacı olmasıdır.Sektörel yapı; ülke
nüfusu, kültürel gelişim, doğal kaynak, politik ve ekonomik sisteme bağlı olarak değişim
göstermektedir. Bununla birlikte sağlığa verilen önemin her geçen gün artması ve sağlık
hizmetlerinde kalite çıtasının yükselmesi, sağlık kuruluşları arasındaki rekabeti artırmakta
ve sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.
Sağlık sektörü gelişmiş ülkelerde en büyük ve önemli hizmet sektörlerindendir.Bu
sektördeki büyüme ve gelişme ülkelerin ekonomik büyümelerinde de sürükleyici rol oynar.
2008 yılında dünya genelinde sağlık harcamaları 5,6 trilyon $’a yani küresel GSMH’nın
%10’una ulaşmıştır.2009 yılında %3 düşerek 5,5 trilyon $’a gerilemesi ,ancak küresel kriz
ortamında dahi GSMH içindeki oranının %10,1’ine ulaşmış olması,sağlık sektörünün
önemini ortaya koyduğu gibi krizin de sektöre etkisinin sınırlı olduğunu göstermektedir.
2014 yılında sağlık harcamalarının 7,2 trilyon $olacağı ve küresel GSYIH’nın %9,6’sını
oluşturacağı tahmin edilmektedir.
Gelişmiş ülkelerde sağlık sektörü üretiminin GSYİH içindeki değeri %7, istihdama katkısı ise
%10 seviyesindedir. AB ülkelerinde ortalama %9 olan sağlık harcaması/GSYİH oranının
2020’de %16 seviyesinde olması beklenmektedir.Türkiye’de ise bu oranın 2033 yılına kadar
%9,7 olacağı öngörülmektedir.(OECD and the World Bank,2008)
Seçilmiş OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamaları

ABD
ALMANYA
ÇEK
CUMHURİYETİ
FRANSA
İNGİLTERE
İTALYA
İSPANYA
JAPONYA
KANADA
MEKSİKA
PORTEKİZ
YUNANİSTAN
TÜRKİYE

KAMU
ÖZEL
GSYH
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
45,2 45,4 46,5 54,8 54,6 53,5 15,8 16
16
76,8 76,9 76,8 23,2 23,1 23,2 10,5 10,4 10,5
86,7
79,1
82
76,8
71,2
81,3
69,8
44,2
71,5
62
68,3

85,2
79
81,7
76,5
71,8
81,3
70
45,2
70,6
60,3
67,8

82,5
77,8
82,6
77,2
72,5

13,3
20,9
18
23,2
28,8
18,7
70,2 30,2
46,9 55,8
28,5
38
73
31,7

14,8
21
18,3
23,5
28,2
18,7
30
54,8
29,4
39,7
32,2

17,5
22,2
17,4
22,8
27,5

7
11
8,5
9
8,4
8,1
29,8 10
53,1 5,8
9,9
9,5
27
5,8

6,8
11
8,4
8,7
8,5

7,1
11,2
8,7
9,1
9

10,1
5,9

10,4
5,9

9,6
6

6,1

Kaynak:EİKT Sağlık Verisi,Dünya Sağlık Örgütü 2010

Kişi Başı Toplam Sağlık Harcamaları, 2007 ($)
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2007 Yılı İçin Toplam Kamu Harcamaları İçindeki Sağlık Harcamaları Payı (Mart 2010 da
güncellenmiş rakamlar)

2007 Yılı İçin GSYİH İçindeki Sağlık Harcamaları Payı (Mart 2010’da Güncellenmiş Rakamlar)
105

Kaynak:World Health Organization, National Health Accounts, 2007

Yaklaşık 70 milyonluk nüfusu, yaşam süresi ve yaşlı nüfus oranındaki artış, artan gelir
seviyesi, bireylerin gelişen sosyoekonomik statüleri ve AB mevzuatına uyum çalışmaları
Türkiye’deki sağlık sektörünün gelecekteki büyümesi hakkındaki olumlu görüşleri
desteklemektedir.Yıllar içerisinde kişi başına hastaneye müracaat sayısı giderek artmıştır.
Bu artışın bir nedeni kentsel nüfusun artması (sağlık bilincinin artmasını da bu neden içinde
gösterebiliriz) diğer nedeni de özel sektörün sağlık sektörü içinde kuruluş sayısını arttırarak
kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sağlamasıdır, zira özel sektöre kişi başı müracaat sayısı
2002.2009 yılları arasında yaklaşık yedi kat artmıştır. 2009 yılında kişi başı hastaneye
müracaat sayısı ortalama 4,07’dir.
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Toplam Sağlık Harcamalarının GSYİH’ye Oranı: Üst-Orta Gelirli Ülkeler, 2006
Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık İstatistikleri (2009), www.who.int/whosis/OECD Sağlık Veri Tabanı
(2008) ve TUSAK (2007)

Türkiye, 1999 yılında 3.753 ABD $’lık kişi başı GSYİH ile düşük orta gelirli bir ülke iken, 2006
yılında 7.268 ABD $’lık kişi başı GSYİH ile üst-orta gelirli ülke statüsüne yükselmiştir (OECD
Sağlık Veri Tabanı,2008). Ekonomisindeki bu hızlı büyümeye paralel olarak sağlık
harcamalarında da artış gerçekleşmiştir. 1999 yılında, toplam sağlık harcamaları 4.985
milyon TL iken, 2006’da, 43.197 milyon TL’ye çıkmıştır.
Fakat, sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payı 2002 yılında %5,8 iken Sağlıkta Dönüşüm
Programı’nin uygulanması ile artmamış, hatta 2006 yılında %5,7 seviyesinde
gerçekleşmiştir.
Temmuz 2011’de yayınlanan OECD “Health Data 2011”e göre Türkiye OECD ülkeleri
arasında sağlığa ulaşmada halen en geri ülkelerden biri olarak değerlendirildi.Türkiye
GSYİH’deki pay ve kişi başına sağlık harcaması itibarıyla 34 OECD ülkesinin sonuncusu oldu.
Son yıllarda doktor sayısındaki artışa karşın Türkiye OECD ülkeleri arasında kişi başına
düşen doktor sayısı açısından ikinci en düşük ülke durumunda. 2009 itibarıyla örgüt
ortalaması olan binde 3.1’in yarısı olan bin kişiye 1.6 doktor olarak gerçekleşmiştir.
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OECD’ye üye ülkelerde sağlık alanında ortalama bin kişiye 8.4 hemşire düşerken,Türkiye’de
bu rakam bin kişiye 1.5 hemşire olarak ölçüldü. Türkiye’de özel sektör kamu toplamı sağlık
harcamaları GSYİH’nin yüzde 6.1’ine karşılık geliyor ve bu rakam sonunculuğu getiriyor.
OECD ortalaması ise yüzde 9.5 olarak ölçüldü. GSYİH’sinin yüzde 17.4’ünü sağlığa harcayan
ABD’yi bu alanda yüzde 12’lik harcamayla Hollanda, yüzde 11.8 ile Fransa ve yüzde 11.6 ile
Almanya izliyor.
Sağlık harcamalarının gelirle doğru orantılı olduğunu anımsatılan raporda, Türkiye’nin
2008’de satın alma gücü paritesi itibarıyla 902 dolarla ,örgüt çapında kişi başına en düşük
sağlık harcamasında bulunmakta, OECD’nin 2009’daki sağlık harcaması ortalaması 3223
dolar olarak gerçekleşmiş.
Rapora göre Şili, ABD ve Meksika hariç tüm örgüt ülkelerinde sağlığın fonlanmasında ana
kaynak kamu sektörü,. Türkiye’de 2008 itibarıyla sağlık harcamalarının yüzde 73’ünü
kamu yapıyor, rakam 2009’da yüzde 71.7 olan OECD ortalamasının üzerinde kalmaktadır.

Toplam Sağlık Harcamaları (Nominal) ve GSYİH İçindeki Payları: 1999-2006
Türkiye’deki toplam sağlık harcamalarını, finansman kaynaklarına göre incelediğimizde,
sağlık harcamalarının kompozisyonunda Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrasında önemli
değişiklikler olduğu görülmüştür. 1999’da kamu ve hanehalkı sağlık harcamalarının
GSYİH’deki payları sırasıyla %2,9 ve %1,4 olarak gerçekleşirken, 2006’da kamunun payı
%4,1’e çıkmış, hanehalkı harcamaları ise %1,1 seviyesine gerilemiştir. Sonuç olarak,
Sağlıkta Dönüşüm ProgramıI ile kamu harcamalarındaki artış, hanehalkının sağlık
harcamalarındaki azalma ile dengelenerek, toplam sağlık harcamalarının GSYİH’ye oranı
fazla etkilenmemiştir.
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Kaynak: 1999-2005 verileri ve 2006 yılı GSYİH değeri OECD Sağlık Veri Tabanı (2008)’ndan, 2006 yılı sağlık
harcamaları TUSAK (2007)’dan alınmıştır.Toplam Sağlık Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı Ödeme

Yapanlara Göre

Uluslararası bağlamda değerlendirdiğimizde, üst-orta gelirli ülkelerde kamu sağlık
harcamalarına GSYİH’den ayrılan ortalama pay (%3,9),Türkiye’nin ayırdığı payın (%4,1)
biraz altındadır. Fakat bu ülkelerdeki özel sağlık harcamalarının GSYİH’deki ortalama payı
%2,3 iken, Türkiye’deki özel sağlık harcamalarının payı %1,6 olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye’deki nüfus artış hızının AB ülkelerinden yüksek olması nedeniyle 2014 yılında
toplam sağlık harcamalarının yaklaşık 63 milyar $ ,devletin sağlık harcamalarını
kısıtlayamaması durumunda daha da yüksek gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
TC Başbakanlık Yatırım ve Tanıtım Ajansı’nın Türkiye Sağlık Sektörü Raporu’na göre de kişi
başına düşen sağlık harcamalarının artması beklenmektedir.Başlıca sebepler olarak ;genel
sağlık sigortası programının uygulanmaya başlaması,sağlık konusunda bilinçlenme
düzeyindeki artış,kişi başı gelirin artması,ortalama yaşam süresinin ve yaşlı nüfusun sürekli
artışı gösterilebilir.
NÜFUS
NÜFUS
YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI %
2007
70.586.256
2008
71.517.100
13,1
2009
72.561.312
14,5
2010
73.722.988
15,9
Nüfusun Yaş Profili ve Zamanla
Değişimi
Nüfus
2010
2023
Nüfus Artışı %
Toplam
72.698
82.293
9.732
13
20 yaş üstü
47.550
57.626
10.076
21,1
40 yaş üstü
23.476
32.800
9.324
39,7

Kaynak, Türkiye İstatistik Yıllığı,2010 ADNK

Kaynak, Türkiye İstatistik Yıllığı,2010
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2023 Yılında Türkiye nüfus artış oranı % 13,2 tahmin edilmektedir.Ancak belirli
hastalıklarla ilgili hedefleme yapılabilmesi için 40 yaş üzeri nüfus artış hızı da incelenmiştir.
Kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
Cari Fiyatlarla
YIL

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Yıl
Ortası
Nüfus
64 252
65 133
66 008
66 873
67 723
68 566
69 395
70 215
71 095
72 050
73 003

1998 Sabit Fiyatlarla
TL

2 594
3 688
5 310
6 801
8 255
9 464
10 929
12 009
13 370
13 221
15 119

Gelişme
Hızı %
57,1
42,2
44,0
28,1
21,4
14,7
15,5
9,9
11,3
-1,1
14,4

$

Gelişme
Hızı %

4 130
3 021
3 492
4 559
5 764
7 022
7 586
9 240
10 438
8 559
10 067

5,7
-26,9
15,6
30,6
26,4
21,8
8,0
21,8
13,0
-18,0
17,6

TL

1 127
1 049
1 099
1 142
1 233
1 320
1 394
1 442
1 434
1 346
1 448

$

5,3
-7,0
4,8
3,9
8,0
7,1
5,6
3,4
-0,6
-6,1
7,6

Kaynak, Türkiye İstatistik Yıllığı,2010

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık İstatistikleri (2009),
www.who.int/whosis/ ve kendi hesaplarımız.

Sağlık Harcamalarının GSYİH İçindeki Oranı (%), 2006
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Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasıla İçinde Sağlık Hizmetleri Payı

YIL
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

SAĞLIK İŞLERİ VE SOSYAL
HİZMETLER
2.187.666
3.148.794
5.067.781
6.870.049
8.139.541
10.339.616
12.061.082
13.910.296
15.577.687
16.448.847
17.934.851

GSYIH
166.658.021
240.224.083
350.476.089
454.780.659
559.033.026
648.931.712
758.390.785
843.178.421
950.534.251
952.558.579
1.103.749.801

%
1,3
1,3
1,4
1,5
1,5
1,6
1,6
1,6
1,6
1,7
1,6

Türkiye Sağlık İşleri Ve Sosyal Hizmetler, GSYIH Büyüme Hızı
SAĞLIK İŞLERİ VE SOSYAL HİZMETLER
YIL
%
GSYIH%
2000
48
59,3
2001
44
44,1
2002
61
45,9
2003
36
29,8
2004
19
22,9
2005
27
16,1
2006
16,6
16,9
2007
15
11,2
2008
12
12,7
2009
6
0,2
2010
9
15,9
Kaynak,TÜİK

Sağlık sektörünün değeri, nihai sonucunun sağlıklı nüfus olmasından ileri
gelmektedir.Sağlıklı nüfus aynı zamanda sağlıklı işgücü ve istihdamla beraber, verimliliği
artıracak bir unsurdur.Dolayısıyla sektörde ilerlemenin desteklenmesi, AR-GE
çalışmalarının, özel sektörün ve kamu sektörünün doğru çerçevede birleştirilmesi, genel
anlamda sürdürülebilir büyümeye hem verimli işgücü hem de verimli sermaye açısından
katkıda bulunacaktır.Az gelişmiş ülkelerde çoğunlukla eski teknolojilerin kamu sektörünce
alınarak uygulanması kısa vadede düşük maliyetli görünse de esasen kaynak
israfıdır.Çünkü sağlık sektörü tedavi amacının yanı sıra önleme ve erken teşhis konusunda
da etkin olarak ilerdeki olası daha yüksek maliyetli tedavileri engellemeye
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çalışmalıdır.Dolayısıyla özel sektörün bu alanda desteklenmesi daha çağdaş ve kalıcı
çözümler bulunmasını sağlayacaktır.
Genel anlamda teknolojik ilerlemeler, halkın bilgi ve gelir seviyesinin yükselmesi ve
uygulanan sağlık sigortası sistemlerinin nitelikli sağlık hizmetini ulaşılabilir hale
getirmiştir.Bu durum ise halkın kaliteli hizmet beklentisini artırarak sağlık harcamalarını
yükseltmiş devletleri bu noktada verimliliği artırıcı ve maliyeti kontrol etmeye yönelik
tedbirler almaya itmiştir.
Türkiye’de de nüfus büyüklüğü, yaşlı nüfusun varlığı ,sigortalı sayısının ve kişi başına
gelirin,toplum bilincinin artmasıyla sağlık hizmetlerine talebin artışı,mevcut turizm
potansiyelinin, sağlık turizmine dönüştürülebilir olması sektörün avantajlarıdır.
Öte yandan kamusal nitelikte bir hizmet olduğundan sağlık sektöründe kamunun
düzenleyici ve denetleyici bir durumu mevcuttur ve gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin
en büyük alıcısı konumunda devlet bulunmaktadır.Bu nedenledir ki, devlet uygulamaları
sağlık hizmetleri pazarında doğrudan alıcı ve müdahaleci durumdadır.Planlı,öngörülü ve
ilerici politikalar ve teşviklerle yatırım ve teknolojik gelişimi yönlendirmesi
mümkündür.Bütçe kaygısı ve siyasi kaygılar gelişimin önünü tıkayacak baş aktördür.Özel
sektör ve kamu sektörünün işlevsel bir işbirliği içinde olması zorunluluğu hükümetleri
stratejik planlama yapma noktasına getirmiştir.
Ülkemiz dünyanın en kalabalık 20 ülke arasında bulunmaktadır.Geçmişteki yüksek
doğurganlık ve büyüme oranı sonucu genç nüfus yapısı oluşmuştur.Sağlık durumumuzun
da benzer ülkelere kıyasla iyi düzeyde değildir.Sağlık sektöründe bir çok yapısal sorun
olmakla beraber öncelikli bazı konular mevcuttur.
Anne ve bebek ölüm oranının yüksekliği
Kırsal-kentsel yerleşim bölgeleri arasındaki farklılıklar
Çarpık kentleşmenin sosyal hizmetlerin sunumunda zorluk yaratması
Yapılan nüfus projeksiyonuna göre yaşlı nüfus oranında beklenen artış
Baskın olan enfeksiyon hastalıklarının yerini kronik hastalıklara bırakması,tedavi
süreçlerindeki gelişim zorunluluğu
Sektördeki yapının karmaşıklığı, Sağlık Bakanlığı’nın politika geliştirme ve sektöre
yön vermedeki yetersizliği
Sağlık kuruluşları arasında etkin bir koordinasyon olmadığından yatırım
planlamalarının toplum ihtiyaçlarına göre yapılamaması
Hastanelerin hizmet sunumundaki verimsizliği,yığılma ve yüksek maliyet
Kaliteli uzman yetiştirilerek istihdamı,personelin sayısal yetersizliğinin yanı sıra ülke
genelindeki dengesiz dağılımı,Sağlık çalışanları arasında hemşire ve pratisyen
hekimler aleyhine dengesizlikler
Türkiye’deki sağlık hizmet sunumunda en büyük problemlerden biri,hem üst-gelirli
hem de üst-orta gelirli ülkeler ortalamasının gerisinde olan (100.000 kişiye düşen)
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hekim sayısıdır. 2008 yılında, Türkiye’de her 100.000 kişiye düşen hekim sayısı, üstorta gelir düzeyindeki ülkeler ortalamasından %25,8 daha azdır.
Sağlık personeli sayısı
Yıl
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Hekim
85 117
90 757
95 190
97 763
104 226
106 698
104 475
108 402
113 151
118 641
123 447

Diş
hekimi
16 002
15 866
17 108
18 073
18 363
18 771
18 332
19 278
19 959
20 589
21 432

Hemşire
71 600
75 879
79 059
82 246
82 616
83 411
82 626
94 661
99 910
105 176
114 772

Sağlık
Memuru
46 528
45 560
49 324
50 432
57 723
58 599
58 473
78 439
83 993
92 061
94 443

Ebe

Eczacı

41 590
41 158
41 513
41 273
42 649
43 429
43 640
47 175
47 673
49 357
50 343

23 266
22 922
22 322
23 757
24 615
21 344
23 140
23 977
24 778
25 201
26 506

Dünyada 1000 kişi başına düşen doktor sayısı da 2008-2009 yıllarında değişmeyerek 1,7
olarak kalmıştır ve 2012 yılında da aynı oranda gerçekleşmesi beklenmektedir.
Sağlık personeli başına düşen kişi sayısı
DİŞ
SAĞLIK
YIL
HEKİM HEKİMİ HEMŞİRE MEMURU
2000
755
4.015
897
1.381
2001
718
4.105
858
1.430
2002
693
3.858
835
1.338
2003
684
3.700
813
1.326
2004
650
3.688
820
1.173
2005
643
3.653
822
1.170
2006
664
3.785
840
1.187
2007
648
3.642
742
895
2008
628
3.562
712
846
2009
607
3.499
685
783
2010
591
3.406
636
773

EBE
1.545
1.583
1.590
1.620
1.588
1.579
1.590
1.488
1.491
1.460
1.450

ECZACI
2.762
2.842
2.957
2.815
2.751
3.212
2.999
2.928
2.869
2.859
2.754

Kaynak: Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 10 yılda, istenilen düzeyde bir gelişim
gösterilememiştir.Devletin insan kaynağı planlama,eğitim ve yönetim politikası özel
hastanelerden beklenen donanım ve performansı desteklememektedir.Teknolojik
gelişimler takip edilse bile , bu teknolojiyi doğru yerde ve doğru şekilde kullanabilecek
işgücü temininde imkansızlıklar yaşanmaktadır.
Hizmet sonuçlarının ölçülememesi ve yönetilememesi,sağlık kuruluşlarının
performans değerlendirmesinin yapılamaması
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Hasta kayıtlarının tutulmasındaki aksamaların ihtiyaç analizi yapılmasını ve erken
uyarı sinyallerinin alınmasını önlemesi
Sağlık göstergelerinin gelişmişlik düzeyimizle uyum göstermemesi;bulaşıcı
hastalıkların yaygın olması,beslenme bozuklukları,tütün tüketimi,uyuşturucu
kullanımı,bağışıklık oranlarındaki düşüklük,trafik kazaları başta olmak üzere
korunulması kolay hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranlarının yüksekliği
Devletin sağlık sistemini finanse etmesi aynı zamanda da hizmet sunumunu
gerçekleştirmesi kontrolsüzlük neticesinde kaynak israfı
Kaynakların çoğunun tedavi hizmetlerinde kullanılması
İlaç fiyatları düşük olmasına rağmen sağlık harcamaları içindeki yüzdesinin fazla
olması, ilaç,aşı ve tıbbi malzeme tedarikinde dışa bağımlılık
Sağlık politikası geliştirme,nüfusa dayalı sağlık yönetimi,hastane yönetimiyle ilgili
yeterli bilgi ve beceriye sahip olan yöneticiler ve buna yönelik eğitim programları
oldukça sınırlıdır.
Sağlık sektörünün bu olumsuz yanları ‘’Sağlıkta Dönüşüm Programı’’ nın oluşturulmasına
da gerekçe teşkil etmiştir.Reform olarak adlandırılan düzenlemelerde; sağlık hizmetlerinin
etkili,verimli ve hakkaniyete uygun şekilde organizasyonu,finansmanı ve sunumu
amaçlanmıştır.
Kamudaki kötü yönetim, yetersiz politikalar ve kısıtlı kaynakların boşa harcanması kamu
sektörü hakkında şüpheciliği ortaya çıkartmıştır. Kamu sektörünün, istenilen düzeyde
hizmeti verememesi artık vatandaş tarafından daha çok irdelenmeye başlanmıştır.
Demokratikleşme, sivil toplu kuruluşlarının sayısının artması, medya, internet gibi
faktörler kamudaki yönetim anlayışının vatandaş tarafından her geçen gün daha çok
sorgulanmasına neden olmuştur.Bu durum yeni bir stratejik yönetimi bir açıdan da daha
profesyonel,yetkin ve etkin özel sektör unsurlarının piyasada varlığını, yaratacağı rekabet
ve toplumsal bilinçlenmeyle de sağlık hizmetlerinin kalite ve güvenilirliğinin artmasında
itici güç haline gelmesini zorunlu kılmıştır.
Sağlık sektöründe hizmetin piyasaya erişimi kamunun ruhsatlandırma,fiyatlandırma,geri
ödeme gibi konulardaki kararlarına bağlıdır.Bu kararların öngörülebilir,şeffaf,anlaşılır ve
piyasa ihtiyaçlarına göre güncellenebilir olması yatırım kararlarında son derece etkilidir.
Programın, Dünya Sağlık Örgütü’nün 21. Yüzyılda Herkese Sağlık Politikasını,Avrupa Birliği
tarafından açıklanan Katılım Ortaklığı Belgesi ve ülkemizce hazırlanan Ulusal Program
doğrultusunda Türk Sağlık Mevzuatının,Avrupa Birliği Sağlık Mevzuatı ile uyumlaştırılması
ihtiyacını ve uluslararası deneyimleri, dikkate alması öngörülmüştür.
Sağlıkta Dönüşüm Programı reformlarından önce sağlık hizmetleri sunumunda, karmaşık
ve parçalı bir yapı vardı. Üç tane ana kamu hizmet sunucusu bulunmaktaydı:Sağlık
Bakanlığı (SB), Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve üniversiteler.
Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin en büyük sunucusu olarak birinci,ikinci ve üçüncü
basamak hizmetlerini, kendisine bağlı sağlık tesisleri ve hastaneler aracılığıyla vermektedir
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ve de koruyucu sağlık hizmetlerinin tek sağlayıcısıydı. 2002’de Sağlık Bakanlığına bağlı 654
hastane, tüm hastanelerin %57’sini ve toplam hastane yatak sayısının %50’sini
oluşturmaktaydı. SSK, kendisine bağlı 120 hastane ve diğer sağlık tesisleriyle sağlık bakımı
hizmeti sunmaktaydı. Üniversite hastaneleri (50 üniversite hastanesi) az sayıda olmalarına
rağmen üçüncü basamak hizmetlerinin ana sunucularıdır. Özel sektör 241 hastane ile
toplam hastanelerin %23’ünü oluşturmaktadır. Fakat özel sektör, tüm hastane yataklarının
sadece %8’ine sahiptir (SB 2008 İstatistikleri).
2002-2008 döneminde Sağlıkta Dönüşüm Programı reformları, sağlık hizmetleri
sunumunda önemli değişikliklere imza atmıştır. SSK sağlık tesisleri, Sağlık Bakanlığına
transfer edilerek, sağlık hizmetlerinin sunumu ile finansmanı birbirinden ayrılmıştır.
Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi uygulamasına geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı
hastanelerine, döner sermaye gelirlerini kullanma, satın alma ve yatırım ile ilgili kararlarda
daha fazla otonomi sağlanmıştır. Sağlık bilgi sistemleri geliştirilmiştir.
Sağlıkta Dönüşüm Programı sürecinde özel sektörün rolü artmıştır.Kamu
hastaneleri,verimliliklerini artırmak, tıbbi hizmetler üzerine yoğunlaşabilmek için altyapı
hizmetlerini (bilgi teknolojileri, güvenlik, temizlik, lojistik, yemek gibi), özel firmalardan
hizmet alımı yoluyla temin yoluna gitmişlerdir.
Ayrıca kamu hastanelerinin, teknolojideki en son yeniliklerden yararlanmak, kaliteli sağlık
hizmeti üretmek ve sunmak için özel sağlık kurumlarından teşhis/tanı hizmetleri satın
alması yaygınlaşmıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı politikalarıyla özel sağlık kurumlarına
erişim kolaylaşmıştır. SGK, ayakta ve yatan hasta hizmetleri sunumu için özel kurumlarla
sözleşmeler yapmıştır. Bu teşviklerle özel hastane sayısı yüksek artış göstermiş ve hastane
sektörünün dinamikleri değişmiştir.2009 rakamlarıyla yaklaşık 1.000 özel kurumun Sosyal
Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi bulunmaktadır ki bunların 350 tanesi özel hastanedir
(OECD, 2009).
Hastane Sayıları
YIL
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

