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ÖNSÖZ
Dünyada bilimsel anlamda yönetimin insan yaşamına girmesinin diğer bilimler gibi
binlerce yıllık bir geçmişe sahip olmadığı hatırlandığında, Türkiye’de “sağlık yönetimi”
geçmişinin çok eski olmadığını hatta “sağlık ekonomisi” geçmişinin de fazla bir geçmişe
sahip olmadığını kabul etmek gerekir. Dünyada 80’i bulan sağlık mesleği uzmanlık alanları
ile 400’e yaklaşmakta, Türkiye’de de mevzuatla belirlenmiş sağlık meslekleri de bundan çok
daha az sayıda olmaktadır.
Dünyanın tüm ülkelerinde hem sağlık yönetiminde hem de sağlık ekonomisinde iki
ana uğraş bir arada yapılmaya çalışılmaktadır; bunlardan biri artan ve çeşitlenen sağlık hizmet
taleplerini yönetmeye çabalamak, diğeri ise sağlık harcamalarının önlenemez artışını
sürdürülebilirlik gayretleri ile koordineli planlamaktır. İşte tüm bu uğraşlar; son yıllarda gerek
kamu gerekse de özel sağlık sektöründe, “sağlık kurumları işletmeciliği” “sağlık yönetimi”
eğitimi almış yöneticilere olan ihtiyacı arttırmaktadır.
Bu bağlamda; ekonomik değerlendirme yöntemleri ile sağlık hizmetleri sunum ve
finansmanını analiz eden, doğru kaynak ve teknoloji kullanımına karar veren, kaynakları
maliyet etkili kullanarak, hem doğru işi yapacak ve yaptıracak hem de işi doğru yapacak ve
yaptıracak donanım son derece önem kazanmaktadır. Ekip anlayışıyla hizmet verilen sağlık
sektöründe, bilgi ve yönetimin gücünü kanıtlamak kadar, sağlık hizmetlerinin sunumu,
finansmanı, organizasyonu ve mevzuatıyla kendine özgü kısıtlılıklarına yönelik doğru
müdahale alanlarını akılcı yöntemlerle keşfetmenin de önemi vardır. Dolayısıyla, insan
yaşamı ve üretimine doğrudan katkı sağlayan sağlık sektöründeki eğitimli yöneticilerin, kıt
kaynaklar ile sınırsız ihtiyaçlar dengesini sağlık kurumlarının işletilmesi alanında da
sağlamaları gerekmektedir.
E-Kitap, bu anlayışla sağlık kurumları işletmeciliği ön lisans eğitimi alan öğrencilerin
meslek yaşamlarında karşısına çıkabilecek sağlık ekonomisi alanındaki konularını teori
uygulama dengesi gözeterek özetlemektedir.
Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI
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1. YÖNETİME GİRİŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Yönetim Kavramı
1.2. Stratejik Yönetim
1.3. Yönetici Rol ve Becerileri
1.4. Sağlık Hizmetinin Tarafları
1.5. Sağlık Hizmetinin Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yönetim kavramını açıklayıp, stratejik yönetim hakkında yorum yapınız.
2) Yönetici rol ve becerileri nelerdir?
3) Sağlık hizmetlerinin taraflarının kimlerden meydana geldiğini ve sağlık
hizmetlerinin özelliklerini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Yönetim ve Ekonomi ile
İlgili Temel Kavramlar,
Sağlık Hizmetlerinin
Özellikleri

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Yönetim ve Ekonomi ile
İlgili Temel Kavramlar,
Sağlık Hizmetlerinin
Özellikleri

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme,
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Yönetim ve Ekonomi ile
İlgili Temel Kavramlar,
Sağlık Hizmetlerinin
Özellikleri

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Yönetim ve Ekonomi ile
İlgili Temel Kavramlar,
Sağlık Hizmetlerinin
Özellikleri

Kalite yönetimi ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Yönetim ve Ekonomi ile
İlgili Temel Kavramlar,
Sağlık Hizmetlerinin
Özellikleri

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Yönetim ve Ekonomi ile
İlgili Temel Kavramlar,
Sağlık Hizmetlerinin
Özellikleri

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanı ile ilgili
sahip olduğu bilgi birikimini
kullanarak bir çalışmayı
bağımsız olarak yürütme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Yönetim ve Ekonomi ile
İlgili Temel Kavramlar,
Sağlık Hizmetlerinin
Özellikleri

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile
işbirliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Yönetim ve stratejik yönetim



Sağlık hizmetlerinin tarafları ve özellikleri
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Giriş
İnsanlığın var olduğu günden bu yana mevcudiyetini sürdürdüğü düşünülen yönetim
kavramı günümüzde de modern iş yaşamında varlığını en etkili şekilde göstermektedir. Bu
bağlamda sağlık hizmetlerinin yürütülmesindeki taraflar ve sağlık hizmetlerinin kendine has
özellikleri, sağlık hizmetlerinin yönetilmesinde diğer hizmetlere göre biraz daha kompleks bir
yönetim anlayışının ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.
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1.1. Yönetim Kavramı
Yönetim kavramının farklı ifadelerle tanımları arasında; belirlenen amaç için
kaynakları bir araya getirip yönlendirme, hedefe ulaşabilmek için bir örgütün kaynaklarını
yöneltme, başkalarının eliyle iş görme sanatı ve çekip çevirme gibi anlatımlar yer almaktadır.
Yönetim;
•

Planlama,

•

Organize Etme,

•

Yürütme = “İnsan Yönetme”

•

Kontrol Etme

unsurlarından oluşur.

Yönetim’in “Planlama” fonksiyonu içinde; bilgi toplama ve analiz, varsayım ve
öngörü, seçenek belirleme ve karar verme başlıkları yer alır.
Yönetim’in “Organize Etme” fonksiyonu kapsamında; işleri gruplandırma ve bölüm
kurma, yetki ve sorumluluk belirleme, yapılandırma ve koordinasyon başlıkları sıralanır.
Yönetim’in “Yürütme” fonksiyonu aslında “İnsan Yönetme” kapsamında
değerlendirilir ve bu başlık altında; seçme ve kadrolama, motivasyon ve iletişim, iyi
yöneticilik ve liderlik kavramları yer almaktadır.
Yönetim’in son fonksiyonu olan “Kontrol Etme” kapsamında, sürekli kontrol ve
geliştirme ilkesiyle; usul, kural ve standartlara uygunluk denetimi ile gerekirse düzeltme
eylemleri bulunmaktadır.
Uygunluk denetiminde yöntem olarak; geleneksel geri bildirim (feedback), modern
ileri bildirim (feedforward) ve eş zamanlı kontrol (concurrent) başlıkları sıralanabilir.
Planlama; neyin, nerede, ne zaman, nasıl, kim(ler) tarafından, hangi sürede, hangi
kaynak(lar)la, hangi maliyetle yapılacağının belirlenmesi faaliyetlerini içerir.
Planlama’nın başlıca özellikleri; geleceğe yönelik olması, ileriye dönük düşünmeyi
sağlaması, kararlar toplamından oluşması, belirli bir zaman süresini kapsaması, risk taşıması
şeklinde sıralanabilir. Planlama Süreci’nde; vizyon (varılmak istenen nokta), misyon (bugün o
yolda neler, nasıl yapıldığı), amaç (gelecekte ulaşılmak istenen) ve hedef (amaca erişmek için
ölçülebilir kriter) ile alternatifler belirlenir ve belirlenen bu alternatifler arasında seçim
yapılır.
Planlar süresine, kullanımına ve düzeyine göre olmak üzere değişik şekillerde
sınıflandırılabilir. Süresine göre planlar; kısa vadeli (program), orta vadeli, uzun vadeli olarak
üçe ayrılırken, kullanımına göre planlar; bir defalık plan (bütçe) ile sürekli plan (örgüt
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kuralları) olmak üzere iki ana grupta değerlendirilir ve düzeyine göre planlar ise; stratejik ve
operasyonel düzeyde olmak üzere iki düzeye ayrılır.
Sonuç olarak planlama süreciyle; bilgi toplama ve analiz, varsayım ve öngörü, seçenek
belirleme ve karar verme faaliyetleri gerçekleştirilmiş olur.
Organize Etme İlkeleri olarak;
•

Bölümlere ayırma,

•

İşbölümü,

•

Komuta birliği,

•

Hiyerarşi,

•

Kontrol alanı,

•

Amaç birliği,

•

Yetki devri,

•

Yetki sorumluluk denkliği,

•

İstisnalar,

•

Denge,

•

Esneklik,

•

Önderliği kolaylaştırma sayılabilir.

1.1.1. Stratejik Yönetim
Stratejik Yönetim; uzun dönemli olmayı, sürdürülebilirliği, rekabet üstünlüğünü ve
ortalamanın üstünde “gelir” veya “değer” sağlamayı içeren hedefler bütünüdür.
Yönetimde “kaynak”, son dönemlerde zaman kavramın da eklendiği, İngilizce M ile
başlayan 5 kelimenin baş harflerinden oluşan kısaltmasıyla ifade edilmektedir;
•

Money= para, sermaye,

•

Manpower= insangücü

•

Material= araç-gereç

•

Machine= makine

•

Management= yönetim
8

1.1.2. Yönetici Rol ve Becerileri
Yönetici, kaynaklardan sorumlu tutulan kişidir. Bir örgütte yönettiği kaynaklara göre
iki tür yönetici sınıflaması yapılır. İlk tür olan, Genel Yönetici; örgütte (veya birimde) her
türlü faaliyetten sorumlu kişidir. İşlevsel Yönetici ise bir örgütün bir biriminde sadece belirli
faaliyet alanından sorumlu kişi olarak tanımlanır.
Mintzberg, yöneticinin rolünü; kişilerarası rolü, bilgiyi yönetme rolü, karar verici rolü
olmak üzere 3 farklı boyutta tanımlamaktadır.
Yöneticinin kişilerarası rolü; “ilişki” odaklıdır ve 3 alt başlıkta değerlendirilir; temsil,
yönetimin temsiliyetini, liderlik, çalışanları motive edici ortam oluşturmayı, iç-dış bağlantı ise
örgüt içi ve dışı ilişkiyi kapsar.
Yöneticinin bilgiyi yönetme rolü; “iletişim” odaklı olarak tanımlanır ve üç alt başlıkta
özetlenir; izleme, veri/bilgi toplama ile değerlendirme, yayma ve dağıtma ile “ekip”e gerekli
bilgileri iletme, anlatmayla örgüt içi ve dışında örgüt adına konuşmaları içerir.
Yöneticinin karar verme rolü ise “strateji” odaklı olarak ifade edilir ve
girişimci/yenilikçi olarak değişim başlatması, karışıklık giderici olarak yönetimde karmaşa
çözmesi, kaynak ayırıcı olarak kime/nerede/ne zaman/nasıl kaynak vermesi gerekliliği ve
uzlaşmacı olarak da tarafların tatmin noktasına kadar müzakere etme fonksiyonları olarak 4
alt başlıkta sınıflanır.
Katz; yönetici becerileri kapsamında;


belirli bir görevi anlama + yapma yetisi olarak teknik beceriyi,



“ekip”i ile çalışma ve onları anlama başlığı altında insani ilişki becerisini ve



iç ve dış çevreyi bütünsel görme yeteneği şeklinde de kavramsal beceriyi

tanımlamıştır.

1.1.3. Sağlık Hizmetinin Tarafları
Sağlık hizmetinin tarafları; politika belirleyerek kuralı koyanlar, hizmetin parasını
verenler (finansörler) ve hizmet sunanlar olmak üzere üç ana başlıkta toplanabilir.
Sağlık hizmetinin politika belirleyicileri olarak; TBMM, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
(SGK), Kalkınma, Maliye ile Sağlık Bakanlıkları gibi Bakanlıklar, Üniversiteler, Sivil
Toplum Kuruluşları bu başlık altında örneklenebilir.
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Sağlık hizmet sunucusu olarak; kamu ve özel sağlık kurumları, Üniversite Hastaneleri,
eczaneler gibi sağlık hizmet sunucu kurumlar ile Hekim, Diş Hekimi, Hemşire gibi sağlık
çalışanları örnek verilebilir.
Sağlık hizmetinin parasını verenler arasında sıralanabilecekler ise; Hazine, Maliye ve
SGK gibi vergi ve prim yoluyla kamu finansman mekanizmaları, başta özel sigortalar
aracılığıyla özel finansman yolu ve son olarak da hizmet alan kişilerin cepten ödemeleri
aracılığıyla sağlanan hizmet kullanıcıları katkılarıdır.

1.1.4. Sağlık Hizmetinin Özellikleri
Sağlık hizmetinin, sağlık ekonomisi açısından önemli olan özellikleri şunlardır:
•

Bilgi asimetrisi,

•

Talebini tüketici belirlemez,

•

Arzın talep yaratması,

•

Arzı pahalı,

•

Ertelenemez, yerine konamaz,

•

Talebi rastlantısal, belirsiz,

•

Talep esnekliği katı,

•

Dışsallığı (Externality) var,

•

Toplumsal, sadece kar amaçlı olamaz,

•

Kamu malı olma özelliği

Sağlık hizmetini alan (hasta) ile sunan (hekim) arasında bilgi eşit değildir, bu eksiklik
bilgiye ulaşmaktan çok bilgiyi yönetme alanında oluşur.
Bilgi asimetrisi olarak ifade edilen hizmete ihtiyacı olan ile hizmeti sunan arasındaki
bu eşit olmayan bilgi, hizmeti kullananların hizmetten sağlayacakları faydayı tam ve doğru
olarak değerlendirememelerine neden olur.
Dolayısıyla, sağlık hizmetlerinde talep; hizmeti üreten (sunan) tarafından belirlenerek
yönetilen bir şekil aldığı için hizmeti kullananları hizmeti sunanlara bağımlı hâle getirir.
Genel ekonomide mal ve hizmet kullanımı karar vericisi kişinin kendisi (tüketici) iken,
sağlık hizmetinde sağlık personeli ve ağırlıkla da hekim bu rolü üstlendiği yani ekonomide
oligopol olarak tanımlanan özelliğe neden olduğu için; bilgi asimetrisi ihtiyaç olmayan
düzeyde aşırı veya kötüye kullanılan sağlık hizmetine yol açabilmektedir.
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Öte yandan, sağlık hizmetlerinin bu özellikleri “arzın oluşturduğu talep” sonucunu
doğurduğu için, bazı çalışmalarda “inşa edilmiş hasta yatağı doldurulmuş hasta yatağıdır”
anlamına gelen ifadelerin yer almasına neden olmuştur.
Bir yandan eğitim ve deneyimli sağlık çalışanları gereğinden kaynaklanan emek yoğun
özelliği, diğer yandan da en az hata ile en doğru teşhis ve tedavi ihtiyacından kaynaklanan
teknoloji yoğun olma özelliği, sağlık hizmetleri arzının pahalılığına neden olmaktadır.
Sağlık hizmetlerinin gerek arz gerekse talebinde ortaya çıkan ertelenemez, ikame
edilemez (yerine konamaz) ve belirsiz olma özellikleri; önceden risk paylaşımı mantığıyla
kamu otoritesi gibi üçüncü tarafların devreye girmesini zorunlu kılmaktadır.
Sağlık hizmetleri, gerektiği zaman ve gerektiği kadar alınması şart olan ve
depolanamayan hizmetler olduğu için talep esnekliği katıdır, yani zorunluluğu olan
hizmetlerdir.
Genel ekonomide, üreten ve tüketen arasındaki ilişkide üçüncü şahıslara fayda
sağlaması istenmez, oysa ki sadece hizmeti kullananlara değil kullanmayanlara da fayda
oluşturma özelliği koruyucu sağlık hizmetleri örneğinde olduğu gibi sağlıkta özellikle istenir.
Dışsallık olarak tanımlanan bu özellikte, çocuğun aşı olması hastalık bulaştırmama
özelliğinden ötürü diğer çocukları da koruyacaktır.
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Uygulamalar
Yönetim kavramının farklı ifadelerle tanımları arasında; belirlenen amaç için
kaynakları bir araya getirip yönlendirme, hedefe ulaşabilmek için bir örgütün kaynaklarını
yöneltme, başkalarının eliyle iş görme sanatı ve çekip çevirme gibi anlatımlar yer almaktadır.
Yönetim; planlama, organize etme, yürütme ve kontrol etme unsurlarından oluşur.
Yönetimde “kaynak”, son dönemlerde zaman kavramın da eklendiği, İngilizce M ile
başlayan 5 kelimenin baş harflerinden oluşan kısaltmasıyla ifade edilmektedir;


Money= para, sermaye,



Manpower= insangücü



Material= araç-gereç



Machine= makine



Management= yönetim

Yönetici, kaynaklardan sorumlu tutulan kişidir. Bir örgütte yönettiği kaynaklara göre
iki tür yönetici sınıflaması yapılır. İlk tür olan genel yönetici; örgütte (veya birimde) her türlü
faaliyetten sorumlu kişidir. İşlevsel yönetici ise bir örgütün bir biriminde sadece belirli
faaliyet alanından sorumlu kişi olarak tanımlanır.
Sağlık hizmetinin tarafları; politika belirleyerek kuralı koyanlar, hizmetin parasını
verenler (finansörler) ve hizmet sunanlar olmak üzere üç ana başlıkta toplanabilir.
Sağlık hizmetinin, sağlık ekonomisi açısından önemli olan özellikleri şunlardır:


Bilgi asimetrisi,



Talebini tüketici belirlemez,



Arzın talep yaratması,



Arzı pahalı,



Ertelenemez, yerine konamaz,



Talebi rastlantısal, belirsiz,



Talep esnekliği katı,



Dışsallığı (Externality) var,



Toplumsal, sadece kar amaçlı olamaz,
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Kamu malı olma özelliği
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Uygulama Soruları
1) Yönetimin unsurları nelerdir?
2) Organize etme ilkeleri nelerdir?
3) Yönetimde 5M olarak ifade edilen kaynaklar nelerdir?
4) Mintzberg, yöneticinin rolünü kaç farklı boyutta ele almıştır?
5) Sağlık hizmetlerindeki politika belirleyicileri sıralayınız.
6) Sağlık hizmetlerinin özelliklerinden dışsallık kavramı neyi ifade eder?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; yönetim ve stratejik yönetim kavramlarından hareketle, sağlık
hizmetlerinin tarafları ve sağlık hizmetlerinin kendine has özelliklerinin ayrıntılarını kavradık.
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Bölüm Soruları
1) Belirlenen amaçlar için kaynakları bir araya getirip yönlendirmeye ve çekipçevirme sanatına ne ad verilmektedir?
a) Yönetim
b) Yönetişim
c) Yönlendirme
d) Yol gösterme
e) Yönelme
2) Aşağıdakilerden hangisi, yönetimin unsurların değildir?
a) Planlama
b) Organize etme
c) İnsan yönetme
d) Kontrol etme
e) İnsan kaynağı temin etme
3) Neyin, nerede, ne zaman, nasıl, kim / kimler tarafından, hangi sürede, hangi
kaynak/kaynaklar ile ve hangi maliyetle yapılacağının belirlenmesine ne ad verilir?
a) Kontrol etme
b) Organize etme
c) Planlama
d) Önlem alma
e) Koordinasyon sağlama
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4) Aşağıdakilerden hangisi planlamanın özelliklerinden değildir?
a) Geleceğe yöneliktir.
b) İleriye dönük düşünmeyi sağlar.
c) Kararlar toplamıdır.
d) Risk taşımaz.
e) Belirli bir zaman süresini kapsar.
5) Aşağıdakilerden hangisi organize etme ilkelerinden değildir?
a) Bölümlere ayırma
b) İş bölümü
c) Hiyerarşi
d) Kontrol alanı
e) Rekabet üstünlüğü
6) Aşağıdakilerden hangisi ekonomideki kaynaklardan değildir?
a) Rant
b) Sermaye
c) İnsan gücü
d) Araç-gereç
e) Makine
7) Aşağıdakilerden hangisi, sağlık hizmetlerindeki taraflardan değildir?
a) Vatandaş
b) Geri ödeme kurumu
c) Kültür Bakanlığı
d) Sağlık Bakanlığı
e) Eczaneler
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8) Kalp hastası bir kişi; daha yüksek maliyetli olmasından dolayı bunun yerine, daha
düşük maliyete sahip bir tedavi yaptırıp eski sağlığına kavuşamaz. Burada, sağlık
hizmetlerinin özelliklerinden hangisine değinilmiştir?
a) Talep esnekliğinin katı olması
b) İkamesinin olmaması
c) Dışsallığının olması
d) Ertelenemez olması
e) Bilgi asimetrisinin olması
9) Sağlık hizmetlerine ne zaman ihtiyaç duyulacağını tahmin etmek oldukça güç;
hatta imkansızdır. Burada sağlık hizmetlerinin özelliklerinden hangisine değinilmiştir?
a) Arzının pahalı olması
b) Sadece kâr amacıyla yapılamaması
c) Stoklanamaz olması
d) Talebinin tesadüfi olması
e) Bilgi asimetrisinin olması
10) Sağlık hizmetleri; hem oldukça karmaşık hem de birden fazla meslek grubu
tarafından verilen hizmetlerdir. Sağlık hizmetlerinin bu özelliği, aşağıdakilerden hangisinin
daha fazla ön plana çıkmasına neden olmaktadır?
a) Standartlaştırılma zorluğuna
b) Dışsallıkların oluşmasına
c) Arzının pahalı olmasına
d) Talep esnekliğinin katı olmasına
e) İkamesinin olmamasına
Cevaplar
1) a, 2) e, 3) c, 4) d, 5) e, 6) a, 7) c, 8) b, 9) d, 10) a
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2. EKONOMİ, EKONOMİYE MÜDAHALE YOLLARI,
SAĞLIK EKONOMİSİ TEMEL KAVRAMLARI; ARZ/TALEP/PAZAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Ekonomiye Giriş
2.2. Ekonomiye Müdahale Yolları
2.3. Sağlık Ekonomisi Temel Kavramları
2.4. Sağlık Hizmetlerinde Arz
2.5. Sağlık Hizmetlerinde Talep
2.6. Sağlık Hizmetlerinde Pazar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ekonomi nedir? Ekonomiye müdahale yolları nelerdir?
2) Sağlık hizmetlerindeki temel kavramlar hakkında bilgi veriniz.
3) Sağlık hizmetlerinde pazar ifadesiyle asıl söylenmek istenen nedir? Tartışınız
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık Ekonomisi ile İlgili
Temel Kavramlar, Sağlık
Hizmetlerinde Arz, Talep ve
Pazar Özellikleri

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Ekonomisi ile İlgili
Temel Kavramlar, Sağlık
Hizmetlerinde Arz, Talep ve
Pazar Özellikleri

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme,
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Ekonomisi ile İlgili
Temel Kavramlar, Sağlık
Hizmetlerinde Arz, Talep ve
Pazar Özellikleri

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Ekonomisi ile İlgili
Temel Kavramlar, Sağlık
Hizmetlerinde Arz, Talep ve
Pazar Özellikleri

Kalite yönetimi ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Ekonomisi ile İlgili
Temel Kavramlar, Sağlık
Hizmetlerinde Arz, Talep ve
Pazar Özellikleri

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Ekonomisi ile İlgili
Temel Kavramlar, Sağlık
Hizmetlerinde Arz, Talep ve
Pazar Özellikleri

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanı ile ilgili
sahip olduğu bilgi birikimini
kullanarak bir çalışmayı
bağımsız olarak yürütme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Ekonomisi ile İlgili
Temel Kavramlar, Sağlık
Hizmetlerinde Arz, Talep ve
Pazar Özellikleri

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile
işbirliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Ekonomi ve sağlık ekonomisi



Ekonomiye müdahale yolları



Sağlık hizmetlerinde arz, talep, maliyet
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Giriş
Ekonomik sistemlerdeki pazar kavramı ile sağlık hizmetlerindeki pazar kavramı
arasında taban tabana yer alan farklılıklar mevcuttur. Piyasa ekonomisinde ekonomiye
müdahale yöntemlerinin sağlık hizmetlerindeki örnekleri de yine bu bağlamda değişiklik arz
etmekte ve ekonomik sistemler içerisindeki yerini almaktadır.
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2.1. Ekonomiye Giriş
Ekonomi, sonsuz (sınırsız) olan insan ihtiyaçlarının, var olan kıt kaynaklarla
karşılanmasını inceleyen bilimdir. Diğer bir anlatımla, ekonomi; insanların iktisadi
davranışlarını inceleyen toplumsal bir bilimdir.
Ekonomi biliminde; ihtiyaçlarını karşılamak isteyen insan(lar), ihtiyaçları karşılayacak
mal ve hizmet(ler), mal ve hizmet üretiminde kullanılacak kıt kaynak(lar) ile bunlar
arasındaki ilişkilere cevap aranır. Bu ilişkilere cevap aranırken, mal ve hizmet üretimine
yönelik olarak üç kritik soru önem taşır;
1.

Ne miktarlarda üretilmeli?

2.

Hangi yöntemlerle (teknoloji) üretilmelidir?

3.

Kim için (dağıtım/bölüşüm) üretilmelidir?

Ekonomi; kural koyucu ile tüketici ve üreticiler arasındaki ilişkiler temeline dayanan
değerlendirmeleri içerir. İşleyiş ve sonuçlar, bu ilişkinin değişik yoğunluktaki oranlarından
doğrudan etkilenir.
Tüketici (hane halkı), ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli mal ve hizmetleri alıp
kullanan ekonomik birimdir ve temel amacı faydasını maksimize etmektir.
Üretici ise, üretim faktörlerini kullanarak insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek mal
ve hizmetleri üretme çabasında olan ekonomik birimdir ve temel amacı karını maksimize
etmektir.
Ekonomik sistemler; piyasa ekonomisi, güdümlü ekonomi ve karma ekonomi olmak
üzere; üretici, tüketici ve kural koyucunun (devlet) aralarındaki ilişkinin yoğunluğu ve
farklılığına göre değişirler;
Piyasa ekonomisinde, ekonomide kararlar birbirinden bağımsız hareket eden, tüketici,
üretici, devlet ve diğer organizasyonlar tarafından verilir.
Güdümlü ekonomilerde (kumanda ekonomileri), ekonomide kararlar merkezi otorite
(devlet) tarafından verilir.
Karma ekonomiler ise; kamu, özel mülkiyet ve devlet müdahalesinin değişen
oranlarda ve farklı boyutlarda gerçekleştiği ekonomik sistemdir.
Ekonomide “faktör sahipleri” ve “üretim faktörleri” kavramı ile tüketici tarafından
tüketilen mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan kaynakların mülkiyetini elinde
bulunduranlar anlaşılır. Dört üretim faktörü vardır, bunlar;
•

Emek (işgücü), mal ve hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel çalışma,
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•

Sermaye, diğer malları üretmek için kullanılan para, makine ,araç, fabrika,

•

Toprak, tüm doğal kaynaklar

•

Girişim, yatırımdır.

Faktör sahipleri, üretim sürecine
maksimizasyonu” hedefler. Bu kapsamda;
•

Emeğin geliri, ücret,

•

Sermayenin geliri, faiz,

•

Toprağın geliri, rant,

•

Girişimin geliri, kardır.

faktörleri

katmaları

karşılığında

“gelir

Bu bölümde ekonominin bazı temel tanımlamalarına da değinilecektir. Bunlar; millî
gelir, gayrisafi millî hasıla, gayrisafi yurt içi hasıladır.
• Millî gelir; doğal kaynaklar, emek, sermaye ve girişim, üretim faktörlerine
dağıtılan rant, ücret, faiz ve kar gelirlerinin toplamıdır.
•

Gayrisafi millî hasıla (GSMH); bir yılda üretilen mal ve hizmetler toplamıdır.

• GSMH değerinden amortismanlar ve dolaylı vergiler düşürüldükten sonra bulunan
değer Mili Gelire eşittir.
• Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH), bir yılda yurtiçinde üretilen mal ve hizmetler
toplamıdır.

2.2. Ekonomiye Müdahale Yolları
Kural koyucu olarak devletin ekonomiye müdahalesi genel olarak;
 Fiyat kontrolü,
 Miktar kontrolü ve
 Vergi uygulamaları yoluyla gerçekleşir.
Fiyat kontrolünde devlet yasal düzenlemelerle mal ve hizmet fiyatını belirler veya
sınırlama getirir. Genelde devlet bu müdahalesini iki türlü yapar:
 ya üst fiyata sınır getirir,
 ya da alt fiyata sınır getirir,
 yani ya tavan ya da taban fiyat belirler.
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Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hastadan hastanelerde alınabilecek fark için getirdiği
sınırlama örneğinde olduğu gibi, tüketiciyi korumak için getirilen üst fiyatın sınırlanması
Tavan Fiyat uygulamasıdır. Taban Fiyat ise üreticinin korunması için alt fiyata sınır
getirilmesidir. Türk Tabipleri Birliği’nin hekimlerin emeğinin daha ucuza gitmemesi için
asgari ücret tarifesi belirlemesi sağlık sektörüne ait bir örnek olabilir. Tarım sektöründe
belirlenen buğday, üzüm gibi taban fiyatların amacı aynıdır.
Miktar kontrolü; Devletin yasal düzenlemelerle mal ve hizmet fiyat veya miktarını
değiştirmek için kullandığı yöntemdir. KOTA, ticaret veya üretimde miktara getirilen
sınırlamadır. Genelde Devlet bu müdahaleyi Üretim Kotası ve İthalat Kotası olarak iki yolla
yapar.
Üretim Kotası Uygulamasında, fiyatın üretici lehine arttırılması için arz edilen mal
veya hizmetin miktarı sınırlanır. İthalat Kotası Uygulamasında ise belli dönemlerde ithal
edilecek ürünlere tavan (üst sınır) konulmasıdır ve ulusal endüstrinin korunması ve ödemeler
dengesi açıklarının azaltılması için kullanılır.
Devlet, ayrıca; para, maliye, dış ekonomi ve gelir politikaları yoluyla da ekonomiye
müdahale edebilir. Bu başlıklar arasında;
• Emisyon, açık piyasa işlemleri, mevduat karşılık oranları gibi yöntemlerle
yürütücülüğü Merkez Bankalarınca yapılan para politikası müdahaleleri,
• Vergi, kamu harcamaları, borçlanma gibi yöntemlerle genelde Hükümet özelde de
Maliye Bakanlıkları tarafından yapılan maliye politikası müdahaleleri,
• Gümrük tarifesi, kota, ihracat teşviki, yabancı sermaye ve döviz politikaları gibi
yollarla Hükümet tarafından yapılan dış ekonomi politikaları,
• Ücretler ve fiyatlar üzerindeki doğrudan kontrol gibi araçlarla Hükümetlerin gelir
politikaları sıralanabilir.

2.3. Sağlık Ekonomisinin Temel Kavramları
Sağlık Ekonomisi alanının ana uğraş alanları olarak;
•

Kullanılan kaynaklar ve artan sağlık harcamaları,

•

Kaynakların verimliliği ile tahsis ve teknik verimlilikleri,

•

Hizmetlerin arz ve talep analizi,

•

Hizmete erişim, sağlık göstergeleri, hakkaniyete etkisi,

• Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD/HTA) ile Sağlıkta
Değerlendirme gibi sağlık hizmetlerinin fayda ve maliyet ilişkisi sıralanabilir.

Ekonomik
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Sağlık ekonomisinde kaynaklar yani genel ekonomideki üretim faktörleri arasında;
•

Sağlıkta işgücü olarak; sağlık insan gücü,

•

Sağlıkta sermaye olarak; tıbbi cihaz/ilaç/sarf malzemesi/hasta yatağı,

•

Sağlıkta toprak olarak; sağlık binaları ve sabit yatırımı,

•

Sağlıkta girişim (teşebbüs) olarak; sağlık yatırımcısı sayılabilir.

