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ÖNSÖZ
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gibi.” Kanuni Sultan Süleyman
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sistemleri gelişimi ve mukayesesi yapılmıştır.
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İstanbul-2016
Prof. Dr. Abdulbaki KUMBASAR

I

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ........................................................................................................................................ I
KISALTMALAR ..................................................................................................................... IX
YAZAR NOTU ........................................................................................................................ XI
1. SAĞLIK HİZMETLERİ VE ÖZELLİKLERİ ....................................................................... 1
1.1. Sağlık Hizmetleri............................................................................................................. 7
1.2. Sağlık Hizmetlerinin Amacı ve Önemi ........................................................................... 8
1.3. Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri ..................................................................................... 9
1.4. Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması.......................................................................... 11
1.4.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri .................................................................................. 11
1.4.2. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri .............................................................................. 13
1.4.3. Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri ......................................................................... 13
1.4.4. Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri.......................................................................... 14
2. SAĞLIK POLİTİKALARINDA TEMEL KAVRAMLAR ................................................. 21
2.1. Politika Kavramı ........................................................................................................... 27
2.1.1. Kamu Politikası ...................................................................................................... 27
2.1.2. Sosyal Politika ........................................................................................................ 28
2.1.3. Sağlık Politikası...................................................................................................... 28
2.1.3.1. Sağlık Politikasının Paydaşları ........................................................................ 28
2.2. Planlama ........................................................................................................................ 28
2.2.1. Sağlık Planlaması ................................................................................................... 29
2.3. Sağlık Sistemi ................................................................................................................ 29
2.3.1. Sağlık Sisteminin Temel İlkeleri ............................................................................ 29
2.4. Sağlık Sektörü ............................................................................................................... 31
2.5. Sağlık Hizmetlerinde İhtiyaç, Talep ve Algılanan İhtiyaç Kavramları ......................... 32

II

3. SİSTEM VE SAĞLIK SİSTEMİ ......................................................................................... 42
3.1. Sistem Kavramı ve Tanımı ............................................................................................ 48
3.1.1. Sistemlerin Sınıflandırılması .................................................................................. 49
3.1.2. Yeni Sisteme Geçiş Yaklaşımları ........................................................................... 50
3.2. Sağlık Sistemi ................................................................................................................ 50
3.2.1. Sağlık Sistemleri Temel İlkeleri ............................................................................. 51
3.2.2. Sağlık Sistemlerinin Bileşenleri ............................................................................. 53
3.2.3. Sağlık Sistemlerinin Sınıflandırılması ................................................................... 55
3.2.3.1. Serbest Piyasa Tipi Sağlık Sistemi .................................................................. 58
3.2.3.2. Refah Yönelimli Sağlık Sistemi ...................................................................... 59
3.2.3.3. Kapsayıcı Sağlık Sistemi ................................................................................. 59
3.2.3.4. Sosyalist Sağlık Sistemi .................................................................................. 60
3.2.4. Avrupa Sağlık Sistemlerine Genel Bakış ............................................................... 61
4. SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİNANSMAN YÖNTEMLERİ .......................................... 69
4.1. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı .................................................................................. 75
4.1.1. Finansman Kaynakları (Gelir Toplamak) .............................................................. 77
4.2. Sağlık Hizmetlerinde Finansman Yöntemleri ............................................................... 83
4.2.1. Sağlık Hizmetlerinin Doğrudan Finansmanı .......................................................... 83
4.2.2. Sağlık Hizmetlerinin Dolaylı Finansmanı .............................................................. 84
4.3. Sağlık Hizmet Sunucularına Ödeme Modelleri ............................................................ 84
4.3.1. Kurumsal Sağlık Hizmet Sunucularına Yapılan Ödeme Modelleri ....................... 85
4.3.2. Bireysel Sağlık Hizmet Sunucularına Yapılan Ödeme Modelleri ......................... 87
5. ULUSLARASI SAĞLIK KURULUŞLARI ........................................................................ 97
5.1. WHO Dünya Sağlık Örgütü ........................................................................................ 103
5.1.1. DSÖ Anayasası .................................................................................................... 103

III

5.1.2. DSÖ’nün Organları .............................................................................................. 104
5.1.3. DSÖ’nün Görevleri .............................................................................................. 106
5.2. IPHO Uluslararası Halk Sağlığı Örgütü ...................................................................... 107
5.3. UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ............................................... 107
5.3.1. UNICEF'in Organları ........................................................................................... 110
5.3.2. UNICEF’in Görevleri ........................................................................................... 110
5.4. UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu ..................... 111
5.4.1. UNESCO’nun Organları ...................................................................................... 111
5.4.2. UNESCO’nun Görevleri ...................................................................................... 112
5.5. FAO Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ......................................................... 112
5.5.1. FAO Organları...................................................................................................... 113
5.5.2. FAO’nın Görevleri ............................................................................................... 113
5.6. ILO Uluslararası Çalışma Örgütü ............................................................................... 113
5.6.1. ILO Organları ....................................................................................................... 114
5.6.2. ILO’nun Görevleri................................................................................................ 115
5.7. UNEP Birleşmiş Milletler Çevre Programı ................................................................. 115
5.8. UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı .......................................................... 116
5.9. UNFPA Birleşmiş Milletler Nüfus Etkinlikleri Fonu ................................................. 117
5.10. Red Cross (Kızıl Haç) ............................................................................................... 117
5.11. KIZILAY ................................................................................................................... 118
6. TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ ................................................................................ 127
6.1. Sağlık Kavramı ve Sağlığın Önemi ............................................................................. 133
6.1.1. Sağlıkla İlgili Bazı Temel Kavramlar .................................................................. 134
6.2. Temel Sağlık Göstergeleri ve Önemi .......................................................................... 135
6.2.1. Sağlık Göstergelerin Kullanılma Nedenleri ......................................................... 135

IV

6.2.2. Sağlık Göstergesi Türleri ..................................................................................... 135
6.3. Sağlık Göstergelerinin Hesaplanması ve Yorumlanması ............................................ 136
6.3.1. Mortalite Göstergeleri .......................................................................................... 136
6.3.2. Hastalık Göstergeleri ............................................................................................ 139
6.3.3. Sağlık Statüsü Göstergeleri .................................................................................. 140
6.3.4. Engellilik Göstergeleri ......................................................................................... 141
6.3.5. Beslenme Göstergeleri ......................................................................................... 142
6.3.6. Sosyal ve Mental Göstergeler .............................................................................. 142
6.3.7. Sağlık Sistemi Göstergeleri .................................................................................. 142
6.3.8. Sağlık Hizmetinin Kullanımına İlişkin Göstergeler ............................................. 142
6.3.9. Sağlık Hizmet Sistemi İle İlgili Göstergeler ........................................................ 143
7. SAĞLIK SİSTEMİ GÖSTERGELERİ .............................................................................. 152
7.1. Sağlık Sistemi ve Sağlık Sistemi Göstergeleri ............................................................ 158
7.1.1. Sağlık Sistemi Kavramı ........................................................................................ 158
7.1.2. Sağlık Sistemi Göstergeleri .................................................................................. 159
7.1.3. Sağlık Sistemi Göstergeleri İle İlgili Bazı Güncel İstatistikler ............................ 166
8. SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE VE PERFORMANS........................................... 175
8.1. Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi ........................................................................ 181
8.1.1. Sağlık İşletmelerinde Kalite Kavramı ve Önemi ................................................. 182
8.1.2. Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Özellikleri .......................................................... 183
8.1.3. Sağlıkta Dönüşümün Toplam Kalite Yönetimindeki Yeri ................................... 184
8.1.4. Kalite İyileştirme Modelleri ................................................................................. 185
8.1.4.1. İyileştirme Modeli ......................................................................................... 186
8.1.4.2. FOCUS-PCDA Modeli ................................................................................. 187
8.1.4.3. Juran Enstitüsü Modeli .................................................................................. 188

V

8.1.4.4. Yalın Düşünce ............................................................................................... 188
8.1.4.5. Altı Sigma ..................................................................................................... 189
8.2. Sağlık Hizmetlerinde Performans Yönetimi ............................................................... 189
8.2.1. Sağlık Sisteminin Performansının Değerlendirilmesi .......................................... 190
8.2.2. Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi Temel Prensipleri .......................... 192
8.2.3. Sağlıkta Performans Yönetimi: Türkiye .............................................................. 193
9. TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ TARİHÇESİ ........................................................................... 202
9.1. 1920-1938 Dönemi ...................................................................................................... 208
9.2. 1938-1960 Dönemi ...................................................................................................... 211
9.3. 1961-1980 Dönemi ...................................................................................................... 212
9.4. 1980- 2000 Dönemi ..................................................................................................... 214
9.5. 2000’li Yıllar ve Sonrası ............................................................................................. 214
10. SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI-I ........................................................................ 222
10.1. Sağlıkta Dönüşümle İlgili Genel Çerçeve ................................................................. 228
10.1.1. Sağlıkta Dönüşümle İlgili Temel Kavramlar ..................................................... 228
10.1.2. İşletmeler İçin Değişime Gerekçe Oluşturan Faktörler...................................... 229
10.1.3. Türkiye’de Geçmiş Sağlık Politikalarına Genel Bir Bakış ................................ 230
10.1.3.1. 1920-1937 Dönemi Sağlık Politikaları ........................................................ 231
10.1.3.2. 1938-1960 Dönemi Sağlık Politikaları ........................................................ 232
10.1.3.3. 1961-1980 Dönemi Sağlık Politikaları ........................................................ 232
10.1.3.4. 1981-2002 Dönemi Sağlık Politikaları ........................................................ 234
10.1.4. Sağlıkta Dönüşüm Programı: 2003 ve Sonrası .................................................. 235
11. SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI-II....................................................................... 242
11.1. Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamaları .............................................................. 248
11.1.1. Sağlıkta Dönüşüm Programının Gerekçesi ........................................................ 248

VI

11.1.2. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Temel İlkeleri ................................................ 248
11.1.3. Sağlıkta Dönüşüm Programının Bileşenleri ....................................................... 249
11.1.3.1. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Hizmet Sunumuna Yönelik Uygulamaları
.................................................................................................................................... 250
11.1.3.2. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Finansmana Yönelik Uygulamaları ........ 254
11.1.3.3. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Örgütlenme ve Yönetime Yönelik
Uygulamaları .............................................................................................................. 256
12. TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ ÖRGÜTLENMESİ ............................................................... 264
12.1. Türk Sağlik Sistemi Örgütlenmesi ............................................................................ 270
12.1.1. Sağlık Bakanlığı ................................................................................................. 271
12.1.1.1. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı .............................................................. 271
12.1.1.2. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı ................................................................. 281
12.2. Sağlık Hizmetleri Arzı .............................................................................................. 281
12.2.1. Kamu Tarafından Sunulan Sağlık Hizmetleri .................................................... 282
12.2.1.1. Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri ....................................... 282
12.2.1.2. İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri ............................................ 283
12.2.2. Özel Sektör Tarafından Sunulan Sağlık Hizmetleri ........................................... 283
13. ÜLKE SAĞLIK SİSTEMLERİNE ÖRNEKLER: AMERİKA, KÜBA .......................... 291
13.1. Amerika Birleşik Devletleri ...................................................................................... 297
13.1.1. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sisteminin Tarihsel Gelişimi ..................... 297
13.1.2. Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Sunulması ............................................. 298
13.1.3. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ....................................................................... 300
13.1.4. Sağlık Göstergeleri ............................................................................................. 302
13.2. Küba .......................................................................................................................... 305
13.2.1. Küba Sağlık Sisteminin Tarihsel Gelişimi ......................................................... 307
13.2.2. Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Sunulması ve Finansmanı ........................ 308

VII

13.2.3. Sağlık Göstergeleri ............................................................................................. 311
14. ÜLKE SAĞLIK SİSTEMLERİNE ÖRNEKLER: ALMANYA, BİRLEŞİK KRALLIK
................................................................................................................................................ 320
14.1. Almanya .................................................................................................................... 326
14.1.1. Almanya Sağlık Sisteminin Tarihsel Gelişimi ................................................... 327
14.1.2. Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Sunulması ............................................. 327
14.1.2.1. Ayaktan Hizmetler ...................................................................................... 329
14.1.2.2. Aile Hekimliği Hizmetleri ........................................................................... 329
14.1.2.3. Yataklı Hizmetler ........................................................................................ 329
14.1.2.4. Halk Sağlığı Hizmetleri ve Koruyucu Hizmetler ........................................ 330
14.1.2.5. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ................................................................ 330
14.1.3. Sağlık Göstergeleri ............................................................................................. 331
14.2. Birleşik Krallık .......................................................................................................... 332
14.2.1. Birleşik Krallık Sağlık Sisteminin Tarihsel Gelişimi ......................................... 333
14.2.2. Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Sunulması ............................................. 333
14.2.3. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ....................................................................... 334
14.2.4. Sağlık Göstergeleri ............................................................................................. 334
KAYNAKLAR....................................................................................................................... 342

VIII

KISALTMALAR


ABD: Amerika Birleşik Devletleri



AÇSAP: Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması



ADL: Günlük Hayat Aktivitesi



BKİ: Beden Kitle İndeksi



DALY: Disability-Adjusted Life Year- Engelliliğe Uyarlanmış Yaşam Yılı



DPT: Devlet Planlama Teşkilatı



DRG: Diagnostic Related Groups



DSÖ: Dünya Sağlık Örgütü



FAO: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü



GP: Genel Pratisyen Hekim



GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla



GSS: Genel Sağlık Sigortası



ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü



IPHO: Uluslararası Halk Sağlığı Örgütü



KETEM: Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi



MR: Manyetik Rezonans Görüntüleme



MSD: Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları



OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü



SDP: Sağlıkta Dönüşüm Programı



SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu



SSK: Sosyal Sigortalar Kurumu



TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi



TİG: Tanı İle İlişkili Gruplar

IX



TKY: Toplam Kalite Yönetimi



TUİK: Türkiye İstatistik Kurumu



UNDP: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı



UNEP: Birleşmiş Milletler Çevre Programı



UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu



UNFPA: Birleşmiş Milletler Nüfus Etkinlikleri Fonu



UNICEF: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu



WHO: Dünya Sağlık Örgütü



YHS: Yasal Hastalık Sigortası



YPTS: Yeni Performans Takip Sistemi

X

YAZAR NOTU
Bu e-kitabın oluşturulmasında emeği geçen; Araş. Gör. İbrahim Gün’e, Araş. Gör.
Sümeyye Arslan Kurtuluş’a, Araş. Gör. Canser Boz’a ve Öğr. Gör. Haydar Hoşgör’e verdikleri
emeklerden dolayı teşekkür ederim.
Yararlı olması dileklerimle,
Prof. Dr. Abdulbaki Kumbasar
abakikumbasar@yahoo.com

XI

1. SAĞLIK HİZMETLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Prof. Dr. Abdülbaki KUMBASAR
Arş. Gör. Sümeyye ARSLAN KURTULUŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Sağlık Hizmetleri
1.2. Sağlık Hizmetlerinin Amacı ve Önemi
1.3. Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri
1.4. Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması
1.4.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri
1.4.2. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri
1.4.3. Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri
1.4.4. Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sağlık hizmetlerinin önemini tartışınız.
2. Sağlık hizmetlerinin temel amaçları nelerdir?
3. Sağlık hizmetlerini, diğer hizmet sektöründen ayıran özellikleri nelerdir?
4. Sağlık hizmetleri kaç şekilde sınıflandırılır? Açıklayınız.
5. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında alınan önlemleri düzey düzey açıklayınız.
6. Tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinin, sosyal rehabilitasyon hizmetlerinden ne gibi farkı
vardır? Açıklayınız.
7. Üçüncü basamak tedavi hizmetleri hangi sağlık kuruluşlarında verilir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sağlık hizmetleri kapsamı,
amacı ve önemi, Sağlık
hizmetlerinin özellikleri ve
sınıflandırılması
Sağlık hizmetleri kapsamı,
amacı ve önemi, Sağlık
hizmetlerinin özellikleri ve
sınıflandırılması
Sağlık hizmetleri kapsamı,
amacı ve önemi, Sağlık
hizmetlerinin özellikleri ve
sınıflandırılması

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Alandaki bilimsel bilgiye
ulaşma, güncel literatürü
değerlendirebilme

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Alandaki bilimsel bilgiye
ulaşma, güncel literatürü
değerlendirebilme

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

Sağlık Kurumları
Sağlık hizmetleri kapsamı, İşletmeciliği alanında
amacı ve önemi, Sağlık
çalışan diğer meslek
hizmetlerinin özellikleri ve grupları ile işbirliği içinde
sınıflandırılması
ekip üyesi olarak
sorumluluk alma

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

4

Anahtar Kavramlar


Sağlık hizmetleri



Sağlık hizmetlerinin amacı ve önemi



Sağlık hizmetlerinin özellikleri



Sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması
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Giriş
Bugün herkesçe kabul edildiği gibi sağlıklı yaşamak temel bir insan hakkıdır ve insanlar,
sağlıklı yaşayabilmek için artık sağlık hizmetlerinden daha fazla faydalanmaktadırlar.
Teknolojinin gelişmesi, dünyanın küresel bir hal alması, yaşam seviyesinin yükselmesi ile
beraber, kişiler sadece tedavi olmakla yetinmemekte, sağlığı koruyucu ve geliştirici
uygulamalara da ilgi göstermektedir. Bilim ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte yeni tanı ve
tedavi yöntemleri bulunmakta, sakat veya engelli bireylerin dış dünyaya uyumunu arttıracak
uygulamalar da gelişmektedir. Bu açıdan sağlık hizmetlerinin kullanımı artmakta ve tüketiciler
de bilinçlenmektedir.
Bu bölümde yukarıda bir takım özellikleri bahsedilen sağlık hizmetleri ele alınacaktır.
Sağlık hizmetlerinin kapsamı, amacı ve önemi, sağlık hizmetlerinin özellikleri ve sağlık
hizmetlerinin sınıflandırılması konularına değinilecektir.
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1.1. Sağlık Hizmetleri
Hizmet kavramı içinde kendine has özellikleri ile yer alan sağlık hizmetleri, ürün ve
hizmetleri, sağlık personelinin bilgi ve becerilerini, sağlık kuruluşlarının tıbbi ve teknolojik
kapasitelerini, bakım süreçleri vb. gibi konuları kapsamaktadır. Sağlık hizmetleri konusunda
tüketiciler için tıbbi bakım yanında sağlık personeliyle etkili iletişim kurma, sağlık hizmetine
ulaşmadaki kolaylık, fiziksel imkanlar ve hizmeti üreten kişilerin kendilerine karşı tutumu
önemli faktörlerdir. Sağlık hizmeti talep eden ile sağlık hizmeti sunan arasında bilgi asimetrisi
olduğundan, hastanın veya sağlık hizmeti almak için başvuran kişinin değerlendirebileceği
alanlar hekimin veya diğer sağlık personelinin bilgi veya yetkinliği değildir. Kişiler sağlık
personelinin tutumunu, davranışını, kendisiyle nasıl iletişim kurduğunu, bekleme sürelerini,
sağlık hizmetine kolay ulaşıp ulaşmadığını, hastanenin hijyenini, mimarisini, vb. faktörleri
değerlendirebilirler.
1961 yılında çıkarılan 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki
Kanun sağlık hizmetlerinin tanımının şöyle yapmıştır: “Sağlık hizmetleri, insan sağlığına zarar
veren çeşitli faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bu faktörlerin tesirinden korunması,
hastaların tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi melekeleri azalmış olanların ise alıştırılması için
yapılan tıbbi faaliyetlerdir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise sağlık hizmetlerini, “belirli sağlık kuruluşlarında
değişik tip sağlık personelinden yararlanarak toplumun gereksinim ve isteklerine göre değişen
amaçları gerçekleştirmek ve böylece kişilerin ve toplumun sağlık bakımını her türlü koruyucu
ve tedavi edici etkinliklerle sağlamak üzere ülke çapında örgütlenmiş kalıcı bir sistemdir”
seklinde tanımlanmaktadır.
Sağlık hizmetleri bireylerin sağlığının korunması, teşhis, tedavi ve bakım için kişisel ve
kurumsal olarak kamu ya da özel şahısların vermiş olduğu hizmetler olarak tanımlanabilir. Bu
tanımın özellikleri şöyle özetlenebilir:






Sağlık hizmetleri faaliyetleri “bireylerin sağlığının korunması” ve “teşhis,
tedavi, bakım” olmak üzere, iki ana grupta toplanmaktadır. Sağlık Hizmetleri
kişisel veya kurumsal olarak sunulabilir.
Gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin örgütler tarafından sunulması daha
yaygındır. Özellikle, sunulan son hizmetin bir ekip ile üretilmesi ve daha etkin
sunulabilmesi kurumsal düşünmeyi ve uygulanmayı zorunlu kılabilmektedir.
Sağlık hizmetleri kamu ya da özel şahısların sunmuş oldukları hizmetlerdir.
Değişim (mübadele) sürecinin kâr amacı güdüp gütmemesi önemli değildir.
Önemli olan, hizmet aracılığı ile ihtiyaçların karşılanmasıdır ki, bu da sağlık
hizmetlerinin ana amaçlarından birisidir.

Tüm bu tanımlardan hareketle sağlık hizmetlerini, çeşitli kuruluşlar tarafından sunulan
ve sağlık hizmeti almak için başvuran kişilerin hastalıklarının teşhisi, tedavisi ile sağlıklarının
korunması ve geliştirilmesi için verilen hizmetlerin tümü olarak tanımlayabiliriz.
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Sağlık hizmetlerinin özellikleri nedeniyle, bu sektörün taraflarını belirlemek ve
gruplandırmak oldukça zordur. Şekil 1’de sağlık hizmetlerini oluşturan tüm tarafları
görmekteyiz. Bu gruplandırmaya göre, en sağda yer alan kesim, sağlık hizmetlerini ve
ürünlerini talep eden sağlık hizmeti tüketicileridir (hasta veya potansiyel hasta). Sağlık hizmeti
tüketicilerine en yakın diğer grup sağlık hizmetlerini üstlenenlerdir. Bunlar; serbest çalışan
doktorlar, hastaneler, klinik ve sağlık koruma kuruluşları, laboratuvarlar, bakım evleri ve
eczanelerden oluşmaktadır. Bu iki gruba tedarikçilik edernler ise; ilaç şirketleri, tıbbi malzeme
sağlayan şirketler, tıbbi cihaz üretenler, tıbbi donanım şirketlerinden oluşmaktadır. Bu
işletmeler kar amaçlı işletmelerdir ve pazarlama tekniklerinden oldukça faydalanırlar. Son grup
ise, sağlık sektörünü oluşturanlardır. Sağlık kurumları, sigorta şirketleri, merkezi ve yerel sağlık
birimlerinden oluşur.

Şekil 1. Sağlık Hizmetleri Endüstrisi

1.2. Sağlık Hizmetlerinin Amacı ve Önemi
Hizmetler zorunluluk derecelerine göre de sınıflandırıldığında, sağlık hizmetlerinin
birinci derecede zorunlu hizmetler sınıfında yer aldığı görülmektedir. Sağlık hakkı temel bir
insan hakkı olup, son yıllarda üzerinde sıkça durulan konulardan biri halini almıştır. Sağlık
hakkının doğuştan kazanılan temel bir hak olması, yalnızca onu satın alabilecek belirli bir
sosyal gruba değil, sosyal adalet anlayışı gereği, toplumdaki herkese eşit bir şekilde verilmesini
gerektirir. 23420 sayılı sayılı hasta hakları yönetmeliğine göre, “ Herkesin yaşama, maddi ve
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manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını haiz olduğu ve hiçbir merci veya kimsenin bu
hakkı ortadan kaldırmak yetkisinin olmadığı bilinerek, hastaya insanca muamelede bulunulur”
Sağlık hizmetlerinin önemini artıran bir diğer durum da “sağlığın sosyal boyutunun”
olmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün yaptığı “sağlık, yalnızca hastalık ve sakatlığın
olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir” tanımdan yola çıkarak
sağlığın yalnızca sağlık sektörü tarafından yürütülemeyeceği, birçok disiplin ile ortak
yürütülmesi gerektiği görülmektedir. Eğitim, gıda, temiz su, sanitasyon, ilaç vb. ürün ve hizmet
sektörlerinin iş birliği ile sağlık hizmetlerinin verimliliği ve sürekliliği artacaktır.
Sağlık hizmetlerinin en temel amaçları ise aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:


Sağlık talebi oluşmasını sağlamak,



Toplumun sağlık standardını yükseltmek,



Kişilerin hasta olmaması için gerekli tedbirleri almak,



Hasta olanların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını sağlamak,

 Hasta ve sakat olanların iyileştikten sonra uyumlarını sağlamak olarak
sıralanabilir.

1.3. Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri
Yukarıda sağlık sektörünün bir takım kendine has özellikleri nedeniyle diğer hizmet
üreten sektörlerden farklılaştığından bahsetmiştik. Bu bölümde sağlık hizmetlerinin temel
özellikleri üzerinde duracağız.
 Sağlık hizmetlerinin tüketimi rastlantısaldır: Sağlık hizmetlerinde talebin ne
zaman ortaya çıkacağı belli değildir. Ayrıca hastalıkların maliyeti de belirsiz ve büyük
orandadır. Sağlık hizmetlerinden ne kadar faydalanacağını belirleyen hasta değil, hekimdir.
Yolda yürürken trafik kazası geçiren ve sağlam bir birey iken sağlığı bozulan daha sonra da felç
olan hastanın söz konusu durumu “rastlantısal olmaya” örnektir.
 Sağlık hizmetlerinin ikamesi yoktur: Bir malın fiyatı yükselince tüketiciler doğal
olarak, bu malın yerine konabilecek diğer malları ikame etmeye çalışacaklardır. Oysa sağlık
hizmetleri yerine başka bir hizmet konamaz, yani ikamesi yoktur. Parasal değeri daha az olan
başka bir hizmet alanı ile değiştirilemez. İkame olasılığının bulunması tüketicilerin kendilerini
irrasyonel davranışlara karşı korumalarını sağlar. Ancak sağlık hizmeti tüketicisi, kendini
ekonomik açıdan koruyabilmek için başka bir seçeneğe sahip değildir.
 Sağlık hizmeti ertelenemez: Sağlık sektörü dışındaki birçok sektörde kişiler
taleplerini erteleyebilirler. Ancak sağlık hizmetlerinin doğası gereği pek çok durumda sağlık
hizmeti ertelenemez ve acildir. Akut ve kişiye acı veren durumlarda sağlık hizmetlerinin
ertelenmesi düşünülemez. Ayrıca tedavide erken teşhisin önemi dikkate alındığında,
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ertelemenin daha büyük ekonomik kayıplara, sakatlıklara ve hastalıklara neden olabileceği
unutulmamalıdır.
 Sağlık hizmetinin kapsamını hizmetten yararlanan değil, hizmeti sunan
belirler: Tam rekabet piyasasında kişiler piyasa hakkında ya tam bilgi sahibidirler ya da bilgiye
kolaylıkla ve düşük maliyetle ulaşabilirler. Ancak sağlık hizmetlerinde hekim ve hasta arasında
bilgi asimetrisi mevcuttur. Sağlık hizmeti alacak olan kişiler hizmet konusunda yeterli bilgiye
sahip değildir. Hangi hekime ya da kuruma başvurmaları gerektiği, tedavi için hangi uzmanlık
dallarının gerekli olduğu, hangi tetkikleri yaptırmaları gerektiği ya da hangi tedavi yöntemlerini
uygulamaları gerektiği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarından dolayı, uzmanın
bilgisine güvenmek ve o bilgiyi kullanmak zorundadırlar.
 Sağlık hizmeti tüketicilerinin davranışları irrasyoneldir: Tüketicinin rasyonel
(akılcı) davranışı, harcayacağı paranın sağlayacağı faydanın en yüksek olmasını gerektirir. Bu
da ancak tüketicinin tüketimini yaptığı mal ve hizmetin kalitesini ölçebilmesiyle mümkün olur.
Ancak tüketicinin sağlık hizmetleri hakkındaki bilgisinin sınırlılığı, aldığı hizmetin kalitesini
ölçme ve yaptığı harcamanın ekonomik olup olmadığını değerlendirme şansını ortadan
kaldırmaktadır.
 Sağlık hizmetlerinin bir bölümü kamu malı özelliği taşımaktadır: Sağlık
sektöründe özellikle koruyucu sağlık hizmetleri tamamıyla kamu malı olma özelliği
taşımaktadır. Koruyucu sağlık hizmetleri, kamu tarafından yerine getirilirken toplumun her bir
ferdi maliyetlere katılmakta, olumlu sonuçlarından da yararlanmaktadırlar. Bu tür hizmetlerin
kamu malı özelliği olması sebebiyle serbest piyasa koşullarında üretilmesi ve tüketilmesi
mümkün olmamakta ve piyasaya müdahale gerekmektedir.
 Sağlık hizmetlerinin çıktısı paraya çevrilemez: Sağlık fiyatı biçilemeyen,
dolayısıyla iktisadi ölçülerin dışında tutulması gereken bir kavramdır. Sağlık sektörü bu özelliği
bakımından da diğer piyasa özelliklerinden ayrılmaktadır. Sağlık hizmetleri kar amaçlı değil,
sosyal amaçlıdır. Dolayısıyla maliyet, fayda, karlılık gibi piyasa ekonomisinin temel
kavramları, sağlık sektöründe farklı bir anlam kazanmaktadır.
 Sağlık hizmetlerinde devlet müdahalesi zorunludur: Sağlık hizmetlerinin bir
bölümünün kamu malı özelliği taşıması, uygulamalarda devletin müdahalesini zorunlu
kılmaktadır. Sağlık hizmetlerinin dağıtımı ana hatlarıyla kanunlarda belirlenmiştir. Devlet
müdahaleleri ile sağlık hizmetlerinde planlama, denetim, yatırım, kontrol uygulamaları
gerçekleştirilir.
 Sağlık hizmetlerinde dışsallık özelliği vardır: Dışsallık bir mal ya da hizmetin
tüketiminden, o malı tüketenlerin dışındakilerin de etkilenmesidir. Bu durum pozitif veya
negatif olarak karşımıza çıkabilir. Ancak Sağlık hizmetleri çoğunlukla pozitif dışsallık yayan
hizmetlerdir.
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Pozitif dışsallık: Bağışıklama, sıtma ve verem gibi hastalıklarla mücadele gibi
uygulamalar sağlık hizmetlerinde pozitif dışsallığa örnektir. Bu hizmetlerden elde edilecek
fayda tüm toplumu ilgilendirir
Negatif dışsallık: Bireylerin veya işletmelerin aktiviteleri sonucu ortaya çıkan zararlı
etkilerden üçüncü kişilerin etkilenmesi durumudur. Örneğin çevre kirliliği sonucu hem insanlar,
hem bitkiler hem de hayvanlar zarar görmektedir.

1.4. Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması
Sağlık hizmetleri; koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ve sağlığın geliştirilmesi
hizmetleri olmak üzere üç grupta sınıflandırılmaktadır.

Şekil 2. Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması

1.4.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Hastalık daha ortaya çıkmadan önce alınacak tüm önlemleri kapsar. Sağlık koşullarının
iyileştirilmesi, sağlığı bozacak faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bütününe yönelik olan
hizmetler koruyucu sağlık hizmetleridir Bu hizmetleri devlet karşılıksız olarak
gerçekleştirmektedir. Bu hizmetlerin sonucunda ortaya çıkan fayda, onu talep eden ve
uygulanan kişilerin dışında tüm topluma da fayda sağlar. Bu sebeple sosyal faydası, özel
faydasından daha fazla olan bir sağlık hizmetidir. Anne-çocuk sağlığı ve aile planlaması,
bağışıklama, dengeli beslenme, temiz su, gıda denetimi, tütün kontrolü gibi uygulamalar,
koruyucu sağlık hizmetleri kapsamındadır. Sağlığı koruyucu önlemler üç düzeyde gerçekleşir:
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• Primer (Birincil) Koruma: Kişisel ya da toplumsal düzeyde sağlığı geliştirmek
amacıyla, aşılanma, dengeli beslenme, çevrenin güvenli hale getirilmesi, fiziksel ve duygusal
yönden iyi durumda olmak için gereken önlemlerin alınması uygulamaları primer koruma
kapsamında değerlendirilir.
• Sekonder (İkincil) Koruma: Sağlığın bozulma olasılığı durumunda erken tanı ve
tedavi önlemlerinin kişisel ve toplumsal düzeyde alınması uygulamaları sekonder koruma
kapsamında değerlendirilir.
• Tersiyer Koruma: Hastalığa bağlı olarak gelişebilecek sakatlık ve kalıcı
bozuklukların en aza indirgenmesi, hastanın yeni duruma uyumunun sağlanarak yaşam
kalitesinin arttırılması için alınması gereken önlemlerdir. Bu önlemler bir anlamda rehabilite
edici hizmetlerin alanına girmektedir.
Koruyucu sağlık hizmetleri kendi içinde ikiye ayrılır:
 Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri: Sağlıklı çevre koşullarının yaratılması
ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen unsurların giderilmesini içermektedir.
 Kişiye yönelik sağlık hizmetleri ise (bağışıklama) aşılama, beslenmeyi düzenleme,
teşhis ve tedavi, aşırı doğurganlığın kontrolü, ilaçla koruma, kişisel hijyen ve sağlık eğitimi gibi
hizmetlerden oluşmaktadır .
Şekil 3’de koruyucu sağlık hizmetlerinin çeşitlerini biz özet halinde görmektesiniz:

Şekil 3: Koruyucu Sağlık Hizmetleri
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1.4.2. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri
Koruyucu sağlık hizmetleri ile kıyaslandığında daha fazla bireysel fayda içeren sağlık
hizmetleridir. Hastalık ve hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra, hastalığın teşhis ve tedavi
edilmesi sürecini kapsayan hizmetlerdir.
Tıbbi bakım hizmetleri olarak da ifade edilen bu hizmetler kendi arasında üçe
ayrılmaktadır:
 Birinci basamak tedavi hizmetleri: Hastaların evde veya ayakta teşhis ve
tedavisinin yapıldığı sağlık hizmetleridir. Bu hizmetler yataksız tedavi kuruluşlarında ve
koruyucu sağlık hizmetleri ile birlikte yürütülen hizmetlerdir. Bu hizmeti veren sağlık
kuruluşlarına “birinci basamak sağlık kuruluşları” denir. Aile sağlığı merkezleri, poliklinikler
bu kuruluşlara örnek olarak gösterilebilir.
 İkinci basamak tedavi hizmetleri: Hastaların yatırılarak teşhis ve tedavisinin
yapıldığı hizmetlerdir. Bu hizmetlerin verildiği kuruluşlara “ikinci basamak sağlık kuruluşları”
denir. Bu kuruluşlara, Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastaneleri, özel hastaneler, yataklı
sağlık merkezleri, örnek olarak verilebilir.
 Üçüncü basamak tedavi hizmetleri: İleri tetkik ve tedavi gerektiren hastalıklar için
sunulan sağlık hizmetleridir. Başka bir deyişle; özel bir yaş grubuna (çocuk hastalıkları
hastanesi gibi), cinsiyete (jinekoloji ve doğum hastaneleri) veya hastalığa hizmet veren
(onkoloji hastanesi, deri ve zührevi hastalıklar hastanesi, ruh ve sinir hastalıkları hastanesi gibi)
hizmet veren, alanda gelişmiş teknolojiye ve uzman kadroya sahip, yataklı tedavi
kuruluşlarından oluşan hizmetler üçüncü basamak sağlık hizmetleridir. Bu hizmetleri veren
birimlere” üçüncü basamak tedavi kuruluşları/birimleri” denir. Bunların Türkiye’deki
örnekleri; eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel dal hastaneleri ve özel
hastanelerdir.

1.4.3. Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri
Hastalık ve kazalara bağlı olarak gelişen kalıcı bozukluklar ve sakatlıkların günlük
yaşamı etkilemesini önlemek ya da bu etkiyi en aza indirmek, kişinin bedensel ve ruhsal yönden
başkalarına bağımlı olmadan yaşamasını sağlamak için sunulan sağlık hizmetleridir. Temel
amaç bireyleri hem ihtiyaç içine düşmekten korumak, hem de engelli bireylerin işte, evde,
okulda toplum içerisinde uyum içinde yaşamalarını sağlamaktır. Bu hizmetler iki şekilde
verilmektedir:
 Tıbbi Rehabilitasyon: Bedensel kalıcı bozukluk ve sakatlıkların düzeltilmesi,
yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla verilen hizmetlerdir. Postür (duruş) bozuklukların
düzeltilmesi, ekstremide protezlerin kullanılması, işitme, görme vb. kusurların en aza
indirgenmesi çalışmaları bazı örneklerdir.
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 Sosyal Rehabilitasyon: Sakatlık ya da özrü olan kişilerin, günlük hayata aktif
olarak katılması, başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmesi amacıyla yapılan ise uyum
sağlama, yeni iş bulma ya da öğretme çalışmalarını kapsar.

1.4.4. Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri
Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Ottawa Sözleşmesinde (Cenevre,1986)
sağlığın teşviki ve geliştirilmesi kavramını; insanların kendi sağlıkları üzerindeki kontrollerini
artırmalarını ve sağlıklarını geliştirmelerini sağlama süreci olarak tanımlanmıştır. Tam bir
fiziksel, ruhsal ve sosyal refah durumuna erişmek için bir birey veya grup amaç belirlemeli ve
gerçekleştirmeli, ihtiyaçları karşılamalı ve çevreyi değiştirmeli veya çevreyle başa çıkmalıdır.
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, yalnızca sağlık sektörünün sorumluluğu değildir, sağlıklı
yaşam tarzının ötesinde refah anlamına gelir.
Sağlığa Yönelik Ön Koşullar: Sağlığa yönelik temel şart ve kaynaklar şunlardır:
Barış,
Barınak,
Eğitim,
Gıda,
Gelir,
İstikrarlı bir eko-sistem,
Sürdürülebilir kaynaklar,
Sosyal adalet ve hakkaniyet,
Sağlıkta iyileştirme, bu temel ön şartlar üzerine kurulmalıdır.
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Uygulamalar
Sağlık hizmeti veren birinci, ikinci ve üçüncü basamak kuruluşları ziyaret ediniz. Bu
kuruluşların birbirinden farkını anlamaya çalışınız. Bu kuruluşlarda verilen sağlık hizmetlerini,
“sağlık işletmelerinin diğer hizmet veren işletmelerden farkını düşünerek” değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1) Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri ile ne kastedilmektedir? Bu
hizmetler hangi kuruluşlarda verilmektedir? Her birini ayrı ayrı açıklayınız.
2) Sağlık hizmetlerinin kendine has temel özelliklerini tartışınız.

16

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlık hizmetlerinin tanımı, amacı ve kapsamını, sağlık hizmetlerinin
özelliklerini, sağlık hizmetlerinin nasıl ve kaç şekilde sınıflandırıldığını etraflı bir şekilde
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi sağlık hizmetlerinin temel amaçlarından değildir?
a) Hastalıkları önlemek
b) Hastalıkları tedavi etmek
c) Sağlık standardını yükseltmek
d) Toplumdan ziyade bireylerin sağlık seviyesini yükseltmek
e) Kalıcı sakatlıklarda uyumu sağlamak
2) Hangisi sağlık hizmetlerini üstlenen gruplar arasında yer alır?
a) Sigorta şirketleri
b) Hastaneler
c) İlaç şirketleri
d) Tıbbi cihaz sağlayan şirketler
e) Merkezi yönetim sağlık birimleri
3) “Sağlık hizmetlerinde hekim ve hasta arasında bilgi asimetrisi mevcuttur” ifadesi ile
hangisi kastedilmektedir?
a) Hasta alacağı hizmet konusunda yeterli bilgiye sahip değildir
b) Hasta alacağı hizmet konusunda yeterli bilgiye sahiptir
c) Hekim sunacağı hizmetin kapsamını belirleyemez
d) Hizmetin kapsamını hizmetten yararlanan belirler
e) Hasta hangi tedavinin uygulanacağı konusunda yeterli bilgiye sahiptir
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4) “Yolda yürürken trafik kazası geçiren ve sağlam bir birey iken sağlığı bozulan daha
sonra da felç olan hastanın” söz konusu durumu sağlık hizmetlerinin hangi özelliğine bir örnek
teşkil eder?
a) Acil ve ertelenemez olması
b) İkame edilememesi
c) Paraya çevrilememesi
d) Kamu malı olması
e) Tüketiminin rastlantısal olması
5) Hangisi Sağlık hizmetlerinde “pozitif dışsallık” örneğidir?
a) Çevre kirliliği
b) Sigara içilmesi
c) Bağışıklama
d) Üretim atıkları
e) Baca dumanı
6) Hangisi sosyal rehabilitasyon kapsamında verilen hizmetlerdir?
a) İşitme kaybı sonucu işitme cihazı ile tedavi
b) Postür bozukluklarının tedavisi
c) Ekstremitede ortez kullanımı
d) Kişinin engeline göre yeni iş bulma çabaları
e) Görme kaybı kusurlarının en aza indirgenmesi
7) Hangisi kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında değildir?
a) Kişisel hijyen
b) Besin sanitasyonu
c) Aile planlaması
d) Erken tanı
e) Bağışıklama
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8) Hangisi üçüncü basamak sağlık kuruluşları arasında yer almaz?
a) Eğitim ve araştırma hastaneleri
b) Üniversite hastaneleri
c) Aile sağlığı merkezleri
d) Jinekoloji ve doğum hastaneleri
e) Çocuk hastalıkları hastaneleri
9) Aşağıdaki hizmetlerden hangisinin toplumsal yararı en fazladır?
a) Koruyucu sağlık hizmetleri
b) Tedavi edici sağlık hizmetleri
c) Tıbbi rehabilitasyon sağlık hizmetleri
d) Sosyal rehabilitasyon hizmetleri
e) Sağlığı geliştirici hizmetler
10) Hangisi sağlık hizmetlerinin özellikleri arasında yer almaz?
a) Devlet müdahalesi zorunludur
b) Kamusal ve yarı kamusal mal özelliğindedir
c) İkamesi yoktur
d) Dışsallıklar mevcuttur
e) Çıktısı para ile ifade edilir

Cevaplar: 1)d, 2)b, 3)a, 4)e, 5)c, 6)d, 7)b, 8)c, 9)a, 10)e
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2. SAĞLIK POLİTİKALARINDA TEMEL KAVRAMLAR
Prof. Dr. Abdülbaki KUMBASAR
Arş. Gör. Sümeyye ARSLAN KURTULUŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Politika Kavramı
2.1.1. Kamu Politikası
2.1.2. Sosyal Politika
2.1.3. Sağlık Politikası
2.1.3.1. Sağlık Politikasının Paydaşları
2.2. Planlama
2.2.1. Sağlık Planlaması
2.3. Sağlık Sistemi
2.3.1. Sağlık Sisteminin Temel İlkeleri
2.4. Sağlık Sektörü
2.5. İhtiyaç, Talep ve Algılanan İhtiyaç Kavramları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Politika kavramını tanımlayınız.
2. Kamu politikası oluşturma sürecini aktörleri ile açıklayınız.
3. Sağlık politikası oluşturulurken dikkate alınması gereken taraflar kimlerdir?
Açıklayınız.
4. Planlamanın sağlık sektörü açısından önemini tartışınız.
5. Popüler sektör, folk sektör, profesyonel sektör kavramlarını örnek vererek
açıklayınız.
6. Sağlık hizmetlerinde hakkaniyet kavramını açıklayınız.
7. Sağlık hizmetlerinde verimlilik kavramını açıklayınız.
8. Yatay ve dikey hakkaniyet kavramları arasındaki fark nedir? Sağlık hizmetleri
açısından değerlendiriniz.
9. Sağlık hizmetlerinde ihtiyaç, talep ve kullanım kavramlarını tartışınız. Örneklerle
birlikte açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sağlık politikalarında temel
kavramlar

Alandaki bilimsel bilgiye
ulaşma, güncel literatürü
değerlendirebilme
Alandaki bilimsel bilgiye
ulaşma, güncel literatürü
değerlendirebilme
Kalite yönetimi ve
süreçlerine uygun
davranma ve bu süreçlere
katılım
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği alanında
çalışan diğer meslek
grupları ile işbirliği içinde
ekip üyesi olarak
sorumluluk alma

Sağlık politikalarında temel
kavramlar
Sağlık politikalarında temel
kavramlar
Sağlık politikalarında temel
kavramlar

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Politika



Sağlık politikası



Sağlk planlaması



Sağlık sektörü



Verimlilik



Hakkaniyet



Etkililik



İnsancıllık



İhtiyaç



Talep



Kullanım
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Giriş
Sağlık hizmetlerinin örgütleri, kurumları, finansörleri, sivil toplum kuruluşları,
tüketicileri ve diğer tüm paydaşları, politika, kural, düzenleme oluşturma sürecinde şüphesiz
çok önemli bir paya sahiptir. Bu süreçte politika oluşturanlar tüm tarafları dikkate alarak,
onların ihtiyaçlarını gözeterek karar planları oluşturmalıdır. Temel bir takım faktörler göz
önüne alınarak (hakkaniyet, verimlilik, etkililik, insancıl olma) oluşturulan politikalar,
düzenlemeler ve hizmetler, hem kıt olan kaynakları optimum kullanmayı sağlayacak, hem
çıktının kalitesi yüksek olacak hem de hasta memnuniyeti sağlanmış olacaktır. Bu bölüm bahsi
geçen bir takım temel kavramlar ile ele alınacaktır. Bu bölümde politika kavramı, sağlık
politikası ve paydaşları, sağlık sistemi ve temel ilkeleri sağlık sektörü ve çeşitleri ile sağlık
hizmetlerinde ihtiyaç, algılanan ihtiyaç, talep ve kullanım kavramları üzerinde durulacaktır.
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2.1. Politika Kavramı
Politika Türk Dil Kurumu tarafından “Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik
olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü” olarak tanımlanmaktadır Politika
kelimesi İngilizce “politics” ve “policy” kelimelerinin tercüme edilmesinden kaynaklanan iki
anlamı içerir.
“Policy” (Karar planları) anlamındaki politika, bir eylem programı ya da bir kişinin,
grubun ya da hükümetin eylemi için kullanılmaktadır, tütün politikası, sağlık politikası gibi.
Diğer bir deyişle, belirlenen sonuçlara ulaşmak için davranışlara hükmeden ilkeler, kurallar,
değerlerdir. Bu anlamda, hükümetteki, iş yerindeki, okullardaki, organizasyonlardaki ve
toplumdaki davranışları yöneten yasalar, düzenlemeler, kurallar ya da tüzükler olabilir. Policy;
yön verme, amaç ve ilkeleri belirleme ile ilgilenir. Örneğin; Kalite yönetim sistemi politikaları
gibi.
“Politics” (Siyaset) anlamındaki politika ise, değişim için güç kullanımıdır ve ilkeleri,
yasaları, kuralları uygulamaya koyabilir ya da engel olabilir. Politika, arzu edilen sonuçlara
ulaşmayı mümkün kılan güç, kaynak ya da etki kazanma üzerinde odaklanır.
Politikanın amacı toplumda bütünlüğü sağlamak, özel çıkarlara karşı koyarak genel
yararı ve insanların ortak iyiliğini gerçekleştirmektir

2.1.1. Kamu Politikası
Kamu politikasının birçok tanımı vardır. Kamu politikaları; hükümetlerin ve/veya kamu
kurumlarının yapmayı ya da yapmamayı tercih ettiği şeylerdir. Kamu politikası kısaca,
yönetimi etkileyen veya yönetimde bir pozisyon sahibi olanlar tarafından alınan kararlar,
yükümlülükler ve yapılan aktivitelerin bir bütünü olarak tanımlanabilir (Yılmaz 2008:51).

Şekil 3. Kamu politikası oluşturma süreci
Kaynak: (Yılmaz 2008: 51)
Kamu politikaları, devletin üstlendiği hizmetlerin fonksiyonel yönüdür. Bir ülkede
vatandaşların daha fazla ilgili olduğu ve onların yaşamına doğrudan etki eden alan devletin
örgütsel yapısından çok kamu hizmetleridir
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2.1.2. Sosyal Politika
Devletin insanların eşit haklara sahip özgür bireyler olarak topluma katılmalarını
sağlamak amacıyla uyguladığı politikaların tümüne verilen isimdir. Sosyal politika, hukuk,
siyaset, ekonomi, sosyoloji ve psikoloji gibi farklı disiplinlerle etkileşim halinde olan bir
alandır. Sosyal politika, toplumun değişik sosyal kesimlerinde ortaya çıkan çeşitli sosyal
sorunları ortadan kaldırmayı, herkesin sosyal refahını sağlamayı ve yaygınlaştırmayı
hedefleyen önlemlerin ve uygulamaların bütünüdür. Bu açıdan eğitim, sağlık, bakım, konut,
istihdam, sosyal hizmetler ve sosyal güvenlik alanlarında politikalar geliştirerek toplumsal
uyumu ve refahın sağlanmasını hedefler. Bu yüzden de sosyal politika oldukça hayatın içinden
bir kavramdır.

2.1.3. Sağlık Politikası
Sağlık politikası ‘sağlıklı bir toplum için çizilen yol’ olarak tanımlandığında, sağlık
politikacılarının topluma sunacağı sağlık hizmetinin amaç, yöntem ve içerik olarak
düzenlenmesini, alternatifler arasından güncel veriler ışığı altında ortam koşullarını gözeterek
karar vermesini ve toplum yararına politik hedefler belirleme ve açıklamasını kapsamaktadır.
Sağlık sisteminin kurumlarını, kuruluşlarını, hizmetlerini ve finansman düzenlemelerini
etkileyen tüm uygulamaları içermektedir. Sağlık hizmetlerinin ötesinde, sağlık üzerinde etkisi
olan kamu, özel ve gönüllü kuruluşların eylemlerini içermektedir. Sağlık hizmetlerinin yanı
sıra, sağlık üzerinde etkisi olan çevresel ve sosyo-ekonomik faktörlerin üzerinde de
durmaktadır.

2.1.3.1. Sağlık Politikasının Paydaşları
Sağlık politikasını oluşturan birçok paydaş aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
 Karar verenler: Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı,


Hizmeti kullananlar: Hizmeti talep eden ve kullanan tüm herkes



Hizmeti sunanlar: Sağlık Profesyonelleri (hekim, hemşire, eczacı, diyetisyen vb.)



Sağlık hizmetlerini finanse eden kuruluşlar: SGK, özel sağlık sigortaları



Girişimciler: Yabancı sermaye yatırımları, iş adamları, özel hastane yatırımcıları



Sivil toplum kuruluşları: Meslek örgütleri, hasta dernekleri gibi.

2.2. Planlama
Planlama; ne yapılması gerektiğini, nasıl yapılacağını, ne zaman harekete geçileceğini
ve bu sorumluluğu kimin üzerine alacağını belirlemektir. Planlama, belirli bir amacın
gerçekleşmesi için önceden en uygun hareket biçimini yapmaktır. Planlama ile aşağıdaki
soruların yanıtı alınır:
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 Ne?
 Nasıl?
 Ne zaman?
 Neden?
 Kim?

2.2.1. Sağlık Planlaması
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık planlaması; belirli bir zaman içinde sağlık
seviyesini yükseltmek için gerekli olan kıt kaynakların optimum kullanılması şeklinde tarif
edilmektedir. Sağlık planlaması makro düzeyde bir planlamadır. Ülkenin sağlık ihtiyaçlarını
planlamaya yöneliktir. Genel Sağlık planlarının uygulanabilmesi için bütün sağlık
kuruluşlarının ve hastanelerinin bu sağlık planları doğrultusunda hareket etmesi gereklidir.

2.3. Sağlık Sistemi
Sistem yaklaşımı içinde değerlendirildiğinde sağlık sistemi, temel amacı sağlığı
geliştirmek olan bütün örgütlerin, kuruluşların ve kaynakların toplamıdır. Diğer bir ifadeyle,
sağlık faaliyetlerinin finansmanı, düzenlenmesi ve sunumu ile ilgili kaynakları, karar vericileri
ve kuruluşları içermektedir.

2.3.1. Sağlık Sisteminin Temel İlkeleri


Hakkaniyet



Etkililik



Verimlilik



İnsancıllık

Hakkaniyet: Hakkaniyet adalet (fair) demektir. Sağlıkta adalet ise, insanların
ihtiyaçlarının, refah fırsatlarının dağılımını yönlendirmesi anlamına gelir. Sağlıkta hakkaniyet,
sağlıkta haksız farklılıkların olmaması anlamına gelmektedir
Sağlıkta eşitlik (equality) ve hakkaniyet (equity) kavramları farklı anlam taşımaktadır.
Eşitlik kavramı “bir toplumda sağlık açısından bireyler arasında farklılık olmaması” olarak
tanımlanabilir. Örneğin, aynı gelir düzeyine sahip iki grubun doğuşta beklenen yaşam süresi
aynı ise, eşitlikten söz edilir.
Sağlıkta hakkaniyet (equity) kavramı ise, “teoride değil pratikte, herkesin uygun sağlık
hizmetlerine erişebilmesi ve kullanabilmesidir.”
Sağlıkta hakkaniyet denildiğinde yatay ve dikey hakkaniyet söz konusu olmaktadır.
29

Yatay hakkaniyet: Sağlık maliyetlerinin ve sağlıktan elde edilecek faydanın benzer
sosyo-ekonomik gruplar ya da sağlık yapısına sahip olan birey/hane halkları arasında
dağıtılması yatay hakkaniyettir
Dikey hakkaniyet: Fayda ve maliyetin farklı sosyo-ekonomik gruplar veya sağlık
durumuna sahip olanlar arasında dağıtılması dikey hakkaniyettir.
Erişim, finansman, harcama ve sağlık göstergelerinde hakkaniyet sağlanması
durumunda, sağlıkta hakkaniyet hedefine ulaşılabilir. Sağlık hizmetlerine erişim, sağlık
hizmetlerinde finansman ve harcamada hem yatay hem de dikey adaletin sağlanması sağlıkta
adalet için gerekli iken, sağlık göstergelerinin tüm toplum için benzer hale getirilmesi sağlıkta
adaletin varlığının göstergesi olmaktadır.
Etkililik: Örgütlerin, gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sonucunda amaçlara ulaşma
derecesini belirleyen bir performans boyutudur. Etkililik kavramı, daha çok örgütün istediği
sonuçlara ulaşma düzeyi ve derecesini ifade etmektedir. Sonuç, fiziksel değerlerle ifade edilen
çıktıdan daha farklı bir anlam taşımaktadır. Örneğin; bir işletmenin araştırma ve geliştirme
bölümünün geliştirdiği yeni ürün sayısı çıktıdır, ancak bu ürünler içinde talebi ya da pazarı hazır
olanların sayısı da sonuçtur.
Verimlilik: En genel anlatımıyla, üretim sürecine sokulan çeşitli faktörlerle (girdiler)
bu sürecin sonunda elde edilen ürünler (çıktılar) arasındaki ilişkiyi ifade eden verimlilik,
savurganlıktan uzak, kaynakları en iyi biçimde değerlendirerek üretmek demektir. Temel amaç,
istenilen bir çıktının doğru şekilde üretilmesi, bir başka ifadeyle, neyin nasıl üretileceğini
belirlemektir.
Verimlilik esas itibariyle, yapılan faaliyetin girdi ve çıktılarının sayısal olarak
ölçülebildiği, örneğin maliyetlerin ve sonuçların (faydaların) parasal olarak ifade edilebildiği
durumlarda söz konusu olan bir kavramdır. Bir faaliyetin “verimli” sayılabilmesi için;
1) Aynı girdi ile daha fazla çıktı sağlanması,
2) Aynı çıktının daha az girdi ile elde edilmesi,
3) Çıktının girdi artışından daha yüksek düzeyde artırılması gerekir. Örneğin bir
hastanede sağlık hizmetlerinin verimliliğinden söz edilebilmesi için, verili bir personel,
ekipman vb. ile daha fazla hastaya sağlık hizmetlerinin verilmesi veya aynı hizmetin daha düşük
maliyet (daha az personel, ekipman vb.) ile sağlanması ya da sağlık hizmeti verilen hastaların
sayısı artarken, bu hizmet için kullanılan üretim faktörlerinin hasta sayısına nazaran daha az
artması gerekir .
İnsancıllık: Sağlık personelinin tutum ve davranışları, hasta için ayrılan ortam, bekleme
yerleri, hastanede hasta ve yakınları için konulan yönetim kuralları, hastanın hastalığı ve
endişeleri hakkında bilgi edinebilme imkânına kadar uzanan çok geniş bir kavramı ifade eder.
Sağlık hizmeti doğru hastaya doğru bir şekilde veriliyor olabilir, ama bu hizmet insancıl
olmaktan çok uzak olabilir. Bu yüzden bu ilke sürekli olarak gözetilmelidir.
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2.4. Sağlık Sektörü
Sağlık sektörü, organize kamu ve özel sağlık hizmetleri (sağlığın teşviki ve
geliştirilmesi, hastalık önleme, tanı, tedavi ve bakım hizmetleri dâhil), sağlık bakanlıkları ve
dairelerinin politika ve faaliyetleri, sağlıkla ilişkili sivil kuruluşlar ve topluluk grupları ve
profesyonel derneklerden oluşur.
Sağlığı ile ilgili herhangi bir sorun yaşayan kişiler, sorunlarını ya kendi kendilerine
çözmeye çalışırlar ya da diğer insanlardan yardım isterler. Yardım istedikleri diğer insanlar
arkadaş, komşu, akraba olabileceği gibi, geleneksel iyileştiriciler veya hekim de olabilir. Bir
toplumda, rahatsızlıkla ilgili olarak yardım almak üzere başvurulan kişileri üç grupta
incelenebilir:


Popüler sektör



Folk sektör



Profesyonel sektör

Popüler Sektör: Bu sektör, tıp mesleğinden olmayan (konunun uzmanı olmayan)
kişilerden oluşur. Genellikle ilk başvurulan sektördür. Herhangi bir ödeme yapmadan ve
geleneksel iyileştiricilere veya sağlık personeline danışamadan tedavi amaçlı kullanılan
kişilerdir. Bunların dışında kendi kendine yardım uygulamaları, ev ilaçları da bu sektör içinde
yer alır. Sağlık alanında herhangi bir eğitim almamış, ancak yaşları ve tecrübeleri nedeniyle
görüşlerine değer verilen aile büyükleri, komşular, eş-dost, arkadaş gibi sıradan insanların yer
aldığı sektördür. Başı ağrıyan bir insan, çocuğunun ateşi olan bir anne, midesi bulanan bir gebe
hemen hekime veya sağlık kuruluşuna başvurmak yerine önce yakın çevresindeki kişilerden
görüş sorar. Kendisine önerilen basit bazı öğüt ve önlemler bazı hallerde işe yarar ve sağlık
kuruluşuna başvurmasına gerek kalmaz. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her toplumdaki sağlık
hizmetinin büyük kısmı bu sektörce sunulmaktadır.
Folk Sektör: Bu sektör, dini ve /veya kutsal güçleri olan iyileştiricilerden oluşur ve
doğu toplumlarında yaygın olarak kullanılır. Kırıkçı-çıkıkçı, üfürükçü, medyum, biyo enerjici,
ara ebesi gibi belirli alanlarda uzmanlaşmış geleneksel iyileştiricilerden oluşur. Bu sektörde
çalışanların uzmanlıkları herhangi bir eğitim kurumu tarafından verilmemiştir ve resmi
makamlar tarafından kabul görmeleri pek çok ülkede söz konusu değildir. Başka bir deyişle, bu
sektör aslında yasal olmayan bir sektördür.
Profesyonel Sektör: Yasal olarak onaylanmış ve organize iyileştiricilerden oluşur. Bu
sektörde yalnızca hekimler değil, ebe, hemşire, fizyoterapist gibi yan tıbbi meslek grupları da
yer alır. Birçok ülkede bilimsel tıp, profesyonel sektörü temel almıştır (Alkoy, s:42) Evrensel
bilgiye, bilimsel verilere ve kanıtlara dayalı hizmetlerin verildiği bu sektörün tüm sağlık
hizmetleri sunumundaki payı ne yazık ki sanıldığı kadar fazla değildir.
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2.5. Sağlık Hizmetlerinde İhtiyaç, Talep ve Algılanan İhtiyaç
Kavramları
İhtiyaç kavramı: İhtiyaç kavramının pek çok tanımını yapmak mümkündür Yokluğu
hissedilen ve giderilmesi için çaba sarf edilen, giderildiği zaman haz, giderilmediği zaman acı
ve üzüntü veren insani duyguya ihtiyaç denir. İhtiyaç denilince ilk akla gelen kişi Abraham
Maslow’dur (1943).
Maslow insanın ihtiyaçlarını ünlü ihtiyaçlar hiyararşisi piramidi ile beş katagoride
şekildeki gibi açıklamıştır:

Şekil 4. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Maslow’un ihtiyaçları sınıflandırmasında esas aldığı iki varsayım vardır. Birincisi;
insan davranışlarının temelinde ihtiyaçların bulunduğuna dair varsayımdır ki buna göre,
insanların davranışlarını anlayabilmek için onların ihtiyaçlarının neler olduğunu bilmek
gerekir. İkinci varsayım ise; ihtiyaçların önceliği ve şiddeti ile ilgilidir. İhtiyaçların her birinin
tatmin edilmesinden sonra, insanlar daha üst seviyede ihtiyaçlar aramaya başlamaktadır.
Maslow ihtiyaçları beş düzeyde sınıflamıştır:


Temel Fizyolojik ihtiyaçlar (yeme, içme, barınma, uyuma vb.)



Güvenlik ihtiyaçları (düzeni korumak, aile, sigortalı iş vb.)



Sosyal ihtiyaçlar (bir gruba ait olma, sevme, sevilme vb.)



Saygı ihtiyacı (insanın kendine saygı duyması, toplumda itibar görmesi vb.)



Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

Talep Kavramı: Talep, diğer değişkenler sabit iken, ekonomik birimlerin, belirli bir
zaman diliminde, belirli bir fiyattan, satın almaya razı oldukları nihai mal ve hizmet miktarıdır.
Talep ekonomik bir kavramdır ve bir değer karşılığında bir başka değerden vazgeçmeyi ifade
eder.
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İhtiyaç ile talep kavramları sıklıkla karıştırılan kavramlardandır. Bir kişinin bir mal veya
hizmeti talep edebilmesi için o anda satın almaya istekli ve satın alabilecek maddi olanağı
olması gerekir. Örneğin, hemen herkesin ev ihtiyacı vardır ve ev almak ister. Fakat ev talep
edebilmesi için o an ev alabilecek maddi olanaklarının olması gerekmektedir. Talep ekonomik
bir değişimi ifade ederken, ihtiyaç bireyin değişime konu olacak bir değere sahip olup
olmadığına bakılmaksızın, eksikliği bireysel olarak hissedilen mal ve hizmetleri tanımlamak
için kullanılır. İhtiyaç talepten çok daha geniş bir kavramdır.
Sağlık hizmetleri talebi ise, kişinin belirli bir sağlık sorunu ile karşılaştığında sağlık
kurumlarından faydalanabilme imkânı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüketicilerin sağlık
hizmetlerine olan talebi sadece tedaviye yönelik olmayıp bilgi ve destek amaçlıda olabilir.
Bireylerin sağlık hizmetlerini talep etmelerindeki amaç, ihtiyaçlarına göre faydalarını
maksimum yapmaktır.
Algılanan ihtiyaç: Toplumdaki insanları belli ürünlere ya da hizmetlere ihtiyaçları ya
da istekleri olduğunu ifade etmesi ile ortaya çıkan ihtiyaçtır. Algılanan ihtiyacı
değerlendirmede pek çok yöntem kullanılır. Algılanan ihtiyaç toplumda kişiden kişiye değişen
ve her bireyin eksikliğini hissettiği unsurların sağlanması, değiştirilmesi ve geliştirilmesi ile
ilgilenir. Toplumda birey bazlı olarak ihtiyaçları belirleme, öncelikli alanları tespit etme ve bu
önceliklere göre programlar oluşturma algılanan ihtiyaç kapsamında değerlendirilir.
Sağlık hizmetlerinde talep, ihtiyaç ve kullanım kavramları birbiri ile karıştırılmaktadır.
Örneğin bir toplumda yıllık hekime başvurma sayısı sağlık hizmetinin kullanımıdır. Ancak
çoğu durumda başvurma sayısı sağlık hizmetine olan talep olarak değerlendirilir ve buradan da
hekime başvurma sayısına göre sağlık ihtiyacı tespit edilmeye çalışılır. Aslında ihtiyaç çok daha
geniş bir kavramdır.

Şekil 5: Sağlık Hizmetlerinde Kullanım, Talep, İhtiyaç
Kaynak: Sur, 2015
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Şekil 5’e göre ihtiyaç hissedilen ve hissedilmeyen ihtiyaç olarak ikiye ayrılır. İnsanlar
bazı durumlarda sağlık hizmeti almaları gerekirken herhangi bir rahatsızlık hissetmezlerse
bunun farkına varamazlar ve sağlık hizmetini talep etmezler. Bu durumda gizli bir ihtiyaç
sözkonusudur. Hissedilen ancak ekonomik, sosyal, kültürel gibi çeşitli nedenlerle talebe
dönüşmeyen ve sadece ihtiyaç olarak kalan sağlık hizmeti ihtiyaçları da mevcuttur.. Kişinin
sağlık hizmeti ihtiyacının farkında olması ve bu ihtiyacının peşinden giderek kullanmayı
istemesi ise talep olarak karşımıza çıkmaktadır. Talep ihtiyaç ile kullanım arasında bir yerde
konumlanır. Son olarak belli bir süre içinde sağlık hizmetinden yararlananlar ise o toplumda
sağlık hizmetlerinden kullanım düzeyini ifade eder. Yıllık hekime başvurma sayısı sağlık
hizmeti kullanım göstergesidir.
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Uygulamalar
Politika Kavramı: İngilizce “politics” ve “policy” kelimelerinin tercüme edilmesinden
kaynaklanan iki anlamı içerir.
“Policy” (Karar planları) anlamındaki politika, bir eylem programı ya da bir kişinin,
grubun ya da hükümetin eylemi için kullanılmaktadır, tütün politikası, sağlık politikası gibi.
“Politics” (Siyaset) anlamındaki politika ise, değişim için güç kullanımıdır ve ilkeleri,
yasaları, kuralları uygulamaya koyabilir ya da engel olabilir.
Kamu Politikası: Yönetimi etkileyen veya yönetimde bir pozisyon sahibi olanlar
tarafından alınan kararlar, yükümlülükler ve yapılan aktivitelerin bir bütünüdür.
Sosyal Politika: Devletin insanların eşit haklara sahip özgür bireyler olarak topluma
katılmalarını sağlamak amacıyla uyguladığı politikaların tümüne verilen isimdir.
Sağlık politikası: ‘sağlıklı bir toplum için çizilen yol’ olarak tanımlandığında, sağlık
politikacılarının topluma sunacağı sağlık hizmetinin amaç, yöntem ve içerik olarak
düzenlenmesini, alternatifler arasından güncel veriler ışığı altında ortam koşullarını gözeterek
karar vermesini ve toplum yararına politik hedefler belirleme ve açıklamasını kapsamaktadır.
Sağlık politikasını oluşturan paydaşlar:
Karar verenler: Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı,
Hizmeti kullananlar: Hizmeti talep eden ve kullanan tüm herkes
Hizmeti sunanlar: Sağlık Profesyonelleri (Hekim, hemşire, eczacı, diyetisyen vb.)
Sağlık hizmetlerini finanse eden kuruluşlar: SGK, Özel sağlık sigortaları
Girişimciler: Yabancı sermaye yatırımları, iş adamları, özel hastane yatırımcıları
Sivil toplum kuruluşları: Meslek örgütleri, hasta dernekleri gibi.
Sağlık Planlaması: Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık planlaması; belirli bir zaman
içinde sağlık seviyesini yükseltmek için gerekli olan kıt kaynakların optimum kullanılması
şeklinde tarif edilmektedir.
Sağlık Sisteminin Temel İlkeleri
•

Hakkaniyet

•

Etkililik

•

Verimlilik
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•

İnsancıllık

Bir toplumda, rahatsızlıkla ilgili olarak yardım almak üzere başvurulan kişileri üç grupta
incelenebilir:
•

Popüler sektör

•

Folk sektör

•

Profesyonel sektör

Sağlık Hizmetlerinde İhtiyaç, Talep ve Algılanan İhtiyaç Kavramları
İhtiyaç kavramı: Yokluğu hissedilen ve giderilmesi için çaba sarf edilen, giderildiği
zaman haz, giderilmediği zaman acı ve üzüntü veren insani duyguya ihtiyaç denir.
Talep Kavramı: Talep, diğer değişkenler sabit iken, ekonomik birimlerin, belirli bir
zaman diliminde, belirli bir fiyattan, satın almaya razı oldukları nihai mal ve hizmet miktarıdır.
Algılanan ihtiyaç: Toplumdaki insanları belli ürünlere ya da hizmetlere ihtiyaçları ya
da istekleri olduğunu ifade etmesi ile ortaya çıkan ihtiyaçtır.
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Uygulama Soruları
1. Türkiye’deki tütün politikalarını, aktörleri ile birlikte inceleyiniz.
2. Sağlık hizmetlerinde talep, kullanım ve ihtiyaç arasındaki farkı örneklerle anlatınız.
3. Sağlık hizmetlerinde profesyonel sektör kimlerden oluşur? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, politika kavramını, bu kapsamda; kamu politikası, sosyal politika ve sağlık
politikasını, sağlık politikasını oluşturan paydaşları, planlama ve sağlık planlaması kavramını,
sağlık sistemini, sistemi oluşturan temel ilkelerin neler olduğunu, sağlık sektörünü oluşturan alt
sektörleri ve sağlık hizmetlerinde talep, ihtiyaç, algılanan ihtiyaç ve kullanım kavramlarını
öğrendik.
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Bölüm Soruları
alır?

1) Sağlık politikası oluşturan paydaşlar içinde hangisi “karar verenler” kısmında yer
a) Yatırımcılar
b) Sağlık Bakanlığı
c) Özel Sağlık Sigortaları
d) Meslek Örgütleri
e) Hasta Dernekleri

2) “Kırıkçı-çıkıkçı, üfürükçü, ara ebesi gibi belirli alanlarda uzmanlaşmış geleneksel
iyileştiricilerden” oluşan sektör hangisidir?
a) Popüler sektör
b) Profesyonel sektör
c) Folk sektör
d) Halk sektör
e) Sosyal sektör
3) “Aynı hizmetin daha düşük maliyet (daha az personel ve ekipman vb.) ile
sağlanması” hangi kavramı tanımlamaktadır?
a) Verimlilik
b) Hakkaniyet
c) Etkililik
d) Etkinlik
e) İnsancıllık
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4) Hangisi sağlıkta hakkaniyet kavramını ifade eder?
a) Herkesin eşit bir şekilde sağlık hizmetine erişmesi ve kullanması
b) Herkesin ihtiyacına uygun sağlık hizmetine erişmesi ve kullanması
c) Herkesin kaliteli sağlık hizmetine erişmesi ve kullanması
d) Herkese insancıl bir sağlık hizmeti sunmak
e) Herkese verimli bir sağlık hizmeti sunmak
5) İhtiyaç kavramını öne süren bilim adamı hangisidir?
a) Sigmund Freud
b) Philip Kotler
c) Max Weber
d) Abraham Maslow
e) Michael Porter
6) Bir toplumda yıllık sağlık kuruluşuna başvurma sayısı hangisini ifade eder?
a) Talep
b) İhtiyaç
c) Algılanan ihtiyaç
d) Hissedilmeyen ihtiyaç
e) Kullanım
7) Fayda ve maliyetin farklı sosyo-ekonomik gruplar veya sağlık durumuna sahip
olanlar arasında dağıtılması hangi kavram ile ifade edilir?
a) Yatay hakkaniyet
b) Çapraz hakkaniyet
c) Dikey hakkaniyet
d) Eşitlik
e) Adalet
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8) “Devletin insanların eşit haklara sahip özgür bireyler olarak topluma katılmalarını
sağlamak amacıyla uyguladığı politikaların tümüne verilen isimdir” aşağıdaki kavramlardan
hangisinin tanımıdır?
a) Kamu politikası
b) Sosyal politika
c) Sağlık politikası
d) Ekonomi politikası
e) Maliye politikası
9) Satın alma isteği ile desteklenmiş alım gücü hangisidir?
a) Talep
b) Arz
c) İstek
d) İhtiyaç
e) Kullanım
10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) “Policy” (karar planları) anlamındaki politika, bir eylem programı ya da bir kişinin,
grubun ya da hükümetin eylemi için kullanılmaktadır
b) “Politics” (siyaset) anlamındaki politika, arzu edilen sonuçlara ulaşmayı mümkün
kılan güç, kaynak ya da etki kazanma üzerinde odaklanır
c) Sağlık planlaması mikro düzeyde bir planlamadır
d) Sağlık alanında konunun uzmanı olmayan eş, dost, akraba vb. popüler sektörü
oluşturur
e) Etkililik, bir örgütün istenilen amaca ulaşma düzeyidir.

Cevaplar: 1)b, 2)c, 3)a, 4)b, 5)d, 6)e, 7)c, 8)b, 9)a, 10)c
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Sistem Kavramı ve Tanımı
3.1.1. Sistemlerin Sınıflandırılması
3.1.2. Yeni Sisteme Geçiş Yaklaşımları
3.2. Sağlık Sistemi
3.2.1. Sağlık Sistemleri Temel İlkeleri
3.2.2. Sağlık Sistemlerinin Bileşenleri
3.2.3. Sağlık Sistemlerinin Sınıflandırılması
3.2.4. Avrupa Sağlık Sistemlerine Genel Bakış
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sağlık sistemleri sizce ne kadar gereklidir tartışını
2. Sağlık sistemlerinin temel ilkeleri nelerdir?
3. Sağlık sistemlerinin bileşenleri nelerdir?
4. Sağlık sistemleri neden ve neye göre sınıflandırılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sistemi Kavramı

Öğrenciler sistem kavramını
açıklayabileceklerdir

Sağlık Sistemi Kavramı

Öğrenciler sağlık sistemi
kavramını açıklayabileceklerdir

Sağlık Sistemleri İlkleri

Sağlık Sistemleri Bileşenleri
Sağlık Sistemlerinin
Sınıflandırılması

Öğrenciler Sağlık Sistemlerinin
olmazsa olmaz ilklerini
açıklayabileceklerdir.
Öğrenciler sağlık sistemlerinin
bileşenlerini
açıklayabileceklerdir.
Öğrenciler sağlık sistemlerinin
nasıl ve neye göre
sınıflandırıldıklarını
açıklayabileceklerdir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Sistem



Sağlık Sistemi



Sağlık Sistemi Temel İlkeleri



Sağlık Sistemlerinin Sınıflandırılması

46

Giriş
İşletmeler mal ve hizmet üretmek amacıyla kurulan ve işletilen birimlerdir. Bu
çerçevede, işletmeler dış çevreyle sürekli ve dinamik ilişkiler kuran birer açık sistem olarak,
dışarıdan emek, sermaye, doğal kaynaklar gibi üretim faktörlerini elde eder. Bu faktörleri
uyumlu ve sistematik biçimde bilinçli bir amaç doğrultusunda kullanmak üzere belirli
işlemlerden geçirecek, toplumun istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak faydalı mal ve hizmetler
haline dönüştürecektir.
Olağanüstü karmaşık olması, birçok ülkede birden çok sistemin içiçe geçmiş olması ve
birçok defa tanımların bile ülkeden ülkeye değişiklik göstermesi sağlık sistemlerini
oluşturmanın ne kadar zor olduğunu ortaya çıkartmaktadır.
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3.1. Sistem Kavramı ve Tanımı
Dünya’da meydana gelen yeni gelişmeler çeşitli yönetim teorilerinin ortaya çıkmasını
zorunlu hale getirmiş ve bunun sonucunda sayıca hızla artan yeni yönetim teorileri ortaya
çıkmıştır. Modern teoriler, organizasyonu çevresindeki değişikliklere ayak uydurmak zorunda
olan bir sistem olarak ele almıştır. Bu yaklaşımda örgüt, bireylerin nesnelerde etkileşim halinde
olduğu tasarlanmış ve yapılandırılmış bir süreç olarak ifade edilmektedir.
Çalışanların etkililik ve verimliliğini artırmayı hedefleyen klasik yaklaşım örgütün
yapısıyla ilgilenmiş ve iş göreni ihmal etmiştir. Neoklasik yaklaşımcılar ise insan unsuru ele
alınmış; ancak içinde bulunulan örgütün yapısı yine ihmal edilmiştir. İşte tam da bu noktada
modern teori görüşleri ileri sürülmüştür ve iki temel başlık olarak karşımıza çıkmıştır. Bunlar:


Sistem yaklaşımı ve



Durumsallık yaklaşımıdır.