TOPLAM
134.950
140.710
143.871
146.375
153.901
158.729
166.951
170.291
172.165
179.649
184.050

KADIN VE
ÇOCUK
69.089
71.624
72.988
74.669
78.595
113.766
119.328
120.228
119.310
122.354
119.891

RUH VE SİNİR
HASTANESİ
1.486
1.599
1.313
1.118
460
918
808
789
910
910

SAĞLIK
MERKEZİ
23.838
25.296
26.341
26.619
28.025
29.014
31.193
30.978
29.912
30.112
35.001

SOSYAL
BELEDİYE SİGORTALAR
1.130
27.245
1.130
29.221
1.136
29.706
1.140
29.912
1.140
33.010
1.155
983
899
1.095
1.095
1.095

ÖZEL
12.162
11.837
12.387
12.917
12.671
13.876
14.639
17.397
20.938
25.178
28.063

Erişimde kolaylık sağlanması ve özel hastanelerdeki tedavi hizmetlerinin kamu
sigortalarınca ödenmesi nedeniyle, özel hastanelerin kamunun tedavi
harcamaları içindeki payı artarak, 2002 yılında %8,8 seviyesinden 2008’de %27,5
seviyesine çıkmıştır.
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2001-2007 YILLARI ARASI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN TOPLAM SAĞLIK
HARCAMALARI
Milyon TL/Million TL

2001-2007 Sağlık Harcamaları - Health Expenditures
Yıllar-Years
2001 2002
2003
2004
2005
TOPLAM HARCAMALAR 4.576
7.629 10.662
13.150 13.608
Tedavi
1.799
2.831 4.362
5.906
5.626
Devlet Hastanesi
1.185
1.815 2.998
4.083
3.521
Üniversite Hastanesi
330
620
827
1.079
1.083
Özel Hastane
284
396
538
743
1.021
İlaç
2.434
4.300 5.615
6.399
7.001
Diğer
343
498
685
845
980
Diğer--Tıbbi Malzeme 299
433
573
712
871
Optik
44
66
112
133
110

2006
17.667
8.489
5.442
1.325
1.723
8.372
805
659
146

2007(**)
19.984
10.267
6.399
1.523
2.345
8.858
859
655
203

Toplam Sağlık
Harcamalarının GSYİH'ya
Oranı%
Ratio
Of Total Health
Expenditures To GDP
1,90

2,33

2,38

2,18

2,34

2,35

2,10

Nakit Hareketler Tablosu Dikkate Alınarak Hazırlanan Gerçekleşme Rakamlarıdır.

Tablo incelendiğinde Özel hastanelerin,bu yıllar arasında Üniversite Hastanelerinin de
üzerine bir performans gösterdiği görülmektedir.Bu durum halkımızın kaliteli hizmet alma
isteği ve özel sektörün teknoloji/insan gücü kalitesi bakımından üstünlüklerinin farkedilmiş
olmasıyla sağlanan güvenden kaynaklanmıştır.

Uluslararası bağlamda değerlendirdiğimizde; Türkiye’deki toplam sağlık harcamalarının
GSYİH’deki payı (%5,7), üst-orta gelirli ülkeler ortalamasının (%6,3) altındadır. Toplam
sağlık harcamalarının dağılımını değerlendirdiğimizde, Türkiye’deki sağlık harcamalarında
kamunun payının (%72,4), üst-orta gelirli ülkelerdeki kamu ortalama payının (%62,8)
üstünde olduğu tespit edilmiştir.

Sağlık hizmet sunumundaki diğer bir sorun ise yatak sayısıdır. 2008 yılında Türkiye’de 100
bin kişiye düşen hastane yatak sayısı (263 yatak),üst-orta gelir düzeyindeki ülkelerin
(ortalama 403,7 yatak) altındadır.
Dünyada bin kişiye düşen yatak sayısı ortalaması 2008-2009 arasında değişmeyerek 2,8
seviyesinde kalmıştır.Dünya ortalamasının 2014 yılında 2,7 olması beklenmektedir.Türkiye
gelişmekte olan pazarlar içinde 3. Sırada yer almaktadır.
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Yataklı ve yataksız sağlık kurumları
Yıl
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Toplam
19 521
19 631
19 263
19 739
15 803
14 388
15 549
15 784
15 762
15 086
16 651

Yataklı sağlık kurumu
1 183
1 199
1 114
1 132
1 175
1 154
1 161
1 275
1 308
1 347
1 397

Yataksız sağlık kurumu
18 338
18 432
18 149
18 607
14 628
13 234
14 388
14 509
14 454
13 739
15 254

Kaynak: Sağlık Bakanlığı
Not. 2000 yılı ve sonrasında fiili yataklar kullanılmıştır
(1) Kamusal ve özel hastaneler bir arada kapsanmış,
askeri hastaneler kapsanmamıştır.
(2) 2009 yılı ve sonrasında özel tıp dal merkezi ve özel polikilinik sayıları dahil edilmiştir.

Kamu ve özel yataklı sağlık kurumları sayısı

YIL
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

TOPLAM
1183
1199
1114
1132
1175
1154
1161
1275
1308
1347
1397

SAĞLIK
BAKANLIĞI
743
752
654
668
683
793
767
848
847
834
843

DİĞER
BAKANLIKLAR
10
10
10
10
8
6
1
1
1
1
1

ÜNİVERSİTE
42
43
50
50
52
53
56
56
57
59
62

BELEDİYE
9
9
9
9
8
9
6
5
3
3
2

SOSYAL
SİGORTALAR
118
118
120
121
146

Kaynak: Sağlık Bakanlığı
Not. Askeri hastaneleri kapsamaz.
(1) Her türlü tedavi hizmetini yapmakla yükümlü olan hastaneler, doğum ve çocuk bakımevleri, ruh ve sinir hastaneleri, göğüs hastaneleri,
onkoloji hastaneleri ve sağlık merkezlerini kapsar.
(2) Kişilere, derneklere, yabancılara ait hastaneleri kapsar.
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ÖZEL
261
267
271
274
278
293
331
365
400
450
489

Kamu ve özel yataklı sağlık kurumları yatak sayıları

YIL
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010

TOPLAM
134.950
140.710
143.871
146.375
153.901
158.729
166.951
170.291
172.165
179.649
184.050

SAĞLIK
BAKANLIĞI
69.089
71.624
72.988
74.669
78.595
113.766
119.328
120.228
119.310
122.354
119.891

DİĞER
BAKANLIKLAR
1.486
1.599
1.313
1.118
460
918
808
789
910
910

ÜNİVERSİTE
23.838
25.296
26.341
26.619
28.025
29.014
31.193
30.978
29.912
30.112
35.001

BELEDİYE
1.130
1.130
1.136
1.140
1.140
1.155
983
899
1.095
1.095
1.095

SOSYAL
SİGORTALAR
27.245
29.221
29.706
29.912
33.010

ÖZEL
12.162
11.837
12.387
12.917
12.671
13.876
14.639
17.397
20.938
25.178
28.063

Kaynak: Sağlık Bakanlığı
Not. 1. Askeri hastaneleri kapsamaz (2) Kişilere, derneklere, yabancılara ait hastaneleri kapsar.
(1) Her türlü tedavi hizmetini yapmakla yükümlü olan hastaneler, doğum ve çocuk bakımevleri, ruh ve sinir hastaneleri, göğüs
hastaneleri, onkoloji hastaneleri ve sağlık merkezlerini kapsar. Not. 2. 2000 yılı ve sonrasında fiili yataklar kullanılmıştır

ÖZEL LOKMAN HEKİM ETLİK HASTANEMİZDE 37 YATAK,
ÖZEL LOKMAN HEKİM SİNCAN HASTANEMİZDE 164 YATAK,
ÖZEL LOKMAN HEKİM VAN HASTANEMİZDE 163 YATAK
KAPASİTESİYLE HİZMET VERMEKTEYİZ.
2008-2009-2010-2011 YILLARI HASTANE ANALİZ BİLGİLERİ

MÜRACAAT SAYISI (Bin Adet)
2008 Yılı
DEVLET 2. BASAMAK SAĞLIK
TESİSLERİ
DEVLET 3. BASAMAK SAĞLIK
TESİSLERİ
ÖZEL - 2. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ
Özel Tıp Merkezi
Özel Dal Merkezi
Özel Hastaneler (Dal Hastanesi,
Diyaliz Merkezleri, FTR v.b dahildir.)
ÜNİVERSİTE SAĞLIK TESİSLERİ
GENEL TOPLAM

2009 Yılı

2010 Yılı

2011 Yılı

Değişim Oranı (2010-2011)

116.289

128.796

145.290

157.788

8,60%

29.312

36.188

40.079

46.347

15,64%

56.985
20.978
5.965

66.194
21.965
6.547

71.171
21.699
5.807

85.271
25.217
5.781

19,81%
16,21%
-0,44%

30.042

37.683

43.665

54.272

24,29%

14.344
216.930

15.964
247.142

21.093
277.634

25.189
314.594

19,42%
13,31%

Kaynak;Tedavi Hizmetleri Müdürlüğü
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Özel sektör uygulamaları (özel sektörün ekstra faturalandırmasına izin verilmesi, kamu
hastanelerinin outsourcing yoluyla teşhis/tanı hizmetlerini özel sektörden satın alması,
özel sektör sağlık Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt
bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır).hizmetlerine erişimin artması), özel
hastane sayısının ve bu kurumlara yapılan ödemelerin beklentilerin üstünde artmasına
sebep olmuştur.Bu durumla baş edebilmek için özel sektöre kısıtlamalar getirilmiştir.
Temmuz 2008’de SGK ile anlaşan özel hastanelere SUT fiyatı üzerine en fazla %30 fark
alabilme hakkı tanınmıştır. Üstelik özel sektörün doktorlara verme zorunluluğunda olduğu
yüksek, kamu sektöründe sayısal olarak yetersiz sağlık personeli sorununu
derinleştirmiştir. Sağlık Bakanlığı, doktorların kamu hastanelerinde çalışmasını teşvik için,
performans ödemelerine tam zamanlı çalışma parametresini koymuştur. Kamu
hastanelerinde tam zamanlı uygulamasına geçiş yasa tasarısı, Haziran 2009’da
hazırlanmıştır. 2010’da Tam Gün Yasası Mecliste kabul edilmiştir.

SUT+%30 fark uygulaması sonucu bazı özel hastaneler SGK ile yapmış oldukları
anlaşmaları feshetmişlerdir.Toplum ve tıp ahlakına sadık kalarak, insan odaklı bir
sağlık hizmeti anlayışıyla, mükemmeli yakalamak ve sürekliliğini sağlamayı misyon
edinmiş olan ve faaliyetlerini istikrarlı şekilde sürdüren Özel Lokman Hekim
Hastaneleri , bir çok özel hastanenin hizmet sunmaktan imtina ettiği bu durumda
bile ,Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşma yaparak 2011 yılı itibariyle hastanelerimizi
ve kaliteli, hızlı, güvenli, şefkatli ve ekonomik sağlık hizmetlerimizi kurum
hastalarına ulaştırmayı başarmıştır

2010 yılında SGK, hastadan aldıkları fark ücretini belirlemek için anlaşmalı olduğu özel
hastaneleri sınıflandırmıştır. Yeni listelerde özel hastaneler A’dan E’ye gruplar yerine,
alacakları fark ücretleri üzerinden değerlendirildi. Yani hastaneler,alacakları %70 ile %30
arasında değişen fark ücretlerine göre sınıflandırımıştır.
Bu uygulamaya göre hastaneler yılda bir kez puanlanacak ve denetimden gelen sonuçlara
göre hizmet kalitesini düşüren özel hastane daha az ücret farkı alabilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI ETLİK HASTANEMİZİ B GRUBU,
SİNCAN HASTANEMİZİ A GRUBU OLARAK
SINIFLANDIRMIŞTIR
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2008-2009-2010-2011 YILLARI AYLAR İTİBARİYLE FATURA BİLGİLERİ
YILLAR

AYAKTAN
2008
206.807
2009
234.821
2010
262.051
2011 OCAK--MAYIS 127.217

MÜRACAAT SAYISI (BİN ADET)
YATARAK
DİĞER
GÜNÜBİRLİK
9.366
757
0
7.961
1.073
3.288
7.904
871
6.807
3.819
329
3.604

TOPLAM (A)
216.930
247.142
277.634
134.969

Kaynak,Tedavi Hizmetleri Müdürlüğü

Yıllara Göre Yatan Hasta Sayısı

Kaynak,Tedavi Hizmetleri Müdürlüğü,2010

Yıllara Göre Hastaneye Müracaat Sayısı
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LOKMAN HEKİM HASTANESİ AYAKTAN/YATAN HASTA SAYILARI
AYAKTAN
2007
126.602
5471
2008
315.151
13.276
2009
514.313
24.161
2010
474.853
28.536
2011
491.309
13.756
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400.000
300.000
AYAKTAN HASTA

200.000
100.000
0
2007

2008

2009

2010

2011

Not:24 saatin altında sürelerde yatan hastalar daha önce ‘’Yatan Hasta’’ kategorisinde değerlendirilirken 2011 yılında
değişmiştir,bu da yatan hasta rakamlarımızın önceki yıllara göre farklı görünmesine yol açmıştır.
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Türkiye genelinde acil servisleri yataklı sağlık tesisinin statüsü, hizmetin yoğunluğu ve
hizmet verdiği bölgenin şartlarına göre seviyelendirerek yeniden yapılandırılma calışmaları
kapsamında toplam 1401 adet Sağlık Bakanlığı, özel ve üniversite hastanesinden 1215
tanesi tescil edilerek; hastanelerin acil servislerinin % 87’si tescil edilmiştir.
TESCİL DURUMU
I.Seviye
II.Seviye
III.Seviye
III(Dal)
Acil Ünitesi
Tescil Toplam
Tescil Edilmeyen
Toplam

SAĞLIK BAKANLIĞI
365
120
27
59
181
752
90
842

ÜNİVERSİTE
10
16
22
0
2
50
11
61

ÖZEL
323
29
2
5
53
412
83
495

BELEDİYE
1
0
0
0
0
1
2
3

TOPLAM
699
165
51
64
236
1215
186
1401

ÖZEL LOKMAN HEKİM ETLİK HASTANEMİZDE ACİL SERVİSİMİZ ( I).SEVİYE,
ÖZEL LOKMAN HEKİM SİNCAN HASTANEMİZDE ACİL SERVİSİMİZ (II). SEVİYE
OLARAK TESCİL EDİLMİŞTİR.

SİNCAN HASTANEMİZ ÜST ÜSTE 2 YIL BÖLGESİNDE ACİL SERVİSE EN ÇOK
HASTA KABUL EDEN HASTANE OLARAK ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TARAFINDAN TEŞEKKÜR BELGESİ İLE ÖDÜLLENDİRİLMİŞTİR.

LOKMAN HEKİM VAN HASTANEMİZ TÜM ÜLKEMİZİ YASA BOĞAN DEPREM
SONRASI ACİL VE POLİKLİNİK HİZMETLERİNİ KESİNTİSİZ SÜRDÜREREN 3
SAĞLIK KURULUŞUNDAN BİRİ OLMUŞTUR.
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SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROJESİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sağlık harcamalarının sonuçları ve topluma etkisi, sağlık durumu göstergeleri incelenerek
anlaşılmaktadır. Doğuştan beklenen yaşam süresi artmış, bebek ölüm hızı düşmüştür.
Türkiye’nin temel sağlık göstergeleri, diğer üst-orta gelirli ülkelere göre ortalama bir
performans göstermiştir.
SDP uygulamaları sonucunda, ülkemizdeki sağlık hizmetlerine erişimin artması ile toplam
sağlık harcamalarında artış görülmüştür. Bu artışlar, kişi başı GSYİH’deki artışlara paralel
bir şekilde gerçekleşmiş ve sağlık harcamaları sürdürülebilir olmuştur. Ülkemizdeki sağlık
harcamalarının kompozisyonunda,Sağlıkta Dönüşüm Projesi sonrasında önemli
değişiklikler olduğu görülmüştür. Sağlık harcamaları içinde kamunun payı ciddi şekilde
artarken, aynı dönemde cepten yapılan harcamaların payı gerilemiştir.
Uluslararası bağlamda değerlendirdiğimizde; Türkiye’deki toplam sağlık harcamalarının
GSYİH’deki payı (%5,7), üst-orta gelirli ülkeler ortalamasının (%6,3) altındadır. Toplam
sağlık harcamalarının dağılımını değerlendirdiğimizde, Türkiye’deki sağlık harcamalarında
kamunun payının (%72,4), üst-orta gelirli ülkelerdeki kamu ortalama payının (%62,8)
üstünde olduğu tespit edilmiştir.
Türkiye’deki sosyal güvenlik sağlık harcamalarında, SDP reformlarının etkileri
görülmektedir. SGK’nın sağlık harcamalarının kompozisyonunda tedavi harcamalarının
payı yükselmiş, ilaç harcamalarının payı ise gerilemiştir. Kamu sigortalarının tek çatı
altında toplanması ve ilaç piyasasındaki tek alıcı haline gelmesiyle, ilaç harcamalarında
verimlilik kaydedilmiş; reel ilaç kutu maliyeti azalmıştır.
SGK’nın, ayakta ve yatan hasta hizmetlerinin sunumu için özel kurumlarla sözleşmeler
yapmasıyla, özel hastane sayısı artış göstererek, hastane sektörünün dinamikleri
değişmiştir. Özel sektörün sağlık hizmet sunumundaki ve SGK’nın sağlık harcamalarındaki
payı çok yükselmiştir.Bu durumla baş edebilmek için özel sektöre kısıtlamalar getirilmiştir.
SGK ile anlaşan özel hastanelere SUT fiyatı üzerine fark alabilme sınırı koyulmuştur.
Hizmet sunumunda tüm vatandaşların hekimini ve hizmet alacağı sağlık kurumunu seçme
özgürlüğüne kavuşması önemli bir değişiklikti. Ancak 2006 yılında yasalaşan ve 2008’de
uygulanmaya başlarken temel değişikliklere uğrayan Sosyal Güvenlik Yasası, hastanın
seçme özgürlüğünü kısıtladığı gibi hizmet sunucu özel sektör kuruluşları için de ciddi
engellemeler getirmiştir.
Özel sektör sağlık alanında yatırım yapmak üzere teşvik edilmiş, ciddi kaynak tahsisi
yapılarak yatırımlar yapılmış, hastane ve sağlık kuruluşu sayısında önemli artış
gerçekleşmiştir. Ancak fark ücreti alınmasının kısıtlanması,SUT fiyatlarında artış
yapılmaması ve planlama adına yapılan değişiklikler özel sektör kuruluşlarının kaliteli
hizmet sunma olanağına ciddi kısıtlamalar getirmiştir. Bazı sağlık kuruluşları SGK
sigortalılarına hizmet vermekten vazgeçmek durumunda kalmış, diğer kurumlar ise olumlu
gelişmelerin gerçekleşmesi ihtimali dâhilinde bugüne kadar gelmişlerdir.
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Sağlık hizmetlerine erişim eşitliğinin sağlık hizmet talebini artırmasına karşın, Sağlık
Bakanlığı hastanelerinde Performansa Dayalı Ödeme Sistemine geçilerek, sağlık hizmeti
arzında önemli verimlilik artışı sağlanmıştır. Fakat son yıllarda Sağlık Bakanlığı
hastanelerinin döner sermaye harcamaları, özellikle yönetim giderleri (performansa dayalı
ek ödemeler dahil) ve hizmet üretim giderleri artmıştır. Yükselen sağlık harcamalarına
karşı tedbir olarak global bütçe uygulamasına geçilmiş ve Sağlık Bakanlığına bağlı
hastaneler için sınırlı bir yıllık bütçe olması hususunda protokol düzenlenmiştir.
SDP ile koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilerek, Aile Hekimliği sistemi oluşturularak
sağlık harcamalarının etkili bir şekilde gerçekleşmesi ve tasarruf sağlanması amacıyla
tasarlanmıştır.
SDP, Kamu Hastaneler Birliği Kanunu ile SB hastanelerinin kendi kaynaklarından sorumlu
birlikler haline dönüştürülerek, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını ve SB tarafından
uygulanacak performans değerlendirmeleriyle de kaliteli sağlık hizmetleri sunumunun
sağlanmasını amaçlamıştır.

Reformların hayata geçirilmesinde bazı aksaklıklar vardır.


Sağlık sektöründe kamu ve özel mülkiyetli sağlık kuruluşları arasındaki çifte
standarda sebep olan uygulamaların kaldırılması.
 Sağlık sektöründe planlama ilkelerinin öngörülebilir olmaması ve sık
değiştirilmesinin ciddi kaynak israfına ve belirsizlik ortamına neden olması.
 Sağlıklı planlama yapılmamasının mali kaynak ve insan kaynağı yetersizliğine
neden olması.
 Planlama yapma gerekçesiyle çıkarılan 15 Şubat 2008 ve 06 Ocak 2011 tarihli
yönetmeliklerin, özel sağlık kuruluşlarının yatırım yapmasını, teknoloji
geliştirmesini ve kadro artırmasını kısıtlayıcı etki yaratması.
 Sağlık sektöründe altyapı, teknoloji ve insan gücü yatırımları ile ilgili şeffaf ve
sürdürülebilir bir planlama anlayışının geliştirilmemesi
 Sağlık sektöründeki mevcut insan gücü eksikliğine çözüm getirmemiş olması.
 Sektörde tıbbi personel açığının giderek artması. İnsan kaynağı planlaması
konusunda uygulanan politikaların, özel sektörün insan kaynakları istihdamını
olumsuz etkilemesi.
 Mevzuatın güncel olmaması ve mevcut mevzuatın karmaşık, birbiri ile ilişkili birçok
yasa ve yönetmelikten oluşmasının uygulamayı güçleştirmesi.
Meslek örgütleri ve Özel hastaneler; planlama, denetleme, yetkin ve yeterli
işgücü,hizmet bedellerinin hakkaniyetli hesaplanması, özel sağlık sektörünü
olumsuz etkileyen mevzuatın değişmesi için önerilerde bulunmaktadır.
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Mevcut tüm yasa, yönetmelik ve tebliğlerin konsolide edilerek günün ihtiyaçlarına
uygun tek bir Genel Sağlık Yasası’nın hazırlanması ve Sağlık kuruluşlarının
ruhsatlandırılmalarının bir yönetmelikte birleştirilmesi



Bilimsel ve uluslararası ilkeler temel alınarak ve tüm paydaşların katkıları ile
sağlıkta altyapı, hizmet sunumu ve çıktı kriterlerinin belirlenmesi.



Kamu-özel ayrımı yapılmadan tüm sağlık kuruluşlarının bağımsız denetim
kuruluşları tarafından eşit koşullarda denetlenmesi.



Performansa dayalı hizmet biçiminin, hekime başvuru oranının artışındaki rolünün
değerlendirilmesi; kullanılan her türlü sarf malzemesinin doğru kullanımı ve
kalitesinin, verilen hizmetin sonucunda hastalara sağlanan faydanın ölçülüp
değerlendirilmesi.



Sağlık hizmet bedellerinin maliyet temelli bir hesap sistemine dayanmaması ve
günün koşullarına göre güncellenmemesi.



Bilimsel kriterlerden yola çıkılarak, sektördeki paydaşların da katılımıyla
sürdürülebilir bir fiyat tespit sisteminin oluşturulması. Söz konusu sistemde hizmet
bedellerinin belirlenmesinde altyapı ve yatırım giderleri de dikkate alınarak, reel
maliyet temelli bir fiyat sisteminin oluşturulması.