Bu bölümde sağlık ekonomisinin temel kavramları kapsamında arz, talep ve pazar
başlıklarına ayrıca değinilecektir.

2.3. Sağlık Hizmetlerinde Arz
Sağlık hizmetinde arz; sunulan sağlık hizmeti anlamına gelir. Satılan hizmetin miktarı,
fiyatındaki artışla doğru orantılı artar, yani bir sağlık hizmetinin fiyatı ne kadar yüksek olursa,
o hizmeti o fiyattan sunmak için daha fazla hizmet sunucu gönüllü olmaktadır.
Bazı mal veya hizmet üretici / satıcıları piyasaya arz ettikleri mal veya hizmetin
miktarlarını, fiyattaki artış ve azalışlara göre çok kolay bir şekilde ayarlayabilirler, ama sağlık
hizmetlerinin sunumunda daha yavaş işleyen bir cevap mekanizması vardır.
Sağlık hizmetinde arzı etkileyen faktörler;
•

Teknoloji değişimi,

•

Girdi fiyatlarında değişim,

•

İlişkili (tamamlayıcı/ikame edici) mal ve hizmet fiyatları,

•

Üretim endüstrisinin boyutu,

• Sağlık sigortası varlığı, mal ve hizmet kalitesi, akreditasyon, tıp eğitimi nitelik ve
niceliği, sağlık meslek mensuplarının pazara giriş / çıkışı gibi alt başlıklarda
değerlendirilebilecek Devlet Müdahaleleri ile
•

Hava koşulları ve sezon değişiklikleri sayılabilir.

2.4. Sağlık Hizmetlerinde Talep
Sağlık hizmetinde talep; sağlık hizmeti almaya olan arzu ve yoğunluk anlamına gelir.
Toplumda kimlerin bu hizmet için ne kadar ödeyebileceklerini veya ödemeye razı
olduklarının ifadesidir.
Sağlık hizmetinde talebi etkileyen faktörler ise;
•

Sağlık işletmesi “tanıtıcı” halkla ilişkiler çalışmaları,
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•

Nüfus yapısı değişiklikleri,

•

Kişilerin gelir seviyesi,

•

İlişkili (tamamlayıcı / ikame edici) mal ve hizmet fiyatları,

•

Sağlık sigortası varlığı,

•

Kişisel zevk / tercih(ler) ve mal ve hizmet kalitesi,

•

Hava koşulları ve sezon değişiklikleri olarak sıralanabilir.

2.5. Sağlık Hizmetlerinde Pazar
Genel ekonomide “pazar”; alıcı ile satıcının buluştuğu yer anlamına gelir. Alıcının
seçimi ile satıcının rekabeti arasındaki ilişkiden doğar ve bu ilişki bir fiyat mekanizması ile
şekillenir. Alıcı fiyatını, bir mal veya hizmeti satın almak için feda edilecek para ile belirler.
Satıcı ise, bir malın üretiminde karşılaşılan tüm maliyetler ve kâr ile fiyatını saptar.
Genel ekonomide iyi pazar şartları; tam rekabet kavramı kapsamında değerlendirilir.
Bu başlık altında;
•

Tüm bilgiye sahip olma,

•

Belirginlik,

•

Tekelcilik olmaması,

•

Alıcı/satıcıya pazara giriş / çıkış için kısıtlama olmaması,

•

Dışsallıkların olmaması,

•

Kamu malı olmaması yani devlet müdahalesi olmaması gibi alt başlıklar yer alır.

Oysa, sağlık hizmetlerinde;
•

Talep edenler tüm bilgilerin sahibi değildirler.

•

“Talepte belirginlik” yoktur.

•

“Tekelcilik” bazen kaçınılmazdır.

•

“Pazara giriş/çıkışta kısıtlama olması” bazen gereklidir.

•

“Dışsallıklar” olabilir, hatta olması da amaçlanır.

• Bazı sağlık hizmetleri kamu eliyle verilmek zorundadır, yani “devlet müdahalesi”
kaçınılmazdır.
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Sonuç olarak; genel ekonomiye göre, sağlık hizmetlerine ilişkin tüm bu farklılıkları
nedeniyle; “pazar” gerekleri yerine getirilemez ve pazara ilişkin mekanizmalar işlemez ve
işletilemez.
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Uygulamalar
Ekonomi, sonsuz (sınırsız) olan insan ihtiyaçlarının, var olan kıt kaynaklarla
karşılanmasını inceleyen bilimdir. Diğer bir anlatımla, ekonomi; insanların iktisadi
davranışlarını inceleyen toplumsal bir bilimdir. Ekonomi bilimi 3 soruya cevap arar:
1) Ne miktarlarda üretilmeli?
2) Hangi yöntemlerle (teknoloji) üretilmelidir?
3) Kim için (dağıtım/bölüşüm) üretilmelidir?
Kural koyucu olarak Devlet’in ekonomiye müdahalesi genel olarak;
Fiyat kontrolü, Miktar kontrolü ve Vergi uygulamaları yoluyla gerçekleşir.
Fiyat kontrolünde devlet yasal düzenlemelerle mal ve hizmet fiyatını belirler veya
sınırlama getirir. Genelde devlet bu müdahalesini iki türlü yapar:


Taban fiyat



Tavan fiyat

Sağlık hizmetinde talebi etkileyen faktörler:


Sağlık işletmesi “tanıtıcı” halkla ilişkiler çalışmaları,



Nüfus yapısı değişiklikleri,



Kişilerin gelir seviyesi,



İlişkili (tamamlayıcı/ikame edici) mal ve hizmet fiyatları,



Sağlık sigortası varlığı,



Kişisel zevk / tercih(ler) ve mal ve hizmet kalitesi,



Hava koşulları ve sezon değişiklikleri olarak sıralanabilir.

Sağlık hizmetinde arzı etkileyen faktörler;


Teknoloji değişimi,



Girdi fiyatlarında değişim,



İlişkili (tamamlayıcı / ikame edici) mal ve hizmet fiyatları,



Üretim endüstrisinin boyutu,
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Sağlık sigortası varlığı, mal ve hizmet kalitesi, akreditasyon, tıp eğitimi nitelik
ve niceliği, sağlık meslek mensuplarının pazara giriş / çıkışı gibi alt başlıklarda
değerlendirilebilecek devlet müdahaleleri ile



Hava koşulları ve sezon değişiklikleri sayılabilir.
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Uygulama Soruları
1) Sağlık ekonomisinin temel kavramları hakkında bilgi veriniz.
2) Sağlık hizmetlerindeki arz ve talebin farkını açıklayınız.
3) Taban ve tavan fiyat ile ilgili sağlık hizmetlerinden örnekler veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ekonomi ile sağlık ekonomisi arasındaki ilişkiyi, ekonomide ve sağlık ekonomisinde
ekonomiye müdahale yöntemlerini ve sağlık hizmetlerinde arz, talep ve pazarın genel yapısı
ve işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olduk
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Bölüm Soruları
1) Sınırsız olan insan ihtiyaçlarının, var olan kıt kaynaklar ile karşılanmasını inceleyen
bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maliye
b) Ekonomi
c) Sosyoloji
d) Psikoloji
e) İşletme
2) Ekonomideki temel sorunlardan birisi olan “Hangi yöntemlerle üretilmeli?”
sorusuna, aşağıdakilerden hangisi cevap verir?
a) Üretim faktörleri
b) Faktör sahipleri
c) Teknoloji
d) Yatırım
e) Arz sahipleri
3) Tüketicilerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rant maksimizasyonu
b) Kâr maksimizasyonu
c) Kalite maksimizsyonu
d) Gelir maksimizasyonu
e) Fayda maksimizasyonu
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4) Üreticilerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Rant maksimizasyonu
b) Kâr maksimizasyonu
c) Kalite maksimizsyonu
d) Gelir maksimizasyonu
e) Fayda maksimizasyonu
5) I.

Emeğin getirisi ücrettir

II. Sermayenin getirisi faizdir
III. Toprağın getirisi ranttır
IV. Girişimin getirisi kardır
Yukarıdaki öncüllü ifadelerden hangileri doğrudur?
a) I ve II
b) II ve III
c) III ve IV
d) I-II ve III
e) I-II-III ve IV
6) Aşağıdakilerden hangisi, sağlık hizmetlerinde arzı etkileyen faktörlerden değildir?
a) Girdi fiyatlarındaki değişim
b) Teknoloji değişimi
c) Üretim endüstrisinin boyutu
d) Kişisel zevk ve tercihler
e) Sağlık sigortasının varlığı
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7) Aşağıdakilerden hangisi, sağlık hizmetlerinde talebi etkileyen faktörlerden
değildir?
a) Nüfus yapısı değişiklikleri
b) Tanıtıcı halkla ilişkiler çalışmaları
c) Tıp eğitiminin nitelik ve niceliği
d) Hava koşulları ve sezon değişiklikleri
e) Kişilerin gelir seviyesi
8) Alıcının seçimi ile satıcının rekabeti arasındaki ilişkiden doğan ve bir fiyat
mekanizması ile şekillen kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pazar
b) Arz
c) Talep
d) Maliyet
e) Tüketim
9) Aşağıdakilerden hangisi, ekonomideki iyi pazar şartlarından değildir?
a) Dışsallıkların olmaması
b) Pazara giriş-çıkışta kısıtlamanın olması
c) Tekelciliğin olmaması
d) Belirginlik
e) Devlet müdahalesinin olmaması
10)

Aşağıdakilerden hangisi, sağlıkta pazar oluşumuna engel değildir?

a) Dışsallıklar olabilir, hatta bazen olması amaçlanır
b) Pazara giriş-çıkışta kısıtlamanın olması bazen gereklidir
c) Tekelcilik bazen kaçınılmazdır
d) Talepte belirginlik yoktur
e) Talep edenler tüm bilgilerin sahibidir
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Cevaplar
1) b, 2) c, 3) e, 4) b, 5) e, 6) d, 7) c, 8) a, 9) b, 10) e
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3. SAĞLIK HİZMETLERİNDE MALİYET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Maliyet kavramı
3.2.

Sağlık hizmetlerinde maliyet bakışı

3.3. Sağlık hizmetlerinde maliyet türleri
3.4. Sağlık hizmetlerinde maliyet basamakları
3.5. Maliyet hesaplama ve maliyeti etkileyen faktörler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Maliyet kavramını çok boyutlu olarak tartışınız.
2) Sağlık hizmetlerindeki maliyetleri inceleyiniz.
3) Sağlık hizmetlerindeki maliyeti etkileyen faktörleri sıralayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık Kurumları
Sağlık Hizmetlerinde Maliyet İşletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme,
Sağlık Hizmetlerinde Maliyet
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
Sağlık Hizmetlerinde Maliyet yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Kalite yönetimi ve
Sağlık Hizmetlerinde Maliyet süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetlerinde Maliyet

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanı ile ilgili
sahip olduğu bilgi birikimini
kullanarak bir çalışmayı
bağımsız olarak yürütme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile
işbirliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar
1) Maliyet ve maliyet türleri
2) Sağlık hizmetlerinde maliyet
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Giriş
Maliyet; üretim için tüketilen mal ve hizmetlerin para olarak toplamı, yapılanın,
yapana getirdiği mali ve finansal yük, amaca ulaşmak için katlanılan para, gelir sağlamak için
yapılan gider unsurlarının parasal ifadesi gibi ifadelerle tanımlanır. Sağlık hizmetlerinde
maliyetleri rasyonel bir şekilde belirleyebilmek, sağlık yöneticilerinin daha doğru ve maliyet
etkili kararlar alabilmelerinin önünü açması açısından oldukça önem arz etmektedir.
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3.1. Maliyet Kavramı
Maliyet; üretim için tüketilen mal ve hizmetlerin para olarak toplamı, yapılanın,
yapana getirdiği mali ve finansal yük, amaca ulaşmak için katlanılan para, gelir sağlamak için
yapılan gider unsurlarının parasal ifadesi gibi ifadelerle tanımlanır.
Sağlık hizmetlerinde maliyet; doğrudan ve dolaylı maliyet olmak üzere ikiye ayrılır.
Doğrudan “maliyet” kalemleri kapsamına; sağlık hizmetinden kaynaklanan yatarak, ayakta,
tanı, tedavi, laboratuvar gibi hizmetlerin maliyetleri ile sağlık hizmeti dışı kaynaklı ancak
sağlık hizmeti alındığı için oluşan ulaşım, haberleşme gibi hizmet dışı kalemler girer. Dolaylı
“maliyet” kalemleri ise genel olarak üretim kaybından kaynaklanan maliyetlerden oluşur, yani
kişinin kendisi, aile ve arkadaşlarının işe gidememeleri gibi üretim kayıpları maliyetlerinin
tamamı dolaylı maliyettir.
Şekil 1: Sağlık Hizmetlerinde Maliyet

3.2. Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Bakışı
Sağlık hizmetlerinde Şekil-2’de görüldüğü gibi; maliyet bakışı; hastaneye, finansman
kurumuna, hastaya ve topluma göre değişmektedir. Hasta için önemli olan maliyet kalemi;
sağlık kuruluşuna gitmek için yol parası, yakınlarına durumunu bildirmek için telefon parası,
hastane otoparkına ödediği para, hastanede yemek parası gibi tıbbi olmayan doğrudan maliyet
kalemleri ile işe gidememesinden (üretim kaybı) kaynaklanan dolaylı maliyettir.
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Şekil 2: Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Bakışları

DOĞRUDAN MALİYET
TIBBİ
Hasta işini
kaybettiği
için
ödenmesi
gereken
işsizlik
parası,
Huzurevi ve
bakım
masrafları

DOLAYLI MALİYET

TIBBİ OLMAYAN

Tıbbi sarf ve ilaç,
personel gideri,
laboratuvar,
görüntüleme, tetkik
vb. giderleri,
genel üretim giderleri

HASTANE BAKIŞI

Ulaşım,
ev düzenlemeleri,
ekstra sağlık
harcamaları

Hastaların
çalışamaması
nedeniyle
oluşan kayıp

HASTA BAKIŞI

FİNANSMAN KURUMU BAKIŞI

TOPLUM BAKIŞI

Hastaneyi ilgilendiren maliyet; poliklinik, ameliyat, laboratuvar maliyetleri gibi tıbbi
hizmetlerden kaynaklı doğrudan maliyettir.
Finansman kurumunu ilgilendiren maliyet, hastane doğrudan tıbbi maliyeti ile hastanın
işini kaybetmesi sonrası ödenen sosyal yardım maliyetleridir. Toplum bakışı da sıralanan tüm
maliyetleri içermektedir.

3.3. Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Türleri
Sağlık hizmetlerinde maliyet türleri, genel olarak; sabit, değişken, toplam, ortalama ve
marjinal maliyet olarak sınıflandırılabilir.
Sabit Maliyet (Fixed cost); Şekil 3’de görüldüğü gibi, üretim ne olursa olsun
değişmeyen maliyettir, yani aynı harcama yapılan durumlardır . Örneğin kamu kurumu sağlık
çalışanları maaşlarıdır.
Değişken Maliyet (Variable cost); Şekil 3’de görüldüğü gibi, hizmet değiştikçe
değişen yani ürettikçe artan, üretmedikçe azalan maliyetlerdir. Örneğin, ameliyatlarda
kullanılan malzemelerdir.
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Şekil 3: Sabit/Değişken/Toplam Maliyet

TOPLAM MALİYET

MALİYET
DEĞİŞKEN MALİYET

SABİT MALİYET

MİKTAR

Toplam Maliyet (Total cost); Şekil 3’de görüldüğü gibi, sabit maliyet ile değişken
maliyetin toplamıdır. Ortalama maliyet (Average cost); Şekil 4’de görüldüğü gibi, Çıktı
birimi başına maliyet anlamına gelir ve sabit giderlerce belirlenir.
Marjinal maliyet (Marginal cost) ise Şekil 4’de görüldüğü gibi, her bir ekstra ürün
birimi başına maliyet demektir ve değişken giderlerce belirlenir.
Şekil 4: Ortalama ve Marjinal Maliyet

MALİYET
MARJİNAL MALİYET

ORTALAMA MALİYET

MİKTAR
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3.4. Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Basamakları
Sağlık hizmetlerinde maliyet basamakları; üç aşamada belirlenir; birinci aşamada,
maliyet bileşenleri bulunur, ikinci aşamada maliyet kalemleri birimlere dönüştürülür, üçüncü
aşamada ise maliyet bileşenleri paraya çevrilir,
Sağlık hizmetlerinde maliyet basamaklarının birinci aşamasında; hizmet verilirken;
doğrudan kullanılan kaynaklar, dolaylı olarak kullanılmış olan kaynaklar ve ölçülemeyen
kaynaklar (Iatrojenik/Mal practice vb.) bulunur.
Sağlık hizmetlerinde maliyet basamaklarının ikinci aşamasında, bulunan maliyet
bileşenleri, aşağıdaki örnekte yer aldığı gibi, birimlere dönüştürülür;

sağlık personelinin zamanı (işgücü)
kullanılan sarf malzemesi/ilaç

= SAAT

= ADET

cari giderler (kira/ısıtma vb.)

= PARA BİRİMİ (TL/USD/EURO)

harcanan para

= PARA BİRİMİ (TL/USD/EURO)

Sağlık hizmetlerinde maliyet basamaklarının üçüncü ve son aşamasında; birimlenen
maliyet bileşenleri paraya dönüştürülür.

3.5. Maliyet Hesaplama ve Maliyeti Etkileyen Faktörler
Maliyetleme çalışmaları iki farklı türde yapılabilir; ilki mikro-maliyetleme adı verilen
ve aşağıdan yukarıya yani tek tek maliyet kalemlerinden hasta maliyetine gidilen bir türdür.
Duyarlı bir çalışmadır ama pahalı ve zaman alıcıdır. Diğer tür ise, makro-maliyetlemedir ve
yukarıdan aşağıya doğru yapılır, toplam maliyetin olgu sayısına bölümü ile bulunur, daha az
duyarlı (kaba) ama daha kısa zamanda yapılır.
Maliyeti etkileyen başlıca faktörler;
•

Örgüt büyüklüğü ve yapısı,

•

Üretim türü ve çeşitliliği,

•

Üretim faktörlerinin verimliliği ve kalitesi (uzmanlaşma)

•

Kapasite kullanımı,

•

Kullanılan teknoloji,
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•

Girdi fiyatlarında yaşanan süreç ve değişim,

•

Yönetimin maliyet bilgilerini kullanma düzeyi

•

Finansman çeşitliliği olarak sıralanabilir

Maliyet hesaplamalarında; birinci, ikinci ve üçüncü dağıtım olarak üç aşamalı dağıtımı
yöntemi kullanılır. Birinci Dağıtım’da;
a)

Esas Üretim Gider Yeri

b)

Yardımcı Üretim Gider Yeri

c)

Yardımcı Hizmet Gider Yeri

d)

Genel Yönetim Gider Yeri hesaplamaları yapılır.

İkinci Dağıtım’da; “Yardımcı Gider Yerleri” giderlerinin “Esas Üretim Gider
Yerleri”ne dağıtımı yapılır, bu kapsamda;
•

Genel yönetim ve yardımcı hizmet gider yerlerinde toplanan giderlerin dağıtımı,

•

Yardımcı üretim gider yerlerinde toplanan giderlerin dağıtımı, dikkate alınır.

Üçüncü Dağıtım’da ise “Esas Üretim Gider Yerleri” toplamının “Hizmet Birim
Maliyetleri”ne dönüştürülmesi gerçekleştirilir. Bu kapsamda;
•

Poliklinik Birim Maliyeti; Toplam Poliklinik Sayısı ile,

•

Klinik Maliyeti; Toplam Yatan Hasta ve Yatılan Gün Sayısı ile,

•

Ameliyathane Maliyeti; Gruplara Göre Toplam Ameliyat Sayısı ile ilişkilendirilir.
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Uygulamalar
Sağlık hizmetlerinde maliyet; doğrudan ve dolaylı maliyet olmak üzere ikiye ayrılır.
Doğrudan “maliyet” kalemleri kapsamına; sağlık hizmetinden kaynaklanan yatarak, ayakta,
tanı, tedavi, laboratuvar gibi hizmetlerin maliyetleri ile sağlık hizmeti dışı kaynaklı ancak
sağlık hizmeti alındığı için oluşan ulaşım, haberleşme gibi hizmet dışı kalemler girer. Dolaylı
“maliyet” kalemleri ise genel olarak üretim kaybından kaynaklanan maliyetlerden oluşur, yani
kişinin kendisi, aile ve arkadaşlarının işe gidememeleri gibi üretim kayıpları maliyetlerinin
tamamı dolaylı maliyettir.
Hastaneyi ilgilendiren maliyet; poliklinik, ameliyat, laboratuvar maliyetleri gibi tıbbi
hizmetlerden kaynaklı doğrudan maliyettir.
Finansman kurumunu ilgilendiren maliyet, hastane doğrudan tıbbi maliyeti ile hastanın
işini kaybetmesi sonrası ödenen sosyal yardım maliyetleridir. Toplum bakışı da sıralanan tüm
maliyetleri içermektedir.
Sağlık hizmetlerinde maliyet türleri, genel olarak; sabit, değişken, toplam, ortalama ve
marjinal maliyet olarak sınıflandırılabilir.
Sağlık hizmetlerinde maliyet basamakları; üç aşamada belirlenir; birinci aşamada,
maliyet bileşenleri bulunur, ikinci aşamada maliyet kalemleri birimlere dönüştürülür, üçüncü
aşamada ise maliyet bileşenleri paraya çevrilir,
Sağlık hizmetlerinde maliyeti etkileyen başlıca faktörler;
 Örgüt büyüklüğü ve yapısı,
 Üretim türü ve çeşitliliği,
 Üretim faktörlerinin verimliliği ve kalitesi (uzmanlaşma)
 Kapasite kullanımı,
 Kullanılan teknoloji,
 Girdi fiyatlarında yaşanan süreç ve değişim,
 Yönetimin maliyet bilgilerini kullanma düzeyi
 Finansman çeşitliliği olarak sıralanabilir
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Uygulama Soruları
1) Maliyet kavramının sağlık hizmetlerindeki önemi nedir?
2) Sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin hesaplanmasında kaç aşamalı dağıtım yöntemi
kullanılır?
3) Sağlık hizmetlerindeki maliyet türleri nelerdir?
4) Sağlık hizmetlerinde maliyeti etkileyen faktörler nelerdir?

51

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, maliyet kavramından yola çıkılarak sağlık hizmetlerindeki maliyet türleri
ve sağlık hizmetlerinde maliyeti etkileyen faktörler anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Üretim için tüketilen mal ve hizmetlerin para olarak toplamı ve amaca ulaşmak
için katlanılan para olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maliyet
b) Arz
c) Talep
d) Fiyat
e) Gider
2) Hasta ulaşımı ve haberleşme gibi maliyetler, sağlık hizmetlerindeki maliyet
türlerinden hangisine örnektir?
a) Dolaylı sağlıkla ilgili maliyetler
b) Dolaylı sağlık dışı maliyetler
c) Doğrudan sağlıkla ilgili maliyetler
d) Doğrudan sağlık dışı maliyetler
e) Doğrudan hastane bakış açısıyla maliyetler
3) Sağlık hizmetlerinde, üretim kaybından kaynaklanan maliyet türü, aşağıdakilerden
hangisine örnektir?
a) Sabit maliyet
b) Doğrudan maliyet
c) Dolaylı maliyet
d) Ortalama maliyet
e) Marjinal maliyet
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4) Sağlık hizmetlerinde hasta kişilerin; ailelerine ve arkadaşlarına olan maliyeti,
aşağıdakilerden hangisine örnektir?
a) Doğrudan maliyet
b) Dolaylı maliyet
c) Sabit maliyet
d) Ortalama maliyet
e) Marjinal maliyet
5) Sağlık hizmetlerinde; tıbbi sarf ve ilaç giderleri, personel giderleri,
laboratuvar, görüntüleme, tetkik giderleri aşağıdakilerden hangisine örnektir?
a) Hasta bakış açısıyla tıbbi olmayan doğrudan maliyet
b) Hasta bakış açısıyla tıbbi olmayan dolaylı maliyet
c) Finansman bakış açısıyla dolaylı maliyet
d) Sağlık dışı dolaylı maliyet
e) Hastane bakış açısıyla doğrudan tıbbi maliyet
6) Sağlık hizmetlerinde; hekim ve hemşire maaşları gibi, üretim ne olursa olsun aynı
harcama yapılan maliyetlere ne ad verilir?
a) Değişken maliyet
b) Sabit maliyet
c) Toplam maliyet
d) Marjinal maliyet
e) Ortalama maliyet
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7) Sağlık hizmetlerinin verildiği sırada ortaya çıkan malpraktis (tıpta kötü
uygulamalar) olayı, aşağıdaki maliyet türlerinden hangisine dahildir?
a) Ölçülemeyen maliyet
b) Toplam maliyet
c) Marjinal maliyet
d) Değişken maliyet
e) Sabit maliyet
8) Aşağıdakilerden hangisi; sağlık hizmetlerinde hastane bakış açısından maliyet
türlerinden değildir?
a) Departmantal hizmet maliyetleri
b) Ortalama maliyetler
c) Hastalık grupları maliyetleri
d) Marjinal maliyetler
e) Hastalık maliyetleri
9)
I. Sağlık kurumlarının büyüklüğü ve yapısı
II. Sağlık kurumlarında kullanılan teknoloji
III. Sağlık kurumlarının finansman çeşitliliği
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri; sağlık hizmetlerinde maliyetleri etkileyen
faktörlerdendir?
a) Yalnız I
b)

I ve II

c) Yalnız II
d) Yalnız III
e) I,II ve III
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10) Aşağıdakilerden hangisi; sağlık kurumlarında maliyet hesaplanırken I. dağıtımda
yer alan gider merkezlerinden değildir?
a) Esas üretim gider yeri
b)

Diğer üretim gider yeri

c) Yardımcı üretim gider yeri
d) Yardımcı hizmet gider yeri
e) Genel yönetim gider yeri
Cevaplar
1) a, 2) d, 3) c, 4) b, 5) e, 6) b, 7) a, 8) d, 9) e, 10) b
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4-5. SAĞLIK HİZMETLERİNDE EKONOMİK DEĞERLENDİRME
YÖNTEMLERİ
(Birbirini takip eden iki derste anlatılmaktadır)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.

Performans ve Değerlendirme Kavramı

5. Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme; Tanım, Amaç ve Sınırlılıklar
5.1. Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme; Drummond Kontrol Listesi
5.2. Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri
5.2.1.

Maliyet-Minimizasyon Analizi

5.2.2.

Maliyet-Fayda Analizi

5.2.3.

Maliyet-Yararlanım Analizi

5.2.4.

Maliyet-Etkililik Analizi

5.3. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık hizmetlerinde performans değerlendirmeye neden ihtiyaç duyulmuştur?
2) Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme teknikleri daha çok nerelerde
kullanılıyor olabilir?
3)

Sağlık teknoloji değerlendirmesi özünde neyi ifade eder? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlıkta Performans Kavramı Sağlık Kurumları
ve Ekonomik Değerlendirme İşletmeciliği alanındaki
Yöntemleri ile Özellikleri
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Güncel literatürü izleme,
Sağlıkta Performans Kavramı
değerlendirme,
ve Ekonomik Değerlendirme
uygulayabilme bilgisine
Yöntemleri ile Özellikleri
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Birey olarak görev, hak ve
Sağlıkta Performans Kavramı sorumlulukları ile ilgili yasa,
ve Ekonomik Değerlendirme yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
Yöntemleri ile Özellikleri
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlıkta Performans Kavramı Kalite yönetimi ve
ve Ekonomik Değerlendirme süreçlerine uygun davranma
Yöntemleri ile Özellikleri
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlıkta Performans Kavramı
Öğrenme hedeflerini
ve Ekonomik Değerlendirme
belirleme ve uygulama
Yöntemleri ile Özellikleri

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlıkta Performans Kavramı Sağlık Kurumları
ve Ekonomik Değerlendirme İşletmeciliği alanı ile ilgili
Yöntemleri ile Özellikleri
sahip olduğu bilgi birikimini
kullanarak bir çalışmayı
bağımsız olarak yürütme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlıkta Performans Kavramı Sağlık Kurumları
ve Ekonomik Değerlendirme İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile
Yöntemleri ile Özellikleri
işbirliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar
1)

Sağlık hizmetlerinde performans değerlendirme

2)

Sağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme

3)

Sağlık teknoloji değerlendirmesi
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Giriş
Nasıl ki ekonomide kaynakların sınırlılığı söz konusu ise sağlık hizmetlerinde
kullanılması planlanan ve kullanılan kaynaklar da oldukça sınırlıdır. Sınırlı kaynaklarla
maksimum verim alabilmek ve kaynakları efektif kullanabilmek adına sağlık hizmetlerindeki
ekonomik değerlendirme yöntemlerine sıklıkla başvurulmaktadır. Yapılan işlerin sonuçları
itibariyle değerlendirilmesinde büyük bir rol oynamaları bakımından, ekonomik
değerlendirme yöntemleri hayati önem taşımaktadır.
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4.1. Performans ve Değerlendirme Kavramları
Performans; iş başarımı, işte gösterilen başarı, amaçlananda nereye varıldığı gibi
ifadelerle tanımlanır. Sağlık hizmetlerinde performans tanımlamalarında;
•

etkenlik (efficacy),

•

etkililik (effectiviness),

•

etkinlik (efficiency),

•

verimlilik (productivity),

•

karlılık (profitability) gibi kavramlardan yararlanılır.

Performans değerlendirmede yararlanılan bu kavramlar, genellikle birbirlerinin yerine
kullanılmakta ve bazen kavram kargaşası oluşturabilmektedir. Bu kargaşa; Türkçe dışı
dillerden gelen sözcüklerin farklı çevirilerinden kaynaklandığı gibi, teknik ve finansal
değerlendirme farklılıkları sonucunda da ortaya çıkabilmektedir. Literatürde sık karşılaşılan
bu durum, bilim insanlarının ilgili kavramları biri birinin yerine eşanlamlı olarak kullanmaları
bazen sonucunu da doğurmaktadır. Bu nedenle, performans göstergesi olarak kullanılan bu
kavramlar; Türkçe ve parantez içinde İngilizceleri ile birlikte verilmiştir.
Etkenlik (efficacy) kavramı, sözlük anlamı olarak etki, tesir gibi alanlarda
kullanılmaktaysa da; olumlu sonuç almak için yapılan bilinçli davranışı ve yeteneği ifade
eder. Sağlık hizmetleri için, genellikle laboratuvar ortamı gibi ideal koşullarda yapılan
iyileştirmelerin düzeyi olarak belirtilir. Bu yüzden de sıklıkla, etkililik kavramıyla
birbirlerinin yerine kullanılmaktadır.
Etkililik (effectiviness), gerçekleşen faaliyetlerin sonucunda amaca ulaşılma derecesini
ölçen performans boyutu olarak ifade edilir. “Doğru İşi Yapmak” biçiminde de tanımlanır ve
bu tanıma uygun olarak gerçekleşen çıktının beklenen (veya planlanan) çıktıya bölünmesi ile
bulunur. Bu nedenle, bazı sağlık ekonomistleri etkililik kavramını “tahsis verimliliği” olarak
da belirtirler.
Etkinlik (efficiency), girdilerin amaca ulaşma için yeterli düzeyde kullanılma ölçüsü
olarak tanımlanır. Bazı sağlık ekonomistlerinin, “teknik verimlilik” olarak belirttiği etkinlik
kavramı, “İşi Doğru Yapmak” biçiminde de tanımlanır ve bu tanıma uygun olarak
gerçekleşen çıktının girdiye bölünmesi ile bulunabileceği ifade edilir. Etkinlik oranının birin
altında kalması, faaliyetin istenildiği gibi gerçekleşmediğini gösterir ve genellikle de
kaynaklardan tam olarak yararlanılamaması sonucu oluşan kayıplarla açıklanır.
Verimlilik (productivity); girdi ile çıktı arasındaki ilişkidir ve en genel ifadeyle çıktıyı
en az maliyetle üretme olarak tanımlanır. Bu yüzden de mal ve hizmet için kullanılan
kaynakların (girdi) sonuçta alınan ürüne (çıktı) oranlanması yani çıktının girdiye bölünmesi
ile formülleştirilir. Sağlık alanında her türlü sonucun (çıktı) sadece parayla ölçümünün
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mümkün olmayacağı gerçeğinden yola çıkan sağlık ekonomistleri, verimlilik kavramı için;
ulaşılan toplam fayda (çıktı) ile bu amaçla harcanan kaynakların (girdi) oranlanmasının daha
doğru olacağını ifade ederler.
Karlılık (profitability); en basit anlatımıyla gelirin giderden fazla olması şeklinde
tanımlanır. Kamu sağlık kuruluşlarında karlılık kavramından daha çok sürdürülebilirliğin
önceliğe alınması gerektiğini savunan sağlık ekonomistleri, “bütçeye uygunluk” ifadesini
tercih etmektedirler.