Sistem yaklaşımı veya sistem teorisi tek başına yeni bir bilimsel disiplin olmaktan çok
belirli olayların, durumların ve gelişmelerin incelenmesinde kullanılan bir düşünce tarzı, bir
bakış açısı, bir metot, bir yaklaşımdır. Sistem,


Belirli parçalardan (alt birimlerden, alt sistemlerden) oluşan



Bu parçalar arasında belirli ilişkiler olan

 Bu parçaların aynı zamanda dış çevre ile ilişkisi olan, bir bütün olarak tanımlamak
mümkündür.
Kısa ve herkes tarafından kabul görmüş tanımıyla sistem: Bir veya daha çok amaca
ulaşmak için birbiriyle ilgili ve birbirine bağımlı bileşenin düzenine sistem denir.
Sistem yaklaşımı, yönetim olaylarını tek tek incelemenin yanında, bu olaylar arasındaki
ilişkilerin ve karşılıklı etkileşimin incelenmesinin önemini vurgulamıştır. Eğer sistem ile
sistemin faaliyette bulunduğu çevre arasında enerji, bilgi ve materyal alışverişi varsa, bu tür
sistemler açık sistem; yoksa kapalı sistem olarak adlandırılır. Eğer bir organizasyon
incelenirken, sadece bu organizasyonun yapı ve fonksiyonlarından söz ediliyor, fakat dış
çevreden söz edilmiyorsa, organizasyonla ilgili konulara kapalı bir sistem açısından bakılıyor
demektir.
Sistem yaklaşımı, örgütü birbirine bağlı sistemlerden ve karşılıklı bağımlı alt
sistemlerden oluşmuş bir sistem olarak görmüştür ve bu alt sistemler yine kendilerine bağlı alt
sistemlere sahip olabilmektedirler. Bir sistem bazı bileşenler, fonksiyonlar ve süreçlerden
oluşmuş olarak algılanabilir.
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Sistem yaklaşımları, yönetimsel eylemlerin yer aldığı örgütü, onun çevresini, kısaca
örgütün iç ve dış öğelerini, bu öğelerin birbirleriyle ilişkilerini ve etkileşimlerini inceleyerek
örgütsel ve yönetimsel sorunların temel nedenlerini açıklamaya çalışmışlardır.

3.1.1. Sistemlerin Sınıflandırılması
Sistemleri farklı şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Bu sınıflandırmalar arasında:


Açık ve kapalı sistemler



Canlı ve cansız sistemler



Doğal ve insan yapısı sistemler



Statik ve dinamik sistemler



Soyut ve somut sistemler



Basit ve karmaşık sistemler yer almaktadır.

Açık ve kapalı sistemler: Açık sistemler, çevresi ile etkileşim halinde olan sistemlerdir.
Kapalı sistem ise; çevresiyle etkileşimi olmayan sistemlerdir. Çevresiyle hiçbir şekilde girdi
çıktı alışverişinde bulunmayan sistem örneği bulmak hemen hemen imkansız olduğundan
dolayı bu tür sistemler, genelde teorik ve varsayıma dayalı sistemlerdir.
Canlı ve cansız sistemler: Canlı sistemler doğum, ölüm ve çoğalma gibi biyolojik
özelliklere sahip olan sistemlerdir. Cansız sistemler ise; biyolojik bir yaşam belirtisi
göstermeyen sistemlerdir.
Doğal ve insan yapısı sistemler: Doğal yollarla oluşmuş olan sistemlere, doğal sistemler
denir. İnsanlar tarafından belli amaçlar doğrultusunda meydana getirilen sistemlere ise insan
yapısı sistemler denir.
Statik ve dinamik sistemler: Çevredekileri değişmelere karşın durumunu koruyan
sistemler statik sistem olarak adlandırılırken, çevredeki değişikliklere göre zaman içinde
değişikliğe uğrayan sistemler ise dinamik sistemler olarak adlandırılır. Örneğin bir işletme,
çevredeki arz ve talep gibi değişken parametrelerin zaman içindeki durumuna göre kendisini
sürekli değiştirmek ve ayarlamak durumunda olduğu için dinamik bir sistemdir. Sağlık
sistemleri de çevredeki değişikliklere duyarlı olduklarından dolayı dinamik sistem özelliği
gösterirler.
Güneş sistemimiz ise, bizim zaman ölçeğimiz içinde düşünüldüğünde hemen hemen
hiçbir değişikliğe uğramadan seyrini sürdürmektedir. Güneş sistemi bu açıdan statik sistemlere
örnek olarak verilebilir.
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Soyut ve somut sistemler: Bir sistem somut öğelerden meydana geliyorsa o sisteme
somut sistem denir. Tüm elemanları kavramlardan oluşan sistemler ise soyut sistem olarak
adlandırılır.
Basit ve karmaşık sistemler: Sistemde çok az öğe ve ilişki varsa, buna basit sistem
denir. Karmaşık sistemler ise, çok fazla öğe ve ilişki barındıran sistemlerdir.

3.1.2. Yeni Sisteme Geçiş Yaklaşımları
Yeni sisteme geçiş yaklaşımları dört şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar:
Doğrudan geçiş: Belirlenen bir günde, eski sistemden yeni sisteme doğrudan geçişi
ifade etmektedir. Kurulan yeni sistem yeni bir sistemin yerine geçmiyorsa ya da eski sistem
artık görevini ifa edemiyor durumdaysa bu yaklaşım tercih edilebilir. Geriye dönüşü çok zor ve
maliyetli olduğu için genelde küçük firmalar tarafından tercih edilir. Riski fazladır.
Paralel geçiş: Yeni sistemin tam olarak çalıştığı anlaşılana kadar eski sistemle yeni
sistemin aynı anda paralel olarak işletilmesidir. Yeni sistemin yeterli olduğuna kanaat
getirildiğinde eski sistemin uygulamasına son verilir.
Safhalı Geçiş: Yeni sistemin, parça parça uygulamaya konulmasıdır. Örneğin, bir satış
bilgi sisteminde, ilk önce satışların muhasebeleşmesi modülü, daha sonra stok yönetimi
modülü vb. uygulamaya konabilir. Buna göre alt sistemlerden biri yeni sisteme geçerken diğer
alt sistemler yapılan plana göre bir müddet daha işlemeye devam etmektedir. Büyük ölçekli
sistemler için tercih edilen bir yöntemdir. Dezavantajı geçiş zamanının uzun vadeye
yayılmasıdır.
Pilot Geçiş: Pilot, komple çalışma sisteminin bir alt kümesinde yürütülen bir deneme
sistemidir. Yeni sisteme geçiş bu şekilde bir pilot uygulama ile gerçekleştirilebilir. Örneğin
sağlıkta dönüşüm programıyla beraber uygulamaya konulan aile hekimliği sistemi ilk olarak
Düzce’de uygulanmaya başlanmıştır. Pilot uygulama yürütülürken genelde eski sistem
muhafaza edilmekte fakat aktif olmamaktadır. Pilot sistem başarıya ulaşırsa diğerlerine de aynı
sistem uygulanmaya başlanır.

3.2. Sağlık Sistemi
Sağlık sektörü, potansiyel büyüme eğilimine sahip, yenilik ve dinamizmi içinde
barındıran, finansal ve sosyal yaptırımlar dâhilinde verimlilik, etkililik gibi amaçları bulunan
oldukça karmaşık ve sürekli öğrenmeyi gerektiren bir yapıya sahiptir. Sağlık sistemleri ise,
sağlık sektörü içinde yer alan aktörlerin faaliyetlerini düzenlemek ve sağlık bakım hizmetlerinin
hakkaniyet, eşitlik, herkesi kapsama, verimlilik, dayanışma ve şeffaflık gibi ilkelere dayalı
olarak vatandaşlara sunulmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş sistemlerdir. Bu sistemler,
ülkelerin ekonomik, kültürel, sosyolojik ve politik stratejilerine göre değişkenlik gösteren bir
yapı sergilemektedirler. Sağlık sistemleri, her ne kadar farklı yapıda bulunurlarsa bulunsunlar,
sağlık hizmetlerini sunuş amaçlarında ve bu hizmetleri alan kişilerin özellikle psikolojik
yapılarında ortak noktalar mevcuttur. Yani, sağlık hizmeti sosyal devlet anlayışı içinde tüm
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ülkelerde verilmesi ve vatandaşların da ekonomik ve sosyal durumları düşünülmeksizin
almaları zorunlu olan hizmetlerdir.
Sağlık sistemi ise; temel amacı sağlığı geliştirmek ve sürdürmek olan tüm aktiviteleri
içermektedir. Söz konusu bu aktivitelerin yerine getirilmesi aşamasında ise, sağlık
faaliyetlerinin düzenlenmesi, finansmanı ve sektörler arası işbirliği vb. kavramlar önem
kazanmaktadır. Sağlık sistemi kavramını tanımlamanın en önemli faydası, ülkelerin
uyguladıkları sağlık sistemlerinin sınıflandırılabilmesini ve dolayısıyla karşılaştırılabilir hale
getirilebilmesini sağlamasıdır. Field’e göre sağlık sistemi kavramı; ekonomik, kurumsal ve
insan kaynakları ile hastalık halinin sonlandırılmasına odaklanmıştır. Bir başka açıdan
Roemer’e göre toplumun tümünün sağlık hizmetinden faydalanabilmesini sağlayacak
finansmanın, kaynakların, organizasyonun ve yönetimin birleşimi sağlık sistemini ifade
etmektedir. Lassey, Lassey ve Jink tarafından 1997’de yapılan çalışmada sağlık sistemi; sağlık
hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olan kurumların, insani hizmetlerin
desteklenmesinin, finansman mekanizmalarının, bilgi sistemleri ve organizasyonel yapıların
birleşiminden oluşan bir bütün olarak tanımlanmıştır. Santerne ve Neun’a göre sağlık sistemi;
sağlık hizmetlerinin üretimine, tüketimine ve dağıtımına yönelik bir toplumun yapmış olduğu
tercihler aracılığıyla örgütsel antlaşma ve süreçleri içeren bir bütün olarak ifade edilmiştir.
Sadece toplumun sağlık statüsünün yükseltilmesi değil, bireylerin hastalığın finansal risklerine
karşı korunmaları ve uygun koşullarda tedavi edilmeleri de sağlık sisteminin
sorumluluğundadır. Bu açıdan bakıldığında sağlık sistemlerinin temel amaçları:
 Nüfusun sağlık statüsünün yükseltilmesi: Herhangi bir ülkenin uyguladığı sağlık
sisteminden beklenen ilk ve en önemli amaç, ülke nüfusunu oluşturan bireylerin mevcut sağlık
düzeylerinin korunması ve geliştirilmesi olmaktadır. Böylece gerek bireylerin gerekse de
ülkenin sağlık durumuna bağlı olarak birçok unsur (ekonomik ve sosyo-kültürel anlamda)
değiştirilebilecektir.
 Toplumun gereksinimlerinin karşılanması: Bireylerin sağlık dışındaki meşru
beklentileri karşılanabilmelidir. Bu beklentilerin karşılanmasını sağlayacak unsurlar bireye
saygı (gizlilik vb.ne saygı) ve müşteri odaklılık (tüketici memnuniyeti) olarak tespit edilmiştir.
 Hastalığın finansal risklerine karşı koruma: Sağlık sisteminin finansman ihtiyacının
karşılanması sonucunda bireylerin fakirleşmemesini, gelir düzeyi yüksek olanların düşük
olanlardan daha fazla finansal destek sağlamasını ya da bireylerin gelirine göre finansal katkıda
bulunmalarını öngörmektedir.

3.2.1. Sağlık Sistemleri Temel İlkeleri
Kendi sistemimize ve bakış açımıza yeni perspektifler katmak, başkalarının
deneyimlerinden ders almak, belirli hedeflere ulaşmada stratejiler oluşturmak ve değişimin
etkisini belirleyebilmek için gerekli olan sağlık sistemlerinin Dünya Sağlık Örgütü’ne göre üç
temel ilkesi bulunmaktadır. Bu ilkelerin sonuna sağlığın sosyal boyutu da düşünülerek
dördüncüsü olan insaniyet literatürdeki yerini almıştır. Hizmet sunumunda çok büyük öneme
sahip olan bu ilkeler şu şekilde sıralanabilir:
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Etkililik



Verimlilik



Hakkaniyet ve



İnsaniyet (sunuş kalitesi)

Etkililik, kısaca gerçekleşebilecek olan ile gerçekleşen arasındaki karşılaştırmadır. Eğer
bir yöntemden beklentiler ile bu yöntemin kullanımı sonrasında elde edilen gerçek sonuçlar
karşılaştırıldığında, elde edilen gerçek sonuçlar beklenen sonuçlardan çok daha iyi ise (en az
beklenen kadar) bu durumda bu yöntem etkili bir yöntemdir. Verilen hizmet topluma ne derece
fayda sağlamış sorusunun cevabı sağlık sisteminin ne kadar etkili olduğunu göstermektedir.
Etkililiğin temel amacı uygulanacak politikaların halkın sağlık düzeyini yükseltilmesidir.
Sağlık hizmetinin sunumundaki en büyük hedef hastaları tedavi etmek yerine insanların
hastalanmasının önlenmesi olmalıdır. Sağlık hizmetlerinin etkililiğini bozan durumlar şu
şekildedir:
 Hatalı kullanım (missuse): Sağlık hizmetine ihtiyaç duyulduğunda kişiye ihtiyacı
olan hizmeti veremeyip, başka hizmet sunmayı ifade eder. Örneğin bir hastaya yanlış teşhis
konulmuştur ve hatalı kullanım gerçekleşmiştir.
 Eksik hizmet vermek (underuse): Sağlık hizmeti almak için başvuran kişilere
ihtiyacı kadar sağlık hizmeti sunmamayı ifade eder.
 Gereksiz, fazla hizmet vermek (overuse): Burada da kişiye ihtiyacı olmadığı halde
sağlık hizmeti verme eğilimi vardır ve etkililiği bozan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Verimlilik, üretim sonucu ortaya çıkan çıktıların, üretim için harcanan girdilere oranıdır.
Bir ürün ya da hizmet elde etmek için kullanılan çıktı ile bu çıktıyı elde edecek olan girdiler
arasındaki ilişkidir. Minimum girdi ile maksimum çıktıyı elde etmeyi hedefler. Sağlık
hizmetlerinde en az kaynakla en çok hizmet üretimi temel amaçlardan birisidir ve verimlilik
her sağlık kuruluşunun temel politikasında yer almaktadır. İnsan kaynaklarının dağılımı,
malzeme yönetimi, akılcı ilaç kullanımı, sağlık işletmeciliği ve koruyucu hekimlik
uygulamaları bu esas çerçevesinde değerlendirilmelidir.
Hakkaniyet, eşit ihtiyaçlar halinde hizmetlere eşit erişim ve eşit kullanım hakkıdır.
Gerek farklı sosyal gruplar, gerek kır - kent, gerekse doğu - batı arasındaki sağlık hizmetlerine
erişim ve sağlık göstergeleri ile ilgili farklılıkların azaltılması, hakkaniyet amacı kapsamında
yer almaktadır. Coğrafi eşitsizlikler, sosyo-ekonomik düzey, eğitim durumu, cinsiyet,
savunmasız gruplar (çocuklar, mülteciler, vb.) hakkaniyeti bozan durumlar olarak
gösterilmektedir.
Etkili, verimli, hakkaniyete uygun sağlık hizmeti vermek, iyi bir sağlık sistemi kurmak
hastaları memnun etmeye yetmeyecektir. Bütün bu sistemin bir de hasta tarafından algılanması
vardır ve memnuniyet noktasında belki de en önemli olan kısındır. Bu da sağlık ilkelerinden
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insaniyete, bir başka ifadeyle sunuş kalitesine işaret etmektedir. Güler yüzlü, insancıl sağlık
hizmeti sunulamadığında hastaların gözünde sağlık sisteminin iyi şekilde konumlandırılması
oldukça güçtür.

3.2.2. Sağlık Sistemlerinin Bileşenleri
İnsan hayatının devamının sağlanmasında, yaşam kalitesinin oluşturulup
yükseltilmesinde ve korunmasında sağlık ne kadar önemli bir olgu ise bu olguyu ve
bileşenlerini tam ve doğru bir biçimde yerine getirecek unsur olan sağlık sistemleri ve
bileşenleri de o derece önemdir. Dolayısıyla sağlık sistemi kavramının ifade ettiği anlam ile
sağlık sistemi bileşenlerinin kavramsal çerçevesinin ortaya konulması önemli bir süreçtir.
Kavramsal olarak çeşitli açılardan tanımlanan sağlık sisteminin uygulamada iyi bir
sistem olmasını sağlayacak özellikleri aşağıdaki biçimde sıralanabilir:
 Bireylerin demografik, ekonomik ve diğer özelliklerini dikkate alarak tüm toplumu
kapsamalıdır.
 Sunulan sağlık hizmetleri geniş kapsamlı olmalıdır ve tüm teknolojik desteği
içermelidir.


Sağlık hizmetlerinin dağıtımında odak noktası önleyici hizmetler olmalıdır.



Sağlık personeli yeterli sayıda olmalıdır.

 Tıp bilimiyle ilişkili eğitim veren birimler ve diğer kurumlar sağlık hizmeti ağıyla
eşgüdüm içinde çalışmalıdır.


Sağlık personelinin aldığı ücretler yaptıkları işe göre değişmelidir.



Sağlık sistemi yeterli düzeyde finansal desteğe sahip olmalıdır.

Yukarıda sıralanan özelliklere sahip bir sağlık sisteminden beklenen nihai sonuçlar;
sistem içerisinde insan hayatının korunmasını ve geliştirilmesini, iyi yaşam koşullarının elde
edilmesini ve sağlık halinin yükseltilmesini gerçekleştirme biçiminde olacaktır.
Ülkelerin sağlık sistemlerinin bileşenleri üzerinde o ülkenin ekonomik, politik/tarihi
geçmişi ve kültürel faktörleri önemli rol oynamaktadır.
Ekonomik faktör: Ülkenin genel durumunu belirleyicidir ve sağlık sistemini hizmetin
arzı ve sağlık kaynaklarının kalitesi açısından etkiler. Sağlık sisteminin en önemli
bileşenlerinden biri olan ekonomik faktörler o ülkedeki sağlık sunumu kalitesi hakkında
doğrudan rol oynamaktadır. Fert Başına Gayri Safi Milli Hasıla (GNP.PC), toplam milli
kaynaklardan sağlık sektörüne düşen toplam pay, mili gelirin ülke fertlerine dağılım biçimidir.
Politik/tarihi faktör: “Bugünün politikası yarının tarihidir.” anlayışından yola çıkılarak
bugün yaşanılanların geçmişte ortaya atılan politikalar eseri olduğu göz ardı edilmemelidir.
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Bugün gerçekleştirilen politikalar da aynı şekilde geleceğe ışık tutacak unsurlar arasındadır.
Sağlık sisteminin bir parçası olan resmi kurumlaşma ve yapılaşmada politik ve tarihi unsurlar
etkili olmaktadır. Ekonomik belirleyiciler kadar hatta daha büyük bir belirleyicidir; çünkü
kaynakları ve ekonomik belirleyicileri, politik belirleyiciler kullanırlar. Politik belirleyiciler,
mevcut hükümeti ve siyasi partileri aşan bir kavramdır. Toplum dinamikleri ile ilişkili bir
oluşumdur. Tarihi bir süreçtir. ABD; Fransız, Rus ihtilalleri, endüstri devrimi, sömürgecilik,
sanayileşme, uluslararası ilişkiler, sosyal hareketler, toplum çatışmaları, ihtilaller, savaş,
ideolojik gelişmeler, işçi hareketleri, büyük ekonomik olay ve krizler vb. politik yapı üzerinde
kalıcı ve belirleyici etkiler yapan politik belirleyicilerdir.
Kültürel faktör: Sosyal değerler, inançlar, din, dini kurumlar, dil, kültürel kimlik ve aile
yapısı sağlık sisteminin şekillenmesinde rol oynayan unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sağlık sistemi üzerinde ekonomik ve politik güçlerden başka, sayısız diğer sosyal ve çevresel
faktörler de etkilidir. Kültürel terimi burada antropolojik anlamda değil, toplumun sayısız
sosyal kurumları ve geleneklerini içerir biçimde kullanılmaktadır. Bunların önemli olan bazıları
teknolojik gelişmeler (genel ve tıbbi), din ve dini organizasyonlar, toplum yapısı, lisan ve
kültürel kimlik, aile yapısıdır.
İyi bir sağlık sisteminden istenen toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve aşağıda
sıralanan beklentilerine dengeli bir şekilde cevap vermesidir. Beklentiler DSÖ tarafından şu
şekilde ifade edilmektedir.


Bireylerin, ailelerin ve topğlumun sağlığını geliştirmeli



Sağlığı tehdit eden unsurlara karşı toplumu korumalı



Hastalık durumlarında bireylerin finansal durumunu korumalı



İnsan odaklı hizmet sunumuna hakkaniyetli bir şekilde ulaşımı sağlamalı

 İnsanların sağlığını ya da sağlık sistemini etkileyen kararlarda bireylerin kararlara
katılımını mümkün kılmalıdır.
Güçlü politikalar ve liderlik olmadan sağlık sistemleri zorluklara cevap vermede
problemler yaşar ve kaynaklarını verimli kullanmaktan uzaklaşır. Birçok sağlık politikası yapan
liderlerin de bildiği gibi, sağlık sistemleri güce bağlıdır ve bu güç akılcı politika yapmanın
üzerindedir. Sağlık sistemlerini yolunda tutmak, güçlü bir yön bulma duygusu ve sağlık
sisteminin çeşitli bloklarına tutarlı bir şekilde yatırım yapmayı gerektirir. İyi bir şekilde işleyen
sağlık sistemlerinin temel bileşenleri DSÖ’ne göre aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
Liderlik ve Yönetişim: Her ülke kendi tarihinden aldığı güçle bir yönetim şekli
sergilemektedir; ancak liderlik ve yönetişimdeki ortak fikirleri görmek zor değildir. Bunlar
arasında:


Sağlık sistemi çarkının işlemesi için yöneticilere yüklenen sorumluluklar
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 Kapsayıcı, şeffaf süreçler, ulusal sağlık politikaları, net bir şekilde belirlenmiş
hedefleri tanımlama


Yasal şartların el verdiği ölçüde kanunlar, rehberler, teşvikler vb. uygulamalar



Diğer sektörlerle etkili bir iş birliği yer almaktadır.

Sağlık Bilgi Sistemi: Yönetimin iyi olması ancak sağlık sisteminin var olup, faaliyet
gösterdiği iç ve dış çevrede karşılaşılan zorlukları içeren yapılandırılmış bir bilgi sistemi ile
mümkün olmaktadır. Bilgi sisteminin vermesi gereken çıktılar arasında sosyal amaçlar ve
zorluklara göğüs germede ilerleme, sağlık finansmanı, hizmetlerin kullanım düzeyi, sağlık
hizmeti sunumundaki trendler, servis kalitesi, denetim vb. yer almaktadır.
Sağlık Finansmanı: Sağlık hizmetleri için gerekli paranın kimden, nasıl alınacağı ve
hizmet verenlere nasıl ödeneceği gibi sorularla ilgili kavramdır. Sağlık finansmanı, sağlığın
geliştirilmesi ve sağlıkta hakkaniyetsizliklerin önüne geçilmesinde çok önemli bir politika
aracıdır. Sağlık finansman sistemi bariyerleri aşar var evrensel bir kapsamda politika üretirse;


Sağlık finans kaynakları daha adaletli bir biçimde dağılım gösterir



Nüfus içinde finansal riskler paylaşılır

 İlgili yasalar, finansal denetlemeler, kamu harcamaları teftişleri gibi durumlarda
yönetime destek verir.
Tıbbi Cihazlar ve Teknoloji: Sağlık hizmetlerine evrensel erişim; temel ilaçlar, aşılar,
sağlık teknolojisi ve teşhislerde satın alınabilir fiyat ile doğrudan bağlantılıdır. Ekonomik
olarak tibbi cihaz ve teknolojiler sağlık bütçesinin genelde en büyük ikinci bileşenini
oluştururken orta ve düşük gelirli ülkelerde faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşlarının en
büyük bileşenini oluşturur.
Sağlık İçin İnsan Kaynakları: En önemli sermaye olan insan gücü sağlık kurumlarının
da vazgeçilmez girdisidir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda ana rolü üstlenen insan gücü iyi bir
şekilde planlanmalı ve verimliliğini arttıracak çabalar içinde bulunulmalıdır.
Hizmet Sunumu: Sağlık sistemleri ancak sağladıkları hizmet kadar etkilidir. Sağlık
hizmetlerinin etkin sunumu, toplumsal gelişmenin en temel öğelerinden birisini
oluşturmaktadır. Hizmet sunumunda etkinliğin sağlanmasında öncelikle sağlık hizmetlerinin
nitelik ve niceliğinin arttırılması ve bu bağlamda devletin yarı kamusal mal niteliği olan bu
hizmetlere önem vermesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

3.2.3. Sağlık Sistemlerinin Sınıflandırılması
Birincil amacı, sağlık halinin korunması ve geliştirilmesi olarak değerlendirilen sağlık
sistemleri ait oldukları ülkenin tarihini, ekonomik ve sosyal gelişimini, kültürel ve dinsel
etkileşimini ve siyasi ideolojisini temsil etme gücü de bulunmaktadır.
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Bir ülkenin sağlık sistemi büyük ölçüde o ülkenin otoriteleri ve aktörlerince oluşturulan
ve yürütülen sağlık politikalarınca şekillenmektedir. Her ülke kendi tarihini, kültürünü,
ekonomik kalkınmasını ve ülkesindeki baskın politik ideolojiyi yansıtan ve tıbbi bilgi ve
teknoloji, nüfusun demografik özellikleri, hastalık biçimleri, toplumsal algı ve beklentiler gibi
faktörlerden fazlasıyla etkilenen bir ulusal sağlık sistemine sahiptir. Her sağlık sisteminin
doğası ve kapsamı ağırlıklı olarak hizmetinde olduğu toplumun tercihlerine, şartlarına ve
araçlarına dayalı olarak şekillenmektedir.
Sağlık sistemleri araştırmalarına ve kıyaslamalarına duyulan ilginin sebeplerini ve
değişik zaman ve yerlerde sağlık politikaları ve uygulamalarının analizini yapmak için bu kadar
güç neden harcandığına dair sebepler ileri sürülmektedir. Bu sebepler özetle:
 Her şeyden önce, başka ülkelerin sağlık sistemlerini öğrenmek, kendimizinkini
anlamak konusunda bize görüş açısı vermekte yardımcı olabilir. Başka yerlerde karşılaşılan ve
çözümlenmiş olan sağlık sistemi problemleri, kendi sorunlarımızın çözümünde bize yol
gösterebilir. Bu çözüm bizim için uygulanabilir olmasa da, tecrübenin paylaşılması sağlık
sistemi problemlerini ''olabilir'' ve ''yönetilebilir'' hale getirerek, bir güven verebilir. Böylece
sağlık sistemimiz amaçlarını gerçekleştirmekte yeni bir güç kazanabilir.
 İkinci ve daha somut neden, bir sağlık sisteminin gerçek yüzünün, bir diğeri için
dersler içermesidir. Başka ülkelerin sağlık hizmetlerinin sosyal örgütlenmesinin aktarılması
tartışmalı ve fazla zaman alıcı olsa da, ilke ve uygulamalarının sızması hızlıdır. Hastanelerin
yapı ve işleyişi, diğer sağlık birimleri, sağlık programları, sigorta, yeniden yapılanma,
performansı artırma, kalite, halkın katılımı, sağlık teknolojisi gibi sağlık politikaları böyledir.
Bu gibi uygulamaların sonuçlarından yararlanılarak, örnekler yoluyla yeni çözümler ve
uygulamalar için kamuoyu oluşturulabilir.
 Üçüncü neden, çeşitli durumlarda sağlıkta adaleti sağlamanın stratejilerini
gözlemlemektir. İhtiyaca uygun sağlık hizmetlerinin adil dağılımı için politik baskılar bütün
dünyada artmaktadır. Farklı sağlık sistemleri bunu gerçekleştirmek için nasıl çalışmaktadır?
Kişisel ve sosyal sorumluluk ile özel ve kamu sektörleri arasındaki denge nasıl sağlanmaktadır?
Sorularına cevap aranmaktadır.
 Dördüncü neden, en yüksek verimliliği sağlamayı amaçlayan çeşitli metotlarının
tanımlanabilmesidir. Bu konuda ülkelerin farklı sebeplerle yaptıkları farklı uygulamalarla
aldıkları farklı sonuçlar incelenebilir.
 Beşinci neden olarak, sağlık sistemlerinin toplumların sağlık statüsüne etkisini
öğrenmek olduğu ileri sürülebilir. Bu konuda ihtiyatlı olmak gerekir; çünkü toplumun sağlığı,
sağlık hizmetlerinden daha çok, onun ulaşılabilirliğine, kullanılabilirliğine ve alınışına/kabul
edilebilirliğine bağlı olarak gelişir. Gerçekten, toplumun birçok kesimi için sağlık sistemi,
sağlığı etkileyen çok sayıdaki başka faktörden daha az önemlidir. Sağlığın ve hastalıkların
belirleyici unsurları hakkında yeni bilgiler edindikçe, özellikle koruyucu sağlık hizmetleri
olmak üzere, sağlık hizmetleri daha da etkili olmaktadır. Yaşama standartları birbirine oldukça
benzeyen fakat sağlık sistemleri belirgin biçimde farklı olan ülkelerin kıyaslanmasından, sağlık
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hizmetlerinin etkisi hakkında bazı sonuçlar çıkarılabilir. Ekonomik ve sosyal seviyeleri çok
düşük olduğu halde sağlık statüsü kayıtları / verileri iyi olan ülkelerin sağlık sistemleri, özel
ilgiyi hak etmektedir. Bu sebeple sağlık sistemlerine, küresel bir laboratuvardaki araştırmanın
bir görünümü olarak bakılabilir. İyi ve kötü yanlar ile bunların sebeplerinin test edildiği,
sonuçların kıyaslandığı, dikkatle kontrol edildiği, çeşitli karışımlarının uygulamalı olarak
yapıldığında sonuçlar değerlendirilmese bile, halkın sağlık sistemine karşı tavrı ve
memnuniyeti ölçülebilir ve kıyaslanabilir.
 Altıncı neden, bilimsel genellemeler yapmaktır. Herhangi bir doğal veya sosyal
bilgi, değişik zaman ve yer koşullarında yapılan gözlemlerin sonucu olarak ortaya çıkan bir
genel hükümdür. Sayısız sağlık sistemlerini doğrudan gözlemleme imkanımız olmasa da,
dikkatli çalışmalarla seçilen örneklerin görünümleri, bir genelleme yapmaya imkan verebilir.
Milli gelirden sağlığa ayrılan payın artması, şehirleşme, hastane harcamalarının yükselmesi,
sağlık sisteminde devletin rolü gibi konular bunun örnekleridir.
 Temel bilimsel metotlardan biri olan “karşılaştırmalı gözlem” yoluyla elde edilen
bilgiler bize, olabilecekleri önceden tahmin etme ve gerektiğinde önlem alma imkan ve gücü
sağlayabilir.
Sağlık sistemleri dinamik bir süreç olduğundan sürekli bir değişime maruz kalmaktadır.
Dolayısıyla sağlık sistemleri sınıflandırma yoluna gidilirken söz konusu sınıfları kesin
çizgilerle birbirinden ayırmak olanaklı olmamasına karşın, ağırlıklı olarak kullanılan
finansmana göre ülkeler gruplama veya sınıflama yoluna gidilmektedir.
Evang (1960), Batı Avrupa Tipi, Amerika Tipi, Sovyet Rusya Tipi ve Gelişmemiş
Ülkeler Tipi biçiminde sağlık sistemlerini incelenmiştir. Terris (1978), Sosyal Yardım, Sağlık
Sigortası ve Ulusal Sağlık Hizmetleri Tipi olarak sağlık sistemlerini ayrıştırmıştır. Field (1989)
sağlık sistemlerini; Azgelişmiş Ülkeler, Korumacı Piyasa, Sigorta/Sosyal Güvenlik, Ulusal
Sağlık Hizmetleri ve Sosyalist Tip olarak analiz etmiştir. Kılıç ve Bumin (1993), özel sigorta
ağırlıklı, sosyal sigorta ağırlıklı, ulusal sağlık sistemi, sosyalist sağlık sistemi, karmaşık yapıda
sağlık sistemi ve ilkel yapıda sağlık sistemi olarak ayrıştırmıştır.
Dünya Bankası (1993) sağlık sistemlerini gelir grubuna göre; Düşük-Gelir Grubu, OrtaGelir Grubu, Avrupa’nın Eski Sosyalist Ülkeler Grubu, Yerleşmiş Pazar Ekonomisi Ülkeleri
Grubu ve ABD olarak sınıflandırmıştır. Roemer (1993) ise; Serbest/Girişimci Piyasa Tipi,
Refah Yönelimli Tip, Kapsayıcı Tip ve Sosyalist Tip biçiminde sağlık sistemlerini
ayrıştırmıştır.
Roemer, ülkeler tarafından uygulanan sağlık sistemlerine yönelik olarak sırasıyla 1956,
1960, 1984 ve 1991 yıllarında sınıflandırma modelleri geliştirmiştir. Roemer tarafından daha
fazla ülkeyi kapsayan (165 ülke) nihai ve genel kabul gören sınıflandırması 1993 yılındaki
çalışmasında ortaya konulmuştur. Roemer, ülke sağlık sistemlerini, devlet müdahalesinin (ya
da devletin üstlendiği sorumluluğun) en az olduğu sistemden en merkeziyetçi sisteme göre;
Serbest Piyasa Tipi Sağlık Sistemleri, Refah Yönelimli Tip Sağlık Sistemleri, Kapsayıcı Tip
Sağlık Sistemleri ve Sosyalist Tip Sağlık Sistemleri biçiminde sınıflandırmıştır.
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Günümüzde ülkelerin sağlık sistemlerine göre sınıflandırılmasını sağlayan çalışmalara
ek olarak OECD ve DSÖ tarafından gerçekleştirilen sınıflandırmalar da bulunmaktadır. Ancak
ülkelerin sağlık sistemlerinin karşılaştırılmasına yönelik yapılan birçok çalışmada kapsamı en
geniş olan ve Roemer (1993) tarafından gerçekleştirilen sınıflandırmadan yararlanılmaktadır.
Sağlık sistemlerini sınıflandırırken bu kitapta tüm Dünya’da en yaygın sınıflandırma
yöntemi olarak kullanılan Roemer’in sınıflandırması açıklanacaktır. Tablo 3-1’de ülkedeki
sağlık sistemi ağırlıklı olarak hangi sınıflandırmaya yakınlık gösteriyorsa ya da hangi sağlık
sistemi ağırlıklı olarak kendini gösteriyorsa o sağlık sistemine ait olduğu düşünülerek
sınıflandırılmıştır.
Sağlık sistemleri dinamik bir süreç olduğundan sürekli bir değişime maruz kalmaktadır.
Dolayısıyla sağlık sistemleri sınıflandırma yoluna gidilirken söz konusu sınıfları kesin
çizgilerle birbirinden ayırmak olanaklı olmamasına karşın, ağırlıklı olarak kullanılan
finansmana göre ülkeler gruplama veya sınıflama yoluna gidilmektedir.
Tablo 3.1. Ülke Örnekleri ve Ait Oldukları Sağlık Sistemleri

Kaynak: Dünya Bankası http://www.worldbank.org/en/topic/health

3.2.3.1. Serbest Piyasa Tipi Sağlık Sistemi
Liberal bir bakış açısıyla, özel sektör üstünlüğünün yanında regülasyon politikaları
aracılığıyla rekabetçi bir ortam yaratan sistemdir. Sağlık hizmetlerinin büyük çoğunluğu piyasa
koşullarına bırakılmıştır. Girişimci sağlık sistemi olarak da ifade edilen bu sistem, kişisel
doğrudan ödeme ya da isteğe bağlı sigorta ağırlıklı olarak tasarlanmış finansman yöntemine
sahiptir. Ayrıca, kamu tarafından yapılan harcamalar vergiler aracılığıyla finanse edilmektedir.

58

Sistemde, sigorta satın alma zorunluluğu ile tüm başvuranları kabul etme zorunluluğu
bulunmamaktadır. Dolayısıyla isteğe bağlı sigorta yoluyla sistemde oluşabilecek riskler aza
indirilmeye çalışılmıştır. Sağlık hizmeti, özel girişimin sermaye hareketliliğine dayalı bir
endüstri olarak değerlendirilmektedir.

3.2.3.2. Refah Yönelimli Sağlık Sistemi
Refah yönelimli tip sağlık sistemlerinin temelini oluşturan sosyal sigortacılık anlayışı
aynı zamanda “Bismarck Modeli” olarak da ifade edilmektedir. Almanya’da, 1883 yılında Otto
Von Bismarck tarafından ortaya atılan işçilere yönelik sosyal koruma sistemi benimsenmiştir.
Günümüzde de geçerliliğini koruyan sistem, belli paylara göre çalışanlar, işverenler ve devlet
tarafından fonlanan kamu sağlık sigortasına dayanmaktadır. Bu kapsamda, refah yönelimli tip
sağlık sistemi, prim gelirlerine dayalı sosyal sigorta temelli bir modeldir.
Sağlık hizmetlerinin büyük çoğunluğunun devlet tarafından yerine getirildiği ve kamu
harcamalarının önemli bir kısmının zorunlu sigorta fonlarından (hastalık, kaza, yaşlılık, sakatlık
sigortası vb.) karşılandığı sistemde hem kamu hem de özel sektör birlikte bulunmaktadır. Özel
sektörün payı kamu sektörüne göre az ve rolü de tamamlayıcı niteliktedir.
Sosyal Sigorta Modeli, Sosyal Hastalık Fonu ya da Sosyal Güvenlik Sistemi olarak da
ifade edilen sistemin kapsadığı alan tüm vatandaşlardan ziyade aktif işgücü nüfusu içerisindeki
çalışanlardan oluşmaktadır. Emekliler ve bağımlılar, çalışan nüfus üzerinden kapsama dahil
edilmektedir.
Bu modele göre sigortanın konusu ‘vatandaş’ değildir. Çalışanlar istihdam
kategorilerine göre gelirlerinden bir kısmını ‘hastalık fonlarına’ veya benzer ‘üçüncü taraflara’
katkı olarak öderler. Aktif olmayan nüfus, başka bir ifade ile emekliler ve bağımlılar, çalışanlar
üzerinden kapsama dahil edilirler. Sosyal sigorta modelinde finansman, işverenlerin ve
çalışanların ödediği primler ve az da olsa devlet katkısından oluşmaktadır. Sigortacılar hizmet
sunucuları ile toplu sözleşmeler yapmak suretiyle hastaları adına hizmetleri satın almaktadırlar.
Hastaların hekimini ve hastanesini seçebilme olanağı ulusal sağlık hizmetleri modeline göre
daha fazladır. AB’ye üye ülkeler arasında bu şekilde iki sistem bazlı bir tasnif yapmak her
zaman doğru olmayabilir. Sistemlerin yapıları dinamik olduğundan daima bir değişim
yaşanmaktadır. Bu çerçevede bazı ülke sağlık sistemleri geçiş süreci yaşamaktadır. Başka bir
anlatımla yukarıda ortaya konulan temel tipoloji zamanla değişmekte, ülkelerin
gerçekleştirdikleri reformlara paralel olarak sistemler giderek ‘melez sistem’ özelliği
kazanmaktadırlar.

3.2.3.3. Kapsayıcı Sağlık Sistemi
İkinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’de uygulanmaya başlanan ve “Beveridge
Modeli” olarak da ifade edilen sistem, finansmanının ve sunumunun devletin elinde olmasından
ötürü harcamaların büyük çoğunluğunun genel vergilerle karşılandığı ulusal sağlık hizmetleri
sistemi olarak ifade edilmektedir.
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Kapsayıcı tip sağlık sistemini diğer sistemlerden ayıran ilkeler;
 evrensellik (istihdam edilsin ya da edilmesin tüm vatandaşların sosyal risklerin
hepsine karşı korunması)


birlik (tek bir çatı altında tüm sosyal risklere karşı yönetimin toplanması) ve

 benzerlik (gelir düzeyleri ne olursa olsun tüm bireylerin ihtiyaçlarına göre bireysel
sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi) olarak sıralanmaktadır.
Kapsayıcı Tip Sağlık Sisteminde, kapsam konusu çalışanlar yerine tüm vatandaşlar
olarak belirlenmektedir. Söz konusu sistemin eşitlik ilkesine dayandığının göstergesi genel
vergilerle finanse edilmesidir.
Herkesi kapsayan, finansman ve sunumunun kamu güdümlü olduğu bir sistem olan
sağlık hizmetleri, aynı zamanda evrensel veya zorunlu model olarak da adlandırılmaktadır. Bu
modele göre kapsamın konusu vatandaşlardır ve tüm vatandaşlar çalışma ve aile durumlarına
bakılmaksızın aynı biçimde kapsama alınırlar. Finansmanı da genel vergilerden
sağlanmaktadır. Bu modelde sağlık hizmetleri sunumu ağırlıklı olarak, kamu tarafından
oluşturulan ulusal sağlık hizmetleri çerçevesinde sağlanmaktadır. Sağlık çalışanları ağırlıklı
olarak maaşlı memur statüsündedir. USH 4 ana prensibin üzerine kurulmuştur:


Tüm nüfusu kapsaması,



Evrensel koruma,



Merkezi ulusal yönetimi gerektiren bütünleştirilmiş bir sistem ve

 İhtiyaç temelinde aynı faydalardan yararlanma. Başka bir ifade ile bu sistemin özü;
herkesi kapsaması, finanse etmesi ve kamu üretimine dayanmasıdır. USH’de finansman,
ağırlıklı olarak ulusal bütçeden (vergilerden) sağlanmaktadır (Yıldırım & Yıldırım, 2011, s.
383,384).

3.2.3.4. Sosyalist Sağlık Sistemi
Sosyalist tip sağlık sistemi, merkeziyetçiliğin en çok olduğu sistemdir. 1920’lerin
başında, Shemasko tarafından oluşturulan model, Sovyet Sosyalist Modeli (Shemasko Sağlık
Modeli) adıyla da ifade edilmektedir.
Bu tür bir sağlık sisteminin, sosyalist özellik kazanmasına yardımcı olan unsurlar; tüm
sağlık personelinin ve yapılarının devlet kontrolünde olması ile tüm hizmetlerin devlet
tarafından finanse edilmesi olarak sıralanmaktadır.
Sistemde farklı niteliklere sahip uzmanların çalıştığı halk poliklinikleri bulunmaktadır.
Sistemin finansmanını sağlayan kalemler; merkezi ve yerel idarelerin bütçelerinde yer alan
vergi gelirleri ile hastane ve poliklinik bütçesinden elde edilen gelirlerdir.
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3.2.4. Avrupa Sağlık Sistemlerine Genel Bakış
Avrupa Birliği’nde ‘sağlık’ konusu sosyal politikalar altında yer almakta ve konuya
daha çok yaşam standartlarının geliştirilmesi kapsamında yaklaşılmaktadır. Subsidiarite ilkesi
(subsidiarity principle) uyarınca sağlık hizmetlerinin organizasyonu, finansmanı ve sunumu
üye ülkelerin sorumluluğuna bırakılmıştır. Birlik üyesi ülkeler, sosyal politikalarını değiştirme,
tek tip veya ülkeler üstü bir sosyal politika uygulama yönünde bir düzenlemeye gitmemiştir.
Başka bir deyişle, Birliğin, üye ülkelere tek tip bir sağlık sistemi uygulatma veya uygulamaları
birbirine benzetme yönünde bir zorlaması yoktur. Tam tersine üye ülkelerin kendi sağlık
sistemlerine sahip olmaları ilkesi benimsenmiştir.
Tablo 3.2. Bazı AB Ülkeleri ve Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Sunumunda Kamu-Özel
Karması
ÜLKELER

Ana Hizmet
Sunucusu

Hastaneler

Birinci Basamak
SH

Hekimler

Belçika

Ağırlıklı olarak özel
Ayakta bakım özel,
veya bağımsız kar
yataklı tedavi kısmen
amacı
gütmeyen
kamu
hastaneler

Almanya

%50’den fazlası özel
Ayakta bakım özel,
Bağımsız
veya bağımsız, kar Bağımsız bireysel
yataklı tedavi kısmen
maaşlı
amacı
gütmeyen uygulama
kamu
uzmanlar
hastaneler

Fransa

Ayakta bakım özel, Kamu ağırlıkta olmak İlçelerdeki sağlık
Temelde
yataklı tedavi kısmen üzere, kamu ve özel merkezleri
hariç
bağımsız
kamu
karışımı
bağımsız GP’ler

İtalya

İngiltere

İrlanda

Genel pratisyenler
çoğunlukla bireysel Temelde
ve hizmet başı bağımsız
ödeme

GP’ler ya bağımsız
Kamu ağırlıkta fakat
ya da yerel sağlık
Ağırlıklı olarak kamu özellikler güneyde özel
kurullarının
sektör hakim
çalışanları
GP’ler
genelde
GP’ler ve diş hekimleri
Kamuda
bağımsız grup
uygulama
ağırlıklı
özel,
hastane
tröstlerine içinde
bağımsız
hastaneler
ağırlıklı
doğru bir kayma
sözleşme
ile
kamu
çalışırlar
Ağırlıklı kamu, ancak Bireysel veya grup
Ağırlıklı olarak özel
bazıları
bağımsız uygulama
yapan
olmaya yönelmektedir bağımsız GP’ler

Maaşlı
bağımsız
karışımı

ve

ve

Maaşlı
hekimler
Kamu
hastanelerinde
maaşlı

Ağırlığ maaşlı
Temelde
kamu,
Ağırlıklı olarak kamu Temelde kamu
hekimler, özel
Türkiye
özel uygulamalar
uygulamalar
Kaynak: Yıldırım, H. H., & Yıldırım, T. (2011). Avrupa Biriği Sağlık Politikaları ve
Türkiye. Ankara: Sağlık-Sen Yayınları.
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Hiçbir AB ülkesi sağlık hizmetlerini tamamen kamu sorumluluğunda sunmamakta, son
zamanlarda sağlık hizmetleri sunumunda kamunun rolünün azaltılması yoluna da
gidilmektedir. İtalya, İngiltere ve İrlanda gibi bazı ülkelerde sağlık hizmetleri ağırlıklı olarak
devletin sorumluluğunda iken; Belçika, Fransa ve Almanya’da sağlık hizmetlerinde devlet ve
özel sektör olmak üzere karma sistem uygulanmaktadır. Yukarıdaki tabloda (Tablo 3-2) AB’ye
üye ve Türkiye’deki sağlık hizmetleri sunumunda kamu özel karışımı; hastaneler, birinci
basamak ve hekimler bazında görülmektedir.
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Uygulamalar
Sağlık sistemleri hakkında eleştirel bakış açısı kazanabilmek adına Michael Moore
tarafından yazılıp, yönetilen Sicko (2007) isimli belgeseli izleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Sağlık politikalarında karar verici pozisyonda olsaydınız nasıl bir sağlık sistemi
kurmayı planlardınız?
2) Sicko (Hasta) isimli belgeselde sağlık sistemlerine getirilen eleştiriler hakkında ne
düşünüyorsunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sistem ve sağlık sistemi kavramları detaylı bir şekilde ifade edilmiştir.
Sağlık sistemlerini neden sınıflandırdığımız ve sınıflandırmanın bize getirdiği yararların
neler olduğu hakkında bilgiler paylaşılmıştır. Yeni bir sisteme geçiş aşamalarının neler
olduğu verilerek, sağlıktan örneklerde konu güçlendirilmiştir. Sağlık sistemlerinin dört
temel ilkesinden (etkililik, verimlilik, hakkaniyet ve insaniyet) bahsedilerek sağlık sistemi
bileşenlerinin neler olduğu işlenmiştir. Sağlık sistemleri hakkında çeşitli
sınıflandırmalardan bahsedilerek Dünya’da en yaygın olarak kullanılan Roemer
Sınıflandırması detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Son olarak da Avrupa Birliği ülkelerindeki
sağlık sistemlerine kısaca değinilerek ülke örneklerine yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi sağlık sisteminin temel ilkelerinden değildir?
a) Etkililik
b) Üretkenlik
c) Verimlilik
d) Hakkaniyet
e) İnsaniyet
2) Sağlıkta dönüşüm programıyla beraber uygulamaya konulan aile hekimliği sistemi
hangi yeni sisteme geçiş aşamasına örnektir?
a) Doğrudan geçiş
b) Paralel geçiş
c) Dikey geçiş
d) Safhalı Geçiş
e) Pilot Geçiş
3) Sağlık sistemlerinin temel amaçları arasında hangisi yer almaz?
a) Nüfusun sağlık statüsünün yükseltilmesi
b) Sağlık profesyonelleri yetiştirmek
c) Bireylerin sağlık statüsünün yükseltilmesi
d) Toplumun gereksinimlerinin karşılanması
e) Hastalığın finansal risklerine karşı koruma
4) Sağlık hizmetlerinin etkililiğini bozan durumlara hangisi girmez?
a) Hatalı kullanım
b) Eksik hizmet sunumu
c) Fazla hizmet sunumu
d) İhtiyaç talep ve kullanımın bir arada olduğu durumlar
e) Gereksiz hizmet sunumu
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5) “Üretim sonucu ortaya çıkan çıktıların, üretim için harcanan girdilere oranıdır. Bir
ürün ya da hizmet elde etmek için kullanılan çıktı ile bu çıktıyı elde edecek olan girdiler
arasındaki ilişkidir.” Tanımı hangisini ifade etmektedir
a) Etkililik
b) Etkinlik
c) Verimlilik
d) Hakkaniyet
e) İnsaniyet
6) DSÖ’ye göre iyi bir sağlık sisteminden beklenenler arasında hangisi yer almaz?
a) Cepten yapılan ödemeleri teşvik etmeli
b) Bireylerin, ailelerin ve toplumun sağlığını geliştirmeli
c) Sağlığı tehdit eden unsurlara karşı toplumu korumalı
d) Hastalık durumlarında bireylerin finansal durumunu korumalı
e) İnsan odaklı hizmet sunumuna hakkaniyetli bir şekilde ulaşımı sağlamalı
7) Roemer’e göre hangisi sağlık sistemi sınıflandırmaları arasında yer almaz?
a) Serbest piyasa tipi sağlık sistemi
b) Refah yönelimli sağlık sistemi
c) Sosyal yardım tipi sağlık sistemi
d) Kapsayıcı tip sağlık sistemi
e) Sosyalist tip sağlık sistemi
8) Almanya’da, 1883 yılında Otto Von Bismarck tarafından ortaya atılan işçilere
yönelik sosyal koruma sistemini ifade eden sağlık sistemi tipi hangisidir?
a) Serbest piyasa tipi sağlık sistemi
b) Refah yönelimli sağlık sistemi
c) Sosyal yardım tipi sağlık sistemi
d) Kapsayıcı tip sağlık sistemi
e) Sosyalist tip sağlık sistemi
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9) Finansmanının ve sunumunun devletin elinde olmasından ötürü harcamaların büyük
çoğunluğunun genel vergilerle karşılandığı ulusal sağlık hizmetleri sistemi olarak da ifade
edilen sağlık sistemi tipi hangisidir?
a) Serbest piyasa tipi sağlık sistemi
b) Refah yönelimli sağlık sistemi
c) Sosyal yardım tipi sağlık sistemi
d) Kapsayıcı tip sağlık sistemi
e) Sosyalist tip sağlık sistemi
10) Merkeziyetçiliğin en çok olduğu, vergi gelirleri ile hastane ve poliklinik bütçesinden
elde edilen gelirlerin finans kaynağını oluşturduğu sağlık sistemi hangisidir?
a) Serbest piyasa tipi sağlık sistemi
b) Refah yönelimli sağlık sistemi
c) Sosyal yardım tipi sağlık sistemi
d) Kapsayıcı tip sağlık sistemi
e) Sosyalist tip sağlık sistemi

Cevaplar: 1)b, 2)e, 3)b, 4)d, 5)c, 6)a, 7)c, 8)b, 9)d, 10)e
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4. SAĞLIK HİZMETLERİNDE FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
Prof. Dr. Abdulbaki KUMBASAR
Arş. Gör. Canser BOZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde öncelikle sağlık hizmetlerinde finansman kavramının ne olduğu
açıklancak, daha sonra finansmanın işlevleri çerçevesinde kamu ve özel finansman kaynakları
ve finansman yöntemlerine değinildikten sonra sağlık kurumlarına ve sağlık profesyonellerine
yapılan ödeme modelleri üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık hizmetlerinde finansman nedir?
2) Sağlık hizmetlerinden finansmanın temel işlevleri nelerdir?
3) Kamunun ve özel kesimin sağlık hizmetlerinin finansmanı için gelir kaynakları
nelerdir?
4) Sağlık kurumlarına ve sağlık profesyonellerine yapılan ödeme modelleri
hangileridir? Aralarındaki farklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sağlık finansmanı

Sağlık hizmetlerinde
finansman kavramının ne
olduğunu açıklama
Sağlık finansmanının yerine
getirdiği temel unsuları
kavrama
Kamu ve Özel sağlık
finansman kaynaklarını
sıralama
Doğrudan ve dolaylı
finansman kavramlarını
öğrenme
Kurumsal ve bireysel olarak
sağlık hizmet sunucularına
yapılan ödeme
mekanizmalarını kavrama

Sağlık finansmanının
işlevleri nelerdir
Kamu ve Özel sağlık
finansman kaynakları
Sağlık hizmetlerinde
finansman yöntemleri
Ödeme Mekanizmalar

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, araştırarak

Okuyarak, araştırarak

Okuyarak, araştırarak

Okuyarak, araştırarak

Okuyarak, araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Sağlık



Sağlık finansman



Ödeme modelleri



Finansman kaynakları
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Giriş
Bütün alanlarda olduğu gibi sağlık sektöründe ihtiyaçlar sonsuz olmasına rağmen
kaynaklar sınırlıdır. Bu nedenle sağlık sektöründe kaynakların akılcı kullanılması sağlık
sisteminin başarısı için çok önemlidir. Finansman genel anlamı ile bir işletmenin ya da örgütün
devamını sağlamak, günlük faaliyetlerini gerçekleştirmek ve yeni yatırımlar yapmak için
kaynak bulma yöntemleri olarak tanımlanabilir. İşletmeler çok farklı finansman teknikleri
kullanabilir. Konu sağlık olduğunda ise bu yöntemler genellikle diğerlerinden ayrılmakta ve
sektöre has sistemler ortaya çıkmaktadır.
Bu bölümde öncelikle sağlık hizmetlerinde finansman yöntemlerinin ne olduğu üzerinde
durulacak, daha sonra sağlık hizmetlerinde finansmanın işlevleri ve yöntemleri tanıtılacaktır.
Ayrıca sağlık kurumlarına ve sağlık hizmet sunucularına yapılan ödeme modelleri ayrıntılı
olarak ele alınacaktır.
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4.1. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
Finansman kelime anlamı olarak, bir kuruluşunun faaliyetlerine devam edebilmek için
ihtiyaç duyduğu her türlü ekonomik kaynağın teminidir. Kısaca finansman işletmelerin kaynak
yaratmasıdır.
Ekonomik yapıya baktığımızda günümüzde işletmelerin çok çeşitli finansman
yöntemleri kullandıkları görülecektir. Bunlardan bazıları şu şeklide sıralanabilir:


Borçla finansman, yerli ve yabancı borçlanma



Öz kaynak kullanımı yoluyla finansman, sermaye artırımı

 Finansal teknikler yoluyla finansman, faktöring, leasing, forfaiting gibi
uygulamalardır.
Sağlık hizmetleri ise birey ve toplum açısından taşıdığı önem yani dışsallık özelliği ve
erdemli bir mal olmasından dolayı diğer alanlardan finansman yöntemleri konusunda da
ayrılmaktadır. Konu sağlık olduğunda ülkeler içinde bulundukları ekonomik yapı, kültürel
özellikler, sosyo-ekonomik düzey gibi çeşitli faktörlere göre kendi finansman yöntemlerini
uygulamaktadırlar. Hemen belirtmek gerekir ki bu bölümde tanıtılacak olan finansman
yöntemleri içinde birisini en iyi diğerini daha kötü şeklinde bir sınıflama yapmak mümkün
değildir. Genelde bu yöntemler ülkelerin uygulamış oldukları ekonomi ve sağlık politikalarına
göre belirlenmektedir. Şunu da belirtmek gerekir ki hangi sistem olursa olsun, finansmanda
temel amaç paydaşlar arasında optimum bir noktada buluşup sistemin sorunsuz bir şekilde
devamını sağlamaktır.
Bireylerin ve toplumların sağlık hizmetine olan ihtiyaçları sonsuz olmasına karşın bu
hizmetlere ayrılan kaynaklar her zaman kısıtlıdır. Bu da ülkeleri sağlık hizmetlerinin
finansmanında daha akılcı politikalar yapmaya ve daha verimli faaliyetleri finanse etmeye
zorlamaktadır. Bu nedenle, sağlık hizmetlerinin finansman modelleri, hizmet sunuculara ödeme
yöntemleri ve bunun denetleme mekanizmaları gibi konular hem pratikte hem de bilimsel
çevrelerde daha çok tartışılır hale gelmiştir.
Sağlık hizmetlerinin finansmanı sunulan sağlık hizmetinin kalitesini, miktarını,
sunumunu ve dolayısıyla bireylerin ve toplumun sağlığını etkilemektedir. Sağlık hizmetlerinin
finansmanı, her ülkede çözümü oldukça zor ve önemli bir konu olmuştur. Sağlık hizmetlerinin
finansmanının önemli ve birbiriyle ilişkili 3 ayağı bulunmaktadır. Bunların birincisi; sağlık
hizmetlerinin finansmanı için yeterli fonun toplanması, ikincisi; ödeyiciler arasında risk
paylaşımı esasına dayalı olarak fonların havuzlanması ve üçüncüsü; fonların gerekli sağlık
hizmetinin satın alınması veya sağlanması için uygun biçimde kullanılmasıdır.
Ülkelerin, sağlık hizmetleri için harcama yapması gerektiği konusunda hemen hemen
herkes hemfikirdir. Ancak bu konuda sorulan ve sürekli olarak tartışmalara konu olan
temel sorulardan birisi, “bu harcama düzeyinin ne olması gerektiği” ile ilgilidir. Sağlık
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harcamalarının temel belirleyicileri arasında hem yapısal hem de durumsal/dönemsel faktörler
yer alabilmektedir. Bu faktörler; sağlık sistemlerinin nasıl organize edildiği ve yönetildiği,
nüfusun sağlık ihtiyaçları, ekonomik gelişme ve kişi başı gelir düzeyi, sosyokültürel faktörler,
sağlık güvencesinin varlığı, sağlık hizmetini sunanların davranışı, hizmet sunumu ve hekim
ödeme modelleri, nüfusun ve hastaların artan beklentileri, teknolojik gelişmeler, kullanım
biçimlerinin değişmesi, hastalık dokusundaki değişimler, politik değişimler, çocuk nüfus oranı
ve nüfusun yaşlanması ile birlikte sağlık hizmetleri ihtiyaçlarının artması olarak belirtilebilir.
Sağlık harcamalarında bu belirleyicilerin payı, etkisi ve önemi ülkeden ülkeye farklılıklar
göstermektedir. Ülkelerin genelinde, sağlık politikası üreten kişiler için asıl önemli konu;
insanlarının ihtiyaç duydukları anda ihtiyaç duydukları sağlık hizmetine ulaşmalarının nasıl
garanti edileceği ve kişilerin sağlık harcamalarının finansal riske karşı nasıl korunacağıdır.
Sağlık finansmanı konusunda 3 farklı yöntem bulunmaktadır:
Kamusal Finansman Modeli: Bu modelin temeli vergi ve prim esasına dayanır. Bu
modelde sağlık hizmetlerinin finansmanı toplanan genel veya özel vergiler yoluyla (Beveridge
Modeli) ya da toplanan primler yoluyla (Bismark Modeli) sağlanmaktadır. Finansmanın bir
kısmının vergiler bir kısmının da primler yoluyla sağlandığı örnekler de vardır.
Özel Finansman Modeli: Bu modelde sağlık hizmetlerinin finansmanı özel sağlık
sigortacılığı, tıbbî tasarruf hesapları ve cepten yapılan sağlık harcamaları ile karşılanır.
Karma Finansman Modeli: Bu modelde sağlık hizmetlerinin finansmanında kamusal
finansman modeli ile özel finansman modeli birlikte kullanılmaktadır. Yani sağlık
hizmetlerinin finansmanı Türkiye’de olduğu gibi vergiler, primler, özel sağlık sigortaları ve
cepten yapılan harcamalarla karşılanmaktadır. Pratikte ülkelerdeki sağlık hizmetlerinin
finansman modellerine bakıldığında ise temel yaklaşımın kamu, özel veya çoğunlukla rastlanan
her ikisinin belli derecelerde yer aldığı bir karma modelin var olduğu görülür. Ancak gerçek
hayatta bu modelleri birbirinden ayırmak ve bir ülkenin finansman modelini bu üçlü
sınıflamadan birine dâhil etmek oldukça güçtür. Çoğunlukla farklı derecelerde olmak üzere
kamu ve özel sektörün oluşturduğu ve çeşitli kaynaklardan beslenen kombinasyonlara rastlanır.
Sağlık hizmetlerinin finansmanında benimsenen model ne olursa olsun mutlaka
aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir:


Hakkaniyeti ulaşılması gereken vazgeçilmez bir hedef olarak görmesi



Kaynakların toplanması ve yönetimi maliyetlerinin düşük olması



Kaynak akışında devamlılığın sağlanması



Halkın kabul etmesi ve memnuniyetinin temin edilmesi



Öncelikli olmayan konuları finanse etmemesi



Hizmet sunucular arasında rekabeti teşvik etmesi
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 Sağlık hizmetlerinin kullanımının ve bu hizmetlerin maliyetlerinin sürekli takibine
olanak vermesi


Kaliteli hizmet sunumunu teşvik etmesi



Hizmeti finanse eden tarafı hizmet verenlerle pazarlık sırasında güçlü konumda

tutması

 Hizmet sunucuların gereksiz hizmet sunumuna ve/veya hizmeti kullanıcıların
gereksiz hizmet talebine yol açmaması


Paranın hastayı takip etmesini sağlaması.

Sağlık hizmetlerinin finansmanın da temel amaç bireylerin en yüksek kalitede,
ihtiyaçları olan sağlık hizmetini, ihtiyaç olunan zamanda yeterli düzeyde alabilmesinin
sağlanmasıdır. Bu noktada sağlık hizmetlerinin finansmanın da 3 temel işlev üzerinde
durulacaktır. Bunlar:


Gelir Toplamak



Fon Havuzlamak



Hizmet Sunucularına Ödeme Yapmak şeklindedir.

4.1.1. Finansman Kaynakları (Gelir Toplamak)
Sağlık hizmetlerinde gelir kaynakları en genel anlamda iki başlık altında toplanabilir.
Bunlar kamu finansman kaynakları ve özel finansman kaynaklarıdır.
Kamu Finansman Kaynakları
Kamunun finansman kaynakları genel olarak üç başlık altında toplanmaktadır.
Bunlar:


Vergiler



Primler



Özel amaçlı vergilerdir.

Vergi yoluyla finansman; Sağlık hizmetlerinin finansmanında kullanılan en temel
yöntemlerden birisi vergi gelirleri yoluyla finansmandır. Vergi gelirleri ile finansman
modelinin dünya da en iyi örneği İngiltere’nin kullandığı Beveridge sistemidir. Dünya Sağlık
Örgütü’ne üye 191 ülkenin 106’sında sağlık harcamalarının en önemli kaynağı vergilerdir. Bu
yöntemde kamu geliri olarak toplanan vergilerden belli bir oran genel veya yerel bütçe kanalı
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ile sağlık sektörüne ayrılmaktadır. Vergi yoluyla finansmanın kendi içinde bazı avantaj ve
dezavantajları mevcuttur. Dezavantajları şu şekilde sıralamak mümkündür:
 Kamu gelirleri bir havuzda toplandığı için diğer sektörlerin sağlık sektörü üzerinde
bir baskısı söz konusudur. Dolayısıyla aynı havuzdan yeterli pay alabilmek için sektörler arası
rekabet gereklidir.
 Eğer adil ve etkili bir vergi toplama sistemi yoksa ve kaçak ekonomi söz konusu ise
bu sistem amacından uzaklaşacaktır.
 Vergilendirmenin gelir mi yoksa harcamalar üzerinden mi yapılacağı da bu sistem
içinde sıklıkla tartışılan konulardan birisidir. İdeal olanı kişilerin sahip oldukları gelir düzeyine
göre sisteme katılmalarıdır. Dolaylı vergiler çok olursa bu durumda sağlık sisteminin temel
vazgeçilmez ilkelerinden olan hakkaniyet ilkesi ile çelişecektir. Bir sistemde dolaylı vergiler
fazla ise (Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi vs.) iyi bir vergi toplama politikası yoktur
demektir. Bu durum vergi adaleti açısından olumsuzdur.
Avantajları ise;
 Vergi ödemek zorunlu olduğundan dolayı, ödemenin gönüllü olduğu sistemlere göre
kaynak yaratmak daha kolaydır.
 İdare, risk yönetimi ve satın alma açısından vergi gelirlerinin büyüklüğünden
yararlanılabilir.


Bütün nüfus için sağlık riskleri aynı havuzda toplanır.

 Toplumun tüm kesimi yaptıkları ekonomik faaliyetler sonucu sağlık sisteminin
finansmanına katkıda bulunur. Bu sayede ihtiyaç duyulan finansal yük topluma yayılır.
 Sağlık hizmetlerine erişim sağlık statüsü ya da gelire bağlı olmaz. İsteyen herkes
sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilir. Tabi burada suistimali engelleyecek politikalara ihtiyaç
vardır.
 En önemli avantajlardan birisi de vergi yoluyla finansmanda prim yoluyla
finansmanda olduğu gibi ayrı bir kaynak toplama sistemine ihtiyaç yoktur.
Eğer ülke içinde adil ve etkili çalışan bir vergi sistemi var ise tüm bu avantajlar ortaya
çıkacaktır. Tabi bunun için ülkenin vergi politikasındaki başarısı son derece önemlidir.
Prim yoluyla finansman; Zorunlu ya da isteğe bağlı sosyal sigortalar aracılığıyla
önceden belirlenmiş kişilerin belli oranda prim ödemek suretiyle sigortalandığı sistemdir.
Sistem çalışan, işveren ve devlet tarafından finanse edilmektedir. Bu nedenle sisteme sosyal
sağlık sistemi de denilmektedir. Prim yoluyla finansman modeli ilk olarak 1883 yılında
Almanya’da Otto Von Bismarc tarafından geliştirildiği için Bismarc Modeli olarak da
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anılmaktadır. Modelde bireylerin yaşlılığa, hastalığa, kazalara ve malullüğe karşı koruması
amaçlanmaktadır.
Sistem gelir düzeyine göre belli bir havuza aktarılan paralar üzerinden çalışmaktadır.
Bu nedenle vergi yoluyla finansmana göre kişiler gelirleri oranında prim ödedikleri için daha
adaletli sayılabilir.
Sistemin önemli özelliklerinden birisi de kapsamındaki kişiler için zorunlu olmasıdır.
Kapsam genişliği ülkeden ülkeye değişmektedir. Eğer tamamını kapsama zorunluluğu varsa
buna genel sağlık sigortası denir. Ülkemizde uygulanan sistem genel sağlık sigortası sistemidir.
Tüm vatandaşlar gelirleri doğrultusunda sisteme prim yoluyla katkıda bulunmaktadır. Geliri
olmayan ya da yetersiz olanlar ise devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu sayede nüfusun
tamamı sağlık sigortası kapsamına alınmaktadır.
Kamunun finansman kaynakları içinde vergi yoluyla finansmana göre prim yoluyla
finansmanda en önemli farklılık bu iş için yapılandırılmış özel bir örgütün olması
zorunluluğudur. Bu da sistemin işleyişi için ilave bir maliyet demektir.
Prim yoluyla finansman yönteminde bazı çözülmesi sorunlar bulunmaktadır. Bunlar
kısaca şu şekilde sıralanabilir:
Yukarıda da söz edildiği gibi bu sistem içinde gelir toplayan havuzlayan ve sağlık
hizmet sunucularına ödeme yapan ayrı bir kuruluşa ihtiyaç vardır.
Kimlerin kapsama dâhil edileceği tartışılan diğer konulardan birisidir. Ülke nüfusunun
tamamının mı yoksa belli bir kesiminin mi sistem içinde olacağı sistemin işleyişini
etkilemektedir.
Bir diğer üzerinde durulan konu ise sağlık sigortasının kapsamının genişliği ve
derinliğidir. Kapsam genişliği nüfusun sigorta kapsamına alınma oranını göstermektedir.
Kapsamın derinliği ise sağlık hizmetlerine ulaşmada ne kadarlık bir cepten harcama yapılacağı
ile ilgili bir kavramdır.
Prim yoluyla finansman da prim oranı işçinin ücretinin belli bir yüzdesi olarak belirlenir.
Ayrıca belli bir prim de işverenden alınmaktadır. Bu noktada kesilen prim çalışanların gelir
düzeyleri ne olursa olsun aynı oranda prim alındığı için dezavantaj olarak kabul edilebilir.
Özel amaçlı vergiler ile finansman; Vergi gelirleri genelde bir havuzda toplanır ve
buradan hükümetlerin önceliklerine göre sektörler arasında dağıtılır. Özel amaçlı vergiler
(earmarked veya hypothecated taxes), genel vergilerin dışında belli bir amaç için bazı mal
(sigara, içki, lüks tüketim malları gibi) veya hizmetlerin (eğlence, seyahat gibi) üzerine konulan
ek vergilerden elde edilen gelirlerin doğrudan amaç doğrultusunda örneğin sağlık hizmetlerinin
finansmanında kullanılmasıdır. Güncel örnek olarak Sayısal Loto’da oynanan kupon başına ve
her araç alım satımında koyulan ve kesintisiz eğitimin desteklenmesi için kurulan fonlara
aktarılan ek vergiler verilebilir. Her ne kadar önemli bir kaynak olmasa ve toplanmasında ve
dağıtımında güçlükler yaşansa da özel proje ve programların finansmanında başvurulabilir.
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Özel Finansman Kaynakları
Dünyadaki ülkelere baktığımızda sağlık hizmetlerinin finansmanında her ne kadar
devlet büyük rol oynasa da özel finansman kaynaklarının payı da azımsanamayacak kadardır.
Genel olarak sağlık hizmetlerinde kullanılan özel finansman kaynakları altı başlık altında
toplanabilir. Bunlar:


Özel sağlık sigortacılığı



Toplumsal finansman



İşveren finansmanı



Katkı payları



Doğrudan cepten ödemeler



Döner sermaye şeklindedir.

Özel Sağlık Sigortacılığı; Özel sağlık sigortacılığı için genellikle sosyal ve ulusal
sigortaların olmadığı ülkelerde yaygın olarak kullanılan sağlık sigortalarıdır dense de bu tür
sigortalar daha çok sosyal ve ulusal sigorta sistemlerinin olduğu ülkelerde de kullanılmaktadır.
Genellikle özel sağlık sigortaları farklı beklenti ve ihtiyaçlara cevap verebilmesi bakımından
sağlık sistemi içinde önemli bir tutmaktadır.
Özel sağlık sigortalarında anlaşma, sigortalı ve sigorta şirketi tarafından belirlenen
esaslara göre oluşturulur. Oluşturulan anlaşma sigorta poliçesidir. Sigorta poliçesinde aşağıdaki
bilgiler yer alır:


Sigortalının türü



Belirli durumlarda sigortalıya yapılacak olan ödemeler



Sigortalının ödeyeceği prim tutarı



Poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleri

Özel sağlık sigortaları genellikle bir yıl üzerinden düzenlenir. Sigortalının ödeyeceği
prim tutarı yaş, cinsiyet, sağlık statüsü gibi bazı kişisel özelliklerine göre belirlenir. Risk oranı
yüksek olanların ödeyecekleri prim tutarı daha yüksektir. Hatta bazı durumlarda kişilere
sigortalanamaz raporu çıkarılabilir ve bu durumda birey özel sağlık sigortalarından
faydalanamaz. Bu durum çok tartışılsa da özel sağlık sigortaları kar esasına dayalı olarak çalışan
şirketler tarafından çıkarılmaktadır.
Özel sağlık sigortaları kabaca iki başlık altında incelenebilir. Bunlar, tamamlayıcı ve
destekleyici özel sağlık sigortalarıdır. Tamamlayıcı özel sağlık sigortası devletin vermediği
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kısmı verendir. Destekleyici sağlık sigortası ise devletin vermediği alanlarda sigortalıya hizmet
veren sağlık sigortalarıdır. Ülkemizde tamamlayıcı sağlık sigortaları sıklıkla kullanılmaktadır.
Tablo 4.1: Sosyal Sağlık Sigortaları ile Özel Sağlık Sigortaları Arasındaki Farklar
Sosyal Sağlık Sigortası
Ortalama yurttaş, çoğunluğu
oluşturan yurttaş grubunu temsil
Birey, sağlık risklerini ve
eder. Grup güçlendikçe, ortak riski
sigortanın
ne
işe
değerlendirmesi
için
gerekli
yarayacağını
Kişisel Sorumluluk
bilgilere ulaşma ve sağlık
değerlendirmek için gerekli
sigortasının yeniden dağıtım
bilgilere sahiptir.
sağlama etkisini iyileştirme gücü
de artar.
Sigortacı her sigortalıya
Eşitlik;
tüm
sigortalılar,
satın
aldığı
paketin
sigortalandıkları tarihte ödedikleri
karşılığını
tümü
ile
prime bakılmaksızın aynı yardım
sağladığında
gerçekleşir.
Eşitlik, Hakkaniyet
paketinden yararlandıkları ölçüde
Burada
odak
noktası
sağlanır. Burada odak noktası
sigortacılar ile sigortalılar
sigortalılar arası ilişkilerdir.
arasındaki ilişkidir.
Sigortacı her sigortalıya,
ödenen prim karşılığında Sigortacı tüm üyelerine standart
önceden belirlenmiş hizmet bir hizmet paketi sunar. Paket
sunmakla sigortalının sigortalandığı tarihe
Sigortacı Sorumluluğu paketini
yükümlüdür. Hem prim hem bakılmaksızın
zaman
içinde
de hizmet paketi sözleşme değişikliğe uğrayabilir.
boyunca değiştirilemez.
Sınırlı sayıda benzer ama
Sigortalıların tümünün ortak riski
ilişkide olmayan riskten
paylaşması bir ulusal sorumluluk
Risk Havuzu
oluşur; ancak kötü riskler
gibi görülür.
havuz dışında bırakılabilir.
İsteğe
bağlıdır.
Hem
sigortalı hem de sigortacı
Zorunludur; bireylerin risklere
kendilerine göre pazarlık
karşı korunması ve riskler
yapma özgürlüğüne sahiptir.
karşısında eşit muamele görmeleri
Katılma
Sigortalı
prim
ödeyip
evrensel bir ilkedir. Sigorta kötü
ödememe, sigortacı da
riskleri dışlayamaz.
sigortalayıp sigortalamama
hakkına sahiptir.
Primler
sigortalının Katkı olarak tanımlanan primler
sigortalandığı
riske
ne üyeler
arasındaki
karşılıklı
Prim Düzenlemesi
ölçüde maruz kalma olasılığı yardımlaşmanın gereği olarak,
bulunduğuna göre belirlenir. dayanışma temeline oturur ve
Konu

Özel Sağlık Sigortası

81

“Risk Oranı” farklı kişilerin gelirin sabit bir yüzdesi üzerinden
sağlamak istedikleri yarara hesaplanır.
göre farklı prim ödemelerini
gerektirir.
Kaynak: Gezgin, R., Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi,2003. Aktaran:
Çelik, Y. Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitapevi, s. 190

Toplumsal Finansman; Toplumun, kullandığı hizmetler için para ödemeden hizmetin
verildiği binaların inşasında işgücü sağlamada, binanın tefrişinde yardım toplamaya kadar
birçok yöntemle hizmetlerin finansmanına katkıda bulunur. Ancak bu yöntem toplumun sağlık
hizmeti ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayacağı ve bu nedenle de diğer kaynakların
ulaşamadığı alanları doldurabileceği ve/veya onlara destek olarak kullanılabileceği ileri
sürülmektedir.
İşverenin Finansmanı; Bazı durumlarda işveren çalışanlarının sağlık hizmeti
ihtiyaçlarının karşılanması için bir üçüncü tarafa gerek duymadan doğrudan finansmanı
üstlenebilir. İşvereneler çeşitli yollarla çalışanlarının sağlık hizmetleri ihtiyaçlarının tamamını
veya bir bölümünü doğrudan finanse eder.
Katkı Payları; Sağlık hizmetini kullananlardan sağlanan katkı payları (user charges),
sağlık hizmetlerinin fiyat esnekliğinden yararlanarak özellikle kullanımı kısıtlayarak
maliyetleri düşürme, gelirleri artırma gibi birçok amaç için kullanılabilir. Katkı paylarının
yararları şu şekilde özetlenebilir:
 Kullanıcılar tarafından sağlık hizmetine olan veya olabilecek gereksiz/aşırı talebi
kısıtlayabilir.
 Farklı hizmet basamakları için farklı miktarlarda belirlenen paylar, doğru kişinin
doğru basamağa yönlenmesini sağlayabilir.
 Katkı payı alınmayan tüberküloz tedavisi, aşılama gibi hizmetlerin daha çok
kullanılması sağlanabilir.
 Hizmet sunucu, hastasına ek bir mali yük getirebileceği için gereksiz hizmet
sunumundan (reçeteye fazla ilaç yazma gibi) kaçınabilir.