Tıbbi personel açığının kapatılması amacıyla acil önlemler alınması, hem devlet
üniversitelerindeki eğitim kapasitesi ve kalitesinin artırılması, hem de vakıf
üniversitelerinin tıp ve hemşirelik alanında eğitim vermelerinin teşvik edilmesi
amacıyla bir proje başlatılması.

Yukarıda derlenen önerilerin değerlendirilmesi durumunda kamu ve özel sektörün
birlikteliğiyle , ülke çapında belirlenmiş hedeflere ulaşmak mümkün olabilecektir.
Sağlıkta Dönüşüm Programının yansıttığı anlayış, sağlık hizmetlerinin üretimini ve
sunumunu piyasa mantığı doğrultusunda biçimlendirmeye yöneliktir ve program sağlık
hizmetlerinin sunumuna dair teşvik sistemi de yeniden yapılandırılmıştır.
Sağlıkta Dönüşüm Programı, doktorların uyması beklenen piyasa mantığı doğrultusunda,
kamu, özel ve vakıf hastanelerini içerecek bir rekabet ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.
Bu ortamda Kamu Hastane Birlikleri modelinin, kamu hastanelerinde döner sermayenin
kurumsallaştırılmasıyla başlayan ticari işletmeleştirilme sürecinin derinleşmesine ve bu
hastanelerinin giderek daha fazla özel hastanelere benzemelerine yol açması beklenebilir.
Sağlık sektöründe SDP’nin ilk yıllarında yaşanan istikrarlı yükseliş trendi ve ülke
avantajlarımız çokuluslu şirketlerin de ilgisini çekmektedir.

125

Sağlık sektöründe inovasyon yaşamsal bir öneme sahiptir,sektördeki gelişim doğrudan
yaşam kalitesini ve süresini etkiler.Zaman içerisinde hastalık yapılarında da değişimler
sözkonusu olmaktadır ve yaşlanan nüfusun yoğunlaşması sağlık ve sosyal güvenlik
sistemlerinin sürdürülebilirliğini zorlaştırmaktadır.Gelir seviyesindeki artış ve bilinçlenme
de hizmet kalitesini sorgular ve gelişime mecbur bırakmaktadır.Yenilikçi yaklaşımların
elbette örneklere bakılarak uygulanması makul görülse bile, stratejik öneme sahip bir
sektör olduğundan dışa bağımlılığın mümkün olduğunca azaltılması, yerli sermaye
yatırımlarının ihtiyaçlar dahilinde ve yetişmiş elemanlarla desteklenerek teknolojik
gelişimde önderlik etmesi sağlanmalıdır.
Sağlığa ayrılan kaynağın bir şekilde karşılanabilmesi gerekmektedir. Türkiye’de kayıtdışı
istihdam sosyal güvenlik sisteminin gelişmesinin ve daha fazla prim üretmesinin önünde
ciddi bir engel teşkil etmektedir. Kadınların işgücüne katılım oranının son derece düşük
olması da olumsuz bir etmendir. Aktif calışanlarla pasif sigortalıların oranına işaret eden
aktüeryal denge Turkiye’de giderek bozulmuştur. Bugün 1,7 calışan 1 emekliye bakmak
durumundadır. Dünyada sürdürülebilir oran, 4 calışanın 1 emekliye bakması olarak
tanımlanmaktadır.Türkiye’nin fırsata çevirebileceği bir demografik durumu sözkonusudur,
çalışabilir yaşta büyük bir genç nüfus bulunmaktadırBunları sistem içine alarak denge
sağlanmaya çalışılabilir. Aktüeryal denge buna rağmen bu kadar bozuksa, ileride yaşlı
nüfus artınca - ki bu genç nüfus eninde sonunda yaşlanacaktır ve tüm gelişmiş ülkelerde
olduğu gibi Türkiye’nin nüfus artış hızı yavaşlamaktadır Sosyal güvenlik sisteminin daha
fazla prim üreten bir yapıya dönüştürülmesi için kayıt dışı ekonomi ile mücadele
şarttır.Aksi takdirde, merkezi bütçeden, yani toplanan vergilerden karşılanması gereken
sosyal güvenlik harcamaları artacak ve ekonominin gelişimi üstünde olumsuz etkiler
yaratmayı sürdürecektir.
Türk sağlık sektörü çok sayıda şirketten oluşmaktadır.Geniş zincirlerin ölçek ekonomisinden
faydalanması, pazarlık gücünün artması, marka tanınırlığının artmasıyla kapasitesinin
yükselmesi ve aynı servisin birden fazla sayıda lokasyonda verilmesinden kaynaklanan
verimlilik artışıyla konsolidasyon ilerleyen yıllarda kaçınılmaz görülmektedir.Özel girişim
sermayeleri ve bazı hastane zincirleri yaygınlıklarını arttırmak ve hasta portföylerini
genişletmek amacıyla kendilerinden daha küçük çaptaki şirketleri devralmaktadırlar.
Türkiye’nin coğrafi konumu, üretim ve yönetimde yüksek nitelikli insan kaynakları ve
yüksek büyüme potansiyeline sahip doymamış yurt içi pazarı yabancı sermayeyi çekmekte
olup, sağlık sektörünün büyümesinde önemli etkenler olacaklardır.
Deloitte Türkiye'nin "2011 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu"na göre, birleşme ve satın
almalar 2011'de sayı olarak rekor kırdı.Rapora göre, 2011 yılı 241 adet işlemle birleşme ve
satın almalar açısından tarihsel olarak en hareketli dönem oldu. Toplam işlem hacmi 15
milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, yabancı yatırımcılar yüzde 74'lük pay ile 2 yıl
aradan sonra yeniden öne çıktı.Yabancı yatırımcılar 11,1 milyar dolarlık işlem hacmiyle
toplam işlem hacminin yüzde 74'ünü oluştururken, en fazla sağlık, finansal hizmetler,
üretim, gıda-içecek, e-ticaret ve enerji sektörlerine ilgi gösterdi.
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Gelişen sağlık sektörüyle birlikte Türkiye'de birleşme ve satın almaların artacağını öngören
ABD'li uluslararası sağlık hukuku şirketi McDermott Will & Emery LLP adına basın
toplantısında konuşan McDermott'ın ortağı ve Uluslararası Sağlık Birleşmeleri ve Satın
Almalarından Sorumlu Başkanı John Callahan, birleşmeler ve satın almalarda sağlık odaklı
uzmanlıklarını sunarak, Türkiye'deki mevcut boşluğu yakın zamanda doldurmayı
planladıklarını, 2012 yılı içinde Türkiye'ye sağlık yatırımları alanında 1 milyar doların
üstünde bir girdi olacağını öngördüklerini kaydeden John Callahan, Türkiye'de filizlenen
sağlık sektörünün, satın almalar ve kamuözel sektör ortaklıkları ile yatırımcıların ilgisini
çekmeye devam ettiğini açıkladı.
Mevcut özel hastaneler yeniliklere ayak uydurabildikleri ölçüde pazar paylarını
arttıracak,iyi hizmeti,uygun fiyatla sunabilen hastaneler sektörde etkin duruma
geçeceklerdir. Sağlıkta Dönüşüm projesi ile özel sektör payı %8’den %30’lara yükselmiştir.
Mevcut kadrosunu artırmak için hastanelerin satın alma ve birleşme yoluna gitmesini
sağlamış ve Türkiye'de, 2008 Ocak'tan 2011 Şubat'ına kadar toplam 217 milyon Euro
tutarında 13 birleşme ve satın alma gerçekleşmiştir.
Bütün bu bilgiler ışığında sağlık sektörünün yatırımcılar için cazibesinin artarak süreceği
net olarak ortaya konmaktadır.Bununla beraber ülkemizdeki Özel Hastaneler
Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile özel hastanelere yeni ruhsat verilmemesi, yeni hekim
alınamaması, branş açılamaması vb. planlama kararlarının uygulaması sebebiyle yeni
yatırımlar yavaş bir seyir izlemeye başlamıştır.Gelişmiş ve büyük şehirlerde özel hastane ve
kliniklerde tedavi olma eğilimi diğer şehirlere göre daha hızlı artmakta, bu durum da
kendini modernize edebilen, yeni yatırım yapma gücü olan,hizmet kalitesinde sürekli artış
sağlayabilen, yeterli ve yetkin personel istihdam edebilen şirketlerin daha aktif çalışmasını
sağlayacaktır.
Özel sektörde yapılan mevcut yatırımların desteklenerek, teşvik edilerek yükseltilmesi
gerekliyken, yabancı sermaye grupları için ortam hazırlanmakta olması ve kamunun
işletme mantığıyla çalışma isteği, özel hastanelerin kamusal güç kullanamamasına rağmen
devlet hastaneleriyle aynı standartlarda değerlendirilmesi,denetlenmesi ve ağırlaştırılan
çalışma koşulları sonuçlarını yaratmıştır.
Özellikle büyük şehirlerde yeni hastane lisansı almanın çok olası gözükmediği dikkate
alınırsa, yakın gelecekte hizmet kalitesi ve ekonomikliği ile öne geçen hastanelerin aktifliği
artarak devam edecektir.
Sonuç olarak, ülkemizde ve bölgede sağlık alanında yaşanan talep artışıyla buna bağlı
yürütülen mevzuat çalışmaları, bu alana yatırım yapmak isteyen yatırımcı sayısını
artırmakta ve nihayetinde de etkin alt yapısı ile Özel Lokman Hekim Hastaneleri stratejik
ve finansal yatırımcıların artan ilgisiyle karşılaşmaktadır. Türkiye’de halka açık ikinci ve
Ankara’daki tek şirket olmamız,sektördeki önemimizin bir göstergesidir. Vizyonu ‘bilimsel
gelişmelerin ödünsüz takipçisi, çağdaş teknoloji kullanımında öncü, modern, temiz ve ferah
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mekânlarda, kaliteli, hızlı, güvenli, şefkatli ve ekonomik sağlık hizmeti sunmak olan
şirketimiz , ‘Şifa Kapınız’ sloganıyla“hastane denince akla ilk gelen marka bir kuruluş”
olmak için çabasını sürdürmektedir.Şirketimiz mevzuattaki , dünyada ve ülkemizdeki
sağlık sektöründeki değişiklikleri düzenli olarak takip etmekte olup, bu değişiklikler ile
uyumlu ve esnek bir altyapı, sistem ve yönetim politikası yürütmektedir.
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1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011 faaliyet dönemi içinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin bazıları uygulanmış,
bazıları uygulanamamıştır. Söz konusu prensiplerin tam olarak uygulanamama nedenleri
ilgili maddelerde açıklanmıştır.
Uygulanamayan prensipler, pay sahipleri ya da menfaat sahiplerine zarar verici nitelikte
olmayıp, bugüne kadar herhangi bir çıkar çatışmasına da yol açmamıştır.
BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ
1.1.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Ana Sözleşme’ ye ve diğer şirket içi
düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır.
Pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve iletişimi sağlamak amacıyla,
Şirketimiz bünyesinde, “Pay Sahipleri İlişkiler Birimi’’ oluşturulmuştur. Bu birimin başlıca
görevleri şunlardır;
* Mevcut ve potansiyel yatırımcılara şirket hakkında doğru, zamanında ve tutarlı bilgi
sunmak
* Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
* Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç
olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlamak,
istikrarlı olarak doğru ve eş zamanlı bilgiye ulaşılmasını sağlamak, mevcut bilgileri
güncellemek,
* Genel Kurul Toplantısı’nın yürürlükteki mevzuatına, Ana Sözleşme ‘ye ve diğer şirket içi
düzenlemelere uygun olarak yapılmasının sağlamak
* Genel Kurul Toplantısı’nda, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
* Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine
yollanmasını sağlamak
* Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü
hususu gözetmek ve izlemek
Pay Sahipleri İlişkiler Birimi tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve
şirketin internet sitesini kullanmaya özen göstermektedir.
Pay Sahipleri İlişkiler Birimi’nin erişim bilgileri www.lokmanhekim.com.tr adresli internet
sitesinin Yatırımcı Bilgilendirme’ bölümünde kamuoyuna ilan edilmiştir.
Pay Sahipleri İlişkiler Birimi’ne her türlü istek ve soru için
yatirimdanisma@lokmanhekim.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Pay sahipleri ile ilişkiler biriminde görev alanların iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir:
Hatice KAYALI
Pay Sahipleri İlişkiler Birimi Yöneticisi
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Tel: (0312) 589 70 63
e- posta : hkayali@lokmanhekim.com.tr
Yasin YALÇIN
Pay Sahipleri İlişkiler Birimi Görevlisi
Tel: (0312) 589 70 65
e- posta : yyalcin@lokmanhekim.com.tr
Aralık 2011 itibariyle şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %33,12’si
borsada işlem görmektedir.
1.2.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler pay
sahiplerinin kullanımına sunulur.
Tüm pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistler arasında bilgi alma ve inceleme
hakkının kullanımında eşit davranılarak, açıklamalarımızın aynı içerikle herkese aynı
zamanda ulaştırılması esastır.Tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik
kapsamında gerçekleşmektedir.
Bilgi paylaşımı çerçevesinde, pay sahipleri ve piyasa oyuncularını ilgilendirecek her türlü
bilgi, özel durum açıklamaları ile duyurulmakta ve geçmişe dönük özel durum açıklamaları
internet sitemizde yer almaktadır.
Pay sahiplerinden gelen çok sayıda yazılı ve sözlü bilgi talebi Pay Sahipleri İlişkiler
Birimi’nin gözetiminde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde
geciktirilmeksizin cevaplandırılmaktadır.
Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların
kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak internet sitemizde pay sahiplerinin
bilgisine sunulmaktadır.
Ana Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak
düzenlenmemiş olup şirketimize herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.
1.3.

Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz 2010 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.03.2011 tarihinde şirketin toplam
13.912.500 TL.’lik sermayesine tekabül eden 13.912.500 adet hisseden, 6.796.410 TL.’lik
sermayeye karşılık 6.796.410 adet hissenin asaleten, 141.750 TL.’lik sermayeye karşılık
141.750 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 6.938.160 adet hissenin toplantıda
temsili ile gerçekleştirilmiştir.
Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir
defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine göre karar verilir.
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Genel Kurulun Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırılması hususlarında Türk
Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Genel Kurullar Şirket
merkezinin bulunduğu şehirde yapılır.
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri
çerçevesinde,kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla
temsil ettirebilirler.
Genel kurul gündemi tarih, saat ve yeri vekâletname bilgilerini içeren davet, genel kurul
tarihinden en az 15 gün önce, ulusal çapta yayın yapan 1 gazete, İMKB bülteni ve
TTSG’inde yapılmaktadır.
Nama yazılı hissedarlara ayrıca elden tebligat ve / veya iadeli taahhütlü mektupla çağrıda
bulunulur ve genel kurula katılımı teminen pay defterine kayıt için herhangi bir süre
öngörülmez.
Bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki
kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmede hüküm
bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu şirketi en geniş şekilde temsil etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu faaliyetleri
ile ilgili olarak önemlilik arz eden konuları genel kurulda ortakların bilgisine sunar.
1.4.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay
sahibine, oy hakkının en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.
Şirketimizde A ve B grubu olmak üzere iki tür pay türü vardır. Şirketimizde her payın bir oy
hakkı bulunmaktadır. Fakat ana sözleşmenin 8. maddesinde “Şirketin işleri ve idaresi Genel
Kurul tarafından seçilen asgari 3, 5, 7 veya 9 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından
idare edilir. Genel kurulca seçilecek yönetim kurulunun, 3 kişiden oluşması durumunda
2’sini, 5 kişiden oluşması durumunda 4’ünü, 7 kişiden oluşması durumunda 5’ini ve 9
kişiden oluşması durumunda ise 6’sını kişi A Grubu payların en az %51’ine sahip
ortaklarının müştereken gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilmesi şarttır.
Diğer üyelerin seçiminde sermaye piyasası mevzuatı ve TTK’ nun ilgili hükümleri caridir.
Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süre ile seçilir. Yönetim kurulu ilk toplantısında, arasından bir
üyeyi başkan, bir üyeyi de başkan yardımcısı olarak seçer. ’ hükmü yer almaktadır.
Dolayısıyla, A grubu pay sahiplerinin en az % 51’ine sahip olan ortakların yukarıda
açıklanan esaslar çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.
Şirketimizin hisselerinin %5’inden fazlasına sahip olan ortağımız bulunmamaktadır.
Azınlık payları mevcut yönetimde temsil edilmemekte ve genel kurulda birikimli oy
kullanma yöntemine yer verilmemektedir.
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Şirketimiz ortaklık yapısında karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.
Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını
öngörecek şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.
Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy
kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.
1.5.

Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye
Piyasası Kurulu Düzenleme ve İlke Kararları, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat
hükümleri ile Ana Sözleşme hükümlerini dikkate alarak kâr dağıtımı kararlarını
belirlemektedir.
Buna göre şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az
olmamak üzere, şirketimizin uzun vadeli stratejileri, politikaları, karlılık ve nakit durumu
analizi ve makroekonomik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek
şirketimiz ve menfaat sahipleri arasında Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda
dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve yasal süreler içerisinde dağıtılması esasını
benimsemiştir.
Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya
tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse
şeklinde de belirlenebilir.
Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın
ortaklara dağıtımında yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret
gösterilir.
Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların
tümüne eşit olarak dağıtılır.
Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 11.04.2011 tarih ve 298/1. sayılı
kararıyla halihazırda 13.912.500,-TL olan çıkarılmış sermayemizin, 100.000.000,-TL
tutarındaki kayıtlı sermaye tavanımız içerisinde kalınmak ve iç kaynaklarımızdan
karşılanmak üzere, % 15 oranında 2.087.500,-TL artırılarak 16.000.000,-TL'ye çıkarılmasına
karar verilmiş; bu durum 25.03.2011 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda
duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 21.04.2011 tarih ve 23/379 no.lu tescile
mesnet belgenin alınmasını müteakip sermaye artırımına ilişkin Lokman Hekim Engürüsağ
A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı 29.04.2011 tarih ve 7805 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde
ilan edilmiştir.
1.6.

Payların Devri

A Grubu paylar nama yazılıdır, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A Grubu paylar borsada
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satışa konu edilemez. B Grubu payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve SPK
mevzuatı çerçevesinde serbesttir.
Nama yazılı A grubu payların A grubu pay sahibi olmayan 3. şahıslara kısmen de
olsa devri aşağıda belirtilen istisna dışında yasaktır. A grubu payların A grubu pay sahibi
olmayan 3. gerçek ve/veya tüzel kişilere devri ve satışı halinde Yönetim Kurulu sebep
göstermeksizin bu devri ortaklık pay defterine kayıttan imtina edebilir. Nama yazılı A
grubu pay sahipleri satacakları payları öncelikle A grubu pay sahibi olanlara aşağıda tespit
edilen şekilde hakiki değeriyle teklif etmeye (ön alım hakkı) mecburdurlar. Devredilecek
payların hakiki değerini taraflar aralarında müştereken tespit ederler. Bu değerin
tespitinde uyuşulmadığı takdirde, değerleme, taraflarca bir ay zarfında müştereken tayin
edilecek sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerleme yapabilecek bir kuruluş
tarafından yapılır.
Devredilecek A grubu payları diğer A grubu pay sahiplerinin tümü ve/veya birden fazla pay
sahibinin satın almak istemesi durumunda devre konu paylar devir bildirimi tarihi itibariyle
Şirket’ teki A grubu payları oranında bu pay sahiplerine oransal olarak satılacaktır. Değer
tespiti yapılıp karşı tarafa bildirim yapılmasını müteakip devredecek ortak 15 gün süreyle
teklife cevabı beklemek zorundadır. Bu tarzda tespit edilen değer üzerinden teklif edilen
payları, A grubu pay sahibi olanların hiçbiri tarafından devralınmadığı takdirde, satıcı
dilediği üçüncü kişiye tespit edilen değer üzerinden satmakta serbesttir. Daha düşük bir
bedelle satmak isterse bu bedeli A grubu pay sahiplerine aynı usullerle tekrar teklif etmek
zorundadır.
Bu bent altında yapılacak tüm işlemlerde taraflar birbirlerine yazılı bildirimde bulunmaya
mecburdurlar. A grubu payların devri hususunda belirtilen usullere riayet edilmemesi
halinde,Yönetim Kurulu pay devirlerini pay defterine kaydetmekten imtina edebilir.
BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Şirket Bilgilendirme Politikası
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkeleri gereği hazırlanan şirketimizin
bilgilendirme politikası 13.06.2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp
onaylanmıştır. Bilgilendirme politikası yazılı bir bildirge haline getirilerek
www.lokmanhekim.com.tr adresli internet sitemizin ‘Yatırımcı Bilgilendirme’ bölümünde
kamuoyuna ilan edilmiştir.
2.1.1 Amaç
Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş bilgilendirme politikasının amacı; SPK Kurumsal Yönetim
İlkeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde menfaat
sahiplerine kurumsal yönetim ilkeleri gereği ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak
üzere bilgilerin zamanında, doğru, anlaşılabilir, eksiksiz, kolay ulaşılabilir ve analiz
edilebilir bilgi edinmelerini sağlamaktır.
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2.1.2 Sorumluluk
Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden
Yönetim Kurulu sorumludur. Pay Sahipleri İlişkiler Birimi bilgilendirme politikasını
gözetmek ve takip etmekle sorumludur.
Yönetim kurulu, Bilgilendirme Politikası olarak adlandırılabilecek ilkeler bütününü
hazırlayarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar ve kamuya açıklar.
Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve
gerekçeleri yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra, genel kurulun bilgisine sunulur
ve kamuya açıklanır.
2.1.3 Kapsam
Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi verilecek menfaat sahipleri ve kuruluşlar
şunlardır;
1. Mevcut Yatırımcılar
2. Potansiyel Yatırımcılar
3. Menfaat sahipleri
4. Düzenleyici kuruluşlar
5. Kamuoyu
2.1.4 Kamuya Açıklanacak Bilgiler
Kamuya açıklanacak bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde
yer alan esaslara uygun olarak asgari aşağıdaki değişiklikleri içerir.
 Şirket'i dolaylı olarak ilgilendiren dışsal koşullar
 Yönetici ve denetçi kadrolarındaki değişiklikler
 İdari ve adli kovuşturma
 Önemli tutarda olağandışı gelir ve karlar
 Birleşme ve devralmalar
 Maddi duran varlıklar ile ilgili işlemler
 Ortaklığın faaliyetlerine ilişkin değişiklikler
 Ortaklığın mali yapısına ilişkin değişiklikler
 Finansal duran varlıklara ilişkin değişiklikler
 Sermaye piyasası aracının değeri ve yatırım kararlarını etkileyecek diğer
değişiklikler
 Borçlanma araçları ile ilgili bilgiler
 Genel olarak kullanılan göstergeler
 Yönetim kontrolü değişikliği