5. SAĞLIK HİZMETLERİNDE EKONOMİK DEĞERLENDİRME;
TANIM, AMAÇ, SINIRLILIKLAR
Drummond, Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme kavramını; alternatif
müdahalelerin, maliyet ve sonuçlarının karşılaştırmalı analizi olarak tanımlar. Bir başka
deyişle, Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme; mevcut kaynaklar nereye tahsis
edilirse, en iyi sonucun alınacağı veya bir amaca yönelik müdahalelere özgü maliyet ve
sonuçların; tanımlanma, ölçülme, değerlendirilme ve karşılaştırılma sürecidir.
Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirmenin amacı; kıt kaynaklar ve sonsuz
istekler nedeniyle, yapılan sağlık müdahalelerin; girdiler (kaynaklar), elde edilen çıktılar ve
tercih yapma mecburiyeti arasında objektif belirli ölçütler geliştirilme gerekliliğidir.
Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme sürecinde şu sorulara cevap
verilmelidir;
•

Hizmet sunma ya da bir tedavinin (müdahale) maliyeti,

•

Hizmet ya da tedaviden (müdahale) ortaya çıkan faydalar,

• Hizmet ya da tedavinin (müdahale), aynı kaynaklar kullanılarak yapılabilecek
diğer müdahalelere göre (karşılaştırıldığında) durumu,
• Hizmet ya da tedavinin (müdahale), için tahsis edilen kaynakların başka
müdahalede kullanılması yerine bu müdahalede kullanılmasından oluşan memnuniyet
durumu.
Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme sürecinin en önemli sınırlılıkları
arasında aşağıdaki başlıklar özetlenebilir;
•

Müdahalenin etkililiğini belirlemekten çok etkili olduğunu varsayar,

•

Genellikle analizin içine maliyet ve sonuçların dağılımını dahil etmez,

• Yöntemler, tercih edilen programlar sayesinde serbest kalan kaynakların boşa
harcanmayacağını, alternatif faydalı programlarda kullanılacağını varsayar,
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•
sahiptir.

Herhangi bir ekonomik değerlendirme faaliyeti kendisi de çok pahalı bir sürece

5.1. Sağlık Hizmetleri Ekonomik Değerlendirme; Drummond Kontrol
Listesi
Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme sürecine ilişkin olarak sağlık
ekonomisinin önemli isimlerinden olan Drummond yapılacak işleri özetleyen bir Kontrol
Listesi (Check List) oluşturmuştur. Kontrol Listesi kritik iş basamaklarının ana başlıklarından
meydana gelmektedir. Bu kontrol listesinde, aşağıda sıralanan basamaklar bulunmaktadır;
•

Cevaplanması mümkün güzel bir soru ortaya çıkarılmış mı?

•

Alternatiflerin tamamı kapsanabilmiş mi?

•

Etkililiğe ait kanıtlar gözetilmiş mi?

•

İlgili maliyet/alternatiflerin sonuçları iyice belirlenmiş mi?

•

Maliyet/sonuçlar kabul edilebilir ölçüt ile ölçülebilecek mi?

•

Maliyet/sonuçlar uygun değerlendirilmiş mi?

•

Maliyet/sonuçlar zaman değişimlerine göre uyarlanarak hesap edilmiş mi?

•

Topluca bir karşılaştırmaya yer verilmiş mi?

•

Belirsizliğe mahal bırakılmış mı?

•

Amacın tamamına uygun bir çalışma sonuçlandırılmış mı?

5.2. Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri
Sağlık Ekonomisinde Ekonomik Değerlendirme Yöntemi olarak bilinen 4 ana metot
bulunmaktadır. Bunlar;
a) Maliyet-minimizasyon (cost-minimization),
b) Maliyet-fayda (cost-benefit),
c) Maliyet-yararlanım (cost-utility) ve
d) Maliyet-etkililik (cost-effectiveness) analizleridir.
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5.2.1. Maliyet-Minimizasyon (Cost-Minimization)
Sağlıkta Ekonomik Değerlendirme Yöntemlerinden birisi olarak Maliyet
Minimizasyon Analizi’nin amacı; maliyet unsurlarını gözden geçirerek, tamamen veya
kısmen ortadan kaldırmaktır.
Yöntemin kullanım nedenleri arasında; birim maliyet azaltarak rekabet gücünü
arttırma, Pahalı emek ve teknoloji, pazar büyüme olasılığının azlığı gibi başlıklar sıralanabilir.
En az maliyetli müdahaleyi belirlemek üzere kullanılan bu yöntemde, müdahale sonuçlarının
aynı olma koşulu bulunmaktadır.
Örneğin, aynı etken maddenin aynı endikasyon için kullanıldığı ilaçlar için geçerlidir,
yani ilacın tedavi sonuçları ve yan etkileri de aynı olmalıdır. Ancak, sağlık sektöründe aynı
sonuçları ortaya çıkaran müdahalelerin sınırlı sayıda olması nedeniyle yöntemin kullanımı
çok yaygın değildir ve hatta tam bir ekonomik değerlendirme analizi olarak kabul edilmez.
Sonuç olarak, maliyet minimizasyon yöntemi; daha önce yapılmış epidemiyolojik
çalışmaların verilerine dayanarak, ulaşılmak istenilen bir sağlık durumuna (sözgelimi
sakatlıkların azaltılması) aynı derecede etkili olarak ulaştıran, aynı etkiyi gösteren iki
müdahale yönteminden daha ucuz olanını belirleme esasına dayanır.

5.2.2. Maliyet-Fayda (Cost-Benefit)
Sağlık Hizmetleri Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri arasında yer alan maliyet
fayda analizinde, müdahalelerin maliyet ve faydaları parasal olarak ölçülmektedir.
Dolayısıyla, karşılaştırılan müdahalelerin girdi ve çıktılarının parasal olarak tanımlanması
gereklidir.
Örneğin, bu yöntemle yapılan bir çalışmada akıl hastalarının hastanede tedavileri ile
topluma oryantasyonlarının sağlanarak hastane dışı tedavileri kıyaslanması, sonuçta hastane
dışı tedavi faydasının daha fazla olduğu görülmüştür.
Yöntemin temel amacı; önceliklerin belirlenmesi ve faydaların faaliyetlere göre (fırsat
maliyeti) ağırlıklandırılmasıdır.
Fırsat maliyeti, bir birim kaynak maliyeti ile o kaynağın en iyi alternatif kullanımından
sağlanacak fayda olarak tanımlanır. Bir başka anlatımla, kaynakların o müdahalede
kullanılması yüzünden vazgeçilen fayda, yani seçilen müdahale nedeniyle yapılmayan
müdahalenin getireceği faydadan yararlanamama durumudur. Mevcut kaynakla hastane
yatırımı yapmaya karar verip, aşı üretim tesisinin getireceği faydadan yoksun kalma bunun bir
örneğidir.
Sağlık sektöründe faydanın parasal ifadesi her zaman mümkün olmadığından,
kullanımı yaygın değildir. Hem maliyetler hem de faydalar parasal birimlerle ifade edilir ve
karşılaştırılarak programın ya da projenin uygulanıp uygulanmayacağı kararlaştırılır, eğer
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fayda/maliyet oranı 1’den büyük çıkarsa program uygulanabilir bulunur. Sonuç olarak,
maliyetin faydalara değer olup olmadığını öngörmede kullanılır,

5.2.3. Maliyet-Yararlanım (Cost-Utility)
Sağlık Hizmetleri Ekonomik Değerlendirme sürecinde kullanılan bir başka yöntem de,
maliyet yararlanım analizidir. Maliyet-yararlanım analizinde alternatif sağlık müdahalelerinin
sonuçları, sağlık statüsü hakkında verilen tercih puanları veya yararlanım ağırlıkları itibariyle
ayarlanmaktadır. Bu konuda kullanılan en yaygın ölçütler; kaliteye ayarlanmış yaşam
yılı(quality-adjusted life year, QALY) ile engelliliğe ayarlanmış yaşam yılıdır(disabilityadjusted life year—DALY).
Bu ölçütler hem yaşam süresini hem de sübjektif iyilik hâli düzeyini gösterir. QALY
ve DALY skalaları 0 ile 1 arasında değerlere sahiptir. QALY’de 1 mükemmel sağlık
durumunu, 0 ölümü temsil eder. DALY’de ise 1 ölümü, 0 mükemmel sağlık durumunu
gösterir. Yaşamın tam sağlık ile geçirilen 1 yılı 1 QALY , ölüm ise 0 QALY değerine inme
anlamına gelir, ülkeler, bazı ilaçların kullanımına QALY çıktılarına bakarak karar
vermektedirler. Örneğin, yaşam kalitesi üzerinde ciddi olumsuz etki yapan bir kronik hastalık
0.8 sakatlık skoruna ulaştığında yaşam kalitesi skoru da 0.2 olacaktır.
DALY hesaplamasının amacı, hastalık ve yaralanmaların hastalık sınıflamalarına göre
ülke sağlığına olumsuz yüklerini açığa çıkarmaktır. DALY’de hesaplanan bu yüklerden daha
doğru sağlık politikasına yönelik kararlarının üretimi hedeflenir. DALY hesaplaması; sağlığa
değil, hastalık, engellilik ve ölüme bağlı olarak “International Classification of Impairments,
Disabilities and Handicaps” sınıflamasına göre yapılır. Küresel/ulusal hastalık yükü
(Global/National Burden of Disease) yaklaşımında tüm önemli hastalıklar için hastalık yükü
hesaplanarak, sağlık durumuna ait endikatörler kullanımı yoluyla sınıflandırılır, gençken
yaşanan sağlıklı ömür yaşlılıkta yaşanan sağlıklı ömürden daha fazla puana değer görülür.
QALY ve DALY dışında kullanılan diğer ölçütler şunlardır:
•

Sağlığa Ayarlanmış Yaşam Beklentisi (Health-adjusted life expectancy-HALE

•

Engelliliğe Ayarlanmış Yaşam Beklentisi (Disability-adjusted life expectancy-

•

Sakatlıktan arınmış yaşam beklentisi (Disability-free life expectancy-DFLE,

•

Aktif yaşam beklentisi (Active life expectancy-ALE),

•

Sağlıklı yıl eşdeğeri (Healthy year equivalent-HYE)

DALE,
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5.2.4. Maliyet-Etkililik (Cost-Effectiveness)
Sağlık hizmeti veya müdahalesi sonucunda belirlenen tek bir hedefe ulaşmada en iyi
yolu bulmak için, tüm seçeneklerin hiçbir şey yapmama ile kıyaslandığı hizmetin etki ya da
maliyetlerini karşılaştırma yöntemidir.
Başka bir anlatımla; önerilen müdahalelerden hangisinin ulaşmak istediği sağlık
hedefine en az maliyetle ulaşabileceği ve belirlenmiş sabit bir bütçe çerçevesinde en fazla
sağlık çıktısının hangi yöntemle alınabileceği bulunur.
Sonuç olarak, maliyet etkililik analizinde; aynı amacı sağlayan en ucuz yol maliyetetkililiği en çok olandır.

5.3. Sağlık Teknolojisi Değerlendirme-STD (Health Technology
Assesment-HTA)
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (Health Technology Assesment-HTA); karar alma
mekanizmalarına yön vermek ve ilgili tüm tarafları bilgilendirme amacıyla; ilaç, tıbbi cihaz,
tıbbi tedavi yöntemleri, cerrahi teknikler ve sağlık hizmet sistemleri vb. konuların kullanımına
yönelik olarak yapılan tıbbi, sosyal, ekonomik ve etik konuları içeren analiz süreçleridir.
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme; hasta odaklı olmalı, güvenli ve etkili sağlık
politikalarını belirlemek için bilgi sağlamayı hedeflemeli ve temel ilkesi şeffaflık olmak üzere
en iyi değeri sağlamalıdır.
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme süreci; kamu kurumları, sağlık profesyonelleri,
hastane ve diğer sağlık kurumları yöneticileri, özel sağlık sigortaları, sağlık endüstrisi, hasta
ve yakınları ve toplumun katkı, katılım ve paylaşımına açık olmalıdır.
Drummond, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme süreci ilkeleri olarak şunları
sıralamaktadır;
 Amaç ve kapsam açık olmalı,
 Tarafsız ve şeffaf olmalı,
 İlgili tüm teknolojileri içermeli,
 Öncelik belirlemede açık bir sistem olmalı,
 Maliyet/fayda değerlendirmede uygun yöntem kullanılmalı,
 Geniş kapsamlı kanıt ve sonuçları içermeli,
 Toplumsal bakış açısı benimsenmeli,
 Tahminlerle ilgili belirsizlikleri saklanmamalı,
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 Tüm paydaş gruplarını içermelidir.
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Uygulamalar
Performans; iş başarımı, işte gösterilen başarı, amaçlananda nereye varıldığı gibi
ifadelerle tanımlanır. Sağlık hizmetlerinde performans tanımlamalarında; etkenlik (efficacy),
etkililik (effectiviness), etkinlik (efficiency), verimlilik (productivity), karlılık (profitability)
gibi kavramlardan yararlanılır.
Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme sürecinde şu sorulara cevap
verilmelidir;
 Hizmet sunma ya da bir tedavinin (müdahale) maliyeti,
 Hizmet ya da tedaviden (müdahale) ortaya çıkan faydalar,
 Hizmet ya da tedavinin (müdahale), aynı kaynaklar kullanılarak yapılabilecek
diğer müdahalelere göre (karşılaştırıldığında) durumu,
 Hizmet ya da tedavinin (müdahale), için tahsis edilen kaynakların başka
müdahalede kullanılması yerine bu müdahalede kullanılmasından oluşan memnuniyet
durumu.
Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme sürecine ilişkin olarak sağlık
ekonomisinin önemli isimlerinden olan Drummond yapılacak işleri özetleyen bir Kontrol
Listesi (Check List) oluşturmuştur. Kontrol Listesi kritik iş basamaklarının ana başlıklarından
meydana gelmektedir.
Sağlık Ekonomisinde Ekonomik Değerlendirme Yöntemi olarak bilinen 4 ana metot
bulunmaktadır. Bunlar;
e) Maliyet-minimizasyon (cost-minimization),
f)

Maliyet-fayda (cost-benefit),

g) Maliyet-yararlanım (cost-utility) ve
h) Maliyet-etkililik (cost-effectiveness) analizleridir.
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (Health Technology Assesment-HTA); karar alma
mekanizmalarına yön vermek ve ilgili tüm tarafları bilgilendirme amacıyla; ilaç, tıbbi cihaz,
tıbbi tedavi yöntemleri, cerrahi teknikler ve sağlık hizmet sistemleri vb. konuların kullanımına
yönelik olarak yapılan tıbbi, sosyal, ekonomik ve etik konuları içeren analiz süreçleridir.
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Uygulama Soruları
1) Bileşik terim kısaltmalarını örnekleyiniz
2) Anatomik sıfat kısaltmalarını örnekleyiz
3) Kısaltmalar hakkında kısa bilgi veriniz
4) Kısaltmalara neden ihtiyaç duyulmuştur.
5) Drummond kontrol listesini örneklendiriniz.
6) Maliyet-minimizasyon analizi hakkında bilgi veriniz.
7) Maliyet-etkililik analizini kısaca özetleyerek, örnek veriniz.
8) Maliyet-yararlanım analizi hakkında örnek veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlık hizmetlerindeki ekonomik değerlendirme tekniklerinden; maliyetminimizasyon analizi, maliyet-fayda analizi, maliyet-yararlanım analizi ve Maliyet-etkililik
analizleri hakkında örnekli bilgi aktarımı sağlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi; sağlık hizmetlerindeki performans göstergelerinden
değildir?
a) Etkililik
b) Etkinlik
c) Planlama
d) Etkenlik
e) Verimlilik
2) Aşağıdakilerden hangisi; sağlık hizmetlerindeki performans göstergelerinden
değildir?
a) Etkililik
b) Etkinlik
c) Planlama
d) Etkenlik
e) Verimlilik
3) Aşağıdakilerden hangisi; sağlık hizmetlerindeki performans göstergelerinden
değildir?
a) Etkililik
b) Etkinlik
c) Planlama
d) Etkenlik
e) Verimlilik
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4) Kronik böbrek yetmezliği olan bir hastanın yaşamını diyaliz tedavisi mi, yoksa
böbrek nakli mi en az maliyetle daha fazla uzatır? sorusuna, sağlık hizmetlerindeki ekonomik
değerlendirme yöntemlerinden hangisi cevap arar?
a) Maliyet-Etkililik Analizi
b) Maliyet-Minimizasyon Analizi
c) Maliyet-Fayda Analizi
d) Maliyet Yararlanım Analizi
e) Fırsat Maliyeti Analizi
5) En yaygın sonuç ölçütleri; kaliteye ayarlanmış yaşam yılı ve engelliliğe
ayarlanmış yaşam yılı olan ekonomik değerlendirme analizi, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maliyet Etkililik Analizi
b) Maliyet Yararlanım Analizi
c) Maliyet Minimizasyon Analizi
d) Maliyet Maksimizasyon Analizi
e) Maliyet Fayda Analizi
6) Değişik sağlık müdahalelerini karşılaştırmaya olanak vermesi nedeniyle sağlık
kaynaklarının kullanımı konusunda karar vericilere daha ayrıntılı bilgi sağlayabilen ekonomik
değerlendirme analizi, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maliyet Etkililik Analizi
b) Maliyet Maksimizasyon Analizi
c) Maliyet Minimizasyon Analizi
d) Maliyet Yararlanım Analizi
e) Maliyet Fayda Analizi
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7) Maliyetin faydalara değer olup olmadığını öngörmede kullanılan ekonomik
değerlendirme analizi, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maliyet Etkililik Analizi
b) Maliyet Maksimizasyon Analizi
c) Maliyet Minimizasyon Analizi
d) Maliyet Yararlanım Analizi
e) Maliyet Fayda Analizi
8) Sağlık sektöründe aynı sonuçları ortaya çıkaran müdahalelerin sınırlı sayıda
olması nedeniyle kullanımı çok yaygın olmayan ve bu sebeple de tam bir ekonomik
değerlendirme analizi olarak kabul edilmeyen analiz türü, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maliyet Etkililik Analizi
b) Maliyet-Maksimizasyon Analizi
c) Maliyet-Fayda Analizi
d) Maliyet-Yararlanım Analizi
e) Maliyet Minimizasyon Analizi
9) 1960’lı yıllarda ekonomistler, yöneylem araştırmacıları ve psikologlar tarafından
geliştirilmiş olan ve bazı ilaçların kullanılıp kullanılmamasında ülkelerin karar vermelerine
yardımcı olan ekonomik değerlendirme tekniği, aşağıdakilerden hangisidir?
a) QALY
b) DALY
c) Maliyet Minimizasyon Analizi
d) Maliyet Etkililik Analizi
e) Maliyet Yararlanım Analizi
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10) QALY ve DALY ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) QALY ve DALY skalaları 0 ile 1 arasında değerlere sahiptir.
b) QALY’de 1 mükemmel sağlık durumunu, 0 ölümü temsil eder.
c) DALY’de 1 ölümü, 0 mükemmel sağlık durumunu temsil eder.
d) Yaşamın tam sağlık ile geçirilen 1 yılı 1 QALY , ölüm ise 0 QALY değerine inme
anlamına gelir.
e) Yaşam kalitesi üzerinde ciddi olumsuz etki yapan bir kronik hastalık 0.8 sakatlık
skoruna ulaştığında yaşam kalitesi skoru da 0,8 olacaktır.
Cevaplar
1) c, 2) c, 3) c, 4) a, 5) b, 6) d, 7) e, 8) e, 9) a, 10) e
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6. SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİZİBİLİTE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Fizibilite Kavramı
6.2. Fizibilite Ana Çerçevesi
6.3. Fizibilite İçeriği
6.4. Örnek Fizibilite Kontrol Listesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Fizibilite kavramı niçin önemlidir?
2) Fizibilite çalışmasına neden ihtiyaç duyulmuştur?
3) Sağlık hizmetlerinde fizibilite çalışmalarının önemini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık Hizmetlerinde
Fizibilite Kavramı ve
İçeriğiyle Uygulama
Aşamaları

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetlerinde
Fizibilite Kavramı ve
İçeriğiyle Uygulama
Aşamaları

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme,
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetlerinde
Fizibilite Kavramı ve
İçeriğiyle Uygulama
Aşamaları

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetlerinde
Fizibilite Kavramı ve
İçeriğiyle Uygulama
Aşamaları

Kalite yönetimi ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetlerinde
Fizibilite Kavramı ve
İçeriğiyle Uygulama
Aşamaları

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetlerinde
Fizibilite Kavramı ve
İçeriğiyle Uygulama
Aşamaları

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanı ile ilgili
sahip olduğu bilgi birikimini
kullanarak bir çalışmayı
bağımsız olarak yürütme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetlerinde
Fizibilite Kavramı ve
İçeriğiyle Uygulama
Aşamaları

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile
işbirliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Fizibilite



Sağlık hizmetlerinde fizibilite
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Giriş
Fizibilite; gerek yatırımcıların gerekse de müteşebbislerin doğru sonuçlar veren karlı
yatırımlar yapmalarını sağlaması bakımından önem taşır nitelikteki bir kavramdır. Sağlık
hizmetlerinde de sağlık sektörü girişimcilerinin rasyonel karar verme eylemlerini doğru
sonuçlandıran fizibilite çalışmaları her geçen gün önemini daha da arttırmakta ve sağlık
müteşebbislerinin farkındalığını yükseltmektedir.
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6.1. Fizibilite Kavramı
Fizibilite, yapılabilirlik çalışması anlamına gelir. Yapılması düşünülen bir işin yatırımı
öncesinde gerçekleştirilen durum değerlendirmesidir. Bir başka anlatımla fizibilite, kaynak
kullanımı gerektiren her iş için, o işi yapmaya değer olup olmadığını irdeleyen bir dizi
çalışmadır. Yapılacak yatırımın yeni bir iş olması gerekmez, yapılmakta olan yani var olan bir
işin genişletilmesi, büyütülmesi, değiştirilmesi isteği durumunda da fizibilite çalışması
yapılabilir.
Fizibilite bir anlamda da Proje’dir. Proje ise; belirli ekip ile, belirli zaman diliminde,
belirli amaç ve hedefler için, belirli kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilen çalışmadır.
Sağlık hizmetleri hem emek yoğun hem de teknoloji yoğun özelliği nedeniyle arzı
pahalı bir süreçtir. Bu özelliği sağlık yatırımlarında fizibilite yani yapılabilirlik çalışmalarını
daha da önemli hâle getirmektedir.
Sağlık yatırımı olarak sağlık kuruluşu yapılmak istendiğinde, ister hastane ister
hastane içinde bir klinik isterse bir laboratuvar olsun, kaynak kullanımı gerektireceğinden,
yapmaya değer olup olmadığını irdeleyen bir çalışma yapılmalıdır. Bu süreç, aynı şekilde;
hastanede kullanılacak bir cihaz örneğin tomografi cihazı alınması gerektiğinde de, hastanede
çalıştırılacak yeni bir sağlık çalışanı ihtiyacında da tüm aşamalarıyla yaşanmak
durumundadır.

6.2. Fizibilite Ana Çerçevesi
Fizibilite çalışmasında yapılabilirlik analizi olarak genelde aşağıda sıralanan
başlıklardan yararlanılabilir;
•

Pazar incelemesi

•

Teknik inceleme

•

Ekonomik ve finansal inceleme

Fizibilitede; yer ve yasal inceleme gibi ana veya alt başlıkların bulunmasında yarar
vardır. Ama aynı zamanda, ana veya alt başlıklar ile Fizibilite içeriğine ihtiyaç duyulan
alanlarda yapılabilecek başka analizlerin de eklenmesi mümkündür.
Piyasa veya pazar incelemesi aşamasında; hangi mal veya hizmet üretimi konusu
üzerinde çalışılıyorsa ona ait her türlü özellik ile pazar gereklerinin tüm boyutları (hangi
pazarda, kimlere, ne kadar, hangi fiyattan vb.) analiz edilir. Bu sürecin tamamı piyasa (pazar)
araştırması olarak nitelendirilir. Piyasa veya pazar incelemesiyle;
•

Tüketici ve rekabet ortamı analizi,

•

Pazar büyüklüğü ve talep tahmini,

83

•

Pazar payı tahmini,

•

Pazarlama stratejisi belirlenmesi,

•

Raporlama,

gibi alt başlıkların analiz işlemi sıralanabilir.
Teknik inceleme aşamasında; mal veya hizmetin üretiminde alternatifleri de dahil
olmak üzere kullanılabilecek tüm teknolojiler ile, bunların gerekleri analiz edilir. Bu analiz
yoluyla, kullanılacak teknoloji ile o teknolojinin kullanılması nedeniyle ortaya çıkacak
ihtiyaçlara kadar olan her türlü gereklilik irdelenir. Teknolojinin seçiminden alımına,
naklinden montajına, çalıştıracak kişilerin belirlenmesinden onların eğitimlerine kadar
olabilecek tüm aşamalar bu başlıkta değerlendirilir.
Teknik inceleme aşamasında dikkate alınan alt başlıklar genelde şunlardır:
•

Ürün teknik tasarımı,

•

Alternatiflerin değerlendirilmesi,

•

Üretim sürecinin önerilmesi,

•

Uygulama planı vb.

Ekonomik ve finansal inceleme, fizibilite çalışmasının en önemli başlıklarından
birisidir. Mali inceleme olarak da isimlendirilebilir. Genellikle, yapılabilirlik kararının
oluşumundaki en etkili bileşenlerden biri olarak sayılır. Yatırımın toplam, sabit, değişken,
ortalama, birim maliyet gibi alt başlıklardaki maliyet özelliklerini, gelir ve gider analizlerini
içerir. Bu analizler kapsamında öz sermaye veya borçlanma ihtiyacı, yatırım ve üretim
dönemleri itibarıyla nakit akış tabloları ile finansman programı, başabaş noktası ve yatırımın
kara geçişi gibi alt başlıklar irdelenir.
Ekonomik ve finansal inceleme, mikro ve makro düzeyde olmak üzere genellikle iki
düzeyde yapılabilir. Mikro düzey işletme veya yatırım düzeyidir, gelirler, giderler, nakit akışı,
özkaynak/borçlanma vb. gibi toplam maliyet kalemleri ile iç karlılık, fayda-maliyet oranı, geri
ödeme süresi, başabaş noktası vb. gibi analizleri içerir. Makro düzey ulusal düzeydir ve katma
değer etkisi, net kazanç, istihdam etkisi vb. gibi analizlerden oluşur.
Yer incelemesi bazen ekonomik ve finansal değerlendirme başlığı altında bazen de
ayrı bir başlık olarak değerlendirilir. Bu başlık altında yatırımın yapılacağı yerin özellikleri
irdelenir. Bu kapsamda; mal üretilecekse bu ürünün hammaddesine ilişkin detaylardan
başlanarak kullanılacak enerji, insan kaynakları gerekleri, satılacak pazara yakın olması,
ulaşım durumu gibi birçok özellik göz önüne alınarak analiz edilir. Hizmet üretimi için yer
inceleniyorsa; o hizmete o bölgede olan ihtiyaç, yakın mesafede aynı hizmeti veren başka
yapıların varlığı, ulaşım imkanları gibi faktörler dikkate alınır.
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Fizibilitenin gerek ayrı ana başlık ve gerekse alt başlık olarak değerlendirilen hukuki
inceleme aşaması ise; yatırımın başlangıcından üretim sonrası aşamasına kadar gereken yasal
altyapı ile ile bunun oluşturabileceği etki ve riskler değerlendirildiği bir aşamadır. Böylelikle,
yatırımın uygun olması gereken mevzuat ile bu mevzuatın yatırımın her aşamasındaki etkileri
irdelenmiş olur. Bu irdeleme yoluyla; ek kaynak ihtiyacı ile yatırım sonunda ulaşılacak
ürünün fiyat politikası oluşumuna kadar her boyutuyla yaşanabilecek süreç öngörülmüş
olacaktır.

6.3. Fizibilite İçeriği
Bir fizibilite çalışması aşağıdaki başlıkları içermelidir;
•

İçindekiler

•

Yönetici özeti

•

Tablolar dizini

•

Amaç, kapsam, gerekçe ve yöntem

•

Rapora ilişkin varsayımlar ve kısıtlayıcı hususlar

•

Yatırımın özellikleri

•

Konusu, gerekçesi

•

Yeri ve niteliği, hedef kitlesi

•

Öngörüler, etkileyebilecek dış etkenler

•

Senaryolar

•

Yatırım maliyeti

•

Yatırım modeli ve bina, arazi, altyapı maliyetleri

•

Kurulum maliyetleri

•

Finansal sonuçların projeksiyonu

•

Gelir–gider tablosu

•

Nakit akım tablosu, Proforma bilanço

•

Finansal performans analizi ve genel değerlendirme

•

Senaryolar ve sonuç (tavsiyeler)

•

Ekler
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•

Yatırım öngörülerine ilişkin ek tablolar

•

Maliyet analizi raporları

•

Kaynaklar

6.4. Örnek Fizibilite Kontrol Listesi
İçindekiler
Yönetici Özeti
Kısaltmalar/Tablo/Grafik Dizini
Genel Bakış
•

Başlangıç tarihi,

•

Yatırımın kullanıcı için önemi,

•

Rakiplerden farkı (üstünlüğü),

•

Pazar araştırması,

•

Hedef kitle,

•

Satış stratejisi,

•

Kurucular ve yetenekleri,

•

Toplam finansman gereği,

Kurucular
•

Özgeçmişler, Yatırımla ilgili yetkinlik ve deneyim

Kullanıcıya Getirecekleri
•

Hedef kitle için;

•

Fayda,

•

Önem,

•

Farklılık.