Elde edilen gelir, hizmetlerin geliştirilmesi için yeni bir kaynak olarak kullanılabilir.

Ancak hangi hizmetlere ne kadar katkı payı uygulanacağı cevap verilmesi oldukça güç
bir sorudur. Çünkü kişilerin gereksiz talepleri azaltılırken, çok fakir olanların temel hizmetleri
almalarını engellemeyecek bir miktar bulunmalıdır.
Doğrudan Ödemeler; Doğrudan ödemeler; sosyal güvence kapsamı dışında kalan ve
hizmet arzının sınırlı olduğu veya uzun bekleme süreleri nedeniyle hizmete ulaşımın aksadığı
durumlarda yapılan ödemelerdir. Bu ödemeler genellikle diş hekimleri, güvence kapsamı
dışındaki ilaçlar için eczaneler, özel hekim muayeneleri, özel hastaneler, özel laboratuvarlar
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veya test klinikleri gibi özel sektör hizmet sunucularına yapılmaktadır. Doğrudan ödemeler
kişilerin kullandıkları sağlık hizmeti için ceplerinden yaptıkları ödemeleri kapsamaktadır. Bazı
ülkelerde sağlık harcamaları devlet güvencesi altında olsa bile bazı durumlarda cepten ödemeler
olabilir. Örneğin, ülkemizde sağlık hizmetleri sosyal sigorta tarafından finanse edilmektedir.
Ancak eczaneye gittiğimizde bazı ilaçlar için bedelin bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu bir
kısmı ise kullanıcı ödemesi ile temin edilmektedir. İşte bu durumda yapılan ödemeler cepten
ödeme olarak değerlendirilmektedir.
Döner Sermaye Ödemeleri; Hastanedeki döner sermaye işletmesinin gelirleri
hastanenin ihtiyaçlarını karşılamada kullanılırken, bir kısmı da, örneğin % 50’yi geçmemek
kaydıyla, hastane personeline dağıtılabilir. Böylece personelin hastane gelirlerini olumsuz
etkileyen davranışlardan (örneğin ücretsiz hasta bakımı veya kaynakların verimsiz kullanımı
gibi) sakınması teşvik edilebilir. Bu dağıtım personelin kalifikasyonunun yanı sıra döner
sermayeye katkısı ve hizmet üretiminde gösterdiği performans da dikkate alınarak adil bir
hesaplama yöntemi kullanılarak yapılmalıdır.

4.2. Sağlık Hizmetlerinde Finansman Yöntemleri
Sağlık hizmetlerinde finansman yöntemleri genellikle iki başlık altında toplanmaktadır.
Bu yöntemler:


Sağlık hizmetlerinin doğrudan finansmanı



Sağlık hizmetlerinin dolaylı finansmanıdır.

4.2.1. Sağlık Hizmetlerinin Doğrudan Finansmanı
Hizmeti alanların almış oldukları hizmetin bedelini arada herhangi bir üçüncü kişi
olmaksızın kendisinin ödemesi ile gerçekleşen ödeme türüdür. Hizmeti talep eden kişi, hizmet
arzını gerçekleştiren kamu, özel kurum ya da kişiye hizmetin bedelini doğrudan ödemektedir.
Bu işlemi süpermarketten ihtiyacımız olan meyve alma işlemine benzetebiliriz. Arada bir
ödeme mekanizması olmaksızın, ihtiyacımız olan ürünü marketten kendimiz satın alırız ve
bedelini doğrudan markete yapabiliriz. Doğrudan finansman da benzer şekilde sağlık hizmetini
de talep eden kişi hizmetin bedelini sağlık hizmetini aldığı kurum ya da kişiye kendisi öder.
Sağlık hizmeti arz ve talebi arasında üçüncü bir kişinin olmadığı her model doğrudan
finansman modeli olarak kabul edilebilir.
Günümüzde özellikle sosyal devlet anlayışının gelişmesi, özel sağlık sigortalarının
payının artması ve devletin politikaları nedeniyle doğrudan finansman yöntemlerinin sağlık
sektörü içindeki payı azdır.
Sağlık hizmetlerinin doğrudan finansmanı sosyal yönden adaletsiz bir sistemdir. Bu
finansman yöntemi daha çok piyasa tipi sağlık sistemini benimsemiş ülkelerde kendini
göstermektedir. Sağlık hizmetleri içinde yapılan cepten ödemeler, katkı payı ödemeleri örnek
olarak gösterilebilir.
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4.2.2. Sağlık Hizmetlerinin Dolaylı Finansmanı
Sağlık hizmetlerinin dolaylı finansmanının doğrudan finansmana göre farkı sağlık
hizmetinin arz ve talebi arasında bir üçüncü kurumun varlığıdır. Genellikle bu kurum hizmetin
bedelini ödeyen finansör niteliğindedir. Bu sayede hizmeti alan ve hizmeti veren arasındaki
para ilişkisi kısmen ya da tamamen ortadan kalkmış olur. Ayrıca bu sistemde ortaya çıkan
hastalık riskinin meydana getireceği harcamalar sadece hizmeti kullanan kişi tarafından değil,
aracı olan kuruma katkıda bulunan herkes tarafından paylaşılmaktadır. Bu nedenle sosyal
yönden adaletli bir sistemdir.
Doğrudan finansman yönteminde bir tarafta tüketiciler diğer tarafta hizmeti sunanlar
olmak üzere toplam iki aktör bulunurken, dolaylı finansman yönteminde kimi zaman devlet
kimi zaman özel olmak üzere hizmetin bedelini ödeyen üçüncü kurum ortaya çıkar ve toplam
aktör sayısı üç olur. Aşağıdaki şekil sağlık hizmetlerinin dolaylı finansmanını açıklamaktadır.

Şekil 4.1: Sağlık Hizmetlerinde Dolaylı Finansman
Şekilden de anlaşılacağı gibi, sağlık hizmetini talep eden hastalara sağlık hizmet
sunucularından bir hizmet akışı gerçekleşir. İki taraf arasındaki para akışını düzenleme görevini
üstelenen üçüncü kuruluş isse bu hizmet sunumunun karşılığında sağlık hizmet sunucularına
hizmetin bedeli kadar kaynak tahsisi gerçekleştirir. Ayrıca bu kurum ya da kuruluş hizmeti talep
eden hastalara bir finansman desteği sağlamış olur. Şekilde yer almamasına rağmen tüketiciler
sağlık hizmetini kullanmadan önce ödeyici tarafa prim ya da vergi gibi yollar ile bir kaynak
tahsisi yapmış durumdadır.

4.3. Sağlık Hizmet Sunucularına Ödeme Modelleri
Bir önceki bölümde sağlık hizmeti sunanlara ödemelerin temel olarak iki yöntemle
yapıldığını söyledik. Bunlar doğrudan ve dolaydı ödeme yöntemleri idi. Doğrudan yapılan
ödemelerde, hizmetten yararlanan kişiler ödemeyi kamu veya özel sektördeki hizmet
sunucusuna doğrudan yapar. Dolaylı ödeme yönteminde ise hizmetten yararlanan kişiler adına
onları sigortalayan özel veya sosyal sigorta kuruluşları, işveren veya ödeme gücü olmayanlar
için de devlet “üçüncü şahıs” olarak hizmet sunan kişi, kurum veya kuruluşlara ödeme yapar.
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Bu bölümde sağlık sigortaları kapsamında sağlık hizmet sunucularına yapılan ödeme modelleri
ele alınacaktır.
Sağlık hizmet sunucularına ödeme modelleri iki başlık altında toplanmaktadır. Bunlar:


Kurumsal Sağlık Hizmet Sunucularına yapılan ödeme modelleri



Bireysel Sağlık Hizmet Sunucularına yapılan ödeme modelleri

4.3.1. Kurumsal Sağlık Hizmet Sunucularına Yapılan Ödeme
Modelleri
Hastaneler başta olmak üzere sağlık merkezleri, sağlık ocakları, tıbbi görüntüleme
merkezleri, laboratuvarlar, poliklinikler, tıp merkezleri ve dispanserler gibi sunuculara yapılan
ödemeleri içerir.
Kurumsal sağlık hizmet sunucularına ödemeler genellikle iki kaynak üzerinden
yapılmaktadır. Bunlar doğrudan ödemeler yolu ile sağlık hizmetini kullananların yaptıkları
cepten ödemeler ve dolaylı finansman yoluyla hizmetten yararlananlar adına sosyal ya da özel
sigortalar tarafından ödemeler ve gücü olmayanlar için sosyal sigortalar kapsamında devlet
tarafından yapılan ödemelerdir.
Kurumsal sağlık hizmet sunucularına yapılan ödeme modellerinin çeşitli yöntemleri
bulunmaktadır. Bunlar:


Sabit Bütçe



Fatura Bedelinin ödenmesi



Gün başına ödeme



Vaka başına ödeme



Kişi başına ödeme şeklindedir.

Sabit Bütçe: Hastaneye tüm harcamalarını karşılamak üzere belli bir süre için (sıklıkla
yıllık) belirlenen sabit bir bütçe verilir. Ancak hastaneler, beklenilmeyen bir morbidite artışında
veya maliyetleri artıran ve önceden kestirilemeyen olaylarda riske girer. Ödeme yapan kuruluş
ve hastane arasında yapılacak anlaşmaya göre bütçe sabitlenir veya yukarıda sayılan riskleri
bertaraf etmek için belli parametrelerdeki değişikliklerde (örneğin morbiditedeki aşırı
değişiklikler) ek bütçe yapma olanağı tanınır. Bu modelde hastane yöneticileri kendilerine
tahsis edilen bütçeyi en verimli şekilde harcamak zorundadır. Elindeki kaynakları en etkili ve
verimli şekilde kullanmanın yollarını araştırmalıdır. Aksi takdirde henüz yıl bitmeden
bütçesinin üzerine çıkar.
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Avantajları
Sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde kamu fonlarıyla finanse edildiği ülkelerde sağlık
hizmetinin coğrafi ve sosyoekonomik yapıya uygun olarak dağıtılması sağlanır
Harcama kalemlerine dayalı bütçede gerçeğe uygun hazırlandıklarında maliyet azalması
sağlarlar
Dezavantajları
Eğer bütçe tahsisi gerçek verilere dayalı yapılmazsa gereksiz tahsislerle maliyet
artışlarına yol açmaktadır.
Yetersiz bütçe tahsisinde ise hizmet kalitesinde düşüşe yol açmaktadır.
Sağlık hizmet sunucusuna kalitesini artırma konusunda yeterli teşviki sağlamaz.
Fatura Bedelinin Ödenmesi: Özel hastanelere, devlet veya sigorta kurum ve şirketleri
tarafından genelde bu yöntem ile ödeme yapılır. Hastanın hastanede bulunduğu süre
içerisindeki tüm maliyetler hastanın faturasına yansıtılır.
Her bir hizmetin fiyatı pazar şartlarında hastaneler tarafından belirlenebildiği gibi
maliyet artışlarını önlemek üzere üçüncü şahıslar tarafından belli bir üst sınır da konulabilir. Bu
durumda da hastaneler üç muhtemel yolla kazançlarını artırabilirler:


Ürettikleri hizmet sayısını artırmak



Hizmetlerin kalitesini düşürmek (örneğin muayene başına düşen zamanı kısıtlamak)

 İş yükünün büyük bir kısmını daha ucuz çalıştırılan personele (örneğin hemşireler,
teknisyenler) kaydırmak.
Bu sistemde taraflar arasındaki güven ilişkisi esastır. Ödemeyi üstelenen sigorta
açısından bu sistemin riski, gereksiz işlemler yapılması ile hizmet kullanımının arttırılmasıdır.
Fatura edilen her işlemin bedelinin ödenecek olması bu tehlikeleri doğurmaktadır. Bu nedenle
iyi bir denetim mekanizmasına ihtiyaç vardır. Gereksiz tıbbi müdahaleler yapmak, aşırı sayı ve
nitelikte testler, gereksiz ilaç reçete etmek bunlara örnek olarak gösterilebilir.
Gün Başına Ödeme; Hastanelere, bireylere sundukları hizmetlerin süresi başına ödeme
yapılır. Hasta başına günlük ödenen miktar tüm harcamaları (tedavi, protez, ilaçlar, konaklama
gibi) kapsar. Hastaneler ise kazançlarını daha da artırmak için hastanın gerekenden daha da
uzun kalmasını sağlamak isteyebilirler. Çünkü hastaya yapılan müdahaleler ve buna personel,
araç-gereç, malzeme vb. girdilerin maliyetleri dikkate alındığında hastanede yatan bir hastanın
maliyeti genellikle ilk iki gün çok yüksektir ve daha sonra giderek azalır.
Bu durumda ödemeyi yapan kurum veya kuruluş ya kendisinin görevlendireceği hekim
veya hemşire aracılığıyla hastanede hastayı ziyaret ederek olası taburcu tarihini belirler veya

86

belli teşhisler için ödeme yapılabilecek hastanede kalış sürelerini kısıtlayabilir ve bir sağlık
işlemi için sadece 3 gün için ödeme yapar. Bu sürenin sonunda ya hastanenin uygun görülen
başvurusuna göre süre uzatılır veya hastane tüm maliyetleri karşılamak zorunda kalır.
Vaka Başına Ödeme; Vakaya göre ödeme yönteminde sağlık hizmeti sunucusuna
hastalık veya vaka başına tüm hizmetler için önceden belirlenmiş miktarlara göre ödeme
yapılmaktadır. Bu yöntemde vakanın teşhisinin ve tedavisinin ne kadar zor veya kolay olduğuna
bakılmaksızın her vaka için belirlenmiş bir ödeme yapılır. Vaka ödeme yönteminin basit
modelinde aynı tedavi süreçlerini gerektiren ve benzer miktarda kaynak kullanımı olan hastalık
grupları için benzer vaka kategorilerine göre ödemeler yapılmaktadır. Vaka başına ödeme
yöntemi tek vaka başına değil de vaka gruplarına göre yapılacaksa, vakalar arasındaki
homojenitenin ve eşit kaynak kullanımının sağlanması gerekmektedir. Vaka başına ödeme
sağlık hizmeti sunucularına daha çok sağlık hizmeti üretme ve sunma konusunda önemli
özendiriciler sağlamaktadır. Arjantin, Macaristan, Brezilya ve Birleşik Devletler hastanelere
ödeme yöntemi olarak çoğunlukla bu yöntemi kullanmaktadırlar.
Kişi Başına Ödeme; Kişi başına ödeme yönteminde, belirlenen hizmet paketindeki
sağlık hizmeti giderleri finanse etmek için sigortalı her birey için belli bir dönemi kapsayan
(genellikle yıllık) sabit bir miktarda ödeme hastanelere yapılmaktadır. Kişi başına ödeme
yönteminde ödemeler ya her birey için aynı miktar üzerinden veya yaş, cinsiyet, yaşadığı bölge,
mesleği gibi parametreler göz önünde tutularak farklı miktarlar üzerinden hesaplanır. Bu
nedenle doğru ödeme tutarının belirlenmesi için epidemiyolojik çalışmalarında da önemi
büyüktür.
Görüldüğü üzere hastanelere yapılan ödemelerde yukarıdaki çeşitli ödeme modelleri
kullanılmaktadır. Maalesef hiçbir ödeme modeli sorunsuz değildir. Ödeme modellerinin sağlık
hizmetlerinin kalitesi, maliyeti ve yönetimi üzerine olumlu veya olumsuz etkileri
olabilmektedir. Bir kısmının verimsizlik, bir kısmının eşitsizlik, bir kısmının hasta veya hizmet
sunucu tarafından suistimali gibi çeşitli dezavantajları olabilir. Hastanelere ödeme modeli,
düşük idari maliyeti olan, suistimali önleyen, etkililiği, verimliliği ve hakkaniyeti göz önünde
tutan ve etkililik ve verimlilik arasında uygun bir dengeyi sağlayan yapıda olması tüm sağlık
sistemlerinin temel hedeflerindendir.

4.3.2. Bireysel Sağlık Hizmet Sunucularına Yapılan Ödeme Modelleri
Sağlık hizmetlerinin finansmanında kurumsal sağlık hizmet sunucularına olduğu kadar,
sağlık tesislerinin içinde sağlık hizmetini veren çalışanlara yönelik de çeşitli ödeme
mekanizmaları vardır. Bireysel sağlık hizmet sunucularına yapılan ödeme modelleri genellikle
dört başlık altında incelenmektedir. Bunlar:


Maaş



Kişi Başına Ödeme



Hizmet Başına Ödeme
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Vaka Başına Ödemedir.

Maaş; Sağlık hizmet sunucularına yapılan maaş ödeme sistemi, hizmet verilen hasta
sayısına, hizmetin yoğunluğuna ya da sağlanan hizmetin maliyetine bakılmaksızın, sağlık
personelinin iş başında bulundukları sürece belli zaman aralıklarında aldıkları ücrete dayalıdır.
Bu modelde sağlık profesyonelleri tam gün ya da yarım gün çalışma durumlarına göre aylık
sabit ücret alırlar. Bu modelde verilen ücretle hizmet kalitesi arasında bir ilişki yoktur. Maaşlı
olan sağlık profesyonellerinin finansal olarak riskleri çok azdır.
Maaş sistemine göre sağlık hizmet sunucularını istihdam etmenin toplam maliyetler
üzerindeki etkisinin olumlu ya da olumsuz olduğu yönünde net bir kanıya varmak mümkün
değildir. Ancak diğer ödeme yöntemleri ile karşılaştırıldığında maaş sisteminin; maliyetleri
aşağı çekme, kompleks vakaların tedavisinde ekip çalışmasını teşvik etme, sağlık hizmetlerinin
finansal yönden planlanmasını kolaylaştırma ve yönetim giderlerini azaltma gibi çeşitli
avantajları vardır. Bunun yanında bu model sağlık profesyonellerinin etkili ve verimli
çalışmalarını teşvik etme konusunda yetersiz kalmaktadır. Ayrıca maaş sisteminde underuse
olarak adlandırılan bir olumsuz durum ile de karşılaşılabilir. Bu durum sağlık hizmet
sunucularının vermeleri gereken sağlık hizmetini hastalara daha düşük düzeyde sunması olarak
tanımlanabilir. Örneğin maaşlı çalışan hekim, daha az tetkik, hastalara daha az süre ayırma gibi
olumsuz davranışlar geliştirebilir.
Kişi Başına Ödeme; Kişi başına ödeme sağlık hizmet sunucusunun belli bir süre için
(sıklıkla bir yıl) belli bir nüfus grubuna birinci basamak sağlık hizmeti verdiği hizmet sunumu
sistemlerinin (örneğin aile hekimliği) benimsendiği ülkelerde kullanılmaktadır. Hekim,
önceden belirlenmiş tüm hizmetleri sunmayı kabul ettiği kişileri kendi listesine kaydeder ve
kaydettiği her bir kişi için belli bir zaman dilimi için (sıklıkla aylık) sabit bir ücret alır. Yani
kendisine kayıtlı bir kişide gebelik takibi de yapsa apse drenajı da yapsa o kişi için sabit aynı
ücreti alır.
Ne kadar fazla sayıda kişiyi listesine kaydederse onları listesinde tutabildiği sürece o
kadar fazla kazanmayı hak eder, fakat verdiği hizmetlerdeki sayısal ya da niteliksel
farklılaşmalar ücretine yansımaz. Ancak bir rekabet ortamında olduğundan hekim verdiği
hizmetin kalitesini her zaman üst düzeylerde tutmak zorundadır. En azından kendini hastalarına
karşı daha nazik davranmaya, onlarla daha yakından ilgilenmeye zorlar.
Kişi başına ödeme modeline eklenecek ve verilen bazı hizmetlerin karşılığı olarak
belirlenecek maddi teşviklerle hekimlerin gelirlerini artırmaları sağlanırken, aynı zamanda da
öncelikli olarak verilmesi gereken hizmetlerin üretilmesi de sağlanabilir. Ayrıca yine bu model
ile hekimin çalışma ortamını ve mesleki bilgi, tutum ve davranışlarını geliştirmesi, mahrumiyet
bölgelerinde daha istekli çalışması da mümkün kılınabilir.
Hizmet Başına Ödeme; Hizmet başına ödeme modeli sağlık hizmet sunucularına
yapılan ödeme modellerinden bir diğeridir. Bu modelde tüketilen hizmetlerin ayrı ayrı
aşamalara göre belirlenen tutarlarına göre ödeme yapılır. Örneğin bir hekim yaptığı muayene
veya konsültasyon başına, bir eczacı vermiş olduğu bir kutu ilaç başına ücretlerini alırlar. Bu
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sistemde tıbbi hizmet ve eylemlerin hepsinin ayrı ayrı belirlenmesi gerekir. Örneğin bir hekim
kendine başvuran kişiye anemi teşhisi koymuş ise hasta için hem anemi tanı ücreti hem tedavi
ücreti hem de kişiyi sonradan kontrole çağırmış ise her gelişi için daha önceden belirlenmiş
sınırlar içinde olmak kaydıyla ayrı ayrı ücret talep edebilir.
Diğer modellere nazaran, hastaya daha saygılı davranmayı gerektiren bu model hekim
ve hasta tarafından suiistimal edilmeye açık olduğundan özellikle sosyal sigorta sistemlerinde,
sağlık hizmeti sunumunda maliyetlerin yükselmesine neden olabilmektedir.
Vaka Başına Ödeme; Bu modelde hekim hastasına koyduğu teşhise göre para alır. Bu
yapılan her türlü müdahalenin (teşhis ve tedavi) hepsi için sabit bir ücrettir ve teşhis
farklılaştıkça ücrette değişir. Örneğin hekime, pnomoni teşhisine yaptığı bütün müdahaleler
için farklı, pnomoninin kalp komplikasyonlarına müdahaleler için farklı bir ödeme yapılır.
Hastanelerdeki uygulama örneklerinde (“teşhis veya DRG kurnazlığı”) görüldüğü gibi
hekimlerin gelirlerini artırmak için ücreti daha yüksek olan teşhise yönelmelerini sağlaması
vaka başına ödeme modelinin belki de en önemli dezavantajıdır.
Görüldüğü gibi tıpkı kurumsal sağlık hizmet sunucularına yapılan ödeme modellerinde
olduğu gibi bireysel sağlık hizmet sunucularına yapılan ödeme modelleri de birden fazladır.
Benzer şekilde bu modeller içinde en iyisi diye birisini nitelendirmek mümkün değildir. Her
modelin diğerine göre belli avantajları ve belli dezavantajları bulunmaktadır. Genel olarak
sağlık hizmet sunucularına yapılan ödeme modellerinin birbirlerine olan avantajlı ve
dezavantajlı durumları tablodaki gibi gösterilebilir.
Tablo 4.2: Hekimlere Yapılan Ödeme Modellerinin Karşılaştırılması
Ödeme
Modeli
Maaş
Kişi Başına
Hizmet
Sunumu
Vaka Başına

Maliyet
Kontrolü
Zayıf
Çok iyi
Çok zayıf

Hizmet
Kalitesi
Zayıf
Fena değil
Çok iyi

Modelin
Yönetimi
Kolay
Çok zor
Çok zor

Hekim
Tatmini
Zayıf
İyi
Çok iyi

Hasta
Tatmini
Zayıf
Çok iyi
İyi

İyi

İyi

Zor

İyi

İyi
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Uygulamalar
Sağlık hizmetleri ise birey ve toplum açısından taşıdığı önem yani dışsallık özelliği ve
erdemli bir mal olmasından dolayı diğer alanlardan finansman yöntemleri konusunda da
ayrılmaktadır. Konu sağlık olduğunda ülkeler içinde bulundukları ekonomik yapı, kültürel
özellikler, sosyo-ekonomik düzey gibi çeşitli faktörlere göre kendi finansman yöntemlerini
uygulamaktadırlar. Genel olarak sağlık finansmanı konusunda 3 farklı yöntem bulunmaktadır.
Bunlar:
Kamu finansman modeli
Özel finansman modeli
Karma Modeldir
Sağlık hizmetlerinin finansmanın da temel amaç bireylerin en yüksek kalitede,
ihtiyaçları olan sağlık hizmetini, ihtiyaç olunan zamanda yeterli düzeyde alabilmesinin
sağlanmasıdır. Bu noktada sağlık hizmetlerinin finansmanın da 3 temel işlev üzerinde
durulacaktır. Bunlar:


Gelir Toplamak



Fon Havuzlamak



Hizmet Sunucularına Ödeme Yapmak şeklindedir.

Gelir toplama noktasında kamunun kaynakları: vergiler, primler ve özel amaçlı
verdilerdir. Özel sağlık sigortacılığı, toplumsal finansman, işveren finansmanı, katkı payları,
doğrudan cepten ödemeler, döner sermaye ise özel finansman kaynakları olarak
değerlendirilmektedir. Sağlık hizmetlerinin finansman yöntemlerine baktığımızda ise karşımıza
iki yöntem çıkmaktadır. Bunlar:
Doğrudan finansman
Dolaylı finansmandır.
Sağlık hizmetlerinde finansman yöntemlerinin yerine getirdiği bir diğer önemli unsur
ise sağlık profesyonellerine ve sağlık kuruluşlarına yapılan ödemelerdir. Bu noktada karşımıza
bazı modeller çıkmaktadır. Sağlık hizmeti sunan kurumlara yapılan ödeme modelleri:
Sabit Bütçe
Fatura Bedelinin ödenmesi
Gün başına ödeme
Vaka başına ödeme
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Kişi başına ödeme şeklindedir.
Sağlık profesyonellerine yapılan ödeme modelleri ise;


Maaş



Kişi Başına Ödeme



Hizmet Başına Ödeme



Vaka Başına Ödemedir
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Uygulama Soruları
Sağlık Bakanlığı’nın son yıllarda üzerinde çalıştığı, pilot uygulamalar ile hayata
geçirilmeye çalışana Tanı İle İlişkili Gruplar (TİG) uygulaması araştırarak, ödeme modelleri
kapsamında değerlendiriniz.
Sağlık profesyonellerine ve sağlık kurumlarına yapılan ödeme mekanizmalarının sağlık
hizmetlerinin temel ilkeleri ile olan ilişkileri kapsamında tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlık hizmetlerinde finansmanı, sağlık hizmetlerinde finansmanın
işlevlerini ve yöntemleri, sağlık kurumlarına ve sağlık profesyonellerine yapılan ödeme
mekanizmalarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Bismark Modeli hangi finansman modeli kapsamında değerlendirilmektedir?
a) Kamusal
b) Özel
c) Karma
d) Liberal
e) Hiçbiri
2) Hangisi kamunun finansman kaynaklarından birisidir?
a) Özel amaçlı vergiler
b) Toplumsal finansman
c) Cepten ödemeler
d) Özel sağlık sigortaları
e) İşveren finansmanı
3) Hangisi özel sağlık sigortalarında poliçenin içinde yer almaz?
a) Sigortalının türü
b) Belirli durumlarda sigortalıya yapılacak olan ödemeler
c) Sigortalının ödeyeceği prim tutarı
d) Poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleri
e) Geçerli özel hastanelerin listesi
4) Toplumun, kullandığı hizmetler için para ödemeden hizmetin verildiği binaların
inşasında işgücü sağlamada, binanın tefrişinde, yardım toplama gibi birçok yöntemle
hizmetlerin finansmanına ne denir?
a) Özel amaçlı vergiler
b) Toplumsal finansman
c) Cepten ödemeler
d) Özel sağlık sigortaları
e) İşveren finansmanı
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5) Sosyal güvence kapsamı dışında kalan ve hizmet arzının sınırlı olduğu veya uzun
bekleme süreleri nedeniyle hizmete ulaşımın aksadığı durumlarda yapılan ödemelere ne denir?
a) Özel amaçlı vergiler
b) Toplumsal finansman
c) Cepten ödemeler
d) Katkı payları
e) İşveren finansmanı
6) Hangisi sağlık hizmet kurumlarına yapılan ödeme modellerinden birisi değildir?
a) Sabit bütçe
b) Gün başına ödeme
c) Vaka başına ödeme
d) Kişi başına ödeme
e) Birim başına ödeme
7) Genel vergilerin dışında belli bir amaç için bazı mal (sigara, içki, lüks tüketim
malları gibi) veya hizmetlerin (eğlence, seyahat gibi) üzerine konulan ek vergilerden elde edilen
gelirlerin doğrudan amaç doğrultusunda örneğin sağlık hizmetlerinin finansmanında
kullanılmasına ne denir?
a) Prim yoluyla finansman
b) Vergi ile finansman
c) Özel amaçlı vergilerle finansman
d) Doğrudan ödemeler
e) Özel finansman
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8) Hangisi sağlık hizmet profesyonellerine (bireylere) yapılan ödeme modellerinden
birisi değildir?
a) Sabit bütçe
b) Maaş
c) Hizmet başına
d) Kişi başına ödeme
e) Vaka başına
9) Bismarc modeli hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
a) Almanya
b) İngiltere
c) Fransa
d) Brezilya
e) Avusturya
10) Hangisi vaka başına ödeme modelini sağlık sisteminde tamamen kullanan
ülkelerden birisi değildir?
a) Arjantin
b) Macaristan
c) Brezilya
d) Birleşik Devletler
e) Türkiye

Cevaplar: 1)a, 2)a, 3)e, 4)b, 5)c, 6)e, 7)c, 8)a, 9)a, 10)e
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5. ULUSLARASI SAĞLIK KURULUŞLARI
Prof. Dr. Abdulbaki KUMBASAR
Arş. Gör. İbrahim GÜN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
5.2. IPHO (Uluslararası Halk Sağlığı Örgütü)
5.3. UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu)
5.4. UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu)
5.5. FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)
5.6. ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)
5.7. UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı)
5.8. UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)
5.9. UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Etkinlikleri Fonu)
5.10. RED CROSS (Kızıl Haç)
5.11. KIZILAY
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Uluslararası sağlık kuruluşlarından hangilerini biliyorsunuz?
2) Uluslararası sağlık kuruluşları ne iş yapar?
3) Uluslararası sağlık kuruluşları neden kurulmuşlardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Uluslararası Sağlık Kuruluşu
Aktif
Uluslararası
Kuruluşları

Öğrenciler uluslararası sağlık
kuruluşu
kavramını
açıklayabileceklerdir

Sağlık Öğrenciler uluslararası sağlık
kuruluşlarını bileceklerdir

Öğrenciler uluslararası sağlık
Uluslararası Sağlık kuruluşları
kuruluşları
faaliyetlerini
Faaliyetleri
açıklayabileceklerdir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Sağlık Kuruluşları



WHO (Dünya Sağlık Örgütü)



IPHO (Uluslararası Halk Sağlığı Örgütü)



UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu)



UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu)



FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)



ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)



UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı)



UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)



UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Etkinlikleri Fonu)



RED CROSS (Kızıl Haç)



KIZILAY

101

Giriş
19. yüzyılın ortalarında buharın kullanılması ile başlayan Sanayi Devrimi ile birlikte
kentlere göç eden yoksul insanlar çevre sağlığının çok bozuk olduğu koşullarda çalışıyor ve
yaşamlarını sürdürüyorlardı. Uzun çalışma saatleri, kötü beslenme, kalabalık ve sağlıksız
koşullarda yaşama kolera ve veba gibi hastalıklara ortam hazırlıyordu. Salgınların yayılmasını
hazırlayan diğer olguların yanı sıra buharlı gemilerin, demiryollarının ve yolların gelişmesi ile
ulaşım hem hızlanmış hem de kolaylaştırmıştı. Bu durum ticareti olumlu etkilemekle birlikte
koleranın ülkeler arasında yayılmasını çabuklaştırmıştır.
23 Temmuz 1851 tarihinde Paris’te toplanan Uluslararası Sağlık Konferansı ile
uluslararası halk sağlığı çalışmaları başlamıştır. Toplantıya katılanlar "Deniz ulaşımı karantina
kurallarım saptayıp, Akdeniz ticaret ve gemiciliğini geliştirmek ve aynı zamanda halk sağlığını
korumak" amacı ile 6 ay süren çalışmalar yapmışlardır. Bu yoğun çalışmalar sonucu 137
maddelik bir Uluslararası Sağlık Tüzüğü oluşturulmuştur.
19. yüzyılın sonuna kadar 11 ülkede 12 Uluslararası Sağlık Konferansı düzenlenmiştir.
Bu konferansların üçüncüsü 1866'da İstanbul'da, ABD'nin ilk kez katıldığı beşinci konferans
ise 1881'de Washington'da gerçekleşmiştir.
Daha sonra 1902 yılında, Washington'da Tüm Amerika Sağlık Örgütü (Pan American
Health Organization - PAHO) kurulmuştur. Bu kuruluş, 1949'da Dünya Sağlık Örgütü ile
birleşmiştir. Bu örgütün de başlıca amacı, ticaret sırasında bulaşıcı hastalıkların ülkeler arasında
yayılımına karşı önlemler almaktır.
1907 yılında Roma'da 9'u Avrupa ülkelerinden 12 üye bir anlaşma imzalayarak, merkezi
Paris’te olan Uluslararası Halk Sağlığı Bürosu'nu (Office International d'Hygiene PubliqueOIHP) hayata geçirdiler. I. Dünya Savaşı sırasında Büro'nun hemen hemen tüm çalışmaları
durmuş, sadece aylık bültenler yayımlanabilmişti. Avrupa'da savaşın yol açtığı yıkım, 4
yıllardan beri görülmeyen salgınların artmasına neden olmuştu. Bu kuruluşların yanısıra
bölgesel faaliyet gösteren bazı kuruluşlar da bulunmaktadır. Bunların arasında kayda değer
olanlar, 1839 yılında padişahın onayı ile kurulan İstanbul Üst Sağlık Konseyi(Council Superiur
de Sante de Constantinople), Tanca Sağlık Konseyi (1840), İskenderiye Sağlık Konseyi (1843)
ile Tahran Sağlık Konseyi'dir (1864).
İşte bu nedenlerle, 1919 yılında kurulan ve şimdiki Birleşmiş Milletler (BM)'in öncüsü
olan Milletler Cemiyeti (MC) Yönetmeliği'nin 24. maddesi ile "şimdiye dek kurulmuş olan
uluslararası sağlık örgütlerinin bu örgütlere üye ülkelerin de onayı alınarak MC çatısı altında
toplanması" öngörülmekteydi.
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5.1. WHO Dünya Sağlık Örgütü
I. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi II. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra da barış ve
uluslararası işbirliği konularında çalışmalar başladı. 1945 yılında San Francisco'da toplanan
Birleşmiş Milletler Konferansında, Birleşmiş Milletler Örgütü kurulması kararlaştırılırken, Çin
ve Brezilya delegelerinin bir "Uluslararası Sağlık Örgütü" kurulması amacıyla toplantı
düzenlemesi önerisi oybirliği ile kabul edilmiştir. Böylece II. Dünya Savaşı boyunca durmuş
olan uluslararası ilişkiler ve halk sağlığı çalışmaları tekrar başlamıştır.
19-22 Temmuz 1946 tarihlerinde New York'da düzenlenen Uluslararası Sağlık
Konferansı’nda BM'ye üye 51 ülkenin temsilcileri ile FAO, ILO, UNESCO, OIHP, PAHO,
Kızılhaç, Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu ve Rockefeller Vakfı gözlemcileri DSÖ
Anayasası'nı oluşturdular. Bu anayasa ile 1907 Roma Antlaşması'nı feshetmişler ve anayasanın
en az 26 üye ülke tarafından resmen kabulüne kadar geçecek zaman içinde DSÖ'nün işlevlerini
yerine getirecek bir ara komisyon seçmişlerdir. Bu ara komisyon iki yıl süreyle DSÖ’nün
görevlerini yürütmüştür. Yugoslav Prof. Dr. Andrija Stampar başkanlığındaki ara komisyon
tüm çalışmalarını tamamlamış ve 26 üye ülkenin onayı 7 Nisan 1948’de gerçekleşmiştir.

5.1.1. DSÖ Anayasası
Anayasa'nın temel ilkelerini içeren bölümünde, DSÖ'nün amacı "Tüm insanların
mümkün olan en üst sağlık düzeyine ulaşmalılar" şeklinde ifade edilir ve bu amacı
gerçekleştirmek için örgütün işlevleri sıralanır.


Bu işlevlerin birincisi, uluslararası sağlık çalışmalarının yönetimi ve eşgüdümü

 İkincisi, BM, İhtisas Kuruluşlar, hükümetlere bağlı sağlık yönetimleri, mesleki
gruplar ve uygun görülen diğer örgütler ile etkin ilişkiler kurmak ve devam ettirmek
 Hükümetlere sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi konusunda yardımcı olmak ve
istekleri üzerine veya kabul edildiği takdirde, hükümetlere uygun teknik yardımı ve acil
durumlarda gerekli yardımı sağlamaktır.
Anayasa'nın üçüncü bölümü, örgüte üyelik ile ilgilidir ve ilk maddesi "Örgüte üyelik
tüm ülkelere açıktır" şeklindedir. Anayasa'ya göre her ülke, DSÖ'ne vatandaşlarının sağlık
durumlarındaki gelişmeleri, sağlıkla ilgili yeni çıkan yasalar ile kararları ve diğer istatistikçi
bilgileri yıllık raporlar halinde sunmakla yükümlüdür. 82 maddeden oluşan Anayasa'da,
kuruluşun hukuki kişiliği, ayrıcalıkları, diğer örgütlerle ilişkileri ve Anayasa'nın yürürlüğe
girmesiyle ilgili bölümlere de yer verilmiştir. Anayasa'da yapılması düşünülen değişiklikler için
Genel Direktörün üye ülkeleri Genel Kurul toplantısından en az 6 ay önce bilgilendirmesi ve
değişikliğin Genel Kurul'da 2/3 çoğunlukla onaylanıp üye ülkelerin 2/3'nin parlamentolarınca
kabul edilmiş olması gerekmektedir.
Birleşmiş Milletler Beyannamesi’ne uygun olarak DSÖ Anayasası’na bağlı olan
devletler, tüm milletin mutluluğu, ahenkli ilişkileri ve emniyeti için aşağıdaki ilkelerin temel
olduğunu ifade ederler:
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 Sağlık, sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal
yönden tam iyi olma halidir.
 Erişilebilecek en yüksek düzeyde sağlıktan istifade etmek, ırk, din, politik inanç,
ekonomik ve sosyal koşullar gözetmeksizin her insanın temel haklarından biridir.
 Tüm milletlerin sağlığı barış ve güvenliğe ulaşmak için temel öge olup, bireyler ve
devletler arasındaki tam işbirliğine bağlıdır.
 Herhangi bir devletin sağlığın gelişimi ve korunması yönünden elde ettiği başarı
herkes için değerlidir.
 Değişik ülkelerde sağlığın gelişmesi ve hastalıkların, özellikle bulaşıcı hastalıkların
kontrolünde görülen eşitsizlik ortak bir tehlikedir.
 Çocukların sağlıklı olarak gelişmesi temel bir önem taşır, her gün değişen bir çevre
ile uyumlu yaşama yeteneği bu gelişim için gereklidir.
 Sağlığa tam anlamıyla ulaşmak için tıp, psikoloji ve ilgili bilgi imkanlarının tüm
milletlere ulaştırılması gereklidir.
 Halk sağlığı düzeyinin geliştirilmesi için halkın bu konuda aydınlatılması ve aktif
işbirliğinin sağlanması büyük önem taşır.
 Hükümetler kendi halklarının sağlığından sorumludur ve bunu korumak geliştirmek
için yeterli sağlık ve sosyal önlemleri alırlar.

5.1.2. DSÖ’nün Organları
DSÖ’nün üç organı bulunmaktadır. Bunlar:


Dünya Sağlık Örgütü Asamblesi (Genel Kurul)



Yönetim Kurulu



Sekretaryadır. (Genel Merkez, Bölge Ofisleri ve Ülke Temsilcilikleri)

Dünya Sağlık Örgütü Asamblesi (Genel Kurul): Üye devletlerin temsilcilerinden
oluşan genel kurul, yılda bir kez Mayıs ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanır. En yetkili
organ olan asamblenin başlıca görevleri şunlardır:


Örgütün politikasını saptamak



Yönetim Kuruluna üye verecek ülkeleri seçmek



Genel Müdürü seçmek
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Örgütün mali politikasını denetlemek



Bütçeyi gözden geçirip onaylamak



Örgütün çalışması için gerekli olabilecek komisyonları kurmak.

Asamble, örgüt adına sağlık alanında sözleşmeler ve anlaşmalar yapabilir, uluslararası
standartlar ve kurallar belirleyebilir.
Yönetim Kurulu: Genel Kurulca üç yıl için seçilen 30 üye ülke temsilcisinden oluşur.
Her yıl bunların üçte biri yenilenir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Kurul yılda en az iki
kez toplanır. Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:


Asamblenin yürütme organı olarak alınan kararların yerine getirilmesini sağlamak

 Asamblenin gündemini saptamak ve yıllık çalışma planı sunmak, uygun gördüğü
konularda öneride bulunmak
 Acil önlem gerektiren durumlarda örgütün görev ve mali imkan sınırları dahilinde
hareket etmek


Asamble tarafından kendisine verilen her türlü görevi yapmak



Genel müdürün önerisi üzerine gerek duyulan çeşitli komisyonları kurmaktır.

Sekretarya: Sekretarya genel müdürün başkanlığında, örgütün gerekli gördüğü teknik
ve idari personelden oluşur. Genel müdür, asamblenin, yönetim kurulunun, örgütün tüm
komisyon ve komitelerinin, örgüt tarafından hazırlanan konferansların doğal sekreteridir. Bu
yetkilerini vekalet yoluyla başkalarına devredebilir.
Sekretarya personeli, asamble tarafından kabul edilen personel tüzüğüne uygun olarak,
genel müdür tarafından atanır. Atama sırasında dikkat edilen başlıca noktalar, personel
etkinliğinin, dürüstlüğünün ve uluslararası karakterinin en üst düzeyde olmasını ve
olabildiğince geniş bir coğrafi alandan seçim yapılmasını sağlamaktır.
Dünya Sağlık Örgütünün Cenevre'deki Merkezi dışında 6 Bölgesi bulunmaktadır.
Bunlar:
1. Avrupa Bölge Ofisi (EURO - Regional Office for Europe)
2. Doğu Akdeniz Bölge Ofisi (EMRO - Regional Office for Eastern Mediterranean)
3. Afrika Bölge Ofisi (AFRO - Regional Office for Africa)
4. Amerikalar Bölge Ofisi (AMRO - Regional Office for the Americas)
5. Güney-Doğu Asya Bölge Ofisi (SEARO - Regional Oofice for South-East Asia)
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6. Batı Pasifik Bölge Ofisi (WPRO -Regional Office for the Western Pacific)’dir.

5.1.3. DSÖ’nün Görevleri
Dünya Sağlık Örgütü’nün kuruluş yasasında yer alan başlıca görevleri şunlardır:


Uluslararası sağlık çalışmalarında yönetici ve koordine edici rol oynamak

 Birleşmiş Milletler, sağlık alanında uzman kuruluşlar, meslek örgütleri,
hükümetlere bağlı sağlık kuruluşları ve benzeri kuruluşlarla işbirliği sağlamak


Talep edildiği takdirde hükümetlerin sağlık hizmetlerini geliştirmesine yardımcı



Talep halinde hükümetlere teknik veya acil yardım sağlamak

olmak

 İşgal altında, sığınmacı gibi özel gruplara, Birleşmiş Milletler’in isteği ile sağlık
hizmetleri sunmak


Epidemiyolojik ve istatistiki veri, bilgi toplamak, bu amaçla düzenleme yapmak

 Epidemik ve endemik hastalıkların ortadan kaldırılması ya da kontrolü için gereken
çalışmaları yönlendirmek, teşvik etmek
 Kazalardan, afetlerden doğan hasarları azaltmak için ilgili uzman kuruluşlarla
işbirliği yapmak
 Beslenme, barınma, boş zamanları değerlendirme, sağlığın korunarak geliştirilmesi,
iş ortamının sağlık koşulları, çevre sağlığı gibi konularda uzman kuruluşlarla işbirliği yapmak
 Sağlık alanında faaliyet gösteren bilimsel ve mesleki kuruluşlar arasında işbirliğini
geliştirmek
 Uluslararası sağlık konularında anlaşmalar, sözleşmeler, düzenlemeler yapmak,
önerilerde bulunmak
 Ana-çocuk sağlığı düzeyini geliştirmek, bunların sürekli değişen çevre koşulları ile
uyumlu yaşama olanağını araştırmak


Ruh sağlığı alanında insan ilişkilerini düzenleyici çalışmalar yürütmek



Sağlık alanında araştırmalar yapılmasına destek olmak, yol göstermek

 Tıp ve sağlıkla ilgili diğer mesleklere ilişkin eğitim-öğretim standartlarını
geliştirmek
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 Kamu sağlığı, hastane hizmetleri ve sosyal güvenliği de kapsayacak şekilde,
koruyucu ve tedavi edici hizmetlere ilişkin yönetsel, sosyal ve teknik konuları incelemek


Sağlık konularına ilişkin bilgi, danışmanlık ve benzeri yardımları sağlamak



Tüm ülkelerde kamuoyunu sağlık konusunda bilinçlendirmek

 Hastalıkların, ölüm nedenlerinin ve sağlıkla ilgili yöntemlerin uluslararası
sınıflamasını yapmak, değişen duruma göre yeniden düzenlemek


Tanı yöntemlerini olabildiğince standart hale getirmek

 Besinler, biyolojik maddeler, farmasötik ürünlere ilişkin uluslararası normlar
geliştirmek, bunların kabul görmesini sağlamak


Örgütün amaçlarına ulaşması için gereken önlemleri almak.

5.2. IPHO Uluslararası Halk Sağlığı Örgütü
Sağlıkla ilgili ilk uluslararası örgüttür. Kuruluşu ile ilgili olarak yapılan Roma
Sözleşmesi uluslararası alanda yapılan ilk sözleşme olarak bilinir. 1907 yılında kurulmuştur ve
merkezi Paris’tir. 1952 yılında kurucu üyelerin istifası ile kapanmıştır.

5.3. UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
UNICEF, 11 Aralık 1946'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 57 sayılı kararı ile
"United Nations International Children's Emergency Fund" adıyla kurulmuş, daha sonra 1953
yılında adı UNICEF olarak değiştirilmiştir.
Kuruluş amacı İkinci Dünya Savaşı’nın yaptığı yıkımları düzeltmek amacıyla çocuklara
yönelik yiyecek ve diğer yardımları yapmaktır. 1950'li yıllarda bu amacın kapsamı genişletilmiş
ve dünyada yardıma muhtaç milyonlarca çocuk için daha uzun vadeli hedeflerin oluşturulması
gündeme gelmiş, çocuklara yapılacak yardımların, tek tek ülkeler tarafından izlenen kalkınma
planlarına ve programlarına uyumlu hale gelmesi durumunda daha yararlı olacağı yolunda bir
politika izlenmeye başlanmıştır.
Bu amaç ve faaliyet kapsamı 1960'lı yıllarda daha da genişleyerek, öğretmen eğitimi,
ilkokullar için eğitim materyali ve donanımların geliştirilmesi, eğitim programlarının yeniden
düzenlenmesi, ana-çocuk sağlığı, aile planlaması, büyük kentlerde temiz içme suyu sağlanması,
çevre sorunları gibi konuları da içine almaya başlamıştır.
1970'li yıllarda uluslararası ekonomik durum nedeniyle, UNICEF halkın kendisinin
doğrudan girdi sağlayabileceği projeleri ön plana çıkarmaya başlamıştır. 1978 yılında DSÖ ile
birlikte düzenlenen Alma-Ata Konferansında “Temel Sağlık Hizmetleri” kavramının
geliştirilmesini sağlamıştır. 1979 yılında gerçekleştirdiği "Uluslararası Çocuk Yılı" etkinlikleri
ile tüm dünya kamuoyunun dikkatinin çocuk sorunlarına çekilmesini sağlamıştır. UNICEF,
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beslenme, yaygın hastalıklar, bağışıklama, göçmen ve işçi çocukların karşılaştıkları sorunlar,
sokak çocukları, savaş kurbanı çocuklar, okul öncesi eğitim ve özürlü çocuklar gibi konularda
ulusal düzeyde değerlendirmeler yapacak özel komisyonlar oluşturarak çalışmaktadır.
UNICEF'in gelirleri, 138 ülkeden gelen bağışlar ile özel kaynaklardan gelen bağış ve
yardımlardan oluşmaktadır. Tüm gelirin %68'i hükümet kuruluşlarından, %32'si hükümet dışı
kaynaklardan (tebrik kartları, oyuncaklar, kitaplar, bağışlar, vb.) gelmektedir.
Harcamaları:


Yıllık bütçenin yaklaşık %30'u çocuk sağlığı ve beslenmesi ile ilgili programlara,



%10'u su ve sanitasyon alanındaki iyileşme çalışmalarına,



%9'u eğitim faaliyetlerine,



%7'si aile, çocuk ve kadına yönelik, aile ve yerel toplum hizmetlerine,



%16'sı planlama ve proje desteğine,



%28'i ise olağanüstü durum yardımlarına gitmektedir.

UNICEF'in yürüttüğü başlıca programlar şunlardır:


Çocuk Sağlığı

 Temel Sağlık Hizmetleri
 Bağışıklama
 Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarının kontrolü
 İshalli Hastalıkların kontrolü
 AIDS ve Çocuklar


Beslenme

 Mikrobesleyiciler (İyod, A Vitamini, Demir)
 Anne sütü, emzirme


Güvenli Annelik ve Aile Planlaması

 Aile Planlaması
 Kadınların statüsü
 Anne sütü
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 İletişim
 Güvenli annelik
 Temel eğitim ve okur-yazarlık


Zor Koşullardaki Çocuklar

 Sokak Çocukları ve Çalışan Çocuklar
 İstismar ve ihmal
 Askeri savaşlardaki çocuklar
 Çocukluktaki sakatlıklar


Su ve Çevrenin Sağlıklı Hale Getirilmesi



Kente Yönelik Hizmetler



Eğitim



Gelişmede Kadın

UNICEF programlarını yürütürken hükümetlerle çalışır. Ancak bazı kişi ve kuruluşlarla
da işbirliği yapabilmektedir.
Programların etkin bir biçimde yürütülmesi amacıyla 34 ülkede UNICEF Ulusal
Komiteleri kurulmuştur. Bu komiteler en genel anlamda, kamuoyunun UNICEF etkinliklerine
katılımını sağlamayı, örgüt ile halk arasındaki iletişimi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Pek çok
ülkede bu komiteler yardım toplama işlevini de yerine getirmektedir.
UNICEF kendine ilke olarak bazı küresel öncelikler belirlemiştir. Belirlenmiş olan
öncelikler şunlardır:
 Tüm bebeklerin hayatta kalmasını ve tüm çocukların sağlık bakımı, beslenme ve
duygusal ve bilişsel gelişimlerini destekleyen bir ortam dahil olmak üzere uygun erken
çocukluk bakımını almalarını sağlamak
 Çocukların haklarını hayata geçirmek, toplumda toplumsal cinsiyet eşitliğinin
temellerini atmak ve geleceğin çocuklarının eğitimli annelere sahip olmasını sağlamak üzere
kız çocukları da dahil olmak üzere tüm çocukların ilköğretimi tamamlamalarını sağlamak
 Herkesi çocuklar için koruyucu bir ortam yaratma çabalarına dahil ederek tüm
çocukları ve ergenleri şiddet, sömürü ve istismarın tüm biçimlerinden korumak
 HIV/AİDS’in gençler arasında yayılmasını önlemek ve HIV/AİDS’ten etkilenen
çocuklara ve ailelerine yaşamlarını onurlu bir şekilde sürdürebilmeleri için yardımcı olmak
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 Çocuk hakları için ikna edici kanıtlar oluşturmak, kaynak yaratmak, ortaklıklar
kurmak ve kız ve erkek çocuklarına yaşamlarını etkileyen unsurları iyileştirmektir.

5.3.1. UNICEF'in Organları
UNICEF’in organları temelde üçe ayrılmaktadır. Bunlar: Genel direktörlük, yönetim
kurulu ve bölge ofisleridir.
atanır.

Genel Direktör: Birleşmiş Milletler genel sekreteri tarafından genel kurula danışılarak

Yönetim Kurulu: Üye ülke temsilcilerinden üç yıllık süre için seçilen, 9'u Afrika, 9'u
Asya, 4'ü Avrupa, 6'sı Latin Amerika, 12'si diğer devletlerden, 1'i ise bu beş grup devletin
birisinden dönüşümlü olarak seçilen 41 kişiden oluşur. Kurulca seçilen üyelerden "Bütçe
Yönetim Komitesi" ve "Program Komitesi" oluşturulur.
UNICEF’in merkezi ABD'nin New York kentindedir. Bu merkezle bağlantılı olarak
dünyanın çeşitli bölgelerinde "Bölge Ofisleri" vardır ve UNICEF için 115 farklı ülkede yaklaşık
7000 kişi çalışmaktadır.
Bölge Ofisleri: 9 bölge ofisi bulunan UNICEF’in ofisleri ve ofislerinin yer aldığı yerler
şunlardır:
1. Cenevre Ofisi
2. Doğu ve Güney Afrika Bölge Ofisi: Kenya'nın Nairobi kentinde
3. Batı ve Orta Afrika Bölge Ofisi: Cote d'İvoire'nin Abidjon kentinde
4. Orta, Güney Amerika ve Karayipler Bölge Ofisi: Kolombiya'nın Santa Fe de Bogota
yöresinde
5. Doğu Asya ve Pasifik Bölge Ofisi: Tayland'ın Bangkok kentinde
6. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisi: Ürdün'ün Amman kentinde
7. Güney Asya Bölge Ofisi: Nepal'in Katmandu kentinde
8. Avusturalya ve Yeni Zelanda Bölge Ofisi: Avusturalya'nın Sidney kentinde
9. Japonya Bölge Ofisi: Japonya'nın Tokyo kentinde yer almaktadır.

5.3.2. UNICEF’in Görevleri
UNICEF’in benimsemiş olduğu görevler arasında şunlar yer almaktadır:
•

Kırsal bölgelere götürülecek ana-çocuk sağlığı programları hazırlamak.
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•

Köylere sağlık personeli eğitmek, köylüyü sağlık tesislerini korumaya yöneltmek.

•

Doğum öncesi ve sonrası beslenme ve aşılama konularında eğitimler yapmak.

•

Öğretmenler yetiştirilmesine yönelik eğitimleri düzenlemek ve desteklemek.

•

Okul yapımına, ders kitaplarının basımına destek vermek.

•

Aile planlaması ve beslenme programları düzenlemek ve bunları yaygınlaştırmak.

Türkiye UNICEF’e 1960 yılında üye olmuştur.

5.4. UNESCO
Organizasyonu

Birleşmiş

Milletler

Eğitim,

Bilim

ve

Kültür

UNESCO Birleşmiş Milletler’in bir özel kurumu olarak, İkinci Dünya Savaşı'ndan
sonra, 1946 yılında kurulmuştur. Bu Kurumun Yasası 1945 yılı Kasım ayında Londra'da 44
ülkenin temsilcilerinin katıldıkları bir toplantıda kabul edilmişti. Türkiye, bu Yasayı imzalayan
ilk yirmi devlet arasında onuncudur. UNESCO Sözleşmesi, ülkemizde 20 Mayıs 1946 tarihli
ve 4895 sayılı kanunla onanmıştır. Bu onamanın ardından UNESCO kuruluş yasasının 7.
maddesi gereğince UNESCO Genel Direktörlüğünün ülkemizdeki tek ve yasal temsilcisi
niteliğinde olan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 25.08.1949 tarihinde faaliyete geçmiştir.
UNESCO bütçesi, üye devletlerin iki yılda bir bu kuruma ödedikleri aidat ile sağlanır.
Bu bütçe dışında, Birleşmiş Milletler Özel Fonu'ndan, teknik yardım programından olmak
üzere, önemli para kaynakları temin edilir. Bu kaynaklar, iki yıllık UNESCO bütçesi tutarına
yakındır. Örgüte üye devletlerin sayısı 195'dir.

5.4.1. UNESCO’nun Organları
UNESCO eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki amaçlarını, kendisine üye olan her
devlette kurulan Milli Komisyonlarla gerçekleştirmeye çalışır. Merkezi Paris'te bulunan
kuruluşun iç yapısı bakımından üç organı vardır. Bunlar: Genel konferans, yürütme konseyi ve
sekreterliktir.
Genel Konferans: Üye devletlerin temsilcilerinden oluşur. 1946-1953 yılları arasında
genel konferans halinde her yıl toplanmış, 1954 yılından beri de iki yılda bir toplanmaktadır.
Bugüne kadar 37 genel konferans toplanmıştır. Genel konferans, kurumun en yetkili organıdır.
Yürütme konseyi üyelerini ve genel direktörü seçer, UNESCO'nun çalışma programlarını kabul
eder, bütçesini belirler.
Yürütme Konseyi: Genel konferansa katılan ve hükümetlerince aday gösterilen
temsilciler arasından dört yıl için seçilen 58 üyeden oluşur. UNESCO Yürütme Konseyi’ne
1946-1949 yılları arasından ülkemiz adına Reşat Nuri GÜNTEKİN; 1949-1951'de Ahmet Kutsi
TECER; 1958-1966 yılları arasında Prof. Dr. Bedrettin TUNCEL seçilmişlerdir. Prof. Tuncel,
1964 yılı sonunda UNESCO Yürütme Konseyi Başkan Vekili olmuş, 1966 yılı sonunda
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UNESCO'nun XX. yıldönümünde, iki yıl için (1966-1968) UNESCO Genel Konferansı
Başkanı seçilmiştir. Yürütme Konseyinde ülkemiz Prof. Dr. Erdal İNÖNÜ, Prof. Talat
HALMAN ve Prof. Dr. Orhan GÜVENEN tarafından temsil edilmiştir.
Sekreterlik: UNESCO Sekreterliği, genel konferansça altı yıl için seçilen bir genel
direktörün yönetimi altında çalışır. Eğitim, bilim, kültür ve iletişim bölümlerine ayrılmıştır.
Sekreterliğin başlıca görevi, iki yıllık UNESCO programlarının uygulanması için gerekli bütün
teknik çalışmaları yapmak, tedbirleri almaktır.

5.4.2. UNESCO’nun Görevleri
UNESCO’nun görevleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
•

Dünyada okur yazar oranını yükseltmek.

•

Ülkelerin eğitim düzeylerini yükseltmek, uluslararası barışı sağlamak.

•

Temel ve teknik eğitimde görev alacak öğretmenleri yetiştirmek.

•

Önemli sanat olaylarını desteklemek.

• Tiyatro, sinema televizyon ve basın gibi sanatla ilgili iletişim araçlarının gelişmesi
amacıyla araştırmalara yardım etmek.
•

Var olan kültür varlıklarını korumak.

5.5. FAO Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
Birleşmiş Milletler uzmanlık kuruluşlarından biri olan FAO, Dünya’daki gıda ve tarımla
ilgili çalışmaları organize edip geliştirerek gıda güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.
FAO’ya 191 devlet üyedir. Ayrıca, Avrupa Birliği “üye örgüt”, Faroe Adaları ise “ortak üye”
statüsündedir.
FAO, 16 Ekim 1945’de Kanada’da düzenlenen 1. FAO Konferansı’nda, Dünya’daki
gıda ve tarımla ilgili çalışmaları organize edip geliştirerek gıda güvenliğini sağlamak amacıyla
kurulmuştur. Örgütün merkezi 1951 yılında Washington’dan Roma’ya taşınmıştır.
Tarım ve tüketicinin korunması, balıkçılık, ormancılık, doğal kaynaklar, teknik işbirliği
ile ekonomik ve sosyal işler bölümleri çerçevesinde faaliyetlerini yürüten kuruluş, taşradaki
çalışmalarını halen 80 tam donanımlı ülke ofisi, 5 bölge ofisi, 9 alt bölge ofisi ve 5 irtibat ofisi
aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Kuruluş, çalışmalarını üye ülkelerin aidatlarının yanı sıra
değişik proje ve girişimler için oluşturulan ve gönüllü katkılarla desteklenen fonlar vasıtası ile
finanse etmektedir.
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5.5.1. FAO Organları
FAO çalışmaları konferans, konsey ve komiteler aracılığıyla yürütülmektedir. Kuruluş,
idari konularla ilgili olarak konsey ve konferans ile birlikte program komitesi, finans komitesi
ve hukuksal konular komitesi tarafından yönlendirilmektedir. Teknik konularla ilgili çalışmalar
ise gıda güvenliği komitesi, tarım komitesi, emtia sorunları komitesi, balıkçılık komitesi ve
ormancılık komitesi tarafından yürütülmektedir. Bunun yanı sıra gıda güvenliği ve gıda kalitesi,
balıkçılık ve genetik kaynaklar gibi konularda çalışan komisyonlar da değişik teknik konularda
çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Sorumluluk silsilesi bağlamında komiteler konseye, konsey de konferansa rapor
vermektedir. Değişen küresel dinamikler neticesinde ortaya çıkan daha iyi küresel yönetişim
ihtiyacı ve bu ihtiyaç nedeniyle pek çok uluslararası örgütte başlatılan reform çalışmaları,
FAO’ya da yansımıştır. FAO’nun reformu çalışmaları, bağımsız dış değerlendirme ve
sonrasında üye ülkelerin katkılarıyla hazırlanan ve 2009 yılında yürürlüğe giren acil eylem
planı çerçevesinde halen devam etmektedir. Reform çalışmaları kapsamında belirlenen
uygulamalar yoluyla özellikle taşra ofislerinin güçlendirilmesi, bölge konferanslarının
yönetimin bir parçası olarak değerlendirilmesi, idari anlamda IFAD ve WFP gibi diğer BM
kuruluşları ile işbirliğine giderek idari masraflarının (örneğin ortak alım yoluyla) azaltılması ve
FAO’nun etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

5.5.2. FAO’nın Görevleri
Fao’nun görevleri şu şekilde özetlenmektedir:
 Gıda ve tarım ürünlerini etkileyen çevre kirliliği ile ilgili diğer uluslararası
kuruluşlarla işbirliği yapmak


Daha iyi tohum geliştirme, ürün toplama ve depolama konularında rehberlik etmek



Gelişmekte olan ülkelerdeki tarımla ilgili projeleri desteklemek



Tarım ve hayvancılık sektörüne zarar veren unsurlarla savaşmak ve



Dünya’daki balık üretimini arttırmak için projeler hazırlamaktır.

5.6. ILO Uluslararası Çalışma Örgütü
“Herhangi bir ülkenin, emeğin insani koşullarını benimsememesi, kendi ülkelerindeki
durumu iyileştirme isteğinde olan diğer ülkeler için bir engel teşkil edecektir.” -ILO Anayasası
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO ) Birleşmiş Milletler’in çalışma yaşamındaki uzman
kuruluşudur. ILO uluslararası çalışma standartlarını belirlemekte, çalışma yaşamında hakları
gözetmekte, insana yakışır iş fırsatlarını özendirmekte, sosyal korumayı ve çalışma
yaşamındaki meselelerle ilgili diyaloğu güçlendirmektedir.
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ILO Birinci Dünya Savaşı sonrasında 1919 yılında Versay Anlaşması kapsamında
kurulmuştur ve 1946 yılında BM’nin ilk uzman kuruluşu konumuna gelmiştir. ILO’nun kendine
özgü yapısı hükümetleri, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirmektedir. 186 Devletin
üyesi olduğu ILO’nun merkezi İsviçre’nin Cenevre kentindedir.
Türkiye ILO’ya 1932 yılında üye olmuştur. Türkiye’deki ilk ILO Ofisi 1952 yılında
İstanbul’da “Yakın ve Orta Doğu İnsan Gücü Saha Ofisi” adı altında açılmıştır. “ILO Ankara
Ofisi” ise 1976 yılında açılmıştır. Ankara/Oran’da bulunan Ofis “ILO Türkiye Ofisi” olarak
faaliyet sürdürmektedir.
ILO’nun birincil hedefi, kadınlara ve erkeklere, özgürlük, eşitlik, güvenlik ve saygınlık
koşullarında insana yakışır ve üretken işler bulma fırsatları sağlanmasıdır.
ILO’nun üç taraflı yapısı, tüm kadınlar ve erkekler için insana yakışır işlerin
yaygınlaştırılması açısından benzersiz bir platform sunmaktadır. Başlıca hedefleri, çalışma
yaşamında hakların yaşama geçirilmesi, insana yakışır istihdam fırsatlarının teşvik edilmesi,
sosyal korumanın güçlendirilmesi ve çalışma yaşamıyla ilgili konularda diyaloğun
güçlendirilmesidir. ILO’nun dört stratejik hedefi bulunmaktadır:
1. Çalışma yaşamında standartların, temel ilkelerin ve hakların yaygınlaştırılması ve
yaşama geçirilmesi
2. Kadınların ve erkeklerin insana yakışır işlerde çalışıp insana yakışır kazanç
sağlayabilmeleri için gerekli fırsatların artırılması
3. Herkes için sosyal korumanın kapsamının genişletilmesi ve etkililiğinin artırılması
4. Üç taraflılığın ve sosyal diyaloğun güçlendirilmesi

5.6.1. ILO Organları
ILO'nun çalışmalarını hükümet, işveren ve işçi kesimi temsilcilerinin de yer aldığı üç
ana yapı gerçekleştirmektedir. Bunlar:


Uluslararası Çalışma Konferansı



ILO Yönetim Kurulu



ILO Ofis’tir.

ILO Yönetim Kurulu ile ILO Ofisin çalışmalarına belli başlı endüstrileri kapsayan üç
taraflı komiteler yardımcı olmaktadır. Mesleki eğitim, yönetim geliştirme, iş güvenliği ve
sağlığı, endüstriyel ilişkiler, işgücünün eğitimi, kadınların ve gençlerin sorunları gibi
alanlardaki uzman komiteler ILO'nun çalışmalarına destek olmaktadır.
ILO üyesi devletlerin bölgesel toplantıları, ilgili ülkelere özgü konuları ele almak üzere
belirli aralıklarla yapılmaktadır.
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5.6.2. ILO’nun Görevleri
ILO, üç taraflı bileşenlerine ve bir bütün olarak topluma çeşitli yollardan hizmet
etmektedir:
 Temel insan haklarının gözetilmesine, çalışma ve yaşam koşullarının
iyileştirilmesine ve istihdam fırsatlarının güçlendirilmesine yönelik uluslararası politika ve
programların geliştirilmesi
 Uygulamaların denetlenmesine yönelik kendine özgü bir sistemle desteklenmek
üzere uluslararası çalışma standartlarının belirlenmesi
 Bu politikaların etkili biçimde uygulanmasında ülkelere yardım etmek üzere
bileşenlerle aktif ortaklık yoluyla hazırlanan ve uygulanan yaygın bir uluslararası teknik
işbirliği programı
 Tüm bu çabaların daha ileriye taşınmasına destek olacak eğitim ve araştırma
çalışmaları
ILO, sosyal, ekonomik ve daha bir çok alanda ulusal politikalar geliştirilmesinde ve
yerine göre uygulanmasında sendikalar ve işverenler arasında sosyal diyaloğu yaygınlaştırarak
Üye Devletlerde bu üç taraflı yapıyı desteklemektedir.

5.7. UNEP Birleşmiş Milletler Çevre Programı
1972 yılında Stokholm’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi
Konferansı’nda, Birleşmiş Milletler (BM) çevre sorunlarını küresel boyutta ele alacak
uluslararası bir organın kurulmasına karar verilmiştir. Bunun üzerine, BM Genel Kurulu’nun
2997 sayı ve 15 Aralık 1972 sayılı kararıyla, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP),
BM’ye bağlı bir program olarak oluşturulmuştur. Bu karar uyarınca, 58 üye ülkeden oluşacak
biçimde ve 4 yıllığına seçilmek üzere “UNEP Yönetim Konseyi” ile “Çevre Fonu” kurulmuş,
ayrıca, Birleşmiş Milletler örgütleri arasında çevre alanında eşgüdümü sağlamak üzere “Çevre
Koordinasyon Paneli” oluşturulmuştur. 1977 yılında iptal edilen panel, 2000 yılında “Çevre
Yönetim Grubu” adıyla yeniden hayata geçirilmiştir.
UNEP, Birleşmiş Milletler’de çevre konusunun eşgüdümünü, çevrenin durumunun
küresel düzeyde sürekli gözden geçirilmesini, çevre sorunları hakkında uluslararası toplumun
dikkatinin çekilmesini ve uluslararası ve ulusal çevre politikasının ve hukukunun gelişiminin
sağlanmasını amaçlamaktadır.
UNEP’in iç yönetim yapısı da, zaman içerisinde artan sorumluluklarına bağlı olarak
değişim göstermiş olup, UNEP bugün 7 birimi aracılığıyla faaliyetlerini yürütmektedir.
1. Erken Uyarı ve Değerlendirme Birimi (DEWA)
2. Çevre Hukuku ve Sözleşmeleri Birimi (DELC)
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3. Teknoloji, Sanayi ve Ekonomi Birimi (DTIE)
4. Bölgesel İşbirliği Birimi (DRC)
5. Çevre Politikasının Uygulanması Birimi (DEPI)
6. İletişim ve Enformasyon Birimi (DCPI)
7. Küresel Çevre Fonu Eşgüdüm Birimi (DGEF)
UNEP, Nairobi’deki merkezi ile birlikte altı bölge ofisinde bölgesel düzeyde faaliyet
göstermektedir.


UNEP’in Afrika Bölge Ofisi Nairobi’de,



Asya-Pasifik Bölge Ofisi Bangkok’ta



Avrupa Bölge Ofisi Cenevre’de



Latin Amerika ve Karayipler Bölge Ofisi Panama’da



Kuzey Amerika Bölge Ofisi Vaşington’da



Batı Asya Bölge Ofisi ise Manama’dadır.

UNEP’in ayrıca, irtibatı sağlamak üzere, BM Genel Kurulu ve Sekretaryası için New
York’ta, Afrika Birliği için Addis Ababa’da, AB için Brüksel’de, Arap Ligi için Kahire’de
ofisleri bulunmaktadır. UNEP’in, Paris, Brezilya, Pekin, Kahire, Viyana ve Moskova’da da
ofisleri bulunmaktadır.

5.8. UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) hükümetler, sivil toplum kuruluşları,
uluslararası şirket ve örgütlerle işbirliği halinde, kalkınma alanında ekonomik ve sosyal
çalışmalar yapmakta, ülkelerin kendi bünyelerine uygun kalkınma modelleri oluşturmalarına
katkıda bulunmaktadır. UNDP ayrıca, BM Binyıl Zirvesi’nde kararlaştırılan Binyıl Kalkınma
Hedefleri kapsamında, iyi yönetişim, yoksulluğun azaltılması, doğal afetler, sağlık, AIDS,
sıtma ve tüberküloz gibi salgın hastalıklarla mücadele, eğitim, cinsiyet eşitliği ve çevrenin
sürdürülebilir kalkınması konuları üzerinde çalışmalar yapmaktadır.
Birleşmiş Milletler’in küresel kalkınma ağı olan BM Kalkınma Programı (UNDP),
insanlara bilgi, deneyim ve daha iyi bir yaşam kurmaları için kaynak ulaştıran ve değişimi
savunan bir kuruluştur. UNDP, 177 ülke ve bölgede, çeşitli ortakları ile birlikte, toplumlara
kendi buldukları çözümlerde yardımcı olarak, onların ulusal ve küresel kalkınma çabalarına
destek vermektedir.
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 22 Kasım 1965’te, EPTA (Teknik Yardım
Genişletilmiş Programı) ve Birleşmiş Milletler Özel Fonu’nun ortaklığı ile kurulmuştur. 1971’e
gelindiğinde, iki kurum da UNDP adı altında birleşmiştir. Özel Fon Birleşmiş Milletler’in
teknik yardımının kapsama alanını genişletmek için çalışırken, EPTA da gelişmemiş ülkelerin
ekonomik ve politik problemlerine yardımcı olmak için çalışır.
Türkiye UNDP ilişkileri 1950’li yıllara kadar uzanmaktadır. Bu tarihten itibaren
Türkiye’de, UNDP’nin teknik yardımı çerçevesinde sosyal ve ekonomik alanda birçok proje
hayata geçirilmiştir. UNDP’nin Ankara Ofisi, 1965 tarihinde kurulmuştur. UNDP ülkemizde
özellikle iyi yönetişim, yoksulluğun azaltılması, enerji ve çevre, kriz yönetimi, doğal afetlerle
mücadele, bilişim ve iletişim konularına ağırlık vermektedir. Bu kapsamda, UNDP ile
yürütülen projelerde, yoksulluk, eşitsizlik (bölgesel kalkınma, gelir dağılımı, cinsiyet eşitliği
vb.) çevre kirlenmesi konularına karşı toplumsal duyarlılığın arttırılması, iyi yönetişim,
katılımcılık ve şeffaflık gibi konular ön planda tutulmaktadır. UNDP son dönemde özel sektör
ile de artan işbirliği içerisine girmiş ve bu sebeple İstanbul’da da bir ofis açmıştır.

5.9. UNFPA Birleşmiş Milletler Nüfus Etkinlikleri Fonu
1969 yılında, nüfus ve aile planlaması gereksinimlerini karşılayacak kapasiteyi
yaratmak, hükümetlere nüfus politika ve programları geliştirmede yardımcı olmak ve
uygulamada mali yardımda bulunmak amacı ile kurulmuştur. UNFPA’nın görevleri arasında:
 Hızlı nüfus artışı ile ilgili sorunlara dikkat çekmek ve nüfus verilerini ve
dinamiklerini incelenmek


Nüfus politikalarını belirlenmek, değerlendirmek ve uygulanmak

 Aile planlaması, cinsel sağlık ve üreme sağlığı programları geliştirilmesine katkıda
bulunmak
 Talepte bulunan gelişmekte olan ülkelere nüfus problemlerini çözmede yardımcı
olmak yer almaktadır.

