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4. Tıbbi Tedarik Kongresi kapsamında yapılan “Değer Bazlı Dinamik 
Fiyatlama Modeli” konulu çalıştaya Kamu, Özel ve Sivil Toplum 
Örgütlerinden toplam 37 kişi katılmıştır. Değer Bazlı Fiyatlama olarak 
yeni bir model, yeni bir tasarım için fikir paylaşma şeklinde gerçekleşen 
çalıştayda öne çıkan başlıklar aşağıda özetlenmektedir.

STANDART OLMALI VE EK FAYDALAR ÜZERİNE KONMALI
Öncelikle tedavi bazında bir standart olmalı ve bu standardın üzerine fayda maliyet değer şeklinde ilerleyip 
klinik olarak kanıtlanmış ek faydalarla belirli bir fiyat oluşturulmalı. Burada klinik ispatların değere dönüşmüş 
hali tanımlanmalı. 

SÜREÇ KAMUSAL BAZDA TARTIŞILDIĞINDA
SİSTEMİN ÖNÜ KAPANIYOR
Satış ve bir geri ödeme fiyatı olmakla birlikte geri ödemeye dayalı bir fiyatlama modeli konuşulmakta. Geri 
ödeme kısmında nihai ödeyici vatandaş olmakla birlikte uygulamada vatandaşın rolü yok, karar verici değil hiz-
met alıcı konumunda. Ödeyici olarak kamu ve özel sigorta ele alındığında her ikisi de aldığı hizmet karşısında 
ödeyeceği bedel arasında bir ilişki kurma beklentisinde. Süreç Kamusal bazda tartışıldığında güç asimetrisi 
nedeni ile sınırlar/çizgiler giderek kaybolduğundan bu konu kamusal alana taşınmadan önce özel şirketlerle 
tartışılmaya başlanmalı. Bu hem pilot olabilir hem de Kamuya emsal olabilir.
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KONUYU HİZMET GERİ ÖDEME OLARAK DA
VURGULAMAK GEREKLİ
Kamu açısından değerlendirildiğinde GSS’nin kurgusuna bakıldığında temel amaç harcanana değer bir sağlık 
sistemi kurmaktı. Değer bazlı fiyatlamada sadece malzeme ya da ilaç temini üzerinden gidilmemeli, konuyu 
hizmet geri ödeme olarak da vurgulamak gerekli. 

DEĞER BAZLI FİYATLAMA SİSTEMİNİN YERLİ ÜRETİCİ TARAFINDAN 
ÇITAYI YÜKSELTİP YÜKSELTMEDİĞİNE BAKILMALI
Devlet yerli üretimin kalite ispatını yaparken Kamunun elinde büyük bir güç bulunmakta. Mevcut bilişim siste-
minde belirli minimal klinik kalite verisi toplanabilirse süreç içinde yerli üretici için bilgileri toplama imkanı olur. 
Böylelikle ulusallaşmış bir sağlık sisteminde tekil cihazı takip edebilecek önemli bir veri sağlanır. 

DEĞER TEMELLİ ÖDEMEDE VERİ ÖNEMLİ
Karar vericilere veriyi kaliteli yaparak yan çıktılara değer katar ve bu çıktılar da değeri ölçme ve ücrete dönüş-
türmede yararlı olacağı anlatılmalı. Veri elde olduğunda inovasyon buradan ilerleyebilir.

KAMU VE TEDARİKÇİNİN KARŞILIKLI GÜVENSİZLİĞİ
ŞEFFAFLIKLA AŞILMALI
Kamunun tıbbi cihazın kritik önemini bilmesi gerekmekte. Tedarikçiler şeffaf davranmalı. Doğru veri fiyatlan-
dırmada ciddi öneme sahip. Şeffaf veri tutarlı veri demektir. Şeffaflık konusunda tedarik zincirindeki medikal 
firmalar kendi içinde ayıklama yapmalı. Diğer yandan Kamu da şeffaflık kriterine uymayıp ve verdiği sözü tut-
mayabiliyor. Tekrardan ilişkileri yönetmeyi öğrenme gerekmekte. 
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FİNANSMAN MALİYETİNİ FİYATA YEDİRMEK GEREKEBİLİYOR
Bir ürünün tedarikinde erken ödeme ya da 3 yıl vade ile ödemede fiyat farkı olacaktır. Paydaşlar olarak birbirini 
anlamak gerekmekte. 