2.1.5 Bilgilendirme Araçları
Bilgilendirme politikası aşağıda yer alan araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.
* Web sitesi
* Yatırımcılara yönelik toplantılar
* Medya ve basın açıklamaları
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* Ticaret Sicili Gazetesi, diğer gazeteler vasıtasıyla yapılan duyurular (İzahname,sirküler,
genel kurul çağrısı vb.)
* Haber kanalları (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks vs. )
* Elektronik posta, mektup vs gibi iletişim araçları
* Telefon, Faks vs.
2.1.6 Bilgilendirme Kapsamındaki Konular
Yapılacak bilgilendirmeler aşağıda yer alan hususları kapsar;
* Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım
politikası internet sitesi ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya,
menfaat sahiplerine ve düzenleyici kuruluşlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaştırılır.
Yıllık faaliyet raporu kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye
ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim
İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanır. Faaliyet raporu, yönetim kurulu başkanı/genel müdür
tarafından imzalanır ve periyodik mali tabloların şirketin finansal durumunu tam olarak
yansıttığına ve şirketin mevzuata tam olarak uyduğuna dair beyanlar faaliyet raporunda
yer alır.
* Güncel ve geçmiş dönemlere ait faaliyet raporları web-sitesi aracılığı ile Türkçe olarak
kamuya açıklanır. Faaliyet raporlarının genel kurul tarihinden asgari üç hafta önce
ortakların bilgisine sunulmasına özen gösterilir.
* Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu gereği; birleşme, genel kurul,sermaye
artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular TTSG ve günlük gazeteler vasıtası ile
yapılmaktadır.
* Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 3 hafta önce şirket merkezi ve
şubelerinde incelemeye açık tutulur ve internet ile kamuya duyurulur.
* Her 3,6,9,12 aylık dönemlerde mali tablolar ve bağımsız denetim raporu ve ara dönem
faaliyet raporu internet yolu ile kamuya duyurulur.
* Yönetim Kurulu üyelerinin basın ile yapacağı görüşmeler Pay Sahipleri ile İlişkiler
Birimi tarafından planlanır ve organize edilir. Tebliğe göre şirketin hisse senedi
değerini önemli ölçüde etkileyebilecek gelişmeler söz konusu olduğunda yapılacak
açıklamalar aşağıda yer alan bilgi vermeye yetkili kişiler tarafından yapılır.
* Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini
uygulayıp uygulamadığına ilişkin uyum raporuna; uygulayamadığı konularda bu
hususlara ve gerekçelerine yıllık faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer verir.
* Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanır.
Bu politika Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da
yer alır.
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* Oluşturulan etik kuralları bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanır.
* Geleceğe yönelik şirket faaliyetlerinde önemli etkileri bulunması beklenen gelişmeler
bilgilendirme politikası kapsamında açıklanır. Bu beyanların belli varsayımlara göre
yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililere belirtilir.
* Önemli gelişmelerin olduğu her durumda veya periyodik bilgilendirme amaçlı yazılı
ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın duyuruları Pazarlama Direktörlüğü ve Pay
Sahipleri İlişkiler Birimi tarafından, yıl içinde yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda,
yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu detaylı biçimde
bilgilendirilir. Görsel medyada yer alan bilgilerin İMKB ile eş zamanlı olarak duyurulmasına
özen gösterilir.
* İçerden öğrenenlerin ticaretine ilişkin bilgiler SPK`nın ilgili tebliğ hükümlerine uygun
olarak kamu ile paylaşılır
* İnternet sitesi bilgilendirmede aktif olarak kullanılır, periyodik güncellemelere yapılır
* Lokman Hekim çalışanlarının içeriden öğrendikleri bilgiyi kullanmada, şeffaflık ile
ticari sırların korunması arasındaki denge gözetilir. Ticari sır niteliğindeki bilgiler;
mevcut durum itibarı ile veya potansiyel olarak ticari değeri olan, üçüncü şahıslar
tarafından bilinmeyen, normal durumda erişilmesi mümkün olmayan, bilgi sahibinin
gizliliğini korumayı hedeflediği bilgilerdir.
2.1.7 Bilgi Vermeye Yetkili Kişiler
Yukarıda yer alan kamuya yapılan açıklamalar dışında talep edilen bilgilerle ilgili olarak
açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi talebinin düzeyine göre Yönetim Kurulu Başkanı ve
Üyeleri, Genel Müdür, Mali İşler Müdürü, Pay Sahipleri İlişkiler Birimi tarafından yazılı veya
sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini
cevaplamaya yetkili değildir.
2.2. Özel Durum Açıklamaları
Dönem içerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca 71 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.
SPK veya IMKB tarafından yapılan özel durum açıklamalara ilişkin ek açıklama
istenmemiştir. Şirketimiz hisse senetleri yurtdışı borsalarda kote değildir. SPK tarafından
özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle uygulanan yaptırım
bulunmamaktadır.
2.3. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
İnternet sitesinde kurumumuz hakkında tanıtıcı bilgiler, ticaret sicili belgeleri, son durum
itibariyle ortaklık yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, ana sözleşme, KYİ uyum
raporu, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, içsel bilgilere erişimi
olanlar,
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bilgilendirme politikası öncelikle yer alır. Kurumsal internet adresi
www.lokmanhekim.com.tr
‘dan ‘Yatırımcı Bilgilendirme’ sekmesine tıklanma suretiyle bahsi geçen bilgilere
ulaşılabilir.
2.4. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
Şirketimizde gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi bulunmamaktadır. Şirketimizin ortaklık
yapısı ‘Finansal Göstergeler’ bölümünde bağımsız denetim raporunun 1’nolu dipnotunda
verilmiştir.
2.5. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesinin kurum internet sitemizde kamuya
duyurulmuş olup, bahsi geçen liste aşağıdaki gibidir;
Adı Soyadı
Mustafa Sarıoğlu
İrfan Güvendi
Selamet Koç
Mehmet Altuğ
Hamdi Özkan
Nazım Bilgen
Celil Göçer
Necmettin Din
Ahmet Alper
Mehmet Akın
Ömer Çetin
Bora Aydın
Bayram Güvendi
Hatice Kayalı
Ali Osman Eflatun

Görevi
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Kurulu
Denetim Kurulu
Şirket Müdürü
Sincan Şube Hastane Müdürü
Mali İşler Yönetmeni
Referans Bağımsız Denetim Baş Denetçi

BÖLÜM III –MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda, talep olduğu takdirde yazılı ya da
sözlü
olarak bilgilendirilmektedirler. Pay sahipleri dışında, dileyen gerçek kişi ya da tüzel kişi
temsilcisi (aracı kurum çalışanı, potansiyel yatırımcı, vs.) genel kurul toplantılarına dinleyici
olarak katılabilmektedir.
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3.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma
oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu’nda yer alan bağımsız üyeler Şirketin ve
hissedarların yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün
kılmaktadır.
3.3. İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimiz insan kaynakları politikasının amacı, Lokman Hekim ruhunu içinde hisseden,
motivasyonu, özgüveni, iş tatmini ve performansı yüksek; mutlu çalışanları ile kurumu
geleceğe taşımaktır.
İnsan kaynakları politikalarımız, takım çalışmasını, öneri ve katılımı, girişimciliği,
yaratıcılığı ve verimliliği destekleyerek, çalışanların tercih ettiği, etkin ve mutlu olduğu,
sadakatle bağlandıkları bir aile ortamı yaratmak ve bunu sürekli kılmak anlayışı üzerine
kurulmuş olup aşağıda belirtilen ilkelerden oluşmaktadır;
* İşe alım, eğitim ve gelişim, ücretlendirme ve kariyer planlamasında eşit koşullardaki
kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir.
* İşe alımlara ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmekte ve uygulamada bu kriterlere
uyulmaktadır.
* Gelişim ve terfi konularında çalışanlara eşit davranılmakta; çalışanların bilgi, beceri ve
deneyimlerini artırmalarına yönelik gelişim politika ve planları oluşturulmaktadır.
* Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar ile çalışanları ilgilendiren gelişmeler,
çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve hızlandırmak amacıyla kurulan
“Kurumsal Intranet” aracılığıyla çalışanlara iletilmektedir.
* Şirket çalışanlarının görev tanımları, performans değerlendirme ve ödüllendirme
kriterleri yöneticiler tarafından belirlenmekte ve çalışanlarla paylaşılmaktadır.
* Çalışanlar için güveli çalışma ortamı ve koşullarında sürekli gelişim sağlanmaktadır.
* Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmamakta, insan haklarına saygı
gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere
karşı korunması için önlemler alınmaktadır.
* Çalışanlar ile ilişkiler İnsan Kaynakları Yönetmenliği tarafından yürütülmekte olup
çalışanlarımız arasında herhangi bir ayrım yapılmamaktadır.
Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda gelen herhangi bir şikâyet olmamıştır.
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3.4. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Sağlık hizmetinin sunumunda hasta, hasta yakını, tedarikçiler ve anlaşmalı kurumların
memnuniyetinin sağlanması için her türlü önlem alınır.
Müşterilerin hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi
beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir. Gerçekleştirilen işlemlerde müşteri şikâyeti
oluşmaması için azami özen gösterilir.Müşteri şikâyetlerinin iç mevzuatımız ve standartlar
çerçevesinde en hızlı biçimde çözülmesi sağlanmaya çalışılır ve tekrarlanmaması için
gerekli önlemler alınır.
Verilen hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir.
Standardın altında kalan hizmetler telafi ve tanzim edilir. Bu kapsamda kurum kalite
çalışmalarına ilişkin bilgiler faaliyet raporunun ilgili kısmında yer almaktadır.
Ticari sır kapsamında, müşteriler ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.
Şirketimiz ile müşteriler ve tedarikçiler arasında haksız menfaatten uzak iyi ilişkiler
kurulması ve taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uyum sağlanması amacıyla
Kurum ve Halkla İlişkiler Yönetmenliği ve Hasta Güvenliği Komitesi bulunmaktadır.
3.5. Sosyal Sorumluluk
Kurumumuz sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde hareket etmeye önem göstermekte ve bu
konuda oldukça geniş kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Faaliyet raporunun ‘Sosyal
Sorumluluk’ bölümünde bahsi geçen faaliyetler açıklanmaktadır. Dönem içerisinde çevreye
verilen zarardan dolayı şirket aleyhine açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır.
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
4.1. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Adı Soyadı
Unvanı
Mustafa Sarıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı
İrfan Güvendi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Genel Müdür
Necmettin Din Yönetim Kurulu Üyesi
Celil Göçer
Yönetim Kurulu Üyesi
Selamet Koç
Yönetim Kurulu Üyesi
Nazım Bilgen
Yönetim Kurulu Üyesi
Hamdi Özkan
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Altuğ Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Alper
Yönetim Kurulu Üyesi

İcracı
Hayır
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Hayır

Bağımsız
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır

Şirketimizin Yönetim Kurulu yapısı yukarıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ve İcra Başkanı İrfan GÜVENDİ Genel Müdür görevini sürdürmeye devam etmektedir.
Kurumumuzun faaliyet gösterdiği sektörde teknik bilgi ve tecrübenin önemli olması
sebebiyle kurucu doktorlara yönetim kurulunda yer verilmektedir. Yönetim kurulunda
Kurumsal Yönetim İlkeleri 3.3.5 maddesinde belirtilen niteliklere haiz bağımsız üye
bulunmamaktadır.
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Yönetim kurulu üyelerinin sermayedar veya hekim statüsünde bulunmaları nedeniyle
kurum dışında başka bir görev veya görevler almasını sınırlandıran bir uygulama
bulunmamaktadır.
4.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yönetim kurulu üyeliğine prensip olarak yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli
bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday gösterilir ve seçilir. Yönetim kurulunun
seçimine ilişkin genel esaslar şirket ana sözleşmesinde yer alır.
Yönetim Kurulu üyelerinde şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen
hukuki esaslar hakkında temel bilgiye haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli,
mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yükseköğrenim görmüş
olmak gibi nitelikler aranmaktadır.
4.3. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Yönetim Kurulu tarafından şirketin misyonunu/vizyonunu belirlenerek bilgilendirme
politikası çerçevesinde kamuya açıklanmıştır.
Misyonumuz
Toplum ve tıp ahlakına sadık kalarak, insan odaklı bir sağlık hizmeti anlayışında;
mükemmeli
yakalamak ve sürekliliğini sağlamaktır.
Vizyonumuz
Bilimsel gelişmelerin ödünsüz takipçisi, çağdaş teknoloji kullanımında öncü bir kuruluş
olarak; modern, temiz ve ferah mekânlarda, kaliteli, hızlı, güvenli, şefkatli ve ekonomik
sağlık hizmetimizle “HASTANE DENİNCE AKLA İLK GELEN MARKA BİR
KURULUŞ” olmaktır.
Stratejik Hedeflerimiz
Genel stratejik hedeflerimiz aşağıda belirtilmektedir:
* Uzun vadeli, sürdürülebilir ve kârlı büyüme sağlamak,
* Sektördeki yatırım fırsatlarını değerlendirip çeşitli kuruluşlarının işletmelerini devralarak
hastaneler zinciri kurmak
Yönetim Kurulu, şirket yöneticileri ile birlikte yılda en az bir kez Yönetimin Gözden
Geçirmesi toplantılarında ilgili dönemlere ait stratejik hedefleri belirler, bahsi geçen
toplantılarda bir önceki döneme ilişkin hedeflere ulaşılma dereceleri, faaliyetler ve geçmiş
dönem performansını gözden geçirerek değerlendirir.
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4.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Şirketimizde yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunduğu etkin bir denetim
mekanizması kurulmuştur. 31.10.2011 tarihinde Denetim Komitesi kurulmuştur.Ayrıca
şirketimizin halka açık olması nedeniyle yılda dört kez bağımsız denetimden geçmektedir.
4.5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları yasal düzenlemeler
çerçevesinde esas sözleşmede belirtilmiştir. Şirket yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları ise
görev, yetki ve sorumluluk tanımlarında yazılı olarak belirlenmiş olup, esas sözleşmede
ayrıca düzenlenmemiştir.
4.6. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşmede ve bu hususlarda şirketin genel kurul
tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 319. maddesi hükümleri çerçevesinde, temsil
yetkisini, idare işlerinin hepsini veya bir kısmını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç
murahhas üyeye veya pay sahibi olması zaruri olmayan müdürlere bırakabilir.
Ancak,bankalar ve diğer kredi kurumları ile girişilecek mali ilişkilerin koşul ve sınırlarının
saptanması ve şirketçe gayrimenkul üzerine ipotek tesisi ve fekki, menkul ve ticari işletme
rehni bunlara mukabil teminat gösterilmesi, iştirakler ve ortaklıklar kurulması ve bunların
tasfiyesi, şirketin gayrimenkul alımı, gerektiğinde satımı ve bunlar üzerinde inşaat yapımı
ancak Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.
Şirket namına tanzim edilecek ve şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü evrakın
muteber olabilmesi için şirketin resmi unvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama selahiyetli
şahıs veya şahısların imzasını taşıması lazımdır. Şirket namına imza koymaya selahiyetli
olanlar ve bunların ne şekilde şirket namına imza edecekleri yönetim kurulu kararı ile tayin
ve tespit edildikten sonra keyfiyet tescil ve ilan edilir ve buna dair tanzim edilecek sirküler
tescil edilir.
Murahhas azalara verilecek vazife ve selahiyetler yönetim kurulunca tayin olunabileceği
gibi bu hususlara azalardan biri veya birkaçı yönetim kurulunca yetkili kılınabilir.
Yönetim kurulu ilk toplantısında, arasından bir üyeyi başkan, bir üyeyi de başkan
yardımcısı olarak seçer.
Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe, fakat her halde ayda en az bir defa olmak üzere
üç gün önceden haber verilerek başkan veya başkan yardımcısının çağrısı üzerine toplanır.
Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak, Yönetim Kurulu kararı ile
toplantıların başka bir yerde yapılmasına karar verilebilir.
Yönetim kurulu sekreteryasına yazılı veya sözlü olarak iletilen hususlar toplantı gündemini
oluşturur.
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Yönetim Kurulunun toplanma ve karar alma usulleri TTK hükümlerine tabi olmakla birlikte
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümü 2.17.4 maddesinde yer alan konularda bütün
üyelerin katılımı zorunludur.
Yönetim kurulumuzun dönem içerisindeki toplantı sayısı 38’dir.
Dönem içerisindeki yönetim kurulu kararlarının tamamı oy birliği ile alınmıştır; karşı oy
tutanağı düzenlenmemiştir, yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmemiştir, kamuya
açıklanacak husus doğmamıştır.
4.7. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı genel
kurul iznine tabi olup dönem içerisinde uygulanmamıştır. Çıkar çatışması oluşturan
herhangi bir husus meydana gelmemiştir.
4.8. Etik Kurallar
Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışalar için “Etik İlkeler” oluşturulmuştur.
Şirketimizin etik ilkeleri bilgilendirme politikası çerçevesinde internet sitesi aracılığıyla
kamuya açıklanmış, şirket içi bilgi portalında (intranet) yayımlanmış ve çalışanlarla
paylaşılmıştır.
4.9.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Kuruluşumuzda denetimden sorumlu komite dışında, kurumsal yönetim komitesi veya
başkaca komite bulunmamaktadır. Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı
bir biçimde yerine getirebilmesi amacıyla gerekli danışmanlık ve hizmetler, gerektiğinde
dışarıdan satın alındığından kurumsal yönetim komitesi oluşturulmamıştır.
4.10. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulun onayı ile belirli bir tutarda huzur hakkı verilir.
Dönem içerisinde yönetim kurulu üyesine ve / veya yöneticiyle borç alacak ilişkisi
kurulmuştur.Çıkar çatışması oluşturan herhangi bir husus meydana gelmemiştir.
Ocak 2012 itibariyle ortaklar hesabımızda bakiye kalmamıştır.
Üst yönetim kadrosuna mesleki faaliyetlerinden dolayı sağlanan menfaatler aşağıdaki
tabloda belirtilmiştir.

Gelir / Gider

31.12.2011
Gelir

Üst Yönetim Kadrosuna Yöneticilikten Dolayı Sağlanan Menfaatler
Üst Yönetim Kadrosuna Mesleki Faaliyetten Dolayı Sağlanan
Menfaatler

Gider
741.094
1.818.878
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1 OCAK – 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT
KONSOLĠDE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve ĠnĢaat Taahhüt A.ġ.
Yönetim Kurulu‟na

Giriş
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve ĠnĢaat Taahhüt A.ġ.‟nin (“Grup”) 31
Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren döneme
ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynak değiĢim tablosunu ve konsolide nakit akım
tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiĢ bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu
ĠĢletme yönetimi finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK)‟ca yayımlanan ve
Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ile uyumlu olan Türkiye
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)‟ye uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde
sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan
önemli yanlıĢlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir Ģekilde yansıtmasını sağlamak
amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koĢulların
gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında
görüĢ bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim
standartlarına uygun olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin,
finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi
sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim
kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim
tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı
hususu da dâhil olmak üzere önemli yanlıĢlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak
Ģekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıĢtır. Bu risk değerlendirmesinde, iĢletmenin iç kontrol sistemi göz
önünde bulundurulmuĢtur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görü Ģ vermek değil,
bağımsız denetim tekniklerini koĢullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, iĢletme yönetimi tarafından
hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz,
ayrıca iĢletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe
tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini
içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim
oluĢturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluĢturduğuna inanıyoruz.

kanıtlarının,

g örüĢümüzün
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Görüş
GörüĢümüze göre, iliĢikteki finansal tablolar, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim
Hizmetleri ve ĠnĢaat Taahhüt A.ġ.‟nin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren
döneme ait finansal performansını ve nakit akımlarını, TMSK‟ca yayımlanan TMS/TFRS çerçevesinde doğru ve
dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

14.02.2012, Ankara
REFERANS BAĞIMSIZ DENETĠM VE DANIġMANLIK A.ġ.

Ali Osman EFLATUN
Sorumlu Ortak BaĢdenetçi
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Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve ĠnĢaat Taahhüt A.ġ.‟nin
31 Aralık 2011 Tarihli Konsolide Finansal Durum Tablosu
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)

Dipnot
No
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraf
- Diğer
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraf
- Diğer
Stoklar
Canlı Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
- İlişkili Taraf
- Diğer
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
- Finansal Kiralama ile Alınan
- Diğer
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
ġerefiye
ErtelenmiĢ Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraf
- Diğer
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraf
- Diğer
Borç KarĢılıkları
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraf
ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin KarĢılıklar
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

[4]
[6]

[7]

[8]
[9]
[17]

[7]
[16]
[10]

[11]
[12]
[25]
[17]

[5]
[6]

[7]

31.12.2011

31.12.2010

21.383.359
1.468.359
12.687.513
184.063
12.503.450
1.491.836
284.667
1.207.169
1.635.939
1.487.400
2.612.312
81.475
2.530.837
50.721.530
27.253

14.809.217
1.240.878
9.620.457
91.901
9.528.556
2.287.867
2.287.867

42.786.994
2.981.733
39.805.261
4.667.312
1.969.390
959.102
311.479
72.104.889

936.771
723.244
981
722.263
42.815.996
21.662
718.901
40.120.767
3.075.806
37.044.961
278.289
1.127.667
548.710
57.625.213

23.891.296
11.099.166
7.298.084
429.506
6.868.578
2.587.678
262.968

22.868.073
11.726.061
6.746.179
1.594.847
5.151.332
1.761.305
343.299

2.324.710
711.867
2.194.501
13.167.267
12.581.405

[15]
[17]

331.625
254.237
35.046.326
34.408.300

1.418.006
1.043.205
1.591.323
12.281.827
11.789.641
68.136
68.136
252.440
171.610
22.475.313
22.475.313

ÖdenmiĢ Sermaye

[18]

16.000.000

11.130.000

Hisse Senedi Ġhraç Primleri
Değer ArtıĢ Fonları
Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler
GeçmiĢ Yıllar Kar / Zararları
Net Dönem Karı / Zararı
Azınlık Payları
Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar

[18]
[18]
[18]
[18]

7.694.861
7.855.933
577.588
1.171.088
1.108.830
638.026
72.104.889

[13]
[17]
[5]
[7]

[18]
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7.855.933
539.002
1.372.992
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Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve ĠnĢaat Taahhüt A.ġ.‟nin
01 Ocak – 31 Aralık 2011 Dönemi Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
Dipnot

01.01.2011

01.01.2010

01.10.2011

01.10.2010

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER

No

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

SatıĢ Gelirleri

[19]

62.952.461

59.232.480

17.540.108

15.325.751

SatıĢların Maliyeti (-)

[19]

-51.818.640

-46.220.153

-14.622.651

-12.249.979

11.133.821

13.012.327

2.917.457

3.075.772

Brüt Kar (Zarar)
Pazarlama SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-)

[20]

-494.970

-354.587

-125.369

-119.816

Genel Yönetim Giderleri (-)

[20]

-2.579.927

-2.021.752

-614.399

-582.817

Diğer Faaliyet Gelirleri

[20]

3.046.224

555.111

1.814.382

180.814

Diğer Faaliyet Giderleri

[21]

-6.602.796

-7.092.430

-2.289.010

-2.314.483

- Atıl Kapasite Giderleri

-4.088.296

-4.034.266

-812.086

-1.256.129

- Diğer

-2.514.500

-3.058.164

-1.476.924

-1.058.354

Faaliyet Karı (Zararı)

4.502.352

4.098.669

1.703.061

239.470

0

162.450

17.452

16.766

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Kar / Zararlarındaki Paylar

[16]

Finansal Gelirler

[23]

1.349.649

2.459.899

481.325

321.046

Finansal Giderler (-)

[24]

-4.707.488

-4.897.450

-1.223.838

-1.227.880

1.144.513

1.823.568

978.000

-650.598
209.310

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı)
Vergi Gelir (Gideri)

-58.347

-246.182

-126.264

Dönemin Vergi Gideri

[25]

0

-187.961

0

54.712

ErtelenmiĢ Vergi Geliri (Gideri)

[25]

-58.347

-58.221

-126.264

154.598

1.086.166

1.577.386

851.736

-441.288

0

0

0

0

Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı (Zararı)
DURDURULAN FAALĠYETLER
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)
Dönem Karı (Zararı)
DĠĞER KAPSAMLI GELĠR
TOPLAM KAPSAMLI GELĠR
Hisse BaĢına Kar / Zarar

[26]

0

0

0

0

1.086.166

1.577.386

851.736

-441.288

0

0

0

0

1.086.166

1.577.386

851.736

-441.288

0,069302

0,098587

0,058432

-0,027581

Dönem Kar /Zararının Dağılımı
- Azınlık Payları
- Ana Ortalık Payları

-22.664

0

83.171

0

1.108.830

1.577.386

934.907

-441.288
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Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve ĠnĢaat Taahhüt A.ġ.‟nin
01 Ocak – 31 Aralık 2011 Dönemi Konsolide Özkaynak DeğiĢim Tablosu
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)

Dipnot
No

ÖdenmiĢ
Sermaye

Hisse Senedi
Ġhraç Primleri

Değer ArtıĢ
Fonları

Kardan Ayrılan
KısıtlanmıĢ
Yedekler

GeçmiĢ Yıllar
Kar / Zararları

Net Dönem
Karı / Zararı

1.338.864
-1.338.864
1.577.386
1.577.386

20.897.927

1.577.386
-1.577.386

22.475.313

01.01.2010
Dönem karı transferi
Dönem karı / zararı
31.12.2010

11.130.000

7.855.933

429.843
109.159

143.287
1.229.705

11.130.000

7.855.933

539.002

1.372.992

01.01.2011
Dönem karı transferi
Ġçkaynaklardan sermaye artırımı
Sermaye tahsilatı
Ġhraç primleri
Konsolidasyondan Gelen
Azınlık Payları
Dönem karı / zararı
31.12.2011

11.130.000

7.855.933

539.002
38.586

1.372.992
1.538.800
-2.087.500

[18]
[18]

2.087.500
2.782.500

7.694.861

471.086
-124.290

[18]
16.000.000

7.694.861

7.855.933
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577.588

1.171.088

1.108.830
1.108.830

Azınlık
Payları

TOPLAM

1.577.386
22.475.313

660.690
-22.664
638.026

2.782.500
7.694.861
471.086
536.400
1.086.166
35.046.326

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve ĠnĢaat Taahhüt A.ġ.‟nin
01 Ocak – 31 Aralık 2011 Dönemi Konsolide Nakit Akım Tablosu
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)

Dipnot
No
A. Esas Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akımları
Esas Faaliyet Gelirlerinden Nakit GiriĢleri ;
Esas Faaliyet Konusu SatıĢlar
Ticari Alacaklardaki DeğiĢim
Esas Faaliyet Giderlerinden Nakit ÇıkıĢları ;
Satılan Mal ve Hizmet Maliyetleri
Stoklardaki DeğiĢim
Ticari Borçlardaki DeğiĢim
Faaliyet Giderlerinden Nakit ÇıkıĢları
Esas faaliyet sonucu oluĢan nakit
Diğer Faaliyetlerden Nakit AkıĢları;
Diğer Gelir ve Karlardan Nakit GiriĢleri
Diğer Gider ve Zararlardan Nakit ÇıkıĢları
Finansman Gelirlerinden Nakit GiriĢleri
Finansman Giderlerinden Nakit ÇıkıĢları
Diğer Varlık ve Yükümlülüklerden Nakit AkıĢları
Vergi Ödemeleri

B. Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit AkıĢları
Yatırım Faaliyetinden Nakit GiriĢleri;
Maddi - Maddi Olmayan Duran Varlık SatıĢları
Yatırım Faaliyetinden Nakit ÇıkıĢları;
Finansal Varlık AlıĢları
Maddi- Maddi Olmayan Duran Varlık AlıĢları
C. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımları
Finansman Faaliyetlerinden Nakit GiriĢleri;
Kısa Vadeli Finansal Borçlardan Nakit GiriĢleri
Uzun Vadeli Finansal Borçlardan Nakit GiriĢleri
Sermaye Tahsilatları
Hisse Senedi Ġhraç Primlerinden Nakit GiriĢleri
Finansman Faaliyetlerinden Nakit ÇıkıĢları;
Kısa Vadeli Finansal Borçlardan Nakit ÇıkıĢları
Uzun Vadeli Finansal Borçlardan Nakit ÇıkıĢları
Finansal Kiralama ĠĢlemlerineki Net DeğiĢim

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

-2.157.337

1.662.220

[19]
[6]

62.952.461
-2.836.961

58.763.981
447.223

[19]
[8]
[6]
[20]

-53.776.912
-2.318.055
576.331
-2.968.271
1.628.593

-49.726.617
250.368
547.615
-2.272.994
8.009.576

[21]
[22]
[23]
[24]
[17]
[17]

869.699
-50.861
1.349.649
-4.367.879
-1.531.509
-55.029

336.718
-154.685
2.459.899
-4.565.532
-4.423.756

-8.257.412

-1.808.580

[10,11]

38.236

208.426

[16]
[10,11]

-8.295.648

-36.875
-1.980.131

10.642.230

652.879

[5]
[5]
[18]
[18]
[5]
[5]

2.528.061
2.782.500
7.694.861
-1.803.685

3.460.939
221.798

-559.507

-2.240.242
-789.616

227.481

506.519

D. Kur Farklarının Nakit ve Nakit Benzerlerine Etkisi
E. Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akımları
F. Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu

[4]

1.240.878

734.359

G. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu

[4]

1.468.359

1.240.878
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Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve ĠnĢaat Taahhüt A.ġ.‟nin
31 Aralık 2011 Tarihli Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)

ġirket’in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve ĠnĢaat Taahhüt A.ġ. (“Ana Ortaklık”,
“Grup” veya “ġirket””) 1996 yılında Ankara‟da kurulmuĢtur. Ġlk olarak tıbbi malzeme satıĢı ile tıbbi araç -gereç
temin hizmetleri alanında faaliyet göstermeye baĢlamıĢtır. ġirket, sağlık sektöründe “Özel Lo kman Hekim Etlik
Hastanesi” ve “Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi” olmak üzere iki ayrı hastane ile faaliyet göstermektedir.
ġirket, 23 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 2009 yılı olağan genel kurulu sonrasında ana sözleĢme
değiĢikliğine gitmiĢ ve bu değiĢikliğe istinaden ġirket‟in Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve ĠnĢaat
Taahhüt A.ġ. olan unvanı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve ĠnĢaat Taahhüt A.ġ.
olarak değiĢtirilmiĢtir.
ġirket‟in kayıtlı adresi General Tevfik Sağlam Caddesi No: 119 Etlik/Ankara‟dır.
Ana ortaklığın sermaye ve ortaklık yapısı aĢağıdaki gibidir;

A Grubu
B Grubu
B Grubu (Halka Arz)
Toplam

31.12.2011
TL
%
128.805
0,81
12.671.195
79,19
3.200.000
20,00
16.000.000
100

31.12.2010
TL
%
112.000
1,01
11.018.000
98,99
11.130.000

100

ġirket sermayesini 2.782.500 TL artırmak için Sermaye Piyasası Kurulu‟na müracaat etmiĢ ve 14.01.2011
tarihinde artırılan bu sermayenin tamamı Kurul kaydına alınmıĢtır. 25.01.2011 tarihinde artırılan bu sermaye
halka arzı gerçekleĢmiĢ olup, bu hisseler 01.02.2011 tarihinden itibaren ĠMKB‟de iĢlem görmeye baĢlamıĢtır.
Bu tarihten itibaren halka açıklık oranı %99,19‟dur.
ġirket 27.03.2011 tarihinde yapılan Genel Kurul sonrasında sermayesini 16.000.000 TL‟ye çıkartma
kararı almıĢtır. Artırılan sermaye tutarı olan 2.087.500 TL‟nin tamamı geçmiĢ yıl karlarından karĢılanacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 14.04.2011 tarih ve 12/379 sayılı kararı ile K urul kaydına alınmıĢtır.
A Grubu hisseler nama yazılı olup borsada satıĢa konu edilemez, 3.Ģahıslara kısmen devredilemez,
hisselerin satıĢında öncelik gerçek (taraflar arasında müĢtereken tespit edilen değer) değer üzerinden diğer A
grubu hissedarların olup uyuĢmazlık halinde hisse değer tespiti bir aylık süre zarfında müĢtereken tespit
edilecek bağımsız denetim kuruluĢu tarafından yapılır. A grubu hisselerin devrinde, devir alacak bir veya
birden fazla A grubu hissedar olması durumunda hisseler eĢit olarak devredilir. Değeri tespit edilmiĢ olan A
grubu hisseleri devralacak A grubu hissedar bulunmazsa hissedar hisselerini 3.kiĢilere tespit edilen değer
üzerinde satmakta serbesttir.
ġirketin iĢleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen asgari 3, 5, 7 veya 9 kiĢiden oluĢan yönetim
kurulu tarafından idare edilir. Genel kurulca seçilecek yönetim kurulunun, 3 kiĢiden oluĢması durumunda
2‟sini, 5 kiĢiden oluĢması durumunda 4‟ünü, 7 kiĢiden oluĢması durumunda 5‟ini ve 9 KiĢiden oluĢması
durumunda ise 6‟sını A Grubu payların en az %51‟ine sahip ortaklarının müĢtereken gösterecekleri adaylar
arasından genel kurulca seçilmesi Ģarttır.
B grubu hisselere herhangi bir imtiyaz tanınmamıĢtır.
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Grup içinde yer alan, konsolidasyona tabi tutulan, doğrudan, bağlı ortaklıklar ve bunların faaliyet
alanları ile iĢtirak oranları aĢağıdaki gibidir;
ġirket

Faaliyet Konusu

Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri ve ĠnĢaat Taahhüt A.ġ.( 1)‟
2

Hay Süt ve Süt Ürünleri Hayvancılık Gıda ith. Ġhr. A.ġ ( )

ĠĢtirak Oranı (%)
31.12.2011
31.12.2010

Sağlık hizmeti

50,99

0

Süt ve süt ürünleri

73,62

35,79

(1) Tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiĢtir.
(2) Hay Süt A.ġ. cari dönemde tam konsolidasyona tabi tutulurken önceki dönem finansal tablolarında
“özkaynak yöntemi” kullanılarak muhasebeleĢtirilmiĢtir. 30 Aralık 2011 tarihinde, ana ortaklık tarafından Hay
Süt A.ġ.‟nin %37,83 oranındaki hisseleri satın alınmıĢtır. Bizim Menkul Değerler A.ġ. tarafınd an yapılan
değerleme çalıĢmaları sonucunda Hay Süt A.ġ.‟nin değeri 4.853.786 TL olarak tespit edilmiĢtir. Hisseler bu
tutar esas alınarak satın alınmıĢtır. Hisse alımlarında 794.325 TL nominal değerli hisse 1.834.513 TL ödenerek
satın alınmıĢtır. Bu alımların 1.813.496 TL‟si ġirketin iliĢkili tarafları kapsamından değerlendirilen ortaklarından
alınmıĢtır.

Özel Lokman Hekim Etlik Hastanesi;
Ankara Etlik semtinde 2.900 m2 kapalı alan üzerinde 5 katlı hastane binası 1999 yılında 15 yıllığına
kiralanmıĢtır. Hastanede 2 ameliyathane, 2 doğumhane, 3 yenidoğan yoğun bakım kuvözü, 3 yoğun bakım
yatağı mevcut olup toplam 37 yatak kapasitesine sahiptir.
Hastane, TUV-CERT ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine ve Sağlık Bakanlığı ile Unicef
tarafından yürütülen Bebek Dostu Hastane Projesine destek vermekte olup bu kapsam Bebek Dostu Hastane
belgesine sahiptir. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu‟nun Özel Hastane ve Vakıf Üniversitesi Hastanelerinin
puanlandırılması faaliyeti altında 2009 sonunda yapılan değerlendirme sonucunda hastane 757,2 puanla B
grubu (601-800) hastane statüsüne çıkmıĢtır.

Özel Lokman Hekim Sincan Hastanesi;
Ankara‟nın Sincan ilçesinde 17482 m2 kapalı alana kurulu olan 8 katlı hastane binası ġirket‟in
kendisine aittir. Hastanede 6 tam teĢeküllü ameliyathane, Hava Ambulansı ile gelecek hastaları kabul etmek
üzere bir adet helikopter pisti bulunmaktadır. Hastane bünyesinde 20 yataklı Genel Yoğun Bakım, 10 yataklı
Kalp Damar Yoğun Bakım Ünitesi, 1 adet 4 yataklı Koroner Yoğun Bakım ve 5 adet kuvöz lü Yenidoğan Yoğun
Bakım Ünitesi mevcut olup toplam 164 yatak kapasitesine sahiptir.
Hastane, 2008 yılı Ağustos ayında Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen TS EN ISO 9001:2008
Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi‟ni almıĢtır. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu‟nun Özel Hastane ve Vakıf
Üniversitesi Hastanelerinin puanlandırılması faaliyeti altında 2009 sonunda yapılan değerlendirme sonucunda
hastane 895.4 puanla A grubu (801-1000) hastane statüsüne çıkmıĢtır. Hastane 12.07.2010 yılında Sağlık
Bakanlığı ile Unicef tarafından yürütülen Bebek Dostu Hastane Projesine destek vermekte olup bu kapsam
Bebek Dostu Hastane belgesini almaya hak kazanmıĢtır.
Özel Lokman Hekim Van Hastanesi;
Van‟nın Merkezin de 13.500 m2 kapalı alana kurulu olan 9 katlı hastane binası kiralıktır. Hastanede 4
tam teĢeküllü ameliyathane, Hastane bünyesinde 12 yataklı Genel Yoğun Bakım, 3 yataklı Kalp Damar Yoğun
Bakım Ünitesi, 2 yataklı Koroner Yoğun Bakım, 32 adet kuvözlü Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, 8 yataklı
çocuk yoğun bakım ve 106 hasta yatağı mevcut olup toplam 163 yatak kapasitesine sahiptir.
Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu‟nun Özel Hastane ve Vakıf Üniversitesi Hastanelerinin puanlandırılması
faaliyeti altında 2011 sonunda yapılan değerlendirme sonucunda hastane puanla B grubu ( 601-800) hastane
statüsüne çıkmıĢtır.
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Laboratuvarlar;
Hastanelerin bünyesinde bulunan laboratuarlar merkezi Amerika‟da bulunan Bio -Rad Laboratories
Eqas, College of American Pathologists Cap ve merkezi Ġngiltere‟de bulunan Randox Laboratories Riqas Haric i
Kalite Kontrol Programları ve UK Megas üyesi olup, laboratuar cihazları ve ölçüm sonuçlarının güvenirliliği
düzenli olarak kontrol edilmektedir.

Tıbbi Birimler;
Anestezi ve Reanimasyon, Beslenme ve Diyet, Beyin ve Sinir Cerrahi, Çocuk Sağlığı ve Hastal ıkları,
Çocuk Nörolojisi, Dermatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Gastroenteroloji, Genel Cerrahi, Göğüs
Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Ġç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi,
Kulak Burun Boğaz, Nöroloji, Nefroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Tıbbi Onkoloji, Tüp Bebek ünitesi, Üroloji,
DiĢ Hekimliği Hizmetleri.

Personel;
Görev
Doktor
Sağlık Hz.(HemĢire, ATT, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Tek. Eczacı, diyetisyen .vb.)
Sağlık Destek Hizmetleri (sağlık destek per. hasta iliĢkileri)
Ġdari Destek Hizmetleri
Ġdari Kadro
Toplam

31.12.2011
136
248
241
303
44
972

31.12.2010
105
271
179
122
44
721

Finansal Tabloların Sunumuna ĠliĢkin Esaslar
1.1.

Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar

1.1.1. Yasal Defterler ve Finansal Tablolar;
Grup yasal kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun
olarak tutmaktadır. ġirket tabi olduğu Sermaye Piyasası mevzuatına göre muhasebe politikalarını
belirlemekte ve finansal tablolarını hazırlamaktadır.
Grup‟un iliĢikteki finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 sayılı
Resmi Gazete ‟de yayınlanan Seri XI, 29 No‟lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar
Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmıĢtır.

1.1.2. Konsolidasyon Esasları;

ġirket

Faaliyet Konusu

Lokman Hekim Van Sağlık Hizmetleri ve ĠnĢaat Taahhüt A.ġ.( 1)‟
2

Hay Süt ve Süt Ürünleri Hayvancılık Gıda ith. Ġhr. A.ġ ( )

ĠĢtirak Oranı (%)
31.12.2011
31.12.2010

Sağlık hizmeti

50,99

0

Süt ve süt ürünleri

73,62

35,79

(1) Tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiĢtir.
(2) Hay Süt A.ġ. cari dönemde tam konsolidasyona tabi tutulurken önceki dönem finansal tablolarında
“özkaynak yöntemi” kullanılarak muhasebeleĢtirilmiĢtir. 30 Aralık 2011 tarihinde, ana ortakl ık tarafından Hay
Süt A.ġ.‟nin %37,83 oranındaki hisseleri satın alınmıĢtır. Bizim Menkul Değerler A.ġ. tarafından yapılan
değerleme çalıĢmaları sonucunda Hay Süt A.ġ.‟nin değeri 4.853.786 TL olarak tespit edilmiĢtir. Hisseler bu
tutar esas alınarak satın alınmıĢtır. Hisse alımlarında 794.325 TL nominal değerli hisse 1.834.513 TL ödenerek
satın alınmıĢtır. Bu alımların 1.813.496 TL‟si ġirketin iliĢkili tarafları kapsamından değerlendirilen ortaklarından
alınmıĢtır.
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Tam Konsolidasyon Yöntemi
•

Konsolide edilen ortaklıkların bilanço ve gelir tablosu kalemleri birbirlerine eklenme suretiyle
konsolide edilmiĢtir. Ana Ortaklığın konsolide edilen bağlı ortaklıklarında sahip olduğu payların
defter değeri bağlı ortaklığın öz sermaye hesapları ile karĢılıklı olarak mahsup edilmiĢtir.

•

Konsolidasyon kapsamındaki ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve borçları ile konsolidasyon
kapsamındaki ortaklıkların birbirlerinden yapmıĢ oldukları mal ve hizmet satıĢları, birbirleriyle olan
iĢlemleri nedeniyle oluĢmuĢ gelir ve gider kalemleri karĢılıklı olarak mahsup edilmiĢtir.

•

Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden satın almıĢ oldukları dönen ve duran
varlıklar, bu varlıkların konsolidasyon kapsamındaki ortaklıklara olan elde etme maliyetleri ü zerinden
gösterilmesini sağlayacak düzeltmeler yapılmak suretiyle bulunan tutarları üzerinden konsolide
bilançoda gösterilmiĢtir.

•

Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiĢ/çıkarılmıĢ sermaye dahil bütün öz sermaye
hesap grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dıĢı paylara isabet eden tutarlar indirilir
ve konsolide bilançonun özsermaye hesap grubundan önce, "Azınlık Payları" hesap grubu adıyla
gösterilir.

•

Konsolidasyon kapsamındaki ortaklığın bağlı ortaklık haline geldiği tarih i tibarıyla ve daha sonraki
pay alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere, ana ortaklığın bağlı ortaklığın sermayesinde sahip
olduğu payların elde etme maliyeti, bu payların alım tarihi itibariyle bağlı ortaklığın makul değere
göre değerlenmiĢ bilançosundaki öz sermayesinde temsil ettiği değerden mahsup edilir.

•

Grup tarafından iktisaplar satın alma yöntemi ile muhasebeleĢtirilir. Bu yöntemde, iktisap, maliyet
esas alınarak kayıtlara yansıtılır. Grup iktisap tarihinden itibaren, iktisap ettiği iĢletmenin faali yet
sonuçlarını konsolide gelir tablosuna dahil eder ve bu tarihte bilançosunda iktisap edilenin
tanımlanabilir her bir varlık ve borcunu, ayrıca varsa iktisap nedeniyle ortaya çıkan Ģerefiye veya
negatif Ģerefiyeyi bilançosuna alır.

1.1.3. Fonksiyonel Para Birimi;
Grup‟un fonksiyonel para birimi Türk Lirası (TL) olup, iliĢikteki finansal tablolar ve dipnotlar Türk Lirası
(TL) cinsinden sunulmuĢtur.

1.1.4. Uygunluk Beyanı;
Grup‟un iliĢikteki finansal tabloları, 14 ġubat 2012 tarihinde ġirket yönetim kurulu tarafından
onaylanmıĢtır. ĠliĢikteki finansal tabloları değiĢtirme yetkisine, ġirket‟in genel kurulu ve/veya yasal otoriteler
sahiptir.

1.1.5. Netleştirme / Mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net
olarak değerlendirmeye niyetli olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin
birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilmiĢtir.

1.1.6. Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları :
Grup, cari dönemde TMSK tarafından yayınlanan yeni ve revize edilmiĢ standartlardan kendi faaliyet
konusu ile ilgili olanları uygulamıĢtır.
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1.2.

Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢiklikler ve Hatalar
Bir iĢletme muhasebe politikalarını ancak; aĢağıdaki hallerde ve geçmiĢe dönük olarak değiĢtirebilir;


Bir standart veya yorum tarafından gerekli kılınması



ĠĢletmenin finansal durumu, performansı veya nakit akıĢları üzerindeki iĢlemlerin ve olayların
etkilerinin finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir Ģekilde sunulmasını sağlayacak
nitelikte olması

Finansal tablo kullanıcıları, iĢletmenin finansal durumu, performansı ve nakit akıĢındaki eğilimleri
belirleyebilmek amacıyla iĢletmenin zaman içindeki finansal tablolarını karĢılaĢtırabilme olanağına sahip
olmalıdır. Bu nedenle, bir muhasebe politikasındaki değiĢiklik yukarıdaki paragrafta belirtilen durumlardan
birini karĢılamadığı sürece, her ara dönemde ve her hesap döneminde aynı muhasebe politikaları
uygulanmalıdır.

1.3.

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

1.3.1. Hasılat;
Hasılat, verilen sağlık hizmetlerine karĢılık olarak; faturalandırılması yapılmıĢ olan hizmetlerde fatura
tutarlarından, faturalandırılması yapılmamıĢ olmakla birlikte hizmeti tamamlanmıĢ ola nlarda faturalandırılacak
tutarlardan, faturalandırılması yapılmamıĢ ve hizmeti devam edenlerde tamamlanma düzeyine göre bulunan
tutarlardan iade ve indirimler düĢüldükten sonraki kalan tutarları ifade etmektedir.
Daha önce finansal tablolara yansıtılmıĢ olan hasılat tutarının tahsil edilebilirliği konusunda bir
belirsizliğin ortaya çıkması durumunda, tahsil edilemeyen veya tahsil edilebilme olasılığı muhtemel olmaktan
çıkan tutar, baĢlangıçta muhasebeleĢtirilen hasılatın düzeltilmesi yerine, gider olarak f inansal tablolara
yansıtılır.

1.3.2. Stoklar;
Stokların maliyeti; tüm satın alma maliyetlerini, dönüĢtürme maliyetlerini ve stokların mevcut
durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Vadeli stok alımlarında peĢin değer
ile vadeli değer arasındaki farklar oluĢtukları dönemde finansman gideri olarak muhasebeleĢtirilirler.
Stok maliyetleri ağırlıklı ortalama maliyet yöntemidir.
Stoklar, maliyet ve net gerçekleĢebilir değerin düĢük olanı ile değerlenir. Net gerçekleĢebilir değer; iĢi n
normal akıĢı içinde, tahmini satıĢ fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satıĢı gerçekleĢtirmek için
gerekli tahmini satıĢ giderleri toplamının, düĢürülmesiyle elde edilen tutarı ifade eder.
Sabit genel üretim maliyetlerinin dönüĢtürme maliyetlerine dağıtımında, üretim faaliyetlerinin normal
kapasitede olacağı varsayımına dayanılır. Normal kapasite, planlanan bakım -onarım çalıĢmalarından
kaynaklanacak kapasite düĢüklüğü de dikkate alınarak, normal koĢullarda bir veya birkaç dönem veya
sezonda elde edilmesi beklenen ortalama üretim miktarıdır. Gerçek üretim düzeyi normal kapasiteye yakınsa,
bu kapasite normal kapasite olarak kabul edilebilir. ġirketin normal kapasitesi %85 olarak belirlenmiĢtir.
Sabit hizmet üretim maliyetleri düĢük kapasite ya da atıl kapasite nedeniyle stok maliyetlerine
yüklenmezler. Dağıtılamayan sabit genel üretim giderleri gerçekleĢtikleri dönemde kapsamlı gelir tablosunda
diğer gider ve zararlar içerisinden raporlanırlar.
Bu kapsamda Lokman Hekim Etlik Hastanesinin normal kapasitesi ortalama %85 olmakla birlikte
Lokman Hekim Sincan Hastanesinin dönemler itibariyle kapasite kullanımları ve bu kapasiteye düĢen sabit
üretim giderleri aĢağıdaki gibidir;
Lokman Hekim Sincan
Normal Kapasite
Fiili Kapasite
Atıl Kapasite

31.12.2011
85,00%
66,70%
18,30%

31.12.2010
85,00%
65,00%
20,00%

Sabit Giderler Toplamı
Dağıtılamayan Giderler

22.342.041
4.088.296

20.171.330
4.034.266
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1.3.3. Canlı Varlıklar
Canlı varlıklar ilk defa maliyet bedelleri ile kayıtlara alınırlar. Her raporlama dönemi sonundan
gereceğe uygun değer üzerinden değerlenirler. Gerçeğe uygun değerinin bulunmaması durumunda veya
güvenilir tespit edilememesi durumunda söz konusu canlı varlık, maliyetinden buna iliĢkin her türlü birikmiĢ
amortisman ve birikmiĢ değer düĢüklüğü karĢılıklarının düĢülmesi suretiyle değerlenir. OluĢan değer artıĢları
veya azalıĢları oluĢtukları dönemin kar zararı ile iliĢkilendirilir.

1.3.4. Maddi Duran Varlıklar;
ĠĢletmede bir yıldan fazla süre kullanılacağı tahmin edilen maddi varlıklar, ilk defa maliyet bedelleri ile
kayda alınırlar. Daha sonraki dönemlerde arsa ve binalar için yeniden değerleme modeli, diğer duran
varlıklarında maliyet modeli esas alınarak değerlenmektedir. 01.01.2005 tarihinden önce alınmıĢ olan diğer
duran varlıklarda maliyet bedeli enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiĢ değerlerdir.
Grup, duran varlıklarına, normal amortisman yöntemine göre kıst dönem amortisman hesaplamaktadır
Grup maddi duran varlıkların amortisman ömürlerini tespit ederken varlığın faydalı ömrünü esas
almaktadır.
Finansal kiralama yoluyla alınan duran varlıklarda maliyetler faiz ve kur farklarından arındırılmıĢ
tutarlardır. Faiz ve kur farkları ilgili dönemlerde finansal gider o larak muhasebeleĢtirilirler.