5.10. Red Cross (Kızıl Haç)
1863 yılında 16 ülke yaralı askerlerin tedavisinde uygulanacak düzenlemeleri belirleyen
Cenevre Antlaşmasını imzalaması Kızıl Haç’ın temelini oluşturmaktadır.
Kızılhaç fikrinın ortaya atılması Henri Dunant’a aittir. Dunant 1857’de Kuzey
İtalya’daki Solferino savaşı sırasında çarpışmalar sona erdikten sonra savaş alanını gezerken
orada kaderine ve ölüme terk edilmiş yerde yatmakta olan yüzlerce, binlerce yaralı askerin
durumu görmüştür. Bu onu o kadar etkiler ki, savaş zamanlarında önyargısız ve tarafsız bir
şekilde bu insanlara yardım sunabilecek eğitimli gönüllü grupların oluşturulması önerisini
sağladı. Önerisinin kabul edilmesi üzerine 1863 yılında Cenevre’de bir komisyon kurulmuştur
ve ertesi yıl bu komisyon Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne dönüştürülmüştür.
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Kızılhaç kuruluşundan bu yana insaniyetçilik, ayrım gözetmemek, tarafsızlık,
bağımsızlık, gönüllülük, birlik ve evrensellik ilkelerini uygulayarak ve ırk, cinsiyet,
yaş, toplumsal sınıf, din veya politik görüş farkı gözetmeksizin, tüm dünyada, savaş veya barış
ortamında insan acısını önlemek ve dindirmek ve olağanüstü durumlarda acil müdahale sunmak
için çalışmaktadır.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin misyonu insan yaşamı ve onurunu korumak ve
tüm dünyada savaş ile iç çatışma kurbanlarına yardım etmektir. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay
Dernekleri Federasyonu ise hümanizmin gücünü harekete geçirerek tüm dünyada güçsüz ve
yardıma muhtaç insanların yaşamını iyileştirmektir.

5.11. KIZILAY
Kızılay, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin
yardım etmek arzusundan doğmuştur. 1877’de Marko Paşa’nın başkanlığında “Yaralı ve Hasta
Askerlere Muavenet Cemiyeti’’ adı altında çalışmaya başlamıştır. Abdülhamit cemiyetin adını
‘‘Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti’’ olarak değiştirmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra adı
‘‘Türkiye Cumhuriyeti Kızılay Cemiyeti’’ olarak kabul edilmiştir. 1947'de "Türkiye Kızılay
Derneği" adını almıştır. Kuruluşa “KIZILAY” adını büyük önder Mustafa Kemal Atatürk
vermiştir.
Amaçları:
 Felaketler karşısında (yangın, deprem) yurt içinde ve yurt dışında yardımda
bulunmak


Ülkenin sağlık sorunları ile ilgilenmek



Kızılhaç’a, üye devletlere gereksinimleri dahilinde yardım etmektir.

Kızılay, 1876 Osmanlı- Rus Savaşı'ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen süre
içinde, Türkiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit
hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü
hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik'in
dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun düşman olsun savaş
esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve
korunması için çaba göstermiş; I Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'da görülen büyük kolera
salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan doğal afetlerde felaketzedelerin bakımını,
barınağı ve beslenmelerini sağlamış, uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış; hemşirelik
eğitimi, ilkyardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış, korunmaya gereksinen
pek çok vatandaşımıza gereken sosyal yardım ve hizmetleri sunmuştur.
Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi, kâr amacı gütmeyen, yardım
ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur.
Kızılay'ın teşkilatı, Genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay'ın Genel Müdürlük teşkilatı
dışında kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir.
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Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Hareketi öğretisi, 1965’de ilan edilen Hareketin Temel
İlkeleriyle özetlenmiştir. Bu Temel İlkeler, Uluslararası Federasyon (IFRC), Ulusal Dernekler
(Kızılay/Kızılhaç) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) görevli ve gönüllülerine
yardım çalışmalarındaki faaliyet alanlarını belirleme ve kolaylaştırma konularında yol
gösterirken, aynı zamanda Hareketin amacını ve yardımseverlik değerlerini tanıtmak için
evrensel bir temel oluşturur.
Kızılay'ın amacı, her nerede görülür ise, hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını
önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine
saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı,
işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın,
savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.
Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkelerini paylaşır. Bunlar: İnsanlık,
ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, gönüllü hizmet, birlik ve evrenselliktir.
İnsanlık: Savaş alanında yaralılara ayrım gözetmeksizin yardım etme isteğinden doğan
Kızılay, her nerede olursa olsun insan ıstırabını ulusal ve uluslararası kapasitesi dâhilinde
önlemek ve dindirmek için çabalar. Amacı insan hayatının, sağlığının korunması ve insan
onuruna saygı duyulmasının sağlanmasıdır. Bütün insanlar arasında karşılıklı anlayışı,
dostluğu, işbirliğini ve kalıcı barışı destekler.
Ayrım Gözetmemek: Kızılay, milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı
gözetmez. İnsan ıstırabını, en ivedi ve zaruri ihtiyaçlara öncelik vererek dindirmeye çalışır.
Tarafsızlık: Kızılay, herkesin güvenini kazanmak amacıyla, düşmanlıklara taraf olmaz
ve hiçbir zaman siyasal, ırksal, dinsel ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez.
Bağımsızlık: Kızılay bağımsız bir kurumdur. Kızılay, insancıl faaliyetlerinde kamu
otoritelerinin yardımcısı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına tabii, ancak kendisine
her daim Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi temel ilkelerine uygun hareket etme olanağı
veren bir özerkliğe sahiptir.
Gönüllü Hizmet: Kızılay, hizmetlerinden hiçbir şekilde çıkar gözetmeyen gönüllü bir
yardım kurumudur.
Birlik: Türkiye’de “Kızılay” adı altında tek bir dernek kurulabilir. Bu dernek herkese
açıktır. İnsancıl faaliyetlerini bütün yurdu kapsayacak şekilde yürütür.
Evrensellik: Diğer ülke ulusal dernekleri ile eşit statüye sahip ve karşılıklı
yardımlaşmada onlarla eşit sorumlulukları ve görevleri paylaşan Kızılay, dünya çapında bir
organizasyonun içinde yer alır.
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Uygulamalar
Dünya Sağlık Örgütü: İşlenmiş Etler Kanserojen
Dünya Sağlık Örgütü işlenmiş et tüketimiyle ilgili sağlık riski uyarısı yaptı. Örgüt,
işlenmiş et yemenin insanlarda bağırsak kanserine yakalanma ihtimalini arttırdığını resmen
açıkladı. Salam, sosis, sucuk, jambon, pastırma gibi yiyecekleri "1. sınıf kanser riski oluşturan
ürünler" listesine taşıyan örgüt, söz konusu ürünlerin kanserle bağlantısı olduğunun yeterli
kanıtına ulaştıklarını açıkladı.
Benzin Dumanı ve Sigara İle Aynı Sınıfta: 1. sınıf kanser riski oluşturan ürünler
arasında sigara, asbest ve benzin dumanı gibi ürünler bulunuyor.
Kanser Riski: Sucuk, salam ve sosis gibi işlenmiş et ürünleri bağırsak ve pankreas
kanseri riskini arttırıyor. Nedeni içeriğindeki koruyucu maddeler. Sodyum nitrit ve sodyum
nitrat işlenmiş etlere renk veriyor, raf ömrünü uzatıyor. Sadece işlenmiş etlerde değil hazır ve
paketlenmiş gıdaların çoğunda kullanılıyor.
Kişi Başı, Haftada 500 Gram: Dünya kanser araştırmaları fonu, sadece işlenmiş etlerin
değil kırmızı et tüketiminin de kişi başına haftada 500 gramı aşmaması gerektiğini tavsiye
ediyor.
Her Gün 50 Gram İşlenmiş Et Yiyen...:Araştırmacılar, farklı ülkelerdeki et
tüketiminin karşılaştırıldığı raporda, her gün 50 gram işlenmiş et yiyen kişilerde kalın bağırsak
kanseri riskinin yüzde 18 oranında arttığını ortaya koydu.
Tüketilen Et Miktarı Arttıkça Risk Artıyor: Raporla ilgili açıklama yapan, IARC'den
Uzman Doktor Kurt Straif, kırmızı et tüketiminin kalın bağırsak kanserini doğrudan tetiklemesi
riskinin az olduğunu ancak tüketilen et miktarı arttıkça kansere yakalanma riskinin yükseldiğine
dikkati çekti.
10 Ülkeden, 22 Uzman: Rapor 10 ülkeden 22 uzman tarafından 800'den fazla akademik
çalışma incelenerek hazırlandı.
Tüketenlerde Kanser Riski Daha Yüksek: İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti sitesinde
de kırmızı ve işlenmiş et tüketmekle bağırsak kanseri arasında muhtemelen bağlantı olduğuna
dair uyarı yer alıyor. Uyarıda, "Bu tür etleri çok fazla tüketen insanların daha az tüketenlere
göre bağırsak kanserine yakalanma riski daha yüksek." ifadesi yer almıştı.
Kaynak:http://www.haberler.com/dunya-saglik-orgutu-islenmis-etler-kanserojen7815350-haberi
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Uygulama Soruları
1) DSÖ’nün yayımlamış olduğu raporu yürütmüş olduğu faaliyetler çerçevesinde
tartışınız.
2) Yayımlanan rapor gıda sektörü üzerinde nasıl etki gösterir tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde uluslararası sağlık kuruluşlarını, tarihçelerini, amaçlarını, faaliyetlerini
nasıl yürüttüklerini ve hangi amaçları yerine getirdiklerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Sağlığın “Sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal
yönden tam iyi olma halidir.” Şeklinde yapılan tanımlaması hangi sağlık kuruluşu tarafından
yapılmıştır?
a) DSÖ
b) FAO
c) UNDP
d) UNESCO
e) ILO
2) İlk uluslararası sağlık kuruluşlarının kurulmasında rol oynayan temel etken
hangisidir?
a) I. Dünya Savaşı
b) II. Dünya Savaşı
c) Bulaşıcı Hastalıklar, Salgınlar
d) Ekonomik İlerleme
e) Küreselleşme
3) Dünya Sağlık Örgütü hangi tarihte kurulmuştur?
a) 23 Haziran 1970
b) 7 Nisan 1948
c) 20 Nisan1956
d) 8 Mayıs 1960
e) 15 Aralık 1958
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4) Hangisi DSÖ’nün ofislerinden biri değildir?
a) Avrupa Bölge Ofisi
b) Doğu Akdeniz Bölge Ofisi
c) Uzak Doğu Bölge Ofisi
d) Afrika Bölge Ofisi
e) Amerikalar Bölge Ofisi
5) “Sağlıkla ilgili ilk uluslararası örgüttür. 1907 yılında kurulmuştur ve merkezi
Paris’tir. 1952 yılında kurucu üyelerin istifası ile kapanmıştır.” Hakkında bilgi verilen
uluslararası sağlık kuruluşu hangisidir?
a) DSÖ
b) UNICEF
c) IPHO
d) FAO
e) UNDP
6) İkinci Dünya Savaşı’nın yaptığı yıkımları düzeltmek amacıyla çocuklara yönelik
yiyecek ve diğer yardımları yapmak amacıyla kurulan örgüt hangisidir?
a) UNICEF
b) UNFPA
c) ILO
d) FAO
e) KIZILAY
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7) “16 Ekim 1945’te Dünya’daki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları organize edip
geliştirerek gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Tarım ve tüketicinin korunması,
balıkçılık, ormancılık, doğal kaynaklar, teknik işbirliği ile ekonomik ve sosyal işler bölümleri
çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.” Açıklamada hangi örgütten bahsedilmektedir?
a) UNFPA
b) Kızıl Haç
c) ILO
d) FAO
e) UNESCO
8) “Birleşmiş Milletler’in çalışma yaşamındaki uzman kuruluşudur. Uluslararası
çalışma standartlarını belirlemekte, çalışma yaşamında hakları gözetmekte, insana yakışır iş
fırsatlarını özendirmekte, sosyal korumayı ve çalışma yaşamındaki meselelerle ilgili diyaloğu
güçlendirmektedir.” Bahsi geçen uluslararası sağlık kuruluşu hangisidir?
a) FAO
b) UNESCO
c) UNICEF
d) UNFPA
e) ILO
9) 1863 yılında 16 ülkenin yaralı askerlerin tedavisinde uygulanacak düzenlemeleri
belirleyen Cenevre Antlaşmasını imzalamasıyla kurulan sağlık kuruluşu hangisidir?
a) FAO
b) Kızıl Haç
c) UNICEF
d) UNFPA
e) ILO
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10) “Savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin
yardım etmek arzusundan doğmuştur. Cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler, hasta
taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar
aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere sağlık hizmeti vermiştir.”
Açıklanan sağlık örgütü hangisidir?
a. DSÖ
b. FAO
c. UNDP
d. KIZILAY
e. ILO

Cevaplar: 1)a, 2)c, 3)b, 4)c, 5)c, 6)a, 7)d, 8)e, 9)b, 10)d
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6. TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ
Prof. Dr. Abdulbaki KUMBASAR
Arş. Gör. Canser BOZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Sağlık Kavramı ve Önemi
2) Sağlıkla İlgili Bazı Temel Kavramlar
3) Temel Sağlık Göstergeleri ve Önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık göstergesi nedir?
2) Sağlık göstergeleri neden önemlidir?
3) Sağlık göstergelerinin türleri nelerdir?
4) Göstergeler nasıl yorumlanır?

129

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sağlık Kavramı ve
Önemi

Temel Kavramlar

Temel Sağlık
Göstergelerinin
Kullanılma Nedenleri
Temel Sağlık
Göstergelerinin Türleri

Kazanım
Sağlığın tanımı ve neden
önemli olduğu

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, Düşünerek

Sağlık göstergelerinin
yorumlanmasında
kullanılacak olan bazı
teknik kavramların ne
demek olduğu

Okuyarak, Fikir yürüterek,
Araştırarak

Temel sağlık
göstergelerinin önemini
kavrama

Okuyarak, Düşünerek

Sağlık göstergelerinin
neler olduğu ve nasıl
yorumlandığı

Okuyarak, Fikir yürüterek,
Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Sağlık



Sağlık göstergesi



İndikatör



Sağlık Statüsü



Sağlık Düzeyi
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Giriş
Sağlık göstergeleri tanımlanmış bir nüfusun sağlık durumunu yansıtan veya gösteren bir
ölçüttür. Toplumun sağlığını tanımlama ve sağlığın değişik özelliklere göre değişimini
belirleme, sağlık sorunlarının zaman içinde gösterdiği değişimi değerlendirme, ülkeler ve
bölgeler arasında karşılaştırmalar yapma ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini değerlendirmede
sağlık göstergeleri kullanılmaktadır. Sağlık göstergeleri temelde Mortalite, hastalık göstergeler,
sağlık statüsü göstergeleri, engellilik göstergeleri, beslenme göstergeler, sosyal ve mental
göstergeler ve sağlık sistemi göstergeleri gibi çeşitli başlıklar altında incelenir ve sağlığa farklı
farklı pek çok açıdan bakarak yorum yapabilme imkanı sunar. Yönetilmesi son derece zor ve
karmaşık bir alan sağlık sektöründe, doğru kararların alınabilmesi, sistemi daha ileri
taşıyabilmek, olabildiğince az hata yapmak ve mevcut durumu doğru analiz etmede sağlık
göstergeleri son derece önemlidir.
Bu bölümde sağlık sistemi içinde sağlık göstergelerinin önemine,
hesaplandıklarına türlerine ve nasıl yorumlanması gerektiğine değinilecektir.

nasıl
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6.1. Sağlık Kavramı ve Sağlığın Önemi
Sağlıkla ilgili pek çok tanıma rastlamak mümkündür. Ancak en geçerli tanım Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılmış olan olarak kabul edilir. Bu tanıma göre sağlık;
yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik
halidir. Sağlık; birey ve toplum için önemi nedeniyle öncelikli olarak sunulması gereken bir
hizmet türüdür. Sağlık bireylerin fiziksel ve ruhsal bozukluklardan uzak olması ve bulunduğu
toplumsal çevreye ilişkin vücut ve kafasının normal kabul edilen sınırlarda çalışmasıdır
Sağlığın ne olduğu hemen herkes tarafından pratik olarak bilinmekle birlikte, sağlığın genel
kabul görmüş bir tanımını vermek, hele sağlığı ölçmek kolay bir mesele değildir. Özellikle
mükemmel sağlık (perfect health) gibi anlaşılması son derece güç bir kavram ve bu kavramın
optimum sağlık (optimum health) kavramından farkı göz önüne alındığında söz konusu zorluk
daha da belirgin hale gelmektedir. Mükemmel sağlık hali zor rastlanan bir durumdur ve
biyolojik açıdan bakıldığında vücudun tüm hücrelerinin optimum kapasitede ve diğer hücrelerle
mükemmel bir uyum içinde çalışması şeklinde tanımlanabilir.
Sağlık, geçmişten beri insanoğlunun en çok tartıştığı konulardan birisi olmuştur.
Yaşamak, öğrenmek, günlük faaliyetleri devam ettirebilmek, iş yapabilmek için sağlıklı olmak
gerekir. Gerek fiziksel, gerek ruhsal gerekse de sosyal yönden sağlığı bozuk olan kişilerden
görevlerini tam olarak yerine getirmeleri beklenemez. Bunun sonucu olarakta kendilerine,
ailesine, çevresine ve topluma yararlı olamazlar. Ayrıca sağlık insana yapılan bir yatırım
olmasından dolayı eğitim ile birlikte en temel beşeri sermaye yatırımlarından birisi olarak kabul
edilir. Bu nedenle toplumun sağlıklı bireylerden oluşması gelişmenin temel unsurlarından biri
olarak kabul edilir. Sağlıklı bireylerden oluşan toplumlar her zaman daha öndedirler. Toplumda
sıkça ve sürekli olarak görülen hastalıklar çalışan kişilerin üretkenliğini büyük ölçüde
zayıflatmakta, böylece işçilerin aktif çalışma süresi azalmaktadır. Yine toplumda yetersiz bir
beslenme düzeyi varsa toplumu oluşturan bireyler hem fiziksel hem de zihinsel olarak bu
durumdan mutlaka etkileneceklerdir. Yüksek oranda bebek ve çocuk ölümleri ve ortalama
ömrün kısalığı emek arzını büyük ölçüde azaltan etkenler arasındadır. Ortalama ömrün kısalığı
kişilerin aktif çalışabilme sürelerini düşürmesiyle emek arzını daraltırken, aynı zamanda
eğitimin toplam verimliliğini önemli ölçüde düşürmektedir. Eğitime yapılacak yatırımın kişisel
ve sosyal getirisi azalması beşeri sermaye birikimini azaltmakta, buna bağlı olarak kişilerin
verimliliği düşürmektedir. Bunun aksine ortalama ömrün uzaması ile eğitimin maliyet getiri
ilişkisini pozitif şekilde etkilemekte, aynı zamanda ülkedeki çalışabilir işgücü miktarını
arttırmaktadır. Görüldüğü gibi sağlık sadece bireysel olarak ele alınmamakta, dışsallık
yaratması özelliği ile tüm toplumu ciddi şekilde ilgilendirmektedir. İyi sağlık düzeyine sahip
olan bireylerden oluşan toplumun diğer alanlada da gelişmiş olması arasında çok sıkı bağlar
mevcuttur. Gelişmiş toplumlara baktığımızda, sağlık düzeylerinin de iyi olduğu görülecektir.
Peki sağlık düzeyini belirleyen değişkenler nelerdir? Toplumların sağlık düzeylerini
değerlendirme de kullanılan en önemli araç sağlık göstergeleridir. Sağlıkla ilgili temel
göstergeler geçmeden önce, bazı temel kavramların açıklanmasında fayda olacaktır.
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6.1.1. Sağlıkla İlgili Bazı Temel Kavramlar
Bu bölümde temel sağlık göstergelerine geçmeden önce bazı temel kavramlar
açıklanacaktır.
Sağlık Göstergesi; Tanımlanmış bir nüfusun sağlık durumunu yansıtan veya gösteren
bir ölçüttür.
Surveyans: Bir hastalığın ortaya çıkması ve yayılması ile ilgili bütün konularda ve
hastalığın önlenmesine yönelik yapılan aralıksız izleme çalışmalarıdır.
Hakkaniyet: Sağlık hizmetlerine tüm insanların ihtiyaçları ölçüsünde ulaşmaları,
hizmetlerin finansmanında herkesin mali güçleri oranında katkıda bulunmaları ve sağlık
göstergeleri ile ilgili farkların azaltılmasıdır.
Etkinlik ve Verimlilik: Sağlık hizmetleri sunumunda uygulanacak politikaların halkın
sağlık düzeyinin yükseltilmesi etkinliği ifade eder. Verimlilik ise kaynakların uygun şekilde
kullanılması sonucu maliyeti düşürüp, aynı kaynakla daha fazla hizmet üretilmesidir (Sağlık
Bakanlığı, 2007).
Kapsama Düzeyi: Belli bir hizmeti alan kişileri ve haneleri gerçekte bu hizmete ihtiyacı
olanların tümüyle karşılaştıran, genellikle yüzde olarak ifade edilen bir ölçüttür.
Prevelans: Belli bir anda belli bir nüfustaki eski ve yeni vakaların, olayların veya
durumların sayıyla ifadesidir.
İnsidans: Belli bir toplumda, bir zaman diliminde-genellikle bir yıl- görülen yeni
vakalar, olaylar ve başvuruların toplam sayısıdır.
Morbidite: Herhangi bir şekilde iyi olma durumundan bir ayrılıştır.
Hastalık Hızı (Morbidite hızı): Belli bir toplumda ve belli bir süre içinde klinik olarak
hastalananların oranını gösteren insidans hızıdır.
Vak’a Ölüm hızı: Bir hastalığa bağlı olarak ölenlerin o hastalığa yakalanan kişilere
yüzdesidir.
Kaba Doğum Hızı: Bir bölgedeki belli bir sürede olan canlı doğumların, aynı bölgede
aynı süredeki toplam nüfusa bölümünün binde olarak ifadesidir.
Kaba Ölüm Hızı: Bir bölgede belli bir sürede herhangi bir nedenden dolayı ölenlerin,
aynı bölgede aynı sürede toplam nüfusa bölümünün binde olarak ifade edilmesidir.
Toplam Doğurganlık Hızı: Kadınların doğum yapma davranış ve alışkanlıklarının
değişmeyeceği varsayımıyla, Her bin kadının sahip olacağı tahmin edilen toplam çocuk
sayısıdır
Doğumda Beklenen Yaşam Süresi: Bir kişinin doğumundan itibaren yaşaması
beklenilen ortalama yıl sayısıdır.
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6.2. Temel Sağlık Göstergeleri ve Önemi
6.2.1. Sağlık Göstergelerin Kullanılma Nedenleri
Sağlık göstergeleri temelde aşağıdaki şu nedenlerde dolayı kullanılır;





Toplumun sağlığını tanımlama ve sağlığın değişik özelliklere göre değişimini
belirleme
Sağlık sorunlarının zaman içinde gösterdiği değişimi değerlendirme
Ülkeler ve bölgeler arası karşılaştırma yapma
Sağlık hizmetlerinin etkinliğini değerlendirme sağlık göstergelerinin kullanılma
nedenlerinden bazıladır.

6.2.2. Sağlık Göstergesi Türleri
Sağlık göstergeleri, toplumların sağlığını tanımlamak için destekleyici kanıtlar
kullanılarak ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından açıklanan ölçülebilen değerlerdir. Bu
değerler genellikle araştırmacılar tarafından çeşitli yollarla toplanır ve uygun istatistik
yöntemler ile tüm topluma genellenir. Sağlık göstergeleri hükümetlerin sağlık politikası
belirlerken en çok kullandıkları araçlardandır. Ayrıca insanların ve toplumun sağlık statüsünü
ölçmede sağlık göstergeleri sıklıkla kullanılır. Sağlık göstergelerini; Mortalite (Ölüm), hastalık,
sağlık statüsü, engellilik, beslenme, sosyal ve mental göstergeler ve sağlık sistemi göstergeleri
olarak başlıklara ayırmak mümkündür. Mortality göstergeleri; kaba ölüm hızı, bebek ölüm hızı,
ana ölüm hızı, oransal ölüm hızı, fatalite hızı göstergelerinden oluşmaktadır. Hastalık
göstergeleri ise hastalıkların prevelansı, hastalıkların insidansı ve diğer hastalık göstergelerini
kapsamaktadır. Sağlık statüsü göstergeleri ise çeşitli rahatsızlıkların daha çok toplumda
görülme sıklığı ile ifade edilir. Düşük doğum ağırlığı, obezite, astım, diyabet, kanser
hastalıkları, depresyon, sağlık statüsü göstergeleri içinde en sık kullanılanlardır. Bir diğer sağlık
göstergesi ise engellilik göstergelerdir. Bunlar engelliğe uyarlanmış yaşam yılı olan DALY ve
diğer göstergeler olarak iki grupta toplanabilir. Sağlık göstergelerinden bir diğeri olan beslenme
göstergeleri ise düşük ağırlıklı doğum oranı, anemi yaygınlığı ve aşırı kilolu bireyleri oranı gibi
çeşitli göstergelerden oluşmaktadır. Sosyal ve mental sağlık göstergeleri ise alkol kullanımı ile
ilgili göstergeleri ve yaralanma oranlarını içermektedir. Son olarak sağlık göstergelerinden
sağlık sistemi göstergeleri ise sağlık hizmetinin kullanımı ile ilgili göstergeler ve sağlık hizmet
sistemi ile ilgili göstergeler oluşmaktadır.
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Tablo 1: Sağlık Göstergeleri

Mortalite
Hastalık
Göstergeleri Göstergeleri

Sağlık
Statüsü
Göstergeleri

Engellilik
Göstergeleri

Beslenme

Sosyal
Mental
Göstergeleri

Sağlık Sistemi
Göstergeleri

-Alkol
Kullanımı İle
İlgili
Göstergeler

-Sağlık Hizmetinin
Kullanımı İle İlişkili
Göstergeler

-Yaralanma,
Sakatlık vs
Oranları

-Sağlık Hizmet
Sistemi İle İlgili
Göstergeler

-Kaba Ölüm
Hızı

-Düşük
-Hastalıkların Doğum
Ağırlığı
Prevelansı
Sıklığı

-DALY

-Düşük
Ağırlıklı
Doğumların
Oranı

-Yaşam Yılı
Beklentisi

-Hastalıkların -Obezite
Insidansı
Sıklığı

-Diğer

-Anemi
Yaygınlığı

-Bebek
Ölüm Hızı

-Diğer
Hastalık
Göstergeleri

-Astım

-Ana Ölüm
Hızı

-Diyabet

-Oransal
Ölüm Hızı

-Kanser

-Fatalite Hızı

-Depresyon
Sıklığı

-Aşırı
Kilolu
Bireylerin
Oranı

-Perinatal
Ölüm Hızı

6.3. Sağlık Göstergelerinin Hesaplanması ve Yorumlanması
Bu bölümde sağlık göstergelerinin hesaplanması ve nasıl yorumlanacağı üzerinde
durulmuştur.

6.3.1. Mortalite Göstergeleri
Kaba Ölüm Hızı: En sık kullanılan ölüm ölçütüdür. Çok duyarlı bir ölçüt değildir.
Genel bir fikir verir. Bu hızın hesaplanabilmesi için toplam nüfusun, zaman faktörünün ve
ölümlerin sayısının bilinmesi gerekir. Bir yılda görülen ölüm sayısının, yıl ortası nüfusa
bölünmesiyle bulunur. Formülün payda kısmındaki toplumun yaş gruplarına dağılımının
özellik gösterip göstermediği bilinemediğinden ayrıntılı yorum yapmak yanıltıcı olabilir.
Çünkü farklı yaş gruplarının ölüm hızları birbirinden farklı olabilir.

Kaba Ölüm Hızı:

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑢𝑚𝑑𝑎 𝐵𝑖𝑟 𝑌𝚤𝑙𝑑𝑎 𝑂𝑙𝑢ş𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 Ö𝑙ü𝑚 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝐴𝑦𝑛𝚤 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑢𝑚𝑢𝑛 𝑌𝚤𝑙 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑠𝚤 𝑁ü𝑓𝑢𝑠𝑢

x1000
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Kaba ölüm hızı, bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade etmektedir TUİK tarafından
açıklanan raporlara göre Türkiye’nin 2013 yılında kaba ölüm hızı binde 4,9 iken, 2014 yılında
bu sayı binde 5,1’e yükselmiştir. Bir başka ifade ile 2013 yılında bin kişi başına 4,9 ölüm
düşerken, 2014 yılında bin kişi başına 5,1 ölüm düşmüştür.
Ölümleri daha duyarlı inceleyebilmek için daha ayrıntılı ölçütler kullanılabilir.
Bunlardan bazıları;


Yaşa özel ölüm hızı



Cinsiyete özel ölüm hızı



Nedene özel ölüm hızı



Yere özel ölüm hızı sayılarının yıl ortası nüfusa bölünmesi ile bulunan değerlerdir.

Yaşa Özel Ölüm Hızı: Belirli yaş gruplarındaki ölümlerin ne düzeyde olduğunu gösterir.
5-10 yıllık yaş bantları veya 0-4 yaş aralığı, 15-49 yaş aralığı gibi özellik taşıyan gruplarda
kullanılır. Yaşa özel ölüm hızı şu formül yardımı ile hesaplanabilir;

𝐵𝑖𝑟 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑢𝑚𝑑𝑎 𝐵𝑒𝑙𝑙𝑖 𝐵𝑖𝑟 𝑆ü𝑟𝑒 İç𝑖𝑛𝑑𝑒 𝑥 𝑌𝑎ş𝚤𝑛𝑑𝑎 Ö𝑙𝑒𝑛𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

Yaşa Özel Ölüm Hızı:

𝐴𝑦𝑛𝚤 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑢𝑚𝑑𝑎 𝐴𝑦𝑛𝚤 𝑆ü𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑥 𝑌𝑎ş𝚤𝑛𝑑𝑎𝑘𝑖 𝐾𝑖ş𝑖 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

𝑥1000

Cinsiyete Özel Ölüm Oranı: Bir toplumda belli bir süre içinde sadece erkelerin ya da
sadece kadınların ölüm oranların hesaplanmasında kullanılan ölüm hızı hesabıdır. Cinsiyete
özel ölüm hızı şu formül yardımı ile hesaplanabilir;
Cinsiyete Özel Ölüm Hızı:

𝐵𝑖𝑟 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑢𝑚𝑑𝑎 𝐵𝑒𝑙𝑙𝑖 𝐵𝑖𝑟 𝑆ü𝑟𝑒 İç𝑖𝑛𝑑𝑒 Ö𝑙𝑒𝑛 𝐸𝑟𝑘𝑒𝑘𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝐴𝑦𝑛𝚤 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑢𝑚𝑑𝑎 𝐴𝑦𝑛𝚤 𝑆ü𝑟𝑒𝑑𝑒𝑘𝑖 𝐸𝑟𝑘𝑒𝑘 𝐾𝑖ş𝑖 𝑆𝑎𝑦𝑠𝚤

𝑥1000

Nedene Özel Ölüm Hızı: Ölümlerin nedenlerinin ve boyutlarının belirlenmesinde
kullanılan yöntemdir. Bir toplumda en sık görülen ölüm nedenlerinin belirlenmek istendiği
durumlarda bu ölüm hızının hesaplanması gerekir. Nedene özel ölüm hızı aşağıdaki formül
yardımı ile hesaplanır;
Nedene

Özel

𝐵𝑖𝑟 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑢𝑚𝑑𝑎 𝐵𝑒𝑙𝑙𝑖 𝐵𝑖𝑟 𝑆ü𝑟𝑒 İç𝑖𝑛𝑑𝑒 𝑥 𝑁𝑒𝑑𝑒𝑛𝑖𝑛𝑒 𝐵𝑎ğ𝑙𝚤 Ö𝑙ü𝑚𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

Hızı:

𝐴𝑦𝑛𝚤 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑢𝑚𝑢𝑛 𝐴𝑦𝑛𝚤 𝑆ü𝑟𝑒 İç𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

Ölüm
𝑥1000

Yere Özel Ölüm Hızı: Bütün bir toplumun ölüm hızı hesaplamasının yerine sadece belli
bir bölgenin ölüm hızının araştırılmak istendiğinde kullanılan ölüm hızıdır. Aşağıdaki formül
yardımı ile hesaplanır;
Yere Özel Ölüm Hızı:

𝐵𝑒𝑙𝑙𝑖 𝐵𝑖𝑟 𝑆ü𝑟𝑒 İç𝑖𝑛𝑑𝑒 𝑥 𝐵ö𝑙𝑔𝑒𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 Ö𝑙ü𝑚 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝐴𝑦𝑛𝚤 𝑆ü𝑟𝑒 İç𝑖𝑛𝑑𝑒 𝑥 𝐵ö𝑙𝑔𝑒𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒 𝑌𝑎ş𝑎𝑦𝑎𝑛𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

x1000
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Fatalite Hızı: Belirli bir hastalığın ne kadar ölümcül seyrettiğini gösterir. Belli bir
hastalığa yakalananlar içinden ne kadarının öldüğünü yani bu hastalığın ne kadar ölümcül
olduğunu gösteren bir ölçüttür. Bir hastalık nedeniyle ölen sayısının, o hastalığa yakalanan
sayısına bölünmesiyle bulunur. Fatalite hızı aşağıdaki formül yardımı ile hesaplanabilir;
Fatalite Hızı:

𝑥 𝐻𝑎𝑠𝑡𝑎𝑙𝚤ğ𝚤 𝑁𝑒𝑑𝑒𝑛𝑖𝑦𝑙𝑒 Ö𝑙ü𝑚𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝑥 𝐻𝑎𝑠𝑡𝑎𝑙𝚤ğ𝚤𝑛𝑎 𝑌𝑎𝑘𝑎𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

𝑥1000

Bebek Ölüm Hızı: Yaşamın ilk dönemlerinde, gerek doğumdan önce, gerek doğumdan
sonraki ölümlerin boyutunu belirlemek, halk sağlığının önemli konularından biridir. Anne ve
çocuk sağlığının ne durumda olduğunu, en çok öldüren nedenlerin neler olduğunu ve hangi
dönemde olduğunu saptamak için çeşitli ölçütler geliştirilmiştir. Bir toplumun genel sağlık,
özellikle çocuk sağlığı düzeyini belirlemek bu konuda sunulan hizmetleri değerlendirmek için
kullanılan en anlamlı ve önemli ölçütlerden birisi bebek ölüm hızlarıdır.
Bebek

Ölüm

𝐵𝑖𝑟 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑢𝑚𝑑𝑎 𝐵𝑖𝑟 𝑌𝚤𝑙𝑑𝑎 𝐶𝑎𝑛𝑙𝚤 𝐷𝑜ğ𝑎𝑛 𝑣𝑒 1 𝑌𝑎ş𝚤𝑛𝑑𝑎𝑛 Ö𝑛𝑐𝑒 Ö𝑙𝑒𝑛 𝐵𝑒𝑏𝑒𝑘 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝐴𝑦𝑛𝚤 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑢𝑚𝑑𝑎 𝐴𝑦𝑛𝚤 𝑆ü𝑟𝑒𝑑𝑒𝑘𝑖 𝐶𝑎𝑛𝑙𝚤 𝐷𝑜ğ𝑢𝑚 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

Hızı:
𝑥1000

Bebek ölüm hızını tek başına değerlendirmek her zaman doğru değildir. Bebek
ölümlerinin altında yatan nedenleri daha iyi ortaya koyabilmek için bebek ölüm hızı;
Erken neonatal ölüm hızı,
Geç neonatal ölüm hızı,
Post-neonatal ölüm hızı olmak üzere üç başlıkta incelenebilir.
Erken neonatal ölüm hızı;
Doğumdan sonra 0-7 gün arasında meydana gelen ölümler için kullanılır. Formülünde
ise pay kısmında ilgili toplumda doğumdan sonra 0-7 gün arasında meydana gelen toplam
bebek ölümü sayısı yer alırken, payda kısmında toplam canlı doğum sayısı vardır.
Geç neonatal ölüm hızı;
Doğumdan sonra 8-28 gün sonra meydana gelen bebek ölümlerinde kullanılan ölüm
hızıdır. Formülün pay kısmında ilgili toplumda doğumdan sonra 8-28 gün arasında meydana
gelen toplam bebek ölümü sayısı yer alırken, payda kısmında toplam canlı doğum sayısı vardır.
Post neonatal ölüm hızı;
Doğumdan sonra 29-365 günler içinde ölen bebek sayısı ile hesaplanır. Formülün pay
kısmında ilgili toplumda doğumdan sonra 29-365 gün arasında meydana gelen toplam bebek
ölümü sayısı yer alırken, payda kısmında toplam canlı doğum sayısı vardır.
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Bir toplumdaki toplam bebek ölüm hızı; Erken neonatal ölüm hızı, geç neonatal ölüm
hızı ve post neonatal ölüm hızının toplamına eşittir. Karar alıcıların toplam bebek ölüm hızı
yerine erken, geç ve post neonatal ölüm hızlarına bakarak karar almaları gereklidir. Eğer bir
toplumda neonatal ölüm hızları yüksek ise ana sağlığı düzeyini, doğum öncesi, doğum ve
doğum sonrası bakımların yeterliliği sorgulanmalıdır. Post neonatal bebek ölüm hızları yüksek
ise bu durum genellikle bozuk çevre koşullarının çocuk sağlığına olan olumsuz etkisindendir.
Çevre koşullarına yapılacak olan doğru müdahaleler bu ölümleri ciddi şekilde azaltabilir.
Perinatal Ölüm Hızı: Anne sağlığı düzeyini ve özellikle de doğum öncesi bakımın
yeterli olup olmadığını gösteren önemli bir göstergedir. Hesaplanmasında aşağıdaki formülden
yararlanılır;

1 𝑌𝚤𝑙𝑑𝑎 Ö𝑙ü 𝐷𝑜ğ𝑎𝑛 𝑣𝑒 𝐶𝑎𝑛𝑙𝚤 𝐷𝑜ğ𝑢𝑝 0/7 𝐺ü𝑛 İç𝑖𝑛𝑑𝑒 Ö𝑙𝑒𝑛 𝐵𝑒𝑏𝑒𝑘 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝚤
𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 Ö𝑙ü 𝑣𝑒 𝐶𝑎𝑛𝑙𝚤 𝐷𝑜ğ𝑢𝑚 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

x1000

Ana Ölüm Hızı: Bir toplumda ana sağlığı düzeyini belirleyen ve bu konudaki
hizmetlerin yeterli olup olmadığını gösteren en önemli ölçüttür. Ana ölüm hızının
hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır;
𝐵𝑖𝑟 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑢𝑚𝑑𝑎 1 𝑌𝚤𝑙𝑑𝑎 𝐺𝑒𝑏𝑒𝑙𝑖𝑘 𝐷ö𝑛𝑒𝑚𝑖𝑛𝑑𝑒,𝐷𝑜ğ𝑢𝑚 𝑆𝚤𝑟𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑣𝑒 𝐷𝑜ğ𝑢𝑚𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑟𝑎 6 ℎ𝑎𝑓𝑡𝑎 𝑖ç𝑖𝑛𝑑𝑒 ö𝑙𝑒𝑛 𝑘𝑎𝑑𝚤𝑛 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝐴𝑦𝑛𝚤 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑢𝑚𝑑𝑎 𝐴𝑦𝑛𝚤 𝑆ü𝑟𝑒𝑑𝑒𝑘𝑖 𝐶𝑎𝑛𝑙𝚤 𝐷𝑜ğ𝑢𝑚 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

x1000

6.3.2. Hastalık Göstergeleri
Hastalıkların Insidansı
Belirli bir A hastalığı olmayan sağlam kişilerin ne kadarının belirli bir sürede bu A
hastalığına yakalandıklarını gösterir. Bir toplumda belirli bir süre içinde saptanan yeni vaka
sayısıdır. Hastalıkların insidansının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılır. Bunlar;
Primer Atak Hızı; İnsidans hızının özel bir şeklidir. Bazı durumlarda toplumun tümü
veya bir kesimi hastalık riski ile geçici/belirli bir süre için karşılaşır. Örneğin bir difteri veya
kızamık salgını süresince toplumun sadece çocukluk çağındaki bireyleri risk altındadır. Böyle
durumlarda olayın boyutlarını ölçmek için primer atak hızı kullanılır. İlk vaka görüldükten
sonra o hastalık için en uzun kuluçka döneminde görülen tüm vakalar aynı kaynaktan bulaşmış
kabul edilir. Primer vaka sayısının risk altındaki hassas kişi sayısına bölünmesiyle primer atak
hızı hesap edilir.
Sekonder Atak Hızı; Genellikle bulaşıcı hastalıklar alanında kullanılır. İlk vaka
görüldükten sonra ikinci en uzun kuluçka döneminde ortaya çıkan vakaların primerlerden
bulaştığı kabul edilir. Eğer ilk vakadan sonra yeterli önlem alınmamışsa hastalığın yayılması
durmayacaktır. Pay hastalığın ikinci en uzun kuluçka döneminde ortaya çıkan vaka sayısını
payda ise hassas grubu içerir. Örneğin bir bölgedeki 0-6 yaş, aşısız 500 çocuk arasında çıkan
kızamık salgınında ilk vaka 7 ocakta görülmüş ve kızamığın en uzun kuluçka süresi olan birinci
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28 gün içinde yani 28 ocağa kadar 49 çocukta, İkinci en uzun kuluçka süresi olan 17 şubata
kadar(28 ocak+21 gün)23 çocukta daha kızamık saptanmış olsun. Bu durumda;
Primer atak hızı:50/500x100=%10
Sekonder atak hızı:23/500-50x100=%5 olacaktır.
Hastalıkların Prevelansı
Belirli bir süre içinde veya anda toplumda bulunan toplam(eski ve yeni)vaka sayısının
risk altındaki kişi sayısına bölünmesiyle elde edilen bir ölçüttür. Yani belirli bir zamanda bir
hastalığın toplumda, bir grupta ne sıklıkta görüldüğünü belirtir. Yalın şekilde prevalans nüfusta
var olan hasta sayısının, risk altındaki nüfusun sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Bununla
birlikte farklı prevalans tipleri (örneğin nokta prevalansı gibi) ve hesaplamaları bulunur.
Prevalansın hesaplandığı zaman dilimi, belirli bir süre (örneğin 1 yıl) olabileceği gibi, yaşamsüresi prevalansındaki gibi tüm bir yaşam-süresi olabilir.
İnsidans ve Prevalans terimleri sıklıkla karıştırılır. İnsidans terimi, belirli bir nüfusta,
belirli bir zamandaki yeni olguların sayısıdır. İki anlam arasındaki fark şu tip bir örnekle daha
rahat anlaşılabilir: kolayca ve hızla bulaşan fakat kısa bir sürede yok olan bir hastalık yüksek
bir insidansa fakat düşük bir prevalansa sahiptir. Veya tam tersi biçimde, nüfusta zor ve yavaş
yayılım gösteren fakat uzun bir dönem devam eden bir hastalık, nüfusta düşük bir insidans fakat
yüksek bir prevalans gösterecektir.

6.3.3. Sağlık Statüsü Göstergeleri
Sağlık statüsü göstergeleri genellikle sıklık ile ifade edilirler.
Düşük Doğum Ağırlığı; Bebeğin doğumda 2500 gramdan az olması düşük doğum
ağırlığı olarak kabul edilir. Belli bir toplumda belli bir sürede 2500 gramdan az doğan
bebeklerin aynı toplumda aynı sürede meydana gelen canlı doğumlara oranlanması ise bulunur.
Obezite; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta
aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite sınıflandırması
esas alınarak obeziteyi belirlemek için yaygın olarak Beden Kitle İndeksi (BKİ)
kullanılmaktadır. BKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m cinsinden) karesine
(BKI=kg/m2) bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. BKİ boy uzunluğuna göre vücut
ağırlığının tahmin edilmesinde kullanılmakta, vücutta yağ dağılımı hakkında bilgi
vermemektedir. DSÖ’ne göre BKİ 30’un üzerinde olan kişiler obez olarak nitelendirilir. Bu
kişilerin toplumun nüfusuna oranı da toplumdaki obezite düzeyini gösterir.
Astım; Astım akciğer içi hava yollarında daralmaya neden olan ve alevlenmeler ile
seyreden kronik bir akciğer hastalığıdır. Son yıllarda astım ile ilgili pek çok çalışma yapılmış
olsa bile astım görülme sıklığı ülkemizde artmaktadır. Astım sıklığı belli bir dönemde belli bir
toplumda rahatsızlığı olan kişilerin, aynı dönemde aynı toplumun nüfusuna oranlanması ise
bulunur.
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Diyabet; Pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir
şekilde kullanamaması sonucu oluşan ömür boyu devam eden kronik ve insülin üreten
hücrelerin azalması ile devam eden bir hastalıktır. Son yıllarda üzerinde sıklıkla durulan ve sık
sık gündeme gelen konulardan birisidir. Diyabet sıklığı belli bir dönemde belli bir toplumda
rahatsızlığı olan kişilerin, aynı dönemde aynı toplumun nüfusuna oranlanması ise bulunur.
Kanser; Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biridir. Sık görülmesi ve
öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk sağlığı sorunudur. Tanı olanaklarının
gelişmesi ve sağlık kuruluşlarından yararlanma olanaklarının artması ile her yıl daha çok kanser
vakası teşhis edilmektedir. Ayrıca enfeksiyon hastalıklarının kontrol altına alınması; diğer
hastalıklara karşı etkin tedavi yöntemlerinin kullanıma girmesi ve yaşam standardının
yükselmesi ile ortalama yaşam süresinin uzaması, dolayısı ile yaşlı nüfusun artması; toplumun
bilgi seviyesinin yükselmesi ve kanser tedavisindeki gelişmeler sebebi ile daha çok hastanın
hekime başvurması ve gelişen teknoloji ile çevresel karsinojenlere maruziyetin artışı kanser
sıklığını arttıran etkenlerdir.
Depresyon; Depresyon derin üzüntülü bazen de hem üzüntülü, hem bunaltılı bir duygu
durumla birlikte düşünce, konuşma, devinim ve fizyolojik işlevlerde yavaşlama, durgunlaşma
ve bunların yanı sıra değersizlik, küçüklük, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık duygu ve
düşünceleri ile belirli bir sendromdur. Depresyonun çeşitli türleri ve dereceleri olmasına
rağmen genel olarak, bu tarz rahatsızlık yaşayanların, topluma oranı ile depresyon sıklığı hesap
edilir.

6.3.4. Engellilik Göstergeleri
Engelliliğe Uyarlanmış Yaşam Yılı (DALY); DALY, mükemmel sağlık beklentisine
karşın sağlıkta oluşan açığı ölçmektedir. Bu ölçüt ile şu andaki durum ile her bir bireyin o
toplum için belirlenmiş doğuşta beklenen yaşam süresi kadar yaşadığı ve mükemmel sağlığa
sahip olduğu ideal durum arasındaki fark gösterilebilmektedir. DALY değerleri farklı sağlık
müdahaleleri ile kazanılan sağlıklı yaşam yıllarının maliyetlerinin karşılaştırmasının da
yapılmasına olanak sağlamaktadır. DALY hesaplamasında sağlık sorunlarının insidans ve
prevalansları ile sağlık sorunlarının yol açtığı erken yaştaki ölümlere bağlı kaybedilen yaşam
yılları ve ölümle sonuçlanmayan hastalıklar ve çeşitli nedenlere bağlı yaralanmalar birlikte
değerlendirilebilmektedir. DALY, yeti yitiminin ortaya çıkmasından itibaren geçen yıllar ile
erken yaşta meydana gelen ölümlere bağlı kaybedilen süreyi bir ölçütte bir araya getirerek
göstermektedir. Bu nedenle DALY hesaplamasında kullanılan birim zaman ya da daha basit bir
ifadeyle yıldır. Kısaca 1 DALY yaşamdan kaybedilmiş sağlıklı bir yıla karşılık gelmektedir.
Diğer Göstergeler; Bu göstergeler genellikle günlük hayat aktivitesi (ADL), kas iskelet
sistemi rahatsızlıkları (MSD) v.b. göstergelerdir. ADL toplumdaki bireyleri gün içindeki
fiziksel aktivite düzeyini ölçerken, MSD ise toplumdaki bireylerin yaşadıkları kas iskelet
sistemi konuları ile ilgilenir.
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6.3.5. Beslenme Göstergeleri
Beslenme göstergeleri toplumdaki bireylerin beslenme bozuklukları nedeniyle ortaya
çıkan sağlık sorunlarının görülme sıklığı ile ilgili göstergeleri içerir. Bu göstergelerden bazıları
sağlık statüsü göstergesi olarak da isimlendirilir. Örneğin toplumdaki aşırı kilolu bireyleri oranı
bir sağlık statüsü göstergesidir. Ancak altında yatan temel neden beslenme olduğunda dolayı
bu gösterge aynı zamanda beslenme göstergeleri başlığı altında da incelenir. Beslenme
göstergeleri temel olarak düşük, çok düşük ağırlıklı doğumların toplam doğumlara oranı,
toplumdaki anemi yaygınlığı ve toplumdaki aşırı kilolu ya da aşırı zayıf bireylerin topluma
oranı gibi hesaplamalar ile ifade edilmektedir.

6.3.6. Sosyal ve Mental Göstergeler
Alkol Kullanımı ile İlgili Göstergeler; Alkol sigara ile birlikte sağlığa olumsuz etkisinin
kesin olarak kabul edildiği en önemli tüketim araçlarındandır. Belli bir düzeyin üstünde alkol
tüketimi kişide bedensel ve ruhsal zararların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dünya Sağlık
Örgütü alkol tüketimi için sınırı şu şekilde bildirmiştir. Kadınlar için bir haftada 14 standart
içki tüketimi, erkekler için ise 21 standart içki tüketimi riskli kullanım olarak belirtilmektedir.
Günlük tüketimde ise erkeklerin dört standart içki, kadınların ise iki standart içkinin üstünde
tüketmemesi gerekmektedir. Bir başka önemli ölçüt haftada en az iki gün alkol alınmamasıdır.
Her gün alkol tüketimi bir yaşam tarzı halini almakta ve çeşitli sorunların ortaya çıkmasına
zemin hazırlamaktadır. DSÖ’nün alkol tüketimi ile ilgili yayınlaşmış olduğu yaklaşık yüz kadar
farklı istatistik vardır. Burada hepsini açıklamak yerine en sık kullanılanlardan biri olan kişi
başı saf alkol tüketimine yer verilmiştir.
15 yaş üzeri bireylerin kişi başı saf alkol tüketim miktarı; Bu istatistik, belli bir bölgede
belli bir süre içinde tüketilen toplam saf alkol miktarının, 15 yaş üzeri nüfusa bölünmesi ile
hesaplanır. 2012 yılında OECD tarafından yayınlanan rapora göre ülkemizde yıllık kişi başı saf
alkol tüketim miktarı 1,6 litredir. Bu oran ile Türkiye 34 OECD ülkesi içinde 33. Sıradadır. İlk
sırada olan Estonya’da bu oran kişi başı yıllık 12,3 litredir.

6.3.7. Sağlık Sistemi Göstergeleri
Sistem, bir veya daha çok amaca ulaşmak için birbiriyle ilgili ve birbirine bağımlı
bileşenin düzenine denir. DSÖ, temel amacı sağlığı geliştirmek, yenilemek ve sürdürmek olan
tüm aktiviteleri sağlık sisteminin amacı olarak tanımlanmıştır. Sağlık sistemi ile ilgili
göstergeler ise temelde iki alt başlık altında toplanmaktadır. Bunlar sağlık hizmetinin
kullanımına ilişkin göstergeler ve sağlık politikası göstergeleridir.

6.3.8. Sağlık Hizmetinin Kullanımına İlişkin Göstergeler
Yatan Hasta Hizmet Kullanımı, Hastanelerde yatarak tedavi hizmeti alan hastalar ile
ilgili göstergelerden oluşmaktadır. Ortalama yatış süresi, yatak işgal oranı, hastaneden tabucu
olma oranı, her 100 başvuruda hastaneye yatırılma oranı, yatan hasta sayısı, yatak devir oranı
gibi temel oranlardan oluşmaktadır. Bu oranları hastalık gruplarına göre, hastalık türlerine göre
hesaplamakta mümkündür. Örneğin bir toplumda sadece iskemik kalp rahatsızlığı olan
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hastaların tabucu edilme oranı hesaplanmak isteniyorsa, belli bir süre içinde iskemik kalp
rahatsızlığından yatarak tedavi hizmeti alan hasta sayısının ve tabucu edilen hasta sayısının
bilinmesi yeterlidir.
Ayaktan Hastaların Hizmet Kullanımı, Herhangi bir sağlık merkezinden ayaktan sağlık
hizmeti alan hastalar ile ilgili göstergelerden oluşmaktadır. Yılda kişi başına ayaktan hasta
başvurusu en sık kullanılan göstergelerden birisidir. Birinci basamak sağlık hizmetleri ya da
gezici hizmetlerinin toplam sayısının, nüfusa bölünmesiyle elde edilir. Bir ayaktan hizmet,
hekim ya da hekim gözetiminde bir hemşire tarafından normalde hekim
muayenehanesinde(ofisinde) ya da hastanın evinde yapılan muayene / konsültasyondur.
Ayaktan hasta başvuru sayısı şunları içerir: hastanın hekimi ofisinde ziyareti, hekimin hastayı
evinde ya da başka bir yerde ziyareti; ambulans çağrısı; günlük –hasta vakaları. Ayaktan hasta
başvuru sayısı şunları kapsamaz: konsültasyon amaçlı telefon görüşmeleri, istekte bulunulmuş
laboratuvar testleri için başvuru, reçete ya da düzenlenmiş tedavi işlemleri, örneğin
enjeksiyonlar, fizyoterapi gibi; Ayaktan başvuru tanımı: Birinci basamak sağlık kuruluşuna ya
da bir hastanenin ayaktan hasta departmanına ya da ayaktan hasta kuruluşuna başvurarak tanı
ve tedavi hizmetlerinden faydalanan kişidir.
Cerrahi İşlemler ve Prosedürler, Sağlık kurumlarının vermiş olduğu cerrahi müdahale
işlemleri ile ilgili göstergelerden oluşur. 1000 canlı doğumda sezeryan ameliyatı oranı, 1000
kişi başına düşen kalp, kemik iliği, böbrek vs nakil işlemlerinin oranı, 100000 kişi başına
hesaplanan Koroner Bypas ameliyatı, 100000 kişi başına düşen diş protezi işlemi sayısı, evde
ya da merkezde diyalize giren hastaların sayısı gibi göstergeler örnek olarak gösterilebilir.

6.3.9. Sağlık Hizmet Sistemi İle İlgili Göstergeler
Ulusal Sağlık Harcamaları İle İlgili Göstergeler,
Toplam Sağlık Harcamalarının Gayri Safi Milli Hâsıla İçindeki Yüzdeki, Bir ülkede
belli bir dönemde yapılan toplam sağlık harcamalarının ülkenin o dönemki gelirine oranlanması
ile bulunur. Ülkemize ait 1996 ve 2012 yılları arasındaki durum şekilde gösterilmiştir. 1998
yılında Türkiye’nin sağlık harcamalarının GSMH içindeki payı %3,7 civarında iken 2008
yılında %6’nın üzerine çıkmış ve 2012 yılında %5,4 olarak gerçekleşmiştir.
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Şekil 2: Sağlık Harcamalarının GSMH İçindeki Payı (%)
Kişi Başına Toplam Sağlık Harcaması (Satın Alma Gücü Paritesine Göre),
Tüketicinin kendi inisiyatifi ile satın alınan mal ve hizmetlerin yer aldığı hane halkı sağlık
harcamaları ve kamu tarafından finanse edilen ya da sağlanan hizmetlerin maliyet paylaşımı,
devlet destekli okul, hapishane ve silahlı kuvvetler sağlık hizmetleri ile aşılama, klinik ve
laboratuvar yatırımları gibi özel halk sağlığı programları, idare masrafları, araştırma ve
geliştirme (farmasotik şirketlerinin harcamaları hariç), endüstriyel tıp, yardım ve hayır
kurumlarının harcamaları toplamının ülkenin nüfusuna bölünmesi ile hesaplanan göstergedir.
Sağlık Harcamalarında Kamu ve Özel Payı, Bir ülkede belli bir dönemde yapılan
toplam sağlık harcamalarının ne kadarının kamu ne kadarının özel kesim tarafından yapıldığı
gösteren istatistiklerdir.
Bunun dışında sağlık harcaması göstergeleri ile ilgili olarak çok sayıda istatistik vardır.
Örneğin hekim başına yapılan ödemeleri, özel sigorta harcamaları, cepten yapılan sağlık
harcamaları, evde sağlık harcamalarının düzeyi, yatan hasta harcamaları gibi çok sayıda
gösterge bulunmaktadır.
Ulusal Sağlık İşgücü İle İlgili Göstergeler,
Etkili bir sağlık hizmeti sunabilmek için, uygun fiziki mekânlara ve gelişmiş
teknolojilere ihtiyaç olduğu kadar, sağlık sektöründeki işgücü de olmazsa olmazlardandır.
Sağlık sektöründe işgücü ile ilgili çok sayıda gösterge yayınlanmaktadır. Bu göstergeler sağlık
sistemi göstergeleri olarak ifade edilir. Bu göstergeler genellikle 1000 ya da 10000 kişi başına
düşen sağlık personeli sayısı olarak gösterilirler.
Hekim Sayısı, sağlık işgücü göstergeleri içinde en temel olanlardan birisidir. 1000
nüfus başına düşen hekim sayısının hesaplanması ile ifade edilir. Ülkemizde hekim sayısını
arttırmaya yönelik son yıllarda önemli çalışmalar yapılmasına rağmen gelişmiş ülkeler ile
karşılaştırıldığında geride kalmaktayız. Türkiye’de 2009 yılında 1000 kişi başına 15.38 hekim
düşmekte iken bu sayı ABD’de 24.22, komşumuz Yunanistan’da ise 61.67’dir.
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Hemşire Sayısı, sağlık işgücü istatistiklerinden en sık kullanılanlarından bir diğeridir.
1000 kişi başına düşen hemşire sayısının hesaplanması ile bulunur.
Bunun dışında sağlık iş gücü hesaplamalarında eczacı sayısı, ebe sayısı, sağlık memuru
sayısı ve diğer sağlık personeli sayısı gibi göstergeler kullanılır.
Sağlık Hizmet Sistemi İle İlgili Diğer Göstergeler,
Ulusal sağlık harcamaları ve ulusal sağlık işgücü ile ilgili göstergelerin yanında sağlık
hizmet sistemi ile ilgili bir takım farklı göstergeler de vardır. Ülkedeki sağlık hizmeti veren
sağlık kuruluşlarının sayısı, teknolojik altyapı ve sağlık hizmeti sunmada gerekli olan tıbbi
malzemelerin 1000 kişi başına düşün sayısı, örneğin 1000 kişi başına düşen MR cihazı sayısı
gibi, ülkenin uygulamış olduğu sağlık finansmanı yöntemi göstergeleri bu kategoride
değerlendirilebilir.
Sağlık insan hayatı ile doğrudan ilgili bir sektör olması nedeniyle hata kabul edilmeyen
bir alandır. Sağlık sistemlerinin temel amacı, doğru, en uygun maliyetli, kaliteli, doğru yer ve
zamanda istenilen sağlık hizmetini sunacak bir yapı oluşturmaktır. Sağlık göstergeleri bu
noktada mevcut durumun tespit edilmesinde kritik bir rol oynar. Sağlık sistemi içinde karar
alıcıların mevcut durumu ölçen göstergeleri dikkate almadan aldıkları kararlar bilimsellikten
çok uzak olacaktır. Ölçülemeyen bir şeyin yönetimi de çok zordur. Bu nedenle sağlık
göstergeleri sağlık sisteminin içinde bulunduğu durum ile ilgili ölçülebilir somut veriler
sağladığı için son derece önemlidir.
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Uygulamalar
1) Bir toplumda 2015 yılında 5-15 yaş aralığında ölenlerin sayısı 1200, aynı toplumda
o yılki 5-15 yaş arası nüfus 48000 ise Yaşa Özel Ölüm Hızını Hesaplayınız?
2) Bir toplumda 2012 yılında akciğer kanser nedeniyle ölenlerin sayısı 2100 ve aynı
yıl içinde teşhisi yapılan akciğer kanseri hastası sayısı 8400 ise, toplumun akciğer kanseri
fatalite hızı kaçtır?
3) X ülkesinde erken neonatal bebek ölüm oranları post neonatal bebek ölüm
oranlarının 4 katı ise bu ülkenin sağlık politikacıları bu oranları azaltmak için öncelikle hangi
tedbirleri almalıdırlar? Tartışınız.
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Uygulama Soruları
Kendinizi küçük bir bölgenin göreve yeni atanmış bir sağlık müdürü olan düşünün.
Sizden bölgenin anne ve çocuk sağlığı ihtiyaçları ile ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan bir rapor
istendi. Öğrenmiş olduğumuz sağlık göstergelerini kullanarak kendi yorumlarınızla bu raporu
hazırlayınız (Hayali rakamlar kullanabilirsiniz).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlık göstergelerinin ne demek olduğunu, hangi nedenlerle
kullanıldıklarını, öneminin ne olduğunu, sağlık göstergelerinin temelde hangi başlıklara
ayrıldıklarını, türlerini ve nasıl hesaplandıklarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Tanımlanmış bir nüfusun sağlık durumunu yansıtan veya gösteren ölçütlere ne
denir?
a) Sağlık Göstergesi
b) Surveyans
c) Parametre
d) Değişken
e) Prevans
2) Belli bir anda belli bir nüfustaki eski ve yeni vakaların, olayların veya durumların
sayıyla ifadesine ne denir?
a) İnsidans
b) Prevans
c) Mortalite
d) Surveyans
e) Kapsama Düzeyi
3) Hangisi sağlık göstergelerinin kullanılma nedenlerinden biri değildir?
a) Toplumun sağlığını tanımlama ve sağlığın değişik özelliklere göre değişimini
belirleme
b) Sağlık sorunlarının zaman içinde gösterdiği değişimi değerlendirme
c) Ülkeler ve bölgeler arası karşılaştırma yapma
d) Sağlık sisteminin etkinliğini görebilme
e) Sağlık hizmetlerinin karlılığını değerlendirme
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4) Hangisi Mortalite göstergelerinden birisi değildir?
a) Kaba Ölüm Hızı
b) Bebek Ölüm Hızı
c) Fatalite Hızı
d) Düşük Doğum Ağırlığı Hızı
e) Ana Ölüm Hızı
5) Belirli bir hastalığın ne kadar ölümcül seyrettiğini, hastalığa yakalananlar içinden
ne kadarının öldüğünü yani bu hastalığın ne kadar ölümcül olduğunu gösteren ölçüt hangisidir?
a) Kaba Ölüm Hızı
b) Bebek Ölüm Hızı
c) Fatalite Hızı
d) Düşük Doğum Ağırlığı Hızı
e) Ana Ölüm Hızı
6) Doğumdan sonra 8-28 gün sonra meydana gelen bebek ölümlerinde kullanılan ölüm
hızıdır hangisidir?
a) Erken Neonatal Ölüm Hızı
b) Geç Neonatal Ölüm Hızı
c) Post Neonatal Ölüm Hızı
d) Pre-Neonatal Ölüm Hızı
e) Aylık Neonatal Ölüm Hızı
7) Hangisi ulusal sağlık işgücü istatistiklerinden birisi değildir?
a) Hekim Sayısı
b) Hemşire Sayısı
c) Hekime Başvuru Sayısı
d) Eczacı Sayısı
e) Ebe Sayısı
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8) “1000 canlı doğumda sezeryan ameliyatı oranı” hangisinin türüdür?
a) Cerrahi İşlemler ve Prosedürler
b) Ayaktan Hastaların Hizmet Kullanımı
c) Yatan Hastaların Hizmet Kullanımı
d) Ulusal Sağlık Harcamaları İle İlgili Göstergeler
e) Hiçbiri
9) Soruyu yalnızca şekilde yer alan bilgilere göre cevaplandırınız. Türkiye’nin Ulusal
Sağlık Harcaması Göstergeleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

a) Toplam Sağlık Harcamalarının payı yıllar içinde sürekli artmıştır
b) 1996 yılında bu yana hiçbir zaman %3’ün altına düşmemiştir
c) 2012 yılında %5’in üzerinde %6’nın altındadır
d) 2010 yılında 2008 yılına göre bir düşüş yaşanmıştır.
e) 2000 yılındaki pay yaklaşık %5’tir.

10) Hangisi toplumun sağlık statüsü göstergelerinden biri değildir?
a) DALY
b) Obezite
c) Astım
d) Depresyon
e) e)Kanser

Cevaplar: 1)a, 2)b, 3)e, 4)d, 5)c, 6)b, 7)c, 8)a, 9)a, 10)a
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7. SAĞLIK SİSTEMİ GÖSTERGELERİ
Prof. Dr. Abdulbaki KUMBASAR
Arş. Gör. Canser BOZ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Sağlık Sistemi ve Sağlık Sistemi Göstergeleri
7.1.1. Sağlık Sistemi Kavramı
7.1.2. Sağlık Sistemi Göstergeleri
7.1.3. Sağlık Sistemi Göstergeleri İle İlgili Bazı Güncel İstatistikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık Sistemi göstergesi nedir?
2) Dünya Sağlık Örgütü sağlık sistemi göstergeleri nasıl sınıflandırılır?
3) Dünya Sağlık Örgütü sağlık sistemi istatistiklerine göre Türkiye’nin durumu
nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sağlık sistemi nedir

Sağlık sisteminin tanımı
ve önemli

Okuyarak, Düşünerek

Sağlık sistemi göstergeleri
nelerdir

Dünya Sağlık Örgütüne
göre sağlık sistemi
göstergelerinin
sınıflandırılması

Okuyarak, Fikir yürüterek,
Araştırarak

Güncel İstatistiksel veriler

Dünya Sağlık Örgütüne
göre açıklanan sağlık
sistemi istatistikleri

Okuyarak, Düşünerek
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Anahtar Kavramlar


Sağlık



Sağlık sistemi



Sağlık sistemi göstergeleri



İndikatör



Dünya Sağlık Örgütü
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Giriş
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO), Birleşmiş Milletler'e bağlı olan ve toplum
sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan örgüttür. Dünya’da sağlık deyince akla ilk gelen
uluslararası örgütlerden birisi belki de ilkidir. DSÖ'nün iki temel işlevinden birincisi
uluslararası sağlık çalışmalarını yönlendirmek ve eşgüdümünü sağlamaktır. Bu işlevin yerine
getirilmesi için toplantılar düzenler, uzman komiteleri oluşturur, saha çalışmaları ve laboratuvar
araştırmaları yürütür, standartlar saptar, sağlık konusunda bilgi ve veri toplar, bunları dağıtır,
danışmanlık hizmetleri yapar ve çeşitli yayınlar çıkarır. DSÖ'nün ikinci temel işlevi ise üye
devletlerle sağlık alanında teknik işbirliğini teşvik etmektir. DSÖ'nün en önemli işlevlerinden
biri, daha önceki uluslararası sağlık kuruluşlarından devraldığı sağlıkla ilgili bilgi ve verileri
toplama ve dünya ülkelerine yayma işlevidir. DSÖ'ne üye her ülke yıllık raporlar halinde
ülkesindeki sağlık olaylarım, personel durumunu, sağlanan hizmetleri bildirmek
mecburiyetindedir. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak haftalık raporlar sunarlar ve epidemileri
ayrıca bildirirler.
DSÖ üyesi olan tüm ülkelere ait periyodik olarak istatistikler yayınlar ve bu istatistikler
tüm dünya tarafından kabul edilir. Bu bölümde de DSÖ’nün yayınlamış olduğu istatistiklerden
olan sağlık sistemi göstergeleri tanıtılacak ve bazı güncel veriler üzerinde durulacaktır.
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7.1. Sağlık Sistemi ve Sağlık Sistemi Göstergeleri
Bu bölümde öncelikle sağlık sistemi kavramına yer verilecek daha sonra sağlık sistemi
göstergeleri açıklanacaktır.

7.1.1. Sağlık Sistemi Kavramı
Sistem kavramının farklı tanımları yapılmıştır. Genel olarak düzenli bir biçimde
birbirini etkileyen ve birbirine bağlı birimlerden, değişik bölümlerden oluşan ve genel bir plana
göre kurulan, belirli bir sonuca ulaşmak için amaca yönelmiş bir bütündür. Sistemler,
parçalardan oluşan dizinin, bütünün genel amacına doğru birlik halinde çalışması ile ortaya
çıkan yapılardır. Ackoff'a göre sistem aralarında ilişki bulunan, belirli bir amaca ulaşmak için,
birbirleriyle etkileşimde olan elemanlar grubudur. Birbirine bağımlı olan (etkileşen veya ilişkili
olan) iki veya daha fazla parçadan oluşan, çalışma ve özellikleri itibariyle belirli bir sınırı olan
örgütlenmiş ve bölünmez bir bütündür. Aynı zamanda dış çevre ile ilişkisi olan cisim veya
varlıkların bileşkesidir. Bu tanımlara göre bir sistemden söz edebilmek için aşağıdaki unsurların
bir araya gelmesi gereklidir. Bunlar:


Birbirine bağımlılık



İki ya da daha fazla unsur



Belirli bir sınır



Ayırt edilen özellikler



Örgütlenmiş bir yapı olarak sıralanabilir.

Dünya’da pek çok sisteme rastlamak mümkündür. Eğitim sistemi, ekosistem, finansal
sistem, hukuk sistemi, sağlık sistemi bunlardan bazılarıdır. Bu sistemler incelediğinde hepsinin
yukarıda sayılan özellikleri taşıdıkları görülecektir.
Sağlık sistemi dünyada eğitim sistemi ile birlikte en sık kullanılan sistem örneklerinden
birisidir. Sağlık sistemi ile ilgili de pek çok tanıma rastlamak mümkündür. Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) 2000 Raporu sağlık sistemini, temel amacı sağlığı geliştirmek, yenilemek ve
sürdürmek olan tüm aktiviteler olarak tanımlamıştır. Bir başka tanıma göre ise sağlık sistemi
sağlığın geliştirilmesi ve korunmasını temel amaç edinen kaynaklar, kurumlar, insanlar ve
yönetimlerin oluşturmuş olduğu bütündür. Dünya’da sağlık sisteminin genel ilkelerine
baktığımızda dört unsur karşımıza çıkmaktadır. Bunlar;


Etkililik



Verimlilik



Hakkaniyet
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İnsancıllıktır.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık sistemlerinin temel hedefi;


Nüfusun sağlığının iyileştirilmesi,



Kişilerin beklentilerine karşılık vermesi

 Hasta olma durumundan kaynaklanan bedellere ilişkin olarak finansal korunma
sağlamasıdır.
Ülkelerin sağlık sistemlerindeki başarıları bu üç hedefe ulaşmadaki dereceleri ile
ölçülmektedir. Bu noktada karşımıza Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği
ve Kalkınma Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar, Türkiye İstatistik Kurumu, Sağlık Bakanlığı
gibi ulusal kuruluşların yayınlamış olduğu göstergeler çıkmaktadır. Bu bölümde Dünya Sağlık
Örgütü tarafından ülkelerin sağlık sistemi göstergesi olarak nitelendirilen değişkenler
açıklanacaktır.

7.1.2. Sağlık Sistemi Göstergeleri
Dünya Sağlık Örgütü her yıl düzenli olarak üyesi olan ülkelere ait sağlık istatistikleri
yayınlamaktadır. Bu istatistikler ilgili ülkenin sağlık düzeyi ile ilgili bilgiler sağlamaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü bu istatistikleri çeşitli kriterlere göre ayırmaktadır. Bunlar:


Konuya



Kategoriye



Göstergelere



Ülkelere göre gibi çeşitli başlıklar altında verilmektedir.

Dünya sağlık örgütüne göre herhangi bir ülkenin sağlık göstergelerini aşağıdaki
başlıklar altında incelemek mümkündür. Bunlar:


Dünya Sağlık İstatistikleri



Milenyum Kalkınma Hedefleri



Ölüm ve Küresel Sağlık İstatistikleri



Sağlık Sistemi Göstergeleri



Çevre ve Halk Sağlığı Göstergeleri



Sağlık Eşitliği



Kent Sağlığı
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Tropikal Hastalıklar



Bulaşıcı Hastalıklar



Madde Kullanımı ve Mental Sağlık



Enfeksiyon Hastalıkları



Yaralanmalar ve Şiddet



Çocuk Sağlığı İstatistikleri



HIV/AIDS ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar



Sıtma Oranları



Tüberküloz



Uluslararası Sağlık Tüzüğü istatistikleridir.

Konumuz sağlık sistemi olduğu için bu bölümde sağlık sistemi göstergeleri
açıklanacaktır. Yine Dünya Sağlık Örgütüne göre bir ülkenin sağlık sistemi göstergeleri
aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır. Bunlar:


Sağlık İşgücü



Sağlık Finansı



Temel İlaç Göstergeleri



Temel Sağlık Teknolojileri



Yönetişim ve Yardım Etkinliği



Hizmet Sunumu

Sağlık İşgücü Göstergeleri
Gerek ulusal düzeyde gerekse de uluslararası düzeyde sağlık politikası ve program
yapıcıları ülkedeki sağlık insan gücünü doğru ve zamanında karar alabilmek için
kullanmaktadır. Dünya sağlık örgütü de ülkelere bu alanda doğru verileri sağlamak için sağlık
işgücü ile ilgili istatistikler toplamakta ve düzenli olarak yayınlamaktadır. Sağlık işgücü ile
ilgili yayınlanan istatistikler genelde iki şekilde açıklanır. Bunlar;


Nüfus temelli sağlık işgücü istatistikleri



Kurum temelli sağlık işgücü istatistikleridir.
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan temel işgücü sağlık istatistikleri pek çok
kaynaktan yararlanılarak elde edilir. Genel nüfus sayımı, işgücü anketleri, çalışan anketleri,
ulusal istatistikler, çeşitli kurumların idari bilgi sistemleri bu kaynaklardan bazılardır. Sağlık
işgücü ile ilgili sunulan veriler iki tiptir. Bunlar birleştirilmiş ve ayrıştırılmış verilerdir. Her iki
tip de sağlık işgücü ile ilgili bilgiler sağlar. Bunun yanında birleştirilmiş veriler işgücü
yoğunluğu ile ilgili de bilgiler vermektedir (örnek, 1000 kişi başına düşen hekim sayısı). Bu
nedenle birleştirilmiş veriler sağlık işgücünü yorumlama da daha geçerli bilgiler sunmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü, her ülkenin karakteristik özelliği farklı olmakla birlikte,
genellikle sağlık işgücü ile ilgili 9 birleştirilmiş istatistik, 18 de birleştirilmemiş istatistik
yayınlamaktadır.
Birleştirilmiş Sağlık İşgücü İstatistikleri
Birleştirilmiş sağlık işgücü istatistikleri 9 kategoride ele alınmaktadır. Bu veriler:
Hekim; Genel ve özel alanlara ait tıp uygulayıcılarıdır. Örneğin Türkiye’de 1000 kişi
başına düşen hekim sayısı, 1000 kişi başına düşen onkolog sayısı gibi, toplam hekim sayısı gibi.
Hemşire ve Ebe; Bir bölgede ya da ülkede 1000 kişi başına düşen hemşire sayısı, ebe
sayısı, yardımcı ebe ve hemşire çalışanlarının sayısı gibi işgücü ile ilgili istatistiklerdir.
Diş Personeli; Diş hekimi, yardımcı diş hekimi, diş ve protez teknikerleri olarak
çalışanlar ile ilgili istatistiklerdir.
İlaç ve Eczacı Personeli; Eczacı, eczacı yardımcısı, eczacı ve ilaç teknikerleri olarak
çalışanlardır.
Laboratuvar Çalışanları; Laboratuvarda çalışan bilim adamları, laboratuvar asistanları,
laboratuvar teknikerleri, röntgen teknikerleri ile ilgilidir.
Çevre ve Halk Sağlığı Çalışanları; Çevre ve halk sağlığı merkezlerinde çalışanların,
çevre ve halk sağlığı teknikerlerinin, sağlık uzmanlarının, hijyenistlerin, ilçe sağlık
görevlilerinin, halk sağlığı uzmanlarının, gıda sanitasyon ve güvenlik müfettişlerinin sayıları
ile ilgilidir.
Sağlık yönetimi ve destek görevlileri; Sağlık sistemi üzerinde çalışan personellerin,
sağlık ekonomistlerinin, sağlık istatistikçilerinin, sağlık hukukçularının, tıbbi kayıt
teknikerlerinin, sağlık bilgi teknikerlerinin, ambulans şoförlerinin, bina bakım personelinin ve
diğer yönetim ve teknik yardım elemanlarının sayısı ile ilgilidir.
Diğer Sağlık Çalışanları; Tıbbi yardımcıların, diyetisyenlerin, beslenme uğraşı
terapistlerinin, tıbbi görüntüleme ve tedavi ekipmanları teknisyenlerinin, optometristlerin,
gözlükçülerin, fizyoterapistlerin, kişisel bakım çalışanlarının, konuşma patologlarının ve tıbbi
stajyerlerin sayısı ile ilgili verilerdir.
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Birleştirilmemiş (Ayrılmış) Sağlık İşgücü İstatistikleri
Birleştirilmemiş sağlık işgücü istatistikleri ise 9 değil 18 kategoride ele alınmaktadır.
Bunlar, Hekim, Hemşire, Ebe, Dişçi, Diş Teknikeri Ve Asistanı, Eczacılar, Eczacı Asistanı vee
Teknikeri, Laboratuvar Bilimcisi, Laboratuvar Teknikeri ve Asistanı, Radyoloji Teknisyenleri,
Çevre ve Halk Sağlığı Çalışanları, Toplum Sağlığı Çalışanları, Geleneksel Tıp Uygulayıcıları,
Geleneksel Doğum Görevlileri, Tıbbi Asistanlar, Kişisel Bakım Çalışanları, Sağlık Yönetimi
Ve Destek Görevlileri ve Son Olarak Diğer Sağlık Çalışanlarının Sayısını Ayrı Ayrı Ele Alan
Sağlık İşgücü İstatistikleridir.
Görüldüğü gibi birleştirilmiş ve birleştirilmemiş sağlık işgücü istatistikleri arasındaki
temel fark birleştirilmiş sağlık işgücü istatistiklerinde bazı verilerin ayrı ayrı ele alınmasıdır.
Örneğin ebe ve hemşirelerin sayısı birleştirilmiş sağlık işgücünde bir başlık altında ele
alınmaktadır. Bunun temel nedeni her ülkeye ait ebe ve hemşire sayılarına ayrı ayrı
ulaşılamadığından dolayı daha kesin ve daha net verilere ulaşmak ve daha doğru yorumlar
yapabilmek için bu durumlarda birleştirilmiş sağlık işgücü istatistikleri kullanılmaktadır.
Sağlık Finansı Göstergeleri
Sağlık finansı istatistikleri sağlık sistemi göstergeleri içinde en önemli olanlardan
birisidir. Bu göstergeleri sağlık hizmetlerinde kaynakların nasıl kullanıldığı ve sağlık
harcamaları ile ilgili bilgiler sunar. Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık finansı göstergeleri iki
başlık altında toplanabilir. Bunlar:


Sağlık Harcaması Oranları



Kişi Başına Sağlık Harcaması tutarlarıdır.