Pazar Araştırması
•

Pazar potansiyeli,
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•

Hizmet üreticileri,

•

Hedef Kitle

•

Ürünün kullanıldığı alanlar ve dağıtım kanalları,

•

Beklenen farklılıkların olası getirisi,

•

Pazar özellikleri ve büyüme trendi,

•

Rakiplere göre zayıf ve güçlü yanlar (SWOT Analizi),

Yatırım Yeri
•

Genel Bilgi, Etki alanı, Analiz,

•

Satınalma Gücü,

•

Hukuki Statü,

•

Kamu/Özel Kurumlar,

Pazarlama Yöntemi
•

Dışa Çevreye Verilmek İstenen Görünüm

•

Sunulan hizmetler, Fiyatlar,

•

Halkla İlişkiler (PR), Reklam,

•

Satış Konsepti (Dağıtım kanalları, iyi/kötü taraflar),

İnsan Kaynakları Planlaması
Finansman Planı
•

Sermaye Gereği,

•

Yapılacak Yatırımlar,

•

Kuruluş Bütçesi, Başlangıç ve İşletme Harcamaları, Finansman Maliyeti

•

Toplam Kaynak Gereği (Özsermaye+Borçlanma),

•

Ciro Planlaması (Dönemsel Planlama, Nakit Planlaması, Ödeme listesi

•

Gerekli Rasyolar,

Genel Değerlendirme; Senaryolar, Sonuç ve Tavsiyeler
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Kaynaklar
Ekler
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Uygulamalar
Fizibilite, yapılabilirlik çalışması anlamına gelir. Yapılması düşünülen bir işin yatırımı
öncesinde gerçekleştirilen durum değerlendirmesidir. Bir başka anlatımla fizibilite, kaynak
kullanımı gerektiren her iş için, o işi yapmaya değer olup olmadığını irdeleyen bir dizi
çalışmadır. Yapılacak yatırımın yeni bir iş olması gerekmez, yapılmakta olan yani var olan bir
işin genişletilmesi, büyütülmesi, değiştirilmesi isteği durumunda da fizibilite çalışması
yapılabilir.
Fizibilite çalışmasında yapılabilirlik analizi olarak genelde aşağıda sıralanan
başlıklardan yararlanılabilir;
 Pazar incelemesi
 Teknik inceleme
 Ekonomik ve finansal inceleme
Bir fizibilite çalışması aşağıdaki başlıkları içermelidir;
 İçindekiler
 Yönetici özeti
 Tablolar dizini
 Amaç, kapsam, gerekçe ve yöntem
 Rapora ilişkin varsayımlar ve kısıtlayıcı hususlar
 Yatırımın özellikleri
 Yatırım maliyeti
 Finansal sonuçların projeksiyonu
 Finansal performans analizi ve genel değerlendirme
 Ekler
 Kaynaklar
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Uygulama Soruları
1) Fizibilite nedir?
2) Fizibilite ile proje arasında bir fark var mıdır?
3) Fizibilitede senaryo ne anlama gelir ve kaç tür senaryo vardır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; fizibilite kavramı, fizibilitenin genel çerçevesi, fizibilitedeki senaryolar
ve fizibilite kontrol listesi örneği anlatıldı.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi; fizibilitenin ana çerçevesini oluşturan alt başlıklardan
değildir?
a) Pazar analizi
b) Ekonomik analiz
c) Teknik analiz
d) Finansal analiz
e) Yönetim analizi
2) Aşağıdakilerden hangisi; fizibilitenin içeriğinde yer almaz?
a) Risk analizi
b) Yatırım maliyeti
c) Finansal sonuçların projeksiyonu
d) Finansal performans analizi ve genel değerlendirme
e) Ekler
3) Belirli bir ekip tarafından, belirli bir zaman dilimi içerisinde hedefleri
gerçekleştirmek için kaynak kullanılarak yapılan ve bir tür yapılabilirlik projesi olarak ifade
edilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takım çalışması
b) Ekip ruhu
c) Fizibilite
d) Raporlama
e) Senaryo
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4) Aşağıdakilerden hangisi; fizibilite içeriğinde yatırımların özelliklerinin alt
başlıklarını teşkil edecek olan kavramlardan değildir?
a) Yatırımın konusu
b) Yatırımın gerekçesi
c) Yatırımın yeri ve niteliği
d) Yatırımın kısıtlayıcı hususları
e) Yatırımı etkileyebilecek dış etkenler
5) Aşağıdakilerden hangisi; fizibilite kontrol listesindeki temel bakış başlığı altında
yer alan maddelerden değildir?
a) Yatırımın başlangıç tarihi
b) Yatırımcıların özgeçmişleri
c) Pazar araştırması
d) Toplam finansman gereği
e) Hedef kitle
6) Aşağıdakilerden hangisi; pazar araştırmasının sağladığı faydalardan değildir?
a) Pazar potansiyelinin belirlenmesini sağlar.
b) Hedef kitlenin belirlenmesine yardımcı olur.
c) Ürünün kullanıldığı alanların ve dağıtım kanallarının saptanmasını kolaylaştırır.
d) Pazarın büyüme trendi belirlenemez.
e) Rakiplere göre zayıf ve güçler yönler kolaylıkla belirlenir.
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7) Fizibilite ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Fizibilitede, pazarın potansiyeli pazar araştırması yoluyla saptanır.
b) Pazarlama yönetimi, yapılacak yatırımları ifade eder.
c) Fizibilite, bir tür yapılabilirlik projesidir.
d) Fizibilitede; iyimser, kötümser ve optimal olmak üzere üç farklı senaryo
bulunmalıdır.
e) Fizibilitede; pazarın büyüme trendi, pazar araştırması kapsamında yapılır.
8) Fizibiliteye ait senaryolar, sonuç ve öneriler aşağıdaki fizibilite içeriğinin hangi
alt başlığında yer alır?
a) Yatırım maliyeti
b) Finansal sonuçların projeksiyonu
c) Ekler
d) Kaynakça
e) Finansal performans analizi ve genel değerlendirme
9) Yatırım öngörülerine ilişkin ek tablolar ve maliyet analizi raporları, fizibilite
içeriğine ait alt başlıklardan hangisine dâhildir?
a) Finansal sonuçların projeksiyonu
b) Ekler
c) Yatırım maliyeti
d) Kaynaklar
e) Finansal performans analizi ve genel değerlendirme
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10) Gelir-gider tablosu, nakit akım tablosu ve proforma bilanço gibi kalemler fizibilite
içeriğine ait alt başlıklardan hangisine dâhildir?
a) Yatırım maliyeti
b) Finansal performans analizi ve genel değerlendirme
c) Ekler
d) Kaynaklar
e) Finansal sonuçların projeksiyonu
Cevaplar
1) e, 2) a, 3) c, 4) d, 5) b, 6) d, 7) b, 8) e, 9) b, 10) e
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7. SAĞLIK FİNANSMAN MODELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Sağlık Hizmetleri Tartışma Noktaları
7.2. Sağlık Finansmanı; Amacı, Hedefi, İşlevi
7.3. Sağlık Finansman Modellerinde Ana Başlıklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık finansmanı kelimesinden ne anlaşılmaktadır?
2) Sağlık hizmetlerindeki finansman modelleri neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık Hizmetleri Finansman
Modelleri

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetleri Finansman
Modelleri

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme,
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetleri Finansman
Modelleri

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetleri Finansman
Modelleri

Kalite yönetimi ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetleri Finansman
Modelleri

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanı ile ilgili
sahip olduğu bilgi birikimini
kullanarak bir çalışmayı
bağımsız olarak yürütme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetleri Finansman
Modelleri

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile
işbirliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetleri Finansman
Modelleri
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Anahtar Kavramlar


Sağlık finansmanı



Sağlık finansman modelleri

100

Giriş
Bir hizmetin kamu eliyle sunulabilmesi için bir finansman kaynağı; yani bir
finansörün varlığı büyük önem ve gereklilik taşımaktadır. Sağlık hizmetlerine sunum,
finansman, organizasyon yönlerinden, yani tüm boyutlarıyla bakıldığında; nihai amacın, kişi
ve dolayısıyla toplumun sağlık düzeyinin öncelikle korunması ve geliştirilmesi daha sonra da
yükseltilmesi olduğu bilinmektedir.
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7.1. Sağlık Hizmetleri Tartışma Noktaları
Sağlık hizmetlerine sunum, finansman, organizasyon yönlerinden, yani tüm
boyutlarıyla bakıldığında; nihai amacın, kişi ve dolayısıyla toplumun sağlık düzeyinin
öncelikle korunması ve geliştirilmesi daha sonra da yükseltilmesi olduğu bilinmektedir. Bu
nihai amaca yönelik olarak, tüm ülkeler sağlık sistemlerini gözden geçirmekte, özellikle
finansman kaynakları ile bu kaynaklara ulaşma yolları konusunda kolaylaştırıcı müdahaleleri
sürekli olarak planlamakta ve uygulamaya sokmaktadır. Gelişmiş veya gelişmekte olan gibi
ülke gelişmişlik düzeyiyle ilişkisi olmayan bu gözden geçirme çalışmaları, bazı temel tartışma
noktalarını öne çıkarmaktadır.
Sağlıkta hizmetlerinin tüm dünya ülkelerinde hep var olan ve hep de sürecek en temel
tartışma noktası; sağlık hizmetlerini “Kimler finanse edecek?, Kimler sunacak?” sorularında
odaklanmaktadır. Bu sorular, tüm ülkeler için gündemde olmakta ve tüm ülkelerde bu konuya
odaklanarak sağlık hizmetlerini sürekli gözden geçirmektedirler.
Son dönemde bu sorulara bir kritik soru daha eklenmiştir. Bu soru, sürdürülebilirliktir.
Sürdürülebilirlik; bu günün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların ihtiyaçlarından taviz vermeden
karşılayabilmek anlamına gelmektedir. Sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi için, sadece finansal
açıdan değil tüm boyutlarıyla, sürdürülebilir kaynaklar oluşturmak temel amaç olmalıdır. Bu
günün anne ve babalarının almakta olduğu sağlık hizmetlerinin gelecekte çocukları tarafında
da alınıyor olabilmesi, sürdürülebilirlik kavramının iyi bir örneğidir.
“Kimler?” sorusuna, sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanı açısından
bakıldığında; sadece kamu ya da sadece özel sektör olarak keskin mülkiyet ayrımlarıyla
tanımlanan yapılanmaların artık kalmadığı görülecektir. Çünkü, dünyada sağlık hizmet
sunumu ve finansmanı alanında, kamunun ve özel sektörün farklı oranlarda ağırlığının olduğu
yapılar yoluyla, sahiplikten bağımsız bir karma modele geçiş süreci yaşanmaktadır. Bu
sürecin özü, hizmeti alanının en yüksek oranda fayda sağlayabilmesi için rasyonel bir maliyet
paylaşımı esasına dayanmaktadır.

7.2. Sağlık Finansmanı; Amacı, Hedefi, İşlevi
Sağlık finansmanı, finansal kaynakların harekete geçirilerek (mobilizasyonu) ve
kullanılması anlamına gelir ve literatürde de tanımlandığı gibi, hizmetlerin maliyetlerini
karşılamaya yönelik ihtiyaç duyulan kaynakları oluşturma biçiminde ifade edilir.
Dünya Sağlık Teşkilatı, sağlık finansmanı temel amacını; kişinin beklenmedik bir
sağlık riski ile karşılaştığında doğacak muhtemel finansal yüklerden korunması olarak
vurgular. Dünya Sağlık Teşkilatı, bu amaç kapsamında; etkili bir finansman mekanizmasıyla,
bireylerin ödeme gücü yetersizliğinden sağlık hizmeti kullanamama, hatta bu nedenle
yaptıkları harcamanın yoksullaşmaya yol açması gibi sonuçlarının da tümüyle veya kısmen
ortadan kaldırabileceğine dikkat çekmektedir.
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Sağlık finansmanının amacı, genel olarak; ulaşılabilirlik, hakkaniyet, risk paylaşımı ve
sürdürülebilirlik ile sonuçta da sağlık düzeyinin yükseltilmesi kavramlarıyla açıklanmaktadır.
Ulaşılabilirlik kavramı; coğrafi ve mali olarak sağlık hizmetlerine erişim anlamına
gelir. Coğrafi ulaşılabilirlik, sağlık hizmeti sunan kişi veya kuruma yakın olabilmeyi
(ulaşmayı) ifade eder. Mali veya finansal ulaşılabilirlik ise ödeme gücü ile bağlantılı bir
biçimde hizmetin kullanılmasını (hizmete ulaşmayı) belirtir.
Sağlıkta eşitlik ve hakkaniyet kavramları çok karıştırılmaktadır ancak farklı anlamları
vardır. Eşitlik matematik anlamda eşitlik gibi düşünülebilir yani toplumda sağlık açısından
kişilerarası farklılık olmamasıdır. Bir toplumda aynı gelire düzeyindeki kişilerin doğuşta
beklenen yaşam sürelerinin aynı olması eşitlik örneği olarak verilir.
Hakkaniyet ise adil anlamındadır ve sağlık hizmetlerinde ihtiyaç bağlamında eşitlik
olarak kullanılır. Bir başka ifadeyle; ihtiyacı olanın, ihtiyacı olduğu zaman, ihtiyacı olduğu
kadar sağlık hizmetine ulaşması demektir.
Risk paylaşımı; ödeyiciler arasında sağlık hizmetini az kullanandan çok kullanana
kaynak aktarımı mekanizmasını ifade etmektedir. Gençlerden yaşlılara, sağlıklılardan
hastalara bu yolla kaynak aktarılmış olması risk paylaşımına gösterilebilecek bir örnektir.
Sağlık finansmanının sıralanan amaçların hedeflediği alt başlıklar dört ayrı boyutta
sınıflandırılabilir;
•

Finansal koruma,

•

Adalet,

•

Verimli kaynak kullanımı,

•

Yoksullaşmayı engelleme.

Finansal koruma kişinin ödeme gücü nedeniyle sağlık hizmetine ulaşamama
durumunun ortadan kaldırılmasına yönelik müdahaleleri ifade eder. Genellikle kamusal
otoriteler, sağlık hizmetlerinin özelliklerini de dikkate alarak bu müdahaleleri yaparak; kişinin
hizmeti kullanamama riskini azaltırken bu yüzden yaptığı harcamalar nedeniyle
yoksullaşmamasını da sağlar. Yoksullaşmaya neden olan bu tür sağlık harcamalarına yıkıcı
anlamında da kullanılabilen “katastrofik harcama” adı verilir.
Sağlık finansmanının önemli hedeflerinden birisi de, sistemin işleyişinde verimliliği
sağlamaktır. Verimlilik, ekonomik anlamda ürünü en az maliyetle üretme olarak tanımlanır.
Sağlık alanında verimlilik, ulaşılan fayda ile harcanan kaynağın oranlanması olarak ifade
edilir.
Sağlık finansmanının işlevi; gelir oluşturma, fon yönetimi ve ödeme/geri ödeme
olmak üzere üç basamakta tanımlanır. Gelir oluşturma basamağında, genel olarak vergi, prim,
kullanıcı katkısı da dahil kişi (hane halkı) harcamaları sayılabilir. Oluşturulan gelir, bir
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havuzda toplanır ve fon yönetimi kuralları çerçevesinde nemalandırılır. Sağlık finansmanı
işlevlerinden sonuncusunda, ise alınan sağlık hizmetlerinin karşılığı olarak; sağlık kurumları
ve sağlık çalışanlarından oluşan hizmet sunuculara ödeme yapılır.
Değişik modellerle yapılabilen bu ödemeler, geri ödeme olarak isimlendirilir.
Böylelikle sağlık hizmetleri finansmanında; gelir kalemleri oluşturulma aşaması ile başlanıp,
toplanan ve nemalandırılan finansman kaynağı verdiği hizmetin karşılığı olarak en uç
noktadaki hizmet sunucuya kadar ulaştırılmış olur.

7.3. Sağlık Finansman Modellerinde Ana Başlıklar
Sağlık hizmetleri finansman modelleri, kişilerin sağlık risklerine karşı finansal koruma
sağlayan alternatiflerdir. Bu kapsamda; değişik sınıflama yöntemleri bulunmakla birlikte, ana
başlıklar olarak; kamu ve özel sektör finansmanı ile karma finansman modeli olmak üzere üç
farklı model kullanılmaktadır.
Dünyada bu üç modelin sadece birisinin ve tek başına kullanıldığı sistemler, yerini her
birinin değişik ağırlıklarda kullanıldığı karma modele bırakmaktadırlar.
Vergi tabanlı finansman ile sosyal sağlık sigortası olarak bilinen prim tabanlı
finansman kamu finansmanı olarak bilinirken; özel sağlık sigortası, tıbbi tasarruf hesabı ve
cepten harcamalar da özel sağlık finansman modeli olarak ifade edilir.
Kamu finansmanında Beveridge Modeli olarak da adlandırılan vergi tabanlı finansman
sağlık hizmetlerine genel verilerden kaynak oluşturulması esasına dayanır. Bir diğer kamu
finansman yöntemi olan sosyal sağlık sigortası sistemi ise Bismark Modeli olarak da ifade
edilir ve model çalışan ile çalıştırandan alınan primler ile işletilir.
Özel sağlık finansman yöntemlerinin önemli başlıklardan biri olan özel sağlık
sigortacılığı, kamu eliyle yapılan sosyal sağlık sigortacılığının özel sigorta şirketi sahipliğinde
yapılmasıdır. Tıbbi tasarruf hesabı, yaygın olmayan bir özel sağlık finansman yöntemi olup,
kişinin karşılaşabileceği riske yönelik olarak cepten ödeme gerektirebilecek sağlık harcaması
karşılığının sadece bu amaçla harcanmak üzere banka hesabına yatırılmasıdır. Cepten sağlık
harcaması ise kamu veya özel sigorta tarafından ödenmediği veya ödense de kullanıcı
katkısının da alındığı özel sağlık finansman modelidir.
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Uygulamalar
Sağlıkta hizmetlerinin tüm dünya ülkelerinde hep var olan ve hep de sürecek en temel
tartışma noktası; sağlık hizmetlerini “kimler finanse edecek, kimler sunacak” sorularında
odaklanmaktadır. Bu sorular, tüm ülkeler için gündemde olmakta ve tüm ülkelerde bu konuya
odaklanarak sağlık hizmetlerini sürekli gözden geçirmektedirler.
Dünya Sağlık Teşkilatı, sağlık finansmanı temel amacını; kişinin beklenmedik bir
sağlık riski ile karşılaştığında doğacak muhtemel finansal yüklerden korunması olarak
vurgular. Dünya Sağlık Teşkilatı, bu amaç kapsamında; etkili bir finansman mekanizmasıyla,
bireylerin ödeme gücü yetersizliğinden sağlık hizmeti kullanamama, hatta bu nedenle
yaptıkları harcamanın yoksullaşmaya yol açması gibi sonuçlarının da tümüyle veya kısmen
ortadan kaldırabileceğine dikkat çekmektedir.
Sağlık finansmanının sıralanan amaçların hedeflediği alt başlıklar dört ayrı boyutta
sınıflandırılabilir;
 Finansal koruma,
 Adalet,
 Verimli kaynak kullanımı,
 Yoksullaşmayı engelleme.
Dünyadaki finansman modelleri 3 grupta incelenir:
Vergi tabanlı finansman ile sosyal sağlık sigortası olarak bilinen prim tabanlı
finansman kamu finansmanı olarak bilinirken; özel sağlık sigortası, tıbbi tasarruf hesabı ve
cepten harcamalar da özel sağlık finansman modeli olarak ifade edilir.
Kamu finansmanında Beveridge Modeli olarak da adlandırılan vergi tabanlı finansman
sağlık hizmetlerine genel verilerden kaynak oluşturulması esasına dayanır. Bir diğer kamu
finansman yöntemi olan sosyal sağlık sigortası sistemi ise Bismark Modeli olarak da ifade
edilir ve model çalışan ile çalıştırandan alınan primler ile işletilir.
Özel sağlık finansman yöntemlerinin önemli başlıklardan biri olan özel sağlık
sigortacılığı, kamu eliyle yapılan sosyal sağlık sigortacılığının özel sigorta şirketi sahipliğinde
yapılmasıdır.
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Uygulama Soruları
1) Türkiye’nin sağlık finansman modeli hangi gruba girer?
2) Sağlık finansmanının amaçları hakkında bilgi veriniz.
3) Tıbbi tasarruf hesapları hangi finansman türüne örnektir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sağlık finansmanının ne anlama geldiğine, sağlık finansman modellerine
ve sağlık finansmanının amaç ve hedeflerine değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi; kamusal finansman modellerinden biri değildir?
a) Genel vergiler
b) Özel vergiler
c) Prim tabanlı finansman
d) Cepten harcamalar
e) Vergi bazlı finansman
2) Sosyal (Kamu) Sağlık Sigortacılığı ikamesi olmadığı için, aşağıdakilerden
hangisini gerekli kılar?
a) Sistemi
b) Denetimi
c) Primi
d) Tazminat oranını
e) Risk paylaşımını
3) Aşağıdakilerden hangisi sağlık finansmanının amaçlarından biri değildir?
a) Ulaşılabilirlik
b) Etkililik
c) Hakkaniyet
d) Sürdürülebilirlik
e) Risk paylaşımı
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4) Aşağıdakilerden hangisi; sağlık finansmanının hedeflerinden biridir?
a) Ulaşılabilirlik
b) Risk paylaşımı
c) Etkililik
d) Finansal koruma
e) Sürdürülebilirlik
5)
I.

Gelir oluşturma – Vergi

II. Fon yönetimi – Havuz
III. Ödeme/ geri ödeme – Prim
Yukarıda yer alan sağlık finansmanı işlevi ile ilgili eşleştirmelerden hangisi veya
hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I, II ve III
d) Yalnız III
e) I ve II
6) Aşağıdakilerden hangisi; standartları belirlenmiş hizmeti önceden ödenen prim
karşılığı alma işlemine verilen isimdir?
a) Özel sağlık sigortacılığı
b) Finansman
c) Sosyal sağlık sigortacılığı
d) Maliyet
e) Hizmet sunumu
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7) Aşağıdakilerden hangisi, sağlık finansman modellerinden olan Bismarck
Modelinin kaynağını oluşturmaktadır?
a) Genel vergiler
b) Özel vergiler
c) Çalışan/ İşveren katkısı
d) Vakıf fonları
e) Vakıf sandıkları
8)
I.

Kamusal finansman modeli

II. Özel finansman modeli
III. Karma finansman modeli
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri; sağlık finansman modellerindendir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I-II ve III
kılar?

9) Özel sağlık sigortacılığı arzı pahalı olduğundan, aşağıdakilerden hangisini gerekli

a) Sistemi
b) Denetimi
c) Primi
d) Tazminat oranını
e) Risk paylaşımını
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10) Aşağıdakilerden hangisi, sağlık hizmetlerinde yer alan özel finansman türlerinde
değildir?
a) Özel sağlık sigortacılığı
b) Tıbbi tasarruf hesapları
c) Cepten harcamalar
d) Kullanıcı katkısı
e) Özel vergiler
Cevaplar
1) d, 2) e, 3) b, 4) d, 5) c, 6) c, 7) c, 8) e, 9) b, 10) e
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8. SAĞLIK FİNANSMANINDA GERİ ÖDEME MODELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Geri ödeme kavramı
8.2. Geri ödemenin sağlığa etkisi
8.3. Geri ödeme yöntemleri
8.4. Geri ödeme yöntemi seçim esasları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ödeme ve geri ödeme ifadelerini kavramsal açıdan değerlendiriniz.
2) Geri ödemenin sağlığa etkisini yorumlayınız.
3) Geri ödeme yöntemleri hakkında bilgi veriniz
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık Hizmetleri Geri
Ödeme Kavramı ve
Modelleri

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetleri Geri
Ödeme Kavramı ve
Modelleri

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme,
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetleri Geri
Ödeme Kavramı ve
Modelleri

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetleri Geri
Ödeme Kavramı ve
Modelleri

Kalite yönetimi ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetleri Geri
Ödeme Kavramı ve
Modelleri

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetleri Geri
Ödeme Kavramı ve
Modelleri

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanı ile ilgili
sahip olduğu bilgi birikimini
kullanarak bir çalışmayı
bağımsız olarak yürütme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Hizmetleri Geri
Ödeme Kavramı ve
Modelleri

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile
işbirliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Ödeme ve geri ödeme



Sağlık finansmanında geri ödeme



Sağlık finansmanında geri ödeme modelleri
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Giriş
Geri ödeme; harcama yapmış bir kişiye veya kuruluşa bunun ödenmesidir. Örneğin
sağlık hizmeti sunucularının verdikleri hizmetin karşılığını kamu sigorta kuruluşu olarak
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alış şekillerinden birisidir.
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8.1. Geri Ödeme Kavramı
Ödeme; bir kaynaktan para çıkışıdır (ödenmesidir). Geri ödeme ise; harcama yapmış
bir kişiye veya kuruluşa bunun ödenmesidir. Örneğin sağlık hizmeti sunucularının verdikleri
hizmetin karşılığını kamu sigorta kuruluşu olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alış
şekillerinden birisidir.

8.2. Geri Ödeme Yöntemlerinin Sağlığa Etkisi
Geri ödeme yöntemleri değerlendirme ölçütleri olarak, genellikle geri ödeme
yönteminin sağlık alanına yönelik beş grupta etkisi dikkate alınır;
 Sunulan hizmetin kalitesine etkisi,
 Maliyeti azaltmaya olan etkisi, dolayısıyla sağlık harcamalarını azaltma etkisi,
 Yönetim giderlerine etkisi (idare, izleme, güçlendirme vb.),
 Teknik verimliliğe ve tahsisat verimliliğine etkisi,
 Hakkaniyete etkisi.
Geri ödeme yönteminin sunulan hizmetin kalitesine olan etkisi; volüm bazlı yani
yapılan işin sayısal sonuçlarına odaklı olmaktan çok hizmetin sonuçlarına ve süreçlerin
kalitesine yönelik olarak yapılan etki değerlendirmesini vurgulamak için önemlidir. Örneğin,
sadece herhangi bir geri ödeme yönteminin kaç ameliyat daha yapılmasını sağladığına yönelik
etkisi değil, ameliyat sonrası istenmeyen durum (komplikasyon) oranını azaltma etkisi de
değerlendirilmelidir, dolayısıyla sadece nicelik değil nitelik değerlendirmesi de dikkate
alınmalıdır.
Diğer değerlendirme ölçütlerinden olan maliyet ve yönetim giderlerine etkisi; başta
değişken maliyetler olmak üzere, geri ödeme yönteminin maliyet kalemlerine yansıyan
etkilerinin takibi anlamına gelmektedir. Örneğin ameliyat başına yapılan ödeme artışının
ameliyathane kullanımı arttıkça mali sonuçları nasıl etkilediği izlenerek, sonuca göre geri
ödeme yönteminin maliyet ve yönetim giderlerine olumlu veya olumsuz etkileri dikkate
alınmalıdır.
“Doğru İşi Yapmak” biçiminde tanımlanabilen ve gerçekleşen çıktının beklenen
çıktıya bölünmesinden bulunan “tahsis verimliliği” sonucu ile geri ödeme yöntemi arasındaki
ilişki de etkileri açısından dikkatle izlenmelidir. Benzer şekilde, gerçekleşen çıktının girdiye
bölünmesi ile bulunan ve “teknik verimlilik” olarak da bilinen “İşi Doğru Yapma” kavramı da
geri ödeme yöntemine etkileri açısından incelenmelidir.
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8.3. Geri Ödeme Yöntemleri
Hizmet sunan kurum ve sağlık çalışanlarına olmak üzere kategorize edilebilecek sağlık
hizmetlerinde geri ödeme yöntemleri, genel olarak; sabit ve değişken ile geriye ve ileriye
dönük olmak üzere gruplara ayrılabilir. Sabit sistemde, hizmetin değişikliğinden
etkilenmeyen bir sabit bir ödeme vardır, değişken sistemde ise hizmet miktarına göre değişen
bir ödeme yapılır. Ödemeler, geriye dönük ödeme sistemlerinde hizmet verildikten sonra,
ileriye dönük ödeme sistemlerinde de önceden belirlenen miktar üzerinden ödeme yapılır.
Sağlık çalışanlarına ödeme sistemleri içinde;
•

maaş,

•

maaş+prim,

•

kişi başı ödeme gibi yöntemler kullanılırken,

Sağlık kurumu olarak hizmet sunanlara;
•

hizmet başına,

•

gün başına,

•

vaka başına,

•

global bütçe,

•

tanıyla ilişkili gruplar (DRGs) gibi ödeme yöntemlerinden yararlanılmaktadır.

Geri ödeme yöntemleri; genellikle, tek başına değil hizmet sunucu kurum veya
çalışanının özelliği ve durumuna göre, birden fazlasıyla birlikte karma olarak kullanılır.
Yöntemin seçimi sıklıkla; maliyet düşürme, kalite, yönetim üzerine etkileri gibi bazı
ölçütlere göre değerlendirilerek yapılır. Bu ölçütlere göre değerlendirilmesinin etkileri
aşağıdaki Tablo’da özetlenmektedir.
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TABLO-1: Geri Ödeme Mekanizmaları Etki Analizi
ÖdemeMekanizması
Etki Analizi

Maliyet düşürme

Kalite

Yönetim

Hizmet başına

Zayıf

Çok Güçlü

Çok zor

Vaka bazlı

Güçlü

Orta

Zor

Gün başına

Orta

Zayıf

Çok kolay

Bonus

Güçlü

Güçlü

Kolay

Kişi başına

Çok Güçlü

Orta

Çok kolay

Maaş

Orta

Zayıf

Kolay

Bütçe

Çok Güçlü

Orta

Kolay

8.4. Geri Ödeme Yöntemi Seçim Esasları
Her geri ödeme sistemi; Hükümetler (kamu), ödeme kuruluşu, hizmet sunucu kuruluş,
hekim ve diğer sağlık görevlileri ile hastalar açısından farklı etkiye sahip olmaktadır.
Hangi ödeme sisteminin seçileceğine karar verilirken;
 sağlık yönetim sisteminin hazırlıklı olması,
 kurumsal destek durumu,
 yönetim bilgi sistemlerinin bulunabilirliği,
 diğer reform bileşenlerinin durumu,
 ekonominin diğer alanlarındaki reform hareketleri,
 sağlık hizmetlerindeki kısa ve uzun dönem hedefleri gibi belirleyiciler dikkate
alınmalıdır.
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Uygulamalar
Geri ödeme yöntemleri değerlendirme ölçütleri olarak, genellikle geri ödeme
yönteminin sağlık alanına yönelik beş grupta etkisi dikkate alınır;


Sunulan hizmetin kalitesine etkisi,



Maliyeti azaltmaya olan etkisi, dolayısıyla sağlık harcamalarını azaltma etkisi,



Yönetim giderlerine etkisi (idare, izleme, güçlendirme vb.),



Teknik verimliliğe ve tahsisat verimliliğine etkisi,



Hakkaniyete etkisi.

Sağlık çalışanlarına ödeme sistemleri içinde;
•

maaş,

•

maaş+prim,

•

kişi başı ödeme gibi yöntemler kullanılırken,

Sağlık kurumu olarak hizmet sunanlara;
•

hizmet başına,

•

gün başına,

•

vaka başına,

•

global bütçe,

•

tanıyla ilişkili gruplar (DRGs) gibi ödeme yöntemlerinden yararlanılmaktadır.

Hangi ödeme sisteminin seçileceğine karar verilirken;


sağlık yönetim sisteminin hazırlıklı olması,



kurumsal destek durumu,



yönetim bilgi sistemlerinin bulunabilirliği,



diğer reform bileşenlerinin durumu,



ekonominin diğer alanlarındaki reform hareketleri,


alınmalıdır.

sağlık hizmetlerindeki kısa ve uzun dönem hedefleri gibi belirleyiciler dikkate
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Uygulama Soruları
1) Bir ülkenin geri ödeme sistemini seçerken dikkat etmesi gereken şartları araştırınız.
2) Sağlık profesyonellerine ödeme mekanizmalarından kaliteye etkisi en güçlü olan
ödeme modeli hangisidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; sağlık profesyonellerine ve sağlık hizmeti sunucu kurumlara yapılan
ödeme modelleri kalite, maliyet ve yönetim açılarından olumlu ve olumsuz yönleriyle ele
alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi; bir ülkenin hangi ödeme sistemini seçeceğine karar
verirken dikkate aldığı faktörlerden değildir?
a) Sağlık sistemlerinin altyapısı
b) Dış ülke yardımlarına erişilebilirlik
c) Yönetim bilgi sistemlerinin varlığı
d) Kurumsal destek durumu
e) Hükümetlerin kısa ve uzun vadeli sağlık hedefleri
2)
Ödeme Yöntemi

Ödeme Yönteminin Etkisi

I.