Grup‟un duran varlıkları için kullandığı faydalı ömürler aĢağıdaki gibidir;
Binalar
Makine Tesis ve Cihazlar

50 Yıl
5 – 20 Yıl

TaĢıtlar

5 Yıl

DemirbaĢlar

2 – 20 Yıl

Finansal Kiralama ile Alınan Varlıklar

5 – 15 Yıl

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

5 – 20 Yıl

1.3.5. Maddi Olmayan Duran Varlıklar;
ĠĢletmede bir yıldan fazla süre kullanılacağı tahmin edilen maddi olmayan varlıklar, ilk defa maliyet
bedelleri ile kayda alınırlar. Daha sonraki dönemlerde maliyet modeli esas alınarak değerlenmektedir.
01.01.2005 tarihinden önce alınmıĢ olan maddi olmayan duran varlıklarda maliyet bedeli enflasyonun
etkilerine göre düzeltilmiĢ değerlerdir.
Grup maddi olmayan duran varlıkların amortisman ömürlerini tespit ederken varlığın f aydalı ömrünü
esas almaktadır.
Grup maddi olmayan duran varlıkları için faydalı ömür olarak 3 -15 yıl arasında faydalı ömürler
belirlemiĢtir.
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1.3.6. Şerefiye;
Bir iĢletmenin satın alınması ile ilgili katlanılan satın alma maliyeti, iktisap edilen iĢletmeni n satın alma
tarihindeki tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve Ģarta bağlı yükümlülüklerine dağıtılır. Satın alma maliyeti ile
iktisap edilen iĢletmenin tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve Ģarta bağlı yükümlülüklerinin gerçeğe uygun
değeri arasındaki fark Ģerefiye olarak konsolide finansal tablolarda muhasebeleĢtirilir. ĠĢletme birleĢmelerinde
satın alınan iĢletmenin/Ģirketin finansal tablolarında yer almayan; ancak Ģerefiyenin içerisinden ayrılabilme
özelliğine sahip varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar ve Ģarta bağlı yükümlülükler gerçeğe uygun
değerleri ile konsolide finansal tablolara yansıtılır. Satın alınan Ģirketin finansal tablolarında yer alan Ģerefiye
tutarları tanımlanabilir varlık olarak değerlendirilmez.
Ġktisap edilen tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve Ģarta bağlı yükümlülüklerin gerçeğe uygun
değerindeki iktisap edenin payının iĢletme birleĢmesi maliyetini aĢması durumunda ise fark konsolide gelir
tablosuyla iliĢkilendirilir.
ġerefiye tutarına iliĢkin herhangi bir değer düĢüklüğü olması durumunda etkisi dönem sonuçlarına
yansıtılmaktadır. ġerefiyenin değerinde herhangi bir değer düĢüklüğü olup olmadığına yönelik olarak her yıl
aynı zamanda değer düĢüklüğü testi yapılır.
Grup tarafından kontrol edilen iĢletmeler arasında gerçekleĢen yasal birleĢmeler UFRS 3 kapsamında
değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla, bu tür birleĢmelerde Ģerefiye hesaplanmamaktadır. Ayrıca, yasal
birleĢmelerde taraflar arasında ortaya çıkan iĢlemler konsolide finansal tabloların hazırlanması esnasında
düzeltme iĢlemlerine tabi tutulur.

1.3.7. Varlıklarda Değer Düşüklüğü;
UMS 36 –Varlıklarda Değer DüĢüklüğü standardına göre; iç ve dıĢ ekonomik göstergeler
gerektirdiğinde, maddi ve maddi olmayan varlıkların defter değerleri ile geri kazanılabilir değerlerinin
karĢılaĢtırılması gerekir. Eğer varlığın defter değeri geri kazanılabilir değerini aĢtığı tahmin ediliyor ise varlığın
değerinde değer düĢüklüğünün olduğu kabul edilir. Geri kazanılabilir değer; kullanım fiyatı ile piyasa
fiyatından düĢük olanıdır. Tahmin edilen değer düĢüklüğü tespitin yapıldığı dönemde zarar kaydedilir.
Ancak böyle bir değer düĢüklüğünün varlığı söz konusu değildir.

1.3.8. Finansal Araçlar;
a)

Nakit ve Nakit Benzerleri;

Grup nakit mevcutları, kasa, banka mevduatlarından oluĢmaktadır. Nakit benzeri ise kredi kartı
alacaklarından oluĢmaktadır.
Yabancı para cinsinden olan banka bakiyeleri bilanço günündeki TC Merkez Bankası döviz kurundan
değerlenmektedir. Bilançodaki nakit, bankadaki mevduatın mevcut değeri ve kredi kartı alacakları, bu
varlıkların gerçeğe uygun değerleridir.
b)

Ticari Alacaklar ve Borçlar;

Grup tarafından bir alıcıya hizmet sağlanması veya bir satıcıdan ürün veya hizmet alınması sonucunda
oluĢan ticari alacaklar ve ticari borçlar ertelenmiĢ finansman gelirlerinden ve giderlerinden netleĢtirilmiĢ
olarak gösterilirler.
Ticari alacakların iskonto edilmiĢ ve Ģüpheli alacak karĢılığı ayrılmıĢ değerlerinin, varlıkların gerçeğe
uygun değerine eĢdeğer olduğu varsayılmaktadır.
Grup, tahsil imkânının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için
Ģüpheli alacak karĢılığı ayırmaktadır. Söz konusu bu karĢılığın tutarı, alacağın kayıtlı değerinden alınan
teminatların ve güvencelerin düĢülmesinden sonra kalan tutardır.
ġüpheli alacak tutarına karĢılık ayrılmasını takiben, Ģüpheli alacak tutarının tamamının veya bir
kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan Ģüpheli alacak karĢılığından düĢülerek diğer
gelirlere kaydedilir.
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Ticari borçların iskonto edilmiĢ değerlerinin, varlıkların gerçeğe uygun değerine eĢdeğer old uğu
varsayılmaktadır.
c)

Diğer Alacaklar, Borçlar ve Yükümlülükler

Tahakkuk esasına göre muhasebeleĢtirilmekte olup, kayıtlı değerlerin gerçeğe uygun değerine
eĢdeğer olduğu varsayılmaktadır.

1.3.9. Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları;
Mevcut ĠĢ Kanunu, Ģirketi kötü davranıĢ dıĢındaki nedenlerle iĢine son verilen personel dıĢındaki her
personele her bir hizmet yılı için en az 30 günlük kıdem tazminatı ödemekle yükümlü tutmaktadır. Bu
nedenle Ģirketin taĢıdığı toplam yükü ifade eden gelecekteki ödemeleri tahmin etmesi ve tahminlerle
bulunan ödemelerin iskontoya tabi tutularak net bugünkü değere getirilmesi gerekmektedir. ġirket böylece
bilanço günü itibariyle toplam yükümlülüğünün iskonto edilmiĢ net değerini raporlamaktadır.
Erkeklerde 25 yıllık hizmet süresini, kadınlarda 20 yıllık hizmet süresini dolduran personelin emekli
olacağı varsayımı yapılır ve kıdem tazminatının da bu tarihte ödeneceği kabul edilir. ġirket buna uygun
Ģekilde, personelin ileriye yönelik olarak, emekli olduklarında veya iĢten çı karıldıklarında ödeneceği tahmin
edilen kıdem tazminatı yükümlülüğünü bulmaya çalıĢır. Ödeneceği tahmini yapılan bu toplam yükümlülüğün
içinde personelin bilanço tarihi itibariyle kıdemi nedeniyle almaya hak kazandığı bölümün net bugünkü
değeri kıdem tazminatı karĢılığı olarak bilançoya alınır. GeçmiĢ dönemlerde kıdem tazminatı almadan ayrılan
personel sayısının iĢten ayrılan toplam personel sayısına oranının ileriki dönemlerde de aynen
tekrarlanacağını varsayılır ve toplam yük bu oranda azaltılır.
Ġki dönem arasında değiĢen toplam kıdem tazminatı yükü, faiz maliyeti, cari dönem hizmet maliyeti ve
aktüaryal kazanç / zararlar kısımlarına ayrılır. Faiz Maliyeti; bir önceki hesap döneminde bilanço da yer alan
yükümlülüğün dönem içinde kullanımının maliyetidir ve çalıĢmaya devam eden kiĢilere iliĢkin yükümlülüğün
dönem baĢındaki tutarının, o yılda kullanılan iskonto oranı ile çarpılmıĢ tutarıdır. Cari dönem hizmet maliyeti
ise içinde bulunulan hesap döneminde çalıĢanların çalıĢmaları karĢılığında hak ettikleri kı dem tazminatının
ödeneceği dönemde ulaĢması beklenen tutarının iskonto oranı ile bilanço gününe getirilmesinden
kaynaklanan kısmıdır. Bunun dıĢındaki farklar ise aktüeryal kazanç ve kayıpları yansıtır. Aktüeryal kazanç /
zararlar, faiz maliyeti ve cari dönem hizmet maliyeti kapsamlı gelir tablosunda gösterilir.
ÇalıĢanlara normal maaĢ, ikramiye ve diğer sosyal fayda ödemeleri dıĢında, emeklilik veya iĢten
ayrılmadan sonraki dönemlerde ödenmek üzere herhangi bir katkı planı da bulunmamaktadır.
1.3.10. Vergilendirme;
ĠliĢikteki finansal tablolarda vergi gideri, dönem cari vergi karĢılığı ve ertelenmiĢ vergiden
oluĢmaktadır. Dönem faaliyet sonuçlarından doğacak kurumlar vergisine iliĢkin yükümlülükler için bilanço
tarihinde geçerli olan yasal vergi oranları esas alınarak karĢılık ayrılmıĢtır. ErtelenmiĢ vergi
varlığı/yükümlülüğü, muhasebe değeri ile vergi değeri arasındaki farklardan (zamanlama farklarından)
oluĢmaktadır. Ertelenen vergi varlığının hesaplanmasında cari vergi oranı esas alınmaktadır. ErtelenmiĢ vergi
yükümlülüğü tüm vergilendirilebilir veya indirilebilir geçici farklar için finansal tablolara alınmakta, ancak
ertelenmiĢ vergi varlığı indirilebilir geçici farkların mahsup edilebileceği vergilendirilebilir karların olmasının
muhtemel olması durumunda finansal tablolara alınmaktadır. Zamanlama farkları üzerinden ortaya çıkan net
ertelenmiĢ vergi varlıkları, eldeki verilere göre gelecek yıllarda kullanılabileceğinin kesin olmadığı
durumlarda, vergi indirimleri oranında azaltılmaktadır.

1.3.11. İlişkili Taraflar;
Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu
üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı Ģirketler, iĢtirak ve ortaklıklar ile bağlı
ortaklıkların azınlık ortakları iliĢkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmiĢlerdir. Bu Ģirketlerin ortakları ve
baĢlıca yöneticiler ve ġirket‟in yönetim kurulu üyeleri ve aileleri de iliĢkili kuruluĢ kapsamına girmektedir.
ĠliĢkili taraflarla gerçekleĢtirilen iĢlemler genel olarak piyasa koĢullarına u ygun olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Kilit
yönetici personellerde Ģirketin iliĢkili tarafı olarak ifade edilmiĢlerdir. ĠliĢkili taraf kapsamında değerlendirilen
Ģirketler ve iliĢki düzeyleri aĢağıdaki gibidir;
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AfĢar Matbaacılık; ġirketin sahipleri Lokman Hekim A.ġ.‟nin ortağıdır. Cari dönemde mal alımı
olmuĢtur.



Bartek Bilgisayar; ġirketin sahipleri Lokman Hekim A.ġ.‟nin ortağıdır. Cari dönemde mal alımı olmuĢtur



Bilgen ĠnĢaat Konf. Taahhut Tic Ltd. ġti. ; ġirketin sahipleri Lokman Hekim A.ġ.‟nin ortağıdır . Cari
dönemde iĢlem olmamıĢtır.



Çetin Matbaacılık; ġirketin sahipleri Lokman Hekim A.ġ.‟nin ortağıdır. Cari dönemde mal alımı
olmuĢtur.



Lokman Hekim Tıbbi Hizmetler Tic. Ltd. Sti. ; ġirketin sahipleri Lokman Hekim A.ġ.‟nin ortağıdır. Cari
dönemde hizmet alımı ve kiralama geliri olmuĢtur



Özdemir ĠnĢaat; ġirketin sahipleri Lokman Hekim A.ġ.‟nin ortağıdır. Cari dönemde iĢlem olmamıĢtır.



Özer Yapı Vizyon; ġirketin sahipleri Lokman Hekim A.ġ.‟nin ortağıdır. Cari dönemde iĢlem olmamıĢtır.



Özkanlar Pazarlama; ġirketin sahipleri Lokman Hekim A.ġ.‟nin ortağıdır. Cari dönemde iĢlem
olmamıĢtır.



Pozitron Sağlık Hizmetleri San.ve Tic. Ltd. ġti. ; ġirketin sahipleri Lokman Hekim A.ġ.‟nin ortağıdır. Cari
dönemde hizmet alımı ve hizmet satımı olmuĢtur.



ġekerciler Gıda Tic.Ltd.ġti. ; ġirketin sahipleri Lokman Hekim A.ġ.‟nin ortağıdır. Cari dönemde mal alımı
olmuĢtur.



Kardiyotek Ltd. ġti.; ġirketin sahipleri Lokman Hekim A.ġ.‟nin ortağıdır. Cari dönemde iĢlem olmamıĢtır.



Medisağ Ltd. ġti; ġirketin sahipleri Lokman Hekim A.ġ.‟nin ortağıdır. Cari dönem kira geliri olmuĢtur.



Mehmetçik Eczanesi; ġirketin sahipleri Lokman Hekim A.ġ.‟nin ortağıdır. Cari dönemde alım satım
iĢlemi olmamıĢtır.



Akgül Grup Gıda Ltd. ġti; ġirketin sahipleri Lokman Hekim A.ġ.‟nin ortağıdır. Cari dönemde ka ntin kira
geliri elde edilmiĢtir.



Koç Medikal; ġirketin sahipleri Lokman Hekim A.ġ.‟nin ortağıdır. Cari dönemde mal alımı olmuĢtur.



B Ajans Medya Yayın ve Org. San. Tic.Ltd. ġti.; ġirketin sahipleri dolaylı olarak Lokman Hekim A.ġ.‟nin
ortağıdır. Cari dönemde reklam hizmet alımı olmuĢtur.

1.3.12. Borçlanma Maliyetleri;
Faiz karĢılığı alınan banka kredileri, alıĢ maliyeti düĢüldükten sonra alınan net tutar esasından kayıtlara
yansıtılmaktadır. Ġtfa sürecinde veya yükümlülüklerin kayda alınması sırasında ortaya çıka n gelir veya giderler,
gelir tablosu ile iliĢkilendirilir. Borçlanma maliyetleri, ortaya çıktıkları dönemde vadelerinin gelmemesi
durumunda da tahakkuk esasına göre muhasebeleĢtirilmektedir.

1.3.13. Hisse Başına Kazanç / (Zarar);
Hisse baĢına kazanç / (zarar), dönem net karı veya zararının cari dönemde adi hisse senedi sahiplerine
ait adi hisse senetleri adedinin ağırlıklı ortalamasına bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır.
Türkiye‟ de Ģirketler, mevcut hissedarlarına birikmiĢ karlardan ve özsermaye enflasyon düz eltme
farklarından hisseleri oranında hisse dağıtarak (bedelsiz hisseler) sermayelerini arttırabilirler. Hisse baĢına kar
/(zarar) hesaplanırken, bu bedelsiz hisseler çıkarılmıĢ hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse baĢına kar
/(zarar) hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse senedi ortalaması, bedelsiz hisseler açısından geriye dönük
olarak uygulanmak suretiyle elde edilir.
1.3.14. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar;
Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara
alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltilmekte, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan düzeltme
gerektirmeyen olayların olması halinde ise önemli olması durumunda ilgili dönemde açıklanmaktadır.
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1.3.15. Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar;
KarĢılıklar;
KarĢılıklar geçmiĢteki olaylardan kaynaklanan olası bir yükümlülük olması (hukuki veya yapısal
yükümlülük), bu yükümlülüğün gelecekte yerine getirilmesi için gerekli aktif kalemlerde bir azalıĢın
muhtemelen söz konusu olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde saptanabilmesi durumunda
tahakkuk ettirilmektedir. Tahakkuk ettirilen bu karĢılıklar her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve cari
tahminlerin yansıtılması amacıyla revize edilmektedir.
ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta Bağlı Varlıklar;
Taahhüt ve Ģarta bağlı yükümlülük doğuran iĢlemler, gerçekleĢmesi gelecekte bir veya birden fazla
olayın neticesine bağlı durumları ifade etmektedir. Dolayısıyla, bazı iĢlemler ileride doğması muhtemel zarar,
risk veya belirsizlik taĢımaları açısından bilanço dıĢı kalemler olarak tanınmıĢtır. Gelecekte gerçekleĢmesi
muhtemel mükellefiyetler veya oluĢacak zararlar için bir tahmin yapılması durumunda bu yükümlülükler
ġirket için gider ve borç olarak kabul edilmektedir. Ancak gelecekte gerçekleĢmesi muhtemel gözüken gelir
ve karlar finansal tablolarda yansıtılmaktadır.
1.3.16. Yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar;
Bilançoda yer alan yabancı paraya bağlı varlıklar bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alıĢ
kuru, borçlar ise döviz satıĢ kuru kullanılarak Türk Lirası'na çevrilmektedir. Dönem içinde gerçekleĢen yabancı
paraya bağlı iĢlemler, iĢlem tarihindeki fiili kurlar kullanılarak Türk Lirası'na çevrilmektedir. Bu iĢlemlerden
doğan kur farkı gelir ve giderleri gelir tablolarına dâhil edilmektedir. 31.12.2011 ve 31.12.2010 tarihli finansal
tablolarda esas alınan kurlar aĢağıdaki gibidir;
31.12.2011

31.12.2010

Dolar

1,8889

1,5460

Euro

2,4438

2,0491

SDR (Ġslam Dinarı)

2,9220

2,3935

1.3.17. Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Finansal tabloların hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük,
gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. GerçekleĢen
sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir.
Tahminler ve tahminlerin temelini teĢkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir.
ġirket‟in finansal tablolarını hazırlarken kullandığı önemli tahminler ve varsayımlara aĢağıdaki gibidir;


Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri



Ticari alacak ve borçlar için uygulanan iskonto oranları



SGK‟dan olan alacaklar için ayrılan karĢılık oranları



ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin olarak; emeklilik süresi, zam oranı, iskonto oranı, k ıdem
tazminatı almama oranı



Ertelenen vergi hesaplamasında kullanılan oranlar
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Faaliyet Bölümleri;
ġirket faaliyet bölümleri olarak satıĢlarını hastane bazında, , büyük alıcılar bazında, faaliyet çeĢidi bazında ve
ayakta tedavi - yatarak tedavi bazında hazırlamaktadır.

Etlik hizmet satıĢlar
Sincan hizmet satıĢlar
Van hizmet satıĢları
Toplam SatıĢlar

31.12.2011
Tutar
20.066.663
41.317.269
1.100.000
62.483.932

%
32
66
2
100

31.12.2010
Tutar
20.964.807
38.805.359
59.770.166

100

SGK'na yapılan satıĢlar
Diğer kiĢi, kuruluĢlara yapılan satıĢlar
Toplam SatıĢlar

31.12.2011
Tutar
43.313.549
19.170.383
62.483.932

%
69
31
100

31.12.2010
Tutar
39.303.496
20.466.670
59.770.166

%
66
34
100

Sağlık Hizmeti SatıĢ Gelirleri
Canlı Varlık Gelirleri
Toplam

31.12.2011
Tutar
62.483.932
468.529
62.952.461

%
99
1
100

59.770.166

%
100
0
100

SGK'dan alacaklar (*)
Diğer kiĢi, kuruluĢlardan alacaklar
Toplam Alacaklar

31.12.2011
Tutar
12.057.985
1.683.455
13.741.440

%
88
12
100

31.12.2010
Tutar
10.101.228
1.057.571
11.158.799

%
91
9
100

31.12.2010
Tutar
59.770.166

(*) SGK‟dan olan alacaklar için 645.187 TL‟lik karĢılık ayrılmıĢtır (31.12.2010: 1.146.004 TL)
Tedavi türlerine göre hasılat aĢağıdaki gibidir;

Ayakta Tedavi
Yatarak Tedavi
Toplam

Hasta Sayısı

31.12.2011
Net SatıĢ
Tutarı

Net SatıĢ
(%)

Hasta Sayısı

31.12.2010
Net SatıĢ
Tutarı

Net SatıĢ
(%)

491.309
13.756
505.065

31.979.277
30.504.655
62.483.932

51
49
100

474.853
28.536
503.389

30.590.371
29.179.795
59.770.166

51
49
100

Tedavi türleri itibariyle maliyetlerin net olarak ayrıĢtırılamaması nedeniyle tedavi türleri itibariyle net satıĢ karı
tespit edilememektedir.
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Nakit ve Nakit Benzerleri

31.12.2011
72.502
283.533
1.112.324
1.468.359
0

31.12.2010
283.967
51.956
904.955
1.240.878
0

31.12.2011
10.916.194
182.972
214.972
-32.000

31.12.2010
10.845.508
880.553
943.767
-63.214

11.099.166
0

11.726.061
0

31.12.2011
12.364.782
216.623
245.622
-28.999

31.12.2010
11.711.092
78.549
83.855
-5.306

12.581.405
0

11.789.641
0

31.12.2011
114.410
10.801.785
12.364.781
23.280.976
0
Leasingler (Kira Ödemeleri)
31.12.2011
0 - 3 ay
74.828
3 - 12 ay
140.145
1 - 5 yıl
245.621
Toplam
460.594
0
Leasinglerin 13.079 TL‟si USD, 391.004 TL‟si EURO bazındadır ( 31.12.2010: 479.182 TL )

31.12.2010
4.037.430
6.808.078
11.711.092
22.556.600
0
31.12.2010
328.610
615.157
83.855
1.027.622
0

Nakit
Bankalar
Kredi kartı alacakları
Toplam
Kredi kartı alacaklarının ortalama vadesi 40 gündür (31.12.2010: 30 gün)

Finansal Borçlar

Kısa Vadeli Finansal Borçlar
Kısa vadeli krediler, uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı
Finansal kiralama borçları
- Finansal kiralama borçları
- ErtelenmiĢ faiz maliyetleri
Toplam

Uzun Vadeli Finansal Borçlar
Uzun vadeli krediler
Finansal kiralama borçları
- Finansal kiralama borçları
- ErtelenmiĢ faiz maliyetleri
Toplam
Kullanılan kredilerin tamamında Ģirket ortaklarının kefaleti vardır.

Banka kredilerinin ve finansal kiralama borçları vade olarak aĢağıdaki gibidir;
Banka Kredileri
0 - 3 ay
3 - 12 ay
1 - 5 yıl
Toplam

Krediler için 58.930.186 TL tutarında ipotek ve teminat senedi verilmiĢtir (31.12.2010: 55.964.582 TL).

Kredilerin detayları aĢağıdaki gibidir;
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Banka Adı

Cinsi

Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ.
Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ.
T.C Ziraat Bankası A.ġ.
Halk Bankası A.ġ.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
T. Finans Bankası
Ziraat Bankası Faizsiz Kredi

Ġslam Dinarı
TL
TL
TL
TL
TL
TL

Tutar

Faiz Oranı

31.12.2011

2.088.604
4.404.276
7.503.815
3.133.000
938.185
17.965
1.180.833

% 8,0
% 12,5
% 11,1
% 11,1
% 12,4

6.102.902 TL
4.404.276 TL
7.503.815 TL
3.133.000 TL
938.185 TL
17.965 TL
1.180.833 TL

Toplam
Banka Adı
Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ.
Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ.
Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ.
Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ.
Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ.
Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ.
Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ.
Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ.
Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ.
Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ.
Türkiye Kalkınma Bankası A.ġ.
Türkiye Halk Bankası A.ġ.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
T.C Ziraat Bankası A.ġ.
T.C Ziraat Bankası A.ġ.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.ġ.
Fortis Bank
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

23.280.976
Cinsi
Ġslam Dinarı
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

Tutar
2.843.321
470.921
964.286
571.429
445.714
342.857
300.000
600.000
2.407.143
679.951
346.062
3.264.000
1.400.000
2.849.338
500.000
36.830
364.600
207.980

Faiz Oranı
% 8,0
% 12,5
% 12,5
% 14,5
% 12,5
% 12,5
% 12,5
% 12,5
% 14,5
% 14,5
% 14,5
% 11,5
% 9,23
% 9,32
% 9,6
% 14,10
% 12,41

Toplam

31.12.2010
6.805.489 TL
470.921 TL
964.286 TL
571.429 TL
445.714 TL
342.857 TL
300.000 TL
600.000 TL
2.407.143 TL
679.951 TL
346.062 TL
3.264.000 TL
1.400.000 TL
2.849.338 TL
500.000 TL
36.830 TL
364.600 TL
207.980 TL
22.556.600 TL

Ticari Alacaklar / Ticari Borçlar

31.12.2011
12.845.601
30.725
-188.813
865.114
-865.114
12.687.513
0

Ticari alacaklar
Alacak senetleri
Alacak reeskontu
ġüpheli ticari alacaklar
ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı
Toplam

31.12.2010
9.716.076
15.877
-111.496
1.426.846
-1.426.846
9.620.457
0

Vadeli alacakların indirgenmesinde uygulanan faiz oranı % 10‟dur. (31.12.2010: %10). Ticari alacakların
184.063 TL‟si (31.12.2010: 91.901 TL) iliĢkili taraflardan olan alacaklardır.

ġüpheli alacakların dönem içi hareketleri aĢağıdaki gibi olup tamamı için karĢılık ayrılmıĢtır.
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31.12.2011
1.426.846
-1.146.004
-62.380
646.652
865.114
0

DönembaĢı
Değersiz alacak
Tahsilat/Ġptaller
Dönem içi ilaveler
Dönem Sonu

31.12.2010
408.906
-334.320
-2.840
1.355.100
1.426.846
0

Büyük alacaklar bazında Ģirketin alacakları aĢağıdaki gibidir;

SGK'dan alacaklar (*)
Diğer kiĢi, kuruluĢlardan alacaklar
Toplam Alacaklar

31.12.2011
Tutar
12.057.985
1.683.455
13.741.440

%
88
12
100

31.12.2010
Tutar
10.101.228
1.057.571
11.158.799

%
91
9
100

ġüpheli alacaklar için ayrılan karĢılıkların 645.187 TL‟si SGK‟dan olan alacaklar için ayrılan karĢılıktır
(31.12.2010: 1.146.004 TL).