DEĞER BAZLI SATIN ALMA YÖNTEMİNİN
UYGULANABİLECEĞİ KOŞULLAR YARATILMALI
Kamuda DRG geri ödeme metodu, maliyete dayalı satın alma gibi yöntemler denenmiş ama sonrasında vaz-
geçmiştir.  Değer bazlı satın alma yöntemi doğru olmakla birlikte Türkiye’de ödeme konusunda süreler belli 
değilken, AB’de olduğu gibi geri ödeme şartları oluşmamışken deneme yanılma yöntemi ile bu sistemin yürü-
mesi mümkün görünmemekte. 

DEĞER TEMELLİ YAKLAŞIMLARIN UYGULANABİLMESİ İÇİN
TOPYEKÜN BİR DEĞİŞİM GEREKMEKTE
Çok sayıda kamu kurumu ve sektörü ilgilendiren bir işbirliği ve sürdürülebilir bir kararlılık sağlanmalı. Bu iş 
dünyada ortada yer alan bağımsız kuruluşlar tarafından yapılmakta. Dünya bilimsel ve teknik anlamda birçok 
yatırımı yaparak değer temelli yaklaşımlara geçti. Sadece tedarik gözü ile değil, sağlık hizmetlerindeki ödeme 
yöntemlerinden geri ödemeye kadar birçok alanda kullanılabilecek temel altyapıdan bahsetmek ve klinik stan-
dartlarda tüm paydaşların güvenilir bulduğu ve kabul edilebilir sonuçlar üzerinden tartışmak gerekmekte an-
cak şu an o noktada durulmuyor. Özel ya da kamu sağlık kuruluşlarının satın alma süreçlerinde klinik çıktılardan 
bahsetmek gerekirse, öncelikle Türkiye’de genel kabul gören Klinik Rehber Hasta Bakım Yolakları gibi klinik 
standartları ortaya koymak gerekmekte. Ardından bu göstergeleri ve başarıları ölçme sistemini ortaya koymak 
gerekmekte. Kamuya dönüldüğünde elde edilen verileri zaman içinde kullanılabilir hale getirmek gerekiyor 
ki, bu veriler üzerinden değer temelli yaklaşımların en önemlilerinden olan sağlık teknolojisi değerlendirme 
raporları ve çalışmaları istenebilsin. Fiyatlandırma açısından ise çok ciddi bir maliyetleme çalışılması gerektiği 
görülmekte. Değere fayda bölü maliyet denilmişti. Türkiye yaşam kalitesi endeksinin çıkarılması gerekiyor ki, 
bu kalite değerleri üzerinden değer temelli yaklaşım kültürü geliştirilebilsin. Türkiye’de bunları yapabilecek 
insan kaynağının da bir yandan yetiştirilmesi ve tüm paydaşların aynı masaya oturacağı bir ekosistemin yaratıl-
ması gerekmekte. Kanıta ve bilgiye dayalı bir sistem kurulduğunda yerli ürünün mü, inovatif ürünün mü teşvik 
edeceğinin uygulaması daha kolay yapılabilir. 

TESLİM SÜRESİ NET, ÖDEMELER VE ÖDEME SÜREÇLERİ
BELLİ OLMALI VE SÜREÇ İÇİNDE KURAL DEĞİŞTİRİLMEMELİ
Dövize dayalı bir sektör olarak vadeler kısa olursa hesaplar daha kısa olur ve en optimum fiyat alınabilir. 

UCUZ ÜRÜNÜ ALMAK YERİNE DOĞRU ÜRÜNÜ ALMAK DA
DEĞER BAZLI TEDARİKTİR
Değer bazlı ödeme lüks gibi algılanmakta… Burada klinik, ekonomik çalışmalar bulunuyor. Kaliteli yerel ürünleri 
alırken ucuz olmadeğil doğru ürün olmasını gözetmek gerekmekte. 