Kaliteye etkisi güçlü

Bonus

II. Maaş

Kaliteye etkisi oldukça yüksek

III. Bütçe

Kaliteye etkisi orta düzeyde

IV. Kişi başına ödeme

Kaliteye etkisi orta düzeyde

V. Vaka başına

Kaliteye etkisi orta düzeyde

Yukarıdaki tabloda örnekleri verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) V
b) IV
c) III
d) II
e) I
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3)
I.

Sağlık sisteminin altyapısı

II. Dış ülke yardımlarına erişilebilirlik
III. Yönetim bilgi sistemlerinin varlığı
IV. Kurumsal destek durumu
V. Hükümetlerin kısa ve uzun vadeli sağlık hedefleri
Yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri, bir ülkenin hangi ödeme sistemini
seçeceğine karar verirken dikkate aldığı faktörlerdendir?
a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) Yalnız V
d) I, III, IV ve V
e) III, IV ve V
4) Ödeme sistemleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Hizmet başına ödeme harcamaları artırır.
b) Düşük gelirli ülkelerin hastaneleri için global bütçe tercih edilir.
c) Yüksek gelirli ülkeler için DRGs pek tercih edilmez.
d) Temel sağlık hizmetlerinde kişi başına ödeme önerilir.
e) Maaş + bonus yöntemi özellikle uzman hekimlerde çok işe yarar.
5) Geri ödeme yöntemleri ile ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Kişi başına ödemede yönetim çok zordur
b) Maaş ödemesinde kalite çok güçlüdür
c) Vaka bazlı ödemede yönetim zordur
d) Hizmet başına ödemede kalite çok zayıftır
e) Bonus (ikramiye) ödemelerinin maliyeti düşürme etkisi zayıftır
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6) Aşağıdakilerden hangisi; geri ödeme yöntemi olarak DRG (Tanı ile İlişkili
Gruplar)’ nin kullanım alanlarından değildir?
a) Sağlık bakım hizmetleri ödemeleri
b) Hasta bakımı ile ilgili kaynakların kullanımının değerlendirilmesi
c) Kaynak planlaması
d) Tıbbi tasarruf hesapları
e) Epidemiyolojik ve klinik araştırmalar
7) Aşağıdakilerden hangisi, ödeme yöntemleri değerlendirme ölçütlerinden değildir?
a) Maliyeti artırma etkisi
b) Yönetim giderleri ( idare, izleme, güçlendirme vb.)
c) Hakkaniyete etkisi
d) Teknik verimliliğe ve tahsisat verimliliğine etkisi
e) Sunulan hizmetin kalitesi
8)
I.

Hizmet başına

II. Maaş
III. Kişi başına
IV. Hedef ödemeleri (bonus)
Yukarıdakilerden hangileri; sağlık profesyonellerine ödeme mekanizmalarındandır?
a) I-II-III
b) I-III-IV
c) I-II-IV
d) I-II-III-IV
e) I-III
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9) Aşağıdakilerden hangisi hizmet sunuculara yapılan ödeme türlerinden değildir?
a) Kişi bazında ödeme
b) Karma ödeme (maaş + bonus)
c) Bütçe yoluyla ödeme
d) Hizmet veya vaka başına ileriye yönelik ödemeler
e) Geriye dönük bedellerin iadeten ödenmesi
10) Aşağıdakilerden hangisi, hizmet sunuculara geri ödeme yönteminin önemini
göstermektedir?
a) Kalite
b) Etkililik
c) Adalet
d) Tekelcilik
e) Dışsallık

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) d, 4) c, 5) c, 6) d, 7) a, 8) d, 9) b, 10) a
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9. SAĞLIK HARCAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Sağlık Harcamaları Finansman Kaynakları
9.2. Dünyadaki Sağlık Harcamaları
9.3. Türkiye’deki Sağlık Harcamaları
9.4. Sağlık Harcamaları Kritik Karar Noktaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık harcamaları hakkında bildiklerinizi anlatınız.
2) Dünyadaki sağlık harcamaları hakkında bilgi veriniz.
3) Türkiye’deki sağlık harcamaları hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık Harcamaları
Kavramsal Çerçeve, Dünya
ve Türkiye’de Durum

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Harcamaları
Kavramsal Çerçeve, Dünya
ve Türkiye’de Durum

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme,
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Harcamaları
Kavramsal Çerçeve, Dünya
ve Türkiye’de Durum

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Harcamaları
Kavramsal Çerçeve, Dünya
ve Türkiye’de Durum

Kalite yönetimi ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Harcamaları
Kavramsal Çerçeve, Dünya
ve Türkiye’de Durum

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Harcamaları
Kavramsal Çerçeve, Dünya
ve Türkiye’de Durum

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanı ile ilgili
sahip olduğu bilgi birikimini
kullanarak bir çalışmayı
bağımsız olarak yürütme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Harcamaları
Kavramsal Çerçeve, Dünya
ve Türkiye’de Durum

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile
işbirliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar
 Sağlık harcamaları
 Sağlık harcamaları kritik karar noktaları
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Giriş
Sağlık harcamaları; sağlığı korunması, geliştirme, hastalıkları tedavi etme amacıyla
yapılan harcamalardır. Genelde, gelişmiş ülkelerde; az gelişmiş ve gelişmekte olanlara göre
sağlık harcamaları fazladır. Sosyal devlet anlayışının baskın olduğu ülkelerde de aynı
zamanda kamu malı olan sağlık hizmetine fazla kaynak ayrılmaktadır.
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9.1. Sağlık Harcamaları Finansman Kaynakları
Sağlık harcamaları; sağlığı korunması, geliştirme, hastalıkları tedavi etme amacıyla yapılan
harcamalardır. Genelde, gelişmiş ülkelerde; az gelişmiş ve gelişmekte olanlara göre sağlık
harcamaları fazladır. Sosyal devlet anlayışının baskın olduğu ülkelerde de aynı zamanda
kamu malı olan sağlık hizmetine fazla kaynak ayrılmaktadır.
Sağlık harcamaları, genel olarak;
•

kamu,

•

özel ve

•

cepten sağlık harcamaları olarak sınıflandırılmakta,

•

toplam ve kişi başı gibi kırılımlarla ve

•

cari ile satınalma gücü paritesi gibi birimlerle ifade edilmektedir.

Uluslararası karşılaştırmalarda, yıllık olarak konsolide bütçe içindeki (devlet bütçesi)
payından çok gayrisafi yurtiçi hasıla (bir yılda yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlerin toplamı)
içindeki yüzdesi kullanılmaktadır.
Türkiye’de sağlık harcamaları,
 finansman kaynağına göre; kamu ve özel sektör,
 hizmet sunucuya göre; Sağlık Bakanlığı, üniversite, özel, perakende ilaç, optik ve tıbbi
cihaz gibi diğer sağlık,
 fonksiyona göre; halk sağlığı, acil sağlık, hastane, ağız diş sağlığı, perakende ilaç,
yönetim, diğer sağlık,
 niteliğe göre; yatırım, personel, yönetim, ilaç, tıbbi malzeme
şeklinde gruplandırılabilmektedir.
Sağlık harcamaları artışı, kişilerin üretimi ile yaşam kalitesini de olumlu etkilediğinden;
sağlık sektörü yatırımlarının büyüme artışına uyarıcı etkiye sahip olduğu, bunun da sağlık
harcamaları artışını teşvik edici sonuçlara yol açtığına yönelik literatürde teoriler vardır.
Bu kapsamda önemli sağlık ekonomistlerinden Mushkin’in 1962 yılında, sağlık
harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasılayı olumlu etkilediğini ifade etmesi örnek verilebilir. Bu
olumlu etkiyi sağlamada; sağlıklı kişilerin daha uzun ve sağlıklı yaşaması, verimliliği, beşeri
sermayeye gibi faktörler vurgulanmaktadır.
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Beraldo, Montolio ve Turati; 2009 yılında, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)
ülkeleri 1971–1998 dönemi kamu ve özel sektör sağlık harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla
büyümesine etkisini araştırmışlardır.

Araştırma bulgularına göre; toplam sağlık harcamalarında meydana gelen yüzde 1’lik artış
kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla oranını yaklaşık yüzde 0,06 ile 0,10 arttırmış, bunun
0,04 ile 0,07’lük kısmı kamu harcamalarından kaynaklanmıştır.

9.2. Dünyadaki Sağlık Harcamaları
Sağlık harcamaları; siyasi ve teknik karar vericiler, sağlık finansmanı ve hizmet sunumunda
görev alanlar ve hatta sağlık hizmetini kullananlar için, tüm dünya ülkelerinde önemli bir
gündem maddesidir.
Sağlık hizmetlerine coğrafi ve finansa ulaşılabilirlik ile insan kaynağı ve teknoloji
maliyetlerinin artışı, nüfusun yaşlanması, hizmet arzına yönelik nitelik ve çeşitlilik arayışları
gibi unsurlar sağlık harcamalarındaki artışın önde gelen nedenleri arasında yer alır.
Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Ekonomisi Atlası, 2012 yılı verilerine göre, dünyada; toplam 6,5
trilyon Amerikan Doları sağlık harcaması yapılmakta, bu harcamanın 2.6 trilyon Amerikan
Doları yani % 40’ı ABD’ne ait harcamalardan oluşmaktadır. Dünya nüfusunun %18’inin
yaşadığı OECD ülkelerinde ise dünya toplam sağlık harcamasının %84’ü yapılmaktadır.
Dünya’da 948, OECD ülkelerinde 4.380 Amerikan Doları olan ortalama kişi başı sağlık
harcamasının; en yükseği 8.362 Amerikan Doları ile ABD’de, en düşüğü 12 Amerikan Doları
ile Eritre’de gerçekleşmektedir.
Kişi başı en yüksek kamu sağlık harcaması 6.906 Amerikan Doları olarak Lüksemburg’da ,
en düşüğü de 2 Amerikan Doları ile Myanmar’da yapılmaktadır.
Sağlık harcaması ile ilgili uluslararası veriler şekil ve tablolar hâlinde sıralanmaktadır; Şekil5’de Dünya Sağlık Örgütü 2011 yılı verilerine göre, dünya ülkeleri toplam sağlık
harcamalarının gayrisafi milli hasıla içindeki payları görülmektedir.
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ŞEKİL-5: Dünya Ülkeleri Toplam Sağlık Harcamaları Gayrisafi Milli Hasıla Payı, 2011

Tablo-2, OECD Sağlık verilerine göre 2001-2009 yılları arasında bazı dünya ülkeleri
toplam sağlık harcamalarının gayrisafi milli hasıla içindeki (büyük çoğunluğu artıştan oluşan)
değişim ile ilgili bilgi vermektedir:
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TABLO-2: Bazı Dünya Ülkeleri Toplam Sağlık Harcamaları GSMH Payı Yüzde Değişimi,
2001-2009
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Avustralya

8,1

8,4

8,3

8,5

8,4

8,5

8,5

8,7

-

Avusturya

10,1

10,1

10,3

10,4

10,4

10,3

10,3

10,4

11,0

Almanya

10,4

10,6

10,8

10,6

10,7

10,6

10,5

10,7

11,6

Belçika

8,3

8,5

10,0

10,2

10,1

9,6

9,7

10,1

10,9

Estonya

4,9

4,8

5,0

5,1

5,0

5,0

5,2

6,1

7,0

Danimarka

9,1

9,3

9,5

9,7

9,8

9,9

10,0

10,3

11,5

Fransa

10,2

10,5

10,9

11,0

11,1

11,0

11,0

11,1

11,8

Hollanda

8,3

8,9

9,8

10,0

9,8

9,7

9,7

9,9

12,0

İrlanda

6,7

7,1

7,4

7,6

7,6

7,5

7,7

8,8

9,5

İtalya

8,2

8,3

8,3

8,7

8,9

9,0

8,7

9,0

9,5

İngiltere

7,2

7,6

7,8

8,0

8,2

8,5

8,4

8,8

9,8

Japonya

8,7

8,0

8,1

8,1

8,2

8,2

8,2

8,2

-

Portekiz

9,3

9,3

9,8

10,1

10,4

10,1

10,0

10,1

-

Slovenya

8,6

8,6

8,6

8,4

8,4

8,3

7,8

8,4

9,3

Türkiye

5,2

5,4

5,3

5,4

5,4

5,8

6,0

6,1

-

Polonya

5,9

6,3

6,2

6,2

6,2

6,2

6,4

7,0

7,4

İspanya

7,2

7,3

8,2

8,2

8,3

8,4

8,5

9,0

9,5

ABD

14,3

15,7

15,7

15,7

15,7

15,8

16,0

16,4

17,4

Kore

5,1

4,9

5,2

5,3

5,7

6,0

6,3

6,5

6,9

Tablo-3 ise, dünya ülkelerinin gelir gruplarına göre sağlık harcamalarındaki 2000-2008 yılları
arası değişimini göstermektedir.
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TABLO-3: Gelir Grubuna Göre Dünya Ülkeleri Sağlık Harcaması Değişimi, 2000-2008

Gelir Gruplarının GSMH İçindeki Yüzdesine Göre Toplam Sağlık Harcamaları (%)
Gelir Grupları
2000

2008

Düşük Gelir Grubu

4,6

5,4

Alt Orta Gelir Grubu

4,4

4,3

Üst Orta Gelir Grubu

5,9

6,3

Yüksek Gelir Grubu

10,0

11,1

9.3. Türkiye’deki Sağlık Harcamaları
Türkiye İstatistik Kurumu, 2013 yılı için;
•

Toplam sağlık harcamasını 84.3 milyar TL.,

•

Kişi başı sağlık harcamasını 1.110 TL.,583 Amerikan Doları

•

Gayrisafi yurtiçi hasılada içinde toplam sağlık harcaması oranını %5,4,

•

Devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı%78,5

•

Hane halkları tarafından yapılan yani kişi başı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık
harcaması içindeki payını %16,8,

•

2013 yılında; katastrofik sağlık harcaması yapan hane oranı %0,22, bu nedenle
yoksullaşan hane oranı ise %0,15 olarak hesaplamıştır.

Türkiye sağlık harcamaları ile ilgili veriler tablolar hâlinde sıralanmaktadır;
•

Tablo-4, Sağlık Bakanlığı merkezi ve döner sermaye 2014, 2015 bütçesini,

•

Tablo-5, harcama kalemlerine göre Sağlık Bakanlığı 2014, 2015 bütçesini,

•

Tablo-6’da, Sağlık Bakanlığı ve kurumlarının 2014, 2015 bütçesini göstermektedir.
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TABLO-4: Sağlık Bakanlığı Merkezi/Döner Sermaye Bütçesi, 2014 ve 2015

TABLO-5: Harcama Kalemlerine Göre Sağlık Bakanlığı 2014 ve 2015 Bütçesi
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TABLO-6: Sağlık Bakanlığı ve Kurumları 2014, 2015 Bütçesi

9.4. Sağlık Harcamaları Kritik Karar Noktaları
Sağlık harcamaları artışı, tüm dünyada yaşanmaktadır, ülkelerin gayrisafi milli hasılalarının
%2’sinden %20’sine kadar değişen oranlarda yıllık sağlık harcaması bulunmaktadır, OECD
ülkelerinde bu oran ortalama % 9, Türkiye’de ise %5,4’dür.
Sağlık harcamaları, gelişmiş ülkelerdekine benzer şekilde, TÜİK tarafından yapılmaya
başlandığı gibi uluslararası kabul edilmiş başlıklarda ve ”Ulusal Sağlık Hesapları” mantığı ile
standardize edilerek, yıllık ve ulusal düzeyde tek bir kurum tarafından hesaplanıp
paylaşılmalı; alınan bilgi kaynağı veya kuruma göre farklılık göstermemeli, dolayısıyla
kişi/kurum tercihleri yerine, kıyaslanabilir olmalıdır.
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Uygulamalar
Sağlık harcamaları, genel olarak;
 kamu,
 özel ve
 cepten sağlık harcamaları olarak sınıflandırılmakta,
 toplam ve kişi başı gibi kırılımlarla ve
 cari ile satınalma gücü paritesi gibi birimlerle ifade edilmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Ekonomisi Atlası, 2012 yılı verilerine göre, dünyada; toplam 6,5
trilyon Amerikan Doları sağlık harcaması yapılmakta, bu harcamanın 2.6 trilyon Amerikan
Doları yani % 40’ı ABD’ne ait harcamalardan oluşmaktadır. Dünya nüfusunun %18’inin
yaşadığı OECD ülkelerinde ise dünya toplam sağlık harcamasının %84’ü yapılmaktadır.
Dünya’da 948, OECD ülkelerinde 4.380 Amerikan Doları olan ortalama kişi başı sağlık
harcamasının; en yükseği 8.362 Amerikan Doları ile ABD’de, en düşüğü 12 Amerikan Doları
ile Eritre’de gerçekleşmektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2013 yılı için;
•

Toplam sağlık harcamasını 84.3 milyar TL.,

•

Kişi başı sağlık harcamasını 1.110 TL.,583 Amerikan Doları

•

Gayrisafi yurtiçi hasılada içinde toplam sağlık harcaması oranını %5,4,

•

Devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı%78,5

•

Hane halkları tarafından yapılan yani kişi başı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık
harcaması içindeki payını %16,8,

•

2013 yılında; katastrofik sağlık harcaması yapan hane oranı %0,22, bu nedenle
yoksullaşan hane oranı ise %0,15 olarak hesaplamıştır.

Sağlık harcamaları artışı, tüm dünyada yaşanmaktadır, ülkelerin gayrisafi milli hasılalarının
%2’sinden %20’sine kadar değişen oranlarda yıllık sağlık harcaması bulunmaktadır, OECD
ülkelerinde bu oran ortalama % 9, Türkiye’de ise %5,4’dür.
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Uygulamalar
1) Farinks hakkında kısa bilgi veriniz?
2) Akciğerler hakkında kısa bilgi veriniz?
3) Trachea hakkında kısa bilgi veriniz?
4) Solunum nedir?
5) Lenf sistemi hakkında bilgi veriniz
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Uygulama Soruları
1) Dünyadaki sağlık harcamaları hakkında kısa bilgi veriniz.
2) Türkiye sağlık harcamaları hakkında kısa bilgi veriniz.
3) Sağlık harcamalarındaki kritik karar noktalarını yorumlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; sağlık harcamalarının Dünya ve Türkiye çapındaki dağılımları ve
verilerin yer aldığı tabloların yorumlanması öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1) Sağlık harcamalarında paranın miktarını değerlendirmek için iki ölçek vardır.
Birincisi; ulusal gelirdir. Diğeri ise aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kişibaşı yıllık sağlık harcaması
b) Kurumbaşı yıllık sağlık harcaması
c) Gayrisafi yurtiçi hasıla
d) Özel sağlık harcaması
e) Kişibaşı cepten sağlık harcaması
2) Aşağıdakilerden hangisi; sağlığa yapılan harcamaların kaynaklarını ifade etmede
kullanılan genel ölçeklerden değildir?
a) Toplam sağlık harcamaları
b) Kamu sağlık harcamaları
c) Özel sağlık harcaması
d) Cepten sağlık harcaması
e) Vakıf sağlık harcamaları
3) Geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerde temel sağlık harcaması içinde en çok
enfeksiyon hastalıklarına yönelik harcamalar ağırlık kazanırken, gelişmiş ülkelerde en çok
kronik hastalıklara ilişkin harcamalar ağırlık kazanmaktadır. Burada sağlık harcamalarının
hangi sorusuna cevap aranmaktadır?
a) Ne kadar para harcanacak?
b) Ne kadar hizmet sunulacak?
c) Harcanan para hangi sağlık sorunlarına ayrılacak?
d) Ne kadar süre hizmet sunulacak?
e) Kimlerin vasıtasıyla hizmet sunulacak?
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4) Ülkeler arasındaki sağlık harcaması farklılıklarını o ülkenin sosyo-kültürel
özelliklerinden çok; aşağıdakilerden hangisi belirler?
a) Ülke insanlarının sağlık bilinç düzeyi
b) Ülkede uygulanan sağlık politikası
c) Ülkede uygulanan vergileme politikası
d) Ülkenin sahip olduğu doğal kaynaklar
e) Ülke insanlarının eğitim düzeyi
5) Aşağıdakilerden hangisi; sağlık harcamalarını belirleyen etmenlerden değildir?
a) Toplumun gelişmişlik ve gelir düzeyi
b) Toplumun sağlık kültürü
c) Sağlık hizmetleri için para toplama biçimi
d) Devletin, sağlık hizmetini sunma biçimi
e) Toplumun örf, âdet ve inanışları
6) İşsizlik ve yoksulluğun yaygın olduğu gelir düzeyi düşük toplumlarda her türden
hastalık daha sık görülmektedir. Çünkü bu tür toplumlarda, toplumun beslenme düzeyi
yetersiz ve hastalıklara karşı direnci düşüktür. Buna göre; hastalananların çok olması;
aşağıdakilerden hangi sonucu doğurur?
a) Hastalıkların tedavi için daha fazla paranın harcanması
b) Ülke kaynaklarının akılcı kullanılması
c) Ülkenin hastalıkla mücadelede kullandığı yöntemleri değiştirmesi
d) Ülke vatandaşlarına temel sağlık eğitimi verilmesi
e) Hastalıkların tedavisi için para harcamasının kesilmesi
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7) Gelir ve gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerde ortalama ömür daha uzun,
dolayısıyla da nüfusun 65 yaş üstü grubu daha kalabalıktır. Buna göre; sağlık bu tür ülkelerde
sağlık harcamalarıyla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
a) Ülkenin sağlık bakım harcamaları optimal düzeydedir
b) Ülkenin sağlık bakım harcamaları normaldir
c) Ülkenin sağlık bakım harcamaları yüksektir
d) Ülkenin sağlık bakım harcamaları daha fazla arttırılmalıdır
e) Ülkenin sağlık bakım harcamaları, gelişmekte olan ülkelerin düzeyine
çekilmelidir
8) Eğitimli, sağlık bilinci gelişmiş, dolayısıyla çevre temizliğine ve beslenmesine
dikkat eden, yalnızca tedavi hizmetleri değil, koruyucu hizmetleri de talep eden ve kullanan
topluluklar daha az hastalanmaktadır. Buna göre; hastalanmanın az olması, aşağıdaki
sonuçlardan hangisini ortaya çıkarır?
a) Daha çok sağlık bakım harcaması
b) Daha çok cepten sağlık harcaması
c) Daha çok devlet katkısı
d) Daha az sağlık bakım harcaması
e) Daha az devlet müdahalesi
9) Piyasacı devlet politikası uygulayan ülkelerde hizmetler, özel kurum ve birimler
aracılığıyla yürütülmektedir. Özel birimlerin çalışması ise kar ve rekabet esasına
dayanmaktadır. Kar elde edilemeyen mahrumiyet bölgelerinde özel kurum ve birimler
kurulamamaktadır. Bunun sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bölgeler arası eşitsizlikler
b) Özel kesimin tekelciliği
c) Sağlık hizmetlerine erişimin yaygınlaştırılması
d) Sağlık hizmetlerinde hakkaniyetin sağlanması
e) Sağlık hizmetlerinde kalitenin optimizasyonu
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10) Sağlık hizmetlerinin vergiler ile finansmanında; özellikle özel sigortacılık ve
cepten ödemeye göre paranın daha akılcı ve gerçek gereksinimlere dayalı olarak harcanması
söz konusudur. Buna göre; aşağıdakilerden hangisi bunun bir sonucu olabilir?
a) Tüm ülkeler için en ideal finansman yöntemi vergidir
b) Sağlık harcamalarında tasarrufa dayalı bir yapı ortaya çıkar
c) Tüm ülkeler için en ideal finansman yöntemi cepten ödemelerdir
d) Özel sigortacılık ve cepten ödemeler, paranın ihtiyaca göre harcanmasına
yardımcı olur
e) Cepten sağlık harcamaları arttıkça, paranın akılcı harcanma oranı yükselir

Cevaplar
1) a, 2) e, 3) c, 4) b, 5) e, 6) a, 7) c, 8) d, 9) a, 10) b
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10. SAĞLIK FİNANSMANI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Sürdürülebilirlik tanımı
10.2. Sağlık ve değişen paradigmalar
10.3. Neden sürdürülebilirlik?
10.4. Sürdürülebilirlik Ama Nasıl?
10.5. Kritik karar noktaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sürdürülebilirlik nedir?
2) Sağlık hizmetlerinde değişen paradigmalar nelerdir?
3) Sağlık hizmetlerinde sürdürülebilirlik nasıl sağlanır? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sürdürülebilirlik ve Sağlık
Finansmanı İlişkisi

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sürdürülebilirlik ve Sağlık
Finansmanı İlişkisi

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme,
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sürdürülebilirlik ve Sağlık
Finansmanı İlişkisi

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sürdürülebilirlik ve Sağlık
Finansmanı İlişkisi

Kalite yönetimi ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sürdürülebilirlik ve Sağlık
Finansmanı İlişkisi

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanı ile ilgili
sahip olduğu bilgi birikimini
kullanarak bir çalışmayı
bağımsız olarak yürütme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sürdürülebilirlik ve Sağlık
Finansmanı İlişkisi

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile
işbirliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sürdürülebilirlik ve Sağlık
Finansmanı İlişkisi
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Anahtar Kavramlar


Sürdürülebilirlik



Sağlıkta değişen paradigmalar



Kritik karar noktaları
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Giriş
Birleşmiş Milletler Brundtland Komisyonu, sürdürülebilirlik kavramını uluslararası
geçerliliği olan bir şekilde tanımlamıştır. 1987 yılında yapılan bu tanımla, sürdürülebilirlik,
mevcut ihtiyaçların; politik, ekonomik ve sosyal önceliklerin dengelenmesi ile gelecek
nesillerin kendi gereksinimlerini karşılayabilme kabiliyetini güvence altına alarak
karşılanması olarak ifade edilmiştir.
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10.1. Sürdürülebilirlik Tanımı
Sürdürülebilirlik kavramı genel olarak; bu günün ihtiyaçlarının gelecek kuşakların
ihtiyaçlarından taviz verilmeden karşılanabilmesidir. Sürdürülebilirlik sadece finansal
anlamda sağlık hizmetine ulaşma olarak değil, hizmetin tüm boyutlarıyla, devamlılığını
oluşturmak olarak değerlendirilmelidir. Bu günün anne ve babalarının almakta olduğu sağlık
hizmetlerini, gelecekte çocuklarının da alabiliyor olması, sürdürülebilirlik kavramını gösteren
iyi bir örnektir.
Birleşmiş Milletler Brundtland Komisyonu, sürdürülebilirlik kavramını uluslararası
geçerliliği olan bir şekilde tanımlamıştır. 1987 yılında yapılan bu tanımla, sürdürülebilirlik,
mevcut ihtiyaçların; politik, ekonomik ve sosyal önceliklerin dengelenmesi ile gelecek
nesillerin kendi gereksinimlerini karşılayabilme kabiliyetini güvence altına alarak
karşılanması olarak ifade edilmiştir.

10.2. Sağlık ve Değişen Paradigmalar
Paradigma kelimesi sözlük anlamı; zihniyet, anlayış olarak ifade edilir. Sağlık
hizmetlerinde birçok kavram, zamanla ve bazen hizmetin de gereği olarak, ulusal ve
uluslararası etkileşimler sonucu değişmektedir. Bir kısım değişikliklerde, toplumun ilgili
kesimleriyle tam bir uzlaşma olmasa da, karar vericilerin seçimiyle süreç bu yönde işlemiş
olabilmektedir.
Tablo 7’de değişen bu kavramlar, eski ve yeni anlamları ile tek kelimeyle özetlenerek
sıralanmaktadır. Bunların bazıları aşağıda ayrı ayrı açıklanacaktır.
Tablo 7: Sağlık Hizmetlerinde Değişen Kavramlar

Önceden hizmet sunucular, sağlık hizmetinin odak noktasındaydı, marka hastaneler ve
isim yapmış hekimler bu anlamda örnek verilebilir, oysa bu gün hizmet sektörünün diğer
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alanlarında olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de hizmeti alan olarak hastalar merkezde
bulunmaktadır.
Sağlık hizmeti sunan kurumlar önceden çok parçalı ve birden fazla yapı olarak
fonksiyonlarını sürdürürlerken, artık güçlerini birleştirmiş olarak hizmet vermektedirler.
Türkiye’deki örneği olarak; her kuruluşun hatta Bankaların ayrı ayrı hastanelerinin olduğu
dönemden, hastanelerin Sağlık Bakanlığı çatısı altında toplanması sürecine geçiş dönemi
verilebilir.
Daha çok merkezlerde yerleşik, hastane ve uzmanlaşma ağırlıklı sağlık hizmet
sunumu; giderek toplum içine yayılmakta ve dağınık bir şekil almaktadır. Hastalıkların
tedavisi kadar sağlığı koruma ve geliştirmeye önem veren bir anlayışa geçilmesi bunun
örneğidir.
Herkes için genellenebilen klasik tedaviler yerini kök hücre tedavisi örneği gibi
kişiselleşmiş tedavilere bırakmaktadır. Giderek tıbbın her alanında yaygınlaşan bu
kişiselleşmiş tedavilerin, sağlık hizmetleri maliyetleri için olumsuz etkileri de ayrıca
düşündürücü olmaktadır.
Hastalıkların tanı ve tedavisinde can acıtan (invaziv) müdahale yöntemleri yerini daha
az can acıtan (noninvaziv) teşhis ve tedavilere bırakmaya başlamıştır. Laparoskopik
cerrahinin yaygınlaşması gibi uygulamalar bir yandan daha kısa sürede tedavisi bitip işine
dönen hastalara diğer yandan da hastanede daha az yatma nedeniyle hem maliyet avantajına,
hem yaygınlaşan evde bakım, uzaktan hasta tedavisi örneklerle maliyet etkililiğe ve kapasite
kullanımını arttırarak fırsat eşitliğini güçlendirmeye hizmet etmektedir.