Ticari borçlar
Borç senetleri
Borç reeskontları
Diğer ticari borçlar
Toplam

31.12.2011
4.192.315
3.184.932
-132.157
52.994

31.12.2010
2.297.963
4.541.617
-107.731
14.330

7.298.084
0

6.746.179
0

Vadeli borçların indirgenmesinde uygulanan faiz oranı % 10‟dir (31.12.2010: %10). Ticari borçların 331.733
TL‟si (31.12.2010: 192.386 TL), borç senetlerinin 97.773 TL‟si (31.12.2010: 1.400.827 TL), diğer ticari borçların 0
TL‟si (31.12.2010: 1.634 TL) iliĢkili taraflara olan borçlardır.

Diğer Alacaklar / Diğer Borçlar
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
ĠliĢkili taraflardan alacaklar
Personelden alacaklar
Toplam

31.12.2011
15
1.465.306
26.515
1.491.836
0

2.287.867
0

Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar

31.12.2011
27.253

31.12.2010
21.662

27.253
0

21.662
0

Toplam

31.12.2010
2.287.867

ĠliĢkili taraflardan kısan vadeli alacakların 258.152 TL‟lik kısmı dolar bazında olan alacaktır (31.12.2010:
2.287.867. TL)
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Kısa Vadeli Diğer Borçlar
Alınan depozito ve teminatlar
Personele borçlar
Muhtelif borçlar

31.12.2011
6.984
1.622.291
958.403

31.12.2010
6.984
1.555.256
199.065

Toplam

2.587.678
0

1.761.305
0

Uzun Vadeli Diğer Borçlar
Muhtelif borçlar

31.12.2011

31.12.2010
68.136

0

68.136

Toplam

Muhtelif borçların 104.303 TL‟si (31.12.2010: 199.065 TL), Personele borçların 158.665 TL‟si (31.12.2010:
144.234 TL) iliĢkili taraflara olan borçlardır. Uzun vadeli muhtelif borçların tamamı iliĢkili taraflara borçlardır.

Stoklar

31.12.2011
965.276

Tıbbi malzeme stokları
Ticari mallar
Yem stokları
Stoklar içindeki finansman gideri
Toplam

725.861
-55.198
1.635.939

31.12.2010
978.979
17.355
-59.563
936.771

Stok maliyeti hesaplamasında ortalama maliyet kullanılmakta olup, net gerçekleĢebilir değerden gösterilen
stok bulunmamaktadır.
Dönem sonunda mevcut stoklar içindeki 55.198 TL‟lik vade farkı finansal giderler içerisinde raporlanmıĢtır
(31.12.2010: 59.563 TL).

Canlı Varlıklar

Canlı Varlıklar

31.12.2011

BüyükbaĢ hayvanlar

31.12.2010

1.487.400

Toplam

1.487.400
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Maddi Duran Varlıklar

Maddi Duran Varlıklar

01.01.2011

Arsa ve Araziler
Binalar
Makine Tesis ve Cihazlar
TaĢıtlar
DöĢeme ve DemirbaĢlar
Finansal Kiralama ile Alınan Duran Varlıklar
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Toplam

4.194.000
21.440.455
8.873.698
245.730
7.934.242
4.481.180
502.921
47.672.226

BirikmiĢ Amortismanlar
Binalar
Makine Tesis ve Cihazlar
TaĢıtlar
DöĢeme ve DemirbaĢlar
Finansal Kiralama ile Alınan Duran Varlıklar
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Toplam
Net Değer

01.01.2011
-429.752
-1.674.440
-70.479
-2.482.817
-1.441.626
-151.913
-6.251.027
41.421.199

GiriĢler
575.988
998.780
78.792
1.519.619
350.213
785
321.056
3.845.233
Amortisman Gideri
-431.209
-584.412
-45.343
-962.144
-408.033
-48.300
-2.479.441

ÇıkıĢlar

31.12.2011

-2.584
-16.622
-1.908

4.194.000
22.016.443
9.872.478
321.938
9.437.239
4.829.485
503.706
321.056
51.496.345

-21.114
ÇıkıĢlar

2.584
16.625
1.908
21.117

31.12.2011
-860.961
-2.258.852
-113.238
-3.428.336
-1.847.751
-200.213
-8.709.351
42.786.994

Önceki dönem mali tablolarında “özkaynak yöntemi” kullanılarak muhasebeleĢtirilen Hay Süt A.ġ. cari
dönemde tam konsolidasyona tabi tutulmuĢtur (Bkz Dipnot 2.1.2). Bundan dolayı dönem baĢı duran varlık
net değeri 1.300.432 TL artmıĢtır.

Maddi Duran Varlıklar
Arsa ve Araziler
Binalar
Makine Tesis ve Cihazlar
TaĢıtlar
DöĢeme ve DemirbaĢlar
Finansal Kiralama ile Alınan Duran Varlıklar
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Toplam

01.01.2010
4.090.000
20.488.000
8.621.609
203.039
6.356.438
4.575.438
493.958
44.828.482

BirikmiĢ Amortismanlar
Binalar
Makine Tesis ve Cihazlar
TaĢıtlar
DöĢeme ve DemirbaĢlar
Finansal Kiralama ile Alınan Duran Varlıklar
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Toplam
Net Değer

01.01.2010
-1.115.572
-73.162
-1.739.275
-1.099.608
-102.792
-4.130.409
40.698.073

GiriĢler
129.000
252.089
71.037
1.190.028
205.573
8.963
1.856.690
Amortisman Gideri
-411.910
-558.868
-29.052
-693.387
-388.145
-49.121
-2.130.483

ÇıkıĢlar

-128.815
-263.577
-392.392
ÇıkıĢlar

42.752
46.127
88.879

31.12.2010
4.090.000
20.617.000
8.873.698
145.261
7.546.466
4.517.434
502.921
46.292.780
31.12.2010
-411.910
-1.674.440
-59.462
-2.432.662
-1.441.626
-151.913
-6.172.013
40.120.767

Arsa ve binalar üzerindeki ipotek tutarı 39.423.217 TL'dir (31.12.2010: 37.789.150 TL). Duran varlıkların toplam
sigorta tutarı 95.899.040 TL'dir (31.12.2010: 72.927.000 TL).
ġirket‟in Ankara ili Sincan ilçesindeki ruhsatlı ve iskânlı hastane binasının (Lokman Hekim Sincan
Hastanesi) arsasının üzerinde TEDAġ lehine 1 TL‟lik 99 yıllığına trafonun kira Ģerhi mevcuttur.
ġirket arsa ve binaların gerçeğe uygun değerini belirlemek için 31.12.2009 tarihi itibariyle DE-GA
Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ.‟den değerleme raporu almıĢtır.
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Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Özel Maliyetler
Haklar
Toplam

01.01.2011
241.351
100.000
341.351

GiriĢler
280.415
4.170.000
4.450.415

ÇıkıĢlar

BirikmiĢ Amortismanlar
Özel Maliyetler
Haklar
Toplam

01.01.2011
-60.840
-2.222
-63.062

Amortisman Gideri
-31.558
-29.834
-61.392

ÇıkıĢlar

Net Değer

0

0

278.289

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Özel Maliyetler
Haklar
Toplam

01.01.2010
217.910

BirikmiĢ Amortismanlar
Özel Maliyetler
Haklar
Toplam

01.01.2010
-40.135

217.910

Net Değer

-40.135

31.12.2011
521.766
4.270.000
4.791.766
31.12.2011
-92.398
-32.056
-124.454
4.667.312
0

GiriĢler
23.441
100.000
123.441

ÇıkıĢlar

Amortisman Gideri
-20.705
-2.222
-22.927

ÇıkıĢlar
0

177.775

0

0

31.12.2010
241.351
100.000
341.351
31.12.2010
-60.840
-2.222
-63.062
278.289
0

Haklarda gözüken 4.270.000 TL‟nin tamamı doktor kadro bedellerinden oluĢma ktadır.

ġerefiye

ġerefiye

31.12.2011

31.12.2010

1.969.390

0

Hay Süt A.ġ. cari dönemde tam konsolidasyona tabi tutulurken önceki dönem finansal tablolarında “özkaynak
yöntemi” kullanılarak muhasebeleĢtirilmiĢtir. 30 Aralık 2011 tarihinde, ana ortaklık tarafından Hay Süt A.ġ.‟nin
%37,83 oranındaki hisseleri satın alınmıĢtır. Bizim Menkul Değerler A.ġ. tarafından yapılan değerleme
çalıĢmaları sonucunda Hay Süt A.ġ.‟nin değeri 4.853.786 TL olarak tespit edilmiĢtir. Hisseler bu tutar esas
alınarak satın alınmıĢtır. Hisse alımlarında 794.325 TL nominal değerli hisse 1.834.513 TL ödenerek satın
alınmıĢtır. Bu alımların 1.813.496 TL‟si ġirketin iliĢkili tarafları kapsamından değerlendirilen ortaklarından
alınmıĢtır. (Bkz Dipnot 2.1.2)

KarĢılıklar, KoĢullu Varlık ve Yükümlülükler
Davalar ve KarĢılıklar;
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Davalar ve KarĢılıklar - 31.12.2011
ġirket tarafından açılan alacak davaları
ġirket aleyhine, iĢçilik hizmetinden doğan alacaklar
SGK aleyhine açılan dava

Dava Sayısı
138
10
14

Tutarı
199.951
46.561
665.506

KarĢılık
-199.951
-46.561
-665.506

Davalar ve KarĢılıklar - 31.12.2010
ġirket tarafından açılan alacak davaları
ġirket aleyhine, iĢçilik hizmetinden doğan alacaklar
SGK aleyhine açılan dava (*)
Kurumlar vergisi cezası (**)

Dava Sayısı
135
5
1
1

Tutarı
261.643
9.000
449.815
588.090

KarĢılık
-261.643
-9.000
-449.815
-588.090

(*) Sosyal Güvenlik Kurumu 05.03.2010 tarih ve 18 sayılı SoruĢturma Raporu‟nda, kurum ile Ģirket arasında
bulunan sağlık hizmeti satınalma sözleĢmesine aykırılık olduğu gerekçesi ile Ģirketin kurumdan olan
alacaklarının 449.815 TL‟sinin eksik ödeneceği bildirilmiĢ olup Ģirket bu konuda 10.11.2010 ve 30.11.2010
tarihlerinde dava açmıĢtır. Cari dönemde dava Ģirket lehine sonuçlanmıĢtır.
(**) ġirket 2009 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesini, kullanılmamıĢ yatırım indirimini kullanarak beyan etmiĢ
ve Kurumlar Vergisi ödememiĢtir. 5479 Sayılı Kanunun 3.maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu Geçici 69. Maddesi
dayanılarak Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından vergi ziyaı olduğu tespit edilmiĢtir. Bu konu 02.12.2010
tarihinde Ģirkete tebliğ edilmiĢtir. ġirket, 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun” çerçevesinde bu tutarı yeniden yapılandırmıĢtır. Önceki dönemlerde bu
vergi yükümlülüğü için 588.090 TL tutarında karĢılık ayrılmıĢtır. 02.05.2011 tarihinde bu vergi yükümlülüğü
294.045 TL olarak yeniden yapılandırılmıĢtır.
KoĢullu Yükümlülükler;

Türü
Verilen Teminat Mektubu
Verilen Teminat Mektubu
Verilen Teminat Mektubu
Verilen Teminat Mektubu
Verilen Teminat Mektubu
Verilen Teminat Mektubu
Verilen Teminat Mektubu
Verilen Teminat Senetleri (Leasing)
Verilen Teminat Senetleri (Leasing)
Verilen Teminat Senetleri (Leasing)
Verilen Teminat Senetleri (Leasing)
Verilen Teminat Senetleri (Leasing)
Verilen Teminat Senetleri (Kredi)
Verilen Teminat Senetleri (Kredi)
Verilen Ġpotekler (Kredi)
Verilen Ġpotekler (Kredi)
Verilen Ġpotekler (Kredi)
Verilen Ġpotekler(Kredi)
Toplam TL KarĢılığı

Verildiği Yer
Enerji Piyasası D.K.
BaĢkent Elkt Dağ. A.ġ.
Shell A.ġ.
Aksa
Altu Mimarlık
BaĢkent EdaĢ Gn Müd.
Asliye Hukuk Mahkemesi
Deniz Leasing
Deniz Leasing
Ak Leasing
TEB Leasing
Ziraat Leasing
Kalkınma Bankası A.ġ.
Kalkınma Bankası A.ġ.
Kalkınma Bankası A.ġ.
Kalkınma Bankası A.ġ.
Ziraat Bankası A.ġ.
Türkiye Halk Bankası A.ġ.

KoĢullu Varlıklar;
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31.12.2011
16.050 TL
44.218 TL
40.000 TL
5.000 TL

162.960 TL
1.338.777 $
517.730 TL
987.900 TL
279.021 TL
11.262.707 TL
3.373.542 €
6.500.000 €
14.068.517 TL
5.000.000 TL
4.470.000 TL
63.511.882

31.12.2010
16.050 TL
44.218 TL
40.000 TL
24.000 $
5.000 TL
3.555 TL
69.000 TL
162.960 TL
1.338.777 $
517.730 TL
987.900 TL
279.021 TL
11.262.707 TL
3.373.542 €
6.500.000 €
21.700.000 TL
2.500.000 TL
270.000 TL
60.196.870

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve ĠnĢaat Taahhüt A.ġ.‟nin
31 Aralık 2011 Tarihli Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)

Türü
Alınan teminat çek ve senetler
Alınan teminat çek ve senetler
Alınan teminat çek ve senetler
Alınan teminat mektupları
Toplam TL KarĢılığı

Alındığı Yer
MüĢteri
MüĢteri
MüĢteri
MüĢteri

31.12.2011
1.737.760 TL
35.000 $
25.126 €
121.240 TL
1.986.515

31.12.2010
1.737.760 TL
35.000 $
25.126 €
121.240 TL
1.964.596

Taahhütler

A Kendi tüzel kiĢiliği adına vermiĢ olduğu TRĠ'ler
B Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine
vermiĢ olduğu TRĠ'ler
C Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.
kiĢilerin borcunu temin amacıyla vermiĢ olduğu TRĠ'ler
D Diğer verilen TRĠ'ler
- Ana ortak lehine vermiĢ olduğu TRĠ'ler
- B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup Ģirketleri
lehine vermiĢ olduğu TRĠ'ler
- C maddesi kapsamına girmeyen 3. kiĢiler lehine vermiĢ olduğu
TRĠ'ler
Toplam

31.12.2011
63.511.882
120.000

31.12.2010
60.196.870

63.631.882

60.196.870

ġirketin vermiĢ olduğu diğer TRĠ‟lerin Ģirketin özkaynaklara oranı %0‟dır. (31.12.2010: %0)

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar

Kıdem tazminatı karĢılığı
Ġzin karĢılığı
Toplam

31.12.2011
199.957
131.668

31.12.2010
93.331
159.109

331.625
0

252.440
0

ġirket tüm personelinin erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl çalıĢarak kıdemi doldurduğunda iĢten ayrılacağını
varsayar. Bilanço tarihi itibariyle kazandığı kıdem tazminatının emekli olacağı tarihe kadar yıllık % 5 oranında
(çalıĢanların ücretine yapılacak zam) artacağını varsayar. Böylece emekli olduğunda, alacağı kıdem
tazminatının, bilanço tarihindeki kıdemine uygun kısmını bulur. Bu tutarda % 8 oranında, emekliliğine kalan
süreye uygun Ģekilde iskontoya tabi tutularak net bugünkü değeri bulunur. Kıdem Tazminatı almadan
ayrılanların oranı ise % 94 olarak alınmıĢtır. Kıdem tazminatı tavanı 2.732 TL‟dir (31.12.2010: 2.517 TL)
Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanmasında kullanılan varsayımlar aĢağıdaki gibidir;
31.12.2011
K: 20yıl, E: 25 yıl
4%
94%
8%

ÇalıĢma süresi
Zam oranı
Kıdem tazminatı almadan ayrılma oranı
Ġskonto Oranı

Kıdem tazminatında dönem içi hareketler aĢağıdaki gibidir;
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31.12.2010
K: 20yıl, E: 25 yıl
4%
94%
8%
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31.12.2011
93.331
-196.856
5.834
56.096
241.552
199.957

DönembaĢı
Ödemeler
Faiz maliyeti
Cari hizmet maliyeti
Aktüeryal kazanç / zararlar
Dönem sonu

31.12.2010
72.022
-97.732
6.384
31.143
81.515
93.331

Aktüeryal kazanç ve zararlar gelir tablosunda raporlanmaktadır.
Ġzin karĢılığı;
Türkiye‟de geçerli iĢ kanununa göre ġirket, iĢ sözleĢmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde
çalıĢanlarının hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleĢmenin sona erdiği tarihteki
ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödemekle yükümlüdür.
Ġzin karĢılığında dönem içindeki hareketler aĢağıdaki gibidir:

31.12.2011
159.109
-27.441

DönembaĢı
Ödemeler / Ġptaller
Ġlaveler
Dönemsonu

131.668
0

31.12.2010
119.304
-77.692
117.497
159.109
0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Hay Süt A.ġ. cari dönemde tam konsolidasyona tabi tutulurken önceki dönem finansal tablolarında “özkaynak
yöntemi” kullanılarak muhasebeleĢtirilmiĢtir. 30 Aralık 2011 tarihinde, ana ortaklık tarafından Hay Süt A.ġ.‟nin
%37,83 oranındaki hisseleri satın alınmıĢtır. Bizim Menkul Değerler A.ġ. tarafından yapılan değerleme
çalıĢmaları sonucunda Hay Süt A.ġ.‟nin değeri 4.853.786 TL olarak tespit edilmiĢtir. Hisseler bu tutar esas
alınarak satın alınmıĢtır. Hisse alımlarında 794.325 TL nominal değerli hisse 1.834.513 TL ödenerek satın
alınmıĢtır. Bu alımların 1.813.496 TL‟si ġirketin iliĢkili tarafları kapsamından değerlendirilen ortaklarından
alınmıĢtır. (Bkz Dipnot 2.1.2)

Diğer Dönen – Duran Varlıklar / Diğer Yükümlülükler
Diğer Dönen Varlıklar
Verilen sipariĢ avansları
Gelecek aylara ait giderler
FaturalandırılmamıĢ hizmet gelir tahakkuku
Devreden kdv
PeĢin ödenen vergi ve fonlar (net)
ĠĢ avansları
Personel avansları

31.12.2011
174.618
129.361
982.333
1.126.202
109.792
89.554
452

31.12.2010
53.072
135.843
468.499

Toplam

2.612.312
0

723.244
0

31.12.2011
311.479
311.479
0

31.12.2010
548.710
548.710
0

54.763
9.695
1.372

ĠĢ avanslarının 81.475 TL‟si (31.12.2010: 981 TL) iliĢkili taraflaradır.

Diğer Duran Varlıklar
Gelecek yıllara ait giderler
Toplam
Gelecek yıllara ait giderlerin 224.993 Tl‟si kira giderlerinden oluĢmaktadır.
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Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek SSK kesintileri
TaksitlendirilmiĢ vergi ve ssk borçları
Alınan avanslar
Gelecek aylara ait maaĢ promosyon sözleĢmesi gelirleri
Doktor hakediĢ primleri
Toplam
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Gelecek yıllara ait maaĢ promosyon sözleĢmesi gelirleri
Toplam

31.12.2011
711.626
913.999
107.534
205
203.390
257.747
2.194.501
0
31.12.2011
254.237

31.12.2010
633.562
389.739
0
26.047
111.205
430.770
1.591.323
0
31.12.2010
171.610

254.237
0

171.610
0

Özkaynaklar
Sermaye;
Sermaye Artırımları
Sermaye

31.12.2011
16.000.000

31.12.2010
11.130.000

ÖdenmiĢ Sermaye

16.000.000
0

11.130.000
0

ġirket‟in sermayesi 13.912.500 TL olup beheri 1 TL olan 13.912.500 adet paydan oluĢmaktadır (31 Aralık 2010:
ġirket‟in sermayesi 11.130.000 TL olup beheri 1 TL olan 11.130.000 adet paydan oluĢmaktadır). ġirket‟in
ortakları ile sermayeye katılım oranları Dipnot 1‟de belirtilmiĢtir.
ġirket cari dönemde sermayesini 2.782.500 TL artırmıĢtır. Artırılan bu tutar 25.01.2011 tarihinde ĠMKB‟de
satılarak halka arz gerçekleĢtirilmiĢtir.
27.03.2011 Tarihinde yapılan Genel Kurulu sonrasında sermayesini 16.000.000 TL‟ye çıkartma kararı alm ıĢtır.
Artırılan 2.087.500 TL‟lik tutarın tamamı geçmiĢ yıl karlarından karĢılanmıĢtır.
Değer artıĢ fonları;

Değer ArtıĢ Fonları
Duran varlık değerleme artıĢları
Ertelenen vergi etkisi

31.12.2011
8.269.403
-413.470

31.12.2010
8.269.403
-413.470

Toplam

7.855.933
0

7.855.933
0

Değer artıĢları, maddi duran varlıklar üzerinde gösterilen arsa ve binaların gerçeğe uygun değer ile
gösterilmesinden kaynaklanan değer artıĢlarını içermektedir. Değer artıĢlarının ertelenen vergi etkisi
hesaplanmasında Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 5. Maddesinde belirtilen %75‟lik istisna hakkı kullanılacağı
varsayımı dikkate alınmıĢ neticede net ertelenen vergi etkisi %5 olmuĢtur.
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Hisse Senedi Ġhraç Primleri;

Hisse Senedi Ġhraç Primleri
Hisse senedi ihraç primleri
Halka arz giderleri
Toplam

31.12.2011
8.709.225
-1.014.364
7.694.861
0

Hisse senetleri ihraç primleri, hisse senetlerinin piyasa fiyatlarıyla satılması sonucu elde edilen nakit
giriĢlerinden oluĢmaktadır. Bu primler özkaynaklar altında gösterilir ve dağıtılamaz. Ancak ileride yapılacak
sermaye artıĢlarında kullanılabilir.
ġirketin nominal değeri 2.782.500 TL olan hisse senetleri 25.01.2011 tarihinde halka arz edilmiĢtir. Bu halka
arz sonrasında 8.709.225 TL ihraç primi elde edilmiĢtir. Hisse senedinin halka arzı ile ilgili olarak katlanılan
1.014.364 TL elde edilen ihraç primlerinden düĢülerek raporlanmıĢtır.