Sağlık Harcaması Oranları
Sağlık harcaması belirli bir zaman diliminde belirli bir bölgede (genellikle ülke) sağlık
için yapılmış olan harcamaları ifade etmektedir. Sağlık harcaması oranları ise çeşitli başlıklar
altında yapılan sağlık harcamalarının ilgili oldukları kriterlere oranlanmasıdır. Dünya Sağlık
Örgütüne göre sağlık harcaması oranları 9 başlık altında verilmektedir. Bunlar:


Toplam Sağlık Harcamalarının Milli Gelir İçindeki Payı



Toplam Sağlık Harcamaları İçinde Kamu Harcamalarının Payı



Toplam Sağlık Harcamaları İçinde Özel Harcamalarının Payı



Toplam Kamu Harcamaları İçinde Kamu Sağlık Harcamalarının Payı



Toplam Sağlık Harcamaları İçinde Dış Kaynak Harcamalarının Payı



Genel Kamu Harcamaları İçin Sağlık Sosyal Güvenlik Harcamalarının Payı
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Toplam Özel Sağlık Harcamaları İçinde Cepten Harcamaların Payı



Toplam Sağlık Harcamaları İçinde Cepten Harcamaların Payı

 Toplam Özel Sağlık Harcamaları İçinde Önceden Ödenmiş Planların Payı
şeklindedir.
Kişi Başına Sağlık Harcaması Tutarları
Kişi başına toplam sağlık harcaması iki şekilde ele alınmaktadır. İlki ortalama döviz
kuruna göre kişi başına sağlık harcaması, ikincisi ise satın alma gücü paritesine göre kişi başına
sağlık harcaması tutarlarıdır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kişi başına sağlık harcamaları 4
başlık altında verilmektedir ve ABD Doları cinsinden hesaplanmaktadır. Bunlar:


Ortalama Döviz Kuruna Göre Kişi Başına Toplam Sağlık Harcaması



Satın Alma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına Toplam Sağlık Harcaması



Ortalama Döviz Kuruna Göre Kişi Başına Toplam Kamu Sağlık Harcaması

 Satın Alma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına Toplam Kamu Sağlık Harcaması
Şeklindedir.
Temel İlaç Göstergeleri
Sağlık sistemi göstergelerinden bir diğeri ise temel ilaçlara ulaşım düzeyi ile ilgili
göstergelerden oluşmaktadır. Temel ilaçlar; "toplumun çoğunluğunun sağlık gereksinimleri
için en gerekli olan, dolayısıyla, her zaman, yeterli miktarda ve uygun doz formlarında
bulunması gereken ilaçlar" olarak tanımlanmaktadır. Bu ilaçlara ulaşım derecesi ne kadar
yüksek ve kolay ise sağlık sistemi o kadar iyidir denebilir. Tüm sağlık sistemlerinin temel
amaçlarından biri kişilere bu ilaçları en uygun şekilde sağlamaktır. Dünya Sağlık Örgütü’ne
göre temel ilaç göstergeleri iki başlık şeklinde açıklanmaktadır. Bunlar:


Seçilen Jenerik İlaçların Ortalama Kullanılabilirliği



Seçilen Jenerik İlaçların Ortalama Tüketici Fiyat Oranıdır.

Seçilen Jenerik İlaçların Ortalama Kullanılabilirliği kamu ve özel olarak ikiye
ayrılmaktadır. Herhangi bir hastalığın tedavisi büyük oranda o hastalık için gerekli olan tıbbi
ilaçlara ulaşım ile ilgilidir. İyi bir sağlık sisteminde ilaç kıtlığının yaşanmaması gereklidir. Aksi
takdirde ciddi sonuçlar hatta ölümler kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle gerek kamu gerekse de
özel jenerik ilaçlara ulaşmada iyi bir sistemin varlığı sağlık sisteminin başarısını
göstermektedir.
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Temel Sağlık Teknolojileri
Temel sağlık teknolojileri, sağlık hizmetinin sunumunda kullanılan alt yapı imkanları,
tıbbi cihazlar, tıbbi tedavi yöntemleri, cerrahi teknikler, sağlık teknoloji politikaları,
biyomedikal mühendislik uygulamaları gibi alanlarda ülkelerin sağlık sistemlerinin
değerlendirilmesinde kullanılır. Dünya Sağlık Örgütü, sağlık teknolojilerini 7 başlık altında
incelemiştir. Bunlar:


Sağlık Altyapısı



İsimlendirme Sistemi



Tıbbi Malzemeler



Tıbbi Cihazların Listesi



Sağlık Teknoloji Politikası



Tedarik Yönetimi



Küresel Biyomedikal mühendislik kaynakları şeklindedir.

Sağlık Altyapısı
Sağlık altyapısı bir sağlık sistemi içinde sağlık hizmetinin verilebilmesi için gerekli olan
fiziksel mekânların durumunu gösterir. Sağlık altyapısının değerlendirilmesinde Dünya Sağlık
Örgütü çeşitli göstergeler önermektedir. Bunlar:


100.000 kişi başına düşen toplam hastane yoğunluğu



100.000 kişi başına düşen toplam sağlık mesajları yoğunluğu



100.000 kişi başına düşen toplam sağlık merkezleri yoğunluğu



100.000 kişi başına düşen toplam kırsal bölge hastane yoğunluğu



100.000 kişi başına düşen toplam kentsel bölge hastane yoğunluğu

 100.000 kişi başına düşen toplam özelleştirilmiş hastane yoğunluğu (Örneğin
Onkoloji Hastanesi) şeklindedir.
Tıbbi Malzemeler
Tıbbi malzeme, sağlıkla ilgili çeşitli durumların ve rahatsızlıkların teşhisi, tedavisi ve
izlenmesi için üretilmiş olan her türlü araç olarak tanımlanabilir. Sağlık hizmetlerinin
sunumunda tıbbi malzemeler önemli bir yer tutar. Ne kadar iyi bir sağlık işgücünüz, ya da sağlık
altyapınızı olursa olsun eğer ihtiyaç anında hekime tıbbi malzeme sağlanamıyorsa o sağlık
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sistemi için mükemmellikten söz edilemez. Bu nedenle tıbbi malzemelerin teminin de
genellikle sıkı kurallar ve denetlemeler getirilmiş ve kamunun ağırlığı hissedilmektedir. Dünya
Sağlık Örgütü de tıbbi malzemeleri sağlık sistemi göstergesi olarak kabul eder ve çeşitli
başlıklar altında inceler. Bunlar:


1 milyon kişi başına düşen MR (Manyetik Rezonans) cihazı yoğunluğu

 1 milyon kişi başına düşen tomografi ünitesi,
bilgisayarlı tomografi yoğunluğu

pozitron emisyon tomografisi,



1 milyon kişi başına düşen gama kamera yoğunluğu



1 milyon kişi başına düşen lineer hızlandırıcılar yoğunluğu



1 milyon kişi başına düşen telekobalt yoğunluğu



1 milyon kişi başına düşen radyoterapi cihazı yoğunluğu

 1 milyon kişi başına düşen mamografi cihazı yoğunluğu (50-69 yaş arası kadın)
şeklindedir.
Tıbbi cihazların listesi ise standart olarak tavsiye edilen tıbbi cihazlara ulaşım ve ciddi
hastalıklar için gerekli olan tıbbi cihazlara ulaşımda hastaların yaşamış oldukları erişim
sorunları ile ilgilidir. Eğer bir hasta MR cihazına ihtiyaç duymasına rağmen buna ulaşmada
sıkıntı çekiyorsa sağlık sistemi açısından bir sorun vardır. Dünya Sağlık Örgütü geliştirmiş
olduğu bir hesaplama ile ulaşım düzeyini ölçmekte ve sağlık sistemlerini değerlendirme imkanı
sunmaktadır.
İsimlendirme sistemi ise, sağlık sistemi içinde kullanılan tıbbi terminolojinin hangi
kaynağın baz alınarak oluşturulduğu ya da böyle bir terminolojik çalışmanın yapılıp
yapılmamasına göre sağlık sisteminin değerlendirilmesidir.
Sağlık teknoloji politikası ise ülkenin sağlık sistemi içinde yasal olarak kabul edilmiş
bir sağlık teknolojisi politikasının olup olmadığı ile ilgilidir. Günümüzde gelişmiş ülkelerde bu
tür politikalar olmasına rağmen Dünya Sağlık Örgütü’ne üye ülkelerin çok büyük bir çoğunda
böyle bir politika yoktur.
Tedarik yönetimi de bir ülkenin sağlık sistemi içinde gerekli olan medikal cihazlara
ulaşım düzeyi ile ilgili göstergeleri içermektedir. Tıbbi cihazların tedarikinde sıkıntı
yaşanıyorsa, hastalar da tıbbi cihazlara ulaşmada sorun yaşayacak ve bu durum ciddi sorunlar
doğuracaktır.
Sağlık Hizmet Sunumu ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık sistemi göstergesi
olarak nitelendirilen bir diğer gösterge türüdür. Dünya Sağlık Örgütü bu alanda üç temel
istatistik kullanır. Bunlar:
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Tüberküloz tedavisi başarı oranları



Doğum öncesi bakım kapsamı



1 yaş altı Difteri Tetanoz, Toksoid ve Boğmaca (DTP3) aşılama oranladır.

Bu göstergelerde başarılı olan ülkeler sağlık hizmet sunumu açısından sağlık sistemi
başarılı olarak kabul edilir.
Sağlık sistemi göstergelerinden sonuncusu ise Yönetişim ve Yardım Etkinliği’dir. Bu
gösterge ülkeleri iki başlık altında incelemektedir. Bunlar:
Dışarıya yardım yapan ülkeler (Donör Ülkeler)
Dışarıdan yardım alan ülkelerdir.
Burada şunu belirtmek gerekir. Bir ülke başlı başına sadece Donör ya da sadece
dışarıdan yardım alan ülke olmaz. Örneğin Almanya bazı konularda donör iken bazı konularda
ise yardım alan ülke konumunda olabilir. Dünya Sağlık Örgütü de Donör ülke olma ile ilgil
değerlendirmelerini yapılan yardımların ve bağışlamaların tutarı ile hesaplar. Yine benzer
şekilde yardım alma tutarlarını da bir ülkenin almış olduğu yardım miktarlarının toplamı ile
açıklar. Ayrıca daha derin analizlerde Dünya Sağlık Örgütü alınan yardımların etkinliğini de
incelemektedir.

7.1.3. Sağlık Sistemi Göstergeleri İle İlgili Bazı Güncel İstatistikler
Bu bölümde Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmış olan güncel veriler ile
ülkemizin durumu hakkında kısa bir bilgi verilecektir. Sağlık politikaları açısından alınacak
olan kararlar ve atılacak olan adımlarda bu veriler sıklıkla kullanılmaktadır.
Kişi Başına Toplam Sağlık Harcaması
Kişi başına toplam sağlık harcaması; hem kamunun hem de özel sektörün sağlık için
yapmış olduğu tüm harcamaların toplamının ülke nüfusuna oranıdır. Bu oran daha önce
açıklandığı gibi sağlık sistemi göstergeleri arasında sağlık finansı göstergelerindendir.
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9146
6518
6308
6187
5601
4885
4812
4759
4552
4526
4334
4244
4191
3867
3741
3646
3604
3469
3405
3311
3126
2846
2595
2513
2508
2398
2355
2147
1982
1839
1678
1551
1453
1061
1053
UNITED STATES
LUXENBOURG
NORWAY
SWITZERLAND
NETHERLANDS
AUSTRIA
GERMANY
CANADA
DENMARK
BELGIUM
FRANCE
SWEDEN
AUSTRALIA
IRLAND
JAPAN
ICELAND
FINLAND
OECD
NEW ZEALAND
UNITED KINGDOM
ITALY
SPAİN
SLOVENIA
GREECE
PORTUGAL
S. KOREA
ISRAEL
SLOVAK REPUBLİC
CZECH REPUBLİC
HUNGARY
CHILE
POLAND
ESTONIA
MEXICO
TURKEY

Şekil 3: Kişi Başına Toplam Sağlık Harcaması, 2013
Şekil 1’de ülkemizin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
ülkelerine ait veriler yer almaktadır. Grafikten de görüldüğü gibi Türkiye kişi başına toplam
sağlık harcaması içinde 34 OECD ülkesi arasından son sırada yer almaktadır. Türkiye’de kişi
başına toplam sağlık harcaması yıllık 1053 dolar iken OECD ortalaması 3469 dolardır. Amerika
Birleşik Devletleri 9146 dolar harcama ile OECD arasında ilk sıradadır.
Toplam Sağlık Harcamalarının GSMH İçindeki Payı
Sağlık finansı göstergeleri arasında en sık kullanılanlardan bir diğeri ise toplam sağlık
harcamalarının GSMH içindeki payıdır. Şekilde Avrupa Birliği üyesi ve aday konumundaki
ülkeler için hazırlanmış olan veriler gösterilmektedir.

ROMANYA

TÜRKİYE

LETONYA

5,7 5,7 5,6 5,3

ESTONYA

MAKEDONYA

POLONYA

LÜKSENBURG

ÇEK CUMHURİYETİ

HIRVATİSTAN

KIBRIS

BULGARİSTAN

MACARİSTAN

İSPANYA

8,2 8
7,6 7,4 7,3 7,2 7,1
6,7 6,4

SLOVAKYA

İRLANDA

İZLANDA

BİRLEŞİK KRALLIK

İTALYA

İSVEÇ

FİNLANDİYA

PORTEKİZ

9,8 9,7 9,7 9,4
9,1 9,1 9,1 8,9 8,9

YUNANİSTAN

DANİMARKA

AVUSTURYA

BELÇİKA

FRANSA

ALMANYA

HOLLANDA

12,9
11,711,311,2
11 10,6

Şekil 4: Toplam Sağlık Harcamasının GSMH İçindeki Yüzdesi, 2013
Şekil 2’ye göre Hollanda’nın yıllık gelirinin %12,9’unu sağlık harcaması olarak
kullandığı ve bu oran ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Fransa yıllık gelirinin %11,7’sini,
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Almaya ise %11,3’ünü sağlık sektöründe harcamaktadır. Türkiye’nin toplam sağlık
harcamalarının GSMH’ye oranına baktığımızda ise %5,6 ile 28 ülke içinden sadece
Romanya’nın önünde olduğu görülmektedir.
Hekim Yoğunluğu (Density of Phyicians)

614

Sağlık sistemi göstergeleri içinde en önemli olanlarından bir diğeri sağlık iş gücü
göstergelerinden olan hekim yoğunluğudur. Şekilde OECD ülkelerinin 100 bin kişiye düşen
hekim yoğunlukları gösterilmektedir.
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Density of physicians

Ülkemizde özellikle ebe ve hemşire alanındaki işgücü açığı bilinmesine rağmen, diğer
ülkeler ile karşılaştırıldığında sağlık işgücü açısından neredeyse her alanda geride kalmaktayız.
OECD ülkelerine ait bir kıyaslama da Şekil 3’te de görüldüğü gibi Türkiye hekim yoğunluğu
açısından sadece Şili’nin önünde yer almaktadır. Ülkemizde 100 bin kişiye 170 hekim düşer
iken, komşumuz Yunanistan da bu sayı yaklaşık 614’tür.
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Uygulamalar
1) Ülkemize ait en son verileri OECD, Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü’nün
web sitelerinden derleyerek bir değerlendirme yapınız.
2) Sağlık Bakanlığın periyodik olarak açıkladığı ve en son 2013 yılına ait olarak
yayınlanan Sağlık İstatistikleri Yıllığını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Sağlık sistemi göstergelerinin sağlık politikaları açısından öneminin her bir başlık
türünü açıklayarak tartışınız.
2) 2013 Sağlık İstatistikleri Yıllığındaki veriler ile Uluslararası Örgütlerin Türkiye’ye
ait açıklamış olduğu sağlık finansı ve sağlık işgücü göstergelerini karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlık sistemi göstergelerinin ne demek olduğunu, öneminin ne olduğunu,
sağlık sistemi göstergelerinin temelde hangi başlıklara ayrıldıklarını, türlerini ve bazı güncel
verileri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi Dünya Sağlık Örgütü’nün sınıflandırmasına göre sağlık sistemi
göstergelerinden birisi değildir?
a) Sağlık İşgücü
b) Sağlık Finansı
c) Temel İlaç Göstergeleri
d) Temel Sağlık Teknolojileri
e) Temel Karlılık Göstergeleri
2) Sağlık yönetimi ve destek görevlileri, Çevre ve Halk Sağlığı Çalışanları hangi tür
sağlık sistemi göstergesi içindedir?
a) Sağlık İşgücü
b) Sağlık Finansı
c) Temel İlaç Göstergeleri
d) Temel Sağlık Teknolojileri
e) Sağlık Kapasitesi
3) Hangisi sağlık finansı göstergeleri arasında yer almaz?
a) Toplam Sağlık Harcamalarının Milli Gelir İçindeki Payı
b) Toplam Sağlık Harcamaları İçinde Kamu Harcamalarının Payı
c) Toplam Sağlık Harcamaları İçinde Özel Harcamalarının Payı
d) Toplam Kamu Harcamaları İçinde Kamu Sağlık Harcamalarının Payı
e) Genel Kamu Gelirleri İçinde Sağlık Özelleştirmelerinin Payı
4) Hangisi Kişi Başına Sağlık Harcaması Tutarları göstergelerinden birisi değildir?
a) Ortalama Döviz Kuruna Göre Kişi Başına Toplam Sağlık Harcaması
b) Satın Alma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına Toplam Sağlık Harcaması
c) Ortalama Döviz Kuruna Göre Kişi Başına Toplam Kamu Sağlık Harcaması
d) Satın Alma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına Toplam Kamu Sağlık Harcaması
e) Cari Döviz Kuruna Göre Kişi Başına Toplam Sağlık Harcaması
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5) Hangisi temel sağlık teknolojileri göstergelerinden birisi değildir?
a) Sağlık Altyapısı
b) İsimlendirme Sistemi
c) Tıbbi Malzemeler
d) Sağlık Bilişimi Uzmanlarının Sayısı
e) Tıbbi Cihazların Sayısı
6) 1 milyon kişi başına düşen MR (Manyetik Rezonans) cihazı yoğunluğu sağlık
teknolojileri göstergelerinden hangisinin kapsamına girer?
a) Sağlık Altyapısı
b) İsimlendirme Sistemi
c) Tıbbi Malzemeler
d) Tedarik Yönetimi
e) Küresel Biyomedikal Mühendislik Kaynakları
7) Sağlık sistemi içinde kullanılan tıbbi terminolojinin hangi kaynağın baz alınarak
oluşturulduğu ya da böyle bir terminolojik çalışmanın yapılıp yapılmamasına göre sağlık
sisteminin değerlendirilmesi hangisinin kapsamına girer?
a) Sağlık Altyapısı
b) İsimlendirme Sistemi
c) Tıbbi Malzemeler
d) Tedarik Yönetimi
e) Küresel Biyomedikal Mühendislik Kaynakları
8) Hangisi Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık sistemlerinin temel ilkeleri arasında
yer almaz?
a) İnsancıllık
b) Karlılık
c) Verimlilik
d) Hakkaniyet
e) Etkililik
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9) Seçilen Jenerik İlaçların Ortalama Kullanılabilirliği ve Ortalama Tüketici Fiyat
Oranı sağlık sistemi göstergeleri içinde hangisinin kapsamında ele alınır?
a) Sağlık İşgücü
b) Sağlık Finansı
c) Temel İlaç Göstergeleri
d) Temel Sağlık Teknolojileri
e) Sağlık Kapasitesi
10) 2013 yılına ait Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan Türkiye’nin toplam sağlık
harcamalarının GSMH içindeki payı kaçtır?
a) 5,3
b) 5,6
c) 6,5
d) 6,7
e) 7,2

Cevaplar: 1)e, 2)a, 3)e, 4)e, 5)d, 6)c, 7)b, 8)b, 9)c, 10)b
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8. SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE VE PERFORMANS
Prof. Dr. Abdulbaki KUMBASAR
Arş. Gör. İbrahim GÜN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
8.1.1. Sağlık İşletmelerinde Kalite Kavramı ve Önemi
8.1.2. Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Özellikleri
8.1.3. Sağlıkta Dönüşümün Toplam Kalite Yönetimindeki Yeri
8.1.4. Kalite İyileştirme Modelleri
8.1.4.1. İyileştirme Modeli
8.1.4.2. FOCUS-PCDA Modeli
8.1.4.3. Juran Enstitüsü Modeli
8.1.4.4. Yalın Düşünce
8.1.4.5. Altı Sigma
8.2. Sağlık Hizmetlerinde Performans Yönetimi
8.2.1. Sağlık Sisteminin Performansının Değerlendirilmesi
8.2.2. Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi Temel Prensipleri
8.2.3. Sağlıkta Performans Yönetimi: Türkiye
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlıkta kalite iyileştirme modellerinden bildiklerinizi sıralayarak açıklayınız.
alınır?

2) Türkiye’de sağlıkta performans ölçüm yöntemleri nelerdir? Hangi kriterler dikkate
3) Altı sigma nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sağlık Hizmetlerinde Kalite
Yönetimi

Sağlıkta Dönüşümün Toplam
Kalite Yönetimindeki Yeri

Kalite İyileştirme Modelleri
Sağlık Hizmetlerinde
Performans Yönetimi

Kazanım

Öğrenciler Sağlık
Hizmetlerinde Kalite
Yönetimini
anlayayabilecekleridir
Öğrenciler Sağlıkta
Dönüşümün Toplam Kalite
Yönetimindeki Yerini
anlayabilecekleridir.
Öğrenciler Kalite İyileştirme
Modellerini
anlayabileceklerdir.
Öğrenciler Sağlık
Hizmetlerinde Performans
Yönetimini anlayabilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

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


Kalite Yönetimi



Performans Yönetimi



Sağlıkta Dönüşüm Programı



İyileştirme Modeli



FOCUS-PCDA Modeli



Juran Enstitüsü Modeli



Yalın Düşünce



Altı Sigma
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Giriş
Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da yoğun bir rekabet ortamı bulunmaktadır.
Yoğun rekabet ortamında firmaların hayatta kalabilmeleri ve ortalamanın üzerinde bir kar elde
etmeleri için kalite çalışmalarına önem vermeleri gerekmektedir. Bu bölümde sağlık
hizmetlerinde kalite ve performans anlatılacaktır.
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8.1. Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
Günümüzde sağlık hizmeti veren kuruluşlar, yeni ve hızla değişen istekler ve sorunlar
ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. Sağlık kuruluşları bir taraftan sağlık bakımı maliyetlerinin
hızlı artışı, bir taraftan da toplumun sağlık hizmetlerinden memnun olmaması ve hizmetlerin
istenen düzeyde geliştirilememesi gibi sorunlarla da iç içedir.
Günümüzde sağlık hizmeti veren kuruluşlar, yeni ve hızla değişen istekler ve sorunlar
ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. Sağlık kuruluşları bir taraftan sağlık bakımı maliyetlerinin
hızlı artışı, bir taraftan da toplumun sağlık hizmetlerinden memnun olmaması ve hizmetlerin
istenen düzeyde geliştirilememesi gibi sorunlarla da iç içedir.
Sağlık hizmeti sunan kuruluşlardan gittikçe daha kaliteli ve daha ucuz hizmet sunmaları
talep edilmektedir. Sağlık bakım endüstrisindeki değişiklikler, yeni düzenlemeler, artan rekabet
ve tüketicilerin baskısı karşısında sağlık kuruluşları daha maliyet-etkili, daha yüksek kaliteli
hizmet sunmanın yollarını aramaktadır. Kalitenin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi hastaneler
açısından önemli bir görev haline gelmiştir.
Amerika Tıp Enstitüsü kaliteyi “Bireylere ve topluma sunulan sağlık hizmetlerinin,
arzulanan sağlık sonuçlarına ulaşma olasılığını artırma ve şimdiki profesyonel bilgiyle tutarlı
olma derecesi” olarak tanımlamaktadır. Amerika Tıp Birliği ise; “Yaşam kalitesini ve/veya
süresini iyileştirmeye veya sürdürmeye sürekli olarak katkıda bulunan hizmet” olarak kaliteyi
ifade etmektedir.
Kalite Önlemdir: Sorunlar ortaya çıkmadan önce çözümlerini oluşturur, ürün ve
hizmetlerin yapısına tasarım yoluyla üstünlük ve kusursuzluk katar.
Kalite Müşterinin Tatminidir: Ürün ve hizmetin ne kadar iyi olduğu konusundaki son
kararın verdiği memnunluktur.
Kalite Verimliliktir: İşlerini yapabilmek için gerekli eğitimden geçen, ihtiyaç duyduğu
araç-gereç ve talimatlarla desteklenen personelden elde edilir.
Kalite Esnekliktir: Talepleri karşılamak için değişmeyi göze almak ve bu konuda istekli
olmaktır.
Kalite Etkili Olmaktır: İşleri çabuk ve doğru olarak yapmaktır.
Kalite Bir Programa Uymaktır: İşleri zamanında yapmaktır.
Kalite Bir Süreçtir: Süregelen bir gelişmeyi kapsar.
Kalite Bir Yatırımdır: Uzun dönemde bir işi ilk defa doğru olarak yapmak, hatayı
sonradan düzeltmekten daha ucuzdur.
Kalite, kusursuzluk anlayışına sistemli bir yaklaşımdır.
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8.1.1. Sağlık İşletmelerinde Kalite Kavramı ve Önemi
Sağlık hizmetlerinde kalite anlayışını şekillendiren bir lider olan Avedis Donabedian,
yüksek kaliteli hizmeti “hizmet sürecinin bütün kısımlarındaki beklenen kazançlar ve kayıplar
dengesi hesaba katıldıktan sonra, hastanın iyilik halinin kapsamlı bir ölçüsünü en üst düzeye
çıkarması beklenen hizmet” olarak tanımlamaktadır.
Donabedian’a göre, kalitenin birbiriyle yakından ilgili üç ögesi bulunmaktadır. Birinci
öge teknik hizmetin kalitesidir. Teknik performans, uygun hizmet stratejilerini belirlemede
kullanılan bilgi ve yargı ile bu stratejileri uygulamadaki beceriye dayanır. Teknik performansın
iyiliğine, uygulamadaki en iyi ile karşılaştırarak karar verilir. Uygulamadaki en iyinin, sağlıkta
en büyük iyileştirmeyi ürettiğine inanılır. Eğer başarılması mümkün olana etkililik denirse,
teknik hizmetin kalitesi onun etkililiğine orantılı hale gelir.
Kalitenin ikinci ögesi, hizmetle ilgili herkes arasındaki, fakat özellikle hasta ve sağlık
hizmeti sunan kişi arasındaki, kişiler arası ilişkinin iyiliğidir. Bu çok önemli bir ögedir. Kişiler
arası görüşme yoluyla, hasta teşhise varmak için gereken bilgiyi verir ve en uygun hizmet
yöntemlerini seçmek için gereken tercihlerini bildirir. Doktor, hastalığın doğası ve yönetimi
hakkında bilgi verir ve hastayı hizmette aktif bir şekilde işbirliği yapmaya motive eder. Kişiler
arası sürecin, teknik hizmetin uygulanmasını sağlayan ve bu hizmetin başarısının dayandığı bir
araç olduğu açıktır.
Kalitenin üçüncü ögesi, hizmetin rahatlık ve konfor sağlayan yönleridir (amenities).
Bunlar, hizmetin sunulduğu yerin istenen özellikleridir ve uygunluk, rahatlık, sessizlik,
mahremiyet, konfor ve hatta estetik özellikleri içerir.
Kalite yönetiminde profesyonel standartların geliştirilmesi iki ana başlıktan
oluşmaktadır;
Hasta odaklı bakım ve tedavi süreçleri: Kişisel bakım planları, hasta eğitimleri, hasta
haklarıdır.
Bakım ve tedavi süreçleri standartlarının sürekli iyileştirilmesi: Planlama, uygulama,
izleme / değerlendirme, karar/standardizasyondur.
Bir sağlık kuruluşunda TKY uygulamalarına geçiş için hazırlık dönemi ve eğitim
dönemi aşamaları tam anlamı ile uygulanmalıdır.
Hazırlık Döneminde Strateji ve Uygulamalar, Yönetimin tam desteği, Periyodik
toplantılar, Eğitim programı, kalite çemberleri uygulamaları gerçekleştirilmelidir. Eğitim
Programı ise; konferanslar, TKY konulu yayınların dağıtımı, TKY eğitim seminerleri
gerçekleştirilmektedir.
TKY felsefesi doğrultusunda müşteri memnuniyetinin sağlanmasını odak alan örnek bir
uygulama, konunun daha iyi anlaşılmasını da sağlayacaktır.
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8.1.2. Sağlık Hizmetlerinde Kalitenin Özellikleri
Donabedian’a göre sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetleri bilimi ve teknolojisi ile
bu bilim ve teknolojinin uygulanmasının ürünü olarak düşünülebilir. Bu ürün etkenlik, etkililik,
verimlilik, optimallik, kabul edilebilirlik, yasallık ve hakkaniyeti içeren çeşitli özelliklerle
nitelendirilebilir (Şekil 1).

Şekil 1: Donabedian’a göre sağlık hizmetlerinde kalitenin özellikleri
Kaynak: Kaya, S. (2013). Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi. Eskişehir: T.C.
Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2864.
Etkenlik: Etkenlik (efficacy): En uygun koşullar altında kullanıldığında, sağlık
hizmetleri bilim ve teknolojisinin sağlıkta iyileştirmeler meydana getirme yeteneğidir. “En
uygun koşulları” belirlemek mümkün olmadığında bunun yerine “belirli koşullar altında” terimi
kullanılabilir.
Etkililik (effectiveness): Sağlıkta şimdi ulaşılabilir olan iyileştirmelere gerçekte ulaşma
derecesidir.
Verimlilik (efficiency): Sağlıkta ulaşılabilir iyileştirmeleri azaltmaksızın hizmet
maliyetini azaltma yeteneğidir.
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Optimallik (optimality): Sağlıktaki iyileştirmeleri, bu iyileştirmelerin maliyeti ile
dengelemektir. Bu tanım, sağlık hizmetlerinin maliyetleri ve faydaları arasında “en iyi” ya da
“optimum” bir nokta bulunduğu anlamına gelir.
Kabul edilebilirlik (acceptability): Hastaların ve ailelerinin isteklerine, arzularına ve
beklentilerine uygunluk olarak tanımlanır. Kabul edilebilirliğin beş ögesi vardır: Erişilebilirlik,
hasta-hizmet sunucusu ilişkisi, hizmetin rahatlık ve konfor sağlayan yönleri, hastaların hizmetin
etkileri, riskleri ve maliyeti ile ilgili tercihleri ve hastaların adil ve hakkaniyetli olarak
düşündükleri şeyler.
Yasallık (legitimacy): Etik prensipler, değerler, normlar, yasalar ve düzenlemelerde
ifade edilen sosyal tercihlere uygunluk olarak tanımlanır. Kısaca sosyal kabul edilebilirlik
olarak görülebilir.
Hakkaniyet (equity): Bir toplumun üyeleri arasında sağlık hizmetlerinin ve faydalarının
dağıtımında, doğru ya da adil olanı belirleyen prensibe uygunluk olarak tanımlanır.

8.1.3. Sağlıkta Dönüşümün Toplam Kalite Yönetimindeki Yeri
Sağlıkta dönüşüm programının 8 bileşeninden biri de “Nitelikli ve Etkili Sağlık
Hizmetleri için Kalite ve Akreditasyon” olmuştur.
1. Planlayıcı ve Denetleyici Bir Sağlık Bakanlığı
2. Herkesi Tek Çatı Altında Toplayan Genel Sağlık Sigortası
3. Yaygın, Erişimi Kolay ve Güler Yüzlü Sağlık Hizmet Sistemi
4. Bilgi ve Beceri ile Donanmış, Yüksek Motivasyonla Çalışan Sağlık İnsan
5. Sistemi Destekleyecek Eğitim ve Bilim Kurumları
6. Nitelikli ve Etkili Sağlık Hizmetleri İçin Kalite ve Akreditasyon
7. Akılcı İlaç ve Malzeme Yönetiminde Kurumsal Yapılanma
8. Ulusal İlaç Kurumu
Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi kapsamında hazırlanan ve 100 sorudan oluşan
“kalite geliştirme ve değerlendirme kriterleri” belirlenmiştir ve zaman içinde yönerge ile
birlikte revize edilerek “Hizmet Kalite Standartları” adını almıştır. Yönergenin 1 Mart 2011
tarihinde yayımlanan Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi isimli en son versiyonunda
Hastane Hizmet Kalite Standartları 5 boyuttan oluşmaktadır:
1. Kurumsal hizmet yönetimi
2. Sağlık hizmeti yönetimi
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3. Destek hizmeti yönetimi
4. İndikatör yönetimi
5. Hasta ve çalışan güvenliği
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hedeflediği insan odaklı çalışmalarına
hız vermek, niteliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla 2012 yılında birtakım yapısal
değişiklikler gerçekleştirmiştir. Yeni yapılanmada sağlık hizmetlerinde hizmet kalitesinin
artırılması, hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması, klinik kalitenin geliştirilmesi ve
verimliliğin artırılmasını esas alacak şekilde tüm sağlık kurumlarına rehberlik yapmak amacıyla
Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı kurulmuştur. Başkanlığın sağlık
hizmetlerinde kalite standartları geliştirme, kalite değerlendirme, kalite eğitimleri, uluslararası
çalışmalar ve sağlık kurumlarının akreditasyonu alanlarında faaliyetlerini yürüteceği ve
öncelikle; Sağlıkta Ulusal Akreditasyon yapısını kurmak, ülke genelinde tüm sağlık
kurumlarını belirlenmiş olan bir eşik kalite ve hasta güvenliği hedeflerinin üzerine çıkarmak
konularında çalışmalarına hız vereceği belirtilmiştir.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2010-2014 yıllarını kapsayan ilk stratejik
planda yer alan 3 stratejik amaçtan ikincisi; ihtiyaç duyulan sağlık hizmetinin güvenli ve kaliteli
olarak sunulmasını sağlamaktır. Hedefe yönelik stratejiler arasında, sağlıkta performans
yönetimi, kalite ve akreditasyon sisteminin altyapısının tamamlanacağı, kurum ve kuruluşlarda
sunulan hizmetin performansını ölçmek ve kalitesini değerlendirmek için değerlendirme
sistemi geliştirilmesine devam edileceği belirtilmektedir.

8.1.4. Kalite İyileştirme Modelleri
Kalite iyileştirme kavramı “müşterilerin beklentilerini karşılayan ya da aşan bir hizmet
sağlamak için süreklilik gösteren bir çaba” veya “müşterilerin beklentilerini karşılayan veya
aşan bir mal ya da hizmeti sağlama ile ilgili süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesi felsefesi”
olarak tanımlanmaktadır.
Sağlık hizmetlerinde modern kalite iyileştirmeyi başlatan ilk çaba, 1987 yılında başlayıp
sekiz ay süren “sağlık hizmetlerinde kalite iyileştirme ulusal demonstrasyon projesi” gibi
görünmektedir. Bu proje, endüstride başarılı olan kalite iyileştirme tekniklerinin sağlık
kuruluşlarında da uygulanabileceğini açıkça göstermiştir. Bu projeden, sonraki kalite
iyileştirme çabaları için on önemli ders çıkarılmıştır:
Kalite iyileştirme araçları, sağlık hizmetlerinde çalışabilir.


Sağlık bakım süreçlerini iyileştirmede çapraz fonksiyonlu ekipler değerlidir.



Sağlık hizmetlerinde kalite iyileştirme için faydalı pek çok veri bulunmaktadır.



Kalite iyileştirme yöntemlerini kullanmak eğlencelidir.
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Kötü kalitenin maliyeti yüksektir ve tasarruflar yapılabilir.



Doktorları katmak zordur.



Eğitim ihtiyacı erken ortaya çıkar.



Klinik olmayan süreçler erken ilgi çeker.



Sağlık bakım örgütleri kalitenin daha geniş bir tanımına gerek gösterebilir.

 Endüstride olduğu gibi, sağlık hizmetlerinde de kalite iyileştirmenin yazgısı, her
şeyden önce liderlerin ellerindedir.

8.1.4.1. İyileştirme Modeli
Bu model Associates in Process Improvement tarafından geliştirilen basit bir iyileştirme
modelidir. Modelin öğrenilmesi ve kullanılmasının kolay olması, geniş bir uygulama alanı
bulmasına neden olmuştur. Modelin temelini, iyileştirme için sorulan üç soru ve PUKÖ
döngüsü oluşturmaktadır.
PUKÖ döngüsü problemlerin çözümlenmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi amacıyla
metodolojik bir yaklaşım sunmaktadır. Döngü aynı zamanda Shewhart döngüsü olarak da
bilinmektedir. PUKÖ döngüsü dört aşamadan oluşmaktadır:

Şekil 2: İyileştirme Modeli
Kaynak: Kaya, S. (2013). Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi. Eskişehir: T.C.
Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2864.
Planlama Aşaması: PUKÖ döngüsünün ilk aşaması olan planlama aşamasında, kalite
iyileştirmeye ihtiyacı olan alanlar tespit edilir. Bu alanlar, yüksek maliyetli, yüksek hacimli ve
yüksek riskli alanlar olabileceği gibi işletmenin istediği düzeyde iyi sonuçların elde edilemediği
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alanlar da olabilir. Daha sonra belirlenen bu alan ile ilgili iyileştirme planı yapılır. Özetle
planlama aşaması, iyileştirme olacağı tahmin edilip önerilen faaliyeti gerçekleştirme ve onun
sistem üzerindeki etkisini kontrol etme yaklaşımını tasarlamayı içermektedir.
Uygulama Aşaması: PUKÖ döngüsünün ikinci aşaması olan uygulama aşamasında,
planlama aşamasında tespit edilen çözüm pilot olarak uygulamaya konulur. Örnek olarak, yeni
tasarlanan bir süreç sadece belirlenecek bazı kliniklerde uygulanarak test edilebilir. Uygulama
aşaması, değişimi ve onun etkisini değerlendirecek prosedürü gerçekten başlatmayı içerir.
Kontrol Aşaması: Bu aşama; ölçümlerin analizini, değişimin etkisinin
değerlendirilmesini, temeldeki teorinin test edilmesini, tahminlerin değerlendirilmesini içerir.
Önlem Alma Aşaması: Bu aşama, deneyin sonucuna göre, değişimi standartlaştırmak
ya da değişimden vazgeçmek amacıyla faaliyette bulunmayı içerir. Hastaneler açısından
değerlendirilecek olursa, eğer projeden beklenen sonuçlara ulaşıldıysa, uygulama hastanenin
ilgili diğer bölümlerine de yayılır.

8.1.4.2. FOCUS-PCDA Modeli
PUKÖ (PDCA) döngüsü üzerine inşa edilen ve özellikle Amerika’daki hastane
işletmelerinde süreç iyileştirme çalışmalarında kullanılan model, etkili bir performans
iyileştirme stratejisi olarak kendini kanıtlamıştır. FOCUS-PDCA modelinin en önemli
özelliklerinden birisi de iyileştirilmesi gereken bir sürece PUKÖ uygulanması ile sürecin
performansının maksimize edilmesinin sağlanabilmesidir.
FOCUS-PDCA harfleri, İngilizce kelimelerin baş harflerinin bir araya getirilmesi ile
oluşmuştur.
F=Find; İyileştirmek için bir süreç BULUN.
O=Organize; Süreci bilen bir ekip ORGANİZE edin.
C=Clarify; Süreç konusundaki mevcut bilgileri AÇIKLAYIN/NETLEŞTİRİN.
U=Understand; Seçilen süreç içerisindeki işlem ve varyasyonları ANLAYIN.
S=Select; İyileştirme için potansiyel eylemleri tanımlayın ve süreç iyileştirmeyi SEÇİN.
P=Plan; İyileştirmede yapılacakları PLANLAYIN.
D=Do; İyileştirme için yapılan planları UYGULAYIN.
C=Check; İyileştirme ile ilgili sonuçları KONTROL edin.
A=Act; Kazançları korumak ve iyileştirmeleri sürdürmek için ÖNLEM alın.
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8.1.4.3. Juran Enstitüsü Modeli
Juran Enstitüsü tarafından geliştirilen kalite iyileştirme modeli; projenin tanımlanması
ve organizasyonu, teşhis yolculuğu, iyileştirme yolculuğu ve kazançların elde tutulması
aşamalarından oluşmaktadır.
Modele göre uygulama aşaması, öncelikli olarak sorunların belirlenerek
önceliklendirilmesi ve iyileştirme çalışmasını gerçekleştirecek proje ekibinin oluşturulması ile
başlar. İkinci aşamada iyileştirilmesi düşünülen sürecin incelenmesi ve tanımlanması
gelmektedir. Üçüncü aşamada artık iyileştirme yapılacak sürecin ne olduğu ve bu süreçle ilgili
sorun oluşturan temel nedenler belirlenmiş olacağından, bu aşamada belirlenen bu sorunların
iyileştirilmesi gerekmektedir. Son aşama kazançların elde tutulması aşamasıdır. Çünkü,
iyileştirmeler yapıldıktan sonra, eğer kazançları sürdürmek için özel birtakım uygulamalar
yapılmaz ise süreçler önceki performans düzeylerine gerileme eğilimi gösterebilirler.

8.1.4.4. Yalın Düşünce
Yalın, sağlık hizmetlerindeki herhangi bir büyük sorunu düzeltmekle ilgilenmek yerine,
her gün hastanelerin uğraşmak zorunda oldukları yüzlerce veya daha fazla küçük sorunu
çözmekle ilgilenir. Diğer bir ifadeyle, Yalın düşüncede başarılı olabilmek için hastanelerin
büyük sorunlara (geniş kapsamlı politik çözüm gerektiren) odaklanmaları yerine, günlük küçük
meselelere yönelik sorunlara odaklanmaları gerekmektedir.
Farklı hastanelerde farklı boyutlarda yaşanabilecek ve Yalın kullanılarak çözüme
ulaşılabilecek bazı sorunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:


Çalışanların başka hastanelere gitmek üzere ayrılması.



Malzemelerin temininde karışıklıklar.



Hatalı sipariş yüzünden malzeme teslimatlarında gecikme.



Doğru kullanılmayan malzemeler nedeniyle sınırlı depolama alanı.



Çalışanların yeni getirilen teknoloji ve ekipmanları kullanma zorluğu.



Doğru yapılmadığı için diğer servislerden geri dönen malzeme ve hizmetler.



Kullanılmayan güvenlik donanımı.



Bildirilmeyen küçük yaralanmalar veya hastalıklar.



Doğru prosedürlerin izlenmemesi.



Çalışanların sorumluluğu veya işlerini başkalarına yüklemesi, vb.
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Sorunların belirlenmesi ve iyileştirmelerin geliştirilmesi için Yalın düşüncede
kullanılan birtakım yöntemler mevcuttur. Günümüzde kullanım alanı bulan yöntemlerden
bazıları, Kanban, 5S, Kaizen, Hatasızlaştırma (Poka-Yoke) ve Görsel Yönetim olarak
sıralanabilir. Bu yöntemlerden özellikle kanban, 5S, hatasızlaştırma ve görsel yönetim
yaklaşımı hastanelerde kullanım alanı bulan yöntemler arasındadır.

8.1.4.5. Altı Sigma
Altı sigma, her türlü ürün, süreç ve işlemlerdeki hataların neredeyse tamamen ortadan
kaldırılmasını amaçlayan, sistematik ve veriye dayalı bir iyileştirme yaklaşımıdır. Altı Sigma
yöntemi, işletmelerin karşılaştıkları problemleri tanımlamada ve çözmede verileri ve
istatistiksel analizleri kullanan bir süreç iyileştirme yöntemi olarak tanımlanabilir.
Altı Sigma metodolojisinde süreç performansı, süreç sigma düzeylerinden belirlenen
kalitesizlik maliyetlerine göre değerlendirilir ve iyileştirmede bu kalitesizlik maliyetlerinin
azaltılması hedeflenir. Dolayısıyla, 6 Sigma yüksek standartlar hedef almış bir kalite yönetim
felsefesi olup sigma sayısı arttıkça, belirlenmiş hedefe göre değişimlerin, diğer bir ifadeyle fire
miktarlarının azalacağını öngören bir sistematik içerir.
Hizmet veya süreçlerin tasarımı için kullanılan altı sigma yaklaşımı tanımlama, ölçme,
analiz etme, geliştirme (iyileştirme) ve kontrol aşamalarını kullanmaktadır.
Tanımlama; Projenin, müşterinin ve amaçların tanımını içine alır. Hem beklenen
hataları, hem de gelişme ve iyileştirmeleri birlikte rakamsal olarak tasvir eder veya süreci
oluşturan konuları yeniden çözümlemek için yapılan bir tanımlamadır. Kısaca geliştirilecek
ihtiyacın tanımlanmasıdır.
Ölçme; Mevcut sürecin başarısının ölçümüdür. Dolayısıyla mevcut durumun arzu
edilen duruma göre kıyaslanmasını içerir.
Analiz etme; Hataların nedenlerini ve köklerini belirleme ve analiz etmeyi ifade eder.
Diğer bir ifadeyle, nedensel faktörleri hayati birkaç faktöre indirgemedir.
Geliştirme; Analiz etme aşamasında hayati birkaç faktöre indirilen hataların birbiriyle
ilişkilerini ve hataları yok etme sürecidir.
Kontrol; Süreç başarısının kontrolünü ifade etmektedir. Proje yönetim sisteminin
girdilerinin kontrol edilmesidir.

8.2. Sağlık Hizmetlerinde Performans Yönetimi
Sağlık sistemi sürekli olarak yeniliğe ve geliştirilmeye açık bir alan olarak karsımıza
çıkmaktadır. Bütün ülkeler sağlık sistemlerini daha iyi bir duruma getirmek için çaba
göstermektedirler. Bunlar, ülke sağlık sisteminin genel özelliklerine bağlı olmaksızın devletin
doğrudan veya dolaylı olarak müdahalesiyle gerçekleşmekte ve reform çalışması olarak
değerlendirilmektedir.
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Dünyada son yirmi yılda yaşanan teknolojik ve sosyal gelişmelere paralel olarak
yaşanan değişimler; sağlık sistemlerinde hesap verilebilirliğin artması, maliyet etkililiğinin,
kalite geliştirme stratejilerinin yaygınlaştırılması gibi reform baslıklarını ön plana
çıkartmaktadır. Ayrıca sağlık hizmetlerinin daha çok insana ulaştırılması için niceliksel olarak
sağlık insan gücünde sağlanan artış beraberinde sağlık hizmetlerinde de niteliksel bir artışa yol
açmıştır. Bu durum sağlık sistemlerinin isleyişindeki temel bir paradigma dönüşümünü de
gündeme taşımıştır.
Ülkelerin sağlığa verdikleri önem, sağlık hizmetleri için milli gelire oranla ayrılan
kaynakla ölçülmektedir. Öte yandan birçok ülke kaynak kıtlığı ile karsı karsıyadır. Gelişmekte
olan ülkeler ise sağlık hizmetleri için uygun, dünyadaki genel eğilimlere paralel olarak hızlı bir
değişim sürecini yakalamaya çalışmaktadır. Bu sürecin en belirleyici öğelerinden biri kaynak
kullanımında maksimum verimlilik arayışıdır. Performansa dayalı uygulamalar da verimlilik
arayışlarının ürünleri arasında yer alır.
Sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler sonucu, sağlık çalışanlarının ücretlendirilmesinde
kullanılmakta olan hizmet basına ödeme, kişi basına ödeme veya sabit ödeme gibi ödeme
yöntemlerin sunulan sağlık hizmetlerinde istenen başarıyı yakalamada yetersiz kaldıkları
görülmüştür. Bunun üzerine verimliliği artıran, daha kaliteli hizmet sunmayı önceleyen ve iyi
sonuçlara ulaşmayı sağlayan performansa dayalı ödeme yöntemlerini ön plana çıkarmıştır.
Performansa dayalı ek ödeme uygulaması, sağlık çalışanlarının düzenli maaşına ek
olarak her ay aldığı bir ödemedir. Temel maaş Sağlık Bakanlığı bütçe kaleminden (sağlık
personeli maaşları altından) ödenir. Performansa dayalı ek ödemeler ise, hastanelerce Sosyal
Güvenlik Kurumu ve diğer kurumlara mensup vatandaşlara verilen hizmetlerden elde edilen
kazançlarla ödenir.

8.2.1. Sağlık Sisteminin Performansının Değerlendirilmesi
Sağlık sisteminin performansının değerlendirilmesi, bir sağlık sisteminin temel
hedeflerini ne ölçüde karşıladığının belirlenmesi ile mümkündür. Bu hedefler farklı tarihsel
izleri, politik, mali ve örgütsel önceliklerini ve çıkar gruplarının gücünü yansıtmaktadır.
Bununla birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler sağlık sistemi performansını ölçerken
farklı göstergeleri kullanmaktadır ve analiz birimlerinin (kurum, bölge, ülke) durumuna göre
farklı göstergeler geliştirmektedirler. Sağlık sistemi performansının değerlemesi hedeflerini
belirlemekle başlamaktadır. Sağlık sistemi performans göstergeleri nihai amaçlarından ve
ölçüm konularından bağımsız olarak değerlendirilememektedir.
Sistemin işlevselliğini değerlendirmek ve gözlemek ile sağlık sistemleri finansmanı,
organizasyonu ve politikaları konusunda bilgi edinmek için hükümetler gereçlere ihtiyaç
duymaktadırlar. Performans göstergeleri ayrıca sağlık alanında gelişmeleri resmi olarak
belgelemek isteyen ülkeler ve sağlık sisteminin geliştirilmesi ve reformuna ilişkin kanıt
toplayan araştırmacılar için önemli olarak değerlendirilmektedir. Sağlık sistemlerinde
kullanılan çeşitli performans göstergeleri Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Hastane performans ölçümünde beş farklı yöntem vardır, burada ilk dört tanesi ele
alınacaktır.
Düzenleyici denetimler: Çoğu ülkede, hastanelerin yayınlanan lisans yönetmeliklerine
uyup uymadığını takip eden müfettişler vardır. Yangın, hijyen, radyasyon, tıbbi cihazlar ve
ilaçlar, bazı ülkelerde enfeksiyon kontrolü ve kan transfüzyonu gibi özel fonksiyonlar
denetimler kapsamındadır.
Hasta deneyimlerine dayanan araştırmalar: Ulusal düzeyde güvenilir anketlerle hasta
ve yakınlarından elde edilen verilerle hastane performansı ölçülebilir. Hastane performansı,
sağlık eğitimi, hasta merkezli, konfor, şikâyet mekanizmaları ve bakımın sürekliliği gibi
konulara daha çok odaklanmaktadır.
Bağımsız kuruluşlarca yapılan değerlendirmeler: Bağımsız kurumlarca yapılan
değerlendirmelerin başında akreditasyon kurumlarının yaptığı değerlendirmeler gelmektedir.
Akreditasyon programları hastane performansını yayınlanmış organizasyonel (ve artan bir
şekilde kliniksel) süreç ve sonuçlara uygunluk açısından ölçer.
İstatistiksel göstergeler: İstatistiksel göstergeler performans yönetimi, kalite
geliştirilmesi ve ileri de yapılacak araştırmalar için fikir verebilir. İstatistikler mutlak
mesajlardan çok göreceli mesajlar verirler. Kullanılan tanımlar ve dayandıkları verilerin
kalitesiyle orantılı olarak dikkatlice yorumlanmalıdırlar. Göstergeler, hastane performansını
dahili veya harici olarak değerlemek için kullanılan araçlardır. Önceden belirlenmiş hedeflere
uygunluğu ölçmek için tasarlanmalıdırlar, ancak uygulamada genellikle rutin biçimde
sağlanacak her datayı baz alacak şekilde seçilirler.
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Tablo 1: Sağlık Performans Ölçümünün Boyutları

Kaynak: Tengilimoğlu, D. ve Toygar, Ş. A. (2013). Hastane performansının
ölçümünde PATH yöntemi. Sosyal Güvenlik Dergisi, 3(1), 50-78.

8.2.2. Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi Temel Prensipleri
Dünya Sağlık Örgütü’nün yayımladığı bir raporda, The European Health Report, 2009,
sağlık sisteminde performans değerlendirilmesinin temel ilkeleri şu şekilde belirlenmiştir:


Düzenli, sistematik ve şeffaf olmalıdır.
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Tüm değerlendirmeyi kapsayacak bir raporlama sistemi öncelikle hazırlanmalıdır.



Performans değerlendirme sistemi geniş kapsamlı olmalıdır.



Sadece sınırlı bir programın sonuçlarına bağlı kalmamalıdır.

 Performansı değerlendirmek için analitik yöntemleri kullanırken, destekleyici tüm
verilerden yararlanılmalıdır.


Performans indikatörleri ve bunların analizi çok önem taşımalıdır.

 Tüm bu kriterlere ulaşabilmek için, sağlık sistemi performans değerlendirmesi şeffaf
olmalı, tüm paydaşlarını hesap verebilir kılmalıdır.
Bugün için bu sistemi uygulayabilen iki Avrupa ülkesi vardır; İngiltere ve Hollanda.

8.2.3. Sağlıkta Performans Yönetimi: Türkiye
Sağlık Bakanlığı 2005 yılında "Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Kurumsal
Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi" hazırlanmış ve yürürlüğe
konmuştur. Ardından 2006 ve 2007 yıllarında değiştirilen yönerge "Sağlık Bakanlığına Bağlı
Kurum ve Kuruluşlarında Kaliteyi geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi" adıyla
güncellenmiştir. Yönerge ile sadece ikinci ve üçüncü basamak için değil aynı zamanda birinci
basamak sağlık hizmetleri sunumu içinde bir takım kriterler getirilmiştir.
Yönergede kurumsal performans ölçüm yöntemleri altı başlık altında toplanmıştır:
Muayeneye Erişim Katsayısı: Kurumlarda poliklinik hizmetlerinde aktif olarak
kullanılan ve her tabip için ayrı olarak tefriş edilmiş olan oda sayısı ile aktif kullanılan diş üniti
sayısı toplamının, tabip sayısına bölünmesi sonucu bulunur. Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde
oda sayısı hesaplamada kullanılmaz. Tabip sayısı; klinik şef ve şef yardımcıları, asistanlar,
anestezi, laboratuvar, acil servis/poliklinik ve idari hizmetleri yürüten tabipler ile yoğun bakım,
yenidoğan, yanık, diyaliz, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi gibi tıbbi bölümlerde
sürekli çalışan tabipler ve temel tıp bilimleri uzmanları dışındaki tabiplerin toplamıdır. Bu ölçüt
her ne kadar hastane performans ölçüm yöntemi olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından
önerilmemiş olsa da, başlangıçta ülkemiz için uygun bir gösterge olarak kabul edilmiştir.
Alt Yapı ve Süreç Değerlendirme Katsayısı: Hastanede sunulan hizmet süreçlerini ve
hastaneyi fiziki ve teknik açıdan sorgulamayı içeren (150) kriterlik Kurum Alt Yapı ve Süreç
Değerlendirme Formu hazırlanmıştır, il Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Kurum Alt Yapı
ve Süreç Değerlendirme Formu'nu ilde bulunan tüm kurumlar için her dönem doldurur. Formun
değerlendirilme sonucunda ildeki her kurumun puanı tespit edilir.
Hasta ve hasta yakınları memnuniyet anketleri katsayısı: Yatan ve ayaktan hastalara
yönelik iki anket seti ve anket uygulama ilkeleri belirlenmiştir. Anketler ile hasta ve hasta
yakınları bu sürece dahil edilmiştir. Bu şekilde kamuoyu ve hastaların neye değer verdikleri ile
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sağlık bakım ve sonuçlarının hastalar ve aileleri tarafından nasıl algılandığı standart olarak
ortaya konmaktadır. Söz konusu anketler hastanelerde her dönem için asgari 90.000 kişiye
uygulanmaktadır. Böylece, hasta ve yakınlarının görüşlerinin hastanecilik uygulamalarına
yansıtılmasına imkan verilmiş olmaktadır.
Kurum Verimlilik Katsayısı:
2007 yılı içinde Bakanlık sağlık politikaları
doğrultusunda yönergede yerini bulan kriterler, Personel Gideri Destekleme Oranı, Personel
Gideri Oranı, Yatak Doluluk Oranı, Ortalama Kalış Günü, Yatan Hasta Oranı, Yeni Performans
Takip Sistemine (YPTS) Veri Giriş Puanı gibi parametrelerle kurumun finansal verimliliğinin
sorgulanması öngörülmektedir. Belirli dönemlerde yerini başka kriterlere bırakacak olan bu
ölçütler geliştirilmeye devam etmektedir. Bakanlıkça hazırlanan veri tabanlarına bilgi aktarımı
da bu çerçevede özendirilmiştir.
Kurumsal Hedef Katsayısı: Kurum hedef katsayısı ile kurumlarımıza, Bakanlık
hedefleri ve politikaları paralelinde, tıbbi ve idari ölçütlerde hedefler belirlenmesi sürecine
girilmiştir. Başlangıç için bu kriterlerin yetersiz olduğu ortadadır, ancak kamu hastanelerini,
belirli tıbbi ve idari kriterleri kurumsal olarak karşılamaları gerekliliği ile tanıştırması açısından
bu kriterler oldukça önem arz etmektedir. Bu kriterler şunlardır: sezaryen oranı, günlük cerrah
başına düşen ortalama ameliyat puanı, günlük ameliyat masası başına düşen ortalama ameliyat
puanı, mesleğini serbest icra etmeyen uzman tabip oranı, yeni performans takip
sistemine(YPTS) veri giriş puanı. Bu şekilde hastaneler için tespit edilen 5 yöntemin ölçütleri
belirlenerek her bölüm için bir katsayı tespit edilmiştir. Beş bölümün katsayılarının aritmetik
ortalaması ile kurumun o dönem "kurumsal performans katsayısı" belirlenmektedir. Katsayı "0"
ile "1" arasında değişmektedir.
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Uygulamalar
Tıbbi cihazlara ilişkin ihtiyaçların belirlenmesinde; hastanelerin ihtisas alanlarına, fiziki
kapasitelerine ve coğrafi konumlarına göre, bulundurmaları gereken tıbbi cihazlara ilişkin
objektif standartların bulunmaması, maliyet-fayda analizlerine dayanan fizibilite raporlarının
hazırlanmaması sonucu, tıbbi cihaz ihtiyaçları sağlıklı olarak belirlenememekte ve kaynaklar
gereksiz cihaz alımlarıyla israf edilmektedir. Sağlık Bakanlığı; hastanelerin türü, fiziki
kapasitesi ve coğrafi konumu gibi faktörleri dikkate alarak tıbbi cihaz ihtiyaçlarının tespitine
ilişkin standartları belirlemeli ve uygulanmasını sağlamalıdır. Ayrıca hastaneler kendi cihaz
ihtiyaçlarının belirlenmesinde teknolojik alt yapı, uzman personel durumu, alınacak cihazın
kapasitesi, teknik özellikleri, fayda-maliyet ilişkisi ve bakım-onarım koşullarını da gözeterek
ihtiyaç ve kaynak değerlendirmesi yapmalıdır.
Kaynak:
T.C.
Sayıştay
Başkanlığı
Performans
Denetimi
Raporu,
http://www.sayistay.gov.tr/rapor/perdenrap/2005/2005-1Saglik/Saglik.pdf Erişim:28.02.2016
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Uygulama Soruları
1) Tıbbi cihazların yönetimi ile kalite arasında ne gibi bir ilişki söz konusudur?
2) Performans yönetiminde kaynakların kullanımının yeri nedir?
3) Kalite iyileştirme modelleri çerçevesinde kaynakların yönetimi konusunda öneriler
geliştiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sağlık işletmelerinde kalite kavramı ve önemini, kalitenin özelliklerini,
sağlıkta dönüşümün toplam kalite yönetimindeki yerini, kalite iyileştirme modellerinden;
iyileştirme modeli, FOCUS-PCDA modeli, juran enstitüsü modeli, yalın düşünce ve altı
sigmayı öğrendik. İkinci bölümde ise; sağlık hizmetlerinde performans yönetiminin nasıl
olduğunu, performansının değerlendirilmesini, performans değerlendirmesi temel prensiplerini
ve Türkiye’de sağlıkta performans yönetimini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi Donabedian’a göre sağlık hizmetlerinde kalitenin özellikleri arasında yer
almaz?
a) Etkenlik
b) Etkililik
c) Sürdürülebilirlik
d) Optimallik
e) Yasallık
2) “Sağlıktaki iyileştirmeleri, bu iyileştirmelerin maliyeti ile dengelemektir. Bu tanım,
sağlık hizmetlerinin maliyetleri ve faydaları arasında “en iyi bir nokta bulunduğu anlamına
gelir.” Tanımlaması hangisine aittir?
a) Etkenlik
b) Etkililik
c) Sürdürülebilirlik
d) Optimallik
e) Yasallık
3) Hangisi hastane hizmet standartları boyutları arasında yer almaz?
a) Kurumsal hizmet yönetimi
b) Sağlık hizmeti yönetimi
c) Performans yönetimi
d) İndikatör yönetimi
e) Hasta ve çalışan güvenliği

198

4) Aşağıdakilerden hangisi yalın düşüncenin uygulama yöntemlerinden birisi değildir?
a) Kanban yöntemi
b) 5S yöntemi
c) Kaizen
d) 7P yöntemi
e) Hatasızlaştırma
5) FOCUS-PDCA modelinde “F” harfi neyi ifade etmektedir?
a) Bul
b) Seç
c) Anla
d) Organize et
e) Uygula
6) “Sağlık hizmetlerindeki herhangi bir büyük sorunu düzeltmekle ilgilenmek yerine,
her gün hastanelerin uğraşmak zorunda oldukları yüzlerce veya daha fazla küçük sorunu
çözmekle ilgilenir. Diğer bir ifadeyle, başarılı olabilmek için hastanelerin büyük sorunlara
(geniş kapsamlı politik çözüm gerektiren) odaklanmaları yerine, günlük küçük meselelere
yönelik sorunlara odaklanmaları gerekmektedir.” Düşüncesi hangi modele aittir?
a) İyileştirme Modeli
b) FOCUS-PCDA
c) Juran Enstitüsü Modeli
d) Altı Sigma
e) Yalın Düşünce
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7) “Her türlü ürün, süreç ve işlemlerdeki hataların neredeyse tamamen ortadan
kaldırılmasını amaçlayan, sistematik ve veriye dayalı bir iyileştirme yaklaşımıdır. İşletmelerin
karşılaştıkları problemleri tanımlamada ve çözmede verileri ve istatistiksel analizleri kullanan
bir süreç iyileştirme yöntemi olarak tanımlanabilir.” Tanımlaması yapılan model hangisidir?
a) İyileştirme Modeli
b) FOCUS-PCDA
c) Juran Enstitüsü Modeli
d) Altı Sigma
e) Yalın Düşünce
8) Hangisi hastane performans ölçümünde kullanılan yöntemlerden değildir?
a) Düzenleyici denetimler
b) Hasta memnuniyet araştırmaları
c) Hasta deneyimlerine dayanan araştırmalar
d) Bağımsız kuruluşlarca yapılan değerlendirmeler
e) İstatistiksel göstergeler
9) Hangisi "Sağlık Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlarında Kaliteyi geliştirme ve
Performans Değerlendirme Yönergesi"ne göre kurumsal performans ölçüm yöntemleri arasında
değildir?
a) Muayeneye Erişim Katsayısı
b) Alt Yapı ve Süreç Değerlendirme Katsayısı
c) Kurumsal Kapasite Değerlendirme Katsayısı
d) Hasta ve hasta yakınları memnuniyet anketleri katsayısı
e) Kurum Verimlilik Katsayısı
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10) Kurumlarda poliklinik hizmetlerinde aktif olarak kullanılan ve her tabip için ayrı
olarak tefriş edilmiş olan oda sayısı ile aktif kullanılan diş üniti sayısı toplamının, tabip sayısına
bölünmesi sonucu bulunan kurumsal performans ölçüm yöntemi hangisidir?
a) Muayeneye Erişim Katsayısı
b) Alt Yapı ve Süreç Değerlendirme Katsayısı
c) Kurumsal Kapasite Değerlendirme Katsayısı
d) Hasta ve hasta yakınları memnuniyet anketleri katsayısı
e) Kurum Verimlilik Katsayısı

Cevaplar: 1)c, 2)d, 3)c, 4)d, 5)a, 6)a, 7)d, 8)b, 9)c, 10)a
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9. TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ TARİHÇESİ
Prof. Dr. Abdulbaki KUMBASAR
Arş. Gör. Sümeyye ARSLAN KURTULUŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. 1920-1938 Dönemi
9.2. 1938-1960 Dönemi
9.3. 1961-1980 Dönemi
9.4. 1980- 2000 Dönemi
9.5. 2000’li Yıllar ve Sonrası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) 1920-1938 döneminin sağlık politikalarını anlatınız?
2) 1938-1960 döneminin sağlık politikalarını anlatınız?
3) 1961-1980 döneminin sağlık politikalarını anlatınız?
4) 1980- 2000 döneminin sağlık politikalarını anlatınız?
5) 2000’li Yıllar ve Sonrasının sağlık politikalarını anlatınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türk sağlık sistemi
tarihçesi

Alandaki bilimsel bilgiye ulaşma

Türk sağlık sistemi
tarihçesi

Güncel literatürü
değerlendirebilme

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

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


Türk sağlık sistemi



224 sayılı yasa



Cumhuriyet dönemi



Sağlık hizmetleri



Sağlık hizmetleri örgütlenmesi



Sağlık politikaları



Sosyalleştirme
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Giriş
Türkiye Sağlık Sistemi tarihçesi, Cumhuriyet’in kurulmasından günümüze kadar olan
dönemi kapsamaktadır. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda verem, sıtma gibi bulaşıcı
hastalıklarla mücadele eden dikey örgütlenme yapısı hakim iken, günümüzde bu hastalıklar
eradike edildiği için yatay örgüt yapısı hakimdir. Cumhuriyet döneminden günümüze kadar
olan pek çok olay ve aktörün etkisi ile sağlık politikaları geliştirilmiştir. Bu bölümde
Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar olan dönemlerde Türk Sağlık Sistemi ele
alınacaktır.
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9.1. 1920-1938 Dönemi
I. Dünya savaşı sonrası 20 Nisan 1920’de ilk defa toplanan TBMM’nin kabul ettiği 2
Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı kanun ile Sağlık Bakanlığı kurulmuştur. Bakan dâhil 15 kişiden
oluşan merkez örgütü ve ülke genelindeki 1323 çalışan ile yeni bir yapılandırma
gerçekleştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı başlangıçta, savaş sonrasında yeniden yapılanmaya ve
ülke sağlık sistemini kurmak için kilit mevzuatın oluşturulması konularına odaklanmıştır.
Bakanlığın temel görevi; koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesi olarak belirtilmiş, hükümet
tabipliği ve sağlık müdürlüğü bu hizmetlerin yerine getirilmesinde ana kurumlar olmuştur.
Tedavi hekimliğinin ise özel idare ve belediyeler tarafından yerine getirilmesi, ancak yoksul
hastaların hükümet tabipleri ve diğer kurullar tarafından ücretsiz tedavisi öngörülmüştür.
1920 yılında hükümetin ilk sağlık bakanı olarak atanan Dr. Adnan Adıvar göreve
başladığında ne yerleşik bir yapı, ne de köklü ve geçerli bir yasal düzenleme vardı. Her şeyin
yeniden yapılandırılması gerekiyordu. Bu nedenle günümüze miras kalan ve tüm ülkeye
yayılan sağlık alt yapısının başlangıcının bu tarih olduğunu söylemek yanlış olmaz. Adnan
Adıvar’dan sonra, 1921 yılında bakanlığa atanan Dr. Refik Saydam, kısa süreli aralıklar
dışında, 1937 yılına dek bu görevi sürdürmüştür. Dr. Refik Saydam, Türkiye’de sağlık
hizmetlerinin örgütlenmesi ve tüm ülkeye yayılmasında büyük başarı göstermiş ve hizmetlerin
yapılanmasına damgasını vurarak, sağlık hizmetleri tarihimizde onurlu bir yer edinmiştir. Bu
nedenle, Refik Saydam Dönemi diyebileceğimiz bu dönem, bugünkü anlamda sağlık hizmet ve
örgütünün kurulduğu ve halen etkisini sürdürdüğü yıllar olmuştur. Cumhuriyet'in başlarında
sağlık elemanı ve teşkilatlanması son derece yetersizdir. 1923 verilerine göre, Türkiye’de 6.437
hastane yatağı ve 86 hastane bulunmaktadır. Bu hastanelerin sadece üçü merkezi yönetimin
mülkiyetinde olup, diğer hastanelerin mülkiyeti ve işletilmesi yerel yönetimler, özel sektör,
yabancılar ve azınlıklara aitti. Sağlık Bakanlığı’nın kurulması ile birlikte devlet, sağlık
hizmetlerinin sunumu ile ilgili temel görevleri çerçevesinde gerek yeni birimler kurarak,
gerekse mevcut birimleri yerel yönetimlerden ve kar maçsız kurumlardan alarak büyümeye
başlamıştır. 1925 yılında ülkedeki tüm resmi kurumlardaki (Sağlık Bakanlığı, Askeri, İl Özel
İdareleri gibi) hekim sayısı 1631 'dir. Bunun yanında 600 kadar da serbest çalışan hekimin
bulunduğu tahmin edilmektedir. O tarihte 74 il ve 326 ilçe bulunmakta, il merkezlerinden
61'inde sağlık müdürü görev yapmaktadır. İlçe merkezlerinden 96'sında hükümet tabibi
bulunmamaktadır. Diğer yandan ise Sağlık Bakanlığı'nın elinde hekim ve diğer sağlık
personelinin sayıları ise şöyledir: Hekim 560, sağlık memuru 554, ebe 136, hemşire 69, eczacı
4’dür. Dr. Refik Saydam ilk başta ülkenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını tespit etmiştir. Dr.
Refik Saydam ülkenin ihtiyacı olan sağlık elemanı ve kurumlarını 1925 yılında şu şekilde tespit
edilmiştir:


Devletin sağlık örgütünü genişletmek



Doktor sayısını artırmak



Numune hastaneleri açmak



Ebe yetiştirmek
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Sağlık memuru yetiştirmek



Doğum ve çocuk bakımevi açmak



Verem sanatoryumu açmak



Sıtma mücadelesi yapmak



Frengi ve öteki sosyal hastalıklarla mücadele



Trahom ile mücadele



Sağlık-sosyal örgütlenmeyi köylere kadar götürmek



Sağlık-sosyal yasalarını yapmak



"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi"ni kurmak



"Hıfzıssıhha Mektebi"nin açılması

Dr. Refik Saydam Dönemi’nde, bazıları yukarıda ele alınan tespitlerin yanı sıra, devlete
bağlı sağlık örgüt ve birimlerinin tüm yurda yayılması için büyük bir çaba harcanırken, diğer
yandan da, sağlık insan gücünün nicelik ve nitelik yönünden yeterli olması için bir dizi
önlemlere başvurulmuştur. Bunlar arasında, Yatılı Tıp Talebe Yurtları kurulmuş ve tıp fakültesi
mezunlarına mecburi hizmet uygulanmıştır. Hekim dışı sağlık personeli yetiştirmek üzere
okullar açılmış kurslar düzenlenmiştir. Tüm sağlık personelinin atama ve terfi işleri Sağlık
Bakanlığı’nın emrine alınarak, sağlık personelinin yönetimi tek elde ve merkezde toplanmıştır.
Böylece personelin eğitimi, tayin, terfi ve atamaları belirli bir sisteme bağlanmış ve disiplin
altına alınmıştır. Bunlara ek olarak, koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışan personele daha
yüksek bir ücret rejimi uygulanarak, personelin hükümet tabiplikleri ve koruyucu hizmet
birimlerinde çalışmaları çekici hale getirilmiştir.
Dr. Refik Saydam tarafından sivil yönetime paralel olarak kurulan sağlık örgütü,
merkezde Sağlık Bakanı ve Bakanlık Örgütü, illerde valiye bağlı ve onun sağlık işlerinde
danışmanı olan sağlık müdürü ile ilçelerde kaymakama bağlı ve kaymakamın danışmanı olan
hükümet tabibinden oluşmaktadır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında nüfusun önemli bir çoğunluğu
kırsal kesimde yaşadığı için, Türk Sağlık sisteminin örgütlenmesi de kırsal bölgelerdeki
temsilci durumunda olan hükümet tabipleri odağında olmuştur. Hükümet tabibinin pek çok
görevi bulunmaktadır. Bunları dört ana başlık halinde toplayabiliriz:


Koruyucu hekimlik



İyileştirici hekimlik



Adli hekimlik



Sağlık yöneticiliği
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Bu dönemde nüfus dikkate alınmaksızın her ilçeye bir hükümet tabibi atanmış ve kırsal
bölgedeki sağlık hizmetlerinin sunumunda hükümet tabiplikleri kilit rol oynamıştır. Bazı salgın
ve bulaşıcı hastalıklara karşı bu şekildeki "dikey örgütlenme" modeline karşılık Cumhuriyet
yönetimi bugünkü "yatay örgütlenme" modelinin de temellerini atmıştır.
Bu dönemde, sağlık programlarının planlanması, düzenlenmesi ve uygulanmasından
sorumlu olan Sağlık Bakanlığı’nın görev ve işlevlerini açık ve kesin bir şekilde ortaya koyan
birçok yasa çıkmıştır.
 1928 yılında 1219 Sayılı "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair
Kanun" çıkarılarak sağlık personelinin yetki ve sorumlulukları belirlenmiş ve hizmet disiplin
altına alınmıştır.
 1930 yılında, sağlık hizmetlerinin anayasası niteliğinde olan 1593 Sayılı "Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu" çıkarılmış ve böylece, sağlık hizmetlerinde alt politikaların ya da
uygulamaların esasları belirlenmiştir.
 1936 yılında ise, 3017 sayılı “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilatı ve
Memurin Kanunu" çıkarılmıştır.
Böylece Bakanlık merkez ve taşra örgütünün kuruluşu tamamlanarak, yetki ve
sorumluluklarına açıklık getirilmiştir. Başta bu üç kanun olmak üzere, çıkarılan benzeri
kanunlar ile sağlık yönetimi ve uygulamalarının temelleri oluşturulmuştur.
1924 yılında yataklı tedavi hizmetlerinin, yine kamu eliyle; ancak yerel idareler
(belediyeler, il özel idareleri) tarafından yürütülmesi politikası benimsenmiştir. Bu amaçla, bu
idarelere örnek olmak üzere Ankara, Erzurum, Diyarbakır ve Sivas’ta ve 1936’da İstanbul
Haydarpaşa’da Numune Hastaneleri kurulmuştur. Numune hastaneleri tam teşekküllü, yatarak
ve ayakta tedavi hizmeti sunan, uzman kadrolu hastanelerdir.
Bu dönemde koruyucu halk sağlığı programlarına; tüberküloz, sıtma, cüzzam ve trahom
gibi bulaşıcı hastalıkların kontrolüne yönelik programlara ağırlık verilmiştir. Çünkü
Cumhuriyet’in ilk yıllarında sıtmalı kişi oranı bazı bölgelerde %70’ye kadar ulaşmıştır. 1925
yılında sıtma ile mücadele başlamış ve yurdun değişik yerlerinde 11 sıtma dispanseri açılmıştır.
Trahom ile mücadelede Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, körler memleketi olarak bilinen
Adıyaman ve Malatya’da birer trahom hastanesi açılmıştır. Ayrıca 1924 yılında Heybeliada’da
verem sanatoryumu, Ankara, Bursa ve İstanbul’da verem dispanserleri açılmıştır. Bu dönemin
teşkilat modeli “Dikey” örgütlenme olmuştur. Dikey Yaklaşım; belirli bir sağlık sorununu
çözmek için, özel bir yöntemin ve örgütün kullanılmasını esas alan yaklaşımdır. Bu programlar
sadece bir veya birkaç hastalık ile sınırlı olabildiği gibi sağlığı etkileyen olaylarla da ilgili
olabilir. Örneğin, sıtma ve verem ile mücadele programları, anne-çocuk sağlığı, aşılama
programları.
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9.2. 1938-1960 Dönemi
Dr. Refik Saydam Dönemi’nden sonraki, ilk önemli girişim; 1946-1950 yılları arasında
iki defa bakanlık yapan, Dr. Behçet Uz tarafından hazırlanarak, 1946 yılında toplanan 9. Milli
Tıp Kongresi’ne sunulan ve yürürlüğe sokulan "Birinci On Yıllık Sağlık Planı"dır. Tüm sağlık
hizmetlerini entegre etmeyi ve yurt sathına yaymayı amaçlayan bu plan ile hizmetlerin tümü
merkezi hükümetin görev ve sorumluluğu haline getirilmiştir. Behçet Uz Planı diye de anılan
bu plana göre; ülke yedi sağlık bölgesine ayrılacak ve her bölgenin örgütlenmesi kendine yeterli
hale getirilecekti. Bu bölgelerde, her 40 köy için 10 yataklı bir Sağlık Merkezi kurulacak ve bu
merkezlerde iki hekim, bir ebe, bir sağlık memuru ve bir ziyaretçi hemşire bulunacaktı. Buna
ek olarak her 10 köy için bir ebe ve bir sağlık memuru öngörülüyordu. Bu merkezler koruyucu
ve tedavi edici hizmetleri birlikte yürüteceklerdi. Bölgelerin kurulması tamamlanınca her
bölgede bir tıp fakültesi açılması düşünülmüştü. Bu planı ana hatlarıyla şöyle özetleyebiliriz:


Koruyucu hekimlik birimleri kurmak



Köylerde sağlık birimleri kurmak



İhtiyaca uygun sağlık personeli yetiştirmek



Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarını çağdaş hale getirmek



Tüm ülkede yeni sağlık tesisleri kurmak


kurmak.