alternatif geri ödemenin tıbbi cihaza da değer bazlı tedarik için bir geçiş olacaktır. Sağlık Marketin kalite bariyeri 
göz önünde tutularak doğru bir şekilde kullanılması, firmalar birbirine kırdırılmadan doğru ürünlerin alınması da 
aslında değer bazlı tedarik için yol olacaktır.  
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DEĞER KAVRAMINI İYİ TANIMLAMAK GEREKMEKTE
Her ürünün maliyet fiyatı bulunuyor. Alıcı ile satıcı ortak noktada buluşmalı. Satıcının birinci amacı daha yüksek 
fiyatla satmak, alıcının birinci amacı ise daha düşük fiyatla almaktır. Bu iki noktanın buluşacağı alan geniş bir 
şekilde tartışılabilir, ancak bu dengenin sağlanması gerekir. Hastanın yaşam kalitesine değer katan ürünler için 
kontrol listesi ve istatistiki verileri ile değer bazlı değerlendirilmeli. Sürdürülebilirlik ilkesi için finansman, taraf-
sızlık, insan kaynakları (geri bildirim) ve sosyal sorumluluk olmak üzere 4 ana başlık önemsenmeli.

FAYDA/MALİYET ÖLÇÜMLERİ İYİ KURGULANMALI
Hasta üzerinde kalan, yurtdışından geliş maliyetleri belli olan özellikli malzemeler ve hastaya ürettiği fayda, 
herkes tarafından kabul edilecek, hastanın iyileşme sürecini hızlandıran, hayat konforunu etkileyen herkesin 
mutabık kaldığı konular üzerinden tartışma götürmeyen bir standart üzerinden bunun kurgulanması doğru 
olacaktır. 

HASTANELERDEKİ KLİNİK ARAŞTIRMALARA VE 
VERİLERE İNANMAK GEREKMEKTE
Hastaneler büyük bir laboratuvar ve bu laboratuvar sektöre/üreticilere açılmalı, bu veriler şeffaf olarak verilmeli 
ki, bununla ilgili ürün üretilebilsin, geliştirilebilsin. Bununla ilgili kanun çıkarılmalı. Aksi taktirde yabancılardan 
gelen ürünler taklit edilmeye çalışılarak, onların sürekli arkasında kalınır. 

HASTANELERDEN ALINAN VERİLERİN NE KADAR 
KALİTELİ OLDUĞU DA AYRICA TARTIŞILIR
En zor şey veri toplamaktır ancak alınan veriler birbiri ile tutarsız olabiliyor. Doğruluğu şüpheli veri ile de çalış-
mak kayıplara neden olmaktadır. 
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ELDEKİ VERİLERE ULAŞMAK GEREKMEKTE
Bir ürünün değerini anlamak için veri gerekliliği tartışılmaz ve Türkiye’de veri bulunuyor. MEDULA sistemi, art-
roplasti kayıt sistemi, kalp pili kayıt sistemi vardır. Elimizde zaten veri var ancak belki sektör ve Kamu olarak bu 
veriye ulaşamıyoruz. Ulaşılamadığı için de bir ürünün ekonomik değerini anlamak, değer bazlı tedarik yapmak 
için tahmini değerlerle alım yapılmaya çalışılıyor. Diğer yandan kayıt sistemlerindeki verilerin de doğruluğunu 
değerlendirmek gerekmektedir. Hekim verileri SGK verilerine şahsen doldurmadığı sürece verilerin doğrulu-
ğunu teyit etme şansı bulunmamaktadır.

BENZER ÜRÜNLER AYNI SINIFLAMAYA TABİ OLMAMALI
Jenerik anlamda birbirine benzeyen ürüne aynı SUT fiyatını vermek değer bazlı tedarikin önünü keser. Verinin, 
tekil takibin ÜTS ile sağlandığı bir dönemde aynı ürün gruplarına jenerik anlamda bir sınıflandırma yapıldığında 
Türkiye’de ne yerli üretim olur, ne de kaliteli üretim yapan firma sektörde kalır, ne de global oyuncular sektörde 
devam eder. 

PİLOT UYGULAMALAR YAPILMASI GEREKMEKTE
Kanıta ve bazı kriterlere dayalı değer bazlı örnekler üzerinden ilerlemek gerekmekte. Bunlar Kamu ve üniver-
site hastanelerinde artmaya başladığında farkındalık ve bilinç de artar. Bunun yaygınlaştırılabilmesi için Sağlık 
Bakanlığı, Kamu hastaneleri ve KİK’e, bunlarla birlikte SGK’ya ihtiyaç var. 