10.3. Neden Sürdürebilirlik?
Globalleşen dünya ve globalleşen sağlık gündemi nedeniyle gelecekte ne olacağı hem
tam belli değil, hem de tam kontrol altında değildir, dolayısıyla karşılıklı etkiye çok açık bir
sistem mevcuttur.
Öte yandan, geleceğin tıbbi uygulamalarının ne getireceği, nasıl riskler oluşturacağı ve
bunların yönetiminde nelerin bekleneceği net değildir, bu bağlamda sağlık sisteminde
karışıklığa yol açabilecek gelişmelerin nedenleri, neler olacağı, nasıl yönetilebileceği ve
çözümleri de bilinmemektedir.
Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla başlayan, anne ve çocuk sağlığı problemleri ve afetler,
kazalar ile terör, şiddet ve savaşlara bağlı travmalara kadar giderek, bulaşıcı olmayan
hastalıklara ulaşan ve sonunda iklim değişikliği, şehirleşme, yaşlı nüfus gibi alt bileşenlerle
“Eko-Sağlık” konularına kadar uzanan sağlık hizmetlerinde değişen ihtiyaç ve yapılaral buna
uygun model değişiklikleri; yeni yeni sistemlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.
Karar destek sistemleri, elektronik hasta kaydı, uzaktan hasta takibinden, giyilebilir
teknolojilere kadar sağlık hizmeti ile teknolojinin içiçe geçmişliği gelecekteki sağlık
sistemlerine yön verecek boyutlara ulaşabilecektir.
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Bir yandan hasta ve çalışan güvenliği konularında yeni standart ve süreçler hızla
gelişmekte diğer yandan da kronik ve bulaşıcı olamyan hastalıkların yönetimi genelinde
bütünleşik tıp uygulamalarının gelişmektedir.
Sağlık çalışanı ile kurumu gibi hizmeti sunucularına yapılan ödemelerin
düşürülmesine yönelik gelecek beklentisi ile hizmet kullanıcılardan katkı payı ve cepten
ödemelerin artırılması gibi sağlık hizmet maliyetlerinin tüketiciye transferi ve ayrıca tüm bu
kapsamda sağlık sisteminin performansını iyileştirme zorunluluğu gibi değişkenlerin varlığı
sağlık hizmetlerinde geleceğin sürdürülebilirliğini etkileyecektir.
Tablolar’da da görüldüğü gibi, 65 yaş üstü nüfus için;
•

geçiş süresinin kısalması,

•

ulaşılacak nüfus oranın yüksekliğinin ürkütücülüğü ve

•

sağlık harcamanın yaşamboyu olanın yarısına yakın olması gözardı

edilmemesi gereken önemli bir veridir.
Tablo 8: Bazı Ülkelerde 65 Yaş Üstü Nüfus Oranının İkiye Katlanma Süreleri
Geçiş Süresi

65+ Yaş Grubu %7 oranına
ulaşma yılı

65+ Yaş Grubu %14
oranına ulaşma yılı

Japonya

1970

1996

26

Fransa

1865

1980

115

Almanya

1930

1975

45

İsveç

1890

1975

85

İngiltere

1930

1975

45

ABD

1945

2020

75

Türkiye

2012

2039

27

Ülkeler

(yıl)
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Tablo 9: 65 Yaş Üstü, 15-64 Yaş ve 0-14 Yaş Nüfus Oranları Değişim Beklentisi, Türkiye,
2013-2075

Tablo 10: Yaş Gruplarına Göre Sağlık Harcamaları
Yaş Grupları

Harcanan Para (USD)

Toplam Harcama İçindeki Yüzdesi

0-19

3.432

7,8

20-39

1.448

12,5

40-64

2.601

31

65-84

10.245

36,5

85+

17.071

12,1

10.4. Sürdürebilirlik Ama Nasıl?
Sürdürülebilirliğin nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin, iyi yönetişim temelinde
oldukça önemsenen bazı ilkeler gündeme gelmektedir. Bunlar arasında;
•

Yapılanın değil “yapılmayanın” yapılması yani yenilikçilik (inovasyon),

•

Sayılardan etki ve sonucun değerlendirilmesi yani “nicelikten niteliğe geçiş”,

•

Kaynakların ortak akıl ile “katılımcı” ve birlikte kullanımı (afiliyasyon),
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•

Maliyet paylaşımı ile kamu/özel ayrımı yapmadan “kamu yararı” gözetilmesi,

•

Sağlık hizmeti ve finansmanında “güçler ayrılığı” ile etkililiğin sağlanması

gibi kavramlar sıralanmaktadır.

10.5. Kritik Karar Noktaları
Sağlık kuruluşlarını yönetmekte sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla aşağıda
sıralanan kritik karar noktaları sürekli gözönünde tutulmalıdır;
•

Farklı meslek grupları ile “ekip” olma,

•

Yüksek maliyetlerle “sürdürülebilirlik”,

•

Her düzeyde karar verme ve “katılımcı yönetim”,

•

Kültür değişimi+bilgi paylaşımı+“hesap verme”

•

Doğru kayıt+geribildirim; “bilgi yönetimi”,
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Uygulamalar
Sürdürülebilirlik kavramı genel olarak; bu günün ihtiyaçlarının gelecek kuşakların
ihtiyaçlarından taviz verilmeden karşılanabilmesidir. Sürdürülebilirlik sadece finansal
anlamda sağlık hizmetine ulaşma olarak değil, hizmetin tüm boyutlarıyla, devamlılığını
oluşturmak olarak değerlendirilmelidir. Bu günün anne ve babalarının almakta olduğu sağlık
hizmetlerini, gelecekte çocuklarının da alabiliyor olması, sürdürülebilirlik kavramını gösteren
iyi bir örnektir.
Sağlık hizmeti sunan kurumlar önceden çok parçalı ve birden fazla yapı olarak
fonksiyonlarını sürdürürlerken, artık güçlerini birleştirmiş olarak hizmet vermektedirler.
Türkiye’deki örneği olarak; her kuruluşun hatta Bankaların ayrı ayrı hastanelerinin olduğu
dönemden, hastanelerin Sağlık Bakanlığı çatısı altında toplanması sürecine geçiş dönemi
verilebilir.
Herkes için genellenebilen klasik tedaviler yerini kök hücre tedavisi örneği gibi kişiselleşmiş
tedavilere bırakmaktadır. Giderek tıbbın her alanında yaygınlaşan bu kişiselleşmiş tedavilerin,
sağlık hizmetleri maliyetleri için olumsuz etkileri de ayrıca düşündürücü olmaktadır.
Globalleşen dünya ve globalleşen sağlık gündemi nedeniyle gelecekte ne olacağı hem tam
belli değil, hem de tam kontrol altında değildir, dolayısıyla karşılıklı etkiye çok açık bir
sistem mevcuttur.
Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla başlayan, anne ve çocuk sağlığı problemleri ve afetler, kazalar
ile terör, şiddet ve savaşlara bağlı travmalara kadar giderek, bulaşıcı olmayan hastalıklara
ulaşan ve sonunda iklim değişikliği, şehirleşme, yaşlı nüfus gibi alt bileşenlerle “Eko-Sağlık”
konularına kadar uzanan sağlık hizmetlerinde değişen ihtiyaç ve yapılaral buna uygun model
değişiklikleri; yeni yeni sistemlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.
Sağlık kuruluşlarını yönetmekte sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla aşağıda sıralanan
kritik karar noktaları sürekli gözönünde tutulmalıdır;
 Farklı meslek grupları ile “ekip” olma,
 Yüksek maliyetlerle “sürdürülebilirlik”,
 Her düzeyde karar verme ve “katılımcı yönetim”,
 Kültür değişimi+bilgi paylaşımı+“hesap verme”
 Doğru kayıt+geribildirim; “bilgi yönetimi”
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Uygulama Soruları
1) Birleşmiş Milletler Brundtland Komisyonu sürdürülebilirliği nasıl tanımlamıştır?
2) Sağlık hizmetlerindeki değişen paradigmalardan gereksinim ile ilgili olan
maddeyi yorumlayınız.
3) Sağlık hizmetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanmasında;
“yapılmayanın” yapılması kavramı ile ne ifade edilmektedir? Tartışınız.

Yapılanın

değil
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; sağlık hizmetlerindeki değişen paradigmaların neler olduğu,
sürdürülebilirliğe dair çeşitli tanımlamalar ve sağlık hizmetlerinde sürdürülebilirliğin nasıl
tanımlandığı konuları aktarılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi; sağlık hizmetlerinin temel ilkelerinden değildir?
a) Ulaşılabilirlik
b) Tekelcilik
c) Etkililik
d) Hakkaniyet
e) Sürdürülebilirlik
2) Paradigma, en kısa tanımıyla bir bakış açısıdır. Sağlık hizmet arzında; paradigma
değişimlerinde, yeni ve eski paradigma karşılaştırılması yapıldığında hangisi doğrudur?
Eski Paradigma

Yeni Paradigma

I

Hedef

Hastalığın tedavisi

Hastalanmanın önlenmesi

II

Gereksinim

Genel hekim

Uzman

III Hizmet sunumu

Dağınık/ Toplum içi

Merkezi/ Hastane

IV Odak noktası

Hasta

Hizmet sunumu

V

Gider merkezi

Kar merkezi

Hastane

a) V
b) IV
c) III
d) II
e) I
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3) Sağlık hizmetlerinde değişen paradigmalar ele alındığında; sağlık hizmetleri
sisteminin organizasyonu yeni paradigmada nasıl olmuştur?
a) Parçalanmış/ fragmente
b) Merkezî
c) Kaliteli
d) Entegre
e) Dağınık
4) Mevcut ihtiyaçların; politik, ekonomik ve sosyal önceliklerin dengelenmesi ile
gelecek nesillerin kendi gereksinimlerini karşılayabilme kabiliyetini güvence altına alarak
karşılanmasına ne ad verilir?
a) Sistem
b) Politika
c) Fizibilite
d) Karşılanabilirlik
e) Sürdürülebilirlik
5) Sağlık hizmetlerinde; sağlık hizmeti almaya ihtiyacı olanların istediği anda,
istediği yerde ve ihtiyacı kadar sağlık hizmeti alabilmeleri gerektiğini ifade eden kavrama ne
ad verilir?
a) Etkililik
b) Adalet
c) Hakkaniyet
d) Ulaşılabilirlik
e) Kalite
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6) Sağlık hizmetlerinde değişen paradigmalar göz önünde bulundurulduğunda; eski
paradigmaya göre hastaneler kar merkezi olarak görülürken yeni paradigmaya göre nasıl
olmuştur?
a) Gelir merkezi
b) Gider merkezi
c) Hizmet sunum merkezi
d) Tedavi merkezi
e) Rant merkezi
7) Aşağıdakilerden hangisi; sağlık hizmetlerinde niçin sürdürülebilirlik sorusuna
verilebilecek cevaplardan değildir?
a) Devletlerarası politikalar
b) Bulaşıcı hastalıklar
c) Anne ve çocuk sağlığı
d) Afet, kaza, şiddet ve savaşlara bağlı yaralanmalar
e) Kronik hastalıklar
8) Aşağıdakilerden hangisi, sağlık hizmetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanmasındaki
kritik karar noktaları ilkelerinden değildir?
a) Nitelikten niceliğe geçişin sağlanması
b) Yapılanın değil, yapılmayanın yapılması
c) Katılımcı birlikte kullanım
d) Kamu-özel ayrımı yapılmadan kamu yararının sağlanması
e) Yüksek maliyet
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9) Aşağıdakilerden hangisi, sağlık hizmetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanmasındaki
kritik karar noktaları eylemlerinden değildir?
a) Farklı meslek grupları ile ekip olunması
b) Yapılanın değil, yapılmayanın yapılması
c) Her düzeyde karar verme ve katılımcı yönetimin sağlanması
d) Hesap verilebilir şeffaflığın sağlanması
e) Geri bildirim ve bilgi yönetiminin sağlanması
10) Aşağıdakilerden hangisi; gelecekte de sağlık hizmetlerinde sürdürülebilirliğin
sağlanması amacıyla yapılması gerekenlerden değildir?
a) İşbirliği ve ortaklıklar sağlanmalı
b) Hasta merkezli bütünleşik bir hizmet sunumu benimsenmeli
c) Sağlık hizmeti sunulan kişi sayısı arttırılmalı
d) Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ortamı sağlanmalı
e) Akılcı kaynak yönetimi yapılmalı
Cevaplar
1) b, 2) e, 3) d, 4) e, 5) e, 6) b, 7) a, 8) e, 9) b, 10) c
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11. SAĞLIK SİGORTACILIĞI; KAVRAMSAL ÇERÇEVE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Sigorta, Risk, Sigorta Edilebilir Risk
11.2. Poliçe, Genel ve Özel Şartlar
11.3. Net Risk Primi, Tazminat Prim Oranı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sigorta edilebilir risk nedir?
2) Poliçe genel ve özel şartları nelerdir?
3) Tazminat prim oranı hakkında bildiklerinizi yazınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlık Sigortacılığı
Kavramsal Çerçevesi

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Sigortacılığı
Kavramsal Çerçevesi

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme,
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Sigortacılığı
Kavramsal Çerçevesi

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Sigortacılığı
Kavramsal Çerçevesi

Kalite yönetimi ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Sigortacılığı
Kavramsal Çerçevesi

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanı ile ilgili
sahip olduğu bilgi birikimini
kullanarak bir çalışmayı
bağımsız olarak yürütme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Sigortacılığı
Kavramsal Çerçevesi

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile
işbirliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sağlık Sigortacılığı
Kavramsal Çerçevesi
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Anahtar Kavramlar


Sigorta



Poliçe



Net risk primi



Tazminat prim oranı
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Giriş
Sigorta; mevzuat ile gelenek ve görenekler çerçevesinde, risk faktörlerinin
oluşturabileceği zararları yönlendiren sistemdir. Sigorta’nın en önemli işlevi; riski bölmek ve
dolayısıyla zararı parçalamak yoluyla, kişi ve ve/veya kurumlara riskle karşılaştıklarında,
ekonomik açıdan uğrayabilecekleri zararı önemsiz duruma getirmektir.
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11.1. Sigorta, Risk, Sigorta Edilebilir Risk
Sigorta; mevzuat ile gelenek ve görenekler çerçevesinde, risk faktörlerinin
oluşturabileceği zararları yönlendiren sistemdir. Yani, kişilerin; bazı şartlar altında
karşılaşacakları, zarara ve gelir kaybına yol açacak sonuçlardan, kendilerini koruması için,
önceden belli bir prim ödemesi yoluyla bu risklerini devrettiği bir karşılıklı akittir.
Sigorta’nın en önemli işlevi; riski bölmek ve dolayısıyla zararı parçalamak yoluyla,
kişi ve ve/veya kurumlara riskle karşılaştıklarında, ekonomik açıdan uğrayabilecekleri zararı
önemsiz duruma getirmektir.
Sigortanın konusu; kaybedilmesi hâlinde, üzerinde hak sahibi kişi(ler) için mali
kayıplara neden olan taşınır veya taşınmaz her şey ya da meydana gelmesi durumunda, yasal
bir hakkın kaybedilmesine veya yasal bir sorumluluk oluşmasına neden olan herhangi bir
olaydır. Örnek olarak; sağlık poliçesinde doğum teminatı, yangın poliçesinde bina veya
içindeki eşya, sorumluluk poliçesi;kişinin verebileceği zarar verilebilir.
Sigorta bedeli; sigorta şirketi ile sigortalı arasında, sözleşmesi gereği, teminat altına
alınmış bir tehlikenin gerçekleşmesi veya sigortalının üçüncü şahıslara karşı sorumlu duruma
düşmesi sonucunda, sigorta şirketinin ödemekle yükümlü olduğu, tazminata esas oluşturan
bedeldir. Bir başka deyişle; sigortalının kaybetmek durumunda olduğu en yüksek bedeldir.
Sigorta ettiren; sigorta sözleşmesine taraf olan ve sigortadan doğan yükümlülük sahibi
kişidir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi ya da sigorta ettiren, sigortalı ve lehdar ayrı ayrı
kişiler olabilir. Sigortalı ise sigorta teminatını kullanan bireysel/kurumsal poliçe sahibidir.
Sigorta şirketi; sigorta ettiren tarafından ödenen prim karşılığında,
sigortacıya/tazminattan yararlanacağı belirtilmiş kişiye (Lehdar), söz verdiği yükümlülüğü
yerine getiren ve riskin gerçekleşmesi hâlinde tazminat ödemeyi üstlenen kurumdur. Sigorta
sözleşmesi yapar, poliçe düzenler, prim tahsil eder, sigortacılık faaliyetinde bulunur, Hazine
Müsteşarlığı iznine tabiidir ve ilgili Kanuna göre kurulan tüzel kişiliktir.
Reasürans; sigorta şirketinin sigortalılarından satın aldığı risklerin, bir kısmını veya
tamamını diğer bir şirkete devretmesi ya da satmasıdır.
Aktüer; risk analizine göre prim katsayılarının hesaplanması, risk rezervleri ve
şirketlerin yükümlülüklerini karşılama
yeterliliğinde uzmanlaşmış, sigorta matematiği
eğitimi almış, yeterliliği tescil edilmiş kişidir.
Anlaşmalı sağlık kuruluşları; sağlık sigortacılığında, sigorta şirketi ile anlaşması olan
ve buna dayanarak, sigortalının poliçeleri ile limitleri dahilinde hizmet alabildiği hastane, tanı
merkezi, laboratuvar, eczane vb. sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlardır.
Risk; zarara neden olan olayların meydana gelme ihtimali ya da sigorta teminatı altına
alınmış olan mal/hizmetin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerdir.
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Sigorta edilebilir risk için bazı ön koşullar bulunmaktadır;


Sigorta sözleşmesi yapılırken riziko gerçekleşmemiş olmalıdır,



Tehlike muhtemel olmalı, gerçekleşme ihtimali bulunmalıdır,



Tehlikenin ne zaman gerçekleşeceği bilinmemelidir,



Tehlike yasal olmalıdır,



Tehlikenin muhtemel sonuçları mali açıdan ölçülebilir olmalıdır,


Sigortaya konu olan mal veya sorumluluk ile sigortalı arasında ekonomik bir
ilişki olmalıdır.

11.2. Poliçe, Genel ve Özel Şartlar
Poliçe; sigortalı ile sigorta şirketi arasında, sigortalının mal veya canına ait belirleyici
bilgileri, sigortanın başlangıç ve bitiş tarihlerini, ödenecek prim ve teminat tutarları vb.
bilgileri içeren sözleşmedir.
Genel ve özel şartlar; sigorta poliçesi üzerinde belirtilen, sigorta sözleşmesinin her iki
tarafa sağladığı haklar ve yüklediği görevleri tanımlayan hükümlerdir. Genel şartlar, kamu
otoritelerince düzenlenir veya sigorta şirketlerince düzenlenir kamu otoritesince onaylanır,
Türkiye Cumhuriyeti’nde bu düzenlemeyi Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü
yapar. Özel şartlar ise Şirketlerce düzenlenir, teminat genişletilme, daraltılma veya risk
yönetimi şartlarıdır.

11.3. Net Risk Primi, Tazminat Prim Oranı
Net Risk Primi (NRP); bir yıl boyunca, sigortalıların aldıkları teminata göre yaptıkları
harcamaların karşılanması için esas alınan, kişi başına cinsiyet ve yaş gruplarına göre
hesaplanan primdir.
Şirketler bunun üzerine kendi giderlerini ekler ve satış primini oluşturur, şöyle
formülarize edilir; Prim=NRP+Acente Komisyonu+Genel İşletme Giderleri
Tazminat (Hasar!) Prim Oranı; ödenmiş ve muallak hasarlar toplamının, toplanan
primlere oranıdır. Sigorta şirketleri, hasarsız (!) kapatılan her bir yıl için ilave “hasarsızlık
indirimi” yapabilir veya hasarların (!) yüksek miktarlarda çıkması durumunda fazladan prim
“Sürprim” alabilir.
Sağlık sigortacılığı, can sigortası süreci olduğundan, mal sigortacılığında kullanılan
“hasar” deyimi yerine “tazminat” deyiminin kullanılması daha uygun ve doğrudur.
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Uygulamalar
Sigorta; mevzuat ile gelenek ve görenekler çerçevesinde, risk faktörlerinin
oluşturabileceği zararları yönlendiren sistemdir. Yani, kişilerin; bazı şartlar altında
karşılaşacakları, zarara ve gelir kaybına yol açacak sonuçlardan, kendilerini koruması için,
önceden belli bir prim ödemesi yoluyla bu risklerini devrettiği bir karşılıklı akittir.
Sigorta’nın en önemli işlevi; riski bölmek ve dolayısıyla zararı parçalamak yoluyla,
kişi ve ve/veya kurumlara riskle karşılaştıklarında, ekonomik açıdan uğrayabilecekleri zararı
önemsiz duruma getirmektir.
Sigorta edilebilir risk için bazı ön koşullar bulunmaktadır;
 Sigorta sözleşmesi yapılırken riziko gerçekleşmemiş olmalıdır,
 Tehlike muhtemel olmalı, gerçekleşme ihtimali bulunmalıdır,
 Tehlikenin ne zaman gerçekleşeceği bilinmemelidir,
 Tehlike yasal olmalıdır,
 Tehlikenin muhtemel sonuçları mali açıdan ölçülebilir olmalıdır,
 Sigortaya konu olan mal veya sorumluluk ile sigortalı arasında ekonomik bir ilişki
olmalıdır.
Poliçe; sigortalı ile sigorta şirketi arasında, sigortalının mal veya canına ait belirleyici
bilgileri, sigortanın başlangıç ve bitiş tarihlerini, ödenecek prim ve teminat tutarları vb.
bilgileri içeren sözleşmedir.
Net Risk Primi (NRP); bir yıl boyunca, sigortalıların aldıkları teminata göre yaptıkları
harcamaların karşılanması için esas alınan, kişi başına cinsiyet ve yaş gruplarına göre
hesaplanan primdir.
Tazminat (Hasar!) Prim Oranı; ödenmiş ve muallak hasarlar toplamının, toplanan
primlere oranıdır. Sigorta şirketleri, hasarsız (!) kapatılan her bir yıl için ilave “hasarsızlık
indirimi” yapabilir veya hasarların (!) yüksek miktarlarda çıkması durumunda fazladan prim
“Sürprim” alabilir.
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Uygulama Soruları
1)

Sigorta kavramını tanımlayınız.

2)

Prim kavramını tanımlayınız.

3)

Risk kavramını tanımlayınız.

4)

Reasürans ve aktüer kavramlarını tanımlayınız.

5)

Net risk primi neyi ifade eder? Belirtiniz

6)

Tazminat prim oranı neyi ifade eder? Belirtiniz
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; sigorta, risk, sigorta edilebilir risk, poliçenin özellikleri, net risk primi ve
tazminat prim oranıyla ilgili bilgiler öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Mevzuat ile gelenek ve görenekler çerçevesinde,
oluşturabileceği zararları yönlendiren sisteme ne ad verilir?

risk

faktörlerinin

a) Sigorta
b) Sistem
c) Politika
d) Risk
e) Prim
2) Aşağıdakilerden hangisi; sigortanın işlevlerinden değildir?
a) Riski bölmek
b) Zararı parçalamak
c) Kişisel riskleri önemsiz duruma getirmek
d) Kurumsal riskleri önemsiz duruma getirmek
e) Riski tamamen ortadan kaldırmak
3) Sigorta teminatı altına alınmış olan mal veya hizmetlerin karşı karşıya bulunduğu
tehlikelere ne ad verilir?
a) Zarar
b) Risk
c) Prim
d) Sigorta
e) Teminat
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4) Sigorta edilebilir risk ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Sigorta sözleşmesi yapılırken riziko gerçekleşmiş olmalıdır.
b) Tehlike muhtemel olmalı, gerçekleşme ihtimali bulunmamalıdır.
c) Tehlikenin ne zaman gerçekleşeceği bilinmemelidir.
d) Tehlike yasal olmamalıdır.
e) Tehlikenin muhtemel sonuçları mali açıdan ölçülebilir olmamalıdır.
5) Sağlık kurum ve kuruluşları kapsamında yangın poliçesinde bina veya içindeki
eşyanın; sorumluluk poliçesinde ise kişinin verebileceği zararın ele alınması, aşağıdakilerden
hangisinin kapsamında ele alınmaktadır?
a) Sigorta edilebilir risk
b) Sigortanın primi
c) Sigortanın bedeli
d) Sigortanın konusu
e) Sigorta şirketi
6) Sigorta şirketi ile sigortalı arasında; sözleşmesi gereği, teminat altına alınmış bir
tehlikenin gerçekleşmesi veya sigortalının üçüncü şahıslara karşı sorumlu duruma düşmesi
sonucunda, sigorta şirketinin ödemekle yükümlü olduğu, tazminata esas oluşturan kavrama ne
ad verilir?
a) Sigorta bedeli
b) Sigortalı
c) Sigorta ettiren
d) Sigorta primi
e) Sigorta şirketi
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7) Sigorta sözleşmesi yapan, poliçe düzenleyen, prim tahsil eden, sigortacılık
faaliyetinde bulunan, Hazine Müsteşarlığı izni ve Sigorta Denetleme Kanunu’na göre kurulan
tüzel kişilik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tazminat prim oranı
b) Sigortalı
c) Sigorta ettiren
d) Sigorta şirketi
e) Net risk primi
8) Sigortalı ile sigorta şirketi arasında, sigortalının mal veya canına ait belirleyici
bilgileri, sigortanın başlangıç ve bitiş tarihlerini, ödenecek prim ve teminat tutarları gibi
bilgileri içeren sözleşmeye ne ad verilir?
a) Sigorta poliçesi
b) Net risk primi
c) Tazminat prim oranı
d) Reasürans
e) Aktüer
9) Sigorta şirketinin sigortalılarından satın aldığı risklerin, bir kısmını veya tamamını
diğer bir şirkete satmasına ne ad verilir?
a) Aktüer
b) Reasürans
c) Prim
d) Net risk primi
e) Tazminat prim oranı
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10) Risk analizine göre prim katsayılarının hesaplanması, risk rezervleri ve şirketlerin
yükümlülüklerini karşılama yeterliliğinde uzmanlaşmış, sigorta matematiği eğitimi almış,
yeterliliği tescil edilmiş kişiye ne ad verilir?
a) Muhasebeci
b) Mali müşavir
c) Serbest muhasebeci mali müşavir
d) Finans uzmanı
e) Aktüer
Cevaplar
1) a, 2) e, 3) b, 4) c, 5) d, 6) a, 7) d, 8) a, 9) b, 10) e
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12. SOSYAL SAĞLIK SİGORTACILIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Sağlık Finansmanı ve Sigortacılık
12.2. Sosyal Sağlık Sigortacılığı Çerçevesi
12.3. Sosyal Sağlık Sigortacılığı Geçmişi
12.4. Sosyal Sağlık Sigortacılığı Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık hakkı kavramını tanımlayınız.
2) Vergi ile finansmanı sağlanan sistemin sosyal sağlık sigortacılığından farklarını
tartışınız.
3) Sosyal sağlık sigortacılığı çevresi ile ifade edilmek istenen nedir? Açıklayınız.
4) Türkiye’nin sosyal sağlık sigortacılığı geçmişini araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal Sağlık Sigortası
Kavramı, İşleyişi

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sosyal Sağlık Sigortası
Kavramı, İşleyişi

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme,
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sosyal Sağlık Sigortası
Kavramı, İşleyişi

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sosyal Sağlık Sigortası
Kavramı, İşleyişi

Kalite yönetimi ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sosyal Sağlık Sigortası
Kavramı, İşleyişi

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanı ile ilgili
sahip olduğu bilgi birikimini
kullanarak bir çalışmayı
bağımsız olarak yürütme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sosyal Sağlık Sigortası
Kavramı, İşleyişi

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile
işbirliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Sosyal Sağlık Sigortası
Kavramı, İşleyişi
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Anahtar Kavramlar


Sağlık sigortacılığı



Sosyal sağlık sigortacılığı



Sosyal sağlık sigortacılığı özellikleri
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Giriş
Sağlık hakkı; kişinin toplumdan, devletten, sağlığının korunmasını, gerektiğinde
tedavi edilmesini, iyileştirilmesini isteyebilmesi, toplumun sağladığı imkanlardan
yararlanabilmesi olarak tanımlanır. Sosyal sağlık sigortacılığının en önemli özellikleri;
özellikleri aşağıda sıralanan ana başlıklarda özetlenmektedir; Katkıların önemli kısmı
çalıştıran ve çalışandan kesilen primler oluşur, Primler ödeme gücüne göre, hizmete erişim
ihtiyaca göre düzenlenir ve ödeme gücü olmayanların primleri kamu kaynaklarıyla karşılanır
şeklinde özetlenebilir.
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12.1. Sağlık Finansmanı ve Sigortacılık
Sağlık hakkı; kişinin toplumdan, devletten, sağlığının korunmasını, gerektiğinde
tedavi edilmesini, iyileştirilmesini isteyebilmesi, toplumun sağladığı imkanlardan
yararlanabilmesi olarak tanımlanır.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, 1948 yılında kabul edilen, İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi’nin 25. maddesinde;
“Herkesin, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, konut, tıbbi bakım, gerekli
toplumsal hizmetler dahil olmak üzere sağlık ve gönencini güvence altına alacak uygun bir
yaşam düzeyine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık veya geçim olanaklarından
iradesi dışında yoksun bırakacak öteki durumlarda güvenlik hakkı vardır”
denmektedir. Benzer şekilde, Avrupa Konseyi’nin 1961 yılında kabul ettiği Avrupa
Sosyal Şartı’nın 13. maddesinde;
“Sağlık ve sosyal yardım hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak için
sözleşmeci taraflar; yeterli olanağı bulunmayan ve kendi çabasıyla ya da başka
kaynaklardan, özellikle bir toplumsal güvenlik sisteminden yararlanarak böyle bir olanak
sağlayamayan herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalıkta bu durumun gerektirdiği
bakımı sunmayı üstlenir” ifadesi yer almaktadır.
Sosyal güvenlikte risklerin kapsamı, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 1944 yılı
Philadelphia Konferansı Bildirgesi’nde; hastalık, analık, malullük, yaşlılık, aileyi geçindirenin
ölümü, işsizlik, normal üstü giderler, meslekle ilgili arızalar (iş kazaları ve meslek
hastalıkları) şeklinde sıralanmıştır.
Sosyal güvenlikte, 102 sayılı Sözleşme’nin öngördüğü normlar, Avrupa Konseyi, BM
ve AB sosyal güvenlik mevzuatı bakımından da standart bir ölçüt olarak kabul görmektedir.
102 sayılı Sözleşmenin 10. maddesi, hastalık ve sağlık yardımlarının en az şunlar
olabileceğini öngörmüştür;
“ ...Evde yapılacak muayeneler dahil, pratisyen hekimler tarafından yapılacak
muayene ve tedaviler; Mütehassıs hekimler tarafından, hastanelerde yatarak veya ayakta
yapılacak muayene ve tedavilerle hastane dışında sağlanabilecek tedaviler; Hekim reçetesiyle
lüzum gösterilen ilaçların temini; Lüzum hâlinde, hastaneye yatırma. ”
Hastalık sigortası yardımlarından yararlanabilmek için 102 sayılı ILO Sözleşmesi’nde
öngörülen koşullar; Sözleşmenin 11. maddesinde, 10. madde de belirtilen yardımlar,
“kötüye kullanımı önlemek için, gerekli sayılabilecek asgari bir staj süresini
tamamlamış olan sigortalılara ve bunların hak sahibi kimselerine sağlanır”
hükümleri olarak yer almaktadır.
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Ayrıca, 10. maddede staj süresi yanında getirilen bir diğer koşul da katkı bedelleridir.
Buna göre;
“yardımlardan yararlananlar veya bunların aile reisleri, hastalık hâlinde yapılacak
sağlık yardımı masraflarına iştirak ettirilebilecektir.”
Ancak bu iştiraklerin dayandığı esasların ilgiliye ağır yük oluşturmayacak şekilde
belirlenmesi ilkesi getirilmiştir.
Dünya genelinde, sağlık hizmetleri finansmanı için, hizmeti kullananların yaptığı
harcamalar dışında, genellikle hiçbiri tek başına uygulanmayan, herbiri değişik yoğunlukta
karma bir anlayış içerisinde kullanılan, kabaca;
•

vergi tabanlı ulusal sağlık hizmetleri sistemi,

•

prim tabanlı sosyal sağlık sigortası sistemi ve

•

prim tabanlı özel sağlık sigortası sistemi olarak üç ayrı sistem bulunmaktadır.