Sağlık harcamalarının finansmanı için Milli Sağlık Bankası ve Sağlık Sandıkları

Planın ülke düzeyinde gerçekleşmesi, adından da anlaşılacağı gibi on yıllık bir süreyi
kapsayacağı yönündedir. Bu planda, çağdaş sağlık yönetiminin temel ilkelerinden biri olan,
koruyucu ve iyileştirici hizmetlerin bütünleştirilmesi ve hizmet birimlerinin genel idareden
ayrılarak nüfus esasına göre kurulması gibi amaçların benimsendiği görülmektedir. Böylece,
koruyucu ve iyileştirici hizmetleri ayrı ayrı ele alan, yataklı tedavi hizmetlerini yerel idarelere
bırakan anlayış terk ediliyor, sağlık hizmetlerin tümü merkezi hükümetin görev ve sorumluluğu
haline getirilmiş oluyordu. Behçet Uz’dan sonra, bu plan gereğince uygulanmamış ve her ilçeye
bir sağlık merkezi inşa etme biçimine yönelmiştir.
Bu dönemdeki en önemli olay ikinci dünya savaşının başlamasıdır. Türkiye bu savaşa
girmemekle birlikte savaştan olumsuz etkilenmiştir. Bu dönemde 1945 yılında İşçi Sigortaları
Kurumu kurulmuştur. Kurum 1952 yılında kendine bağlı hastane ve sağlık birimleri kurmuş ve
işçilere yönelik sağlık hizmeti verilmeye başlamıştır. Böylece Dr. Refik Saydam döneminde
temelleri atılan “ülkedeki sağlık hizmeti ve sağlık personeli istihdamının ilgili bakanlıkça
yerine getirilmesi” anlayışının dışına çıkılmıştır.
1950’li yıllarda Sağlık Bakanlığı tedavi hizmetlerini vermeyi de üstlenmiş, 1954
yılında, 6134 Sayılı Yasa ile il özel idarelerine, belediyelere ve vakıflara bağlı hastanelerin
tamamına yakını kamulaştırılarak Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir. Bunun bir doğal sonucu
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olarak, sadece büyük kentlerde değil, il ve ilçelerde de hastaneler açılarak tedavi hizmetleri tüm
yurda yayılmış ve bu konuda iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamanın sonucunda
birinci basamak ve koruyucu hizmetler ikinci plana atılmış ve tedavi edici hizmetlere öncelik
verilmiştir. 1960 ihtilalinden sonra sektörler arası bir yapı olan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)
kurulmuştur. DPT’nin koordinasyonu ile tüm sektörler yeniden düzenlenmiş ve planlı kalkınma
dönemine geçilmiştir.
Bu dönemin bazı önemli uygulamaları şu şekilde özetlenebilir:
 1945 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kurulmuş, 1952 yılında işçilere sağlık
hizmeti vermeye başlayan bu kurumun, finansmanın yanı sıra hastane kurma, işletme ve
personel atama yetkilerine sahip olması sağlanmıştır. Böylece istihdam etme ve hizmet
sunumunda Sağlık Bakanlığı tekeli ortadan kaldırılmıştır.
 1949 yılında yapılan bir düzenleme ile verem ile mücadelede kentlerde “Verem
Savaş Dernekleri” kurulmuştur.
 1952 yılında “Ana ve Çocuk Sağlığı Örgütü” kurulmuş, Ana-çocuk sağlığı
merkezleri, şubeleri ve istasyonları açılmıştır.
Bu dönemde yine, yasal düzenlemelere devam edilmiştir. Günümüzde halen devam
eden bazı yasalardan bazıları aşağıda verilmiştir:


1940 Tarih ve 3958 Sayılı Optisyenlik ve Optisyenler Yasası



1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Tabipler Yasası



1953 Tarih ve 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Yasası



1954 Tarih ve 6283 Sayılı Hemşirelik Yasası



1956 Tarih ve 6643 Sayılı Türk Eczacılar Birliği Yasası

9.3. 1961-1980 Dönemi
1960’lı yıllarda sağlık politikasına ve örgütlenmesine damgasını vuran gelişme, 1961
yılında 224 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun”nun yürürlüğe
girmesi ve 1963 yılında uygulanmaya başlamasıdır. Kanunun temel amacı, İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesinde bir hak olarak tanınan sağlık hizmetlerinden faydalanmanın sosyal
adalete uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla tıp ve sağlık hizmetlerini belli bir
program çerçevesinde sosyalleştirmektir. Yasayla bir taraftan sağlık hizmetlerinin
sosyalleştirilmesi öngörülürken, diğer taraftan da özel teşebbüs serbest bırakılmıştır. Kamu
kurumlarından maaş ve ücret almayan ve hiçbir şekilde maddi yardım sağlamayan hekim ve tıp
şubesi mensupları, yürürlükteki kanunlar çerçevesinde mesleklerini serbestçe yerine
getirebilmekte, özel sağlık kurumları ve eczaneler açabilmektedirler. 224 sayılı Sağlık
Hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki kanunun kabul ettiği temel başlıca ilkeler şunlardır:
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Eşit hizmet: Sağlık doğuştan kazanılmış bir insan hakkıdır. Bu nedenle herkes, “sosyal
adalete uygun olarak” sağlık hizmetlerinden eşit biçimde yararlanacaktır.
Sürekli hizmet: Herkese, her yerde ve her zaman hizmet sunulmasıdır.
Entegre hizmet: Sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri ile dar bölgede çok yönlü hizmet
ilkesi getirilmiştir. Başka bir deyişle, bu hizmetler çok amaçlıdır, koruyucu ve tedavici
hizmetler aynı birim tarafından verilir.
Kademeli hizmet: Her hastalanın doğrudan hastaneye başvurması çağdaş sağlık
hizmetlerine uymaz. Hastaların önce birinci basamak hizmet veren kuruluşlara başvurmaları
daha sonra gerekirse ikinci basamak tedavi kuruluşlarına sevk edilmeleri gerekir.
Öncelikli hizmet: Kanun genelde koruyucu hizmetlere, özelde risk altındaki gruplara
(Kadınlar, çocuklar) öncelik verme ilkesini benimsemiştir.
Katılımlı hizmet: 224 sayılı yasa, halkın katılımını esas almaktadır.
Ekip hizmeti: Sağlık hizmetleri bir ekip işidir ve bu sektörde çalışacak ekibin görev
tanımları açıkça belirtilmiştir.
Denetlenen hizmet: Daha önce hiç değinilmeyen bu kavrama, 224 sayılı yasada (1112. maddeler) denetimin önemi ve gereği vurgulanmıştır
Uygun hizmet: Sağlık hizmetlerinin topluma, insan gücüne, kaynaklara uygunluğu
önemlidir.
Nüfusa göre hizmet: Hizmet birimleri ve hizmet kapsamı nüfus kriterlerine göre
planlanmıştır.
1962 yılında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda sağlık alanında, sağlık hizmetlerinin
sosyalleştirilmesi hakkındaki yasanın ilkeleri esas olarak kabul edilmiş ve sosyalleştirme 1963
yılında Muş ilinde uygulanmaya başlanmıştır. 1978 yılında 2162 sayılı “sağlık personelinin tam
süre çalışma esasları kanunu çıkarılmıştır. Bu yasa ile Türkiye 16 bölgeye ayrılmış ve sağlık
personelinin geri kalmış yörelerde görev almasını özendirici koşullar getirilmiştir. Bu yasa
1980 yılında tekrar kaldırılmıştır.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili tartışmaların temelleri bu dönemde atılmıştır.
Genel Sağlık Sigortası kanun taslağı ilk olarak 1967 yılında hazırlanmış, fakat Bakanlar
Kuruluna sunulmamıştır. Daha sonraki yıllarda da taslak sunulmuş fakat kabul edilmemiştir.
1970-1980 arası dönemde sağlık politikalarında önemli bir değişim yaşanmamıştır. Bu
dönemde sağlık hizmetleri mevcut sistemin, doğal ivmesiyle gelişmektedir.
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9.4. 1980- 2000 Dönemi
Dünyada 1980’lerden sonra başlayan “neo liberal” politikaların rüzgârı hızla Türkiye’yi
de içine almıştır. Bu politikaların ön gördüğü sağlığı alınan, satılan meta olarak gören bakış
açısına göre, sağlığı bir insan hakkı olarak gören sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi sistemi,
ortadan kaldırılması gereken bir sistemdir. 1982 anayasası ve 1970’lerde egemen olan sağlık
özel sektörünü geliştirme çabası düşünceleri, bu dönemin politikalarını belirlemiştir. 1982
anayasası 56. Maddede ”devlet, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini
sağlama; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi attırarak, işbirliğini geliştirmek amacıyla
sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler” hükmünü koyduktan sonra
devletin bu görevini kamu ve özel kesim elindeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak,
onları denetleyerek yerine getireceğini ifade etmektedir. Sağlık hizmetleri 1982 anayasasında,
1961 Anayasa’sında olduğu gibi devletçe sağlanan temel sosyal ve ekonomik bir hak olmaktan
çok, devletçe planlanan ve denetlenen bir hizmete dönüşmüştür.
Sosyalleştirme 1961 yılında kabul edildiğinde 15 yıl içinde bütün ülkeye yayılması
planlanmasına rağmen bu sürenin bitiminde sadece 47 il sosyalleştirilebilmiştir. Böyle olunca,
kanunun bu hükmü beş yıl ertelenmiştir. Buna göre sosyalleştirmenin 1981 yılı sonuna kadar
yaygınlaştırılması gerekiyordu, ama bu da gerçekleştirilememiştir. Bu uzatmanın bittiği 1981
yılında ise kanunun uzatılması yapılmamıştır. Sağlık Bakanlığı, 1987 yılında sağlık
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi yasasını yürürlükten kaldırmamakla beraber onun yerine
geçecek olan Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu kabul edilmiştir. Bu yasaya göre sağlık teşkilatı
artık kendi kendini finanse eden kuruluşlar olacaktır.
1980’li yılların sonuna doğru, sağlık reformu çalışmaları hız kazanmış, sağlık
sektörünün tümünü ele alan kapsamlı sağlık reformları hazırlığı çalışmaları başlatılmıştır. Bu
kapsamda, 1988 yılında dünya Bankası (DB) uzmanları ile birlikte sağlık sektörünün finansman
yapısı incelenmiş, 1990 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından “Sağlık Sektörü
Masterplan Etüdü” yaptırılarak sağlık reformu için ana stratejiler belirlenmiştir.
1990’lı yıllar dünyada da, ülkemizde de sağlık reform çalışmaları ile bilinmektedir.

9.5. 2000’li Yıllar ve Sonrası
Kasım 2000 ve Şubat 2001’de, Türkiye büyük çaplı bir ekonomik kriz ile karşı karşıya
kalmıştır. İşsizlik oranı arttıkça, ekonomik kriz sağlık anlamında yoksulluk getirmiş ve sosyal
etkileri olmuştur. Artan gıda fiyatları ve enflasyon, daha önceleri korunan haneleri yoksulluğa
karşı korunmasız hale getirmiştir. Sağlık sektörü üstündeki en önemli etkisi ise kayıtlı
sigortalıların sayısında düşüş ve Yeşil Kart sahiplerinin sayısında bir artış olmasıdır.
Sağlık reformu konularındaki son çalışmalar, 2002 yılı genel seçimlerinden sonra
kurulan hükümetin “Acil eylem Planı” çerçevesinde belirlediği çalışmalardır. Bu plan, tüm
nüfusu kapsayan bir sosyal güvenlik sisteminin kurulacağını ve devletin tüm vatandaşlarına
temel sağlık hizmetlerini sunmakla sorumlu olduğunu açık bir şekilde ifade etmektedir. Acil
eylem Planı dahilinde, Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) başlatılmıştır. Sağlıkta Dönüşüm
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Programı’nın amaçları, sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde
organize edilmesi, finansmanının sağlanması ve sunulmasıdır.
SDP kapsamında öngörülen kilit özellikteki kurumsal ve organizasyon değişiklikleri
şunlardır:
• Sağlık Bakanlığı’nın kılavuzluk işlevinin güçlendirilmesi amacıyla Sağlık
Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması. (Bunun için Sağlık Bakanlığı’nın hizmet sunucu
işlevinden kurtulması ve bunun yerine hastalık sürveyansı/ hastalık kontrolü, sağlık
düzenlemesi, planlama ve yönetim kapasitesi, izleme ve değerlendirme, sağlığın teşviki, sağlık
alanında sosyal katılım, hakkaniyetli erişimin artırılması, kalite güvencesi, insan kaynakları
eğitimi, halk sağlığı, kontrol ve afet önleme araştırmaları gibi işlevlerini güçlendirerek
genişletmesi gerekmektedir.)
• SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Yeşil Kart programlarını tek bir şemsiye (SGK)
altında birleştirecek tek bir satın alıcı bünyesinde GSS’nin kurulması. (GSS’ye kaydolmak
zorunlu olacaktır. Prim oranları, ödeme gücü ile orantılı olacak ve tüm lehdarlar aynı teminat
paketine hak kazanacaktır. Primini ödeyemeyeceği düşünülenlerin primleri, para ve mal varlığı
soruşturması sonucuna göre kamu fonlarından ödenecektir. SGK, sağlık sektöründeki tek satın
alıcı olarak, teminat paketinin sunumu için özel hizmet sunucular ve kamu hizmet sunucuları
ile sözleşmeler yapacaktır)
• Kamu hastanelerine özerklik tanımak, aile hekimliği modeline dayalı güçlü bir
koruyucu sağlık ve birinci basamak sağlık hizmetleri sistemi oluşturmak, etkili bir sevk sistemi
kurmak ve sağlık kuruluşlarındaki hizmet kalitesini iyileştirmek vasıtasıyla sağlık hizmetleri
sunumu sistemlerinin reforme edilmesi.
• SDP’nin sağlık reformu hedeflerinin gerçekleştirilmesi için birbiriyle ilintili konuların
ele alınması. (Bu hedefler şöyledir: Yeterli bilgi ve becerilere sahip motive sağlık personelinin
olması, sağlık sistemini destekleyecek eğitim ve bilim enstitülerinin güçlendirilmesi ve sağlık
sektörü karar alma süreçlerinde etkili bilgiye erişimin iyileştirilmesi.
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Uygulamalar
1920-1938 Dönemindeki önemli yasalar:
•1928 yılında 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun.
•1930 yılında, sağlık hizmetlerinin anayasası niteliğinde olan 1593 Sayılı "Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu
•1936 yılında ise, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilatı ve Memurin
Kanunu
1938-1960 Dönemindeki önemli yasalar:
•1940 Tarih ve 3958 Sayılı Optisyenlik ve Optisyenler Yasası
•1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Tabipler Yasası
•1953 Tarih ve 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Yasası
•1954 Tarih ve 6283 Sayılı Hemşirelik Yasası
•1956 Tarih ve 6643 Sayılı Türk Eczacılar Birliği Yasası
1961-1980 Dönemindeki önemli yasalar:
1961 yılında 224 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun
1980- 2000 Dönemindeki önemli yasalar:
1987 yılında Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu kabul edilmiştir
2000 ve sonrası dönemde önemli yasalar:
2003 Sağlıkta Dönüşüm Programı
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Uygulama Soruları
1) Türkiye’de dönemler itibari ile çıkarılan sağlık hizmetleri ile ilgili kanun/yasaları
açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türk sağlık sisteminde Cumhuriyet döneminden günümüze kadar olan
süreci dönemler halinde öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Sağlık Bakanı kimdir?
a) Refik Saydam
b) Adnan Adıvar
c) Behçet Uz
d) Rıza Nur
e) Mazhar Germen
2) Hangisi Cumhuriyet Döneminde Hükümet Tabipliği’nin görevleri arasında yer
almaz?
a) Koruyucu hekimlik
b) İyileştirici hekimlik
c) Adli hekimlik
d) Sağlık yöneticiliği
e) Sağlığı geliştirici hekimlik
3) Türkiye Sağlık Sisteminin 1920-1938 Döneminde örgütlenme biçimi hangisidir?
a) Yatay örgütlenme
b) Karma örgütlenme
c) Dikey örgütlenme
d) Temel örgütlenme
e) Genel örgütlenme
4) 1593 Sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" hangi yılda çıkarılmıştır?
a) 1927
b) 1945
c) 1752
d) 1930
e) 1960
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5) “Tüm sağlık hizmetlerini entegre etmeyi ve yurt sathına yaymayı amaçlayan bu plan
ile hizmetlerin tümü merkezi hükümetin görev ve sorumluluğu haline getirilmiştir” bu plan
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beş yıllık kalkınma planı
b) Birinci 10 yıllık kalkınma planı
c) Sağlık etüdleri masterplanı
d) İkinci 10 yıllık sağlık planı
e) İkinci 5 yıllık sağlık planı
6) Devlet planlama teşkilatı hangi yılda kurulmuştur?
a) 1955
b) 1948
c) 1960
d) 1975
e) 1930
7) 1961 yılında yürürlüğe giren 224 sayılı kanun hangisidir?
a) Temel sağlık hizmetleri kanunu
b) Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi kanunu
c) Hemşirelik Yasası
d) Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
e) Eczacılar ve Eczaneler Yasası
8) Hangi uygulamanın sonucunda birinci basamak ve koruyucu hizmetler ikinci plana
atılmış ve tedavi edici hizmetlere öncelik verilmiştir?
a) İl özel idarelerine, belediyelere ve vakıflara bağlı hastanelerin tamamına yakını
kamulaştırılarak Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi
b) Diğer illere örnek teşkil edecek numune hastanelerin açılması
c) Trahom ile mücadelede trahom hastanelerinin açılması
d) Hükümet tabipliği
e) Verem savaşı dispanserlerinin açılması
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9) İşçi Sigortaları Kurumu hangi yılda kurulmuştur?
a) 1950
b) 1945
c) 1752
d) 1942
e) 1960
10) Sağlık Hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki kanunun kabul ettiği temel
ilkelerden değildir?
a) Eşit hizmet
b) Sürekli hizmet
c) Uygun hizmet
d) Öncelikli hizmet
e) Adaletli hizmet

Cevaplar: 1)b, 2)e, 3)c, 4)d, 5)b, 6)c, 7)b, 8)a, 9)b, 10)e
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10. SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI-I
Prof. Dr. Abdulbaki KUMBASAR
Öğr. Gör. Haydar HOŞGÖR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Sağlıkta Dönüşümle İlgili Genel Çerçeve
10.1.1. Sağlıkta Dönüşümle İlgili Temel Kavramlar
10.1.2. İşletmeler İçin Değişime Gerekçe Oluşturan Faktörler
10.1.3. Türkiye’de Geçmiş Sağlık Politikalarına Genel Bir Bakış
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Değişim, dönüşüm, reform ve politika kavramlarını tartışınız.
2) İşletmeler niçin değişmek durumuda kalmaktadır? Açıklayınız
3) Bütüncül bir bakış açısıyla Türkiye’nin sağlık politikaları geçmişten günümüze kaç
başlık altında ele alınabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Konu

Kazanım

Sağlıkta Dönüşüm
Programı ile ilgili temel
kavramlar
İşletmelerin değişimine
etki eden temel
belirleyiciler

Değişim, dönüşüm, politika,
reform ve sağlık reformu
kavramlarını tanımlayabilme
İşletmeler için değişime
gerekçe teşkil eden faktörleri
açıklayıp, yorumlayabilme
Cumhuriyet döneminden
günümüze kadar geçen sürede Okuyarak, fikir yürüterek,
Türkiye’nin sağlık politikaları araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
deneyimi hakkında bilgi
sahibi olma

Türkiye’nin sağlık
politikaları tarihçesi
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Anahtar Kavramlar


Politika



Reform



Sağlık Politikası



Sağlıkta Dönüşüm Programı
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Giriş
Türkiye sağlık ortamı 2003 yılından itibaren “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı verilen
bir reform ile yeniden yapılandırılmaktadır. Program her ne kadar Türkiye’nin sağlık
sorunlarını çözmek amacıyla gündeme gelmiş olsa da, dünyadaki dönüşüm ile uyum
içerisindedir. Benzeri pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de programa, gerek bilgi gerekse
finansal açıdan Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü’nün katkıları
belirleyicidir

227

10.1. Sağlıkta Dönüşümle İlgili Genel Çerçeve
Bu bölümde değişim, dönüşüm, politika, sağlık politikası, reform ve sağlık reformu gibi
sağlıkta dönüşüm programının anlaşılmasına kaynak teşkil edebilecek temel kavramlar
verildikten sonra, değişime duyulan ihtiyaç nedenleri açıklanacak ve Türkiye’nin geçmiş sağlık
politikaları hakkında genel bir çerçeve çizilecektir.

10.1.1. Sağlıkta Dönüşümle İlgili Temel Kavramlar
Kelime anlamı olarak; görünüm, tarz, içerik gibi özelliklerin farklı bir yapıya kavuşması
olarak adlandırabileceğimiz değişimi; kullanıldığı alan, kademe ve disipline bağlı olarak daha
farklı kelimeler ile ifade etmek mümkündür. Değişim kavramı için çok farklı kaynaklarda çok
çeşitli tanımlamalar mevcuttur:
Değişim; bir organizasyonda ve süreçte geçerli durumun planlı veya plansız olarak
başka bir duruma dönüşmesi durumudur. Değişim; aynı zamanda organizasyonlarda yaratıcılık
ve yenileşmenin bir parçası olarak da görülmektedir. Değişme her zaman yöneticinin
denetiminde gerçekleşmemektedir.
Değişim; bir dönüşüm, form değiştirme, öğrenme, anlaşma, fikir birliği oluşturma ve
işletme kültüründe değişiklik gerektiren bir süreç şeklinde de ifade edilmektedir.
Pozitif bir değişim olabileceği gibi negatif bir değişim de söz konusudur. Pozitif yönde
değişim; gelişme sürecinde ilke, yöntem ve süreçlerde daha etkin duruma gelme, negatif yönde
değişim ise gelişmenin kontrol edilemediği durumlar veya hiçbir müdahale olmaksızın bir
durumun gerçek halinden uzaklaşması olarak ortaya çıkarak, dağılmaya ve etkinliğin
azalmasına neden olan değişme şeklidir.
Çevrelerinde gerçekleşen değişikliklere ayak uyduramayan fikirler, kurumlar ve
teknolojiler önce sıradan hale gelir, bir süre sonrada yaşamsal fonksiyonlarını kaybederek
sonunda tamamen işe yaramaz hale gelmektedirler. Ancak bununla birlikte değişim akşamdan
sabaha eskiyi kaldırıp yerine yenisini getirmek de değildir. Aksine değişim bir lider
önderliğinde hedeflenen işleri daha iyi nasıl olacağının araçlarını ve yöntemlerini araştıran,
planlı, kasıtlı, belirli bir zamana yayılan ve önceden belirlenmiş amaçlara erişmeyi sağlayacak
olan özgür süreçlerin uygun işletilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.
Dönüşüm kavramı ise Türk Dil Kurumu tarafından; başka bir forma bürünme, başka bir
durum alma, şekil değiştirme, tahavvül, inkılap, kabuk değiştirme şeklinde ifade edildiği
görülmektedir. Bu tanımlardan da anlaşıldığı üzere değişim ve dönüşüm kavramları genellikle
birbiri yerine kullanılabilmektedir.
Politika kelimesi bizim dilimize batı dillerinden geçmiş bir kavramdır. Toplum
yaşamının her alanını benimsenen felsefe doğrultusunda düzenlemek ve yapılandırmak olarak
tanımlanmaktadır. Diğer bir tanımlama da devleti yönetme anlamında kullanılan ve siyaset
kavramına karşılık gelen bir terimdir. Sağlık politikası kavramı ise; bir ülkedeki, sağlık
sektörünü benimsenen felsefe doğrultusunda düzenlemek ve yapılandırmak olarak
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tanımlanabilmektedir. Sağlık sektörünü yapılandırmada kullanılan araçlar ya da alt politikalar
ise; finansman, örgütlenme ve insan gücü gibi seçeneklerdir. Sağlık politikalarının, iki ayrı
felsefeden yola çıktığı ve bu felsefeler ışığında net olarak iki ayrı seçenekte toplandığı
görülmektedir. Bunlardan ilki; sağlığı toplumsal bir olgu, sağlık hizmetlerini toplumsal bir
görev ve sorumluluk olarak gören, sağlıklı yaşam ve tıbbi bakımı ise doğuştan kazanılmış bir
hak sayan bir politikadır. Bu politika, tüm temel haklarda olduğu gibi, sağlık hakkındaki yerine
getirilmesi gerekli görev ve sorumlulukları topluma, onun örgütlü gücü olan devlete
vermektedir. Buna göre sağlık hizmetleri toplumsal dayanışmanın bir aracıdır ve hizmetlerden
yararlanmada eşitlik esastır. Diğeri ise; sağlığı bireysel bir olgu olarak görmektedir. Bu bakış
açısına dayanarak da sağlık hakkının gereklerini toplumsal bir görev olarak ele almayıp, bu
hakkın yerine getirilmesini tamamen piyasanın arz ve talep kurallarına bırakır ve insanların bu
haktan fırsatları oranında yararlanmasını öngörmektedir. Ayrıca sağlık hizmetlerini de kar aracı
olarak görmektedir.
Reform; belli bir zaman ve alan sınırı olmayan, şartların değişme durumuna göre daha
kaliteli hizmet üretilmesi ve kitlelerin kullanımına sunulması amacına yönelik sürekli bir
süreçtir. Bir faaliyetin reform olarak değerlendirilebilmesi için yapılan değişikliğin sunulan
hizmet kalitesini artmış olması bir zorunluluktur. Bunun yanında maliyetleri azaltması,
yönetime katılım, şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi unsurları arttırması beklenmektedir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tüm dünyada sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde
kamusal bir hizmet olarak sunulduğu bilinmektedir. Bu durumun 1970’li yıllarda yaşanan enerji
krizine kadar sürdüğü, bu kriz sonrası ise ülke bütçelerinden sağlık harcamalarına ayrılan paylar
göze battığından dolayı bu payların düşürülmesi için yeni adımlar atılmasına, politikalar
belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, ülkelerin sağlık
politikalarında uzun vadede gerçekleştirilmek üzere uygulamaya koydukları planlara genel
olarak sağlık reformu denilmektedir. Sağlık reformu; sağlık hizmetleri sisteminin
performansını geliştirme yönünde önemli ve amaçları çabalar bütünüdür.

10.1.2. İşletmeler İçin Değişime Gerekçe Oluşturan Faktörler
İşletmeler açısından neden bir değişime, reforma ihtiyaç duyulduğunu bilmek, atılacak
sonraki adımların başarılı olmasını sağlamak adına son derece önemli ve gerekli bir konudur.
Hastanelerin de birer sağlık işletmesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda konunun önemi
daha da netlik kazanmaktadır. İşletmelerin üretim işletmesi ve/veya hizmet işletmesi olmalarına
bağlı olarak değişime gerekçe oluşturan sektör dinamikleri de doğal olarak farklılaşmaktadır.
Değişim ve dönüşüm kavramları tüm insanlık tarihi süresince insanların gelişim ve
medeniyet arayışlarında anahtar rolü üstlenmişlerdir. Bu kavramlar, son yıllarda dünyanın
teknolojik, ekonomik ve sosyal yönlerden daha önceki dönemlere göre çok daha hızlı bir şekilde
değişmesi nedeniyle önemini ve etkisini giderek artırmışlardır.
İşletmeleri değişime zorlayan sebepler:


Küreselleşme ve rekabet,
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Uluslararası ve bölgesel bütünleşmelerin önem kazanması,



Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler,



Malzeme teknolojisindeki gelişmeler,



Yeni oluşan pazarlar dolayısıyla pazar kapma yarışı,

 İnsan hakları ve demokrasi alanındaki gelişmeler dolayısıyla organizasyonlarda
insana saygının önem kazanması,


Ekonomik kalkınmanın itici gücünün insan kaynağı olduğunun anlaşılması,

 Tüketicilerin bilinçlenmesi ve tüketici beklentilerinin (kalite, hızlı servis, ucuzluk,
ürünün estetik değeri, güvenli olması vs.) değişmesi,


Çalışanların yönetime katılma ve daha demokratik yönetilme istekleri,



Değişen demografik yapı (iş gücündeki cinsiyet, dil, ırk, kültür farklılıkları vs.),

 Sosyalizmin çöküşü ve piyasa ekonomisine geçiş sürecine giren ülkelerdeki pazar
potansiyeli olarak sıralanmaktadır.
Buraya kadar sağlık dışı mal ve/veya hizmet üreten işletmeleri değişime zorunlu kılan
faktörler ele alınmıştır. Sağlık işletmeleri için değişime gerekçe oluşturan faktörler ise bir
sonraki ünitede ele alınacaktır.

10.1.3. Türkiye’de Geçmiş Sağlık Politikalarına Genel Bir Bakış
Bu bölümde; Türkiye’nin 1920-1937, 1938-1960, 1961-1980, 1981-2002 yılları
arasındaki sağlık politikaları ana hatlarıyla verildikten sonra, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın
başlangıç yılı olan 2003’den günümüze kadarki olan sağlık politikaları ele alınacaktır.
Türkiye’nin dönemler itibariyle sağlık politikaları Şekil-1’de yer almaktadır.
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Şekil-1: Dönemler İtibariyle Türkiye’nin Sağlık Politikaları

10.1.3.1. 1920-1937 Dönemi Sağlık Politikaları
Bu dönem, literatürde Dr. Refik Saydam Dönemi olarak da adlandırılmaktadır. Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin 1920 yılında kabul ettiği 3 sayılı yasa ile Sıhhiye ve Muaveneti
İçtimaiye Vekaleti (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı)’ni kurarak, sağlık hizmetleri ayrı bir
Bakanlıkça yürütülen, asli bir devlet görevi haline getirilmiştir.
Türkiye TBMM Hükümeti'nin ilk Sağlık Bakanı Dr. Adnan Adıvar’dır. O dönem sağlık
hizmetleri ile ilgili köklü bir örgüt, örgüt alt yapısı ve yasal bir düzenleme mevcut değildir.
Bakanlığın temel görevi sadece koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ile sınırlı olup, bu
sınırlı hizmetlerin yürütülmesinden de Hükümet Tabipliği ve Sağlık Müdürlüğü sorumlu
tutulmuştur. Tedavi hekimliğinin ise özel idare ve belediyeler tarafından sunulması
benimsenmiştir. Ücretsiz muayene, tedavi ve ilaç hizmeti sunma amacına yönelik dispanserler
kurulmuştur. Ayrıca belli şehirlerde doğum, çocuk bakım evleri ve numune hastaneleri faaliyete
geçmiştir. O dönemde var olan tek tıp fakültesinin çekiciliğini arttırmak için öğrencilerin
okuma, barınma ve giyinme giderlerini karşılamış ve sonuç olarak 1923 yılında 554 olan hekim
sayısını, 1930 yılında 1182'ye, 1940 yılında ise 2387'ye çıkarmayı başarmıştır.
1925 yılında Sağlık Bakanlığı görevine Refik Saydam atanmış ve 1937 yılana kadar
görevde kalmıştır. Sağlık alanında esas yapılanmanın bu dönemde gerçekleştirilmiş olması
nedeniyle, bu dönemin ismi literatürde kendi ismi ile anılmıştır. Türkiye’de sağlık alanının
örgütlenmesinde pek çok önemli çalışmaya öncülük etmiştir. Örneğin; illerde Sağlık
Müdürlükleri, ilçelerde ise Hükümet Tabiplikleri kurulmuş, birinci basamak sağlık hizmetlerine
ve dolayısıyla koruyucu sağlık hizmetlerine büyük önem ve öncelik verilmiştir. Birinci
basamak sağlık hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetleri doğrudan merkezi hükümetçe
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üstlenilerek genel bütçe olanakları kullanılmıştır. Bu dönemde, sağlık ile ilgili hizmetlerin tümü
asli bir devlet görevi ve sorumluluğu olarak algılanmış, fakat bu görevler il özel idareleri ve
belediyeler gibi yerel yönetim birimleri tarafından üstlenilmiştir. Sağlık hizmetlerinin ve
personelinin denetimi ve sağlık personeli atama yetkisi Sağlık Bakanlığı’nda toplanmış ve
böylelikle sağlık hizmetlerinin sunumu tek merkezde toplanmıştır. Dr. Refik Saydam
döneminin bir diğer önemli gelişmesi ise, 10 Mayıs 1928 tarihinde Merkez Hıfzısıhha
Kurumunun oluşturulması ile ilgili bir kanunun yürürlüğe girmesidir. Bu kanun kapsamında
Sivas ve Ankara bulunan kimyahaneler birleştirilerek Hıfzısıhha Kurumu oluşturulmuştur. Bu
dönemde toplam 50 yasa ve 18 tüzük hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

10.1.3.2. 1938-1960 Dönemi Sağlık Politikaları
1938-1960 yılları arasındaki dönemde Sağlık hizmetlerinin çağın koşullarına uygun,
rasyonel ve planlı bir şekilde uygulanması için çalışmalar yapılmıştır. 1946 yılında Yüksek
Sağlık Şurası Birinci On Yıllık Milli Sağlık Planını onaylamıştır. Yine aynı yıl içerisinde sağlık
hizmetlerinde planlama çalışmaları başlatılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tüm
ülkelerin içinde bulunduğu sosyal çalkantı ve ekonomik güçlükler, sıtma, çiçek ve tifüs gibi
salgın hastalıklar ve yetersiz beslenmeden dolayı meydana gelen sağlık sorunları ölüm
oranlarının artmasına yol açmıştır.
Bu dönemde sık sık Sağlık Bakanı değişmiş ve Sağlık Bakanlığı kararlılığını büyük
oranda kaybetmiştir. Dr. Hulusi Alataş’ın yerine atanan Dr. Sadi Konuk 1,5 yıl Sağlık Bakanlığı
görevini yapmış ve sonrasında Dr. Behçet Uz 1 yıl 10 ay, Dr. Kemal Beyazıt 1 yıl 9 ay, Dr.
Nihat Reşat Belger 3 ay, Dr. Ekrem Hayri Üstündağ ise 3 yıl 7 ay bakanlık görevini icra
etmişlerdir. Bu dönemde ölümlere sebep olan bulaşıcı hastalıklar ile mücadele edilmiş ve bu
kapsamda 1949 yılında kentlerde Verem Savaş Dernekleri kurulmuştur. Kentlerde gösterilen
başarının köylerde elde edilememesi üzerine Verem Savaş Genel Müdürlüğü kurulmuş ve
vakaların kayıt altına alınması sağlanmıştır.
Bu dönemde ülke yedi sağlık bölgesine ayrılarak her bölgenin kendine yeterli hale
gelmesi için her bölgeye bir adet tıp fakültesi açılması planlanarak yeterli sayıda hekim ve
sağlık personelinin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Dr. Refik Saydam döneminde yerel
yönetimlerce yürütülen tedavi hizmetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından üstlenilmiş, belediye
hastaneleri ise devletleştirilmiştir. Koruyucu sağlık hizmeti sunan personelin hastanelere
yönelmesi hizmet açığının doğmasına neden olmuş, hastanecilik hizmetleri alanında büyük
gelişmelerin yaşanması koruyucu sağlık hizmetlerinin gerilemesine yol açmış ve hekim dışı
sağlık personelinin yetiştirilmesine gereken önem verilememiştir. Koruyucu sağlık
hizmetlerindeki bu gerilemeye önlem olarak Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri açılmış ve birinci
basamak sağlık hizmetlerine hız kazandırma politikası izlenmiştir.

10.1.3.3. 1961-1980 Dönemi Sağlık Politikaları
27 Mayıs 1960 askeri müdahale ile başlayan bu dönem, “Sağlık Hizmetlerinde
Sosyalleştirme Dönemi” olarak da adlandırılmaktadır. Darbe sonucunda kurulan yeni hükümet,
öncelikle sağlık hizmetlerine önem verilmesi gerektiğine inanmıştır. Hazırlanan 1961
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Anayasası’nda yer alan 48. ve 49. maddeler ile sağlık hizmetlerindeki olumsuz gelişmelerin
ilerlemesinin önü kesilmek istenmiş ve sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri asli ve anayasal bir
devlet görevi haline getirilmiştir. 1961 Anayasasının ilgili maddeleri gereğince; 1963-1967
yıllarına ait Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, sağlık yönetiminde temel amacın halkın
sağlık düzeyini yükseltmek olduğu ve bunun için de halk sağlığı hizmetlerine öncelik verilmesi
gerektiği belirtilmiştir. Bu amaca ulaşmak için, tedavi edici sağlık hizmetleri için koruyucu
sağlık hizmetlerini tamamlayan bir tanım yapılmış, nüfusun çoğunun yararlanamadığı ve pahalı
hizmet olarak değerlendirilen hastanecilik hizmetlerinin yerine evde ve ayakta tedavi imkanı
sağlayan, küçük topluluklara bile yayılması muhtemel görünen sağlık örgütünün kurulması
öngörülmüştür. Sağlık Yönetiminin Milli Birlik Komitesi’nin elinde olduğu bu dönemde ve bu
anlayışla sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi ve örgütlenmesi amacıyla kabul edilen 5
Ocak 1961 tarihli 224 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Yasa” ilk
maddesinde amacını açıkça belli etmektedir. Bu ilk madde: ”İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi gereği bir hak olarak tanınan sağlık hizmetlerinden faydalanmayı sosyal adalet
doğrultusunda sağlamak amacı ile hekimlik ve hekimlik ilgili hizmetler yasa çerçevesinde
hazırlanacak bir program dahilinde sosyalleştirilecektir” şeklindedir. Uygulamasına 1963
yılında başlanan bu kanun ile sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinin 1977 yılında tüm ülke
sınırları içerisinde yayılması hedeflenmiş ve 1982 yılında her 5 bin kişiye bir sağlık ocağı
kurulmasının tamamlanması öngörülmüştür.
224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Yasada yer alan bazı
önemli maddeler;
 Sağlık hizmetleri ücretsizdir
 Kamuda çalışan hekimler özel hasta bakamazlar
 Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olan hastaneler dışında sağlık hizmetleri tek elden
sunulacaktır
 Hekimlere ödenecek ücret sözleşme ile saptanacaktır
 Yansız ve adil bir atama, yer değiştirme ve yükselme kriterleri uygulanacaktır
 Bir bölgede gerekli alt yapı sağlanmadan, o bölgede yasa uygulamasına
başlanmayacaktır şeklindedir.
1963-1965 yıllarında başarı ile uygulanan sosyalleştirme, 1966 yılından itibaren
başarısız bir uygulama haline gelmiştir. Başarısızlık nedenleri; sağlık yöneticilerinin kanunun
gereğine inanmamaları, yeterli sayıda doktor ve sağlık personelinin olmaması, mevcut
personelin hizmetin gerektirdiği şekilde eğitim almamış olması, birimler arası işbirliğinin
kurulamamış olması, yönetim yetersizliği ve ödeneklerin hiçbir zaman yeterli verilmemiş
olması olarak sıralanmaktadır. Bu dönemde Genel Sağlık Sigortası (GSS) önemli hedeflerden
biri olmuştur. 1967, 1969 ve1974 yıllarında bütün yurttaşları kapsayan bir sağlık sigortası
sistemi kurulması için yasa teklifleri hazırlanmış fakat hiçbiri kabul edilmemiştir. GSS
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sisteminin kurulamamasından dolayı sağlık hizmetlerinin finansmanında önemli sıkıntılar
yaşanmıştır. Bu durum sağlık hizmetlerinin kalitesinin giderek düşmesine neden olmuştur.

10.1.3.4. 1981-2002 Dönemi Sağlık Politikaları
Dünyada 1980’li yıllardan sonra başlayan neoliberal politikaların rüzgarı hızla
Türkiye’yi de içine dahil etmiştir. En önemli küresel kamu malı özelliğine sahip olan sağlık ve
sağlık hizmetleri, küresel gelişmeler etkisi ile Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Uluslar
Arası Para Fonu gibi küresel kuruluşların en önemli ilgi alanı olmuştur. Nitekim Dünya Bankası
Türkiye’de 1980 yılı sonrasında sağlığın özelleştirilmesi için planlarını uygulamaya
başlamıştır. Öncelikle sağlık sistemine yönelik sektör analizi yaptırılarak, sağlık hizmetlerinin
sunulmasında sorunlar olduğu ve bunların düzeltilmesi için girişimler yapılması gerektiği
belirtilmiştir. Sorunların çözümü için Dünya Bankası ülkemize uzun vadeli ve düşük faizli
krediler vermiştir. Daha sonra Dünya Bankası sağlık alt yapısının güçlendirilmesi için sağlık
sisteminin değiştirilmesi görüşünü ileri sürmüştür. Yeniden yapılan ve halk oylamasıyla 1982
yılında kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56. maddesinde Türkiye’de sağlık
hizmetlerinin sunumu yeniden tanımlanmıştır. Bu tanımlamada; herkesin sağlıklı ve dengeli bir
çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, herkesin beden ve ruh sağlığını korumanın devletin
görevi olduğu, fakat devletin bu görevini kamu ve özel sektör eliyle sağlayabileceği ve genel
sağlık sigortasının kurulabileceği şeklinde ifade edilmiştir. Sağlık hizmetlerinin özel sektör
eliyle verilmesi anayasal bir meşruiyete bu hükümle kavuşmuştur.
1983 tarihinde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda döner sermayenin kapsamı
genişletilmiştir. Böylece sağlık kurumlarına ayakta kalmanın yolu olarak hizmetlerini
fiyatlandırmaları yolu gösterilmiş ve sağlık hizmetleri paralılaştırılmaya başlanmıştır. Bugüne
kadar olan dönemde, sağlık politikalarının mantığını en iyi yansıtan belge, 1987 yılında kabul
edilen (3359 sayılı) Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'dur. Yasada devletin kamu ve özel sağlık
kuruluşlarına aynı şekilde yaklaşması öngörülmüş, kamu sağlık kuruluşları işletme gibi ele
alınmış ve sağlık personelinin sözleşmeli statüye geçirilmesi önerilmiştir.
Bu dönemde sağlık hizmetlerini sosyalleştirme politikalarının genişletilmesi çabaları
devam etmiş, Genel Sağlık Sigortası 1987 yılında tekrar gündeme gelmiştir. Fakat hukuksal
düzenlemeler gerçekleştirilememiştir. Sağlık Bakanlığı’nın koordinesinde 23-27 Mart 1992
tarihleri arasında, Ankara’da yapılan 1. Ulusal Sağlık Kongresinde bazı kararlar alınmıştır. Bu
kararlar; toplumun sağlık düzeyini ve sağlık sisteminin etkinliğini arttırmak, coğrafi, kentsel ve
kırsal farklılıkları azaltarak hakkaniyetli dağılımı sağlamak, verimliliği arttırıp, etkili sağlık
hizmetleri sunumu için kaynaklarda rasyonel kullanımı sağlamak, hasta memnuniyeti için
sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmaktır. 1993 yılında yapılan 2. Ulusal Sağlık Kongresi’nde
alınan kararlar ise; hizmet sunumu, sağlık finansmanı ve diğer alanlarda yapılacak reformlar
konusundadır.
1990’lı yıllarda yürütülen sağlık reformu çalışmaları; GSS kurulması ve sosyal güvenlik
kurumlarının tek şemsiye altında toplanması, hizmet sunma ile finansman sağlama
fonksiyonlarının birbirlerinden ayrılması, sağlık hizmetlerini planlama ve denetleme
görevlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirebilmesi için Sağlık Bakanlığı’nda yeniden
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yapılanmaya gidilmesi, hastanelere özerklik verilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik
verilmesi ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin Aile Hekimliği çerçevesinde geliştirilmesi
başlıkları altında ele alınmıştır.

10.1.4. Sağlıkta Dönüşüm Programı: 2003 ve Sonrası
Son yıllarda sağlık alanında önemli politika değişikliklerinin hayata geçirildiği ve
üzerinde yoğun tartışmaların yapıldığı bir süreç yaşanmaktadır. Esasında Sağlıkta Dönüşüm
Programı ülkenin gündemin son birkaç yıldır gelmiş olsa da, aslında daha eskilere dayanan bir
geçmişi vardır. 1980’li yıllarla beraber neoliberal politikalar Türkiye’de de kendini göstermeye
başlamıştır. Bu politikaların bir sonucu olarak, birçok alanda işletme mantığı ön plana çıkmaya
başlamıştır. Kimi zaman kurum ve kuruluşların işletilmesi, yerini özelleştirme uygulamalarına
bırakmıştır. Son on yılda özellikle hızlanmış olan işletmecilik politikalarında, sağlık ve eğitim
özellikle daha uzun bir zamana yayılmış ve sonlara bırakılmıştır. Çünkü sosyal devlet olmanın
en büyük gereklerinden birisi sağlık ve eğitim hizmetlerinin devlet eliyle bir kamu hizmeti
olarak verilmesi ve sosyal güvenliktir.
Sağlıkta Dönüşüm Programı adı verilen bu politika sadece Türkiye ile sınırlı olmayıp,
birçok ülkede uygulamaya başlanmıştır. Bu politikaların oluşumunda gerek bilgi gerekse de
finansal açıdan Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Sağlık Örgütü gibi
uluslararası organizasyonların etkileri belirleyicidir. Doğu Avrupa’dan Afrika’ya, Latin
Amerika’dan Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada uygulamaya konan bu politikaların temel
hedefi, bireylerin sağlığa erişiminde kısıtlamaya yol açmadan, sağlık alanında artan harcamaları
azaltmak ve verimliliği arttırmaktır. Ayrıca, bireylerin sağlık hizmetine ulaşmaları
kolaylaştırılırken, maliyetler düşürülerek ülke ekonomisine katkı sağlanmak amaçlanmaktadır.
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın başlangıcından günümüze kadar olan süreci ve evrimine bir
sonraki ünitede detaylı olarak yer verilecektir.
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Uygulamalar
Türkiye’de, sağlık hizmetlerinin yürütücüsü ve uygulayıcısı Sağlık Bakanlığı’dır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 56. maddesine göre yasal olarak sağlık hizmetlerinden Sağlık
Bakanlığı sorumludur. Kurtuluş Savaşı’nın bitiminden günümüze kadar olan süreçte Sağlık
Bakanlığı pek çok sağlık reformu gerçekleştirmiş, bu reformlardan bazıları uygulanırken
bazıları ise sadece kağıt üzerinde kalmıştır. 2003 yılından bu yana ivme kazanan ve sürekli
geliştirilen sağlık reformları günümüzde de mevcut sorunlar, gereksinimler ve ihtiyaçlar
kapsamında güncellenmeye devam etmektedir.
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Uygulama Soruları
1) İşletmeler için değişime gerekçe oluşturan faktörlerden hangileri, sağlık işletmeleri
için de geçerli olabilir? Tartışınız.
2) Politika ve sağlık politikası kavramlarını tanımlayınız. Farklarını tartışınız.
3) 1981-2002 dönemleri arasında gerçekleştiren sağlık politikaları hakkında bilgi
veriniz

237

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ana hatlarıyla temellendirilmesinde
kaynaklık teşkil eden; değişim, dönüşüm, politika, reform ve sağlık reformu kavramlarının yanı
sıra, işletmeler için değişime gerekçe oluşturan faktörlerin neler olduğunu ve Türkiye’nin sağlık
politikaları tarihini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Bir ülkede sağlık sektörünün benimsenen felsefe doğrultusun düzenlenmesi ve
yapılandırılmasına ne ad verilir?
a) Sağlık politikası
b) Sağlık ekonomisi
c) Sağlıkta dönüşüm
d) Sağlık yapılanması
e) Sağlıkta organizasyon
2) Sağlık hizmetleri sisteminin performansını geliştirme yönünde önemli ve amaçlı
çabalar bütününe ne ad verilir?
a) Sağlık sistemi
b) Sağlık reformu
c) Sağlık politikası
d) Sağlık performansı
e) Sağlık bakım hizmetleri
3) Bir lider önderliğinde hedeflenen işleri daha iyi yapmanın araçlarını ve yöntemlerini
araştıran, planlı, kasıtlı, belirli bir zamana yayılan ve önceden belirlenmiş amaçlara erişmeyi
sağlayacak süreçlerin uygun işletilmesi sonucu ortaya çıkan kavram hangisidir?
a) Sistem
b) Politika
c) Değişim
d) Reform
e) Yenilik
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4) Hangisi, işletmeleri değişime zorunlu kılan faktörlerden değildir?
a) Küreselleşme ve rekabet
b) İşgücünün değişen demografik yapısı
c) Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler
d) Tüketici beklentilerine kıyasla işletme beklentilerine daha fazla önem verilmeye
başlanması
e) Çalışanların, yönetime katılma ve daha demokratik yönetilme istekleri
5) Hangisi, “Tüketici beklentilerinin değişmesi ” nedeniyle işletmeleri değişime
zorlayan nedenlerden değildir?
a) Kalite algısı
b) Ucuzluk
c) Hızlı hizmet sunumu
d) Alınan ürün/hizmetin güvenilir olması
e) Küreselleşme ve rekabet
6) Türkiye’nin 1920-1937 dönemi sağlık politikaları ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Sağlık hizmetleri ve personelinin denetimi ve atanması yerel yönetimlere
devredilmiştir
b) Bu dönem Refik Saydam dönemi olarak da bilinir
c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu dönemde kurulmuştur
d) Sağlık hizmetleri ayrı bir bakanlıkça yürütülen asli bir devlet görevi haline gelmiştir
e) Merkez Hıfzısıhha Kurumu oluşturulmuştur
7) Türkiye’nin 1938-1960 dönemi sağlık politikaları ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Bu dönemde bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı ölüm oranları artmıştır
b) Koruyucu sağlık hizmetlerinde en başarılı olunan dönemdir
c) En sık Sağlık Bakanı değişiminin yaşandığı yıllardır
d) Bulaşıcı hastalıklar ile mücadele edilmiştir
e) İlk kez Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri kurulmuştur
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8) Türkiye’nin 1961-1980 dönemi sağlık politikaları ile ilgili hangisi doğrudur?
a) Sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri belediyelerin sorumluluğundadır
b) Kamuda çalışan hekimlere özel hasta bakabilme imkanı sağlanmıştır
c) Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme dönemi olarak da bilinir
d) Sağlık personeli nitelik ve nicelik olarak iyileştirilmiştir
e) Genel sağlık sigortası kurulmuştur
9) Türkiye’nin 1981-2002 dönemi sağlık politikaları ile ilgili hangisi doğrudur?
a) Sağlık hizmetlerinde neoliberal politikaların hüküm sürdüğü bir dönemdir
b) Türkiye’nin sağlık sistemi sorunlarının çözümü için Dünya Bankası uzun vadeli ve
düşük faizli kredi tahsis etmiştir
c) Kamu-özel sektör işbirliği ilk kez bu dönemde gündeme gelmiştir
d) Aile hekimliği sistemine geçişin temelleri bu dönemde atılmıştır
e) Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi kuruluşların
etkilerinin sıkça görüldüğü bir dönemdir
10) Hangisi, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hedeflerinden değildir?
a) Sağlık harcamalarını azaltmak
b) Sağlık kaynaklarını ekonomik ve rasyonel kullanmak
c) Bireylerin sağlık hizmetlerine erişim düzeylerini artırmak
d) Sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırmak
e) Gelişmiş ülkelerin uyguladığı sağlık politikalarını Türkiye’ye uyarlamak

Cevaplar 1)a, 2)b, 3)c, 4)d, 5)e, 6)a, 7)b, 8)c, 9)d, 10)e
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamaları
11.1.1. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Gerekçesi
11.1.2. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Temel İlkeleri
11.1.3. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Bileşenleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlıkta Dönüşüm Programı’na niçin ihtiyaç duyulduğunu tartışınız.
2) Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçen uygulamalar hakkında bilgi veriniz.
3) Sağlıkta Dönüşüm Programı’na getirilen eleştirileri tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sağlıkta Dönüşüm
Programı’na ihtiyaç
duyulma nedenleri
Sağlıkta Dönüşüm
Programı’nın temel
ilkeleri
Sağlıkta Dönüşüm
Programı’nın bileşenleri

Kazanım
Sağlıkta Dönüşüm
Programı’nın niçin
gerçekleştirildiği hakkında
bilgi sahibi olma
Sağlıkta Dönüşüm
Programı’nın hangi temel
ilkeleri baz alarak
yapıldığını kavrama
Sağlıkta Dönüşüm Programı
sonrasında hayata geçen
uygulamalar hakkında
yorum yapabilme

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Giriş
İkinci Dünya Savaşı sonrasında tüm dünyada sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde
kamusallaştırıldığı ve kamusal bir hizmet olarak sunulduğu bilinmektedir. Bu durumun
1970’lere dek sürdüğü, sonrasında ise ülke bütçelerinden sağlık harcamalarına ayrılan payların
göze battığı ve bu payların düşürülmesi için yeni adımlar atılmasına ve politikalar
belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu, son aşamada ise sağlıkta dönüşüm programı kapsamında
birtakım uygulamalara yöneldikleri saptanmıştır. Türkiye’de sağlık hizmetleri reform
programının esasında 1980’li yıllardan itibaren dönemin hükümetleri tarafından planlandığı, bu
doğrultuda yine dönemin Sağlık Bakanlıkları tarafından gündeme getirilmeye çalışıldığı
bilinmektedir. Ancak toplumun, meslek örgütlerinin karşı çıkışları ve uzun yıllar süren
koalisyon hükümetlerinin bu uygulamaları hayata geçirmede tek vücut davranamaması gibi
nedenlerle 2000’li yıllara kadar sağlık reform programlarının uygulamaya geçirilmesinde
başarılı olunamadığı ifade edilmektedir.
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11.1. Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamaları
Bu bölümde; 2003 yılından itibaren Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında hayata
geçen uygulamalar, bu uygulamalara ihtiyaç duyulma nedenleri, programının uygulanması
esnasında göz önünde bulundurulan temel ilkeler ve programa yöneltilen eleştiriler ayrı
başlıklar halinde ele alınacaktır.

11.1.1. Sağlıkta Dönüşüm Programının Gerekçesi
Küreselleşme, rekabet ve yeni pazarlara açılma ile birlikte dünyadaki hızlı değişim ve
dönüşüm süreci insanların günlük yaşamlarını ve günlük yaşamdaki ihtiyaçları karşılayan bütün
sektörleri de etkilemektedir. Sağlık sektörü de, benzer şekilde bu süreçten çeşitli yönlerden
etkilenmektedir. Bir taraftan sektörden hizmet alanların sağlık hizmetleri ile ilgili bilinç ve
beklenti düzeyleri artarken, diğer taraftan özel sektör bu alana yatırım yapmış, bu nedenle
sektörde rekabet ve hizmet arzı artırmıştır. Bu değişiklikler, sağlık hizmetlerinin yapısının
değişmesini zorunlu kılmış ve sağlık hizmetleri bu algıya yavaşta olsa cevap vermiş ve değişim
sürecini başlatmıştır. Özellikle 1990’larda sağlık hizmetlerinde döner sermaye sisteminin
kurulması, özel sektörün payının artması, hasta hakları ve kalite çalışmaları bunların başlangıcı
sayılabilir. Bu uygulamalar sektörü etkilemiş olsa da kalıcı ve sürdürebilir bir yapıya
kavuşturamamıştır. Diğer taraftan, Dünya Sağlık Örgütü ülkelere dünya çapında bir vizyon
koyarak; her ülkenin sağlık sistemi, herkese gerekli olan sağlık hizmetinin yüksek kalitede
verilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmasını, bu hizmetlerin etkili, karşılanabilir maliyette ve
toplumca kabul gören tarzda olması gerektiğini ve her ülkenin bu faktörleri göz önünde tutarak
kendi özgün sağlık sistemlerini geliştirmesini önermiştir. Bu bakış açısıyla gerek uluslararası
kuruluşların sağlık politikası ve sistemleri ile ilgili görüş ve önerileri, gerekse de sağlık
sektörünün kendi iç dinamikleriyle ilgili faktörler göz önünde bulundurulduğunda Sağlıkta
Dönüşüm Programı’nın gerekçesi daha iyi kavranabilecektir.

11.1.2. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Temel İlkeleri
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel ilkeleri dokuz alt başlıktan oluşmakta olup Şekil1’de yer almaktadır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İnsan Odaklılık
Sürekli Kalite Gelişimi
Uzlaşmacılık
Güçler Ayrılığı

Sürdürülebilirlik
Katılımcılık
Gönüllülük
Desantralizasyon

Hizmette Rekabet
Şekil-1: Sağlıkta Dönüşüm Programının Temel İlkeleri
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İnsan Odaklılık: Sağlık sistemin planlamasında ve sağlık hizmetinin sunumunda
hizmetten yararlanacak bireyi, bireyin ihtiyaç, talep ve beklentilerini temel almayı
tanımlamaktadır. Sağlığın aile ortamında üretildiği gerçeğinden hareketle birey “aile sağlığı”
kavramı çerçevesinde ele alınmaktadır.
Sürdürülebilirlik: Geliştirilecek olan sistemin, ülkemiz koşulları ve kaynaklarıyla
uyumlu olması ve kendini besleyerek bir devamlılık arz etmesi ilkesini ifade etmektedir.
Sürekli Kalite Gelişimi: Sunulan hizmetleri ve elde edilen sonuçları yeterli
görmeyerek, daha iyiyi aramak, sistemin hatalarını öğrenmeyi sağlayacak bir geri bildirim
mekanizmasının oluşturulmasını ifade eder.
Katılımcılık: Sistemin geliştirilmesi ve uygulanmasında ilgili tüm tarafların görüş ve
önerilerinin alınması, yapıcı bir tartışma ortamı oluşturulmasıdır. Ayrıca sağlık sektörünün
bütün bileşenlerinin sistemin kapsamı içerisine alınarak uygulamada kaynak birliğinin
sağlanması amaçlanmaktadır.
Uzlaşmacılık: Demokratik bir yönetimin gereği olarak sektörün farklı bölümleri
arasında karşılıklı çıkarları gözeterek ortak noktalarda buluşma arayışlarıdır. Çıkar çatışmasına
dayalı bir uygulama yerine, yöntem, standartlar ve denetim mekanizmalarında birlik sağlanması
ve tarafların buna uyması hedeflenmektedir.
Gönüllülük: Sağlık sektörü içerisinde hizmet arz veya talebinde bulunan, vatandaş
veya kurum ayrımı gözetmeksizin sisteme dahil bütün kesimlerin hedeflenen amaçlara ulaşması
için gereken davranışları sergilemelerini sağlama yöntemidir. Hedefe ulaşmak için, gerek sağlık
hizmet üreticileri ve gerekse sağlık hizmet alıcılarının zoraki değil, teşvik edici uygulamalar
doğrultusunda kendi istekleri ile yer almaları şarttır.
Güçler Ayrılığı: Sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlayan, planlamasını yapan,
denetimini üstlenen ve hizmeti üreten güçlerin birbirinden ayrılması ilkesidir. Bu şekilde çıkar
çatışması olmayacak, daha verimli ve kaliteli hizmet sunumu sağlanacaktır.
Desantralizasyon: Merkezi yönetimin oluşturduğu hantal yapıdan kurtarılması
amacıyla değişen koşullara ve çağdaş anlayışa uygun olarak yerinden yönetim ilkesinin hayata
geçirilmesidir.
Hizmette Rekabet: Sağlık hizmet sunumunun tekel olmaktan çıkarılıp belli
standartlara uygun farklı hizmet sunucularının yarışmasının sağlanması ilkesidir. Böylece
sürekli kalite gelişimi ve maliyet azalmasına yönelik bir teşvik ortamı oluşacaktır.

11.1.3. Sağlıkta Dönüşüm Programının Bileşenleri
2003 yılından itibaren Dünya Sağlık Örgütü’nün de etkisiyle Türkiye’de sağlıkta
dönüşüm programı başlatılmış ve sağlık sistemindeki değişiklikler genel olarak ele alınmıştır.
Bu değişiklikleri Şekil-2’de de görüldüğü üzere üç başlıkta ele almak mümkündür.
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Aile hekimliği uygulaması
Kamu hastanelerinin tek çatı altında toplanması
Kamu-Özel ortaklığı modeli
Sağlık turizmi
Hasta hakları uygulaması

Sağlıkta Dönüşüm Programının
Bileşenleri

Hizmet
Sunumuna
Yönelik
Uygulamalar

Hekim seçme hakkı
Hastane seçme hakkı
Tam gün yasası
Evde sağlık bakım hizmetleri
Kalite ve akreditasyon sistemleri
Ulusal sağlık bilgi sistemi

Finansmana
Yönelik
Uygulamalar

Örgütlenme
ve Yönetime
Yönelik
Uygulamalar

Performansa dayalı ek ödeme sistemi
Herkesi tek çatı altında toplayan Genel Sağlık Sigortası

Planlayıcı ve denetleyici bir Sağlık Bakanlığı
Kamu hastane birlikleri

Şekil-2: Sağlıkta Dönüşüm Programının Bileşenleri

11.1.3.1. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Hizmet Sunumuna Yönelik
Uygulamaları
Hizmet sunumuna yönelik uygulamalar; aile hekimliği, kamu hastanelerinin tek çatı
altında toplanması, kamu-özel ortaklığı modeli, sağlık turizmi, hasta hakları uygulaması, hekim
seçme hakkı, hastane seçme hakkı, tam gün yasası, evde sağlık bakım hizmetleri, kalite ve
akreditasyon sistemleri ile ulusal sağlık bilgi sistemlerini içermektedir.
Aile Hekimliği Uygulaması: Birinci basamak sağlık hizmeti; sağlığın teşviki, koruyucu
sağlık hizmetleri ile ilk kademedeki teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada
verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, düşük maliyetle etkin ve yaygın sağlık
hizmeti sunumudur. Ülkemizde 60’lı yıllardan bu yana birinci basamak sağlık hizmeti sağlık
ocakları ve sağlık evleri üzerinden verildi. Özellikle anne ve çocuk sağlığı alanında önemli
kazanımlar sağlayan bu uygulama, bölge tabanlı bir uygulama şeklinde sürdürüldü. Ancak
sistemde zamanla yapılması gereken iyileştirmeler yapılamadığından artan hizmet ihtiyacına
cevap veremez hale geldi. 2003 yılından itibaren uygulanmaya başlanan Sağlıkta Dönüşüm
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Programı, vatandaş merkezli bir program olup birinci basamak sağlık hizmetinin planlanması
ve sunumunda bireylerin ihtiyaç, talep ve beklentilerini esas almaktadır. Bu programın önemli
bileşenlerinden biri, birinci basamak sağlık hizmetinin çağdaş uygulama şekli olan aile
hekimliğidir. Aile hekimliği; bireyleri biyo-psiko-sosyal çevreleri ile birlikte doğumdan ölüme
kadar bir bütün olarak ele alan, bireylere seçme ve tercih etme hakkı tanıyan, sağlık
çalışanlarına ise daha fazla mesleki doyum olanağı sağlayan motive edici ve gelişmelere açık
bir uygulamadır. Aile hekimi, anne karnındaki bebekten ailenin en yaşlı bireyine kadar ailenin
bütün fertlerinin sağlığından ve her türlü sağlık sorunlarından sorumludur. Sorumluluğunu
üstlendiği kişinin hastalıklardan korunması için gerekli tedbirleri alır. Hastalık halinde
tedavisini gerçekleştirir.
Yoğun hazırlıklardan sonra hazırlanan aile hekimliği kanunu 2004 yılı sonunda
gerçekleşmiş olup, ilk uygulamaya 15 Eylül 2005 tarihinde Düzce ilinde başlanmıştır. 13 Aralık
2010 tarihi itibarıyla Türkiye’nin tamamında aile hekimliği uygulaması yaygınlaştırılmıştır.
Uygulama ile bireysel koruyucu sağlık hizmeti ile ilk kademedeki teşhis, tedavi ve
rehabilitasyon hizmetlerini aile sağlığı merkezlerinde, toplumsal koruyucu sağlık hizmetlerinin
koordinasyonun da yer aldığı diğer görevleri ise toplum sağlığı merkezlerinde toplanmıştır.
Aile hekimliği öncesinde birinci basamak sağlık tesislerinde 17.800 hekim görev yaparken 31
Aralık 2011 tarihi itibarıyla 6.520 aile sağlığı merkezinde 20.236 hekim, 957 toplum sağlığı
merkezinde de 2.537 hekim olmak üzere toplam 22.773 hekim görev yapmaktadır. Böylece
vatandaşların hekime daha kolay ulaşabilmesi sağlanmıştır.
Hastanelerin Birleştirilmesi (Kamu Hastanelerinin Tek Çatı Altında Toplanması):
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hedeflerinden biri olan verimlilik, “Kaynakları uygun şekilde
kullanarak maliyeti düşürüp aynı kaynakla daha fazla hizmetin üretilmesi” olarak
tanımlanmaktadır.
Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlık birimlerinin kurumsal örgütlenmesini, idari ve mali
yönden özerk işletmeler haline getirilecek olan sağlık işletmelerinin rekabeti prensibine
dayandırmaktadır. Buradaki amaç; kamu hastanelerinin özerkleşmesidir. Yani, Sağlık
Bakanlığına bağlı hastanelerin bazıları kendi kendilerini yönetecek bir statüye kavuşacak ve bu
hastaneler kendi bütçelerini hazırlayacak, kendi personelini istihdam edecektir. Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne sevk edilip daha sonra geri çekilen Kamu Yönetimi Çerçeve Kanun Tasarısı
bu konuda fikir verebilir. Bu tasarıya göre, özerk statü dışında kalan bütün hastaneler ve sağlık
kuruluşları il özel idarelerine devredilecektir. İl özel idareleri, isterlerse bu kuruluşları
belediyelere, meslek kuruluşlarına ya da özel sektöre devredebilecektir. Özerkleşme aşamasını,
özelleştirme aşamasının izleyeceği görülmektedir.
Kamu-Özel Ortaklığı Modeli: Devletçe hazırlanan hastane tesislerin devletin
gösterdiği arsaya, finansmanı tamamen gerçek kişiler veya özel sektör tarafından sağlanarak,
inşa edilmesi ve gerekli teçhizatla donatılması, sonra da hastanenin azami 49 yıllığına devlete
kiralanmasıdır. Bu modelle yapılan hastanenin mülkiyeti kamuya aittir. Özel sektör, kira geliri
elde eder. Sözleşmede belirlenen süre sonunda da kamuya devreder. Halen kurulma aşamasında
olan Şehir Hastaneleri’nde bu model kullanılmıştır.
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Sağlık Turizmi: Sağlık hizmetlerinin uluslararası düzeyde üretimi, tüketimi ve bu
bağlamda hastaların uluslararası düzeyde dolaşımı tarih boyunca her zaman var olan bir olgu
olmuştur. Ancak özellikle son yıllarda ağırlıklı olarak bilgi ve iletişim teknolojisinin kaynaklık
ettiği küreslleşme süreci ile birlikte bu dolaşım daha da artmış ve sağlık turizmi etiketi odaklı
olarak ciddi bir pazar yaratmıştır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu bazı ülkeler bu artan
uluslararası hasta dolaşımı pastasından pay almak için son 15-20 yıldır ciddi girişimlerde
bulunmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye son yıllarda uluslararası hasta dolaşımından önemli
ölçüde pay alan bir destinasyon ülkesi konumuna gelmiştir.
Hasta Hakları Uygulaması: Sağlık Bakanlığı hasta haklarına yönelik 1998 yılında
23420 sayılı Resmi Gazetede yayınlayarak Hasta Hakları Yönetmeliğini çıkarmıştır. Kendine
bağlı hastanelerde yönetmeliğin uygulamasını sağlamak üzere 2005 yılında hazırlanan “Hasta
Hakları Uygulama Yönergesi” ile Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde “Hasta
Hakları Şube Müdürlüğü” (madde 5), hasta hakları uygulamalarını il genelinde koordine etmek
ve denetlemek amacıyla Sağlık Müdürlüğü bünyesinde “Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü”
(madde 7), hasta hakları uygulamalarını planlamak, değerlendirmek, uygulamak ve önerilerde
bulunmak amacıyla il merkezlerindeki bütün kamu hastaneleri ile ilçelerdeki 100 yatak
üzerindeki hastanelerde “Hasta Hakları Kurulu” ve “Hastane Hasta Hakları Birimi”
kurulmuştur (madde 10-15). Hasta şikayetlerinin bu birim aracılığıyla alınarak, kurullarda
karara bağlanması öngörülmüştür. Ayrıca hasta ve sağlık çalışanlarına hasta haklarıyla ilgili
eğitim vermek, sorunlara çözüm önermek, hasta hakları ve sorumluluklarının yazılı bulunduğu
tabloları bütün servis ve polikliniklerde bulundurmak gibi uygulamalar getirilmiştir. “Özel
Hastaneler Yönetmeliğine” yapılan bir ekleme ile özel hastanelerde hasta haklarına yönelik
yapılanma gerekliliği ifade edilmiştir.
Hekim Seçme Hakkı: Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde poliklinik hizmetleri,
birden çok uzman hekim bulunan hastanelerde, uzman hekimler tarafından nöbetleşe
gerçekleştirilmekteydi. Sağlık Bakanlığı 8.9.2004 tarihinde yayınladığı 117 sayılı “Poliklinik
Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması” genelgesi ile hastanelerde hastaların hekim seçme
hakkının esas olduğunu ve hastaların hekim seçebilmesine imkan verecek her türlü tedbirin
alınması gerektiğini ifade etmiştir. Genelgede, hastaların hekim seçebilmesi için, hastane de
görev yapan bütün uzman hekimlerin poliklinik yapmasına imkan tanıyacak şekilde oda
sayısının artırılması ve hekimlere tahsis edilmesini istenmiştir. Böylece başvurduğu hekimden
memnun kalmayan veya ikinci bir görüş almak isteyen hastaların memnuniyet düzeylerinin
yükseltilmesi de öncelikler kapsamına alınmıştır.
Hastane Seçme Hakkı: Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı Sağlık Uygulama Tebliği ile
hastaların diledikleri kamu hastanelerini tercih ederek gitmelerine imkan tanınmıştır.
Hastanelere gidişte ilk önce emeklilerin sevk zorunluluğu, akabinde çalışan diğer kesimin ve
diğer kamu sağlık sigortalıların sevk zorunluluğu kaldırılmıştır. Sadece yeşil kartlı hastaların
sevk sistemi dahilinde sağlık kurumları arasında sevk edilmesi esası korunmuştur. Böylece
hastane seçme hakkı uygulaması büyük ölçüde sağlanmıştır. Kamu sağlık sigortalarının Sosyal
Güvenlik Kurumu şemsiyesi altında toplanmasıyla birlikte, özel hastaneler yönetmeliğinde
yıllar itibariyle yapılan birçok değişiklik ve en nihayet Genel Sağlık Sigortasının yürürlüğe
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girmesiyle kamu sağlık sigortalıların katılım payı ödeyerek özel hastanelere gitmelerinin önü
tamamıyla açılmıştır. Bunun sonucu olarak hastaların hastane seçme hakkı kamu hastaneleriyle
sınırlı kalmayarak, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi olan özel hastaneleri de kapsar hale
gelmiştir.
Tam Gün Yasası: Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışan hekim ve diğer sağlık
personeli Sağlıkta Dönüşüm Programı öncesinde hastane döner sermayesinden mesleği ve
görev yaptığı yere göre teorik olarak maaşının %100’ü kadar bir döner sermaye
alabilmekteydiler. Sağlıkta Dönüşüm Projesi uygulamaları dahilinde; 4.1.1961 tarih ve 209
sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek
Döner Sermaye Hakkında Kanununda” değişikliğe gidildi. 7.3.2006 tarihli değişiklik yapan
kanunla hastanede çalışan personelin döner sermaye ödeme limitleri artırılmış ve hekimler için
ödeme şekli, baktığı hasta ve yaptığı tıbbi uygulamalara bağlanmıştır. Böylece performansa
bağlı döner sermaye ödeme sistemi geliştirilmiştir. Hekimlerin döner sermaye ödemeleri
verdikleri sağlık hizmetlerinden topladıkları puanlara bağlanmıştır. Serbest çalışma izni olan
hekimlere döner sermaye payı yarı oranda ödenecek şekilde yapılan bu düzenleme hekimlerin
tam gün hastanede çalışmalarını teşvik etmiştir. Hastane döner sermaye gelirleri artan hekimler
önemli oranda dışarıda açtıkları özel muayenehanelerini kapatarak sadece devlet hastanesinde
çalışmaya başlamışlardır. Bu uygulama sonucu 2003 yılında tam zamanlı devlet hastanelerinde
çalışan uzman hekim sayısı %11’iken 2008 yılı itibariyle %73’e ulaşılmıştır.
Evde Sağlık Bakım Hizmetleri: Evde bakım hizmetlerini, koruyucu, tedavi ve
rehabilite edici sağlık bakımı sürekliliğinin etkili biçimde sürdürülmesi amacıyla, birey ve
aileye yaşadığı ortamda sunulan sağlık bakım hizmetleri olarak tanımlayabiliriz. Yaşlıların
hastane ortamında uzun süre bakılmasının ülkelere getirdiği maddi yük, günümüzde hızla artan
nüfus, kişi başına düşen hastane yatak sayısında azalma, yaşlı ya da kronik hastalıkları olan
bireylerin sürekli bakıma ihtiyaç duyması, tıp ve teknolojideki gelişimin sağlık hizmetlerinin
bir çoğunun evde verilmesine olanak sağlaması gibi pek çok nedenler evde bakımın önemi
artırmaktadır. Türkiye’de evde bakım hizmetleri sunumu hakkında yönetmelik, Sağlık
Bakanlığı tarafından 2005 yılında yayınlanmıştır. Daha sonra evde sağlık hizmetlerinin
uygulama usul ve esasları hakkında yönerge, 2010 yılında yürürlüğe girmiş olup, bu yönerge
kapsamında evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil,
tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve
aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi
amaçlanmıştır. Yine bu yönergeye göre, evde sağlık hizmetleri, Bakanlığa bağlı olarak faaliyet
gösteren Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile genel veya dal hastaneleri ve ağız ve diş sağlığı
merkezleri bünyesinde kurulan evde sağlık hizmeti birimleri ile toplum sağlığı merkezi, aile
sağlığı merkezi ve aile hekimleri vasıtası ile sunulmaktadır.
Kalite ve Akreditasyon Sistemleri: Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ana hedeflerinden
biri de sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında Türkiye’ye özgü
bir uygulama olarak performansa dayalı ek ödeme sistemini geliştirilmiştir. İkinci bir aşama
olarak da bu sisteme 2005 yılında sağlık hizmet sunumunda kaliteyi esas alan Kurumsal
Performans ve Kaliteyi Geliştirme çalışması ile kalite boyutunu eklenmiştir. Böylece sağlık
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hizmetine erişim, hizmet alt yapısı, süreçlerin değerlendirilmesi, hasta memnuniyetinin
ölçülmesi ve belirlenen hedeflere ulaşma derecesinin ölçümüne dayalı kapsamlı bir hastane
değerlendirme sistemi hayata geçirilmiştir. Performans ve Kaliteyi Geliştirme çalışmasının en
önemli parametresini kalite kriterleri oluşturmaktadır. Bu kriterler uluslararası uygulamaları
gözden geçirerek, ihtiyaçlar ve Bakanlık stratejisi çerçevesinde hazırlanmıştır. 100 sorudan
oluşan kalite kriterleri 2007 yılı başında yapılan revizyonla 150 sorudan oluşan bir set haline
getirilmiştir. 2008 yılında yapılan yeni bir revizyonda ise bu kriterler hem yapısal hem dizayn
hem de metodolojik açıdan yeniden düzenlenmiştir. Kalite kriterleri; Hizmet Kalite Standartları
adı altında toplam 354 standart ve yaklaşık 900 alt bileşenden oluşan yeni bir sete
dönüştürülmüştür. 2009 yılı içinde özel hastane ve üniversite hastanelerine yönelik olarak
toplam 388 standart ve yaklaşık 1.450 alt bileşenden oluşan Özel Hastaneler Hizmet Kalite
Standartları hazırlanıp yayımlanmıştır.
Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi: Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamalarında
hastanelerde bilgisayar otomasyon sistemlerinin kullanılması ve bunun sonucu olarak evrak
işlemlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Hasta evrak işlemlerinin
MEDULLA sistemiyle doğrudan bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi, hekim reçetelerinin
onaylanma zorunluluğunun kaldırılması gibi yeni uygulamalar geliştirilip yaygınlaştırılmıştır.
2002 yılında Sağlık Bakanlığı hastanelerinin %20’sinde elektronik bilgi sistemi bulunmakta
iken 2006 yılında %100 ulaşmıştır. Hasta kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulmasına dair
“Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Yönergesine” 2004 yılında eklenen bir madde
ile imkân tanınmıştır.