DEĞERİNDE MAL ALMAK İSTENİYORSA 
ÖDEME GÜNÜ BELİRLENMELİ
Değer bazlı tedarik derken değerinde mal almak konusunda bu kritik dönemde üniversite hastaneleri ve üre-
ticiler arasında karşılıklı bir güvensizlik oluşmuştur. Tedarikçi ödemesini gününde alamayacağı endişesi ile bir-
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takım riskleri göz önüne alarak malı satmakta. Sonuçta bu kamu zararıdır. Borcu göz göre göre bekletmenin 
kimseye faydası olmamaktadır. Bu zaaftan dolayı medikal ile ilgisi olmayan çok sayıda aracı firma türemiştir. 
Bunları çözebilecek otoritenin harekete geçmesi gerekmekte. 

ÜRÜNE İLİŞKİN GERİ BİLDİRİM 
SAĞLAM YAPILMALI
Ürün kullanıcı açısından sahaya verildiği zaman ürün beğenilmediğinde neden beğenilmediğinin cevabını net 
bir şekilde ortaya koymak gerekmekte... 

DEĞER BAZLI KONUSU HAYATA GEÇECEKSE
KÖK VERİ ANALİZİ YAPMAK GEREKMEKTE
Neden bu konu masaya getirildi, neden konu olarak gündemimize girdi, neler ters gitti de bunları konuşuyoruz, 
konularını irdelemek gerekmekte. 

SEKTÖRÜN OYUNCULARI TAMAMEN KAMUNUN
KARARINA KALMIŞ DURUMDA
Fiyatı arz ve talep dengesi belirler ancak tek bir devasa alıcının olduğu bir yerde, şu anda Türkiye’de sağlık 
tedarikini sağlayanlarla alıcı arasında asimetrik bir durum var. Sağlık tedariki yapanların devlete mal satmaktan 
başka alternatifi bulunmuyor. Ancak imalatçı iseniz yurt dışına ithalat yapabilirsiniz. Özel hastaneye sattığınız 
malı da SUT’tan satıyorsunuz. Karşınızda sadece monopol tarafından belirleniyor var. Sektörün geleceği ve 
yapılan yatırımlar kamunun kararına kalmış. Başka hiçbir alternatif satış kanalı bulunmuyor. 2018 yılında döviz 
artışı ve enflasyon ile birlikte 2010 yılından beri artmayan SUT fiyatlarına ölçek ekonomisi ile direnmeye çalışan 
firmalar için çıkış yolu tükenmiştir. 8-9 ay imalat süreci olan yerli firmaların tamamı kredi ile döner, SUT fiyatların-
dan iskonto yapar ve bu iskonto ile bayiye satar, bayiden çek yaratıp bankada bozdurarak finansmanını sağlar 
durumdalar. Halkın sağlık tedarikini sürdürebilmek için fiyatlar baskılanmakta, tıbbi cihaz firmaları ve tedarikçiler 
bu baskının altında ezilmektedir. Sektörün psikolojisi düzelmeden değer bazlı sisteme geçilemez. Türkiye’deki 
hiçbir üretici eğer yurtdışına mal satamazsa ayakta kalma şansı yok. Üretici fiyat baskısı nedeni ile ürettiği fiya-
tın altında satış yapmakta. 

YENİ TEKNOLOJİLERİN VAR OLAN GERİ ÖDEME SİSTEMİNE
SOKULMASI KONUSUNDA HALA SIKINTILAR BULUNMAKTA
Ürünlerin başvuruları yıllardır bekliyor. Belki değer bazlı sisteme geçilerek bu sıkıntılar aşılabilir. Bu nedenle 
Türkiye’de satılan teknolojilerin ortalama yaşı 12-13’tür. 

DEĞER BAZLI SATIN ALMA YAPILACAKSA
HEDEF BELLİ OLMALI
Hem hastane içinde hem bakanlıklar içindeki kurumlar arasında hedefler ve işler belli olmalı, altyapı oturtulmalı. 
Bütünsel bakış açısı gerektiren bir sistemden bahsediyoruz ve bunun için de güçlü bir irade gerekmekte. 
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TEK ALICININ OLDUĞU YERDE FİYATI KİM BELİRLER? 
Artık farklı bir modellemeye geçmek gerekmekte. Tedarikin birinci halkasından başlamak gerekmekte. Medikal 
sektördeki tedariki yönetebilen bir ülke pek çok sektörde ve yerde bu işi yapabilir. İstanbul gibi bir ilden, bir 
hastaneden başlanarak uygulama sistemi oluşturulabilir. 