Avrupa ülkelerinde sağlık hizmetleri finansman modelleri karşılaştırıldığında,
ağırlıkla;
1. Danimarka, Romanya, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngitere’de ağırlıkla
vergi bazlı finansman sisteminin ve
2. Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Almanya, Macaristan, Hollanda, Slovakya ve
Slovenya gibi ülkelerde de prim bazlı sistemin
kullanılmakta olduğu söylenilebilir.

12.2. Sosyal Sağlık Sigortacılığı Çerçevesi
Vergi ile finansmanı sağlanan sistemin sosyal sağlık sigortacılığından farkları olarak;
•

Devlet’in vergi gelirleri sorumluluğunun artması,

•

Kapsam altındaki nüfus ülke geneline yaygın olması,

•

Fonların bağımsızlığını kaybetme eğilimi,

• Sağlık hizmet sunumunun ağırlıkla kamu sorumluluğunda kalması gibi ana
başlıklar sıralanabilir.
Sosyal sağlık sigortacılığında kullanılması gereken mekanizmalar arasında;
•

Zorunlu hâle getirerek riski yaygınlaştırma,

•

Çalışanın priminin bir kısmını karşılayacak işverenlerin varlığı,
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• Kamu veya yarı kamu, kar amacı gütmeyen kuruluşlar aracılığıyla sağlık sigortası
sağlanması,
•

Dengeli gelir dağılımı geliştirilmesi başlıkları öne çıkmaktadır.

12.3. Sosyal Sağlık Sigortacılığı Geçmişi
Sağlık sigortacılığında dünya örnekleri ilk olarak, ortaçağ locaları ve usta
derneklerinde görülmektedir.
Sanayileşme ile birlikte; sendika, sendika dışı işçi örgütleri, işveren birlikleri gibi
çeşitli meslek grupları kendi üyeleri için sağlık sigortası programları kurulmasını
sağlamışlardır.
Madencilik sektörü, hastalık riskinin yüksekliği nedeniyle, bu anlamda ilk
uygulamaların yapıldığı alan olmuştur. 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarında, aynı
sanayi dalında çalışan ya da aynı yöredeki işçiler ve küçük çiftçiler, karşılıklı yardım derneği
özelliğinde hastalık sandıkları kurmuşlardır. Yardımlaşma sandıklarının ötesinde, ilk kez
1848 yılında Londra’da demiryolu yolcularına modern sağlık sigortası yapılmıştır.
İngiltere’de 1912 ve Fransa’da 1930 yılında sağlık sigortası yasal düzenlemelerini
yapılmıştır. 1940’lı yıllarda Harry Truman, 1970’li yıllarda Richard Nixon ve 1990’lı yıllarda
Bill Clinton başkanlık dönemlerinde gündeme gelen tüm vatandaşları kapsayacak genel sağlık
sigortası sistemi, ABD’de 2010 yılında “Obamacare” bilinen bir süreç ile yasalaşmıştır.
Osmanlı Devleti döneminde, kapsamlı bir sağlık sigortası bulunmamakla birlikte,
benzer uygulama örneklerinin; o günlerin meslek örgütleri olan ahi birlikleri ve loncalarda,
esnaf ve sanatkarlar için, hastalık riskine karşı bazı tedbirlerin alınması biçiminde
uygulandığı bilinmektedir.
Esnaf ve sanatkar örgütleri tarafından oluşturulan, “Orta Sandığı” veya “Tedavün
Sandığı” adı verilen bu sandıklar, hastalık hâlinde üyelerine sağlık yardımı yapmışlardır.
Prim sistemine benzer bir şekilde, üyelerinin ödedikleri aidatlarla çalışan bu sandıklar,
hastalık riski ile birlikte bu günkü sigortaların karşıladığı diğer bazı riskleri de
kapsamaktaydılar.
1863 yılında, “Mevadd-ı Madeniyeye Dair Nizamname” ile maden işyerlerinin
yönetiminde işçilerin hastalanmaları durumundaki düzenlemeleri kapsayan, ilk kurallar
uygulanmaya başlamıştır.
1865 yılında “Dilaver Paşa Nizamnamesi” olarak bilinen, sadece Ereğli Kömür
Bölgesi’ndeki maden işçileri için hastalık riskini kapsayan düzenleme yapılmıştır.
1869 yılında çıkarılan “Maadin Nizamnamesi” ile, yine sadece maden işçilerine özgü,
işverenlerce iş kazalarına karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması kuralı getirilmiştir.
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 1866’da “Askeri Tekaüt Sandığı”,
 1881’de “Sivil Memurlar Tekaüt Sandığı”,
 1890’da “Seyfi Sefain Tekaüt Sandığı”,
 1909’da “Tersane-i Amireye Mensup İşçiler Tekaüt Sandığı”,
 1910’da “Hicaz Demiryolu Memur ve Müstahdemleri Yardım Sandığı”,
 1917’de “Şirket-i Hayriye Tekaüt Sandığı” kurulmuştur.
Sıralanan bu Sandıkların büyük bir kısmı yaşlılık ve malüllük risklerini
kapsamaktayken, sadece Hicaz Demiryolu Memur ve Müstahdemleri Yardım Sandığı, kısmen
hastalık iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini kapsamıştır.
Cumhuriyet Dönemi’nde; 11 Mayıs 1921 tarih ve 114 sayılı “Zonguldak ve Ereğli
Havza-i Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menafi-i Umumiyesine Olarak
Füruhtuna Dair Kanun” ile 23 Eylül 1921 tarih ve 151 sayılı “Ereğli Havza-i Fahmiye Maden
Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun” çıkarılmıştır.
Böylece; işverenler, hastalanan veya kazaya uğrayan işçileri bedelsiz tedavi ettirmeye
ve bunu sağlamak için maden ocağı yakınında hastane açmaya ve hekim bulundurmaya
zorunlu tutulmuşlardır.
1923 yılında “Amele Birliği İhtiyat ve Tedavün Sandıkları Talimatnamesi” ile İhtiyat
ve Tedavün sandıklarının “Amele Birliği” adı altında birleştirilmesi; zorunluluk ilkesi ve
Birliğin finansmanının işçi ve işverenden düzenli olarak alınan primlere dayanması açısından,
Türkiye’de sosyal sigortaların ilk uygulamasını sağlamış olmaktadır.
1926 yılında sigortacılık uygulamalarının yer aldığı Ticaret Kanunu kabul edilmiş, bir
sonraki yıl da Sigorta Denetim Kanunu çıkarılmıştır. Ayrıca, 1926 yılında çıkarılan Borçlar
Kanunu, kısıtlı da olsa, işçi sağlığının ve yaşamının güvence altına alınması ile ilgili
düzenlemeler getirmiştir.
1930 yılında çıkarılan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, “sürekli en az 50 işçi
çalıştıran işverenlerin büyük ve kaza ihtimali olan işlerde ise doktorun devamlı olarak
işyerinde ve civarında bulunması mecburiyetine” yer vererek; tam bir sağlık sigortası olmasa
da, sağlık güvencesi uygulamasıdır.
1936 yılında çıkarılan 3008 sayılı İş Kanunu, sosyal sigorta kolları arasında hastalık
sigortasına yer vermiş ancak II.Dünya Savaşı’nın da araya girmesi ile uygulama
başlamamıştır.
1945 yılında bu günkü adıyla SSK kurulmuş, aynı yıl 4472 sayılı İş Kazaları, Meslek
Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu çıkarılmıştır. 1950 yılında 5502 sayılı Hastalık ve
Analık Sigortası Kanunu çıkarılmıştır.
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08.06.1949 tarihli 5434 sayılı Kanun ile kurulan Emekli Sandığı, 1973 yılında kadar,
kapsamındaki aktif ve pasif sigortalılara herhangi bir sağlık yardımı vermemiş, bu yardımlar
kişilerin çalıştıkları ya da emekli oldukları kurumlar tarafından karşılanmıştır.
1971 yılında 1479 sayılı Kanun ile kurulan Bağ-Kur, Sağlık yardımlarını 1986
yılından itibaren 3235 sayılı Yasa kapsamında vermiştir.
1992 yılında 3816 sayılı “Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin
Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun” çıkarılmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde; 16 Mayıs 2006 tarihinde yasalaşan 5502 sayılı
Sosyal Güvenlik Kurumu ve 31 Mayıs 2006 tarihinde yasalaşan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Genel Sağlık Sigortası kurulduğu için, tüm bu sosyal
sağlık sigortacılığı yapmakta olan yapılar Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında tek bir çatı
olarak birleştirilmiştir.

12.4. Sosyal Sağlık Sigortacılığı Özellikleri
Sosyal sağlık sigortacılığının başlıca özellikleri aşağıda sıralanan ana başlıklarda
özetlenmektedir;
 Katkıların önemli kısmı çalıştıran ve çalışandan kesilen primler oluşur,
 Primler ödeme gücüne göre, hizmete erişim ihtiyaca göre düzenlenir,
 Ödeme gücü olmayanların primleri kamu kaynaklarıyla karşılanır,
 Oluşan fonlar genellikle Hükümetlerden bağımsızdır ama Hükümet tarafından
yapılan mevzuat düzenlemeleriyle yönetilir,
 Hizmetlere kesintisiz bir finansman akışı sağlanır,
 Aktarılan kaynaklar görünür hâle gelir (bu nedenle tahsisli vergi de denir),
 Hizmeti kullananların tarafını tutar (hasta hakları),
 Risk paylaşımı ve güçsüzü destekleme yaklaşımı birlikte sergilenir,
 Maliyetleri azaltmada sorunlar yaşanır,
 Ülkenin finansal gücü yeterli değilse, ek kaynak oluşturmaz, çünkü sosyal
sigortacılık sadece var olan kaynakların sağlığa aktarılmasına katkı sağlar,
 Yönetim giderleri yüksektir ,
 Eğitilmiş yöneticilere ihtiyaç duyar, dolayısıyla vergi bazlı sistemde yöneticilik
yapanlar, bu sistemde yetersiz kalabilirler.
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Uygulamalar
Sosyal sağlık sigortacılığında kullanılması gereken mekanizmalar arasında;
•

Zorunlu hâle getirerek riski yaygınlaştırma,

•

Çalışanın priminin bir kısmını karşılayacak işverenlerin varlığı,

• Kamu veya yarı kamu, kar amacı gütmeyen kuruluşlar aracılığıyla sağlık sigortası
sağlanması,
•

Dengeli gelir dağılımı geliştirilmesi başlıkları öne çıkmaktadır.

Sosyal sağlık sigortacılığının başlıca özellikleri şunlardır:
 Katkıların önemli kısmı çalıştıran ve çalışandan kesilen primler oluşur,
 Primler ödeme gücüne göre, hizmete erişim ihtiyaca göre düzenlenir,
 Ödeme gücü olmayanların primleri kamu kaynaklarıyla karşılanır,
 Oluşan fonlar genellikle Hükümetlerden bağımsızdır ama Hükümet tarafından
yapılan mevzuat düzenlemeleriyle yönetilir,
 Hizmetlere kesintisiz bir finansman akışı sağlanır,
 Aktarılan kaynaklar görünür hâle gelir (bu nedenle tahsisli vergi de denir),
 Hizmeti kullananların tarafını tutar (hasta hakları),
 Risk paylaşımı ve güçsüzü destekleme yaklaşımı birlikte sergilenir,
 Maliyetleri azaltmada sorunlar yaşanır,
 Ülkenin finansal gücü yeterli değilse, ek kaynak oluşturmaz, çünkü sosyal
sigortacılık sadece var olan kaynakların sağlığa aktarılmasına katkı sağlar,
 Yönetim giderleri yüksektir ,
 Eğitilmiş yöneticilere ihtiyaç duyar, dolayısıyla vergi bazlı sistemde yöneticilik
yapanlar, bu sistemde yetersiz kalabilirler.
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Uygulamalar
1) Hastalık nedir?
2) Prevalans nedir?
3) Atak hızı nedir?
4) Sekonder atak hızı nedir?
5) Epizod hızı nedir?
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Uygulama Soruları
1) Türkiye’nin sosyal sağlık sigortacılığı geçmişi hakkında bilgi veriniz
2) Sosyal sağlık sigortacılığının özelliklerinden 5 tanesini yazınız.
3) Dünyadaki ilk sigortacılık uygulamalarının kökenlerini araştırınız.
4) Osmanlılar dönemindeki ilk sigortacılık uygulamalarının kökenlerini araştırınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; Dünyadaki ve Türkiye’deki sosyal sağlık sigortacılığının tarihsel
kökenlerine değinilmiş olup, sosyal sağlık sigortasının özellikleri maddeler hâlinde
açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Sosyal sağlık sigortacılığında talebi tüketicinin belirlememesi, aşağıdakilerden
hangisini zorunlu kılar?
a) Sistemi
b) Denetimi
c) Risk paylaşımını
d) Kontrolü
e) Arzı
2) Sosyal sağlık sigortacılığı; arzı pahalı olduğu için neyi gerektirir?
a) Sistemi
b) Denetimi
c) Risk paylaşımını
d) Organizasyonu
e) Talebi
3) Sosyal sağlık sigortacılığı; ikamesi olmadığından dolayı aşağıdakilerden hangisini
gerekli kılar?
a) Sistemi
b) Denetimi
c) Risk paylaşımını
d) Arzı
e) Talebi
4) Aşağıdakilerden hangisi; vergi ile finansmanın sosyal sağlık sigortacılığından
farklarından değildir?
a) Devlet’in vergi gelirleri sorumluluğu artar.
b) Kapsam altındaki nüfus ülke geneline yaygındır.
c) Fonlar bağımsızlığını kaybetme eğilimindedir.
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d) Sağlık hizmet sunumu kamunun sorumluluğundadır.
e) Ülke vatandaşlarının kapsam altına alınması zordur.
5) Aşağıdakilerden hangisi; Sosyal sağlık sigortacılığında kullanılması gereken
mekanizmalardan değildir?
a) Sosyal sigortayı zorunlu hâle getirerek riski yaygınlaştırma
b) Çalışanın, priminin tamamını kendisi karşılaması
c) Çalışanın priminin bir kısmını karşılayacak işverenlerin varlığı
d) Dengeli gelir dağılımı geliştirilmesi
e) Kamu veya yarı kamu, kar amacı gütmeyen kuruluşlar aracılığıyla sağlık sigortası
sağlanması
6) Aşağıdakilerden hangisi; sosyal sağlık sigortacılığının özelliklerinden değildir?
a) Sağlık fonuna katkılarla ayakta durur
b) Katkıların en önemli kısmı hem çalıştıran hem de çalışandan kesilen primlerdir
c) Katkılar ödeme gücüne göre, hizmete erişim de ihtiyaca göre ayarlanır
d) Zorunlu değildir
e) Finansmanında genel vergiler ağırlıklı olarak yer alır
7) Aşağıdakilerden hangisi; sosyal sağlık sigortacılığının olumlu yönlerinden
değildir?
a) Hizmetlere kesintisiz bir finansman akışı sağlar.
b) Aktarılan kaynakları görünür hâle getirir.
c) Kayıt dışı çalışanların sisteme çekilmesi zordur.
d) Hizmeti kullananların tarafını tutar.
e) Tüm vatandaşları kapsar.
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8) Sosyal sağlık sigortacılığı ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Katkılar, ihtiyaca göre ayarlanır
b) Finansmanında vergi gelirleri ağırlıklıdır
c) Zorunlu bir sistemdir
d) Bazı ülkelerde kar amaçlı, bazılarında değildir
e) Sağlık fonu genellikle hükümetten
düzenlemelerine göre şekillenir ve çalışır

bağımsız

ama

hükümetin

mevzuat

9) Aşağıdakilerden hangisi; sosyal sağlık sigortacılığının olumsuz yönlerinden
değildir?
a) Maliyetleri azaltmada sorunlar yaşanır.
b) Kayıt dışı çalışanların sisteme çekilmesi zordur.
c) Birçok ülkede, kayıt dışı ek ödemeler yapılmadan sisteme erişim mümkün
olamaz.
d) Sosyal sağlık sigortasına; her zaman, var olan bir model ve işleyen bir sistem
savunularak karşı çıkılır.
e) Aktarılan kaynakları görünür hâle getirir.
10) Aşağıdakilerden hangisi, sosyal sağlık sigortacılığının olumsuz yönlerinden
değildir?
a) Ülkenin finansal gücü yeterli değilse, sosyal sigorta modeli ile ek kaynak
oluşturulamaz.
b) Eğitilmiş yöneticilere ihtiyaç duyar.
c) Yönetim giderleri yüksektir.
d) Hizmeti kullananların tarafını tutar.
e) Maliyetleri azaltmada sorunlar yaşanır.
Cevaplar
1) a , 2) b, 3) c, 4) e, 5) b, 6) d, 7) c, 8) a, 9) e, 10) d
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13. TÜRKİYE SOSYAL SAĞLIK SİGORTA GEÇMİŞİ VE GENEL
SAĞLIK SİGORTASI SÜRECİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Türkiye sosyal sigorta geçmişi
13.2. Türkiye genel sağlık sigortası süreci
13.3. Genel sağlık sigortası kanunu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sosyal sigorta ile ifade edilmek istenen nedir?
2) Türkiye’nin sosyal sağlık sigortacılığı sürecinde yer alan kurum ve kuruluşlar
nelerdir?
3) Genel sağlık sigortası kanunu kaç yılında resmi gazetede yayınlanmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Türkiye Sosyal Sağlık
Sigortası Geçmişi, Genel
Sağlık Sigortası Süreci

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Türkiye Sosyal Sağlık
Sigortası Geçmişi, Genel
Sağlık Sigortası Süreci

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme,
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Türkiye Sosyal Sağlık
Sigortası Geçmişi, Genel
Sağlık Sigortası Süreci

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Türkiye Sosyal Sağlık
Sigortası Geçmişi, Genel
Sağlık Sigortası Süreci

Kalite yönetimi ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Türkiye Sosyal Sağlık
Sigortası Geçmişi, Genel
Sağlık Sigortası Süreci

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Türkiye Sosyal Sağlık
Sigortası Geçmişi, Genel
Sağlık Sigortası Süreci

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanı ile ilgili
sahip olduğu bilgi birikimini
kullanarak bir çalışmayı
bağımsız olarak yürütme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Türkiye Sosyal Sağlık
Sigortası Geçmişi, Genel
Sağlık Sigortası Süreci

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile
işbirliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Genel sağlık sigortası



Genel sağlık sigortası kanunu
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Giriş
Genel Sağlık Sigortası hazırlıklarına ilk olarak, 1967 yılındaki 30. Türkiye
Cumhuriyet Hükümeti tarafından başlanmıştır. Mayıs 2006 itibarıyla; “5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” ve “5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu” kanunları
TBMM’de kabul edilmiş, Anayasa Mahkemesi tarafından bazı maddeleri iptal edilmiş, 2008
yılında iptal edilen bu maddeleri de içeren 5754 sayılı Kanun ile yeni bir düzenleme yapılmış,
sonuç olarak tüm maddeleri ve kapsamıyla Genel Sağlık Sigortası Uygulaması’nda; İlk
hazırlıkların gündeme geldiği 1967 yılındaki 30. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nden, 2012
yılındaki 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne kadar 45 yıllık bir süreç yaşanmıştır.
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13.1. Türkiye Sosyal Sigorta Geçmişi
1936 yılında çıkarılan 3008 sayılı İş Kanunu ile sosyal sigorta kolları arasında hastalık
sigortasına yer verilmiş, ancak II. Dünya Savaşı nedeniyle uygulamaya geçilememişttir.
1945 yılında bu günkü adıyla SSK kurulmuş, takiben İş Kazaları, Meslek Hastalıkları
ve Analık Sigortaları konusunda yasal düzenlemeler yapılmıştır. Hastalık ve Analık Sigortası
Kanunu kapsamına; 1952 yılında basın mesleğinde çalışanlar, 1954 yılında deniz ulaştırma
mesleğinde çalışanlar, 1969 yılında avukatlar, 1972 yılında noterler, 1977 yılında tarım
işlerinde ücretle çalışanlar ve ev hizmetlerinde ücretli olarak ve sürekli çalışanlar dahil
edilmiştir.
SSK, 1952 yılında sigortalılar için sağlık kuruluşları ve hastaneler açmaya başlamıştır.
1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile, çalıştırdığı işçi sayısına
bakılmaksızın bütün işyerlerinde çalışan işçiler hastalık sigortası kapsamına alınmıştır.
Sigortalıların eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler, 1969 yılından
başlayarak, aşamalı bir biçimde hastalık sigortası kapsamına alınmıştır.
1800’lü yılların ikinci yarısından itibaren kurulan “Tekaüt Sandıkları” ile başlayan
kamu görevlilerine yönelik dağınık kurumsal yapılaşma, 1950 yılında yürürlüğe giren 5434
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile kamu kesiminde çalışanların tamamını
içerecek şekilde biraraya getirilmiştir. Bu kapsamda, çalışmakta olan memurlar ile bakmakla
yükümlüleri sağlık yardımını da kapsayan sosyal güvenlik şemsiyesi içine alınmıştır. Emekli
Sandığı, 1973 yılında kadar, kapsamındaki aktif ve pasif sigortalılara herhangi bir sağlık
yardımı vermemiş, bu yardımlar kişilerin çalıştıkları ya da emekli oldukları kurumlar
tarafından karşılanmıştır. 1973 yılından itibaren ise, kişiler emekli olduğunda, kendileri ve
bakmakla yükümlü olduklarının sağlık giderleri, genel sağlık sigortası kuruluncaya kadar,
Emekli Sandığı tarafından ödenir hâle gelmiştir.
1971 yılında 1479 sayılı Kanun ile kurulan ve 1972 yılında uygulamaya geçen, “Esnaf
ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu” yani kısa adıyla BağKur, sağlık yardımlarını 1985 yılında çıkan ve 1.1.1986 yılında yürürlüğe giren 3235 sayılı
Yasa kapsamında vermektedir. Bu tarihten itibaren alınan Bakanlar Kurulu kararları ile, 3 yıl
içinde, yani 1989 yıl başına kadar, kademeli bir şekilde sağlık yardımları tüm ülkeye
yaygınlaşmıştır.
1992 yılında çıkarılan, 3816 sayılı “Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi
Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun” ile, genel
sağlık sigortası kuruluncaya kadar, hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve aylık geliri veya aile
içindeki gelir payı 1475 sayılı İş Kanunu’na göre belirlenen asgari ücretin vergi ve sosyal
sigorta primi dışındaki miktarının üçte birinden az olan Türk vatandaşlarının, yatarak tedavi
gerektirecek harcamaları, genel bütçeden sağlanan sağlık yardımları karşılanmaya
başlanmıştır. 2005 yılında yapılan değişiklikle yatarak tedavilere ayakta tedaviler de
eklenmiştir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde; 16 Mayıs 2006 tarihinde yasalaşan 5502 sayılı
Sosyal Güvenlik Kurumu ve 31 Mayıs 2006 tarihinde yasalaşan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Genel Sağlık Sigortası kurulduğu için, tüm bu sosyal
sağlık sigortacılığı yapmakta olan yapılar Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında tek bir çatı
olarak birleştirilmiştir.

13.2. Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası Süreci
Genel Sağlık Sigortası hazırlıklarına ilk olarak, 1967 yılındaki 30. Türkiye
Cumhuriyet Hükümeti tarafından başlanmıştır.
1989 yılındaki SAĞ-KUR adıyla bilinen çalışmalar ile aynı yıllarda Sağlık Reformu
stratejilerinin ana çerçevesinin belirlendiği Sağlık Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı
tarafından yürütülen Sağlık Sektörü Master Plan Etüt Çalışması, konunun sağlık sistemini
bütün olarak ele alan diğer hazırlıklar olmuştur.
1992 ve 1993 yıllarında, bu çalışmalar, ilgili kurumlar, sektörler, üniversiteler, meslek
kuruluşlarından katılımcıların tartıştıkları bir platform olan, Birinci ve İkinci Ulusal Sağlık
Kongreleri’nde paylaşılmıştır.
Hazine Müsteşarlığı koordinatörlüğünde, 1995-1996 yıllarında, “Yapısal Uyum
Programı” hazırlanmıştır. Bu çalışma, sosyal güvenlik ve sağlık alanında yapılacak yapısal
reformlara yönelik olarak başlatılarak, kapsamında genel sağlık sigortasını da bulunduran
sosyal güvenlik ve sağlıktaki yapısal değişikliklerin harmonizasyonuna yönelik 5 ana alanı
içermekteydi. “Yapısal Uyum Programı” beş ayrı bileşeni aşağıda sıralanmaktadır;
1. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU ile emeklilik ve sağlık planlarının ayrılması,
emeklilik ve sağlık güvencesi sistemlerinin nüfusun tamamını kapsaması,
2. VERGİ REFORMU ile Ortak/Uniform Prim Toplama Sistemi ve Ortak/Uniform
Veri Tabanı / Tek Tanımlayıcı Numara Sistemine geçilmesi,
3.

KAMU YÖNETİMİ REFORMU ile yerinden yönetimin gerçekleştirilmesi,

4.

KAMU FİNANSMANI REFORMU yapılması,

5.

ÖZELLEŞTİRME yapılması.

1995 ve 1996 yıllarında, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Temel Yapısal Değişim
Projelerindeki Sağlık Reformu’nda; Adalet-Maliye-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları
ile Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıkları ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel
Müdürlüğü yetkilileriyle ortak çalışılarak teknik anlamda fikir birliğine varılmış, bu
kapsamda; Sağlık Finansmanı Kurumu Kuruluş ve İşleyiş Kanunu Tasarı Taslağı, Hastane ve
Sağlık İşletmeleri Temel Kanun Tasarı Taslağı hazırlanmış ve taslaklar, 1995 yılında
Bakanlar Kurulu’na sunulmuştur.
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1997 yılında; Genel Sağlık Sigortası, Bakanlıklararası teknik mutabakat sonucu
olarak, “Kişisel Sağlık Sigortası Sistemi ve Sağlık Sigortası İdaresi Başkanlığı Kuruluş ve
İşleyiş Kanunu Tasarı Taslağı” adı altında, önce Bakanlar Kurulu’na daha sonra da 1998
yılında “Kanun Tasarısı” olarak ve TBMM’ne sunulmuştur.
2000 yılında, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili olarak, “Sağlık Sandığı” adı altında
tanımlanan bir kanun tasarı taslağı Bakanlıkların görüşüne gönderilmiştir.
Yaşanan tüm bu süreçten de anlaşılacağı üzere, Genel Sağlık Sigortası;
1.

Sağ-Kur,

2.

Genel Sağlık Sigortası,

3.

Sağlık Finansman Kurumu,

4.

Kişisel Sağlık Sigortası,

5.

Sağlık Sandığı gibi değişik isimlerle de olsa,

teknik-akademik-siyasi platformlarda, 1967-2008 yılları arasında 41 yıl boyunca hep
tartışılmıştır. Bu tartışma; kimi zaman Kalkınma Planları’nda, kimi zaman Seçim
Bildirgelerinde, kimi zaman Hükümet Programlarında, kimi zaman kanun
Taslak/Tasarılarında, kimi zaman Bakanlar Kurulu’nda, kimi zaman da TBMM Gündemi’nde
sürekli yapılmıştır. Sadece 1990 yılındaki Sağlık Master Plan Etüdünü izleyen yaklaşık onbeş
yıllık sürede bile, sağlık sisteminin tümüne yönelik reformlar olarak, 49. Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti’nden itibaren artan ve izleyen Hükümetler döneminde, değişik versiyonlar
biçiminde üretilen yasa tasarılarının, ana teması, sürekli:
1.

Sağlık Finansmanı Reformu,

2.

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Reformu,

3.

Hastane ve Sağlık İşletmeleri Reformu,

4.

Organizasyon ve Yönetim Reformu olmuştur

Sağlık Finansmanı Reformu ile mevcut sağlık sigorta programları kapsamında
olmayan kişilerden başlayarak, Genel Sağlık Sigortası’nın kurulması ve sağlık hizmetleri
finansmanında SSK, Emekli Sandığı, Bağ Kur gibi kurumların tek çatı altında toplanması,
2003 yılından itibaren, 58. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin başlattığı hazırlıklarla tekrar
tartışmaya açılmış ve sonuçta 2005 yılı itibarıyla “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası”, “Sosyal Güvenlik Kurumu” yasa tasarıları olarak gündeme gelmiştir.
2003-2004 yıllarında, Emeklilik ve Sağlık Sigortacılığının iki ayrı yasa altında
düzenlenirken, 2004-2005 yıllarında “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” adı altında
birleştirilmiş, 2005 yılında, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının ortaklaşa
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yürüteceği Dünya Bankası Kredisi destekli bir Proje uygulamaya konulmuş, IMF Türkiye ile
ilgili uyguladığı Ekonomik Programı’nın Gözden Geçirme Ön Şartı olarak, içinde Genel
Sağlık Sigortası’nın da yeraldığı Sosyal Güvenlik Reformu Yasa Tasarılarını da yer almıştır.
Mayıs 2006 itibarıyla; “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” ve
“5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu” kanunları TBMM’de kabul edilmiş, Anayasa
Mahkemesi tarafından bazı maddeleri iptal edilmiş, 2008 yılında iptal edilen bu maddeleri de
içeren 5754 sayılı Kanun ile yeni bir düzenleme yapılmış, sonuç olarak tüm maddeleri ve
kapsamıyla Genel Sağlık Sigortası Uygulaması’nda; İlk hazırlıkların gündeme geldiği 1967
yılındaki 30. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nden, 2012 yılındaki 61. Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti’ne kadar 45 yıllık bir süreç yaşanmıştır.

13.3. Genel Sağlık Sigortası Kanunu
16 Haziran 2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu; 109 madde ve 7 Kısım’dan oluşmakta olup,
Üçüncü Kısım Genel Sağlık Sigortası ile ilgili düzenlemeleri içermektedir.
Kanun’un amacı;


Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına



Bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları belirlemek,

almak,

 Bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini
belirlemek,
 Sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usul ev esasları
düzenlemek olarak yazılmıştır.
Kanun kapsamında;


Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanacak kişiler,



İşverenler,



Sağlık hizmet sunucuları,



Uygulamadaki gerçek kişiler ile her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini

ve tüzel kişiliği olmayan diğer kurum ve kuruluşlar sıralanmıştır.
Kanun’da;


Bakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı,
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Kurum, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nı,



Sosyal sigortalar, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarını,

 Kısa vadeli sigorta kolları, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık
sigortası kollarını,


Uzun vadeli sigorta kolları, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası kollarını,

 Bakmakla yükümlü olduğu kişi, Genel Sağlık Sigortalısının, sigortalı veya isteğe
bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;
eşi, 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya meslekî eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çıraklık
ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi hâlinde 20 yaşını, yüksek öğrenim
görmesi hâlinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu
kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları, geçiminin sigortalı tarafından
sağlandığı kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babasını ,
 Hizmet akdi, Borçlar Kanunu’nda tanımlanan hizmet akdini ve iş mevzuatında
tanımlanan iş sözleşmesi veya hizmet akdini,
 Sağlık hizmeti, Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere 63.
madde gereği finansmanı sağlanacak tıbbî ürün ve hizmetleri,
 Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti, kişilerin hastalıktan korunması veya
sağlıklı olma hâlinin sürdürülmesi amacıyla, kişiye yönelik olarak finansmanı sağlanacak
sağlık hizmetlerini,
 Sağlık hizmeti sunucusu, sağlık hizmetini sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile
kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve bunlarin tüzel kişiliği olmayan şubelerini ifade eder.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Üçüncü Kısmı
Genel Sağlık Sigortası ile ilgili hükümlerden oluşmaktadır. Bu Kısım’da dört Bölüm
bulunmaktadır:
1) Birinci Bölüm’de; kapsamdaki kişiler ve tescili,
2) İkinci Bölüm’de; sağlanan sağlık hizmetleri ve diğer haklar,
3) Üçüncü Bölüm’de; sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları ve katılım payı,
4) Dördüncü Bölüm’de; Malî ve çeşitli hükümler yer alır.
Kanun’un Birinci Bölümü’nde, kapsamdaki kişiler ve tescili başlığı altında;


Kapsamdaki kişiler ve tescili,



Genel sağlık sigortalısı sayılanlar,
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Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili,

 Sağlık
bulunmaktadır.

hizmetleri

ve

diğer

haklarla

bunlardan

yararlanma

maddeleri

Kanun’da İkinci Bölüm kapsamında, sağlanan sağlık hizmetleri ve diğer haklar
başlığıyla;


Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi,



Kurumca sağlanmayacak sağlık hizmetleri,



Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri



Yurt dışında tedavi tanımlanmaktadır.