Yasal yedekler;
Kardan AyrılmıĢ KısıtlanmıĢ Yedekler
Dönem baĢı yasal yedekler
Önceki dönem karlarından ayrılan yasal yedekler
Toplam

31.12.2011
539.002
38.586
577.588
0

31.12.2010
429.843
109.159
539.002
0

Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluĢmaktadır.
Birinci tertip yasal yedek akçeler, ġirket sermayesinin yüzde 20‟sine ulaĢıncaya kadar yasal dönem karının %
5‟i oranında ayrılmaktadır. Ġkinci tertip yasal yedek akçeler, SPK düzenlemelerine göre kar dağıtımı yapıldığı
durumlarda ġirket sermayesinin % 5‟ini aĢan tüm nakit kar payı dağıtımlarının 1/10‟u oranında, yasal kayıtlara
göre kar dağıtımı yapıldığı durumlarda ise ġirket sermayesinin % 5‟ini aĢan tüm nakit kar payı dağıtımlarının
1/11‟i oranında ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci yasal yedek akçeler, toplam sermayenin % 50‟sini aĢmadığı
sürece dağıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların karĢılanmasında
kullanılabilirler.
GeçmiĢ Yıl Karları;
GeçmiĢ Yıl Karları
Olağanüstü yedekler
- DönembaĢı
- Önceki yıl karından ayrılan
GeçmiĢ yıl kar / zararları
- Kayıtlı
- TMS / TFRS düzeltmeleri
- Konsolidasyon etkisi
Toplam

31.12.2011
225.266
225.266
0
945.822
1.234.138
-635.117
346.801
1.171.088
0

Azınlık Payları;
Azınlık Payları
Sermayedeki azınlık payı
GeçmiĢ yıl karlarındaki azınlık payları
Dönem zararındaki azınlık payı
Toplam

31.12.2011
536.404
124.290
-22.668
638.026
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31.12.2010
225.226
225.226
0
1.147.766
2.588.513
-1.440.747
1.372.992
0
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SatıĢlar ve SatıĢların Maliyeti

Hizmet satıĢları
SatıĢtan iadeler
Süt satıĢları
Toplam
Satılan hizmet maliyeti
Satılan süt maliyeti
Toplam
Brüt Kar

01.01.2011
31.12.2011
63.002.038
-518.106
468.529
62.952.461
-51.303.798
-514.842
-51.818.640

01.01.2010
31.12.2010
59.770.166
-537.686

-46.220.153

11.133.821
0

13.012.327
0

01.01.2011
31.12.2011
-28.752.047
-15.816.236
-2.047.265
-1.493.680
-1.105.831
-1.138.310
-82.524
-867.905
-51.303.798
0

01.01.2010
31.12.2010
-25.695.093
-15.373.884
-1.775.955
-1.387.045
-671.290
-677.541
-52.119
-587.226
-46.220.153
0

59.232.480
-46.220.153

Niteliklerine göre hizmet satıĢların maliyetinin dağılımı aĢağıdaki gibidir:

Ücret ve benzeri giderler
Kullanılan hammadde ve malzemeler
Amortisman giderleri ve itfa payları
Enerji, yakıt ve su giderleri
Bakım onarım giderleri
Kira giderleri
Temsil ağırlama
Muhtelif giderler
Toplam Satılan Hizmet Maliyeti

Dönem içinde oluĢan stoklara iliĢkin 279.374 TL vade farkı finansal giderler içerisinde raporlanmıĢtır
(31.12.2010: 393.843 TL). Atıl kapasite nedeniyle dağıtılamayan sabit genel üretim giderlerinin 4.088.296
TL‟lik kısmı diğer giderler içerisinde raporlanmıĢtır (31.12.2010: 4.034.266 TL)
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Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri, Genel Yönetim Giderleri

Pazarlama satıĢ ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Toplam

Pazarlama SatıĢ ve Dağıtım Giderleri
Reklam ve ilan giderleri
Muhtelif giderler
Toplam

Genel Yönetim Giderleri
Ücret ve benzeri giderler
Temsil, seyahat ve yol giderleri
MüĢavirlik, danıĢmanlık, dava icra ve noter giderleri
Enerji, yakıt ve su giderleri
Bakım onarım giderleri
Kira giderleri
HaberleĢme
Muhtelif giderler
Amortisman giderleri
Toplam

01.01.2011
31.12.2011
-494.970
-2.579.927

01.01.2010
31.12.2010
-354.587
-2.021.752

-3.074.897
0

-2.376.339
0

01.01.2011
31.12.2011
-494.970

01.01.2010
31.12.2010
-349.454
-5.133

-494.970
0

-354.587
0

01.01.2011
31.12.2011
-1.573.690
-79.689
-162.529
-114.383
-95.058
-72.608
-61.449
-344.630
-75.891
-2.579.927
0

01.01.2010
31.12.2010
-1.331.384
-46.080
-222.122
-51.785
-29.113
-29.648
-51.142
-214.300
-46.178
-2.021.752
0

01.01.2011
31.12.2011
2.296.012
206.544
120.322
196.778

01.01.2010
31.12.2010
2.840
181.073

Diğer Gelirler

Konusu kalmayan karĢılıklar
Banka maaĢ sözleĢmelerinden sağlanan gelirleri
Sarf malzemesi satıĢları
Kira gelirleri
Kantin malzeme satıĢ gelirleri
Duran varlık satıĢ karları
Sigorta hasar gelirleri
TeĢvik, destek gelirleri
Muhtelif gelirler
Toplam

54.583
63.072
63.189
45.724
3.046.224
0
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555.111
0
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Diğer Giderler

01.01.2011
31.12.2011
-4.088.296
-1.353.219
-47.548

Dağıtılamayan sabit hizmet üretim maliyetleri
KarĢılık Giderler
Kantin malzeme maliyeti
Duran varlık satıĢ zararları
BağıĢ ve yardımlar
SGK'dan eksik tahsilatlar
Sponsorluk giderleri
Vergi ve diğer cezalar
Muhtelif giderler
Toplam

-30.775
-381.830
-470.000
-113.326
-117.802
-6.602.796
0

01.01.2010
31.12.2010
-4.034.266
-1.355.100
-29.448
-129.566
-12.862
-980.717
-100.000
-217.309
-233.162
-7.092.430
0

Atıl kapasite nedeniyle dağıtılamayan sabit hizmet üretim giderlerinin detayı aĢağıdaki gibidir;
Dağıtılamayan sabit hizmet üretim maliyetleri
Ücret ve benzeri giderler
Amortisman giderleri ve itfa payları
Enerji, yakıt ve su giderleri
Bakım onarım giderleri
Kira giderleri
Muhtelif giderler
Toplam

01.01.2011
31.12.2011
-3.287.465
-336.672
-195.174
-183.551
-54.960
-30.474
-4.088.296
0

01.01.2010
31.12.2010
-3.260.984
-331.276
-206.722
-166.465
-41.576
-27.244
-4.034.266
0

01.01.2011
31.12.2011
-645.187
-1.465
-706.567
-1.353.219
0

01.01.2010
31.12.2010
-1.146.004
-209.096
-1.355.100
0

01.01.2011
31.12.2011
78.540
1.271.109

01.01.2010
31.12.2010
81.098
2.378.801

1.349.649
0

2.459.899
0

KarĢılık giderlerinin detayı aĢağıdaki gibidir;
KarĢılık Giderleri
SGK'dan alacak karĢılıkları
Diğer alacak karĢılıkları
Dava karĢılıkları
Toplam

Finansal Gelirler

Faiz gelirleri
Kambiyo karları
Toplam
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Finansal Giderler

01.01.2011
31.12.2011
-2.066.409
-338.867
-2.302.212

Kambiyo zararları
Vade farkı giderleri (net)
Faiz giderleri
Duran varlıkların maliyetindeki faiz ve kur farkları
Toplam

-4.707.488
0

01.01.2010
31.12.2010
-1.768.017
-331.918
-2.793.513
-4.002
-4.897.450
0

Vergi Geliri / Gideri
Kurumlar vergisi;
Kurumlar vergisi oranı, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen
giderlerin ilave edilerek, vergi yasalarında yer alan istisnaların indirilerek bulunacak yasal vergi matrahına
uygulanan kurumlar vergisi oranı % 20‟dir.
Temettü dağıtımları üzerinde stopaj yükümlülüğü olup, bu stopaj yükümlülüğü temettü ödemesinin yapıldığı
dönemde tahakkuk edilir. Türkiye‟de bir iĢyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef
kurumlar ile Türkiye‟de yerleĢik kurumlara yapılanlar dıĢındaki temettü ödemeleri yüzde 15 oranında stopaja
tabidir. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kiĢilere yapılan kar dağıtımlarına iliĢkin stopaj oranlarının
uygulamasında, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme AnlaĢmalarında yer alan stopaj oranları da gözönünde
bulundurulur. GeçmiĢ yıllar karlarının sermayeye tahsis edilmesi, kar dağıtımı sayılmamaktadır, dolayısıyla
stopaj vergisine tabi değildir
Transfer fiyatlandırmasına iliĢkin hükümler, Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 13üncü maddesinde, “transfer
fiyatlandırması yoluyla gizlenmiĢ kar dağıtımı” baĢlığı altında belirtilmiĢtir. 18 Kasım 2007 tarihli, transfer
yoluyla gizlenmiĢ kar dağıtımına iliĢkin genel tebliğ, uygulamayla ilgili hükümler içerir. Eğer bir vergi
yükümlüsü iliĢkili kuruluĢlarla mal ya da hizmet alım satımında bulunursa ve fiyatlar her iki tarafın da
bağımsız olduğu ve birbirlerine hakim durumda olmadıkları bir Ģekilde belirlenmiyorsa, ilgili karların gizli bir
biçimde transfer fiyatlandırmasıyla dağıtıldığı varsayılmaktadır. Bu tür gizli kar dağıtımları, kurumlar vergisi
hesaplamasında vergiden düĢülememektedir.
Türk vergi mevzuatına göre mali zararlar, gelecekte oluĢacak kurum kazancından mahsuplaĢtırılmak üzere
beĢ yıl süre ile taĢınabilir. Ancak, mali zararlar, geçmiĢ yıl karlarından mahsup edilemez.
Türkiye‟de ödenecek vergiler konusunda vergi idaresi ile mutabakat sağlama gibi bir uygulama yoktur.
Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dört ay içerisinde verilir. Vergi
incelemesine yetkili makamlar, hesap dönemini takip eden beĢ yıl süresince vergi beyannamelerini ve bunlara
temel olan muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve bulguları neticesinde yeniden tarhiyat yapabilirler.
ġirket 2009 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesini, kullanılmamıĢ yatırım indirimini kullanarak beyan etmiĢ ve
Kurumlar Vergisi ödememiĢtir. 5479 Sayılı Kanunun 3.maddesi ile Gelir Vergisi Ka nunu Geçici 69. Maddesi
dayanılarak Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından vergi ziyaı olduğu tespit edilmiĢtir. Bu konu 02.12.2010
tarihinde Ģirkete tebliğ edilmiĢtir. ġirket, 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun” çerçevesinde bu tutarı yeniden yapılandırmıĢ ve 294.045 TL‟lik borcu
anılan kanun kapsamında yeniden yapılandırılmıĢtır (Bkz. Dipnot 11).

Vergi gelir / gideri aĢağıdaki gibidir;
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Cari dönem vergi karĢılığı
ErtelenmiĢ vergi geliri / gideri
- DönembaĢı ertelenen vergi
- Dönemsonu ertelenen vergi
Toplam

01.01.2011
31.12.2011

01.01.2010
31.12.2010

-58.347
-1.017.449
959.102

-58.221
-1.185.888
1.127.667

-58.347
0

-58.221
0

Yatırım indirimi;
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‟na 8 Nisan 2006 tarih ve 26133 sayılı Resmi Gazete „de yayımlanan ve 1 Ocak
2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 5479 sayılı Kanun il e eklenen Geçici 69 uncu
maddede, bu madde kapsamında yükümlülerin 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat
hükümlerine göre (vergi oranına iliĢkin hükümler dahil) hesaplayacakları yatırım indirimi tutarlarını sadece
2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilecekleri öngörülmüĢ, dolayısıyla da yatırım indirimi
uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıĢtı. Bu çerçevede, üç yıllık
sürede yatırım indirimi istisnası haklarının bir kısmını veya tamamını kullanamayan yükümlülerin hakları 31
Aralık 2008 tarihi itibarıyla ortadan kalkmıĢtı. Diğer yandan 5479 sayılı Kanun‟un 2 ve 15 inci maddeleri ile
Gelir Vergisi Kanunu‟nun 19 uncu maddesi, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıĢ ve
böylece 1 Ocak 2006 ila 8 Nisan 2006 tarihleri arasında yapılan yatırım harcamaları üzerinden yatırım indirimi
istisnasından yararlanılmasına imkan tanınmamıĢtı.
Anayasa Mahkemesi 15 Ekim 2009 tarihli toplantısında Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimiyle ilg ili geçici
69 uncu maddesinde yer alan 2006, 2007 ve 2008 ibarelerini iptal etmiĢ ve bu iptalin, kararın Resmi Gazete
„de yayımıyla birlikte yürürlüğe gireceği ifade edilmiĢtir. Anayasa Mahkemesinin iptale iliĢkin gerekçeli kararı
08 Ocak 2010 tarih ve 27456 sayılı Resmi Gazete „de yayımlanmıĢtır. Buna göre, Ģirket yeterli kazanç elde
edemediği için kullanamadığı yatırım indirimi istisnasını kullanabilecekti.
Öte yandan 01.08.2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete „de yayınlanarak yürürlüğe giren 6009 nol u “Gelir
Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile
Yatırım Ġndirimi uygulaması yeniden düzenlenmiĢtir. Ġlgili kanun Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimiyle
ilgili geçici 69 uncu maddesini “ ........... vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim
konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25‟ini aĢamaz. Kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına
göre vergi hesaplanır” Ģekliden yeniden düzenlemiĢtir. Buna göre Ģirketin vergiye tabi karı, yatırım indirimi
istisnası kullanıldıktan sonra %20 oranı üzerinden vergilendirecektir.
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Ertelenen Vergi;
Ertelenen Vergi - 31.12.2011

Geçici Fark
8.466.332
-11.102
8.269.403
-1.625.702
5.764.825
-55.198
249.122
331.625
-865.440
-1.496.118
-188.813
-132.157
711.867

Yatırım indirimi
Kredi değerleme farkları
Duran varlıklarda değerleme artıĢları (*)
Duran varlıklarda değer düzeltme (*)
Duran varlıklarda değer düzeltme (**)
Stok düzeltmesi
Doktor hakediĢ primleri
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar
Alacak karĢılığı
Mali Zararlar
Alacak reeskontları
Borç reeskontları
Dava KarĢılıkları
Toplam
NET

Vergi Varlığı
1.693.266

Vergi
Yükümlülüğü
2.220
413.470

81.285

1.152.965

11.040
49.824
66.325
173.088
299.224
37.763

26.431

142.373
2.554.188

1.595.086

959.102
0

Ertelenen Vergi - 31.12.2010
Yatırım indirimi
ĠĢtirak değerlemesi
Duran varlıklarda değerleme artıĢları (*)
Duran varlıklarda değer düzeltme (*)
Duran varlıklarda değer düzeltme (**)
Stok düzeltmesi
Doktor hakediĢ primleri
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar
Alacak karĢılığı
Alacak reeskontları
Borç reeskontları
Tedavisi devam eden hastalara iliĢkin gelir tahakkuku
Dava KarĢılıkları
Toplam

Geçici Fark
7.470.781
-567.974
8.269.403
-1.580.428
2.703.707
-59.563
430.770
252.440
-1.426.846
-111.496
-107.731
468.499
9.000

NET

Vergi Varlığı
1.494.156
113.595

Vergi
Yükümlülüğü

79.021
11.913
86.154
50.488
285.369
22.299

1.800
2.197.124

413.470
540.741

21.546
93.700
1.069.457

1.127.667

(*) ġirket, arsa ve binaların değerlemesi sonucunda oluĢan değer artıĢının ertelenen vergi hesaplamasını
Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 5. Maddesinde belirtilen %75 oranındaki istisnadan yararlanacağı varsayımı ile
yapmıĢtır. Bu istisnadan yararlanmanın Ģartları aĢağıdaki gibidir;


TaĢınmazlar en az 2 yıl süre ile Ģirketin aktifinde yer alacaktır



TaĢınmazın satıĢından doğan karlar 5 yıl süre ile pasifte özel bir fon hesabında tutulacaktır.



SatıĢ bedelinin, satıĢın yapıldığı yılı izleyen ikinci yılın sonuna kadar tahsil edilecektir.

(**) Bu tutar Değerleme yapılan duran varlıklar dıĢındaki diğer duran varlıklar üzerinde yapılan net düzeltme
olup (maliyetinde ve ya faydalı ömre göre amortisman hesaplamasından dolayı da amortismanlarında yapılan
değer düzeltmesi) olup ertelenen vergi etkisi % 20 olarak dikkate alınmıĢtır.
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Hisse BaĢına Kar / Zarar

01.01.2011
31.12.2011
824.751
16.000.000
0,051547

Dönem Kar / Zararı
Hisse Sayısı
Hisse BaĢına Kar / Zarar

01.01.2010
31.12.2010
1.577.386
11.130.000
0,002025

ĠliĢkili Taraf Açıklamaları
Alacak / Borç

ĠliĢkili taraflardan alacaklar
ĠliĢkili taraflara borçlar
Toplam
NET

31.12.2011
Ticari Ticari Olmayan

31.12.2010
Ticari Ticari Olmayan

184.063
-429.506

366.142
-262.968

91.901
-1.594.847

2.288.848
-411.435

-245.443

103.174

-1.502.946

1.877.413

-142.269

374.467



ĠliĢkili taraflardan ticari olmayan alacaklar, borç alacak iliĢkisinden kaynaklanmaktadır. ĠliĢkili
taraflardan olan ticari olmayan alacaklara 533.191 TL (31.12.2010: 80.757 TL) faiz ve kur farkı
tahakkuk ettirilmiĢtir.



Faiz oranı, bankalardan alınan kredilere uygulanan kredilere uygulanan faiz oranlarının ortalamasıdır.

Gelir / Gider

01.01.2011 - 31.12.2011
Gelir
Gider
-246.258
-16.159
171.000
-9.693
-23.623
-634.185

AfĢar Matbaacılık Ofset Ve Tipo Tesisleri
Bartek Barla Bilgisayar Tek. San. Tic. Ltd.ġti.
Akgül Grup Gıda
Çetin Matbacılık Ofset Tipo
Lokman Hekim Tıbbi Hizmetler Tic.Ltd.ġti.
Medisağ Eğitim Sağlık Med. Ltd. ġti.
Koç Medikal Tıbbi Hizmetler
Özdemir ĠnĢaat Tah. Müh. Ve Orm. Ürün. Tic Ltd.ġti
Medisina Sağlık
Özkanlar Paz. Ġth. Ġhr. Gıda Mad. Tic. Ltd. ġti.
Pozitron Sağlık Hiz. San. Ve Tic. Ltd. ġti.
ġekerciler Gıda Tic. Ltd. ġti.
Toprak ĠnĢaat Nakliyat Tic. San. Ltd.ġti.

16.734

-89.778
-56.295
-20.785

107.090

-1.293.339
-46.820

B Ajans Medya Yayın Dan. Org San. Tic. Ltd. ġti

01.01.2010 - 31.12.2010
Gelir
Gider
-221.604
-3.659
-228.075
-23.299
10.500
-740.418
2.500

132.393

-2.340
-1.215.797
-48.301

24.807

-111.789

10.291
320.403

-548
-315.499
-681.331
-1.435.827
-1.126.858
-6.155.344

-22.000

Kardiyotek Ltd. ġti.
ĠliĢkili kiĢilerden elde edilen gelir / giderler
Üst yönetim kadrosuna yöneticilikten dolayı sağlanan menfaatler
Üst yönetim kadrosuna mesleki faaliyetten dolayı sağlanan menfaatler
ġirkette çalıĢan ortaklara sağlanan menfaatler
Toplam
NET

180.279

475.104

-162.565
-741.094
-1.818.878
-1.252.171
-6.433.641

-5.958.537

500.893

-5.654.451

Kilit yöneticilere ödenen ücretler “üst yönetim kadrosuna yöneticilikten dolayı sağlanan menfaatler”
içerisindedir. Kilit yönetici personele ücret dıĢında herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır.
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Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi

Kredi Riski; ġirket‟in kredi riski esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. ġirket yönetimi, ticari alacaklarını geçmiĢ tecrübel er ve cari ekonomik durumu göz
önüne alarak değerlendirmektedir. ġirket yönetimi ticari alacakları ile ilgili ek risk öngörmemektedir

31.12.2011

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların net defter
değeri
B. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiĢ (brut defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)

31.12.2010
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (A+B)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların net defter
değeri
B. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiĢ (brut defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)

Alacaklar
Bankalardaki
Ticari alacaklar
Diğer Alacaklar
mevduat
ĠliĢkili taraf Diğer taraf ĠliĢkili taraf Diğer taraf
36.280 12.651.233 2.577.647 -1.058.558
1.395.857
36.280 12.651.233

2.577.647 -1.058.558

Diğer

2.923.791

1.395.857

2.923.791

Alacaklar
Bankalardaki
Ticari alacaklar
Diğer Alacaklar
mevduat
ĠliĢkili taraf Diğer taraf ĠliĢkili taraf Diğer taraf
91.901 9.528.556 2.287.867
21.662
956.911

Diğer

0
865.114
-865.114
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Likidite Riski;
Likidite riski, ġirket‟in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar vey a kredi puanının düĢürülmesi gibi fon
kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluĢmasına sebebiyet vermektedir. ġirket yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak
mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. ġirket‟in
31.12.2011 ve 31.12.2010 tarihleri itibariyle likidite riskini gösteren tablo aĢağıdadır.
31.12.2011
SözleĢme uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Finansal borçlar
Finansal kiralama yükümlülükleri
Beklenen vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Borç karĢılıkları
Diğer yükümlülükler
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar

Defter
Değeri
23.280.976
399.595
Defter
Değeri
7.298.084
2.587.678
711.867
2.448.738
331.625

SözleĢme uyarınca nakit
çıkıĢlar toplamı
24.961.142
460.595
Beklenen nakit çıkıĢlar
toplamı (=I+II+III+IV)
7.420.794
2.587.678
711.867
2.341.204
331.625

3 aydan
kısa (I)

3-12 ay
arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

5 yıldan
uzun (IV)

Vadesiz

5 yıldan
uzun (IV)

Vadesiz

114.410 11.717.454 13.129.278
74.828
140.146
245.622
3 aydan
kısa (I)

3-12 ay
arası (II)

6.782.388
1.622.291

638.406
965.387

1.883.577

203.390

1-5 yıl
arası (III)

0
711.867
254.237
331.625

31.12.2010
SözleĢme uyarınca vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Finansal borçlar
Finansal kiralama yükümlülükleri
Beklenen vadeler
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Borç karĢılıkları
Diğer Yükümlülükler
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar

Defter
Değeri
22.556.600
959.102
Defter
Değeri
6.746.179
1.829.441
1.043.205
1.762.933
252.440

SözleĢme uyarınca nakit
çıkıĢlar toplamı
24.914.460
1.027.622
Beklenen nakit çıkıĢlar
toplamı (=I+II+III+IV)
6.853.910
1.858.176
1.051.621
1.762.933
252.440

Sayfa 182 / 187

3 aydan
kısa (I)
4.260.577
328.610
3 aydan
kısa (I)

3-12 ay
arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

5 yıldan
uzun (IV)

Vadesiz

5 yıldan
uzun (IV)

Vadesiz

8.126.580 12.527.302
615.157
83.855
3-12 ay
arası (II)

5.437.922
1.630.319

1.215.707
155.564

1.525.386

65.937

1-5 yıl
arası (III)
0
72.293
1.051.621
171.610

75.001

125.279

252.440

Kur Riski;
Döviz Pozisyonu Tablosu - 31.12.2011
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa. Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
19b. Pasif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık /(Yükümlülük) Pozisyonu (918+19)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge'i Ġçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam
Gerçeğe Uygun Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı
25. Ġhracat
26. Ġthalat

TL KarĢılığı
(Fonksiyonel ABD Doları
para birimi)
109.915
0
12.506
52
0
319.451
136.668
441.872
136.720
0
0
0
3.211
1.700
3.211
1.700
445.083
138.420
100.317
9.322
2.553.427
6.631
0
0
2.653.744
15.953
0
4.226.611
0
0
0
4.226.611
0
6.880.355
15.953

Avro

Ġslam Dinarı

44.977
5.077

0
0

25.084
75.138

0
0

0
0
75.138
33.844
102.150

0
0
0
0
784.143

135.995

784.143

216.623

1.265.307

216.623
352.618

1.265.307
2.049.450

-6.435.272

122.467

-277.480

-2.049.450

-6.757.934

-15.901

-302.564

-2.049.450
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Döviz Pozisyonu Tablosu - 31.12.2010

1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa. Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yük.ler
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
19b. Pasif Karakterli Bilanço DıĢı Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık /(Yükümlülük) Pozisyonu (918+19)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge'i Ġçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam
Gerçeğe Uygun Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı
25. Ġhracat
26. Ġthalat

TL KarĢılığı
(Fonksiyonel ABD Doları
para birimi)
213.968
0
179
96
87.212
35.134
2.236.867
1.446.874
2.538.227 1.482.104
0
0
0
0
0
0
2.538.227 1.482.104
62.342
1.892
2.293.654
303.319
0
0
2.355.996
305.211
0
7.704.818
1.810.776
0
0
7.704.818 1.810.776
10.060.813 2.115.987

Avro

Ġslam Dinarı

104.421
15
16.053
0
120.489

0
0
0
0
0

0
120.489
28.996
0

0
0
0
762.366

28.996

762.366

0

2.049.450

0
28.996

2.049.450
2.811.816

-633.882

91.493

-2.811.816

-9.846.666 -2.115.890

75.439

-2.811.816

-7.522.587
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Duyarlılık Analizi;
31.12.2011 ve 31.12.2010 tarihleri itibariyle Türk Lirasının kurlar karĢısında %10 değer kaybetmesi ve % 10
değer kazanması durumlarında ve faiz oranları olmak üzere tüm değiĢkenlerin sabit olması varsayımı ile
yapılmıĢtır.

31.12.2011

Kar/Zarar
Yabancı paranın değer Yabancı paranın değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karĢısında %10 değiĢmesi halinde:

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
23.133
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
23.133
Avro’nun TL karĢısında % 10 değiĢmesi halinde:
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
-67.811
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
-67.811
Ġslam Dinarı’nın TL karĢısında ortalama % 10 değiĢmesi halinde:
7- Ġslam Dinarı net varlık/yükümlülüğü
8- Ġslam Dinarı riskinden korunan kısım (-)
9- Ġslam Dinarı Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)

31.12.2010

-23.133
-23.133

67.811
67.811

-598.849

598.849

-598.849
-643.527

598.849
643.527

Kar/Zarar
Yabancı paranın değer Yabancı paranın değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karĢısında %10 değiĢmesi halinde:

1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
-97.998
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
-97.998
Avro’nun TL karĢısında % 10 değiĢmesi halinde:
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
18.748
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
18.748
Ġslam Dinarı’nın TL karĢısında ortalama % 10 değiĢmesi halinde:
7- Ġslam Dinarı net varlık/yükümlülüğü
8- Ġslam Dinarı riskinden korunan kısım (-)
9- Ġslam Dinarı Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)

97.998
97.998

-18.748
-18.748

-673.008

673.008

-673.008
-752.259

673.008
752.259

Grup‟un faize duyarlı finansal aracı bulunmamaktadır.
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