11.1.3.2. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Finansmana Yönelik
Uygulamaları
Finansmana yönelik uygulamalar; performansa dayalı ek ödeme sistemi ve herkesi tek
çatı altında toplayan Genel Sağlık Sigortası konularını içermektedir.
Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi: Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında
Türkiye sağlık sisteminde en çok tartışmalı olan konulardan birisi performansa dayalı ödeme
yöntemi olmaktadır. Bilindiği üzere program kapsamında hizmet sunanların verimli ve kaliteli
hizmet sunmalarını teşvik edecek bir ödeme ve ücretlendirme yapısını kurmayı amaçlayan
performansa dayalı ödeme sistemi 2003 yılı ikinci yarısında 10 hastanede pilot olarak
uygulanmaya başlamış ve 2004 yılından itibaren birinci basamak sağlık kuruluşlarını da
kapsayacak şekilde bütün yurt çapında yaygınlaştırılmıştır. İlk dönemi oluşturan bu uygulama,
sağlık çalışanlarının ve kurumların yeni duruma uyumunu sağlamak, ölçülebilir parametreler
geliştirmek ve performans ölçümünün devamını oluşturacak denetimlere alt yapı hazırlamayı
amaçlamıştır. Bireysel performanstaki farklılıkların ücret sistemine yansıtılması, örgütlerin
temel amaçlarından biri haline gelmiş olmakla birlikte, uygulamada sorunlar ile karşılaşılması
da kaçınılmaz hale gelmiştir. 2005 yılından itibaren kaliteli hizmet sunmaya yönelik bilinç
geliştirilmesi ve altyapı oluşturulması teşvik edilerek kurumsal performans ölçümü adı altında
bir model denemesi yapılmış ve 2007 yılı başında Bakanlığın kalite geliştirme mevzuatı ile
birleştirilerek bütün devlet hastanelerinde uygulamaya konmuştur. Bu çerçevede 2010 yılında
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sisteme yönetici ve birim performansı uygulamaları da eklenerek bütüncül bir yaklaşımla ve
her yöneticiyi, her bölüm çalışanını ve her uzmanı bireysel olarak etkileyen ve içine alan bir
sistem ortaya konmuştur. Böylece sağlık hizmetine erişim, hizmet alt yapısı, süreçlerin
değerlendirilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve belirlenen hedeflere ulaşma derecesinin
ölçümüne dayalı kapsamlı bir hastane değerlendirme sistemi hayata geçirilmiştir. Bir yandan
bu uygulamanın Sağlık Bakanlığı hastanelerinde oluşturduğu hızlı değişim takdir edilirken,
diğer yandan uygulamanın etik dışı yolları teşvik ettiği, çalışanlar arasında barışı bozduğu ve
sağlık harcamalarını artırdığı gibi yoğun eleştiriler yapılmaktadır.
Herkesi Tek Çatı Altında Toplayan Genel Sağlık Sigortası: Ülkemizde yıllardır hep
söylenen ancak bir türlü hayata geçirilmesi mümkün olmayan sosyal güvenlik reformu, Sosyal
Güvenlik Kurumu Kanunu ve Sosyal Sigortalar ile Genel Sağlık Sigortası Kanununun
yürürlüğe girmesi ile son aşamaya gelmiştir. Sosyal güvenlikte norm ve standart birliğini
sağlayarak, sistemi disiplin altına almayı amaçlayan bu reform üç aşamadan oluşmaktadır.
Reformun birinci aşaması ile halen ülkemizde birbirinden farklı şekilde sigortalılık
hizmeti sunan kurumlar olan, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK kaldırılarak; bu üç kurumun
sunduğu hizmetleri tek başına sunacak bir yapı oluşturulmaktadır. Bu amaçla hazırlanan 5502
sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 20.05.2006 tarih 26173 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Sosyal Güvenlik Kurumunun oluşturulması için gereken 3
yıllık bir sürecin ilk adımı atılmıştır. Gerçekleştirilen bu yasal düzenleme ile mevcut sosyal
güvenlik kurumlarındaki verimsiz hantal yapının yerine, bilişim teknolojisini sonuna kadar
kullanarak daha hızlı, standartları sağlanmış, kaliteli hizmet sunan bir sosyal güvenlik sistemi
oluşturulması amaçlanmaktadır. 1 Ekim 2008’de Genel Sağlık Sigortası tamamen yürürlüğe
girmiştir.
Reformun ikinci aşamasında bu üç kurumun işleyişinin yeniden düzenlenmesi suretiyle,
hizmet sunulan kesimler için bazı farklı uygulamalar giderilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,
1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanunu, 2829 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal
Sigortalar Kanunu ve diğer bazı kanunların ilgili hükümlerinin kaldırılıp Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu olarak tek bir düzenleme haline getirilmiştir. Bu kanun ile
sigortalı kapsamına dahil olan kişiler, sağlanacak haklar, bu haklardan yararlanma şartları ile
finansman ve karşılanma yöntemleri belirlenmiştir. Yapılan bu düzenleme ile toplumun daha
geniş kesimlerinin daha kapsamlı şekilde sağlık güvencesi altına alınması ve aynı şartlarla
karşılaşan insanların hepsine devlet tarafından aynı sosyal güvencenin sağlanmasını temin
amacıyla, norm ve standart birliği getirilmesi amaçlanmıştır.
Reformun üçüncü aşamasını ise sosyal güvenlik sistemi ile bütünleşik bir yapıda sosyal
yardımlara ilişkin temel ilkeleri, yapılacak sosyal yardımları, primsiz ödemeleri, bu yardım ve
ödemelerden yararlanacak kişileri, yararlanma koşullarını belirlemek üzere Sosyal Yardımlar
ve Primsiz Ödemeler Kanununun çıkarılması oluşturmaktadır. Yapılacak bu yasal düzenleme
ile sosyal yardımlara ilişkin ulusal ortak veri tabanının oluşturulması, bu alandaki kamu
kaynağının etkin kullanılması ve objektif yararlanma ölçütlerine göre adil ve ulaşılabilir
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kılınması amaçlanmaktadır. Bu suretle ülkemizde bütün vatandaşlar, sosyal güvenlik çatısı
altına alınmaya çalışılmaktadır.

11.1.3.3. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Örgütlenme ve Yönetime
Yönelik Uygulamaları
Örgütlenme ve yönetime yönelik uygulamalar; planlayıcı ve denetleyici bir Sağlık
Bakanlığı ve Kamu Hastane Birlikleri konularını kapsamaktadır.
Planlayıcı ve Denetleyici Bir Sağlık Bakanlığı: 2 Kasım 2011 tarihinde Resmi
Gazete’de yayınlanan 663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlanmasında
yeniden yapılanmaya gitmiştir. Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında Sağlık Bakanlığı,
politikalar geliştiren, standartlar koyan ve denetleyen bir konumda olup ülkemizin, kamu veya
özel kurum ve kuruluşlarının sağlığa ayırdığı kaynakların etkili, verimli ve hakkaniyete uygun
bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere yönlendirmeler yapacaktır. Sağlık Bakanlığına bağlı
kuruluşların yerinden yönetim ilkeleri doğrultusunda yapılandırılması sağlanarak, Bakanlık,
planlama yapan stratejik bir örgüt yapısına kavuşturulmuştur. Bakanlığa bağlı sağlık
kuruluşlarının özel işletmeler haline getirilmesi hedeflenmiştir.
Kamu Hastane Birlikleri: 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık politika ve hedeflerine
uygun olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve
diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin
izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi
ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli, Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu kurulmuştur.
Kamu Hastane Birlikleri tasarısı, kamu hastaneleri için idari ve mali özerkliğe dayalı bir
örgütlenme modeli getirme iddiasıyla gündeme getirilmekle beraber, özerkliğin özelleştirme
sürecinde bir ara durak olarak görüldüğü konusunda eleştiri almaktadır.
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Uygulamalar
Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizde uygulanan sağlık politikaları bazı temel değişim
dönemleri geçirmiştir. Refik Saydam dönemi (1923), Behçet Uz dönemi (1946), Nusret
Fişek’in öncülüğünde sağlık hizmetlerinde sosyalizasyon uygulamasının başlangıcı (1963)
önemli dönüm noktalarıdır. Sağlıkta Dönüşüm Programı (2003), bu dönüm noktalarındaki son
halkayı oluşturmaktadır.
Ülkemizde 2003 yılında uygulamaya konulmuş olan Sağlıkta Dönüşüm Programı,
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi başta olmak üzere geçmiş birikim ve deneyimlerden, son
dönemlerde yürütülen sağlık reformu çalışmalarından ve dünyadaki başarılı örneklerden
esinlenilerek oluşturulmuştur. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel amacı ise; yönetişim,
verimlilik, kullanıcı ve hizmet sunucu memnuniyeti ile uzun vadeli mali sürdürülebilirliği
iyileştirerek sağlık sistemini daha etkili hale getirmektir.
Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamaları esnasında birtakım ilkeler gözetilmiştir.
Bunlar; İnsan odaklılık, sürdürülebilirlik, sürekli kalite gelişimi, katılımcılık, uzlaşmacılık,
gönüllülük, güçler ayrılığı, desantralizasyon ve hizmette rekabet ilkeleridir.
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Uygulama Soruları
1) Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın finansmana yönelik uygulamaları neleri
kapsamaktadır? Açıklayınız.
2) Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel ilkelerini hakkında bilgi veriniz.
3) Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın amacını kısaca açıklayınız.
4) Aile hekimliği sistemine geçilmesi, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın neye yönelik
uygulamaları arasında yer alır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel ilkelerinin neler olduğunu, hangi
bileşenlerden meydana geldiğini ve programın hangi yönlerden eleştiri aldığını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Hangisi Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın gerekçelerinden değildir?
a) Sağlık hizmet arzındaki düşüşler
b) Küreselleşme
c) Rekabet
d) Dünya Sağlık Örgütü’nün ülkeler için dünya çapındaki sağlık politikası vizyonu
e) Sağlık hizmet alıcılarının bilinç ve beklenti düzeylerinin artması
2) Hangisi Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın temel ilkelerinden değildir?
a) Sürdürülebilirlik
b) Santralizasyon
c) İnsan odaklılık
d) Gönüllülük
e) Hizmette rekabet
3) Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında hayata geçirilen yerinden yönetim ilkesine
ne ad verilir?
a) Katılımcılık
b) Güçler ayrılığı
c) Desantralizasyon
d) Sürekli kalite gelişimi
e) Uzlaşmazlık
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4) Sürekli kalite gelişimi ve maliyetleri azaltmaya yönelik bir teşvik ortamı oluşturacak
şekilde sağlık hizmet sunumunun tekel olmaktan çıkarılıp belli standartlara uygun farklı hizmet
sunucularının yarışmalarının sağlanması, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hangi ilkesine
örnektir?
a) Güçler ayrılığı
b) Gönüllülük
c) Uzlaşmacılık
d) Hizmette rekabet
e) Katılımcılık
5) Hangisi, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hizmet sunumuna yönelik uygulamaları
arasında yer almaz?
a) Aile hekimliği uygulaması
b) Kamu-Özel ortaklığı modeli
c) Hekim seçme hakkı
d) Evde sağlık bakım hizmetleri
e) Performansa dayalı ek ödeme
6) Hangisi,
Sağlıkta
uygulamalarındandır?

Dönüşüm

Programı’nın

finansmanına

yönelik

a) Genel sağlık sigortası uygulaması
b) Ulusal sağlık bilgi sistemi
c) Planlayıcı ve denetleyici bir Sağlık Bakanlığı
d) Kalite ve akreditasyon sistemleri
e) Tam gün yasası
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7) Hangisi Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın örgütlenme ve yönetime yönelik
uygulamaları arasında yer alır?
a) Hasta hakları uygulaması
b) Kamu hastane birlikleri
c) Hastane seçim hakkı
d) Hekim seçme hakkı
e) Kamu hastanelerinin tek çatı altında toplanması
8) Aile hekimliği uygulaması ile ilgili hangisi doğru değildir?
a) Temel hedefinde birinci basamak sağlık hizmetleri yer alır
b) Pilot uygulama 15 Eylül 2005 tarihinde Düzce ilinde başlamıştır
c) 2008 yılı itibariyle tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştır
d) Bu hizmetler Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde toplanmıştır
e) Vatandaşların hekimlere daha kolay erişebilmeleri sağlanmıştır
9) Genel sağlık sigortası uygulaması ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) 2006 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu kanunu resmi gazete yayımlanmış ve
yürürlüğe girmiştir
b) 2008 yılında genel sağlık sigortası tamamen yürürlüğe girmiştir
c) Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu kaldırılarak yerine Sosyal
Güvenlik Kurumu oluşturulmuştur
d) Yeşil Kart uygulamasının tamamen kaldırılması 2010 yılında olmuştur
e) Temel amacı, toplumun daha geniş kesimlerinin sağlık güvencesi kapsamına
alınmasını sağlamaktır
10) Hangisi Sağlıkta Dönüşüm Programının temel ilkelerinden değildir?
a) İnsan odaklılık
b) Uzlaşmacılık
c) Güçler ayrılığı
d) Gönüllülük
e) Merkezi yönetim
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Cevaplar: 1)a, 2)b, 3)c, 4)d, 5)e, 6)a, 7)b, 8)c, 9)d, 10)e
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12. TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ ÖRGÜTLENMESİ
Prof. Dr. Abdulbaki KUMBASAR
Arş. Gör. Sümeyye ARSLAN KURTULUŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Sağlık Bakanlığı
12.1.1. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı
12.1.1.1. Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları
12.1.1.2. Sağlık Politikaları Kurulu
12.1.1.3. Hizmet Birimleri
12.1.1.4. Yüksek Sağlık Şûrası, Tıpta Uzmanlık Kurulu, Sağlık Meslekleri Kurulu
12.1.1.5. Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Kuruluşlar
12.1.2. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı
12.2. Sağlık Hizmetleri Arzı
12.2.1. Kamu Tarafından Sunulan Sağlık Hizmetleri
12.2.1.1.Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri
12.2.1.2.İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri
12.2.2. Özel Sektör Tarafından Sunulan Sağlık Hizmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Türk sağlık sistemini oluşturan paydaşları açıklayınız.
2. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilat yapısını oluşturan birimleri açıklayınız.
3. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun görev ve sorumluluklarını yazınız.
4. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu’nun görev ve sorumluluklarını yazınız.
5. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluklarını
yazınız.
6. Kamu hastane birliklerinin yapısını açıklayınız.
7. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı hangi birimlerden oluşur? Açıklayınız.
8. Türkiye’de özel sektör tarafından sunulan sağlık hizmetleri hangi birimlerce verilir?
Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türk Sağlık Sistemi
Örgütlenmesi

Alandaki bilimsel bilgiye
ulaşma

Türk Sağlık Sistemi
Örgütlenmesi

Güncel literatürü
değerlendirebilme

Türk Sağlık Sistemi
Örgütlenmesi

Alanda sahip olduğu bilgi
birikimini kullanarak,
uygulamaya dönük olarak
çalışabilme

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

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


Türk sağlık sistemi



Sağlık bakanlığı merkez teşklilatı



Sağlık bakanlığı taşra teşkilatı



Sağlık hizmetlerinin arzı



Birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşları



KETEM



AÇS-AP



Aile Hekimliği



Toplum sağlığı merkezi



Verem savaş dispanseri

268

Giriş
Türk Sağlık Sistemi Örgütlenmesinin karmaşık bir yapıya sahip olduğunu söylemek
mümkündür. Politika oluşturan taraflar, idari karar alan taraflar, sağlık hizmetlerinin
sunumundan sorumlu olan taraflar ve sağlık hizmetlerinin finansmanından sorumlu olan
taraflar olmak üzere Türk Sağlık Sistemini oluşturan pek çok paydaş vardır. Temelde sağlık
hizmetlerinin sunumundan sorumlu olan paydaş, Sağlık Bakanlığı’dır. Bunun yanında özel
sağlık kuruluşları da sağlık hizmetlerinin sunumunu üstlenmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın
örgütlenme yapısı merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır. Bu bölümde Türk sağlık
Sisteminin şimdiki örgütlenme yapısı ele alınacak olup, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra
teşkilatına ve sağlık hizmetlerini arz eden kuruluşlara yer verilecektir.
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12.1. Türk Sağlik Sistemi Örgütlenmesi
Türk sağlık sistemi karmaşık bir yapıya sahiptir. Türk sağlık sektörünün paydaşları
kamu, yarı kamu ve özel kurumlar ile dernek ve vakıflardan oluşmaktadır. Kamu tarafında
Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, üniversiteler, belediyeler ve kamu iktisadi
kuruluşları sağlık hizmeti sunan başlıca kuruluşlardır. Bunların yanında dini gruplar, azınlıklar
ve vakıfların yanında kar amaçlı özel sektör kuruluşları da hizmet vermektedir. Dolayısıyla
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumu pek çok kuruluş tarafından gerçekleştirilmektedir.
Ancak birinci basamak sağlık hizmetlerinin tek sunucusu Sağlık Bakanlığı’dır. Sağlık
Bakanlığı birinci basamak sağlık hizmetlerini aile sağlığı merkezleri toplum sağlığı merkezleri,
AÇSAP (Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması) merkezleri ve verem savaş dispanserleri aracılığı
ile sürdürmektedir
Hizmet finansmanını sağlayan kuruluş Sosyal Güvenlik Kurumudur. Bunun dışında
Maliye Bakanlığı ve özel finansman da özel bir yere sahiptir. Sağlık hizmetleri finansmanında
kullanılan bir diğer kaynak ise kişilerin cepten yaptığı harcamalardır.
Sağlık sektöründe diğer bir kesim politika oluşturan kuruluşlardır. Sağlık Bakanlığı’nın
yanı sıra Devlet planlama teşkilatı, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları bu süreçte önemli rol
oynamaktadır.
Tablo 12.1. Türk Sağlık Sisteminin Paydaşları
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12.1.1. Sağlık Bakanlığı
Devletin sağlık sektöründe politika belirlenmesi, programlar aracılığı ile ulusal
stratejilerin uygulanması ve sağlık hizmetlerinin doğrudan sunumundan sorumlu temel
organdır. Birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin ana tedarikçisidir. Sağlık Bakanlığının
örgütlenme yapısı şu anda bir Bakan, bir Müsteşar, dört Müsteşar yardımcısı ve bunlara bağlı
idari birimlerden oluşmaktadır (Şekil 12. 1). Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye İlaç
ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu, Denetim Hizmetleri Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Strateji
Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlığın Geliştirilmesi
Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Araştırmaları Genel
Müdürlüğü, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel
Müdürlüğü, Proje Yönetim Destek Birimi’nden oluşmaktadır. Şekil 12.1’de Sağlık Bakanlığı
Merkez Teşkilatı örgüt yapısı gösterilmiştir.

Şekil 12.1. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı

12.1.1.1. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı
2 Kasım 2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 663 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat Yapısı ve Görevleri
yeniden yapılandırılmıştır.
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12.1.1.1.1. Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları
Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve bakanlık hizmetlerini mevzuata,
hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara
uygun olarak yürütmek ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla
işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.
Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez,
taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle
görevli ve yetkilidir (madde 5).
Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına
ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma
planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu
amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlığın tüm birim ve kuruluşlarına gereken emirleri
verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin
yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur (madde 6)
Müsteşar yardımcıları, Bakanlıkta ana hizmet birimleri ve danışma ve yardımcı
birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar
Yardımcısı görevlendirilebilir (madde 7).

12.1.1.1.2. Sağlık Politikaları Kurulu
Sağlık Politikaları Kurulu, Bakanlığın sağlık sistemi yönetimi ve politika belirleme ile
ilgili temel görevlerini yerine getirmek üzere görevlendirilen onbir üye ile Müsteşar ve
müsteşar yardımcılarından meydana gelir (madde 6). Kurul üyeleri en az dört yıllık yüksek okul
mezunu ve sekiz yıl iş tecrübesi bulunanlar arasından Bakan tarafından görevlendirilir. Görev
süresi iki yıldır ve süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Kurula Müsteşar veya
görevlendireceği yardımcılarından biri başkanlık eder. Kurul toplantılarına, görüşlerini almak
üzere üniversiteler, meslek kuruluşları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ile bağlı
kuruluşlardan ve Bakanlık birimlerinden yönetici veya uzman kişiler davet edilebilir. Kurul
bünyesinde, Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak bilimsel ve uzmanlık gerektiren konularda
çalışma yapmak ve görüş bildirmek üzere danışma kurulları ve komisyonlar oluşturulabilir.

12.1.1.1.3. Hizmet Birimleri
Sağlık Bakanlığı’nın hizmet birimleri şunlardır (madde 7):


Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü



Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü



Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü



Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
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Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü



Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü



Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü



Hukuk Müşavirliği



Denetim Hizmetleri Başkanlığı



Strateji Geliştirme Başkanlığı



Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü



Özel Kalem Müdürlüğü



Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

12.1.1.1.4. Yüksek Sağlık Şûrası, Tıpta Uzmanlık Kurulu, Sağlık
Meslekleri Kurulu
a. Yüksek Sağlık Şûrası
Sağlık meslek mensuplarının mesleklerini icra ederken ortaya çıkan adlî konularda
mahkemelere görüş vermek ve idarî soruşturmacılar ve uzlaşma komisyonları için bilirkişi
listesi belirlemek üzere onbeş üyeli Yüksek Sağlık Şûrası kurulmuştur (madde 21).
Şûra üyelerinin onüçü Bakan tarafından ülkede sağlık hizmetleri veya eserleri ile
tanınmış kişiler arasından seçilir. Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı ile
Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği hukuk müşaviri, Şûranın doğal üyesidir. Müsteşar veya
görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı Şûraya başkanlık eder. Şûra üyelerinin görev süresi iki
yıldır. Şûra toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği düşer. Şûra
yılda en az dört kere toplanır. Başkan lüzum gördüğü hallerde Şûrayı toplantıya çağırabilir.
Şûra, en az sekiz üyenin katılımıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylamalarda çekimser
oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Bakanlık,
Şûraya bağlı olarak danışma kurulları ve sağlık mesleklerinin icrasından doğan adlî konularda
dosyaları inceleyip Şûraya sunmak üzere ihtisas komisyonları oluşturur. Kurul ve Komisyon
Başkanları, Şûra toplantılarına oy hakkı bulunmaksızın doğal üye olarak katılır. İhtisas
komisyonlarınca hazırlanan rapor ve görüşler, Şûra üyelerince müzakere edilir ve karara
bağlanır. Şûranın toplanmadığı zamanlarda acele işleri karara bağlamak üzere Şûra kendi
üyeleri arasından üç kişilik bir alt kurul seçer.
b. Tıpta Uzmanlık Kurulu
Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapacak eğitim kurumlarına eğitim yetkisi
verilmesi ve eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin teklifleri karara bağlamak, uzmanlık
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dallarının rotasyonlarını belirlemek, yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi alanların bilimsel
değerlendirilmesini yapacak fakülteleri ve eğitim hastanelerini belirlemek, tıpta uzmanlık
eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüşler vermekle görevli olmak üzere, Tıpta Uzmanlık
Kurulu teşkil olunmuştur (madde 22).
c. Sağlık Meslekleri Kurulu
Sağlık mesleklerinde eğitim müfredatı, meslekî alan ve dal belirlemesi gibi meslekî
düzenlemelerde ve istihdam planlamalarında görüş bildirmek, meslekî yeterlilik
değerlendirmesi yapmak, meslekî müeyyide uygulamak, etik ilkeleri belirlemek ve uyumu
denetlemek üzere Sağlık Meslekleri Kurulu teşkil olunmuştur (madde 23).

12.1.1.1.5. Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Kuruluşlar
Bakanlıkların hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa
bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel
bütçeli bağlı kuruluşlar oluşturulabilir. Sağlık Bakanlığı’nın bu kapsamda dört bağlı kuruluşu
bulunmaktadır.


Türkiye Halk Sağlığı Kurumu



Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu



Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü



Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

1. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, temel sağlık hizmetlerini yürütmekle
görevli, Bakanlığa bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kurulmuştur (madde 26). Kurumun
görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
 Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle
mücadele etmek

yapmak

Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek, bu hususta gerekli düzenlemeleri

 Bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, kronik hastalıklar ve kanser ile anne, çocuk, ergen, yaşlı
ve engelli gibi risk gruplarıyla ilgili olarak izleme, sürveyans, inceleme, araştırma, bağışıklama
ve kontrol çalışmaları yapmak, bununla ilgili verilerin toplanmasını sağlamak, belirlenen
hedefler doğrultusunda plan ve programlar hazırlamak, uygulamaya koymak, denetlenmesini
sağlamak, değerlendirmek, gerekli önlemleri almak, bu konuda politika ve düzenlemelerin
oluşturulması için Bakanlığa teklifte bulunmak
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 Yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırarak toplumdaki tüm bireylerin
sağlığını geliştirmek; hatalı beslenme alışkanlıkları, obezite, sigara ve benzeri zararlı
maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmek, bu hususları izlemek,
araştırmak, veri toplanmasını sağlamak ve değerlendirmek.
 Birey, toplum ve çevre sağlığını etkileyen ve genel sağlığı ilgilendiren her tür etkeni
incelemek, teşhis etmek, değerlendirmek ve kontrol etmek üzere gerekli laboratuvar
hizmetlerinin organizasyonunu sağlamak ve ulusal referans laboratuvarı kurmak ve işletmek,
içme suları, biyosidal ürünler gibi görev alanına giren konularda tüketici güvenliği ile ilgili
tedbirleri almak ve buna yönelik her türlü iş ve işlemi tesis etmek
 Sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli
organizasyonu sağlamak, halk sağlığını tehdit eden konularda gereken tüm tedbirleri almak ve
gerektiğinde müeyyide uygulamak
 Biyolojik ürünler ve test materyali ile benzeri ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinde bulunmak, bu ürünleri temin etmek veya edilmesini sağlamak, ürettirmek ve
gerektiğinde üretmek
 Görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak hizmet standardizasyonunu sağlamak,
meslek personelinin yetişmesi için ilgili kurumlarla işbirliğiyle eğitim programları hazırlamak,
eğitim ve yayın faaliyetinde bulunmak.
Şekil 12.2’de Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Örgüt Yapısı gösterilmiştir:
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Şekil 12.2: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Örgüt Yapısı
2. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak ilaçlar, ilaç üretiminde kullanılan etken
ve yardımcı maddeler, ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddeler, tıbbî cihazlar, vücut dışı
tıbbî tanı cihazları, geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, kozmetik ürünler, homeopatik tıbbî ürünler
ve özel amaçlı diyet gıdalar hakkında düzenleme yapmakla görevli, Bakanlığa bağlı, özel
bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu kurulmuştur (madde
27). Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
 Görev alanına giren ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı,
ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, toplatılması ve kullanımları ile
ilgili kural ve standartları belirlemek, bu faaliyetleri yürütecek kamu ve özel hukuk tüzel kişileri
ile gerçek kişilere izin vermek, ruhsatlandırmak, denetlemek ve gerektiğinde yaptırım
uygulamak, laboratuvar analizlerini yapmak veya yaptırmak
 Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını inceleyerek bu
beyanlara izin vermek, izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek,
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gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve
aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin reklam ve
tanıtımının usûl ve esaslarını belirlemek ve uygulamasını denetlemek
 Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalarla ilgili
düzenlemeleri yapmak, izin vermek ve denetlemek


Türk Farmakopesini hazırlamak

 Hayati önemi haiz ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için
gerekli tedbirleri almak
 Tıbbî cihazlar için onaylanmış kuruluşları belirlemek, lisans, ruhsat veya izin
vermek, denetim yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak
 Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak
veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek


Kurum personelinin uluslararası karşılıklı tanınma ve akreditasyonunu sağlamak

 Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini
yapmak, gerektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek, piyasadaki ürünler için güvenlilik
bildirim yöntemlerini belirlemek, gerekli bildirimleri yapmak, laboratuvar analizlerini yapmak
veya yaptırmak

yapmak

İlaç fiyatlarının belirlenmesi için farmako-ekonomik değerlendirme ve çalışmalar

 Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünleri üretenler, satanlar ve faydalananlar
arasında doğabilecek ihtilafların çözümüne yönelik usûlleri belirlemek.
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Şekil 12.3’de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Teşkilat Şeması gösterilmiştir:

Şekil 12.3: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Teşkilat Şeması
3. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Türk boğazları, hudut ve sahilleri ile ilgili uluslararası sözleşme ve mevzuat
hükümlerinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekle görevli, Bakanlığa bağlı, özel
bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
kurulmuştur (madde 28). Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
 Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkemize girmesini önlemek
amacıyla, uluslararası giriş noktaları ve bunların gümrüklü alanlarında gerekli her türlü sağlık
tedbirini almak veya aldırmak, halk sağlığını etkileyecek etkenlere karşı alınacak kontrol
önlemlerinin standardını belirlemek, belgelendirmek, denetlemek
 Uluslararası giriş noktalarında hac, göç veya seyahat gibi toplu nüfus hareketlerinde
gerekli sağlık tedbirlerini almak veya aldırmak, riskli cenazelerin yurda girişine izin vermek
 Malî yılbaşında, sağlık resmi tarifesini belirlemek, bu gelirler ve diğer sağlık
gelirleri ile para cezalarının tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
gelirlerinden ülke sağlık hizmetlerine katkı sağlamak
 Uluslararası nakil vasıtalarının ve bu vasıtalarda görevli personelin sağlık şartlarını
belirleyerek sağlık raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri düzenlemek
 Görev alanı ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Denizcilik Örgütü,
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği
yapmak
 Uluslararası önemi haiz halk sağlığı riski olan ülkelere giden insanlara seyahat
sağlığı hizmeti vermek
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vermek

Ulusal ve uluslararası sularda seyir eden gemilere uzaktan sağlık yardımı ve desteği

 Uluslararası giriş noktalarında yapılması gereken tüm sağlık hizmetleri, sağlık
denetimleri ve çevre sağlığı işlemlerini yürütmek, usûl ve esaslarını belirlemek.
Şekil.12.4’de Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Teşkilat Şeması
gösterilmiştir:

Şekil.12.4: Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Teşkilat Şeması
4. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık
hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık
kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve
denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık
hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli, Bakanlığa bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu kurulmuştur (madde 29). Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
 Kuruma bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık
kuruluşlarını kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya
kapatmak.
 Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite
edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek,
iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, düzenleme yapılması ve politika oluşturulması
maksadıyla Bakanlığa teklifte bulunmak
 Performans değerlendirmesi yapmak, rapor hazırlamak, değerlendirme sistematiği
için her türlü alt yapıyı kurmak
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 Kendisine bağlı sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına
ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak
a. Kamu Hastaneleri Birliklerinin kuruluşu
Kurum tarafından, kaynakların etkili ve verimli kullanılması amacıyla Kuruma bağlı
ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları, il düzeyinde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurularak
işletilir. Hizmetin büyüklüğü göz önünde bulundurulmak suretiyle aynı ilde birden fazla birlik
kurulabilir ve bir ilde Birlik kapsamı dışında sağlık kurumu bırakılamaz. Birden fazla Birlik
kurulan illerdeki ve belli bölgelerdeki birliklerden biri koordinatör olarak görevlendirilebilir
(madde 30).
Birlik teşkilatı, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşur. Genel sekreterlik
birliğin en üst karar ve yürütme organıdır. Genel sekreterlik bünyesinde tıbbî hizmetler, idarî
hizmetler ve malî hizmetler başkanlıkları kurulur. Birliğe bağlı hastaneler hastane yöneticisi
tarafından yönetilir. Hastane yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, idarî ve malî işler ile sağlık
bakım hizmetleri müdürlükleri kurulur. Kurum tarafından, birliklerin ve hastanelerin
büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen hallerde, birlik ve hastanelerdeki yönetim görevleri tek
kişiye verilebilir, hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilir ve bu durumda
görev dağılımları yeniden belirlenir. Kurumca tespit edilen norm ve standardı aşmamak
kaydıyla genel sekreter tarafından belirlenen sayıda başhekim yardımcılıkları ve müdür
yardımcılıkları oluşturulur
b. Birlik hastanelerinin gruplandırılması ve denetimi
Hastaneler; tıbbî ve malî kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri
çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık sürelerle
değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirme, kamu veya özel değerlendirme kuruluşlarına
da yaptırılabilir. Değerlendirme sonuçlarına göre hastaneler yukarıdan aşağıya doğru (A), (B),
(C), (D) ve (E) şeklinde gruplandırılır. Birliğin grubu, hastanelerinin ağırlıklı ortalamasına göre
belirlenir (madde 30). Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre birliğin;


Grup düşürülmesi,

 (D) grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirmede üst gruba
çıkarılamaması,
 (E) grubunda
çıkarılamaması,

devralınması

halinde,

ikinci

değerlendirmede

üst

gruba

 Bünyesindeki hastanelerden birinin ard arda yapılan iki değerlendirmede de grup
düşürülmesi,
 (E) grubu hastane ile devralınması halinde, ikinci değerlendirmede bu hastanenin
bir üst gruba çıkarılamaması, hallerinde Kurumca genel sekreterin görevine son verilir. Bu
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fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan hallerin hastane ölçeğinde gerçekleşmesi durumunda
ise, genel sekreterce hastane yöneticisinin görevine son verilir.

12.1.1.2. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı
Bakanlığın taşra teşkilâtı; illerde kurulan il sağlık müdürlükleri ile ihtiyaca göre
ilçelerde kurulan ilçe sağlık müdürlüklerinden oluşur (madde 25).
İl sağlık müdürlüğü, bağlı kuruluşların il teşkilatının koordinasyonunu yapar ve uyumlu
çalışmasını gözetir. Sağlık hizmetleri yönünden ilin durumunu Bakanlıkça belirlenen aralıklarla
Bakanlığa rapor eder.
Acil sağlık hizmetleri il ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından yürütülür. Bu
müdürlükler söz konusu hizmetlerin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile
gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresinden sorumlu ve bu
konuda yetkilidir.
İl ve ilçe sağlık müdürlüğü yetki devri çerçevesinde Bakanlıkça yürütülen görevleri il
ve ilçe düzeyinde yerine getirir, yapılan düzenlemelere uyumu denetler ve gerekli müeyyideleri
uygular. Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin bir arada değerlendirilmesi, gelişmişlik
farklarının giderilmesi ve hizmetlerin ve ihtiyaçların müşterek planlanması amacıyla
Bakanlıkça belirlenen illerdeki müdürlerden biri koordinatör olarak görevlendirilebilir. İlçe
sağlık müdürlüğünün kurulmadığı yerlerde sağlık grup başkanlıkları oluşturulabilir. Bu
başkanlıklara ayrıca kadro tahsisi yapılmaz ve buralarda gerek duyulan hizmetler ilgili ilçede
bulunan personel eliyle yürütülür. Şekil 12. 5’de Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı gösterilmiştir:

Şekil 12.5: Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı

12.2. Sağlık Hizmetleri Arzı
Sağlık Bakanlığı birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin temel sunucusu ve
koruyucu hizmetlerin ise tek tedarikçisidir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı, birinci basamak, ikinci
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basamak, ihtisaslaşmış yataklı ve ayakta tedavi kurumları ile çok geniş bir alanda hizmet
vermektedir. Kamu sektöründeki bu geniş ağ, özel sektörde hem ayakta hem de yataklı tedavi
hizmeti veren daha az sayıdaki özel kurumla tamamlanır. Son dönem uygulanan sağlık
politikaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerinin ana sunucusu olmaya devam
etmekle birlikte ve özel sağlık sektörü bu alanda Bakanlığın en önemli ortağı ve tamamlayıcısı
haline gelmiştir.

12.2.1. Kamu Tarafından Sunulan Sağlık Hizmetleri
Sağlık Bakanlığı, birinci, ikinci ve üçüncü basamak hizmetlerin tedarikçisi, birinci
basamak hizmetlerin ise ana tedarikçisidir. Bu bölümde, kamu tarafından sunulan birinci, ikinci
ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri ele alınacaktır.

12.2.1.1. Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık hizmeti veren en önemli ve koruyucu sağlık
hizmeti sunan tek kurumdur. Bunlarla birlikte ana çocuk sağlığı hizmetlerinin de ana
tedarikçisidir. Türkiye 2010 yılında aile hekimliği uygulamasına geçtiğinde, daha önce sağlık
ocakları tarafından sunulan birinci basamak sağlık hizmetleri, günümüzde aile hekimliği ile
sunulmaktadır.
Aile hekimliği
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Aile Hekimliği
uygulamasına geçmiştir. Aile Hekimi; ailenin henüz doğmamış çocuğundan en yaşlı üyesine
kadar, ailenin tüm bireylerinin hekimi olarak tanımlanır. Bu kapsamda, bireysel koruyucu
sağlık önlemleri ile ayakta tedavi ve evde bakım hizmetleri de aile hekimliği kapsamına girer.
Birinci basamak sağlık hizmetini aşan sorunlar için diğer uzman hekimler, diş hekimi,
diyetisyen gibi kişilere hastayı yönlendirerek, koordinatör görevini üstlenir. Dolayısıyla
kendisine kayıtlı kişilerin aynı zamanda sağlık danışmanı, bu konuda onlara yol gösteren ve
onların haklarını savunan kişi konumundadır.
Toplum sağlığı merkezleri
Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak
sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu
planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık
hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde
sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile
diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşuna toplum sağlığı
merkezi denir. Bu kapsamda; toplumla ilgili hastalıkların kontrolü, çevre sağlığı, gereği halinde
adli tıp hizmetleri, okul sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, acil sağlık hizmetleri, sağlık eğitimi,
laboratuvar hizmetleri gibi hizmetlerin sunumu ve gerekli kurumlarla işbirliği içinde koruyucu
ve tedavi edici hizmetlerden vatandaşların en iyi şekilde yararlanması için bölgedeki nüfusun
sağlık düzeyini yükseltici planların ve hizmetlerin yapılmasına destek verirler.
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AÇS-AP merkezleri
AÇS-AP merkezleri, sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç bakımından toplumun en
öncelikli kesimini oluşturan kadın, anne ve çocukların sağlık düzeyini yükseltmek ve diğer
sağlık kuruluşları ile işbirliği içinde diğer ana-çocuk sağlığı hizmetlerinin sunumunu koruyucu
sağlık hizmetleri ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirmek üzere kurulan birimlerdir.
Merkezler; ana ve çocuk sağlığı ve üreme sağlığı (aile planlaması dahil ) hizmetleri
yeterince verilemeyen ve birinci basamak sağlık kuruluşları eksik olan bölgelere öncelik
verilerek, il merkezlerinde her 100.000 nüfusa bir adet olmak üzere kurulabilir. Merkezi
yerleşim nüfusu en az 30.000 olan ilçe merkezlerinde de bir adet Merkez kurulur.
Verem savaşı dispanseri
Verem savaşı dispanserlerinin kuruluşu 11.04.1949 tarih ve 5368 sayılı yasa ile
düzenlenmiştir. Verem savaşı dispanserlerinde tüberkiloz teşhis, tedavi ve takibinin yanı sıra,
bağışıklama hizmetleri de ücretsiz olarak yürütülmektedir.
Kanser, erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi (KETEM)
KETEM hastanelere entegre olarak kurulduğu gibi, resmi ve özel kurumlarca da
kurulabilir. Bu alanda eğitim almış hekimlerden biri sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde
entegre olan merkezlerde başhekimlikçe, diğer merkezlerde is yetkililerince merkez sorumlusu
olarak görevlendirilir. KETEM 2004 yılında faaliyetlere başlamıştır. 2009 yılında kanserle
savaş daire başkanlığınca 81 ilde 81 KETEM kurulmuştur.

12.2.1.2. İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri
İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları esas olarak tedavi hizmetlerinin sunulduğu
sağlık kuruluşlarıdır. Ayrıca birinci basamakta tanısı konamayan, ihtisas bilgisi gerektiren
hastalıklar için de poliklinik hizmetleri bu kuruluşlarda verilmektedir. Buna göre yataklı tedavi
kurumları olan ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları aynı zamanda poliklinik hizmetleri
de sunmaktadır

12.2.2. Özel Sektör Tarafından Sunulan Sağlık Hizmetleri
1980'lerin başında devlet teşvikiyle açılan özel sağlık sektörü, bugün Türkiye'nin en
büyük sıçrama yapan sektörleri arasındadır. Bunda da en büyük pay kuşkusuz son yıllarda
izlenen teşvik politikalarınındır. Özel sağlık sektörü, sağlık hizmet sunumundaki rolünü farklı
isimlere sahip kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirir. Halen Ülkemizde özel sağlık hizmetleri beş
farklı şekilde verilmektedir.


Özel muayenehaneler



Özel poliklinik, tıp merkezleri
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Özel tanı merkezleri ve laboratuvarlar



Özel hastaneler



İş yeri hekimleri tarafından verilen hizmetler.
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Uygulamalar

Şekil 1. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı

Şekil 2: Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı
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Uygulama Soruları
Şekil 1 ve 2’de Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı örgüt yapısı verilmiştir.
Burada yer alan birimleri inceleyiniz. Görev ve sorumluluklarını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türk sağlık sistemi örgütlenmesi kapsamında; Sağlık bakanlığı merkez ve
taşra teşkilatı örgütlenmesini, Türkiye’de sağlık hizmetleri arzında bulunan kuruluşları, görev,
yetki ve sorumluluklarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Türkiye sağlık sistemini oluşturan paydaşlardan hangisi politikaları belirler?
a) Sivil Toplum Kuruluşları
b) Maliye Bakanlığı
c) Özel Sigortalar
d) Vakıf Hastaneler
e) Sağlık Bakanlığı
2) Hangisi Türkiye’de sağlık hizmetlerini finanse eden kuruluşlar arasında yer almaz?
a) Sosyal Güvenlik Kurumu
b) Özel sigortalar
c) Uluslararası ajanslar
d) Eczaneler
e) Maliye Bakanlığı
3) Hangisi koruyucu sağlık hizmeti sunan kurumdur?
a) Eczaneler
b) Özel Dal hastaneleri
c) Sağlık Bakanlığı
d) Sosyal Güvenlik Kurumu
e) Sivil Toplum Kuruluşları
4) Hangisi Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında yer
almaz?
a) Uluslararası giriş noktalarında her türlü sağlık tedbirlerini almak
b) Yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırarak toplumdaki tüm bireylerin
sağlığını geliştirmek
c) Malî yılbaşında, sağlık resmi tarifesini belirlemek
d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak
e) Ulusal ve uluslararası sularda seyir eden gemilere uzaktan sağlık yardımı ve desteği
vermek
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5) Temel sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli kurum hangisidir?
a) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
b) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
c) Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
d) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
e) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
6) Hangisi AÇS-AP merkezlerinin görevleri arasında değildir?
a) Aile planlaması hizmetleri vermek
b) Evde bakım hizmetleri vermek
c) Kadınların sağlık düzeylerini yükseltmek
d) Annelerin sağlık düzeylerini yükseltmek
e) Çocukların sağlık düzeylerini yükseltmek
7) Hangisi ülkemizde özel sağlık hizmetleri veren kuruluşlar arasında yer almaz?
a) Özel muayenehaneler
b) Özel poliklinik, tıp merkezleri
c) Özel tanı merkezleri ve laboratuvarlar
d) Dal hastaneleri
e) İş yeri hekimleri tarafından verilen hizmetler
8) Kamu Hastane Birlikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Aynı ilde birden fazla birlik kurulabilir
b) Bir ilde Birlik kapsamı dışında sağlık kurumu bırakılamaz
c) Hastane yöneticisi birliğin en üst karar ve yürütme organıdır
d) Birlik teşkilatı, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşur
e) Genel sekreterlik bünyesinde tıbbî hizmetler, idarî hizmetler ve malî hizmetler
başkanlıkları vardır
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9) Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatını oluşturan birimler arasında yer alır?
a) İl sağlık müdürlüğü
b) Kamu hastane birliği
c) Üniversite hastaneleri
d) Tıbbi cihaz kurumu
e) Hudut ve sahiller genel müdürlüğü
10) Hangisi Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar arasında yer almaz?
a) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
b) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
c) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
d) Türkiye Sağlık Politikaları Kurulu
e) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Cevaplar: 1)e, 2)d, 3)c, 4)b, 5)a, 6)b, 7)d, 8)c, 9)a, 10)d
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13. ÜLKE SAĞLIK SİSTEMLERİNE ÖRNEKLER: AMERİKA, KÜBA
Prof. Dr. Abdulbaki KUMBASAR
Arş. Gör. İbrahim GÜN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. ABD genel bilgiler
13.1.1. ABD Sağlık Sistemi
13.1.2. ABD Sağlık Sistemi Örgütlenmesi ve Sunulması
13.1.3. ABD Sağlık Sistemi Finansmanı
13.1.4. ABD Sağlık göstergeleri
13.2. Küba genel bilgiler
13.2.1. Küba Sağlık Sistemi
13.2.2. Küba Sağlık Sistemi Örgütlenmesi, Sunulması ve Finansmanı
13.2.3. Küba Sağlık göstergeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) ABD sağlık sistemi nasıl örgütlenmiştir?
2) Küba sağlık sistemi nasıl örgütlenmiştir?
3) ABD sağlık sistemi nasıl finanse edilmektedir?
4) Küba sağlık sistemi nasıl finanse edilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
ABD sağlık sistemi

Küba sağlık göstergeleri

ABD sağlık göstergeleri

Küba sağlık göstergeleri

Kazanım
Öğrenciler ABD sağlık sisteminin
örgütlenmesini, sunumunu ve
finansmanını bileceklerdir.
Öğrenciler Küba sağlık sisteminin
örgütlenmesini, sunumunu ve
finansmanını bileceklerdir.
Öğrenciler ABD’nin sağlık
göstergelerini
yorumlayabileceklerdir.
Öğrenciler Küba’nın sağlık
göstergelerini
yorumlayabileceklerdir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Sağlık Sistemleri



Sağlık Göstergeleri



İndikatörler
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Giriş
Sağlık sistemi ise; temel amacı sağlığı geliştirmek ve sürdürmek olan tüm aktiviteleri
içermektedir. Söz konusu bu aktivitelerin yerine getirilmesi aşamasında ise, sağlık
faaliyetlerinin düzenlenmesi, finansmanı ve sektörler arası işbirliği vb. kavramlar önem
kazanmaktadır. Sağlık sistemi kavramını tanımlamanın en önemli faydası, ülkelerin
uyguladıkları sağlık sistemlerinin sınıflandırılabilmesini ve dolayısıyla karşılaştırılabilir hale
getirilebilmesini sağlamasıdır.
Roemer, ülkeler tarafından uygulanan sağlık sistemlerine yönelik olarak sırasıyla 1956,
1960, 1984 ve 1991 yıllarında sınıflandırma modelleri geliştirmiştir. Roemer tarafından daha
fazla ülkeyi kapsayan (165 ülke) nihai ve genel kabul gören sınıflandırması 1993 yılındaki
çalışmasında ortaya konulmuştur. Roemer, ülke sağlık sistemlerini, devlet müdahalesinin (ya
da devletin üstlendiği sorumluluğun) en az olduğu sistemden en merkeziyetçi sisteme göre;
Serbest Piyasa Tipi Sağlık Sistemleri, Refah Yönelimli Tip Sağlık Sistemleri, Kapsayıcı Tip
Sağlık Sistemleri ve Sosyalist Tip Sağlık Sistemleri biçiminde sınıflandırmıştır. Bu bölümde
Roemer’in yaptığı sınıflandırmaya göre var olan 4 sınıflandırmadan birer örnek olan serbest
piyasa tipinde Amerika ve sosyalist tipte Sağlık sistemine örnek olan Küba sağlık sistemi
detaylıca anlatılacaktır.
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13.1. Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri (kısaca ABD) (İngilizce: United States of America (USA),
elli eyalet ve bir federal bölgeden oluşan bir federal anayasal cumhuriyettir. Ülkenin çoğu (48
eyaleti olan Kıta ABD'si ve ülkenin federal bölgesi olan Washington, DC), Kuzey Amerika'nın
ortasında, Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nun arasında bulunmaktadır. Bu ülkenin
vatandaşlarına Amerikalı veya Amerikan denir.
Tablo 1: ABD Genel Bilgiler
Resmi Adı
Yüzölçümü
Nüfusu
Yönetim Şekli
Dili
Kişi Başı GSYH
Başkenti
Para Birimi

Amerika Birleşik Devletleri
9.826.675 km²
323.087.641 (2016)
Federal Cumhuriyet
Yok (En çok kullanılan: İngilizce)
$54,629 (2015)
Washington DC
Amerikan Doları

Kaynak: http://www.who.int/countries/usa/en/ Erişim: 12.03.2016
Amerika Kıtası'nın 1492'de Avrupalılar tarafından keşfinden sonra İspanyollar,
Portekizliler, Fransızlar ve İngilizler, buradaki yerli halkların aleyhine toprak sahibi oldular.
Avrupalılar, Amerika'daki topraklarını genişlettikten sonra, İngiltere başta olmak üzere çeşitli
ülkelerden göçmenler alıp buralara yerleştirerek koloniler kurdular.
18. yüzyıl ortalarında, bu kolonilerin sayısı 13'e yükseldi ve bu On üç koloni, Amerika
Birleşik Devletleri'nin temelini oluşturdu.
1756-1763 yılları arasında İngiltere'nin Avusturya, Fransa ve Rusya ittifakıyla yaptığı
savaşlar (Yedi Yıl Savaşları), İngiliz maliyesi üzerinde ciddi bir yük oluşturmuştu. İngiltere'nin
mali yükünü gidermek amacıyla yeni vergiler koyması, Amerika'da kolonilerin tepkisiyle
karşılaştı. Koloniler yüksek vergiler ödeyip, karşılığında hiçbir şey alamamaktan rahatsızlardı.
Çay ihracatına gelen yüksek ek vergiyle koloniler, 18. yüzyıl ortalarından beri hazır oldukları
bağımsızlık mücadelesini hayata geçirdiler. Savaşın başlarında George Washington, Thomas
Jefferson tarafından kaleme alınan ve özgürlük isteklerini dile getiren Amerikan Bağımsızlık
Bildirgesi'ni yayınladı (4 Temmuz 1776). Sonradan 4 Temmuz günü ABD bağımsızlık günü
olarak kabul edilmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerden meydana gelen bir federal birliktir ve 17,4
trilyon dolarlık GSYH ile Dünya’nın en büyük ekonomi olarak kendini göstermektedir.

13.1.1. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sisteminin Tarihsel Gelişimi
ABD’de basamaklara ayrılmış, hiyerarşik bir sevk zinciri yoktur. Amerikan sağlık
hizmetlerinin temel ilkesi, toplumun hekimini seçme ve hekimin de hastasını seçme
özgürlüğüne sahip olmasıdır. Hastalar, diledikleri gibi istedikleri bir uzman hekime
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görünebilmektedirler. ABD’de sevk zinciri olmadığı ve hekim seçme özgürlüğünden dolayı
birinci basamak diye adlandırabileceğimiz yapı, bireylerin hastalandıklarında gittikleri, özel
hekim muayeneleri ile hastanelerden oluşmaktadır.
1850-1900 yılları arasında ABD'de sağlık sektörü açısından ilk büyük çaplı hastaneler
kurulmuştur. Bu dönemden önce kurumsallaştırılmamış sağlık hizmeti veriliyordu. Yani,
organize edilmiş bir sağlık sistemi yoktu. Bu dönem; sağlık bakımının kurumsallaşması evresi
olarak da adlandırılmaktadır.
1900 ve II. Dünya Savaşı yılları tıp biliminde ilk kez bilimsel yönetimin uygulanmaya
başladığı dönemdir. Tıp; bundan önce tamamen iyi niyetle gerçekleştirilen bilimsel dayanakları
bulunmayan informal bir yapıda verilmekteydi.
II. Dünya Savaşı’nden 1980’lere kadar olan dönemde savaşların toplum üzerinde sosyal,
politik, teknolojik ve psikolojik etkileri olmuştur. Bu dönemde ABD'de sağlık bakımının
özelliklerinin 3 temel noktada odaklandığı görülmektedir:
 Finansman toplumsal bir sorun olarak görünmeye başlanmıştır. Bundan önceki
dönemde finansman yardımlara ve bağışlara dayalı olarak sağlanıyordu.
 Federal hükümet sağlık sektörüne daha fazla etki etmeye başlamıştır. Hill Burton
kanunu ile devlet sağlık sektörü açısından sorumluluklar yüklenmiştir. Ulusal sağlık enstitüsü
kurulmuştur. Bu kurum ile sağlık alanında araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Medicaid ve
Medicare kurulmuştur.
 Bu döneme kadar sağlık hizmeti bir ayrıcalık olarak algılanırken bu dönemde herkes
için bir hak olarak algılanmaya başlamıştır.

13.1.2. Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Sunulması
ABD’de basamaklara ayrılmış, hiyerarşik bir sevk zinciri yoktur. Amerikan sağlık
hizmetlerinin temel ilkesi, toplumun hekimini seçme ve hekimin de hastasını seçme
özgürlüğüne sahip olmasıdır. Hastalar, diledikleri gibi istedikleri bir uzman hekime
görünebilmektedirler. ABD’de sevk zinciri olmadığı ve hekim seçme özgürlüğünden dolayı
birinci basamak diye adlandırabileceğimiz yapı, bireylerin hastalandıklarında gittikleri, özel
hekim muayeneleri ile hastanelerden oluşmaktadır.
Amerika sağlık sisteminin bazı özellikleri dikkat çekmektedir. Bunlardan biri, hizmet
alanlara birçok seçeneği sunabilmesidir. Burada, sistem çoğunlukla “özel” (kar amaçlı ya da
değil) yapılanmalara sahiptir. Hastalar istedikleri sağlık hizmetini, istedikleri hekim ya da
hastaneden alabilmektedirler. Ancak yeterli gelir düzeyine sahip kişiler için bu söz konusudur.
Gelir düzeyi yetersiz olan kişiler için yeterli devlet desteği yoktur. Amerikan sağlık sisteminin
en göze batan tarafı, sağlık harcamalarının çok yüksek olmasıdır.
Birinci basamaktaki hekimler, pratisyen hekimler pek talep görmemekte ve sayıları da
yetersizdir. Birinci basamaktakilere “Genelciler” denmekte ve genel pratisyenler, aile hekimleri
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yanında genel iç hastalıkları uzmanları ve genel pediatri uzmanları gruba girmektedir.
Genelciler toplam doktorların 1/3’ünü kapsamaktadır. Bu oran Kanada ve pek çok Avrupa
ülkesinde 2/3 ve üzerinde pratisyen hekimler lehinedir. ABD sağlık hizmetinin genel
piramidine bakıldığı zaman, 1. Basamağın yer aldığı alt kısmın, genel eğilimin tersine dar
olduğu görülmektedir. 2. ve 3. basamakta yer alan uzmanlaşmış hekim sayısı ise daha fazladır,
haliyle sağlık şemasının 2. ve 3. Basamak olması gerekenden daha şişkindir. Bu da sağlık
hizmeti maliyetlerinin yüksek olmasının bir başka sebebidir.
Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten oluşan, 320 milyon nüfusu aşmış bir ülkedir.
Her eyalet, eyalet valisine bağlı, kendi bütçesinden sorumlu, kendi sağlık planlarını yapan
sağlık departmanları ile sağlık hizmeti sunar. Şekil 1’de eyalet valisine bağlı tipik bir sağlık
departmanı görülmektedir.
Eyalet Sağlık Departmanının başında yer alan Müdür, eyalet valiliğine bağlı olan, Sağlık
ve İnsan Kaynakları Sekreterliğinin yardımcılarından birine bağlıdır. Eyaletlerin Toplum
Sağlığı Hizmetleri Bölümleri de kendi içinde alt bölgelere ayrılır. Burada nüfus dikkate alınır.
En az 100.000 nüfus, bir alt bölgeyi oluşturur.

Şekil 1: ABD Eyalet Sağlık Departmanı
Kaynak: Bülent KILIÇ, “Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Sistemi”, Toplum ve
Hekim, Kasım 1994-Şubat 1995, Cilt 9, Sayı: 64-65, s.31.
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13.1.3. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
Sağlık sisteminin finansman yöntemleri, sağlık politikalarının belirlenmesinde en
önemli etkenlerden birisi olarak ortaya çıkmaktadır. Bir ülkede uygulanan sağlık sisteminin
yapısını ve niteliğini genel olarak o ülkenin ekonomisi, politikası özel anlamda ise sağlık
sisteminin finansman yöntemleri belirlemektedir. Sağlık hizmetlerinin finansman yöntemleri
ise yeniden gelir dağılımına, kaynakların kullanım ve dağılımına, genel ekonomik büyümeye
şu ya da bu şekilde etki eder.
Sağlık Hizmetlerinin finansmanını sağlayan dört temel grup vardır. Bunlar:
1. Kar Amaçlı Özel Sigorta Şirketleri: Bu şirketler çoğunlukla işyerlerine yönelik grup
sigortaları yaparlar. Daha küçük diğer sigorta şirketleri ise genellikle bireysel sigorta yaparlar.
Bireysel sigortalar daha az tercih edilmektedir ve hastaya masrafları için daha az ödeme
yaparlar.
Yani bir şirketin 500 işçisinin grup olarak sigortalandığını düşünelim. Bu işçilerden
bazıları yüksek tansiyon, kalp hastalığı nedeniyle sağlık açısından diğerlerinden daha riskli
kişiler olacaktır. Bu kişiler bireysel sigorta yatırdığında daha yüksek prim ödeyeceklerinden,
grup sigortada diğer işçiler kadar prim öderler. Fakat son zamanlarda bazı şirketlerin bu kuralın
dışına çıktığı da görülmektedir. Bu da kar amaçlı çalışan sigorta şirketlerinin aslında hastayı
değil, öncelikle kendi karını düşündüğünü gösteren örneklerden biridir. Özel sigorta
şirketlerinin ödemelerle ilgili çeşitli uygulamaları vardır. Bunlardan birisi "kesinti"
uygulamasıdır. Birçok poliçede olan bu uygulamaya göre hasta o yıl içindeki harcamaların bir
kısmını kendisi yapmak zorundadır. Örneğin ilk 200 $ harcama hastaya aittir. Sigorta ancak ilk
200 $'dan sonra devreye girer.
2. Mavi Haç (Blue cross) ve Mavi Kalkan (Blue shield): Kar amacıyla çalışmayan özel
sigorta şirketleridir. Diğer özel sigorta şirketlerinden farkları, birbiriyle rekabet etmeden
çalışmalarıdır. Her ikisi de 1930'lu yıllarda hastane sahipleri ya da hekimlerin bir araya
gelmesiyle kurulmuştur.
Mavi haç; hastane masraflarını, Mavi kalkan ise hekim masraflarını sigorta etmektedir.
Fakat Mavi kalkan hekim ücretlerini tam olarak karşılayamadığı için mali açıdan daha kötü
durumdadır. Maviler tüm ABD'de her eyalette hizmet verirler ve 73 ayrı sigorta planları vardır.
65 yaş altı, nüfusun yaklaşık üçte biri maviler tarafından sigortalıdır. Hem grup poliçe, hem de
bireysel poliçe yapabilirler. Eyalet değiştiren kişilerin hakları kolaylıkla devredilir ve sigortası
devam eder.
Mavilerin en büyük avantajı tedavileri kendi hastanelerinde yapmaları ve daha ucuza
mal etmeleridir. Çünkü şirketlerin kuruluşu hastane sahipleri ve hekimler tarafından yapılmıştır
ve bu avantajdan yararlanarak tüm maliyetler daha ucuza getirilmektedir. Maviler aynı
zamanda başka hastanelerle de anlaşabilirler ve bu hastaneler de anlaşabilmek için tedaviyi
mavilerin istediği fiyata yapmayı kabul ederler.
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3. Bağımsız Sigorta Planları: Globalleşen dünya şartları içerisinde pazarı git gide
artmaktadır. Örneğin; New York kentinde finansmanını New York Sağlık Sigortası Plan'ı
yapmaktadır. Bu sigorta da kar amacı gütmeyen özel sağlık sigortaları kapsamındadır. Maviler
veya diğer kar amaçlı özel sigortalar da eğer sağlık organizasyonları isterse finansmanını
sağlayabilirler.
4. Kamu Sigortaları (Medicare/Medicaid)
Medicare (Sağlık Sigortası): ABD'de 65 yaş üzeri herkes gelir seviyesine veya zenginlik
durumuna bakılmaksızın otomatikman Medicare kapsamına alınır. Medicare A ve B olmak
üzere iki ödeme planı içerir. Medicare A, hastane masraflarını karşılarken; Medicare B, hekim
ve hemşirelik bakımlarını ayakta tedavileri ve laboratuvar giderlerini karşılar. Medicare
hizmetlerinin en büyük eksikliği masrafların tamamını karşılamamasıdır. Örneğin hastane
masraflarının ilk 625 $'ını, hekim ücretlerinin ilk 100 $'ını hasta ödemek zorundadır. (her sene
için). Hastanede yatış süresi 61-90 gün arasında ise günde 163$'ını hasta öder, üzerini Medicare
tamamlar. 150 günün üzerindeki yatışlarda medicare hiçbir ödeme yapmaz. Çoğu ilaçlar,
gözlük, işitme cihazları, diş tedavileri gibi pek çok pahalı hizmet medicare tarafından verilmez.
Bu aşırı kısıtlamalar nedeniyle medicare'li kişilerin büyük çoğunluğunun ikinci bir sigortası
vardır.
Medicare, ulusal bir emeklilik sistemi ve başka menfaatler sağlayan Sosyal Sigortalar
İdaresinin finanse ettiği bir federal programdır. Medicare fakirliğe karşı bir program olarak
düzenlenmiştir, daha çok federal hükümet tarafından desteklenen ve yönetilen bir tür sağlık
sigortasıdır. Sosyal Sigortalar için ödemede bulunan herkes Medicare'den
faydalanabilmektedir. ABD'deki öteki sağlık bakım kuruluşları gibi Medicare de gittikçe
yükselmekte olan fiyatların baskısından etkilenmiştir. Bununla baş etmek için hükümet iki
önlem almıştır. İlkinde Medicare, hastaların sigortadan sağlanan yardımların başlamasından
önce ödedikleri paraları yükseltmiştir. İkinciside hastanelere yapılan ödemelerin yönetiminde
değişiklikler yapıldı. Adına "makul giderler" denen çapraşık bir sistem yerine , Medicare şimdi
hastaya konan teşhise göre bir ödeme yapmaktadır. Bu yolla hastanelerin masraflarını düşük
tutmalarına yol açmaktadır. Örneğin safra kesesi ameliyatı gereken bir hasta eğer Medicare'nin
ödediği paradan daha ucuza bu tedaviyi gerçekleştirebilirse kar eder. Yapılan tedavi
masraflarının Medicare'nin ödediği paradan fazla olması halinde ise hastane doğal olarak zarar
edecektir.
Medicaid (Tıbbi Yardım Sigortası): Yıllık gelir düzeyi belli bir rakamın altında olan
kişiler ya da aileler Medicaid kapsamına alınır. Medicaid yaklaşık olarak toplumun %10'unu
kapsar. Finansmanını federal hükümet ve eyalet hükümetlerinin genel vergileriyle yapılır. Bu
nedenle Medicare gibi Medicaid de her eyalette geçerlidir. Fakat sınır olarak kabul edilen yıllık
gelir düzeyi saptamaları ve Medicaid harcamalarının kapsamı eyaletten eyalete değişmektedir.
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13.1.4. Sağlık Göstergeleri
Ülkelerin Sağlık göstergelerini vermeden önce Türkiye’nin ne durumda olduğunu
gösteren istatistikleri incelemekte yarar vardır. Bu bizlere ülkeleri mukayese ederken kolaylık
sağlayacaktır.
Türkiye
2013
2012
18020
Kişi Başı GSMH (PPP int. $)
Hemşire/Ebe Sayısı
10bin kişiye düşen hekim
sayısı
Kadın başına doğurganlık
oranı
GSYH'dan sağlığa ayrılan
pay (%)
Sağlık harcamalarında
kamunun payı (%)
Medyan yaşı
Sağlık harcamalarında özelin
payı (%)
Toplam kamu
harcamalarında sağlığa
düşen pay (%)

2011
17820

2010
16040

2009
14520
49357
15.38

2.0

2.06

2.08

5.6

5.4

5.3

5.6

6.1

77.4

76.8

79.6

78.6

81

29.4
22.6

29.04
23.2

20.4

21.4

19

10.7

10.7

11.3

11

11.4

1053
971
943
904
891
Kişi başı toplam sağlık
harcaması (PPP int. $)
Kaynak: http://apps.who.int/gho/data/node.country.country-TUR, Erişim:03.04.2016
Tablo 2: Temel İstatistikler
Nüfus (2013)
Kişi Başı Gayri Safi Milli Gelir ($, 2013)
Doğumda Beklenen Yaşam Süresi E/K (yıl, 2013)
1000 kişide 15-60 yaş arası ölüm E/K (2013)
Kişi Başı Sağlık Harcaması ($, 2013)
GSYH’de Sağlık Harcamalarının Oranı (%, 2013)
15 yaş altı nüfus (%, 2013)
60 yaş altı nüfus (%, 2013)
Kadın Başına Doğurganlık (2013)
Canlı Doğum
Ölüm Sayısı
Ölüm Sebebi Kayıt Oranı (%, 2008-2010)
DSÖ Bölgesi
Dünya Bankası Gelir Sınıflandırması

320,051,000
53000
76/81
128/76
9,146
17,1
20
20
2
4229
2688
98
Amerika
Yüksek

Kaynak: http://www.who.int/countries/usa/en/ Erişim: 12.03.2016
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Amerika Birleşik devletleri gelir düzeyinin yüksek olduğu, teknolojide önde gelen
ülkeler arasındadır ve Dünya’nın süper gücü olarak ifade edilmektedir. Nüfusu 2015 yılı
itibariyle yaklaşık olarak 323 milyondur. 15 yaş altı nüfus ve 60 yaş altı nüfus toplam nüfusun
%40’ını oluşturmaktadır. 2013 yılı DSÖ verilerine göre GSYH’nin %17,1’i sağlık
harcamalarına aittir (Tablo 1).
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Tablo 3: ABD Sağlık Harcamaları
2013
Kişi Başı Kamu
Sağlık Harcamaları 4307
($)
Kişi Başı Toplam
Sağlık Harcamaları 9146
($)

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

4153

4043

3936

3792

3590

3392

3213

2994

2820

2638

2463

8845

8553

8299

8054

7825

7538

7156

6776

6401

6030

5607

Sağlıktaki genele
kamu harcamaları
içinde
sosyal
87.6
güvenlik
harcamaları Oranı
(%)

87.3

87

86.7

86.5

86

86

86.1

85.6

85.3

84.5

84.2

Toplam
Sağlık
Harcamaları
İçerisinde Özelin 52.9
Payı (%)

53

52.7

52.6

52.9

54.1

55

55.1

55.8

55.9

56.3

56.1

Genel
Kamu
Harcamaları İçinde
Sağlıkta
Kamu 20.7
Harcamaları Oranı
(%)

20

19.5

19

18.7

19

19

19.1

18.5

18.5

18.1

17.8

Toplam
Sağlık
Harcamaları İçinde
Sağlıkta
Genel 47.1
Kamu Harcamaları
Oranı (%)

47

47.3

47.4

47.1

45.9

45

44.9

44.2

44.1

43.7

43.9

Kaynak: http://www.who.int/countries/usa/en/ Erişim: 12.03.2016
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Tablo 4: Sağlık İstatistikleri
Yaşam
Yılı
Beklentisi
HIV’ye
Bağlı
Ölüm Sayısı
Hastalığa Bağlı
İşe
Gelmeme
(Yıldaki
Gün
Sayısı)
100 Bin Canlı
Doğumda Anne
Ölüm Oranı
Hekim Sayısı
Hemşire Sayısı
Bebek Mortalite
Oranları
(1000
Canlı Doğumda)

Kaynak:
12.03.2016

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

79.9

79.9

80.2

80.4

80.6

80.9

81

81.1

81.2

81.2

37 806

35 753

33 895

32 981

32 455

31 448

29 171 27 803 27 928

x

3.9

4.3

4.1

4

4.4

3.6

3.8

3.7

3.7

3.8

x

x

x

x

x

x

x

14

14

14

88 704

89 350

89 874

90 820

91 325

92 322

92 560 93 228 94 681

96 558

x

x

x

x

x

x

x

6

http://www.who.int/countries/usa/en/,

6

6

http://www.worldbank.org/

Erişim:

Tablo 2 ve Tablo 3’te ABD’ye ait sağlık istatistiklerine yer verilmiştir. Tablolardan özetle,
ABD’nin sağlığa yaptığı harcamaların yüksek olduğu ve bu oranın GSYH’da önemli bir yer
kapladığı görülmektedir. Ülkelerin vatandaşlarının sağlığına verdiği değeri anlamada o ülkelerin
sağlığa ayırdığı pay önemli bir parametredir. ABD’nde sağlığa yapılan harcamalarda özel sektör
büyük bir pay sahibidir ve kamu harcamalarından daha fazla yer kaplamaktadır (2013: %52,9).
ABD’de ortalama yaşam yılı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi son yıllarda
artış göstermektedir. Bebek ve anne ölüm oranları da son derece iyi düzeydedir. OECD ülkelerine
kıyasla hekim sayısı oldukça iyi seviyelerdedir.

13.2. Küba
Karayipler, Karayip Denizi ve Kuzey Atlas Okyanusu arasında ada devleti, Florida'nın
güneyinde yer almaktadır. Ülkede subtropik iklim hakimdir. Yıllık ortalama sıcaklık 26 derecedir.
Ocak ayıyla Ağustos ayındaki sıcaklık arasında az bir fark vardır. Mayıs-Ekim arası yağışlı
mevsim, Kasım-Nisan arası kuru mevsim görülür. Yaz ortalama sıcaklık; 27.4Cº civarındadır.
Küba aynı zamanda Karayip Denizi'nin sıcak suları ve adanın Meksika Körfezi'nin karşısında
olması adayı kasırgalara açık hale getirmiştir. 1232.5 km uzunluğundaki Küba Adası yeryüzündeki
en büyük 13. adadır.
Küba'nın tek parti egemenliğine dayalı sosyalist bir devlet yapısı vardır. 1965'te
hazırlanmaya başlanan ve 1976'da halkoyuna sunularak yürürlüğe giren anayasaya göre yasama
yetkisini Halk İktidarı Ulusal Meclisi (Asamblea Nacional de Poder Popular) kullanır. Devlet ve
hükümet başkanı konumunda olan Devlet Konseyi başkanı, Bakanlar Kurulu'na başkanlık eder.
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Küba ekonomisi sosyalist ilkelere dayanan devlet kontrollü bir planlı ekonomidir. Son
yıllarda özel sektör yatırımları artmakla beraber üretim araçlarının büyük bir kısmı devlet
tarafından işletilir. 1992'de dış ticaretinin % 80'ini gerçekleştirdiği ve tarım üretimi için gereken
sübvansiyonların sağlandığı SSCB'nin çöküşünden sonra oluşan depresif dönemden sonra
tarımdan sanayiye geçmiştir. Aynı zamanda (özellikle Pinar del Rio'dan) iç göçler başlamıştır. İş
gücünün % 21'inin çalıştığı tarım sektöründe şekerkamışı, tütün, turunçgil, kahve ve pirinç önemli
üretim ve ihracat kalemlerindendir. Sosyalist rejimde özellikle önem verilen balıkçılık ve
hayvancılık yine önemli üretim kalemlerinden biridir. Turizm son yıllarda yeniden eski canlılığını
kazanmıştır.
Eğitim parasızdır ve eşitlik ve dayanışma felsefesi üzerine oturur. Okuryazar olmayanların
oranı devrim sonrasındaki 20 yılda %21’den %7’ye düşürülmüştür. Daha 1980’li yıllarda
çocukların %100’ünün ilkokula kayıt olması sağlanmıştır. Eğitim sürecinde öğrencilere yiyecek,
giyecek ve tıbbi bakım parasız olarak verilir. Devrim sonrasında yaygın okuma yazma
kampanyaları düzenlendi, bütün özel eğitim kurumları kamulaştırıldı. 1961 yılında okulların hepsi
geçici olarak kapatıldı ve bütün öğrenci ve öğretmenleri de (toplam 100 bin insan) kırsal alanlara
okuma yazma öğretmek üzere gönderildi. Bugün 12 yıllık eğitim zorunludur ve 2004 yılı itibariyle
okuryazarlık oranı %97’dir.
Tablo 5. Küba Genel Bilgiler
Resmi Adı
Küba Cumhuriyeti
Yüzölçümü
109.884 km²
Nufüsu
11266000 (2013)
Yönetim Şekli
Sosyalist Cumhuriyet
Dili
İspanyolca
Kişi Başı Gayri Safi Milli Hasıla
$18520 (2015)
Başkenti
Havana
Para Birimi
Küba Pezosu
Kaynak: http://www.who.int/countries/cub/en/ Erişim: 13.03.2016
Resmi adı Küba Cumhuriyeti olan bu devle 109.884 km² alanda 11.266.000 yurttaşını
barındırmaktadır. Küba’nın Kişi Başı GSMH’si $18520 olarak hesaplanmıştır. Başkenti Havana
olan bu ülkenin para birimi Küba Pezosu’dur.