Kanun Üçüncü Bölümü ile kapsamdaki kişiler ve tescili başlığı altında;



Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları,



Katılım payı alınması,



Katılım payı alınmayacak hâller, sağlık hizmetleri ve kişiler,



Hizmet basamakları ve sevk zinciri,



Kimlik tespiti ve acil hâller ifade edilmektedir.

5510 sayılı Kanun’un Dördüncü Bölüm’de de, sağlanan sağlık hizmetleri ve diğer
haklar başlığıyla ;


Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi,



Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi, sağlık giderlerinin ödenmesi,

 Genel sağlık sigortası gelirlerinin kullanım amacı, kısa ve
kolları için yapılan sağlık harcamaları,


uzun vadeli sigorta

İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin sorumluluğu,

 Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının duyurulması ve sağlık hizmet sunucusunu
seçme serbestisi,
 Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve kontrol yetkisine
ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
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Uygulamalar
Genel Sağlık Sigortası hazırlıklarına ilk olarak, 1967 yılındaki 30. Türkiye
Cumhuriyet Hükümeti tarafından başlanmıştır. Mayıs 2006 itibarıyla; “5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” ve “5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu” kanunları
TBMM’de kabul edilmiş, Anayasa Mahkemesi tarafından bazı maddeleri iptal edilmiş, 2008
yılında iptal edilen bu maddeleri de içeren 5754 sayılı Kanun ile yeni bir düzenleme yapılmış,
sonuç olarak tüm maddeleri ve kapsamıyla Genel Sağlık Sigortası Uygulaması’nda; İlk
hazırlıkların gündeme geldiği 1967 yılındaki 30. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nden, 2012
yılındaki 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne kadar 45 yıllık bir süreç yaşanmıştır.
Genel sağlık sigortası kanununun amacı;
 Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına
almak,
 Bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları belirlemek,
 Bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini
belirlemek,
 Sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usul ev esasları
düzenlemek olarak yazılmıştır.
Genel sağlık sigortası kanununun kapsamında;
 Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanacak kişiler,
 İşverenler,
 Sağlık hizmet sunucuları,
 Uygulamadaki gerçek kişiler ile her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini
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Uygulama Soruları
1) Rehabilitasyonun amacı nedir?
2) Rehabilitasyon mühendisliği nedir?
3) Rehabilitasyon Ekibi’nde yer alan meslek grupları nelerdir?
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Uygulama Soruları
1) Genel sağlık sigortası kanununun amacı nedir?
2) Genel sağlık sigortası kanununun kapsamı nedir?
3) SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Yeşil Kart hakkında kısaca bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; bügünkü SGK olarak bilinen Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında,
daha önceki yıllarda işlerlik gösteren SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Yeşil Kartın toplanıp
yasal mevzuatlar ile birleştirildiğini ve genel sağlık sigortasına geçişin toplam 45 yıllık bir
zaman aldığı bilgileri ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) I. SSK
II. Emekli Sandığı
III. Bağ-Kur
IV. Yeşil Kart
V. Sosyal Güvenlik Kurumu
Yukarıdakilerden kaç tanesi; Türkiye’nin sağlık sigortacılığı geçmişinde yer almıştır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) SSK’nın kapsamında sadece işçiler yer alır.
b) SGK’nın kapsamında tüm ülke vatandaşları yer alır.
c) Emekli Sandığı’nın kapsamında sadece emekli memurlar vardır.
alır.

d) Bağ-Kur’un kapsamında sadece bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar yer
e) Orta düzey gelir grubunda yer alanlar yeşil kartın kapsamındadır.

3) SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Yeşilkart aşağıdaki tarihlerin hangisinde
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirilmiştir?
a) 1945
b) 1950
c) 1971
d) 1992
e) 2006
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4) Yeterli düzeyde ödeme gücüne sahip olmayan yoksul vatandaşların, sağlık
hizmetlerinden mahrum kalmasının önüne geçmek amacıyla 1992 tarihinde Türkiye’de
uygulanmaya başlamış olan sosyal güvenlik modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a) SSK
b) SGK
c) Emekli Sandığı
d) Yeşil Kart
e) Bağ-Kur
5) Daha çok devlet ve özel sektörde çalışma fırsatı olmayan kişilerin gerek sağlık
hizmetlerinden faydalanabilmeleri gerekse de ilerleyen dönemlerde emekli olabilmelerini
amaçlayan sosyal güvenlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) SSK
b) SGK
c) Emekli Sandığı
d) Yeşil kart
e) Bağ-Kur
6) Aşağıdakilerden hangisi; genel sağlık sigortası kanununun çıkarılma amaçlarından
değildir?
a) Bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini
belirlemek
b) Bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları belirlemek
c) Yüksek gelir gruplarını kapsam dışı bırakmak
d) Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına
almak
e) Sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usul ev esasları
düzenlemek
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7) Aşağıdakilerden hangisi; genel sağlık sigortası kanununun kapsamına girmez?
a) Sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından yararlanacak kişiler
b) Sivil toplum kuruluşları
c) Sağlık hizmet sunucuları
d) İşverenler
e) Uygulamadaki gerçek kişiler ile her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve
tüzel kişiliği olmayan diğer kurum ve kuruluşlar
8) Genel sağlık sigortası kanununa göre; sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri
ile malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü hâlinde, gelir veya aylık
bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana, babası, aşağıdaki
tanımlardan hangisi ile nitelendirilir?
a) Bakmakla yükümlü olunan kişi
b) Sigortalı
c) Tüzel kişi
d) Hak sahibi
e) Hizmet akdi
9) Genel sağlık sigortası kapsamında; sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için,
genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutara ne
ad verilir?
a) Prim
b) Gider
c) Katılım payı
d) Fiyat
e) Hizmet akdi

218

10) Genel sağlık sigortasında; genel sağlık sigortalısının, sigortalı veya isteğe bağlı
sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan kişilere
ne ad verilir?
a) Bakmakla yükümlü olduğu kişi
b) Vergi mükellefi
c) Serbest meslek erbabı
d) Sigortalı
e) Hak sahibi
Cevaplar
1) e, 2) b, 3) e, 4) d, 5) e, 6) c, 7) b, 8) d, 9) c, 10) a

219

14. ÖZEL SAĞLIK SİGORTACILIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Özel Sağlık Sigortacılığı Kavramları
14.2. Özel Sağlık Sigortacılığı Çerçevesi
14.3. Türkiye Özel Sağlık Sigortacılığı Geçmişi
14.4. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Teminat nedir? Tanımını yapınız.
2) Objektif risk ve subjektif risk kavramları nedir?
3) Dünyada kaç tür özel sağlık sigortacılığı yapılmaktadır?
4) Türkiye’nin özel sağlık sigortacılığı geçmişini irdeleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Özel Sağlık Sigortası
Kavramı, İşleyişi

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanındaki
bilimsel bilgiye ulaşma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Özel Sağlık Sigortası
Kavramı, İşleyişi

Güncel literatürü izleme,
değerlendirme,
uygulayabilme bilgisine
sahip olma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Özel Sağlık Sigortası
Kavramı, İşleyişi

Birey olarak görev, hak ve
sorumlulukları ile ilgili yasa,
yönetmelik, mevzuata ve
mesleki etik kurallarını
öğrenme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Kalite yönetimi ve
süreçlerine uygun davranma
ve bu süreçlere katılım

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Öğrenme hedeflerini
belirleme ve uygulama

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Özel Sağlık Sigortası
Kavramı, İşleyişi

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanı ile ilgili
sahip olduğu bilgi birikimini
kullanarak bir çalışmayı
bağımsız olarak yürütme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Özel Sağlık Sigortası
Kavramı, İşleyişi

Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında çalışan
diğer meslek grupları ile
işbirliği içinde ekip üyesi
olarak sorumluluk alma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Özel Sağlık Sigortası
Kavramı, İşleyişi

Özel Sağlık Sigortası
Kavramı, İşleyişi
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Anahtar Kavramlar


Özel sağlık sigortacılığı



Türkiye’de özel sağlık sigortacılığı



Tamamlayıcı sağlık sigortası
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Giriş
Kişiyi poliçe türüne göre; yaşam kaybı, sakatlık veya kritik hastalıklar gibi büyük
risklere karşı güvence altına alan; birikimi sonunda toplu para ya da aylık veya yıllık gelir
hakkı tanıyan sigorta türü olan hayat sigortaları sigortacılığın iki önemli bölümünden biridir.
Diğeri de yangın, kasko, trafik gibi branşları yer aldığı elementer sigortalar bölümdür. Sağlık
sigortası da bu branşlar içinde yer alan ve sigortanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren ortaya
çıkacak hastalık ya da kaza sonucu oluşan sağlık giderlerini güvence altına alan bir sigorta
türüdür.
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14.1. Özel Sağlık Sigortacılığı Kavramları
Kişiyi poliçe türüne göre; yaşam kaybı, sakatlık veya kritik hastalıklar gibi büyük
risklere karşı güvence altına alan; birikimi sonunda toplu para ya da aylık veya yıllık gelir
hakkı tanıyan sigorta türü olan hayat sigortaları sigortacılığın iki önemli bölümünden biridir.
Diğeri de yangın, kasko, trafik gibi branşları yer aldığı elementer sigortalar bölümdür.
Sağlık sigortası da bu branşlar içinde yer alan ve sigortanın yürürlüğe giriş tarihinden
itibaren ortaya çıkacak hastalık ya da kaza sonucu oluşan sağlık giderlerini güvence altına
alan bir sigorta türüdür. Sağlık sigortasında, sigortalının, poliçe ile teminat altına alınan
konularda oluşan, belgelendirilmiş sağlık masrafları sağlık giderlerini oluşturmaktadır.
Sağlık sigortacılığında, sigorta şirketi ile anlaşması olan ve buna dayanarak, sigortalının
poliçeleri ile limitleri dahilinde hizmet alabildiği hastane, tanı merkezi, laboratuvar, eczane
gibi sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlara anlaşmalı sağlık kuruluşları ifadesi
kullanılmaktadır.
Sigorta şirketinin, sigortalıya sağlık sigortası sözleşmesinde belirtilen sağlık riskinin
gerçekleşmesi hâlinde vermeyi taahhüt ettiği güvence teminat olarak adlandırılır. Sağlık
sigortalarının kapsadığı teminatlar, ülkemizde ve yurt dışında satılmakta olanlar olmak üzere
çok çeşitlidir, bu kapsamda değişik ürün türleri vardır, hatta bu ürünler, ihtiyaca, değişen
koşullara, çıkan aksaklıklara ve pazar koşulları ve kullanıcı taleplerine göre değişmekte ve
yeni ürünlerle zenginleşmektedir. Sağlık sigortalarını, tedavi masrafları ve gündelik
teminatlar olarak üzere iki başlık altında toplamak mümkündür.
Tedavi masrafları teminatında, kişinin hastalığından dolayı oluşan masrafı
karşılanır, Gündelik teminat aynı zamanda olay başına teminat olarak da ifade edilir. Burada
yapılan masraf değil sigortalıya poliçesinde belirtilen olay başına ödeme yapılır. Örneğin
sigortalı, gerçek masrafın altında veya üzerinde olabilen, hastanede yattığı gün sayısı kadar
tutar alır. Yapılan harcamayı içeren teminatlar; ayakta ve yatarak teşhis ve tedavi teminatları
olarak iki türdür. Ayakta teşhis ve tedavi teminatları; doktor muayene, ilaç, tahlil,
labaratuvar gibi teminatları, yatarak teşhis ve tedavi teminatları ise Hastanede tedavi,
ameliyat, oda, yemek, konsültasyon gibi giderleri kapsar. Ayakta tedavi ve yatarak tedavi
teminatlarının birarada verilmesi yaygındır. Ayrıca, Analık(hamilelik), Doğum, Diş tedavisi,
Ambulans hizmetleri, Yurtdışında tedavi, Protez giderleri teminatı, Gözlük giderleri teminatı,
Organ nakli giderleri teminatı gibi ek teminatlarla sigortanın kapsamını genişletmek
mümkündür.
Poliçesinde belirtilen ölümcül ve tehlikeli nitelikteki hastalıklara yakalanma riskine
karşı, sigortalı, tehlikeli hastalık sigortaları ile güvence altına alınır. Bu kapsamda; kanser,
kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği, organ nakli ve by-pass ameliyatı, kalp kapakçığı
değiştirilmesi, multiple skleroz, parkinson hastalığı, alzheimer hastalığı ve ağır yanıklar
bulunmaktadır. Burada, oluşan masrafların tazmini değil, risk gerçekleştiğinde, yani tehlikeli
hastalığın teşhisinde toplu bir meblağ ödemesi yapılmaktadır.
Sigortacılıkta risk, zarara neden olan olayların meydana gelme ihtimali, sigorta
teminatı altına alınmış olan sigortalı şeyin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerdir. Sigorta
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Şirketleri, “risk kabul-sigortaya kabul (yazım, underwriting)” adı verilen ve
sigortalayacakları kişinin değerlendirilmesi konusundaki politikalarında duyarlı davranırlar.
Risk değerlendirmesi, objektif ve subjektif olarak ikiye ayrılabilir: Objektif riskte
cinsiyet, yaş, meslek, medeni hâl, oturulan yer, iklim şartları gibi dış faktörler, subjektif
riskte ise, vücut yapısı, bünyesel özellikler, eğilimler, kalıtımsal özellikler, sağlık durumu ve
geçmişi gibi iç faktörler belirleyicidir. Ayrıca; kişinin sağlık geçmişi başlığı altında mevcut
sağlık durumu, kendisinin/ailesinin geçirdiği hastalık veya ameliyatlar, geçmiş yıllardaki
tazminat talepleri ve Tazminat/Prim oranları ile
sigortalılık süresi de belirleyici
faktörlerdendir. Objektif risk ile ilgili bilgiler teklifnamede veya soru formunda yer alır.
Genelde, risk değerlendirme aşamasında doktor muayenesine gerek görülmez ve sigortalının
beyanı ile yetinilir. Ancak bir hekimin görüşüne ihtiyaç olursa, yardımına başvurulur.
Önceleri, risk değerlendirme; teklifin, ya olduğu gibi kabulü, ya geçmişte yer alan
tekrarlamaya neden olacak hastalıkları kapsam dışı bırakarak kabulü, ya da reddi biçiminde
sonuçlanırdı. Artık bu üç seçeneğe ağırlaşmış risklere ek prim uygulanması yolu da dördüncü
seçenek olarak eklenmektedir.
Riski tanımlamak, ölçmek ve yönetebilmenin çok önemli olduğu risk
değerlendirmede, sigorta kapsamında bulunan riske ait sorumluluğun kabulü ve şirketçe imza
altına alınması ile Şirket, kendini ödeyeceği tazminatlara karşı koruma altına alır. Böylelikle
şirketler, riskler için hesapladığı fiyatlar ve koşullarla poliçelerini şekillendirmiş olurlar. Bu
şekillendirme beraberinde şu seçenekleri getirebilir; kabul, şartlı kabul, ekprim, istisna,
limit açma, katılım sözleşmesi, bekleme süresi, geçici bir dönem için red, red. Kurumsal
sağlık sigortalarında risk değerlendirmede ise, grubun tamamı hesaba katılarak, yani
ödenmiş/ödenmesi muhtemel sağlık giderleri üzerinden prim belirlenir.
Sağlık sigortacılığında, ödenmiş ve muallak tazminatların toplamının, toplanan
primlere oranı olan tazminat prim oranı denir. Sağlık sigortacılığında, diğer dallara göre
yüksek olan tazminat/prim oranı, daha çok subjektif risklere dayanmaktadır. Fiyatlandırmada,
kişilerin yaşına, cinsiyetine ve aldıkları teminata göre değişen primler kullanılmakta olup,
burada, bir yıl boyunca sigortalıların aldıkları teminata göre yaptıkları sağlık harcamalarının
karşılanması için esas alınan, kişi başına cinsiyet ve yaş gruplarına göre hesaplanan teknik
prim olan net risk primi (NRP) kavramı gündeme gelmektedir. Şirket bunun üzerine kendi
giderlerini ekler ve satış primini oluşturur.
Sigorta poliçelerinde doğuştan hastalıklar, estetik amaçlı girişimler, kozmetik
malzemeler, psikiyatrik rahatsızlıklara ait giderler, poliçe öncesine dayalı riskler,
intihar/intihara teşebbüs, genel sağlık kontrolü (check-up) gibi istisnalar ile şirketlere göre
değişen koşullar ve hastalıklarda 6-19 ayı bulabilen bekleme süreleri uygulanmaktadır.

14.2. Özel Sağlık Sigortacılığı Çerçevesi
Dünyada 4 tip özel sağlık sigortacılığı yapılmaktadır;
 Temel-Birincil Özel Sağlık Sigortası(Primary Private Health Insurance),
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 Çifte Teminat-İkinci Kez Teminat(Duplicate Cover),
 Tamamlayıcı Teminat-Ek Teminat (Complementary Cover),
 Destekleyici Teminat-Ek Teminat (Supplementary cover).
Temel-Birincil Özel Sağlık Sigortası(Primary Private Health Insurance); ABD,
Hollanda, Almanya, Belçika, İspanya, Avusturya’da uygulanan kamu sigortası olmadığından
ya da olsa bile isteğe bağlı olarak yapılan bir özel sigortadır.
Çifte Teminat-İkinci Kez Teminat(Duplicate Cover); Türkiye’deki SGK+Özel Sağlık
Sigortası gibi, kamu sağlık sigortaları kapsamındakilere ek olarak yapılan özel sağlık sigortası
şeklindeki ikinci bir seçenektir.
Tamamlayıcı Teminat-Ek Teminat (Complementary Cover); Fransa, İrlanda,
Danimarka, Almanya, İsveç, Lüksemburg’da uygulanan, kamunun karşıladığının üstündekini
tamamen/kısmen üstlenen özel sigortadır.
Destekleyici Teminat-Ek Teminat (Supplementary Cover); Kanada, Avustralya’da
uygulanan, kamu tarafından kapsanmayanı üstlenen özel sigortadır.

14.3. Türkiye Özel Sağlık Sigortacılığı Geçmişi
Türkiye’de özel sağlık sigortacılığı hizmet sürecinin öne çıkan kronolojik başlıklarının;

• 1938 yılında, Anadolu Sigorta, gemi kurtarma çalışmalarında bulunanlar için
hastalık sigortası benzeri bir teminat çıkardığı,
• 1976 yılında, Başak Sigorta, Ziraat Bankası’nda hesabı olanlara, gündelik
tazminatı içeren grup sağlık sigortası uygulaması başlattığı,
• 1982 yılında, Şark Sigorta, Uluslararası Bankası’nın çalışanları ile bunların eş ve
çocuklarına grup sağlık sigortası teminatı sunduğu,
• 1982 yılına kadar kaza tazminatına ek olarak verilen ve bu tarihten sonra büyük
ölçüde hayat sigortaları altında satılmaya başlanan sağlık sigortaları, 11.2.1990 tarih ve 20
430 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 12.1.1990 tarih ve 55 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile ayrı bir branş olarak oluşturulduğu,
• 1987 yılına kadar Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ndeki Sigorta
Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan özel sigortacılık sektörünün, Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlandığı,
• 1987’de, 1959 yılında yürürlüğe giren 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu’nun
değiştirilerek 3379 sayılı Kanun çıkarıldığını, 1993 yılında 3379 sayılı Kanun da 510 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirildiğini, ancak 1995 yılında 510 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’nin, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği,
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•

1990 da Hastalık branşı kurulduğu,

• 1991 yılında, hayat branşı ve zorunlu sigorta tarifeleri dışındaki tüm tarifeler
serbest bırakıldığını ve yeni sigorta şirketleri kuruluşuna izin verildiği,
• 26 Aralık 1994 tarih ve 22153 sayılı Resmi Gazete’de Sigorta ve Reasürans
Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin yayınlandığı,
• 1994 de sağlık sigortacılığında; sigortalı, sigorta şirketi, anlaşmalı kuruma genel
anlamda provizyon veren şirketler denilebilen aracı kurumların (TPA: Third Party
Administration) eklendiği,
•

1995 limitsiz sağlık sigortası poliçelerinin satılmaya başlandığı,

•

1995 sağlık ve hayat branşlarının elementer şirketlerden ayrıldığı,

• 2004 yılında Genel Sağlık Sigortası çalışmaları ile eş zamanlı olarak Hazine
Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Özel
İhtisas Komisyonu’nun kurulduğu,
• 2005 yılında içinde özel sağlık sigortacılığına yönelik düzenlemelerin de yer
aldığı Türk Ticaret Kanunu taslağının TBMM’ne sunulduğu;
•

2005 yılında hastalık branşının adı değişerek sağlık olduğu;

• 2006 yılında Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün seyahat
sağlık ve hekim mesuliyet sigortalarının genel şartlarının yayınlandığı,
• 2006 yılında Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün, içinde bir
yıldan kısa süreli, seyahat sağlık, tamamlayıcı sağlık ve uzun süreli sağlık sigortalarının da
olduğu Özel Sağlık Sigortacılığı yasa tasarı taslağı hazırladığı,
•

2007 yılında 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun yürürlüğe girdiği

şeklinde özetlenebilir.

14.4. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, hizmet alan kişinin üzerinde kalan sağlık riskini, gerek
teminat kapsamı ve gerekse teminat yüzdeleri açısından çeşitli paketler ile üzerine alan bir
özel sağlık sigortası olarak tanımlanır.
Devlet’in tüm vatandaşları kapsam altına alan Genel Sağlık Sigortası’nın sunduğu
temel bir teminat paketi ile sağlık güvencesi sağlaması, ama dileyenlerin bu temel teminat
paketi dışında kalan ekstra olarak tanımlanabilecek sağlık giderlerinin “Tamamlayıcı Sağlık
Sigortası” adı altında özel sağlık sigortası şirketleri tarafından verilecek teminatlarla güvence
altına alınması modelidir.
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Yapılan bir Çalışma’da “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” fırsatları;
 Genel Sağlık Sigortasının mali riskini paylaşma,
 Ödemelerin tümü, provizyon sürecine dayalı olarak yapılacağından prospektiv
kontrol,
 Sağlık hizmetinin kalitesi üzerinde fiyat nedeniyle oluşacak baskıların azalması,
 Hizmet alan kişilerin hekimini ve hastanesini seçme konusundaki sınırlarının
genişlemesi,
 Genel Sağlık Sigortasından oluşabilecek aşırı taleplerin bu sisteme kanalize
edilebilmesi,
 Provizyon sisteminin, Genel Sağlık Sigortası tarafından ek yatırım yapılmadan
paylaşılabileceği,
 Kapasite kullanımını arttırarak, maliyet avantajı sağlama,
 Özel Sağlık Sigortalarının, daha ekonomik ve daha geniş bir yelpazede alternatif
planları kapsayan özel anlaşmalarla ürün çeşitliliği yoluyla daha geniş bir kitlelere ulaşması,
 Kurumsal poliçelerde daha geniş kapsamlı ürünlere ve daha ekonomik fiyatlara
yönelinerek işverenlerin çalışan memnuniyeti ile bağımlılığı arttırabilme olarak sıralanmıştır.
Aynı Çalışma’da aşağıda sıralanan tehditlere de işaret edilmiştir;
 “Sosyal Devlet” kavramının Temel Teminat Paketi dışında “Tamamlayıcı Sağlık
Sigortası” içine de taşınmak istenmesi,
 Temel Teminat Paketi üzerinde kalan kısım için alternatif planlar hazırlanarak
Genel Sağlık Sigortası içinde “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” hizmetinin verilmesi
konusunda kamusal baskı oluşturulması,
 Özel Sigorta Şirketlerinin başlangıçta yaşayabilecekleri fiyatlandırma sorununu
çözmeden, çok değişkenli, çok alternatifli planlara yönelerek hata paylarını yükseltmeleri,
 Özel Sağlık Sigortası Şirketlerinin, Temel Teminat Paketinin üzerine kendi
pazarlama stratejilerine göre alternatif poliçeler hazırlarken bazılarının konservatif bazılarının
ise çok geniş kapsamlı ürünlere yönelmeleri ile ortaya çıkabilecek rekabetin kamu otoritesi
(Hazine) tarafından denetim mekanizmalarıyla desteklenmemesi.
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Uygulamalar
Dünyada 4 tip özel sağlık sigortacılığı yapılmaktadır;
 Temel-Birincil Özel Sağlık Sigortası(Primary Private Health Insurance),
 Çifte Teminat-İkinci Kez Teminat(Duplicate Cover),
 Tamamlayıcı Teminat-Ek Teminat (Complementary Cover),
 Destekleyici Teminat-Ek Teminat (Supplementary cover).
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, hizmet alan kişinin üzerinde kalan sağlık riskini, gerek
teminat kapsamı ve gerekse teminat yüzdeleri açısından çeşitli paketler ile üzerine alan bir
özel sağlık sigortası olarak tanımlanır.
Yapılan bir Çalışma’da “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” fırsatları;
 Genel Sağlık Sigortasının mali riskini paylaşma,
 Ödemelerin tümü, provizyon sürecine dayalı olarak yapılacağından prospektiv
kontrol,
 Sağlık hizmetinin kalitesi üzerinde fiyat nedeniyle oluşacak baskıların azalması,
 Hizmet alan kişilerin hekimini ve hastanesini seçme konusundaki sınırlarının
genişlemesi,
 Genel Sağlık Sigortasından oluşabilecek aşırı taleplerin bu sisteme kanalize
edilebilmesi,
 Provizyon sisteminin, Genel Sağlık Sigortası tarafından ek yatırım yapılmadan
paylaşılabileceği,
 Kapasite kullanımını arttırarak, maliyet avantajı sağlama,
 Özel Sağlık Sigortalarının, daha ekonomik ve daha geniş bir yelpazede alternatif
planları kapsayan özel anlaşmalarla ürün çeşitliliği yoluyla daha geniş bir kitlelere ulaşması,
 Kurumsal poliçelerde daha geniş kapsamlı ürünlere ve daha ekonomik fiyatlara
yönelinerek işverenlerin çalışan memnuniyeti ile bağımlılığı arttırabilme olarak sıralanmıştır.
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Uygulama Soruları
1) Dünyadaki özel sağlık sigortacılığı türlerini yazınız.
2) Tamamlayıcı sağlık sigortasının fırsatlarından 5 tanesini yazınız.
3) Tamamlayıcı sağlık sigortasının tehditlerinden 5 tanesini yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; Türkiye ve dünyadaki özel sağlık sigortacılığının gelişimi, özel sağlık
sigortacılığıyla ilgili temel kavramlar ve tamamlayıcı sağlık sigortasının fırsat ve tehditleri
aktarılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi; dünyadaki özel sağlık sigortacılığı modellerinden
değildir?
a) Genel Sağlık Sigortası
b) Temel-Birincil Özel Sağlık Sigortası
c) Çifte Teminat-İkinci Kez Teminat
d) Tamamlayıcı Teminat-Ek Teminat
e) Destekleyici Teminat-Ek Teminat
2) Türkiye’de genel sağlık sigortasına sahip olan bir bireyin, buna ek olarak özel
sağlık sigortası da yaptırması dünyadaki özel sağlık sigortacılığı modellerinden hangisine
örnektir?
a) Temel-Birincil Özel Sağlık Sigortası
b) Çifte Teminat-İkinci Kez Teminat
c) Tamamlayıcı Teminat-Ek Teminat
d) Destekleyici Teminat-Ek Teminat
e) Yardımcı Teminat-Ek Teminat
3) Fransa, İrlanda, Danimarka, Almanya, İsveç, Lüksemburg’da uygulanan ve
kamunun karşıladığının üstündekini tamamen veya kısmen üstlenen sigortacılık modeli,
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Temel-Birincil Özel Sağlık Sigortası
b) Çifte Teminat-İkinci Kez Teminat
c) Tamamlayıcı Teminat-Ek Teminat
d) Destekleyici Teminat-Ek Teminat
e) Genel Sağlık Sigortası

234

4) Kanada ve Avustralya’da uygulanan, kamu tarafından kapsanmayanı üstlenen
özel sigorta modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Temel-Birincil Özel Sağlık Sigortası
b) Çifte Teminat-İkinci Kez Teminat
c) Tamamlayıcı Teminat-Ek Teminat
d) Destekleyici Teminat-Ek Teminat
e) Genel Sağlık Sigortası
5) Aşağıdakilerden hangisi, özel sağlık sigortacılığının güçlü yönlerinden değildir?
a) Finansal açıdan güçlüdür.
b) Rekabet üstünlüğü vardır.
c) Yenilik ve gelişimlere açıktır.
d) Genel sağlık sigortasına alternatifler sunar.
e) Suistimallere açıktır.
6) Aşağıdakilerden hangisi, özel sağlık sigortacılığının zayıf yönlerinden değildir?
a) Mevzuat açısından tamdır.
b) Suistimallere açıktır.
c) Teknik karlılığı azdır.
d) Veri tabanında eksiklikler mevcuttur.
e) Yetişmiş insan gücünde eksiklikler vardır.
7) Aşağıdakilerden hangisi, özel sağlık sigortacılığının fırsatlarından değildir?
a) Potansiyel pazar
b) Rekabet edebilme özelliği
c) Hükümet politikaları
d) Teknolojik ilerleme
e) Yeni satış kanalları
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8) Aşağıdakilerden hangisi özel sağlık sigortacılığındaki tehditlerden değildir?
a) Ekonomik kriz varlığı
b) Nüfusun yaşlanması
c) Maliyetlerin artması
d) Kronik hastalıkların artması
e) Sigorta bilincindeki eksiklik
9) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de özel sağlık sigortacılığı talep nedenlerinden
değildir?
a) Devletin katı sigorta politikası
b) Hastalık riskine karşı önceden önlem alma
c) Özel hastanelerin yüksek tedavi maliyetlerini karşılayabilme
d) Bağlı olunan sosyal güvenlik kurumuna güvenmeme
e) Randevu alırken kolaylık sağlanması
10) Aşağıdakilerden hangisi; tamamlayıcı sağlık sigortasının tehdit unsurlarından
değildir?
a) Sosyal devlet kavramı temel teminat paketi dışına taşınmak istenebilir.
b) Temel teminat paketi üzerinde kalan kısım için alternatif planlar hazırlanarak
genel sağlık sigortası içinde verilmesi konusunda kamusal baskı oluşturulabilir.
sağlar.

c) Hizmet sunucu kurumlardaki kapasite kullanımını arttırarak maliyet avantajı

d) Özel sigorta şirketlerinin başlangıçta fiyatlandırma sorununu çözmeden, çok
değişkenli, çok alternatifli planlara yönelerek hata paylarını yükseltmeleri riski ile
karşılaşılabilir.
e) Özel sağlık sigortası şirketlerinin, kendi rekabetleri denetim mekanizmalarıyla
yeterince desteklenmeyebilir
Cevaplar
1) a , 2) b, 3) c, 4) d, 5) e, 6) a, 7) b, 8) e, 9) a, 10) c
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