GERİ ÖDEME İLE İLGİLİ SORUNLAR NOKTASINDA 
2016 YILINDAKİ EKK KARARLARI ÇOK ÖNEMLİ
Burada SGK’yı ilgilendiren 3 madde vardı. SGK kendi üzerine düşen üç maddeyi yerine getirdi. Ancak 2016 
EKK kararları yerine getirilmediği için yapısal sorunlar devam etmekte. Kamu tarafı üniversite ile ilgili almış ol-
duğu kararlarda neticeye varmadığından bu süreçler yaşanmaya devam ediyor. 

DEĞER BAZLIYA GEÇERKEN PİLOT UYGULAMASI
YA DA PİLOT HASTANE AŞAMASI BİRAZ ERKEN
Değer bazlı sistemde geri ödeyici kurum, hastane ve tedarikçi olarak net olmak gerekmekte. Değer bazlı 
sistemde yol haritası belirlenerek SGK lokomotif rol alacak ve bir ekip kurgulayacaktır.  Değer bazlı modele 
geçildiğinde şu anda uygulanan hizmet başı modelin bir kenara bırakılacağı yönünde SGK’nın bir öngörüsü 
bulunmamakta.

DMO İLE, SAĞLIK MARKET İLE TÜM TIBBİ TEDARİK SEKTÖRÜNÜN 
SORUNLARININ AŞILABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLMEMELİ
Geri ödemede bile bazı modellemelerin alternatif olarak düşünülmesinin sebebi budur. Birçok cihazda sadece 
cihazı götürüp teslim etmekle iş bitmemektedir. Ciddi manada hizmet gerektiren cihazlar var. Tüm bunları de-
ğer bazlı bakış açısında bir yere oturtmak gerekmekte. 

DEĞER BAZLIYI ÖLÇEBİLECEK UZMANA İHTİYAÇ VARDIR
Değer bazlı satınalma yapabilmek için sarf malzemede doktor ve kompetan hemşireye, cihazlarda da biyome-
dikal mühendislere ihtiyaç vardır. Bu uzmanlar bu işe odaklanmış, rapor, veri, geri bildirim verebilecek, ürünü 
geliştirecek kişilere ihtiyaç vardır. Üniversitelerde bu kişiler yetiştirilebilirse hem ürün yerelleştirilebilir hem de 
değer bazlıya geçilebilir. Üründen anlamayan bir kişi nasıl değer bazlıyı konuşacak? Sağlık Bakanlığı bunun için 
acil olarak hastanelerde bu kadroları oluşturmalı.

DEĞER BAZLI TEDARİKTE DÜŞÜK MALİYETLE
DAHA KALİTELİ TEMİN OLABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLMEKTE ANCAK
Değer bazlı tedarik uygulama örneklerinden de anlaşıldığı kadarı ile kısa zamanda kalite yükseliyor ama ma-
liyet daha da artıyor. Orta ve uzun dönemde maliyetlerin düşeceği öngörülmekte. Sağlığa ayırdığımız bütçe 
bu seviyelerde olduğu sürece bu şartlarda değer bazlı tedarik uygulanamaz gibi görünmekte. Ciddi kaynak 
sorunu bulunuyor. 
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GERİ ÖDEME SİSTEMİNDE DEĞER BAZLI TEDARİKİN
KARŞILIĞI OLMAYACAKTIR
Standart, sık karşılaşılan hastalıkların tedavilerinde bile standart tedavi protokolleri tam olarak yapılamadı. SGK 
merkezlerindeki inceleyici hekimlere göre bile standart ödemelerde subjektif kesintiler yaşanmakta. Değer 
bazlı tedavide tıbbi cihaz ödemelerinde Türkiye’nin şu anki geri ödeme kültüründe karşılığı olacağı düşünül-
memekte. 20 yıl sonra olacaksa da bir yerden başlamak gerekmekte. 

SAĞLIK BAKANLIĞININ KLİNİK KALİTE YAPTIĞI ALANLAR GİBİ
PİLOT ALANLARDAN BAŞLANABİLİR
Klinik kalite çalışmalarının başladığı alanlarda değer bazlı tedarik süreçlerine gidilirse süreçler birbirini de des-
tekleyebilir. Değer bazlı yaklaşım için ciddi anlamda klinik kalite verileri ve hasta sonuçları gibi değeri belirle-
yecek verilere ihtiyaç bulunmakta. 