306

Tablo 6. Temel İstatistikler
Nüfus
15 yaş altı Nüfus (%)
60 yaş üstü Nüfus (%)
Şehirde Yaşayan Nüfus (%)
Kadın Başına Doğurganlık Oranı
Canlı Doğum Sayısı
Ölüm Sayısı
Doğum Kayıt Oranı (%)
Ölüm Sebebi Kayıt Oranı (%)
DSÖ Bölgesi
Dünya Bankası Gelir Sınıflandırması

11266000
16
19
77
1,4
107100
95900
100
98
Amerika
Orta-üst Sınıf

Kaynak: http://www.who.int/countries/cub/en/ Erişim: 13.03.2016
Ülke nüfusunun %16’sı 15 yaş altından oluşurken, 60 yaş üstü nüfusun toplan nüfus
içerisindeki payı % 19’dur. Toplam nüfusun %77’si kentsel bölgelerde yaşamaktadırlar. Ülkede
yılda yaklaşık olarak 107 bin canlı doğum gerçekleşirken yaklaşık 96 bin ölüm gerçekleşmektedir.

13.2.1. Küba Sağlık Sisteminin Tarihsel Gelişimi
1959 devrimi öncesinde, Küba’nın sosyal, ekonomik ve sağlık bakımından durumu diğer
Latin Amerika ve az gelirli ülkelerin durumuna benzerdi. Bugün ise kıt kaynaklarına rağmen sağlık
düzeyi diğer ülkelere göre çok daha iyi olan bir ülkedir. Bu, önemli oranda sosyalizmin gereği
olarak tercih edilen sosyal politikalarla ilişkilidir.
Devrim öncesinde Küba sağlık sistemi bir kaç bakımdan diğer Latin Amerika ülkelerinin
ve bugünkü Türkiye’nin durumuna benziyordu. Sağlık hizmetlerinin üretimi ve finansmanı çok
başlıydı. Standardizasyon yoktu. Hizmet kalitesi değişik toplumsal sınıflar için farklılık
gösteriyordu. Kentlerde orta sınıflar için paralı özel sağlık hizmeti ve küçük özel hastaneler vardı.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yoksullar için kentlerde hastaneler işletmekteydi.
Özel sanayi ve tarım şirketlerinin kendi çalışanları için kurdukları küçük özel hastaneler
bulunmaktaydı. Bu hastaneler patron ve işçilerin katkılarıyla finanse ediliyordu. Ayrıca ulaşım
işçileri ve öğretmen sendikalarının da birer hastanesi, dinsel kuruluşların işlettiği bir kaç küçük
hastane vardı. Ordu kendisi için tıp fakültesi kurmuştu. Altı ilin her birisinde bir askeri hastane
vardı. 1916 yılında endüstriyel yaralanmalara karşı ilk sosyal sigorta yasası çıkarılmıştı. Bu
sigortalar genellikle yabancı özel sigorta şirketleri tarafından işletiliyor ve hizmet, hizmet başı
ödeme yöntemiyle, özel sektörden satın alınıyordu. Devrim yılında var olan sigorta programlarına
üye olanların sayısı 600 bindi ve üyelerin %80’i iki büyük kentte yaşamaktaydı.
1958 yılında 6421 hekim vardı, bunların çoğu özel hekimlik yapıyordu ya da yarı süreli
çalışıyordu. Hekimlerin dağılımı kırsal kesim aleyhine büyük oranda dengesizlik gösteriyordu.
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Ülkenin en önemli sağlık kurumu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’ydı. Bununla birlikte
hekimlerin ancak %23’ü Bakanlığa bağlıydı. Hastane yataklarının ise üçte biri Bakanlıkça
işletiliyordu. Özetlemek gerekirse, zengin çok küçük bir azınlık tamamen özel hastanelerden
yararlanıyordu. Toplumun %10’luk kesimini oluşturan orta sınıflar ve becerili işçiler özel sigorta
kuruluşları çevresinde organize olmuştu. Büyük çoğunluk, yani köylüler ve yoksul proletarya
hükümetin işlettiği kalabalık, personeli yetersiz hastane ve klinikleri kullanmak zorundaydı.
1959 yılında gerçekleştirilen devrim sonrasında, Küba’da uygulanan sağlık sistemi,
Karayipler bölgesindeki diğer ülkelerden farklı bir sistem haline gelmiştir. Küba’daki sağlık
sisteminin temel prensibi, bireylerin sağlık durumlarıyla ilgili sorumluluğun devlet tekelinde
olması gereğinden hareketle, sunulan sağlık hizmetlerinin tüm bireyler tarafından elde
edilebilmesi, toplumun sağlık programlarının oluşturulmasında faal rol üstlenmesi ve sağlık
hizmetlerinin önleyici ve tedavi edici fonksiyonları kapsaması gerekliliği olarak
değerlendirilmektedir.
Küba sağlık sistemi, temel ilke doğrultusunda, merkezden planlanan, tek parçalı, tümüyle
kamu tarafından finanse edilen ve yönetilen, istisnai bir biçimde toplumla güçlü etkileşim
içerisinde olan kamu sağlık sistemi olarak değerlendirilmektedir.

13.2.2. Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Sunulması ve Finansmanı
Küba sağlık sisteminin örgütsel yapılanmasında merkez, il ve belediye düzeylerinden
oluşan üçlü bir organizasyon bulunmaktadır. Merkezi düzeyde, sağlık hizmetlerinin
koordinasyonu, denetim ve gözetimine yönelik görev ve işlevlerin tümü Sağlık Bakanlığı
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. İl ve belediye düzeyinde, il yönetim komisyonlarının doğrudan
finansman ve yönetim otoritesi altında işleyen il ve belediye kamu sağlık birimleri bulunmaktadır.
Birinci basamak sağlık hizmetleri, 1983 yılından itibaren aile hekimliği sistemi aracılığıyla
karşılanmaktadır. İkinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda ise, belediyeler tarafından
oluşturulmuş sağlık poliklinikleri görevlendirilmiştir. Poliklinikler, aynı zamanda kapıda bakım
görevi de üstlenerek hastalık risklerinin de hafifletilmesini sağlamaktadırlar. Üçüncü basamak
sağlık hizmetleri, kamuya ait hastaneler tarafından gerçekleştirilmektedir. Shemaskho Modeli’ne
paralel olarak, Küba’da tüm sağlık yapıları kamunun tekelinde ve sağlık hizmetlerine ulaşım
ücretsizdir. Dolayısıyla, finansman kaynağı tümüyle devlet olmaktadır.
Ulusal sağlık sistemi üç düzeyde organize edilmiştir: Ulusal, eyalet ve belediye düzeyinde.
Bu yapı ülkenin yönetsel organizasyonuyla uyumludur. Ulusal, eyalet ve belediye düzeyli
meclislerde, sağlıkla ilgili sürekli komisyonlar bulunur. Ulusal düzey Sağlık Bakanlığı tarafından
temsil edilir. Eyalet düzeyi eyalet halk sağlığı komisyonunca temsil edilir ve aynı düzeydeki
yönetim konsülünün doğrudan yönetsel ve finansal yönetimi altındadır. Belediye düzeyinde
belediye halk sağlığı ofisleri vardır ve bunlar da belediye yönetim konsülünün finansal ve yönetsel
otoritesi altındadır. 1995’den beri Sağlık Bakanlığı ile birlikte Küba Parlamentosu Sağlık
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Komisyonu (Health Commission of the Cuban Parliament) var olan yasaları revize etmeye
çalışmaktadır.

Şekil 2: Sağlık Örgütlenmesi Yapısı
Kaynak: http://www.sosyalhaklar.net/2009/bildiri/belek.pdf Erişim: 13.03.2016
Küba’da 1983 yılında yayınlanan bir yasayla aile hekimliği sistemine geçilmiştir. Her
komşuluk alanına, fabrika ve okula bir aile hekimi verilmiştir. Amaç sağlık hizmetlerinin toplum
temelli örgütlenmesi, küçük toplulukların sağlık sorunlarının daha iyi çözülmesiydi. Aile hekimleri
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ile poliklinikler arasında sevk bağlantısı oluşturuldu. Poliklinikler ve belediye hastaneleri
laboratuar ve röntgen tetkikleri bakımından da aile hekimlerine destek sunmaya başlamışlardır.
Küba sağlık sistemi üç bakımdan kapsayıcıdır: Amaç ve içerik olarak, içerdiği nüfus olarak
ve organizasyonel biçim ve uzmanlaşma olarak.
Amaç ve içerik açısından kapsayıcılık: Bu, bireylerin organik gereksinimlerinin ötesinde
sosyal ve psikolojik gereksinimleriyle de ilgilenmeyi ve tedaviye ek olarak koruma ve
rehabilitasyon hizmetlerinin de sunulmasını içerir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi konusundaki
tek sorumlu Sağlık Bakanlığıdır.
Nüfus açısından kapsayıcılık: Bütün nüfusa sağlık hizmetinin sunulması eşitlikçi sosyalist
ideolojinin gereğidir. Devrim öncesinde yoksullar ve kırsal bölgelerde yaşayanlar hizmete
ulaşamıyordu. Buralarda folk tıbbı yaygındı. Dolayısıyla, devrim sonrasında ilk amaç bütün
toplumsal grupların sağlık hizmetine ulaşımını sağlamak olarak belirlendi. Bu nedenle hizmet
ücretsiz hale getirilmiştir. Sağlık hizmeti kullanımında eşitliği sağlamanın diğer yolu olarak
kaynakların eşit dağılımı gerçekleştirilmeye çalışıldı. Devrim öncesinde sağlık kurumları büyük
kentlerde toplanmıştı. Hekimlerin %65’i, hastane yataklarının %55’i Havana’daydı. Bölgesel
eşitliği sağlamak amacıyla yeni sağlık kurumlarının tümü Havana dışına inşa edildi. Bütün yeni
mezun sağlık personeline iki yıl kırsal kesimde çalışma zorunluluğu getirildi. Daha sonradan bu
süre üç yıla çıkarıldı. Böylece 1970’lerin başında Havana’daki hekimlerin ve hastane yataklarının
toplamdaki oranları %42 ve %40’a indirilmiştir. Kurum ve personel dağılımının yeniden
düzenlenmesinin dışında, yolların yapılması da kırsal kesimde sağlık hizmetine ulaşımı
kolaylaştırmıştır.
Organizasyon ve uzmanlaşma derecesi açısından kapsayıcılık: Küba’da sağlık hizmetleri
üç amaç üzerinden organize edilmiştir. Bu amaçlar,


Planlamanın merkezileştirilmesi, yönetimin desantralizasyonu,



Sağlığın geliştirilmesi çalışmalarına toplum kuruluşlarının katılımı,



Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bütün olarak entegrasyonu.

Bugün Küba Anayasasına göre sağlık bakımı vatandaşlar için bir hak ve hükümet için
sorumluluktur. 1983 yılında Halk Sağlığı Yasası (Public Health Law) kabul edildi ve halkın
sağlığını korumak açısından devletin görevleri yeniden tanımlandı. Küba Halk Sağlığı Yasasında
ulusal sağlık sisteminin ilkeleri şu şekilde belirlenmiştir:


Hükümet tarafından organize edilen sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri,



Bütün nüfusun ulaşabileceği ve parasız, evrensel nitelikli sağlık hizmeti,
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Koruyucu hizmetlerin sistemin merkezinde bulunması,



Tıbba bilimsel ve teknik gelişmelerin güncel olarak uygulanması,

 Sağlık hizmetine toplum katılımı, uluslararası işbirliği, sistemin planlı gelişimine
kapsamlı yaklaşım.
Bu ilkelerin 1960’lardaki uygulanması eldeki kıt kaynaklarla kırsal sağlık sisteminin
yaratılması biçiminde olmuştu. 1970’lerde poliklinik modeli oluşturulmuş, böylece ilk kez sağlık
hizmetleri topluluklara kadar ulaştırılmıştı. 1980’lerde sağlık sistemi ulusal ölçekte konsolide
edilmişti. 1984 yılında sağlık hizmetleri açısından devrim niteliğinde bir gelişme oldu ve aile
hekimleri ile hemşirelerden oluşan aile hekimliği sistemine geçildi. Bu gelişme UNDP’nin 1999
yılında hazırladığı bir raporda (Human Development and Equity in Cuba) ulusal sağlık
sistemindeki en önemli reform ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin temeli olarak lanse
edilmiştir.
Küba’da bütün sağlık kurumları kamunundur, hizmet parasızdır ve personelin tümü,
profesyonellik dereceleri, deneyimleri ve eğitimleri dikkate alınarak ücretlendirilir. Finansman
genel bütçeden sağlanmaktadır. Cepten ödemeler yalnızca ayaktan tedavide yazılan ilaçlar, işitme
cihazları, diş ve ortopedik cihazlar, gözlük, tekerlekli sandalye ve benzeri cihazlar için katkı payı
biçiminde yapılmaktadır. Bunlara da önemli devlet desteği sunulmaktadır.

13.2.3. Sağlık Göstergeleri
Küba Sağlık Sistemi üzerine sağlık göstergeleri Tablo 7’de verilmektedir. Küba genel
olarak orta seviyede ülke olmasına rağmen sağlık hizmetlerinin sunumunda oldukça başarılı bir
ülkedir. Ülkenin en çok öne çıkan özelliği birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumundaki
başarıdır.
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Tablo 7: Sağlık İstatistikleri
HIV/AIDS'e Bağlı Ölüm Oranları
(100 binde) (2012)
Çevre ve Halk Sağlığı Çalışanları
Yoğunluğu (100 binde) (2010)
Eczacılık Sektöründe Çalışanların
Yoğunluğu (100 binde) (2010)

2,6
2,46
4,09

Diş
Sağlığında
Çalışanların
Yoğunluğu (10 Binde) (2010)

16,32

Kişi Başı Gayri Safi Milli Gelir (PPP
int. $) (2010)

18520

Yeni doğanlarda ortalama kilo altında
Oranı (%) (2010)
Zihin Sağlığı Hekim Oranı (100 binde)
(2014)

5

Kişi Başı Hemşire ve Ebe
Yoğunluğu (10 binde)
Hekim Sayısı Yoğunluğu (10
binde)
Kadın Başı Doğurganlık
Oranı) (2013)
Gayrı Safi Yurtiçi Hasılada
Sağlık
Harcamalarının
Yüzdesi (2013)
Toplam
Sağlık
Harcamalarında
Devletin
Payı (%) (2013)
Nüfusun Medyan Yaşı (2013)

Sağlık Harcamalarında Özel
Sektörün Payı (%)
Toplam
Sağlık
Diş Sağlığı Çalışan Sayısı(2010)
18575 Harcamalarında
Devletin
Payı (%) (2013)
Toplam
Devlet
Çevre ve Halk Sağlığı Çalışan Sayısı
2794 Harcamalarında
Sağlığa
(2010)
Düşen Pay (2013)
Sağlıktaki özel harcama
Hemşire ve Ebe Sayısı (2010)
103014 yüzdesi olarak cepten yapılan
harcama oranı (2013)
Kişi Başına Yapılan Sağlık
Eczacılık Sektörü Çalışan Sayısı
4656 Harcaması (PPP int. $)
(2010)
(2013)
Kişi Başı Kamu Sağlık
Hekim Sayısı (2010)
76506 Harcaması (PPP int. $)
(2013)
10,26

90.53
67.23
1,4
8,8

93
40,1
7
13,4

0,1

100

1828

1700

Kaynak: http://www.who.int/countries/cub/en/ Erişim: 13.03.2016
DSÖ verilerine göre ülkede hizmet veren hekim sayısı 76506 iken hemşire ve ebe sayısı
103014’tür. Ülkedeki 10 bin kişiye 67 hekim ve 97 hemşire/ebe düşmektedir. GSYH’den sağlığa
ayrılan toplam yüzde 8.8 olmakla beraber sağlıktaki harcamaların %93’ü kamu finansmanından
sağlanmaktadır. Ülkede 1828$ kişi başı sağlık harcaması yapılmaktadır.
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Uygulamalar
Amerika ve Küba sağlık sistemi istatistikleri ile Türkiye’nin istatistiklerini karşılaştırınız.
(Kaynak olarak OECD, DSÖ, Dünya Bankası Web sitelerini kullanabilirsiniz.)
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Uygulama Soruları
1) Hangi istatistik değerleri açısından Türkiye’de zayıflık görmektesiniz?
2) Türkiye hangi istatistiklerde son yıllarda iyileştirmeler yapmıştır?
3) ABD ve Küba hangi yönüyle Türkiye’den farklılıklar göstermektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Küba ve ABD’nin sağlık sistemlerinin nasıl işlediğini, örgütlenmenin nasıl
olduğunu, sağlık hizmetlerinin nasıl finanse edildiğini ve ülkeler ait sağlık istatistiklerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) ABD sağlık sistemi Roemer’in yapmış olduğu sağlık hizmetleri sınıflandırmasından
hangisine girmektedir?
a) Serbest Piyasa Tipi Sağlık Sistemleri
b) Refah Yönelimli Tip Sağlık Sistemleri
c) Kapsayıcı Tip Sağlık Sistemleri
d) Kapitalist Tip Sağlık Sistemi
e) Sosyalist Tip Sağlık Sistemleri
2) Küba sağlık sistemi Roemer’in yapmış olduğu sağlık hizmetleri sınıflandırmasından
hangisine girmektedir?
a) Serbest Piyasa Tipi Sağlık Sistemleri
b) Refah Yönelimli Tip Sağlık Sistemleri
c) Kapsayıcı Tip Sağlık Sistemleri
d) Kapitalist Tip Sağlık Sistemi
e) Sosyalist Tip Sağlık Sistemleri
3) Amerika kişi başı GSYH’si 2015 yılı verilerine göre ne kadardır?
a) $54,629
b) $24,534
c) $23,123
d) $69,467
e) $119,349
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4) “II. Dünya Savaşı’nden 1980’lere kadar olan dönemde savaşların toplum üzerinde
sosyal, politik, teknolojik ve psikolojik etkileri olmuştur. Bu dönemde ABD'de sağlık bakımının
özelliklerinin bazı temel noktada odaklandığı görülmektedir.” Hangisi bu temel noktalar arasında
yer almaz?
a) Finansman toplumsal bir sorun olarak görünmeye başlanmıştır. Federal hükümet sağlık
sektörüne daha fazla etki etmeye başlamıştır.
b) Ulusal sağlık enstitüsü kurulmuştur. Bu kurum ile sağlık alanında araştırmalar
yapılmaya başlanmıştır.
c) Medicaid ve Medicare kurulmuştur.
d) Bireysel olarak sağlık statüsü iyileştirmeleri yapılmıştır
e) Bu döneme kadar sağlık hizmeti bir ayrıcalık olarak algılanırken bu dönemde herkes
için bir hak olarak algılanmaya başlamıştır.
5) ABD Eyalet Sağlık Departmanı’nda Aile Sağlığı hangi birim altında hizmet
vermektedir?
a) Tedavi edici hizmetler
b) Koruyucu hizmetler
c) Halk sağlığı hizmetleri
d) Kamu sağlığı hizmetleri
e) Rehabilite edici hizmetler
6) ABD’de toplam sağlık harcamalarında özelin payı 2013 verilerine göre yaklaşık olarak
yüzde kaçtır?
a) 90
b) 45
c) 27
d) 53
e) 38
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7) “Bireylerin sağlık durumlarıyla ilgili sorumluluğun devlet tekelinde olması gereğinden
hareketle, sunulan sağlık hizmetlerinin tüm bireyler tarafından elde edilebilmesi, toplumun sağlık
programlarının oluşturulmasında faal rol üstlenmesi ve sağlık hizmetlerinin önleyici ve tedavi edici
fonksiyonları kapsaması gerekliliği” Küba sağlık sistemi için neyi ifade etmektedir?
a) Sağlık sisteminin temel prensibi
b) Sağlık uygulamaları
c) Yönetim sistemi
d) Sağlık göstergeleri
e) Kapsayıcılık
8) Shemaskho Modeli olarak da ifade edilen sağlık sistemi hangisidir?
a) Serbest Piyasa Tipi Sağlık Sistemleri
b) Refah Yönelimli Tip Sağlık Sistemleri
c) Kapsayıcı Tip Sağlık Sistemleri
d) Kapitalist Tip Sağlık Sistemi
e) Sosyalist Tip Sağlık Sistemleri
9) “Bu, bireylerin organik gereksinimlerinin ötesinde sosyal ve psikolojik
gereksinimleriyle de ilgilenmeyi ve tedaviye ek olarak koruma ve rehabilitasyon hizmetlerinin de
sunulmasını içerir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi konusundaki tek sorumlu Sağlık Bakanlığıdır.”
İfadesi Küba sağlık sisteminin hangi açıdan kapsayıcılığını ifade etmektedir?
a) Tedavi açısından
b) Nüfus açısından
c) Amaç ve içerik açısından
d) Yönetim açısından
e) Organizasyon ve uzmanlaşma derecesi açısından
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10) Küba Halk Sağlığı Yasasında ulusal sağlık sisteminin ilkeleri arasında hangisi yer
almaz?
a) Hükümet tarafından organize edilen sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri
b) Bütün nüfusun ulaşabileceği özel sağlık hizmeti
c) Koruyucu hizmetlerin sistemin merkezinde bulunması
d) Tıbba bilimsel ve teknik gelişmelerin güncel olarak uygulanması
e) Sağlık hizmetine toplum katılımı, uluslararası işbirliği, sistemin planlı gelişimine
kapsamlı yaklaşım

Cevaplar: 1)a, 2)e, 3)a, 4)d, 5)a, 6)d, 7)a, 8)e, 9)c, 10)b
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14. ÜLKE SAĞLIK SİSTEMLERİNE ÖRNEKLER: ALMANYA, BİRLEŞİK
KRALLIK
Prof. Dr. Abdulbaki KUMBASAR
Arş. Gör. İbrahim GÜN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Almanya
14.1.1. Almanya Sağlık Sisteminin Tarihsel Gelişimi
14.1.2. Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Sunulması
14.1.3. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
14.1.4. Sağlık Göstergeleri
14.2. Birleşik Krallık
14.2.1. Birleşik Krallık Sağlık Sisteminin Tarihsel Gelişimi
14.2.2. Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Sunulması
14.2.3. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
14.2.4. Sağlık Göstergeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Almanya sağlık sistemi hakkında bildiklerinizi sıralayınız.
2) Birleşik Krallık ‘ta hangi ülkeler yer almaktadır?
3) İngiltere sağlık sistemi hakkında bildiklerinizi sıralayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Almanya

Öğrenciler Almanya
hakkındaki genel bilgileri
bilecektir

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Almanya Sağlık Sistemi

Öğrenciler Almanya sağlık
sisteminin örgütlenmesini,
sunumunu ve finansmanını
bileceklerdir

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Almanya Sağlık Göstergeleri

Öğrenciler Almanya’nın
sağlık göstergelerini
yorumlayabileceklerdir.

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Birleşik Krallık

Öğrenciler Birleşik Krallık
hakkındaki genel bilgileri
bilecektir

Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
tartışmalara katılarak

Birleşik Krallık Sağlık
Sistemi

Birleşik Krallık Sağlık
Göstergeleri

Öğrenciler Birleşik Krallık
Okuyarak, fikir yürüterek,
sağlık sisteminin
araştırarak, uygulayarak ve
örgütlenmesini, sunumunu ve tartışmalara katılarak
finansmanını bileceklerdir
Öğrenciler Birleşik Krallık’ın Okuyarak, fikir yürüterek,
araştırarak, uygulayarak ve
sağlık göstergelerini
tartışmalara katılarak
yorumlayabileceklerdir.
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Anahtar Kavramlar


Sağlık Sistemleri



Sağlık Göstergeleri



İndikatörler
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Giriş
Sağlık sistemi ise; temel amacı sağlığı geliştirmek ve sürdürmek olan tüm aktiviteleri
içermektedir. Söz konusu bu aktivitelerin yerine getirilmesi aşamasında ise, sağlık faaliyetlerinin
düzenlenmesi, finansmanı ve sektörler arası işbirliği vb. kavramlar önem kazanmaktadır. Sağlık
sistemi kavramını tanımlamanın en önemli faydası, ülkelerin uyguladıkları sağlık sistemlerinin
sınıflandırılabilmesini ve dolayısıyla karşılaştırılabilir hale getirilebilmesini sağlamasıdır.
Roemer, ülkeler tarafından uygulanan sağlık sistemlerine yönelik olarak sırasıyla 1956,
1960, 1984 ve 1991 yıllarında sınıflandırma modelleri geliştirmiştir. Roemer tarafından daha fazla
ülkeyi kapsayan (165 ülke) nihai ve genel kabul gören sınıflandırması 1993 yılındaki çalışmasında
ortaya konulmuştur. Roemer, ülke sağlık sistemlerini, devlet müdahalesinin (ya da devletin
üstlendiği sorumluluğun) en az olduğu sistemden en merkeziyetçi sisteme göre; Serbest Piyasa Tipi
Sağlık Sistemleri, Refah Yönelimli Tip Sağlık Sistemleri, Kapsayıcı Tip Sağlık Sistemleri ve
Sosyalist Tip Sağlık Sistemleri biçiminde sınıflandırmıştır. Bu bölümde Roemer’in yaptığı
sınıflandırmaya göre var olan 4 sınıflandırmadan birer örnek olan refah yönelimli tipte Almanya
ve kapsayıcı tipte Sağlık sistemine örnek olan Birleşik Krallık sağlık sistemi detaylıca
anlatılacaktır.
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14.1. Almanya
Almanya ya da resmi adıyla Almanya Federal Cumhuriyeti Orta Avrupa'da bir ülkedir.
Kuzeyinde Kuzey Denizi, Danimarka ve Baltık Denizi; doğusunda Polonya ve Çek Cumhuriyeti;
güneyinde Avusturya ve İsviçre; ve batısında Fransa, Lüksemburg, Belçika, ve Hollanda bulunur.
Almanya 357.021 km²'lik bir alanı kaplar ve ılıman iklim kuşağının içinde yer alır. Yaklaşık 83
milyonun üzerindeki nüfusu ile Avrupa Birliği'nin en büyük nüfusa sahip ülkesi konumundadır.
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra, dünyanın en çok göç alan ikinci ülkesidir.
Almanya'nın geneli, nemli batı rüzgarlarının üstünlük kurduğu ılımlı bir iklime sahiptir.
Alman toprakları, tarih boyunca, istila orduları için kolay bir geçit teşkil etmiştir. Güneyde Tuna
ve Batıda meşhur Ren nehri gibi geniş ırmaklar Almanya’yı bir uçtan bir uca kesmekte ve bunlar
üzerinde ulaştırma yapılabilmektedir. Ayrıca, geniş demiryolu şebekesi ve özellikle Almanların
büyük önem verdikleri büyük kara yolları memleket içinde gidip gelmeyi son derece
kolaylaştırmaktadır. Almanya, kömür ve demir gibi ham madde kaynakları konusunda da çok
zengindir.
Bugünkü Almanya ekonomik bakımdan dünyanın 3. en büyük ekonomisine sahip ülkedir.
Avrupa’nın göbeğinde yer alan Almanya Federal Cumhuriyeti, Batı ile doğuyu, Kuzey ile Güneyi
birbirine bağlar. Avrupa’nın en kalabalık nüfuslu ülkesidir. Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan
Almanya’nın birleşmiş Avrupa’ya üye olma yolunda bulunan orta ve doğu Avrupa ülkeleriyle
ortaklık ilişkileri vardır.
Kültürel çeşitliliği, bölgesel özellikleri, cazip kentleri ve doğası ile dikkat çeken
Almanya’nın en büyük özelliği Avrupa’nın 3. büyük ekonomisine sahip ülkesidir. Almanya km
kareye düşen 230 kişiyle Avrupa’nın en yoğun nüfuslu ülkelerindendir. Nüfusun 11 milyondan
fazla kişisi Ren bölgesi denilen Dortmund, Düseldorf, Bochum ve Duisburg’da yaşarlar. Bu
bölgenin en önemli özelliği endüsti bölgesi olmasıdır. Nüfusun yaklaşık 1/3 ü 100.000 den fazla
nüfusu olan 84 şehirde yaşamaktadır. Ayrıca Almanya dünyanın en düşük doğum oranına sahip
ülkelerden biridir.
Tablo 1: Almanya Genel Bilgileri
Toplam Nüfus (2013)
Kişi Başı GSMH ($, 2013)
Doğumda Beklenen Yaşam Süresi e/k (years, 2013)

82,727,000
42860
79/83

15-65 yaş arası ölüm ihtimali e/k (1000 kişide ,
92/50
2013)
Kişi Başı Sağlık Harcaması (Intl $, 2013)
4,812
GSYH'dan Sağlığa ayrılan pay (%,2013)
11, 3
Kaynak: http://apps.who.int/gho/data/node.country#ndx-E, Erişim: 26.03.2016
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14.1.1. Almanya Sağlık Sisteminin Tarihsel Gelişimi
1850 ve 60’lı yıllarda Almanya sanayileşmenin en yoğun olduğu ülkedir. Buna bağlı olarak
işçi sağılık sorunları da ön plandadır. Bu dönemde İngiltere’de olduğu gibi işçiler kendi aralarında
yardım sandıkları kurmaya başlamışlardır. 1860-70’li yıllarda sağlık sigortasını içine alan birçok
sağlık sandığı mevcuttur. Bu dönemde işçi sorunları öylesine önemli boyutlara ulaşmıştır ki,
sosyalist eğilimin artması ve bunu savunan İşçi Partisi’nin iktidara gelmesinden endişelenen
Muhafazakar Parti’nin lideri Bismarck bir kanunla, işçilerin lehine olan ve işverenlerce finanse
edilen genel sigorta zorunluluğu getirmiştir. Bu kanun düşük gelirli işçilerin zorunlu olarak genel
sigorta kapsamına girmesini sağlamıştır. Sonuç sosyal sigortacılık kavramının doğuşu olmuştur.
Bu sistemde sigorta kapsamı içine giren kişiler gelirleriyle orantılı olarak sağlık sigortası
primi öderler. Risk bölüşümünü ve önceden ödemeyi öngören bu sistemde, genellikle işveren de
çalışan adına sağlık primi öder.

14.1.2. Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Sunulması
1881’de Muhafazakar Partinin lideri Şansölye Otto von Bismarck, tüm düşük ücretli işçiler
için hükümet ve işveren kayıtları ile işleyen tek bir ulusal hastalık sigortasının oluşturulması ile
ilgili yasa tasarısını sundu. Ancak Sosyal Demokratlar bunun devletçi sözde iyilikçi bir yaklaşım
olduğunu öne sürerek karşı çıktılar ve sigortanın fakirliğin nedenlerini ortadan kaldırmayacağını
belirttiler. Bir sene sonra taraflar uzlaşmaya vardılar ve 15 Haziran 1883 yılında Hastalık Sigortası
Yasası çıkarıldı ve işçilerin primlerin 2/3’ünü, işverenin 1/3’ünü ödemesi kabul edildi. 1884 yılında
endüstriyel kazaların kapsandığı tamamen işveren tarafından karşılanan sigorta yasalaştırıldı ve
daha sonra birçok risk kapsam altına alındı. Bu “Sosyal Sigortacılık” kavramının doğuşu oldu ve
daha sonra birçok ülkeye yayıldı. Bugün Almanya sigorta sistemi, başta Avusturya, İtalya,
Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İsveç ve Norveç olmak üzere birçok ülkeye örnek teşkil etmiştir.
Bugün nüfusun % 99 sigorta kapsamındadır.
Bu sisteme bağlı olan çeşitli kasalar (Krankenkassen: hastalık sigorta fonları) köy, bölge,
eyalet, federal devlet düzeyi gibi çeşitli düzeylerde örgütlenebilmektedirler. Bunlar kendi
aralarında birlikler kurabilirler. Böylece daha güçlü hale gelmeye çalışmaktadırlar. Çoğu çeşitli
meslek gruplarına yönelik çalışmaktadır. Daha yüksek risk karşılayan veya daha düşük gelirleri
kapsayan fonlar (Hastalık Fonu Sigortası) vardır. Sigorta programının yönetimi, işveren
temsilcileri, seçilmiş sigortalı işçi temsilcileri ve yerel yöneticilerden oluşan yönetim kurullarınca
yönetilir.
Almanya’daki genel hastalık sigortası sistemi hastalık risklerine karşı sigorta yapar.
Dolayısıyla da tedavi edici hizmetlere yöneliktir. Temel hizmet ayakta bakım ve tedavi hizmetidir.
Hastalık kavramı tam olarak tanımlanmış ve bunun dışındaki bütün olgular sigorta kapsamı dışında
bırakılmıştır. Geniş bir yelpazede, sağlık ve diş tedavisi, koruyucu muayene, ilaç vb. hizmetleri
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karşılarlar. Diş tedavilerinde tüm masraf hastalık fonu tarafından karşılanır. İlaçlarda sigortalı hasta
yazılan her ilaç için belli bir miktarını, gerisi ise sigorta tarafından karşılanır.
Federal Sağlık Konseyi: Bu konsey Sağlık Bakanlığına sağlığın desteklenmesi ve
korunması konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Eyalet Sağlık Bakanlığı: Eyaletler düzeyinde kamu sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden
sorumludur. Sağlıktan sorumlu eyalet bakanları ve senatörleri yasaları uygular, yasa taslakları
hazırlar, alt birimleri, Sağlık Meslek Odalarını ve hastanelerin planlama ve yatırım işlemlerini
denetler.
Almanya sağlık eğitimi konusunun bilincine varmış ve önemsemiş ülkelerden biridir.
Almanya’da koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümü halkın sağlık eğitimi ve kitlelere
mesajlara ayrılmıştır. Herkes kendi sağlığını korumakla yükümlüdür. Sağlık eğitiminde devlet,
eyalet ve belediyelerce sorumluluğu paylaşılmış, iç içe geçmiş bir sistem vardır. Sağlık Bakanlığı
ve eyalet düzeyinde en yüksek sağlık makamları sağlık eğitiminden sorumludur. Bakanlığa bağlı
Devlet Sağlık Eğitim Merkezi sağlık eğitimini üstlenmiştir. Almanya sağlık sistemi
merkeziyetçilik değil; çoğulculuk ve özerk yönetim ilkelerine dayanır. Almanya’daki her bir eyalet
Lander olarak adlandırılır. Bunlar yerel yönetimlerdir. Landerlerin yönetimlerine büyük yetkiler
bırakılmıştır. Federal devlet sağlık hizmetlerinin pek çok alanını yasalarla düzenleyerek
uygulamada birlik sağlamıştır. Bu yasaları federe devletler düzeyinde uygulamak eyaletlerin
görevidir.
1962’ye kadar İçişleri Bakanlığının bünyesinde yer alan sağlık hizmetleri, bu tarihte ayrı
bir bakanlık çatısı altında örgütlenmiştir. Bakanlık hava kirliliği, gürültü ile savaş, su ve atık su
hijyeni, sağlığın korunması, radyasyondan korunma, gıda ve ilaç tüketicilerinin korunması gibi
sağlık sorunlarını da içeren sağlık hizmetlerinden sorumludur.
1969’da bakanlıkların sayısı azaltılarak Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Gençlik Bakanlığı
birleştirilmiştir. 1989’da kadın hakları da Bakanlığın bünyesine alınarak Gençlik, Kadın, Aile ve
Sağlık Bakanlığı adını almıştır. 1991’de Sağlık Bakanlığı yeniden örgütlenerek Yürütme,
Finansman ve Eğitim bölümleri aynı çatı altında toplanmıştır. Sağlık Bakanlığının bünyesindeki
Federal Sağlık Konseyi, Sağlık Bakanlığı’na sağlığın desteklenmesi ve korunması konularında
danışmanlık hizmetleri verirken, yine Bakanlık bünyesindeki Eyalet Sağlık Bakanlığı; eyaletler
düzeyinde kamu sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Sağlıktan sorumlu eyalet
bakanları ve senatörleri yasaları uygular, yasa taslakları hazırlar, alt birimleri, Sağlık Meslek
Odalarını ve hastanelerin planlama ve yatırım işlemlerini denetler.
Almanya sağlık sisteminin örgütsel yapısında şu oluşumlar yer almaktadır:


Federal-Merkezi Yönetim
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Federal-Eyalet Yönetimi



Devlete Ait Olmayan Birlikler



Yasalarla Belirlenen Haklar



Zorunlu Üyelik



Kendi finansal kaynaklarını yükseltme hakkı

14.1.2.1. Ayaktan Hizmetler
Ayaktan tedavi hizmetleri esas olarak aile hekimleri ve özel sektörde faaliyet gösteren
anlaşmalı uzman hekimler tarafından sunulmaktadır. Hastalar, sağlık sunumunu alırken seçme
özgürlüğüne sahiptir. Yasal Hastalık Sigortası (YHS) kapsamında hizmet alabilmek içinse sandık
hekiminin sevki gereklidir.
2002 yılında YHS hekimlerinin % 51’i aile hekimi, % 49’u uzman hekim olarak hizmet
vermiştir. 1999 verilerine göre, hizmet veren doktorların % 93’ü YHS kapsamında hizmet veren
doktorlar olup, YHS doktorlarının, harcama hacminin % 80’i üzerinde etkili oldukları ortaya
konmuştur.

14.1.2.2. Aile Hekimliği Hizmetleri
1994 yılından itibaren 1. basamak sağlık hizmetlerini verecek aile hekimleri için, bu alanda
uzman olma şartı aranmıştır. Çocuk hekimleri ve iç hastalıklar uzmanlarına da bu alanda çalışma
imkanı tanınmıştır. Aile hekimlerinin % 54’ü bu alanda çalışmaktadır. % 18’i iç hastalıkları, %
19’unun ise hiç bir uzmanlığı yoktur283. Sigortalılar 3 ay doldurmadan aile hekimi değiştiremez.
2000’den bu yana aile hekimlerine ve uzman hekimlere ayrı bir havuzdan ve giderek farklılaşan
ödeme cetvelleri üzerinden ödeme yapılmaktadır. Ayrıca 2005’ten itibaren Zorunlu Hastalık
Sigortası Doktorları Birliği içinde aile hekimleri kotalara göre temsil edilmektedir.

14.1.2.3. Yataklı Hizmetler
Alman hastaneleri yatan hasta hizmetlerine yoğunlaşmıştır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine
göre 3.322 hastane ve her 10 bin kişiye 83 hastane yatağı düşmektedir. Bu yatakların % 41’i genel
hastanelere, % 37’si federal devlete, eyalet devletlerine veya belediyelere ait, kalan % 22’si ise
özel sektöre aittir. Aynı yıl verilerine göre, 2222 hastanenin % 90’ı genel, % 10’u uzmanlık
hastanesi olup, uzmanlık hastanelerinin büyük bölümü özel sektörün elindedir. 1990’lardan
itibaren hastanelerin özel sektör için cazip hale geldiği, kâr amaçlı işletmek için özel sektörün daha
fazla hastaneye sahip olduğu gözlemlenmektedir.
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Sandık hekimi hastaneye sevk ettikten sonra, sigortalı hastane seçme özgürlüğüne sahip
olarak bir hastanede tedavi olabilir. 1992’de hastaneler, operasyon öncesi ve sonrası için ve ayakta
tedavilere de hizmet vermeye başlamıştır.
Hastanelerin hasta bakımı ile ilgili masraflarını YHS karşılarken, yatırım harcamalarına ise
vergiler finansman kaynağı olur. Sandıklar, hastanelerle sözleşme yapıp, feshetme ve hastaneleri
denetleme hakkına sahiptir. Sigortalılar, hastanede kaldıkları 14. günden 28. güne kadar, her gün
için cepten ödeme yaparlar.

14.1.2.4. Halk Sağlığı Hizmetleri ve Koruyucu Hizmetler
Halk sağlığı hizmetleri 350 sağlık dairesi tarafından sunulmaktadır. Sağlık dairelerinin
dörtte üçünün yönetimi, eyalet yönetimine, dörtte birinin yönetimi ise belediyelere aittir.
Bağışıklama, tarama, sağlık eğitimi gibi hizmetler YHS doktorları tarafından verilmektedir. Kamu
sağlık kurumları ise, danışma, planlama, eğitim, kurum denetimi, gıda, çevre ve bulaşıcı hastalık
hijyeni, aile sağlığı danışmanlığı, okul sağlığı, gençlerin ağız-diş sağlığı, engelliler ve yaşlılar ve
bağımlılar için sağlık yardımı ve bilirkişilik gibi genel hizmetleri kapsar. Kamu sağlık
kurumlarında çalışan doktor sayısı 1970’lerde 4.900 iken 2003’te 3.000’e düşmüştür. Ayrıca 19922003 arasında, kamu sağlığı hizmeti harcamalarının GSYH içindeki payı da yüzde 12’den % 9’a
düşmüştür.

14.1.2.5. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
Alman özel sağlık sektöründe 2011 yılında toplam 33,94 milyar Avro gelir elde edilmiştir.
Diğer taraftan özel sağlık şirketlerinin sağlık harcamaları için yaptıkları ödemeler 2011 yılında
22,77 milyar Avro’dur. Buna karşılık, Türkiye’deki sağlık sektörüne ait 2011 yılının Haziran
ayındaki satış kanalı bazında elde edilen primler incelendiğinde bu sayının sadece 869.590.827 TL
olduğu gözlemlenmektedir. Almanya özel sağlık sektöründe neredeyse 35 milyar Avro’luk bir
pazara sahip iken, Türkiye ise bu sektörde halen 1 milyar Lira’ya erişememiştir.
Zorunlu sağlık sektöründe bütçe açığının zamanla daha da büyümesi beklenmektedir ve bu
açığı kapatmak için devletin finansman sağlaması gerekmektedir. Özel sağlık sektöründe böyle bir
sorun bulunmamaktadır, çünkü yaşlı nesillerin sağlık masrafları başka sigortalı kişiler tarafından
finanse edilmemektedir. Sonuçta, yaşlılık rezervi her kişinin kendi kendisi için biriktirdiği özel
mülkiyet olarak anayasayla korunmaktadır.
İki önemli unsurdan oluşan Alman sağlık sektörü sunduğu kaliteli hizmet ile göze
çarpmaktadır. Bu iki öğeden biri zorunlu sağlık sigortası iken, diğeri ise özel sağlık sigortasıdır.
Ödenmesi gereken prim zorunlu sağlık sigortasında işçiler ve işverenler arasında paylaşılmaktadır.
Ödenmesi gereken katkı payı işçilerin maaşlarından direkt olarak kesilir. Bu sigorta kapsamında
sigortalının çalışmayan eş ve çocukları ücretsiz zorunlu sigorta hizmetlerinden faydalanabilirler.
Zorunlu sağlık sigortasına sahip olan herkes için eşit katkı payı olarak sağlık fonunun Temmuz
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2009 itibariyle yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni oran belli olmuştur. 1 Ocak 2011 itibariyle brüt
gelirin %15,5’i olarak belirlenen bu oran, işverenin %7,3’ünü ve işçilerin %8,2’sini ödemeleri
koşuluyla belirlenmiştir.
Özel sağlık sisteminin kamu sağlık sistemine maddi destek olacak şekilde ikinci bir sağlık
sistemi olarak işlemesi Alman sağlık sisteminin önemli özelliklerinden biridir. Özel sağlık sigorta
şirketlerine bağlı olan bireylerin sosyal konumları incelendiğinde %24,7’sinin memur, %15,7’sinin
serbest çalışan, %11,6’sının işçi, %25’inin emekli, %21,1’inin işsizler ve %2,9’unun öğrencilerden
oluştuğu görülmektedir.

14.1.3. Sağlık Göstergeleri
Almanya sanayileşmenin ve teknolojinin yüksek olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Kişi
Başına düşen 42860$ GSMH ile refah yüzeyi yüksek olan ülkeler arasında konumlanmıştır. Sağlık
hizmetlerinin sunumunun kamu ağırlıklı yapılıyor olmasından dolayı toplam sağlık harcamalarında
%76,8’lik bir kısım kamuya aittir.
Doğurganlık oranının çok düşük olduğu Almanya’da medyan yaşı 45,5 olarak tespit
edilmiştir. Bu da nüfusun ne kadar yaşlı olduğunun başlıca göstergeleri arasında yer almaktadır.
Yaşlanan bir toplumda kronik hastalıkların görülme sıklığı daha fazla olmakta ve sağlığa harcanan
parada artışlar meydana gelmektedir. Almanya 2013 yılı itibariyle satın alma gücü paritesine göre
kişi başı yıllık 4812$ harcama yapmaktadır.
Tablo 2: Almanya Sağlık Sistemi Göstergeleri
Almanya
2013
10 Bin kişiye düşen diş
hekimi sayısı
Kişi Başı Gayri Safi Milli
Hasıla ($)
Hemşire/Ebe Sayısı
10 Bin Kişiye Düşen
Hemişire/Ebe Sayısı
10 Bin Kişiye Düşen
Hekim Sayısı
GSYİH'dan Sağlığa
Ayrılan Pay (%)
Toplam Sağlık
Harcamalarında
Kamunun Payı (%)

2012

2011

2010

2009
7.77

42860

41910

39150

36860
918000
110.98
36.01

11.3

11.3

11.2

11.6

11.8

76.8

76.7

76.5

76.7

76.8
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Medyan Yaşı

45.5

45.09

Toplam Sağlık
23.2
23.3
23.5
23.3
23.2
Harcamalarında Özelin
Payı (%)
Toplam Kamu
19.4
19.3
19.1
18.5
18.7
Harcamalarında Sağlığa
Düşen Pay (%)
Şehirde yaşayan nüfus
75
oranı (%)
Özel Sağlık
55.6
56
55.9
56.4
56.4
Harcamalarında Cepten
Yapılan Harcamalar (%)
Kişi Başı Toplam Sağlık
4812
4635
4612
4426
4222
Harcaması ($)
Kaynak: http://apps.who.int/gho/data/node.country#ndx-E, Erişim:26.03.2016

14.2. Birleşik Krallık
Günlük yaşamda genellikle İngiltere olarak anılan Birleşik Krallık (BK) (United Kingdom);
İngiltere, Galler ve İskoçya’dan oluşan Büyük Britanya (Great Britain) ile Kuzey İrlanda’nın
birleşimiyle ortaya çıkan devlete verilen addır.
Nüfus 2013 yılı verilerine göre 63.136.000 kişiden oluşmaktadır ve Birleşik Krallık’ın
nüfusunun yaklaşık %85’i İngiltere’de yaşamaktadır. Ülkede en yaygın dil İngilizce ve para birimi
Sterlin’dir. Doğumda beklenen yaşam yılı erkeklerde 79, kadınlarda 83 yıldır. GSMH'dan sağlığa
ayrılan pay 2013 yılında %9,1 olarak gerçekleşmiştir.
Birleşik Krallık sağlığın evrensel kapsama ulaşması açısından çok önemli adımlar atarak,
tarihte birçok alanda olduğu gibi bu alanda da öncülük etmiştir. Beveridge’nin sosyal güvenlik
sistemi kurmak için atmış olduğu adımlar bugünkü sağlık sisteminin temelini oluşturmaktadır.
Tablo 3: Birleşik Krallık Demografik Bilgiler
Nüfus (2013)
Kişi Başı GSMH (2013)
Doğumda beklenen yaşam yılı e/k (2013)

63,136,000
35 Bin $
79/83

Kişi Başı Toplam Sağlık Harcaması ($, 2013) 3,311
GSMH'dan sağlığa ayrılan pay (%, 2013)

9.1

Kaynak: http://apps.who.int/gho/data/node.country#ndx-E, Erişim: 27.03.2016
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14.2.1. Birleşik Krallık Sağlık Sisteminin Tarihsel Gelişimi
1911’de Büyük Britanya’nın liberal maliye bakanı Almanya’nın zorunlu sağlık sigorta
sisteminden etkilenmiş ve ulusal sağlık sigortasını ülkeye getirmiştir. 16-70 yaş arası bütün
çalışanlar sistem kapsamına zorunlu olarak alınmıştır. Başlangıçta 2 aşamalı planla başlatılan
sistemde işsizlik sigortasına katkı ve hastalıklara karşı çalışanlara ve ailelerine tıbbi destek
sağlamak amaçlarını güdülmüştür.
Milletvekili olarak 1941’de "İngiltere Sosyal Güvenlik Sistemi’nin kurulması için rapor
hazırlamakla görevlendirilen W. Beveridge’in hazırladığı rapor, İngiltere’nin sosyal güvenlik ve
sağlık sistemlerine temel teşkil eder. Bu nedenle bu sisteme “Beveridge sistemi” de denir.
Kapsayıcı sağlık sisteminin uygulandığı en tipik örnek olan İngiltere’de, bireyler ayrıma
tabi tutulmaksızın yasal olarak ülkede ikamet eden herkesi çevreleyen ve ağırlıklı olarak vergiler
yoluyla finanse edilen bir sistemin uygulandığı değerlendirilmektedir

14.2.2. Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Sunulması
İngiltere’de sosyal güvenlik sistemi üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; primli rejim,
primsiz rejim ve ulusal sağlık sistemi olarak sıralanabilir. Primli rejimden prim ödeyen sigortalılar
yararlanabilmektedir. Hastalık, analık, işsizlik, yaşlılık, dulluk, emeklilik gibi risklere karşı koruma
sağlar. Primsiz rejim, sakat ve sakat kişiye bakan yakınına yapılan maddi yardımları içerir. Bu
ödenekler, genel bütçeden karşılanır. Üçüncüsü Ulusal Sağlık Sistemi’dir. İngiliz halkının ücretsiz
olarak yaralandığı, sağlık yardımları yapan bir kuruluştur. Bu kuruluşun finansmanı, genel
bütçeden vergilerle karşılanır.
NHS İngiltere’de devlet tarafından yürütülen Ulusal Sağlık Servisi’dir. 1911’de Lloyd
George tarafından temelleri atılan NHS’ler, belli gelir düzeyinin altındaki işçiler için Ulusal Sağlık
Sigortası Kanununa dönüştürülmüştür. 1930’lu yıllarda Sağlık Bakanlığı girişimiyle, Sovyetler
Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerindeki sağlık sistemleri incelenmiştir. 1942 yılında da Beveridge
raporu oluşturulmuştur. Herkesin ücretsiz sağlık hizmeti almasını öngören NHS Kanunu, 1946’da
kabul edilmiş ve 1948’de yürürlüğe girmiştir. 2000’li yılların başlarında, devlet eliyle sağlık
sisteminin yürüdüğü İngiltere’de 12 milyon kişi tamamlayıcı özel sağlık sigortasına sahiptir
Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğundaki sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümü Ulusal
Sağlık Hizmeti kapsamında sunulmaktadır. Birleşik Krallık sağlık sistemi birinci basamak sağlık
hizmetleri, toplum sağlığı hizmetleri ve ikinci/üçüncü basamak sağlık hizmetleri olarak üç
basamakta gerçekleştirilir.
NHS’de sağlık hizmetleri ücretsiz olarak verilmekte ve üç basamakta gerçekleşmektedir.
Basamaklar arasında sevk zinciri çok iyi işlemektedir. Birinci basamak sağlık hizmetleri hastaların
ilk başvurdukları kuruluştur. Birinci basamakta GP’ler, diş hekimleri, göz doktorları bulunmakta
ve gelen hastaların muayene ve tedavilerini yapmaktadırlar. İkinci basamakta uzman hekimler
bulunmaktadır. Hastalar sevk durumunda uzman hekime gidebilmektedirler, aksi takdirde ücreti
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cepten ödemek durumunda kalırlar. Üçüncü basamakta ise özel dal hastaneleri ve eğitim
hastanelerini içeren ileri tıp merkezleri bulunmaktadır.
İngiliz sağlık sisteminde, birinci basamak sağlık hizmetleri, NHS ile sözleşme yapan ve
kendi hesabına çalışan genel pratisyenler tarafından gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda nüfusun
tümünün kayıtlı olduğu genel pratisyenler, ikinci basamak sağlık hizmetlerinden
faydalanabilmede, kapı doktoru (gate keeping) işlevi de görmektedir. İkinci ve üçüncü basamak
sağlık hizmetleri ise 1990’larda yarı bağımsız hale getirilerek NHS Trust’a dönüştürelen NHS’ye
ait hastanelerde ve özel hastanelerde gerçekleştirilmektedir.

14.2.3. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
NHS hizmetleri kullanım anında ücretsizdir. 1996-97’lerde NHS harcamalarının yüzde
93,7’si kamu kaynaklarından karşılanmıştır. Kalan harcamalar meslek temelli işletme sigortası ile
bireysel sigortanın oluşturduğu özel sigortalar biçiminde gerçekleşir. Hastaneler artık özerk
işletmeler olup, iş türüne göre ödeme sistemine geçilecektir. Hastanelerde ve toplum sağlığı
birimlerinde çalışan hekimler devlet çalışanları statüsünde ücretlendirilirler. GP’ler ise bağımsız
çalışan statüsünde sözleşmeyle ücretleri belirlenir. Hastane hekimlerinin maaşını Sağlık Bakanlığı
öder. 2008 yılından itibaren GP’lerin ödemelerini Birincil Bakım İşletmeleri
gerçekleştirmektedirler.
Genel sağlık hizmetleri sözleşmesi, daha önce uygulana GP sözleşmelerinden farklılık
gösterir. Sözleşme artık GP/GP grubu ile sağlık yönetimi arasında yapılmaktadır. 2004 yılından
önce GP/ GP grubunda çalışan genel pratisyenler bölge sağlık yönetimi ile bireysel düzeyde
sözleşme yapıyordu. Yapılan bu değişiklikle grup halinde çalışan pratisyen hekimler toplam gelir
elde etmektedirler. İkinci değişiklik performansa göre ek ödeme yapılmasıdır. Bunun için de
GP/GP grubunun özellikle kronik hastalıklarla ilgili sundukları hizmetin nitelik ve niceliğine
bakılmaktadır. Diğer bir farklılık da, mesai saatleri dışında çalışıp çalışmamaları konusunda serbest
bırakılmışlardır.

14.2.4. Sağlık Göstergeleri
Birleşik Krallık zengin ekonomisiyle Avrupa’daki başlıca lokomotif ülkeler arasında yer
almaktadır. Ülkenin ekonomik durumunun iyi olması sağlık hizmetlerinin sunum kalitesini de
etkilemiş; ancak ülkede son yıllarda meydana gelen bekleme listeleri 2002’den beri yapılan
yatırımlara rağmen ülkenin sırtında bir kambur olarak gözükmektedir.
Birleşik Krallığa ait bazı önemli sağlık göstergeleri Tablo 4’te yer almaktadır. Ülkede Kişi
Başı Gayri Safi Milli Hasıla 35000$ civarındadır. 2010 yılı itibariyle 613201 Hemşire/Ebe sağlık
sektöründe hizmet göstermektedir. Bin kişiye düşen hekim sayısı incelendiğinde ortalama 2,7
civarında olduğu görülmektedir.
Ülkelerin sağlığa verdikleri önemin bir göstergesi olan GSYİH'dan sağlığa ayrılan pay
%9.1 civarındadır ve Türkiye’nin %5,6 olduğu düşünüldüğünde ülkemize göre sağlığa harcadıkları
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paranın daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Birleşik Krallık’ta sağlığın finansmanı vergiler
yoluyla yapıldığı için sağlığa harcanan paranın %83,5’i kamu ayağındandır ve kişi başı sağlık
harcaması 3311$ civarındadır.
Tablo 4: Birleşik Krallık Sağlık Göstergeleri
Birleşik Krallık
2013

2012

2011

2010
5.32

2009

34640 35270

34510

35260

10 Bin kişiye düşen diş hekimi sayısı
Kişi Başı Gayri Safi Milli Hasıla ($)
Hemşire/Ebe Sayısı

613201

10 Bin Kişiye Düşen Hemişire/Ebe
Sayısı

101.33

10 Bin Kişiye Düşen Hekim Sayısı

27.43

GSYİH'dan Sağlığa Ayrılan Pay (%)

9.1

9.3

9.2

9.4

9.7

Toplam Sağlık Harcamalarında
Kamunun Payı (%)
Medyan Yaşı

83.5

84

83.4

84

83.2

40.2

40.07

Toplam Sağlık Harcamalarında
Özelin Payı (%)

16.5

16

16.6

16

16.8

Toplam Kamu Harcamalarında
Sağlığa Düşen Pay (%)

16.2

16.2

16.1

15.8

15.9

Şehirde yaşayan nüfus oranı (%)

82

Özel Sağlık Harcamalarında Cepten
Yapılan Harcamalar (%)

56.4

56.4

56.4

54.7

51.9

3311
3235 3224
3223
3402
Kişi Başı Toplam Sağlık Harcaması
($)
Kaynak: http://apps.who.int/gho/data/node.country#ndx-E , Erişim:26.03.2016
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Uygulamalar
SAĞLIK HİZMETLERİ ÖZELDE Mİ, YOKSA KAMUDA MI DAHA UCUZA
ÜRETİLİYOR?
Genel kanı, kamu sektöründe daha ucuza üretildiği yönündedir. Acaba öyle mi? Bu sorunun
yanıtı, olaya hangi cepheden baktığınıza bağlıdır. Eğer konuya, Türkiye bütçesine getirilen yükler
yönünden bakarsak, kamuda üretilen hizmetin daha maliyetli olduğunu görürüz.
Özel Sektörde Birim Hizmet Maliyeti
Özel sağlık kuruluşları, ücret yönünden yalnızca SGK ile muhataptırlar. Ürettikleri sağlık
hizmetinin bedeli olarak, SGK’ den miktarı önceden belirlenmiş bir bedel almaktadırlar. Örneğin,
bu hizmet bedeli 100 birim olsun. Bu 100 birim dışında, SGK’ den başka bir bedel alamazlar.
İsterlerse, belirli oranda hastanın kendisinden alırlar.
Kamu Sektöründe Birim Hizmet Maliyeti
Kamu sektöründe durum farklıdır. Kamu sektörünün en büyük bölümünü oluşturan devlet
hastanelerini ele alalım. Sağlık Bakanlığı, SGK’ den global bütçe adı altında, yılda yaklaşık 14
milyar TL almaktadır. 17.5 milyar TL kadar da, genel bütçeden almaktadır. Genel bütçeden aldığı,
SGK’den aldığının %125 daha fazlasıdır.
Özel sektör kuruluşları SGK’den aldığı miktar dışında, diğer kamu kuruluşlarından başka
bir ödeme alamazlar. Yani, onların Türkiye bütçesine maliyeti 100 birimdir. Sağlık Bakanlığı
hastanelerinde üretilen hizmetlerin maliyeti ise 100+125=225 birimdir.
Bu durumda, sağlık sistemi ne kadar kamu ağırlığından uzaklaşırsa, bütçeye olan yük de o
oranda azalacaktır. Çünkü kamuya maliyet azalmış olacaktır.
Kaynak: http://www.saglikaktuel.com/yazi/saglik-hizmetleri-ozelde-mi-yoksa-kamuda-midaha-ucuza-uretiliyor-6684.htm, erişim: 28.03.2016
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Uygulama Soruları
1) Yazarın belirmiş olduğu görüşlere katılıyor muşunu? Sebepleriyle beraber tartışınız.
2) Sağlığın sunumunda kamu ve özelin payı sizce nasıl olmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Almanya ve Birleşik Krallık hakkında genel bilgileri, sağlık hizmetlerinin
örgütlenmesini, sunulmasını, finansmanını ve sağlık göstergelerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Almanya sağlık sistemi Roemer’in yapmış olduğu sağlık hizmetleri sınıflandırmasından
hangisine girmektedir?
a) Serbest Piyasa Tipi Sağlık Sistemleri
b) Refah Yönelimli Tip Sağlık Sistemleri
c) Kapsayıcı Tip Sağlık Sistemleri
d) Kapitalist Tip Sağlık Sistemi
e) Sosyalist Tip Sağlık Sistemleri
2) İngiltere sağlık sistemi Roemer’in yapmış olduğu sağlık hizmetleri sınıflandırmasından
hangisine girmektedir?
a) Serbest Piyasa Tipi Sağlık Sistemleri
b) Refah Yönelimli Tip Sağlık Sistemleri
c) Kapsayıcı Tip Sağlık Sistemleri
d) Kapitalist Tip Sağlık Sistemi
e) Sosyalist Tip Sağlık Sistemleri
3) Almanya kişi başı GSYH’si 2013 yılı verilerine göre ne kadardır?
a) $54,629
b) $24,534
c) $23,123
d) $42860
e) $119,349
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4) Birleşik Krallık kişi başı GSYH’si 2012 yılı verilerine göre ne kadardır?
a) $54,629
b) $34,640
c) $23,123
d) $42860
e) $119,349
5) Sosyal sigortacılık kavramının doğuşuna öncülük eden isim nedir?
a) Roemer
b) Bismarck
c) Beveridge
d) Milton
e) Marshall
6) Almanya sağlık sisteminin örgütsel yapısında hangisi bulunmaz?
a) Federal-Merkezi Yönetim
b) Federal-Eyalet Yönetimi
c) Devlete Ait Olmayan Birlikler
d) Yasalarla Belirlenen Haklar
e) Beveridge sistemi
7) Almanya Sağlık Bakanlığına sağlığın desteklenmesi ve korunması konularında
danışmanlık hizmetleri vermekte olan birimin adı nedir?
a) Federal sağlık konseyi
b) Eyalet sağlık bakanlığı
c) Eyalet merkezi teşkilatı
d) Sağlık daire başkanlığı
e) Koruyucu hizmetler müdürlüğü
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8) İngiltere’de genel pratisyen hekimler (GP) hangi basamakta hizmet vermektedir?
a) I. Basamak Sağlık Hizmetleri
b) II. Basamak Sağlık Hizmetleri
c) III. Basamak Sağlık Hizmetleri
d) Dal Hastaneleri
e) Özel Hastaneler
9) Birleşik Krallık’ta GSMH'dan sağlığa ayrılan pay 2013 yılında ne kadardır?
a) 5.6
b) 3.4
c) 9.1
d) 6.8
e) 3.8
10) Toplam Sağlık Harcamalarında Kamunun Payı 2013 yılı için ne kadardır?
a) 83.5
b) 65.3
c) 76.5
d) 87.6
e) 65.7

Cevaplar: 1)b, 2)c, 3)d, 4)b, 5)b, 6)e, 7)a, 8)a, 9)c, 10)a

341

KAYNAKLAR
Akdur, A. (1999). Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Ve Avrupa Topluluğu Ülkeleri İle
Kıyaslanması.
Akyüz, A., Kaya, A., Beyazova, A. ve Durmuş, G., Tokuzlu, B., Beşgül, B., Bürgin, D. E.,
Özdemir, D., Gönen, E., Doğan, E., Arsan, E., Keyman, F., Sanlı, K. C., İncioğlu, N., Talu, N.,
Beşgül, Ö. O., Pınar Uyan- Semerci, Senem Aydın- Düzgit, Eryılmaz, S., Gürsoy, Y., Atamer, Y.,
Aksakoğlu, Y. (2013). ‘’Avrupa Birliği Hakkında Merak Ettikleriniz: Avrupa Birliği’ne Giriş’’.
İstanbul: Hiperlink Yayınları.
Albrecht, K. 1983. New systems view of the organization. pp. 44-59, in: Organization
Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Altuntaş Gültekin (2015) İşletmeye Giriş İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim
Fakültesi Yayınları
Arslan, A. (2002). Kamu harcamalarında verimlilik, etkinlik ve denetim. Maliye dergisi,
140, 1-14.
Atasever M., Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının
Analizi, 2002-2013 Dönemi, 2014, Ankara.
Ateş, M., Sağlık Sistemleri, Beta Yayınları, 2013. İstanbul.
Aydın, E. (2012). Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluş Yıllarında
Barlas, E., Şantaş, F., Kar, A. (2014). ‘’Türkiye’de Bölgesel Bebek Ölüm Hızlarının Sağlık
Ekonomisi Perspektifinden Karşılaştırmalı Analizi’’. Internatıonal Conference On Eurasıan
Economıes.
Canpolat, S. (2010). ‘’Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler Uygulamaları’’. Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetim Anabilim Dalı
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı.
Cura, S. (2012) Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Sistemlerinin ve Kamu Sağlık
Harcamalarının Etkinliği: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Celal Bayar Üniversitesi Doktora Tezi.
Çelik, Y., Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitapevi, 2013. Ankara.
Çiftçi, G. E., (2010). ‘’Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Konumlandırma Stratejileri:
Kırıkkale İl Örneği’’. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
İşletme Eğitimi Anabilim Dalı.

342

Altay, A. Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Yeni Açılımlar ve Türkiye Açısından
Değerlendirilmesi http://www.sayistay.gov.tr/dergi/icerik/der64m2.pdf Sayıştay Dergisi Sayı: 64
2007.
Doğan, S. ‘’Sağlık Sosyolojisi Açısından Türkiye’de Sağlık Planlaması’’. Sakarya
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü.
ECHI,
Health
Indicators,
http://www.healthindicators.org/ICHI/(ocff4j55xgku3n45copbmr55)/General/ECHI_Hierarchy.ht
m
Erdem, Ş. (2007). ‘’Sağlık Hizmetleri Pazarlaması: Hastaların Sunulan Hizmetlerin
Kalitesini Algılamaları Üzerine Bir Uygulama’’. Yüksek Lisans Tezi, Edirne: Trakya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Field, M.G. (1989), “Introduction”, M.G. Field (der.), Success and Crisis in National Health
Systems: A Comparative Approach içinde, New York: Routledge, 1-24.
Günal, M. (2007). ‘’Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Hasta Tatmini’’. Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetim Anabilim Dalı Hastane
ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı.
Halk Sağlığı Temel Bilgiler (Editörler; Güler Ç, Akın L.) Hacettepe Üniversitesi Yayınları
2006 Ankara.
İpek, P. (2010). ‘’Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Hasta Memnuniyetinin Yeri ve Önemi
Üzerine Bir Uygulama’’. Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Kahveci, R., Tokaç, M. (2010) ‘’ Kanıta Dayalı Sağlık Politikası ve Sağlık Teknolojilerinin
Değerlendirilmesi’’. Ankara: Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye
Klinikleri J Med Sci, 30(6).
Kahveci, R., Tokaç, M. (2010). ‘’Kanıta Dayalı Sağlık Politikası ve Sağlık Teknolojilerinin
Değerlendirilmesi’’. Ankara: Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye
Klinikleri J Med Sci, 30(6).
Karacaoğlan, N., Sağlık Hizmet Sunucularına Ödeme Modelleri ve Sorunlar, SD Platform,
2010.
Karaöz, S. (2004). ‘’Hemşirelerin Politik Gücü’’ Sivas: C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu
Dergisi, 8(1).

343

Kaya, A. (2011)Türkiye İle Bazı OECD Ülkelerinde Sağlık Sistemleri Ve Karşılaştırması.
Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
Kaya, A. (2011)Türkiye İle Bazı OECD Ülkelerinde Sağlık Sistemleri ve Karşılaştırması,
Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Kaya, S. (2013). Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi. Eskişehir: T.C. Anadolu
Üniversitesi Yayını No: 2864.
Kumbasar, A. (2014). Sağlık Sistemleri ve Politikaları. Ders Notları.
Kurt, A.Ö. Ve Şaşmaz, T.(2012). Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi:
1961–2003. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi Ve Folklorik Tıp Dergisi.
Kurtulmuş, S. (1998). Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi. İstanbul: Değişim
Dinamikleri Yayınları.
Kurtulmuş., S., Sağlık Ekonomisi ve Hastane Yönetimi, 1998, İstanbul.
Küçük, N. (2009). ‘’Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yöntemi ve Dış Müşteri
Memnuniyeti Üzerine Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’nde Bir Uygulama: Diyarbakır Devlet
Hastanesi’’. Yüksek Lisans Tezi, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu
Yönetimi Anabilim Dalı Yönetim Bilimleri Bilim Dalı.
Mutlu, A., Işık Kadir Işık., Sağlık Ekonomisi Giriş, Ekin Yayıncılık, 2012. Bursa
Nilay Etiler, Sağlık Hizmetlerinde Yatay Ve Dikey Örgütlenme.
OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye. OECD Yayınları. 2008.
Özgen, H., Tatar, M. (2008). ‘’Sağlık Sektöründe Bir Verimlilik Değerlendirme Tekniği
Olarak Maliyet-Etkililik Analizi ve Türkiye’de Durum’’. 110 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
Cilt:10, Sayı:2.
Öztürk, H. (2007). ‘’Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Markanın Önemi’’. Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yöneticiliği
Anabilim Dalı.
Paksoy,N. (2009). Hastalık Yükü Kavramı ve Hesaplanmasında Kullanılan Ölçütler ve
Daly Kavramına Kısa Bakış. Toplum Hekimliği Bülteni,Sayı,1, Cilt 28. (s. 20-25).
Roemer, M.I. (1982). Market Failure and Health Care Policy, Journal of Public Health
Policy, 3(4), 419-431.

344

Roemer, M.I. (1991), National Health Systems of the World Volume I: The Countries,
Oxford University Press, New York.
Sağlık Hizmetleri. Ankara Ecz. Fak. Derg. 31 (3) 183-192.
SağlıkBakanlığı ve YÖK (2008). Sağlık İnsangücü Durum Raporu, Ankara.
Sur H. “Uluslararası Sağlık Kuruluşları” www.merih.net/m1/whaysur14.htm. Erişim
06.07.2011
Sur, H. (2013). Sağlık Sistemleri. Ders notları. İstanbul
Şahin, G. (2005). ‘’Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Hastanelerde Hasta Tatminine
Etkileri ve Kütahya Devlet Hastanesi Araştırması’’. Yüksek Lisans Tezi, Kütahya: Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Anabilim
Dalı.
Şerefoğlu, A. Ö. (2007). Kahramanmaraş’ın Temel Sağlık Göstergeleri Açısından Türkiye
İleKarşılaştırılması. Yüksek Lisans .Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Üniversitesi.
T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2001) Sağlık Hizmetlerinde
Kalite Yönetimi, Ankara. http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-2841/toplam-kalite-yonetimi-tkydokumanlari.html. Erişim: 27.02.2016
T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2011). ‘’Sağlığın
Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü’’.
Tengilimoğlu, D. ve Toygar, Ş. A. (2013). Hastane performansının ölçümünde PATH
yöntemi. Sosyal Güvenlik Dergisi, 3(1), 50-78.
Tengilimoğlu, D., Işık, O. Ve Akbolat, M. (2012). "Sağlık İşletmeleri Yönetimi" ,Nobel
Yayımcılık.
Top, M. Tarcan, M. Hastane Sektöründe Kaynak Akışı, Hastane Ödeme Yöntemleri, Gazi
Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9/1 (2007). 169 – 189.
Tulchinsky, T. H ve Elena A. Varavikova (2009) The new public health (2nd edition).
Academic Press.
Uğurluoğlu, E., Özgen, H. (2008). ‘’Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Hakkaniyet’’. Dr.
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü, Doç. Dr.
Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F Sağlık İdaresi Bölümü, 134 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,
Cilt:11, Sayı:2.

345

Uluslararasi Sağlik Yönetimi Ve Stratejileri Araştirma Dergisi www.saysad.org (Öztürk,Z
/ Karakaş,E,T) 1(2) 2015 Zekai Öztürk, Esma Tuğba Karakaş
Uz, H. Sağlık Hizmet Sunucularına Ödeme Modelleri, Erişim:02.01.2016.
Uz, H. Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Hastanelere Ödeme Modelleri, 2010,
World Health Organisation. http://www.who.int/about/en/. Erişim 05.09.2011
Yaman, K. (2014) Alman Özel Sağlık Sigorta Şirketlerinin Finansman Prensipleri. Yönetim
ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Sayı:24
Yeginboy, Y. Ve Sayın, S. (2008). Cumhuriyet Döneminden Günümüze Sağlık Politikaları
Ve Sorunları. 2. Ulusal İktisat Kongresi / 20-22 Şubat 2008 / DEÜ İİBF İktisat Bölümü İzmir
Türkiye.
Yenimahalleli G., Sağlığın Finansmanı ve Türkiye İçin Sağlık Finansman Modeli Önerisi
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara,2007.
Yıldırım, H.H. ve Yıldırım, T. (2011), Avrupa Birliği Sağlık Politikaları ve Türkiye, 1.
Baskı, Sağlık-Sen Yayınları, Yayın No.10, Ankara.
Yılmaz, H., Biçer, M. (2008). ‘’Parlamentonun Kamu Politikası Oluşturma ve Planlama
Sürecindeki Konumunun Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi’’.
Erzurum: Yasama Dergisi.
Yükçü, S., Atağan, G. (2009). ‘’Etkinlik, Etkililik ve Verimlilik Kavramlarının Yarattığı
Karışıklık’’. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 4.

İNTERNET KAYNAKLARI
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD, Erişim: 20.03.2016
http://saglik.gov.tr/TR/ana-sayfa/1-0/20160325.html, Erişim: 20.03.2016
http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/200801212155410_performans2.pdf Erişim:
27.02.2016
http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/dsoandturkey.pdf, Erişim: 20.03.2016
http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-35/saglik-hizmetlerinde-toplam-kalite-yonetimiuygulamalari Erişim: 27.02.2016

346

http://www.ilo.org/ankara/lang--tr/index.htm, Erişim: 20.03.2016
http://www.kizilay.org.tr/Kurumsal, Erişim: 20.03.2016
http://www.mevzuatdergisi.com/2010/03a/03.htm Erişim:20.03.2016
http://www.mfa.gov.tr/birlesmis-milletler-gida-ve-tarim-orgutu-_fao_.tr.mfa,
20.03.2016

Erişim:

http://www.redcross.org.cy/tr/about-us, Erişim: 20.03.2016
Http://Www.Sargutan.Com/93%20turkıye%20saglık%20sektoru,%20saglık%20sıstemı%
20ve%20malı%20yapıları.Pdf, Erişim: 20.03.2016
http://www.sargutan.com/ALMANYA%20SAGLIK%20SISTEMI.pdf,
Erişim:26.03.2016
http://www.sdplatform.com/Dergi/370/Saglik-hizmeti-sunumunda-performansdegerlendirmesi.aspx Erişim: 27.02.2016
http://www.sosyalhaklar.net/2009/bildiri/belek.pdf Erişim: 13.03.2016
http://www.unicef.org.tr/sayfa.aspx?id=3&mnid=3, Erişim: 20.03.2016
http://www.who.int/healthsystems/EN_HSSkeycomponents.pdf?ua=1 WHO 2010
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCba Erişim: 16.03.2016
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ua
ct=8&ved=0ahUKEwjg8ufOnNzKAhUicHIKHXagDhwQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fww
w.istanbulsaglik.gov.tr%2Fw%2Fsb%2Fegt%2Fppt%2Fuluslararasi.ppt&usg=AFQjCNFyVsbNi
nelpivrm7D2uB3q1FW7ww&sig2=UxVsgpjfoFDwKyi4aZFKUQ&bvm=bv.113034660,d.bGg,
Erişim: 20.03.2016
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ua
ct=8&ved=0ahUKEwiD5vuzuLLAhXKa5oKHeKHDW4QFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.saglik.gov.tr%2FSagl
ikTurizmi%2Fdosya%2F1-38430%2Fh%2Farastirma---ab-de-hastane-hizmetleri---ab-uzmanyrd-imd-.doc&usg=AFQjCNHd20ScTiMGYXgPaywZDU7bjOqEWg&sig2=pqO9pKdDXDpoHWTOWZxoA&bvm=bv.117868183,d.bGs, Erişim: 27.03.2016
https://www.usa.gov/ Erişim: 20.03.2016

347