TIP EĞİTİMLERİNDE DEĞER BAZLI YAKLAŞIM BENİMSENMELİ
Tıp eğitiminde değer bazlı yaklaşımlarla eğitim verilmesi gerekmekte. Bu eğitimlerin mezuniyetten sonra da 
devam etmesi gerekmekte. Sağlık profesyoneli hem satın alma süreçlerinde, hem klinikte hizmet sunanların 
hasta sonuçlarına odaklı bir şekilde yaptığı iş ve verdiği hizmetin sonuçlarını bu gözle değerlendirebilmeli. Su-
nulan hizmet, yapılan işlem ya da verilen ilacın hastanın semptomlarını gidermesinden ziyade hastanın yaşam 
kalitesini ne derece arttırdığı, hastada ne gibi bir değer yarattığını izleyebilecek ve veriye dönüştürebilecek 
sağlık insan gücüne ihtiyaç bulunmakta. 
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DEĞER BAZLI SATIN ALMAYA DAHA DAR
PENCEREDEN BAKMALI
Değer bazlı konusu çok dalları olan geniş bir konu ve içinde bulunduğumuz sektörün de sorunları bulunmakta. 
Değer bazlı satın alma diye düşünüldüğünde çok geniş bir pencereden bakmamak gerektiği belirtilmekte. 
Hastane satın almasında satın almacı bir cerrahi malzemede cerrahın hastalardan edindiği deneyimle istediği 
ürün belli iken ihale yöntemi ile en düşük fiyat ile buna ulaşamamakta. Ürünün fiyat dışında kattığı diğer değer-
leri de göz önünde bulundurarak karar mekanizması sağlanabilir diye oluşturulmuştur. SGK konusu başka bir 
konu, sektörün içinde bulunduğu vade konusu başka bir konudur. Tüm bunları tek bir ortamda çözüm bulmak 
mümkün değildir. 

KİK’TE FİYAT DIŞI UNSURLA SATIN ALMA DA
KULLANILMAKTA
İleri teknoloji cihazları bazı hastaneler istedikleri zaman fiyat dışı unsurlarla kendi istedikleri kalitede istedikleri 
modelleri alabilmekte, daha fazla ödeme de yapabilmekteler. 

YA BU SİSTEME PARA SOKULMASI YA DA YAPILAN İŞLERİN
YENİDEN DÜŞÜNÜLMESİ GEREKMEKTE
Gelirimizden yüzde 4’lük bir kısmı 400 doları sağlık için harcadığımız bir dönemde giren para çıkan hizmet... 
Tıbbi cihaz gibi harcamanın yüzde 6’sı gibi bir alanda bunları çok konuşmamak gerekmekte… Bu sistem şu 
günkü ekonomide milli gelir 25.000 dolar olacakmış gibi kurgulandı. Şimdi sistemin götürdüğü yolda frene 
basılmaya çalışılmakta. Doktorlar da, hastane yatırımcıları da, üreticiler de bu sisteme sponsor olmakta. Ya bu 
sisteme para sokulması ya da yapılan işlerin yeniden düşünülmesi gerekmekte. Bu sisteme nakdi nasıl konu-
lacağı sorunu çözülmeden kuruşların nasıl dağıtılacağı konusuna girmenin bir anlamı olmamakta… Ana çatıda 
10 yıl öncesinden başlayarak bir yerde bir hata yapıldığı kabul edilip, sağlıkta bu sistemi yeniden dönüşümü, 
yeniden nasıl kurgulamak gerektiği konuşulmalı. 

KAMU HASTANELERİ VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE
MALİYET MUHASEBESİ UYGULANMALI
Değer bazlı geri ödeme, fiyat gibi unsurlar konuşulurken elde maliyet, maliyet muhasebesi yoksa yöneticiler 
işletmelerini nasıl yöneteceklerini bilemez. Maliyet muhasebesi karar vermede önemlidir. Kurumlarda tüm ma-
liyet kalemleri hesaplanamazsa değer bazlı konusu sağlam bir zemine oturmayacaktır. 

Sonuç olarak; değer bazlı satınalmanın önemli bileşenlerinden olan 
fiyatlama modelinin dinamik işlemesine ilişkin, ilgili paydaşların 
kaygı, öneri ve görüşlerinin dikkate alınmasının tasarım ve uygulama 
aşamalarındaki önemi vurgulanmış ve bu başlıkların süreçte karar 
vericiler tarafından değerlendirilmesinin gerekliliği ifade edilmiştir. 
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